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1. Samenvatting 

 

De Covid-19 pandemie heeft in 2020 en in de eerste helft van 2021 grote gevolgen gehad voor het 

onderwijs op Lyceum de Grundel. De probleemformulering van dit onderzoek is: “het is onvoldoende 

duidelijk of de onderwijsmaatregelen van Lyceum de Grundel als reactie op Covid-19 effectief zijn 

geweest”. Deze probleemformulering spitst zich toe op het wiskundig onderwijs in de bovenbouw van 

HAVO en VWO. De “lessons learnt” kunnen helpen om de negatieve effecten van het online onderwijs 

te beperken en de mogelijkheden van online onderwijs of andere maatregelen beter te benutten.  

Gestart is met een breed oriënterend literatuuronderzoek over onderwijs tijdens de Covid-19 

pandemie, in Nederland en in andere landen. Deze oriëntatie vond plaats aan de hand van het model 

van Ryan en Deci (2000), met drie basisbehoeften om intrinsiek gemotiveerd te zijn om te leren: 

competentie, autonomie en relatie. Gekozen is voor literatuur van gerenommeerde instituten als de 

Inspectie van het Onderwijs en de NRO, literatuur van experts als Crone en Kirscher en literatuur over 

internationaal onderzoek door de Engelse EEF en UNESCO.    

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de Universiteit van Maastricht geeft bevindingen 

over effectief afstandsonderwijs (Aarts et al., 2021). Onderzoek over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van adolescenten geeft de grote invloed van de Covid-19 pandemie op het welzijn van 

vooral de kwetsbare jongeren en jongvolwassenen (Green et al., 2021). Maatregelen die voorgesteld 

worden door het internationale instituut UNESCO om leerachterstanden door de pandemie in te lopen, 

komen grotendeels overeen met de maatregelen die in Nederland worden aanbevolen en toegepast 

(Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2020). Ten opzichte van vele landen heeft Nederland door meer 

financiële middelen en een betere infrastructuur een bevoorrechte positie. 

De voorlopige probleemformulering en het oriënterend literatuuronderzoek leiden tot een afbakening 

van het probleem met de volgende vijf onderzoeksvragen. 

1. Welke invloed heeft de Covid-19 pandemie op de leervoortgang en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen van Lyceum de Grundel? 

2. Hoe effectief waren het afstandsonderwijs en het hybride onderwijs? 
3. Hoe effectief waren aanvullende maatregelen zoals extra lessen? 
4. Hoe effectief waren eventuele wijzigingen in het overgangsbeleid? 
5. Hoe effectief was de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van vooral kwetsbare 

leerlingen? 
 

Om antwoorden te geven op deze onderzoeksvragen is gekozen voor kwalitatief onderzoek en wel 

semigestructureerde interviews, om een goed begrip te krijgen van de relatie tussen de verschillende 

instrumenten en de resultaten hiervan. In eerste instantie is gesproken met die sleutelfunctionarissen, 

die het beste beeld hadden van hoe het onderwijs tijdens de pandemie verlopen is, welke 

instrumenten in de loop van de tijd zijn ingezet en waartoe deze geleid hebben. Hierna is een aantal 

leerlingen van HAVO/VWO bovenbouw geselecteerd voor een interview om de meningen van de 

docenten en de stafleden over de ontwikkeling van de leerlingen en het effect van de ingezette 

instrumenten te toetsen.  

De resultaten van de interviews waren als volgt. 

1. De leerachterstanden van de leerlingen van de bovenbouw HAVO/VWO zijn significant.  

Covid-19 heeft grote gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Hierbij zijn grote verschillen tussen leerlingen. 

2. De online lessen zijn sterk verbeterd na een trage start, de ervaring met hybride lessen zijn 

negatief 

3. Extra lessen verkleinen de achterstanden effectief 

4. Een te soepel overgangsbeleid pakt voor een aantal leerlingen voor wiskunde niet goed uit 

5. Aandacht voor kwetsbare leerlingen is cruciaal geweest. 

 

Daarnaast is gebleken dat de docenten de sluitpost zijn geweest. 
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Op basis van de resultaten van de interviews met docenten, stafleden en leerlingen van Lyceum de 

Grundel en ook de literatuurstudie over het onderwijs tijdens de Covid-19 pandemie, is een aantal 

conclusies getrokken en vervolgens is een aantal aanbevelingen gedaan. 

Er ligt nu een schone taak om met hulp van het Nationaal Programma Onderwijs de leerachterstanden 

weg te werken. Het is belangrijk de opgebouwde ervaringen met afstandsonderwijs te borgen in een 

soort handboek. De training en instructie van docenten van alle secties blijft een aandachtspunt, 

vooral het delen van ervaringen op het gebied van online onderwijs. De teamleiding zal in 

samenspraak met de docenten moeten bepalen hoe verder te gaan de komende schooljaren met 

afstandsonderwijs. Voor een vak als wiskunde is een bepaalde voorkennis onontbeerlijk om verder te 

bouwen aan het cognitieve schema van de leerling. Vastgelegd zal moeten worden hoe om te gaan 

met kwetsbare leerlingen in het geval van een pandemie.  
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2. Inleiding en probleemformulering 

 

De Covid-19 pandemie heeft in 2020 en in de eerste helft van 2021 grote gevolgen gehad voor het 

onderwijs op Lyceum de Grundel. Vanaf 16 maart 2020, tijdens de eerste lockdown, was klassikaal 

onderwijs niet meer mogelijk en werd online les gegeven. Vanaf 2 juni 2020 werden weer klassikale 

lessen gegeven, met belangrijke beperkingen (afstand houden) en de afwezigheid van leerlingen in 

quarantaine of in afwachting van een testresultaat. Vanaf 16 december 2020, tijdens de tweede 

lockdown, werd weer volledig online les gegeven, behalve voor de examenklassen. Op 3 maart 2021 

werd gestart met hybride lessen voor de niet-examenklassen: de klas werd opgesplitst in twee 

groepen die afwisselend fysieke en online lessen kregen. In de meeste klassen werd hybride 

onderwijs gegeven tot einde mei. De laatste weken van het schooljaar 2020-2021 werden weer 

fysieke lessen gegeven aan de volledige klas: vanaf 31 mei aan de onderbouw en vanaf 2 juni aan de 

bovenbouw van HAVO en VWO.  

Deze omstandigheden hebben een groot effect gehad op belanghebbenden als leerlingen, ouders, 

leraren en schoolleiders. Het online onderwijs moest in korte tijd worden opgezet. Het online onderwijs 

heeft duidelijk beperkingen, waardoor leerlingen achterstand hebben opgelopen. De leerlingen 

hebben zich sociaal en qua persoonsvorming minder kunnen ontwikkelen. Literatuuronderzoek 

(hoofdstuk 4) en de resultaten van interviews (hoofdstuk 7) zullen dit beeld bevestigen en verhelderen.  

Probleemformulering 

“Het is onvoldoende duidelijk of de onderwijsmaatregelen van Lyceum de Grundel als reactie op 

Covid-19 effectief zijn geweest”. 

Deze probleemformulering spitst zich hierbij toe op het wiskundig onderwijs in de bovenbouw van 

HAVO en VWO.  

De “lessons learnt” kunnen helpen om de negatieve effecten van het online onderwijs te beperken en 

de mogelijkheden van on line onderwijs of andere maatregelen beter te benutten. Ook als de 

pandemie Covid-19 voorbij is, zal online onderwijs in beeld blijven, al was het maar dat nieuwe 

pandemieën niet uit te sluiten zijn.  

Deze probleemformulering zal na een oriënterende literatuurstudie verder afgebakend worden om tot 

duidelijke onderzoeksvragen te komen.  

 

 

 

 

3. Methode van onderzoek 

 

“Praktijkonderzoek in de school is onderzoek dat wordt uitgevoerd door leraren en leraren in opleiding, 

waarbij op systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden verkregen worden op 

vragen die ontstaan in de eigen onderwijspraktijk en gericht zijn op verbetering van deze praktijk” (Van 

der Donk & Van Lanen, 2020, p. 31). 

Als leraar in opleiding heb ik vanaf eind november 2020 tot medio juni 2021 de onderwijspraktijk van 

Lyceum de Grundel ervaren tijdens de Covid-19 pandemie. Als onderwerp voor het vak Onderzoek 

van Onderwijs heb ik in samenspraak met mijn begeleiders gekozen voor een beschrijvend 

praktijkonderzoek op mesoniveau. Als theoretisch kader is in de eerste plaats gebruik gemaakt van de 

cyclus van praktijkonderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2020). 
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Voor dit beschrijvend praktijkonderzoek is de cyclus van  
praktijkonderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2020)  
gevolgd, zonder de innovatiecylus, 
 

 

 

 

 

Op basis van de voorlopige probleemformulering is gestart met een breed oriënterend 

literatuuronderzoek over de invloed van Covid-19 op het onderwijs en de verschillende aspecten 

hiervan, in Nederland en ook in andere landen. Na de oriëntatiefase met de literatuurstudie volgde 

een richtfase waarin gekozen werd hoe het probleem wordt afgebakend en op welke aspecten het 

onderzoek zich richt, resulterend in een onderzoeksdoel en specifieke onderzoeksvragen. Op basis 

van deze onderzoeksvragen volgde onderzoek op Lyceum de Grundel, met een serie 

semigestructureerde interviews. De interviewvragen waren opgesteld aan de hand van de 

onderzoeksvragen. De geïnterviewden waren in eerste instantie een selectie van docenten en 

stafleden en in tweede instantie een selectie van leerlingen. Dit wordt verder behandeld in hoofdstuk 

6: methode van onderzoek. De resultaten van het oriënterend literatuuronderzoek gecombineerd met 

de resultaten van de interviews werden geanalyseerd om te komen tot conclusies. De conclusies in de 

vorm van lessons learnt, hebben geleid tot aanbevelingen over het (wiskunde)onderwijs in het (post-) 

coronatijdperk. 

Bij de oriëntatie en bij de discussie is gebruik gemaakt van het model van Ryan en Deci, met drie 

basisbehoeften om intrinsiek gemotiveerd te zijn om te leren: competentie, autonomie en relatie (Ryan 

& Deci, 2000). Competentie wil zeggen dat de leerling in de klas de indruk heeft dat hij kan wat er 

gevraagd wordt en dat zijn prestaties er toe doen. Autonomie verwijst naar de ervaring van de leerling 

dat hij (of zij) niet alleen anderen hoeft te volgen, maar ook zichzelf kan en mag sturen. Relatie 

verwijst naar de behoefte er bij te horen, onderdeel te zijn van een groep en in die groep een plek 

gevonden te hebben waar het veilig is (Van Ast et al., 2020, p. 71-88).  

Bij de aanbevelingen  is gebruik gemaakt van de theoretische concepten van de vakdidactiek 

wiskunde. 

In het onderzoek wordt de relaties gelegd tussen de effectiviteit van onderwijs, de gevolgen van de 

Covid-19 crisis en onderwijsmaatregelen, in het algemeen en bij Lyceum de Grundel in het bijzonder. 

Een belangrijke onderwijsmaatregel als reactie op de Covid-19 crisis is afstandsonderwijs. 

Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de studenten niet fysiek aanwezig zijn. In de 

praktijk is het afstandsonderwijs veelal on line onderwijs via internet, ook wel e-learning genoemd. 

Daarnaast kan gekozen worden voor een combinatie van online leren en contactonderwijs: hybride 

onderwijs ofwel “blended learning” 

Voor het gehele onderzoek is toestemming gevraagd bij de Ethische Commissie van de UT. In maart 

2021 is door mij een verzoek ingediend en goedgekeurd door mijn eerste begeleider van de UT. In dit 

verzoek is het onderzoek omschreven met vooral aandacht voor de privacy aspecten. Het onderzoek 

is goedgekeurd door de voorzitter van de commissie.  
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4. Resultaten oriënterend literatuuronderzoek als theoretisch kader 

 

Eerst worden de resultaten gegeven van een oriënterend literatuuronderzoek over de Covid-19 

pandemie in het algemeen en de gevolgen voor het onderwijs in het bijzonder, zowel in Nederland als 

in andere landen. Hiermee wordt de probleemformulering verder afgebakend en de onderzoeksvragen 

beargumenteerd gedefinieerd, met als eindresultaat het theoretisch kader (Van der Donk & Van 

Lanen, 2020). 

 

4.1. De Covid-19 pandemie (van 2020 tot september 2021) 

 

Begin 2020 werd SARS-CoV-2 – het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt – voor het eerst 

in Nederland geconstateerd (Rijksoverheid, 2021). Deze pandemie veroorzaakte in ons land tot 

dusverre (juli 2021) 1,8 miljoen bevestigde besmettingen en minstens 18.000 doden. Wereldwijd 

werd door de WHO in juli 2021 het aantal besmettingen geschat op 191 miljoen en het aantal 

sterfgevallen op 4,1 miljoen (World Health Organization, 2021). De uitbraak leidde tot ongekende 

maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede 

golf voor een deel werd stilgelegd. Alle scholen en universiteiten, evenals bibliotheken, cafés, 

kapperszaken, musea, bioscopen en restaurants, sloten op last van de landelijke overheid op 

enig moment hun deuren.  

Op 15 maart 2020 werd de grens van duizend vastgestelde COVID-19-gevallen overschreden. 

Het kabinet besloot om vanaf de volgende dag alle scholen en kinderdagverblijven te sluiten. Het 

ging daarbij om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Kinderen 

van personen in wat "cruciale beroepen" genoemd werden, zoals die in de zorg, politie, openbaar 

vervoer en brandweer, kregen wel fysiek les, zodat hun ouders of verzorgers aan het werk 

konden blijven. Iedereen werd opgeroepen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Op 24 maart maakte minister Slob bekend dat de centrale eindexamens in het voortgezet 

onderwijs niet door zouden gaan in 2020. Leerlingen konden aan de hand van de 

schoolexamens, die eerder in het jaar afgenomen waren, hun diploma behalen. Als leerlingen 

gezakt waren, mochten deze twee resultaatverbeteringstoetsen maken, die even zwaar 

meewogen als een Centraal Examen voor een vak.  

Na deze eerste golf maakte het kabinet op 19 mei een versoepeling van de coronamaatregelen 
bekend. Het kabinet kondigde aan dat het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer leerlingen 
mocht toelaten en vanaf 8 juni mocht het basisonderwijs weer volledig toegankelijk worden. Het 
middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) mochten vanaf 15 
juni weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare 
studenten op de instelling.  

Tijdens een tweede golf werd vanaf 15 december in heel Nederland een "harde lockdown" 

ingesteld. Alle winkels met niet-essentiële levensbehoeften gingen dicht. Ook theaters, 

bioscopen, sauna's, dierentuinen en musea sloten verplicht hun deuren. Niet-medische 

contactberoepen als pedicures en kappers mochten geen werk meer verrichten. En de scholen 

gingen dicht, maar om praktische redenen pas vanaf 16 december. 

Het vaccinatieprogramma in Nederland ging op 6 januari 2021 van start met de eerste inentingen.  

Op 12 januari 2021 werden de op 15 december ingestelde landelijke coronamaatregelen 

verlengd tot ten minste 9 februari 2021. Een van de aanleidingen was de aanwezigheid van een 

COVID-19-mutatie, die voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk was opgedoken, en als "de 

Britse variant" werd aangeduid. Een avondklok werd ingesteld vanaf 25 januari. 
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Op de persconferentie van 23 februari werden de meeste maatregelen gehandhaafd, met enkele 

uitzonderingen. Om vooral jongeren tegemoet te komen, gingen middelbare scholen en het MBO 

vanaf 1 maart weer open. Voor middelbare scholen was dat minimaal 1 dag in de week. 

Op 20 april kondigde het kabinet versoepeling aan per 28 april, zoals het vervallen van de 

avondklok. Pas op 22 mei 2021 besloot het kabinet dat middelbare scholen vanaf 31 mei 2021 

weer volledig open mochten; vanaf 7 juni moesten zij open zijn. Leerlingen hoefden onderling 

geen afstand te houden, maar dienden wel afstand te houden tot onderwijspersoneel. Op 18 juni 

2021 werden, met ingang van 26 juni, verdere versoepelingen aangekondigd. De beperkingen op 

thuisbezoek en groepsvorming vervielen. De mondkapjesplicht verviel per 26 juni, tenzij de 

anderhalvemeterregel niet in acht zou kunnen worden genomen, zoals in het openbaar vervoer 

en in het voortgezet onderwijs. Horeca en evenementen konden open zijn zonder beperkte 

openingstijden, doch met inachtneming van de anderhalvemeterregel. Met een vaccinatie-,  

herstel- of testbewijs kon deze restrictie vervallen. Het aantal besmettingen, het aantal 

ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen waren inmiddels sterk gedaald. De tweede Covid-

19 golf was voorbij en de zorg voor een derde golf beperkt, ondanks de opkomst van de 

besmettelijke delta-variant (de “Indiase variant”).  De belangrijkste reden was het 

vaccinatieprogramma, dat na enige vertraging goed op gang was gekomen. In juli 2021 waren ca. 

20 miljoen (eerste en tweede) prikken gezet in Nederland volgens het RIVM (Rijksoverheid, 

2021). 

In juli 2021 werd na een sterke stijging van het aantal nieuwe besmettingen erkend dat de 

gevolgen van de versoepelingen sterk waren onderschat. De meer besmettelijke delta-variant en 

vooral het openstellen van het nachtleven leidden tot meer besmettingen van met name jongeren 

(18-29 jaar) en een hoog reproductiegetal (R) van bijna 3 medio juli (Rijksoverheid, 2021). Op 9 

juli werden de versoepelingen in de horeca deels teruggedraaid. Nederland kleurde rood op het 

Europese risicolandenkaart en veel landen namen beperkende maatregelen voor reizigers die uit 

Nederland komen. 

Uit deze recente ontwikkelingen blijkt dat de aanvankelijke euforie over het einde van de Covid-

19 pandemie voorbarig was en dat onzekerheid bestaat over de gevolgen van de pandemie voor 

het onderwijs in het nieuwe schooljaar 2021-2022.  

 

4.2 Onderwijs tijdens de Covid-19 pandemie  
 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderwijsmaatregelen die genomen zijn in Nederland en 

andere landen als reactie op de Covid-19 pandemie. Gekozen is voor literatuur van gerenommeerde 

onderwijsinstituten en enkele toonaangevende experts. Gezien de snelheid van ontwikkelingen is niet 

alleen gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur, maar ook van digitale informatie op websites 

en in twee gevallen van journalistieke artikelen van kwaliteitsdagbladen.  

Inspectie van het Onderwijs: de Covid-19 monitor 

De inspectie van het Onderwijs, vallend onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

is de toezichthouder op het onderwijs in Nederland. De scholen moeten zich bij de Inspectie van 

Onderwijs verantwoorden voor hun resultaten. Op haar website (https://www.onderwijsinspectie.nl/) 

wordt een aantal publicaties gegeven over coronavirus en het onderwijs. 

De Covid-19 monitor wordt uitgevoerd met behulp van telefonisch onderzoek door inspecteurs om in 

kaart te brengen hoe het onderwijs zich aanpast aan de omstandigheden vanwege de uitbraak van 

het coronavirus. In november 2020 zijn de laatste resultaten gepresenteerd (Inspectie van het 

Onderwijs, 2020). Voor HAVO/VWO worden de belangrijkste conclusies gegeven.  

Na de herstart per 2 juni 2020 zijn de meeste scholen (82 %) begonnen met fysiek onderwijs in het 

nieuwe schooljaar. Ruim twee derde van de scholen volgde het reguliere programma, de overige 
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scholen kozen ervoor een deel van het programma uit schooljaar 2019/2020 in te halen. Ruim de helft 

van de scholen had de inrichting van lokalen, praktijkruimten en het gebouw aangepast op de risico’s 

van Covid-19 besmetting.  

Ruim 70 % van de scholen organiseerde onderwijs buiten de reguliere lestijden: extra onderwijsuren 

en bij enkele scholen in de zomer- of herfstvakantie. De meeste scholen boden de extra uren aan voor 

leerlingen met achterstanden, enkele scholen deden dit voor alle leerlingen. Vrijwel alle scholen deden 

een beroep op de subsidieregeling “Inhaal en Ondersteuningsprogramma’s Onderwijs 2020/2021”.  

Waar dit vlak voor de zomervakantie nog 70% van de scholen betrof, schatte nu 84% van de scholen 

in dat de leerlingen, gemiddeld genomen, een achterstand hadden opgelopen tijdens de Covid-19-

crisis. Een meerderheid van de scholen had hiertoe het niveau van de leerlingen systematisch in kaart 

gebracht. De meeste scholen troffen maatregelen om die achterstanden weg te werken, bijvoorbeeld 

het bieden van extra instructie of het bieden van meer contactmomenten op school. Bij een kwart van 

de scholen gingen meer leerlingen voorwaardelijk over. De meeste scholen gaven aan het PTA 

2019/2020 aan te passen vanwege de Covid-19-crisis.  

De scholen zetten zich zoveel mogelijk in om extra aandacht te geven aan specifieke groepen 

leerlingen, toegespitst op waar dit nodig was. Afhankelijk van de school gaf men aandacht aan 

examenleerlingen of leerlingen met specifieke leerproblemen, psychische problemen of 

gedragsproblemen of leerlingen met een problematische thuissituatie. 

92% van de scholen noemt dat sinds de zomervakantie leraren thuis waren in afwachting van een 

Covid-19-testuitslag. Geregeld waren leraren thuis in isolatie of quarantaine en een aantal scholen 

(15%) gaf aan dat leraren thuis waren uit angst voor besmetting. In het nieuwsbericht bij de publicatie 

geeft de Onderwijsinspectie duidelijk aan zorg te hebben over de voortdurende belasting van leraren. 

Als gevolg daarvan komen de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in gevaar. 

 

Inspectie van het Onderwijs en Universiteit Maastricht: effectief afstandsonderwijs 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de Universiteit Maastricht een overzicht 

opgesteld van de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs. Hieruit is een handreiking “Effectief 

afstandsonderwijs'” (Aarts et al., 2021) ontstaan. Het artikel geeft de risico’s van afstandsonderwijs, de 

kenmerken van effectieve afstandslessen en een effectieve organisatie van afstandsonderwijs.  

Allereerst wordt gesteld dat de effectiviteit van afstandsonderwijs in principe lager is dan die van fysiek 

onderwijs, waarbij de verschillen afhankelijk zijn van de sector, de lesstof en de leerlingen. Hierbij 

wordt verwezen naar een serie studies, vooral een literatuurstudie van het grootste instituut voor 

onderzoek van onderwijs in Engeland, de EEF (Education Endowment Foundation, 2020).  Na een 

analyse van 60 zorgvuldig geselecteerde internationale onderzoeken, komt de EEF met een vijftal 

bevindingen voor afstandsonderwijs: 

- de didactische kwaliteit van de lessen is belangrijker dan hoe de lessen worden aangeleverd. Een 

goede instructie, het zorgvuldig inspelen op voorkennis (“scaffolding”) en het geven van feedback zijn 

belangrijker dan of het onderwijs fysiek of op afstand is; 

- toegang tot de technologie zoals computers en internet is een belangrijke succesfactor, vooral voor 

kansarme leerlingen; 

- de leerresultaten verbeteren door interactie tussen leerlingen; 

- de leerresultaten verbeteren door leerlingen te ondersteunen zelfstandig te werken; 

- de aanpak van onderwijs op afstand is sterk afhankelijk van de lesinhoud. 

In het artikel van de Inspectie en de Universiteit Maastricht (Aarts et al., 2021) worden vervolgens drie 

risico’s van afstandsonderwijs voor leerlingen genoemd:  

- leerachterstanden; 
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- lager welbevinden; 

- beperkte deelname aan het onderwijs.  

Onderzoek laat zien dat door afstandsonderwijs leerlingen achterstanden oplopen, met name 

kwetsbare leerlingen en leerlingen die moeite hebben om de leerstof bij te houden. Dit onderzoek is 

vooral uitgevoerd op basisscholen, in Nederland door CITO (Lek et al., 2020). De leerachterstand 

wordt geschat op zes tot acht weken. Onderzoek naar leerachterstanden van basisschoolleerlingen in 

het Verenigd Koninkrijk (Blainey et al.,2020) geeft hetzelfde beeld: substantiële achterstanden voor 

alle vakken en alle klassen. De achterstanden waren groter voor de lagere klassen van het PO. 

Verder was volgens dit Engelse onderzoek de achterstand afhankelijk van het vak, het schooltype, de 

regio en vooral van de sociale klasse van de leerling. 

Afstandsonderwijs leidt bij een deel van de leerlingen tot een beperkt welbevinden. Het risico op 

sociaal isolement, eenzaamheid en onveiligheid is groter dan bij fysiek onderwijs. Dit geldt in het 

bijzonder voor leerlingen waar het welbevinden al relatief laag was voordat er sprake was van 

afstandsonderwijs (Onderwijsraad, 2020). De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan van 

het Ministerie van OCW en in april 2020 werd een advies gegeven over het onderwijs tijdens de 

coronacrisis na het consulteren van diverse leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, wethouders en 

gemeenteambtenaren. Een belangrijk onderdeel van het advies is de opvang van jongeren in een 

instabiele of onveilige thuissituatie: zorg ervoor dat deze leerlingen op school opgevangen worden.  

Een deel van de leerlingen loopt het risico om niet of minder actief deel te nemen aan 

afstandsonderwijs. Dit betreft leerlingen die thuis niet beschikken over digitale middelen, ruimte en/of 

studiemateriaal, leerlingen die uit beeld zijn geraakt en ongemotiveerde leerlingen (Inspectie van het 

Onderwijs, 2020). 

Aarts et al. (2021) geven een drietal risico’s van afstandsonderwijs voor scholen en opleidingen 

gegeven:  

- gebrekkige continuïteit van onderwijs; 

- hoge werkdruk en een gevoel van onveiligheid onder leraren; 

- een suboptimale uitvoering van de vakken met een sterke praktijkcomponent.  

Door de fysieke sluiting van scholen geven scholen noodgedwongen les op afstand. De (fysieke) 

afwezigheid van leraren en het vaak ingekorte en aangepaste onderwijsaanbod maakt het voor 

scholen een uitdaging om de continuïteit van het onderwijs te borgen met afstandsonderwijs (Inspectie 

van het Onderwijs, 2020). 

Het vormgeven en invullen van het huidige afstandsonderwijs doen leraren vaak naast of in aanvulling 

op hun reguliere onderwijs. Dit gebeurt in een tijd dat leraren, door de COVID-19 crisis, al veel voor 

hun kiezen krijgen en scholen te maken hebben met bovengemiddelde afwezigheid van leraren. 

Onderzoek laat zien dat niet alleen de werkdruk van leraren met het afstandsonderwijs is 

toegenomen, maar ook van schoolleiders. Ook rapporteren leraren een lager welzijn en gevoelens 

van onveiligheid (NRO, 2020a).  

Afstandsonderwijs blijkt met name een uitdaging bij toegepaste vakken, praktijkvakken, stages en bij 

toetsing en examens van deze toegepaste vakken en praktijkvakken (Inspectie van het Onderwijs, 

2020). 

Met goede afstandslessen en aanvullende maatregelen op schoolniveau is het mogelijk effectief 

afstandsonderwijs te geven. Hierbij worden vier zaken genoemd die grotendeels overeenkomen met 

de bevindingen van de EEF (2020): de kwaliteit van het didactisch handelen, interactie tussen 

leerlingen, zelfstandig werken en extra aandacht voor kwetsbare leerlingen.  

De kwaliteit van het didactisch handelen is bij afstandsonderwijs nog belangrijker dan bij fysieke 

lessen. Het gaat om een combinatie van een duidelijke uitleg die aansluit op het kennis- en 

vaardigheidsniveau van de leerlingen, het organiseren van structuur, duidelijkheid en rust, het 

betrekken van leerlingen bij het onderwijs, het aanbieden van oefeningen en het geven van feedback.  
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In de online omgeving hebben leerlingen meer afleiding en minder overzicht, wat hun motivatie kan 

verminderen (Inspectie van het Onderwijs, 2020). Interacties kunnen de motivatie van leerlingen 

verhogen en hun leerprestaties verbeteren. Interacties kunnen plaatsvinden tussen leerlingen 

onderling en tussen leraar en leerlingen. Uit een meta-analyse (Borokhovski et al., 2012) blijkt dat 

vooral de interactie tussen leerlingen onderling, die door de docent in gang is gezet (“designed 

student-student treatment”) een duidelijk positief effect heeft op de leerresultaten van de leerlingen.  

Sommige leerlingen doen het net zo goed in online lessen als tijdens fysiek onderwijs, sommigen 

doen het misschien zelfs beter, maar gemiddeld genomen presteren leerlingen slechter in de online 

omgeving, en dit geldt met name voor leerlingen met leerachterstanden (Inspectie van het Onderwijs, 

2020).  De leraren moeten dus extra aandacht besteden aan de behoeften van deze leerlingen en de 

manieren waarop ze deze leerlingen betrokken kunnen houden. Deze extra aandacht kan zich richten 

op: goed in beeld brengen en monitoren van cognitieve resultaten en sociaal-emotioneel welbevinden, 

intensiever contact met deze leerlingen, meer steun bieden bij het zelfstandig werken bijvoorbeeld 

door het verstrekken van checklists of dagelijkse plannen, intensivering van contact met de ouders. 

De organisatie van afstandsonderwijs is voor veel scholen een uitdaging. Volgens Aarts et al. (2021) 

zijn vijf zaken effectief: (1) toegang realiseren tot afstandsonderwijs, (2) professionalisering van 

leraren, (3) het bewaken van welbevinden, (4) het organiseren van inhaalprogramma’s en (5) het 

betrekken van ouders (in het funderend onderwijs). 

Toegang tot digitale middelen is voor het afstandsonderwijs een voorwaarde, maar geen 

vanzelfsprekendheid, vooral voor leerlingen uit kansarme gezinnen (Inspectie van het Onderwijs, 

2020).  

Het professionaliseren van leraren in afstandsonderwijs is een van de meest effectieve interventies in 

het onderwijs. Het onderzoeksinstituut LEARN! is door NRO en NCW gevraagd een inventarisatie te 

maken van de subsidieaanvragen om achterstanden door de uitbraak van het coronavirus in te halen 

in de periode maart-juni 2020 (Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2020). Hierbij is een literatuurreview 

gegeven van de meest voorkomende interventies: 

- één-op-één-begeleiding; 

- remedial teaching in kleine groepjes (meestal 2-5 leerlingen); 

- aanvullende materialen (meestal adaptieve online programma’s); 

- zomerscholen of vakantiescholen; 

- het professionaliseren van leerkrachten; 

- versterken ouderbetrokkenheid; 

- ondersteuning onder schooltijd (zoals extra ondersteuning bij zelfstandig werken, kleinere klassen, 

differentiëren met vaardigheidsgroepen); 

- verlengde schooldag; 

- peer tutoring (leerlingen werken in tweetallen of kleine groepen om elkaar te ondersteunen). 

Uit het onderzoek blijkt dat leerkrachtprofessionalisering, samen met één-op-één-begeleiding en peer 

tutoring, de meest effectieve interventies zijn om leerachterstanden tegen te gaan. De effecten van 

een aantal interventies zoals aanvullende materialen, zomerscholen, een verlengde schooldag of het 

versterken van de ouderbetrokkenheid, zijn beperkt. Een aantal interventies zoals één-op-één-

begeleiding, remedial teaching in groepen en ondersteuning onder schooltijd, zijn effectiever maar 

betekenen een hogere werkbelasting voor de leraren, waar niet altijd ruimte voor is. Peer tutoring is 

effectief bij vooral oudere leerlingen. Het professionaliseren van leerkrachten betekent een 

tijdsinvestering van de leraar, maar de effecten zijn groot en blijvend. 

Uit de inventarisatie blijkt dat de aanvragen van scholen (PO, VO, MBO) vooral gaan over verlengde 

schooldagen, ondersteuning onder schooluren en zomer- of vakantiescholen voor leerlingen met een 
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leerachterstand. Veel scholen werken hierbij samen met een externe partij zoals een huiswerkinstituut, 

waarbij de school vaak zelf de regie in de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s houdt 

(Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2020). 

 

Inspectie van het Onderwijs: bevindingen afstandsonderwijs 

In een artikel van 8 juli 2021 worden de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs over het 

afstandsonderwijs in het voortgezet onderwijs gegeven (Inspectie van het onderwijs, 2021). De 

inspecteurs hebben tussen november 2020 en maart 2021 in totaal 172 lessen bekeken op 62 

scholen. Daarnaast is op de scholen gesproken met leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders. 

Het onderzoek geeft een beeld van de organisatie en de kwaliteit van afstandsonderwijs in het 

schooljaar 2020-2021. Het beschrijft de diversiteit in vormen, proces, ervaringen en kwaliteit van 

afstandsonderwijs ten tijde van de corona-crisis. De bevindingen zijn verdeeld over acht aspecten. 

- Didactisch handelen  

Er zijn grote verschillen tussen de lessen die op afstand worden aangeboden, doordat niet alle leraren 

even vaardig zijn in het ontwikkelen en geven van afstandsonderwijs. De lessen verschillen sterk in 

structuur, instructie en interactie, hetgeen ook de leerlingen ervaren. De leerlingen vinden het digitale 

onderwijs van mindere kwaliteit, omdat de leraar moeilijk kan zien in welke mate zij de stof begrepen 

hebben. Ook moeten leraren zich erg inspannen om de leerlingen actief betrokken te houden. Veel 

schoolleiders hebben nog onvoldoende zicht op de kwaliteit van het afstands- en/ of hybride 

onderwijs. Zij geven aan dat ze het druk hebben met het zich steeds weer opnieuw aanpassen aan de 

nieuwe coronamaatregelen en het vervolgens faciliteren van hun docenten. Leraren en schoolleiders 

kijken weinig mee met (elkaars) digitale lessen. 

- Interactie  

De meeste lessen bieden ruimte voor interactie tussen leraar en leerlingen. In een beperkt aantal 

lessen is er ook interactie tussen leerlingen onderling. Maar er zijn ook lessen waarbij de camera’s 

van een deel van de leerlingen uit blijven tijdens de les. Leraren geven aan dat ze weinig tot geen 

zicht op deze leerlingen hebben.  

- Zelfstandig werken  

Zelfstandig werken vindt veelal buiten de contacttijd plaats. Het gebeurt zeker wel, soms ook tijdens 

een online les. Hoewel de online lessen voor veel leerlingen een negatieve ontwikkeling zijn, hebben 

enkele leerlingen hier juist baat bij.  

- Extra aandacht  

Sommige leraren hebben moeite om te bepalen welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Dit 

komt door een combinatie van zaken. Om te beginnen hebben ze de leerlingen niet altijd in beeld. 

Daarnaast vinden ze het lastig om de vorderingen van leerlingen bij te houden, omdat summatief 

toetsen bij afstandsonderwijs moeilijk is. Tot slot merken ze dat de inschattingen wie extra aandacht 

nodig heeft niet altijd kloppen en dat sommige kwetsbare leerlingen bijvoorbeeld lijken te floreren 

binnen het afstandsonderwijs. 

- Toegankelijkheid  

Vrijwel alle leerlingen hebben toegang tot de lessen. Tegelijkertijd hebben niet alle leerlingen de 

camera aan of melden ze via de chat dat hun microfoon het niet doet. Hierdoor is het niet duidelijk of 

ze de les ook volgen. 

- Professionalisering  

Leraren moesten vooral in de eerste lockdown vaak zelf het wiel uitvinden en liepen daarin regelmatig 

tegen struikelblokken aan. In de tweede lockdown hebben veel scholen de ervaringen van de eerste 

lockdown gebruikt om duidelijkheid te geven over wat de school van de leraren en van leerlingen (en 
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ouders) verwacht. Vaak krijgen leraren geen of te weinig scholing in het ontwerpen en inrichten van 

het afstandsonderwijs. Vooral de hybride lessen, waarbij een deel van de leerlingen thuis en een deel 

van de leerlingen fysiek in de klas les volgt, vragen enorm veel inspanning en schakelen van leraren. 

- Welbevinden 

Schoolleiders en bestuurders in het VO geven aan dat zij zich niet alleen zorgen maken over het 

welzijn van hun leerlingen, maar ook over dat van hun leraren. Vooral de ervaren werkdruk is hoger 

dan voor de coronacrisis. 

- Inhaalmogelijkheden 

VO-scholen vinden het lastig om in het afstandsonderwijs de vorderingen van leerlingen bij te houden. 

Het is lastig om tijdens de lesmomenten goed te zien of alle leerlingen de uitleg en instructie goed 

begrepen hebben. Scholen die het leerlingvolgsysteem op orde hebben en hebben ingezet op 

formatief toetsen, hebben bij afstandsonderwijs beter zicht op de vorderingen van hun leerlingen en 

achterstanden sneller in beeld.  

 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het 

onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de 

verbinding tussen praktijk en onderzoek en tussen beleid en onderzoek te verbeteren. 

Het NRO geeft een advies van de Onderwijsraad over het inhalen van achterstanden (NRO, 2020b). 

Zij adviseert leraren om leerlingen zo veel mogelijk binnen de reguliere schooltijd achterstanden te 

laten wegwerken. Gespreid oefenen van lesstof levert op langere termijn betere leerprestaties op dan 

lesstof geconcentreerd aan te bieden (Dunlosky et al., 2013). Zomerscholen kunnen effectief zijn voor 

het inhalen van achterstanden. Uit onderzoek van de Engelse EEF (EEF, 2019) blijkt dat het effect 

afhankelijk is van de intensiteit van het programma, de kwaliteit van de leraren en de omvang van de 

klassen. Meta-analyses geven slechts kleine effecten, vooral op kortere termijn. Deze bevindingen zijn 

in lijn met de bevindingen van LEARN! en het advies gespreid te oefenen (Kortekaas-Rijlaarsdam et 

al., 2020).  

In het advies wordt de vraag gesteld of het verstandig is om leerlingen een klas over te laten doen. 

Volgens de Onderwijsraad (NRO, 2020b) blijkt dat zittenblijven weinig bijdraagt aan de uiteindelijke 

schoolprestaties. Hierbij wordt gerefereerd aan een systematische literatuurstudie van 37 

geselecteerde onderzoeken over de effecten van zittenblijven op de schoolse prestaties en het 

psychosociaal functioneren van zittenblijvers en doorstromers (Goos et al., 2013). Het betreft hier 

overigens vooral onderzoeken in het primaire onderwijs. Deze literatuurstudie toont aan dat 

zittenblijven minder gunstig is voor zittenblijvers dan Vlaamse en Nederlandse leerkrachten en 

directies doorgaans denken. Op grond hiervan wordt het advies gegeven terughoudend te zijn met het 

laten zitten van leerlingen die door afstandsonderwijs een achterstand hebben opgelopen.  

In 2021 heeft het Nationaal Cohort Onderzoek, een initiatief van de NRO, onderzoek gedaan naar de 

leerachterstanden in het primaire onderwijs (NCO, 2021). De eerste factsheets verschenen in maart 

2021. Hierin staan de effecten van de eerste schoolsluiting (in het voorjaar van het schooljaar 

2019/2020). Er is gekeken naar de vertraging in de leergroei, de verschillen tussen leerlingen en de 

verschillen tussen scholen. De tweede serie van factsheets verscheen in juni 2021. In deze factsheets 

worden inzichten getoond van een volledig jaar COVID-19-crisis. Uit factsheet 5 (Haelermans et al., 

2021a) blijkt dat de opgelopen leerachterstanden bij de eerste schoolsluiting aanzienlijk groter waren 

en dat na de tweede schoolsluiting de achterstand deels is hersteld, behalve bij begrijpend lezen. Uit 

factsheet 6 (Haelermans et al., 2021b) blijkt dat kwetsbare leerlingen nog steeds het hardst worden 

geraakt. Als we kijken naar het gehele jaar zien we dat de leerlingen uit de hogere 

sociaaleconomische milieus minder vertraging in leergroei hebben opgelopen dan leerlingen uit lage 

sociaaleconomische milieus, vooral bij rekenen-wiskunde en spelling. Het kenmerk SES 

(sociaaleconomische status) wordt bepaald aan de hand van het opleidingsniveau, het 

inkomensniveau en het beroepsniveau van de ouders van de leerling. Uit factsheet 7 (Haelermans et 
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al., 2021c) blijkt dat er verschillen zijn tussen scholen en regio’s, maar dat deze verschillen 

gerelateerd zijn aan het aantal lage SES-leerlingen. 

Het NCO heeft in juni en juli een aantal professionals uit het onderwijs online een aantal vragen 

gesteld over de knelpunten van coronamaatregelen. Hierop hebben 311 professionals gereageerd, 

echter vooral uit het basisonderwijs (NRO, 2020a). 

Werkdruk en welzijn van de leraren werd het vaakst als belangrijkste thema genoemd. Een groot 

aantal respondenten (124) geeft aan dat de coronamaatregelen leiden tot een hoge werkdruk en 

overvraging van leraren. Een aantal respondenten (31) heeft angst om corona te krijgen. 

Volgens veel respondenten (55) hebben de coronamaatregelen een negatieve invloed op het welzijn 

van de leerlingen. Verschillende respondenten (15) geven aan dat het lastig is of veel tijd kost om de 

voortgang van leerlingen te volgen en hierop in te spelen. De kansongelijkheid en de verschillen 

tussen leerlingen zijn toegenomen, volgens 18 respondenten.  

Een aantal respondenten (18) ziet problemen doordat leraren onvoldoende ICT-vaardig zijn. Veel 

respondenten (39) signaleren dat het niet altijd lukt om coronamaatregelen na te leven. Relatief veel 

respondenten (15) vinden dat het onderwijs de ervaringen met digitaal leren moet vasthouden en 

doorontwikkelen. 

 

Meer literatuur over onderwijs op afstand  

De effectiviteit van afstandsonderwijs is aan bod gekomen bij de bespreking van de publicatie van de 

Inspectie van het Onderwijs van 8 juli 2021 (Inspectie van het onderwijs, 2021) en vooral de 

handreiking 'Effectief afstandsonderwijs' van de Inspectie in samenwerking met de Universiteit 

Maastricht (Aarts et al., 2021). In deze handreiking is gebruik gemaakt van verschillende 

(internationale) onderzoeken. Vooral de bevindingen van de EEF (2020) zijn een belangrijke basis 

voor de adviezen voor effectieve afstandslessen en een effectieve organisatie van afstandsonderwijs.  

Veel literatuur over online onderwijs is digitaal toegankelijk. De Sociaal-Economische Raad geeft op 

haar website onder het thema Leven Lang Ontwikkelen over online onderwijs verwijzingen voor 

platforms en tools, loketten voor vragen en handreikingen (https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-

ontwikkelen/online-onderwijs). Op de site van de Algemene Onderwijs Bond, de Nederlandse vakbond 

voor het onderwijs, aangesloten bij de FNV, wordt uitleg gegeven over tools als LessonUp, 

Whiteboard, Zoom en Teams (https://www.aob.nl/nieuws/tips-van-je-collegas-voor-

afstandsonderwijs/). De uitgebreide mogelijkheden voor platforms en tools worden behandeld en ten 

slotte wordt verwezen naar sites van uitgeverijen als Noordhoff, bekend van de meest toegepaste 

wiskundemethoden in het VO “Getal &Ruimte” en “Moderne Wiskunde”. Ook verwijst de SER naar de 

sites van andere instituten, zoals SURF, een coöperatieve vereniging van onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen. Dit instituut geeft een zeer uitgebreid overzicht gereedschappen voor allerlei 

onderwijstoepassingen, maar aanbevolen wordt alleen tools via SURF te gebruiken, waardoor 25 tools 

overblijven (https://www.surf.nl/onderwijstools-via-surf). 

Voor tips en tools voor onderwijs op afstand wordt verder verwezen naar een artikel op de website van 

Leraar 24, een samenwerking van leraren (https://www.leraar24.nl/2619254/actuele-tips-en-tools-voor-

onderwijs-op-afstand/). Veel leraren hebben het afgelopen schooljaar door de coronamaatregelen 

onderwijs op afstand aangeboden. Over en weer delen leraren informatie en ervaringen op social 

media. De beste blogs, tools, tips en stappenplannen vind je in dit artikel. Lesgeven op afstand vraagt 

echt iets anders van leraren dan fysiek voor de klas staan. Vooral de techniek is soms een uitdaging. 

Maar diezelfde techniek biedt ook kansen. Ingegaan wordt op het organiseren van ICT (een 

stappenplan en ook privacy en informatiebeveiliging), zelf online lessen maken, online materiaal en 

hoe anderen het doen.  

De vakdidactici van de UT-Lerarenopleidingen geven in een publicatie de uitdagingen en tips van het 

online lesgeven (Vakdidactici UT, 2020). De relatie met de leerling, de afwezigheid van non-verbale 

communicatie en het realiseren van de onderlinge samenwerking van leerlingen worden behandeld. 

Dan volgt een aantal tips over het voorbereiden van de les, het klassenmanagement, de didactische 
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keuze en het reflecteren op het leren (zoals een exit-ticket in de chat). Bij de didactische keuze wordt 

onderscheid gemaakt in een traditionele lesopbouw, “flipping the class room” (waarbij klassikale lestijd 

niet meer wordt besteed aan instructie) en het samenwerken in groepen (in een platform als Teams 

met break out rooms). Ten slotte wordt verwezen naar de website van Irene van der Spoel voor 

educatieve ICT-tools. Op deze website wordt aangegeven welk ICT-tool het beste kan worden 

toegepast. Door antwoord te geven op enkele gesloten vragen wordt via een stroomschema één of 

meerdere tools aanbevolen (https://www.todaysteachingtools.com/determinatietabel.html).  

In het NRC Weekend van 23 en 24 januari jl. (Houtekamer, 2021) is de hoofdkop “De hoge prijs van 

de schoolsluiting”. In dit artikel wordt een aantal tips gegeven om leerachterstanden in te lopen. Eén 

hiervan is: verbeter online onderwijs. “Interactie is cruciaal” zegt De Wolf (Aarts et al.,2021), 

inspecteur bij de Onderwijsinspectie en hoogleraar onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht. 

“Wie voor de camera zit en de tijd volpraat, is de aandacht van de leerlingen in no time kwijt”. Verder: 

“Geef duidelijke instructies. Begin laagdrempelig. Betrek leerlingen bij de les. Noem hun namen en 

geef complimentjes. Daardoor voelen leerlingen zich aangesproken en betrokken”. Inge de Wolf is één 

van de acteurs van de eerder behandelde  publicatie “Effectief afstandsonderwijs” (Aarts et al., 2021), 

waarin gepleit wordt voor kwaliteit van didactisch handelen, interactie, zelfstandig werken en extra 

aandacht voor kwetsbare leerlingen.  

Verder stelt in het NRC artikel Kirschner (2021) “Trek de teugels aan. Dit is juist niet de tijd om 

leerlingen vrij te laten. Strakke regels helpen. Niet op je bed liggen, maar netjes achter je bureau met 

een koptelefoon”. Kirschner is emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en 

gasthoogleraar aan de Thomas More Hogeschool (België). Hij wordt gezien als expert op het 

ontwerpen van effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs, computerondersteund samenwerkend 

leren (CSCL), mediagebruik in het onderwijs en het verwerven van complex cognitieve vaardigheden. 

In een artikel in Computer Human Behaviour (Surma & Kirschner, 2020) stelt hij dat afstandsonderwijs 

zowel een risico als een kans is. Het risico is dat door de focus op de technologie twee belangrijke 

componenten in het gedrang komen: de inhoud die de technologie levert en de principes van instructie 

om deze inhoud te leveren, zoals een duidelijke begeleiding aan de hand van uitgewerkte 

voorbeelden, oefening en feedback en metacognitie (leren over leren). Deze aanbeveling komt sterk 

overeen met de bevinding van de EEF (2020) dat de didactische kwaliteit van de lessen belangrijker 

zijn dan hoe de lessen worden aangeleverd.  

 

Crone: sociaal-emotionele ontwikkeling van adolescenten  

Crone is hoogleraar aan twee universiteiten, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, 

en gespecialiseerd in neurologische ontwikkelingspsychologie. In haar lab aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam onderzoekt het team van Crone de veranderingen in de hersenstructuur van 

adolescenten en de gevolgen daarvan. Daarnaast is zij één van de initiatiefnemers van een online 

onderzoek om bij jongeren veranderingen in stemming als gevolg van de Covid-19 pandemie in kaart 

te brengen (Green et al., 2021). 

Jongeren en jongvolwassenen bevinden zich in een levensfase waarin er nog veel ontwikkeling 

plaatsvindt op sociaal-emotioneel gebied. Veel onderzoekers en experts gaven aan zich zorgen te 

maken over de impact van de COVID-19 pandemie op het mentale welzijn van jonge mensen. In mei 

en november 2020 startte het Erasmus SYNC Lab en het Movez Lab, beide onderdeel van de 

Erasmus Universiteit, en de Radboud Universiteit, om die reden een online survey onderzoek bij ruim 

800 jongeren en jongvolwassenen.  

Uit het onderzoek bleek dat jongvolwassenen (18-26 jaar) tijdens de COVID-19 pandemie, harder 

werden geraakt dan jongeren. De bevindingen laten zien dat bij jongvolwassenen gevoelens van 

kracht, spanning, en depressie meer bij elkaar liggen, terwijl bij jongeren duidelijker te zien is dat zij 

meer gevoelens van kracht ervaren dan gevoelens van spanning en depressie. Ook is een piek te 

zien in negatieve stemmingswisselingen bij de jongvolwassenen, een resultaat dat voor de COVID-19 

pandemie, juist bij 15- en 16-jarigen gezien was.  
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Een ander belangrijke bevinding is de bevestiging dat kwetsbare jongeren het moeilijker hebben dan 

hun leeftijdsgenoten. Green et al. (2021) concluderen dat jongeren die te maken hebben met stress 

binnen de familie of ongelijke kansen in het online thuis onderwijs (denk aan slechter 

internetverbinding of gebrek aan ruimte om lessen te kunnen volgen) minder stabiel zijn in hun 

negatieve emoties. Zij laten meer negatieve stemmingswisselingen zien. 

In een artikel van Trouw (Wiesman, 2021) licht Eveline Crone (2021) de belangrijkste bevindingen van 

haar onderzoekingen verder toe. “De puberteit is een unieke levensfase, cruciaal voor het aanleren 

van sociale vaardigheden en empathie. Als het corona-isolement nog lang duurt, schaadt het de 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. De adolescentie is een vormende fase, waarin de emoties 

sterk fluctueren. Tussen hun 16de en 24ste jaar beleven jongeren door hun hersenontwikkeling een 

kwetsbare periode, wat ook te zien is aan een grotere kans op psychische stoornissen. 

Onze cijfers laten zien dat het niet goed gaat met jongeren, en dat die trend verergert. Uit ons 

langlopend onderzoek blijkt dat vooral twintigers het zwaar hebben; zij staan het laagst in kracht, ook 

als je hen vergelijkt met ouderen.” Een toelichting hierbij: Met “In je kracht staan” wordt bedoeld dat je 

dingen doet uit eigen wil en niet omdat ze moeten. “De reden dat jongeren elkaar willen opzoeken, is 

de ontwikkeling die hun brein doormaakt. Je weet op die leeftijd nog niet goed wie je bent, en je hebt 

je leeftijdgenoten nodig om dat te ontdekken. De pandemie hakt er bij hen daarom extra in. Tieners 

willen dat natuurlijk ook, maar zij hadden tijdens de eerste lockdown relatief weinig last van sombere 

gevoelens. Misschien omdat ze even verlost waren van de prestatiedruk op school. Bij hen begin je nu 

pas de negatieve effecten te zien.” 

 

Het Nationaal Programma Onderwijs 

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus waren in Nederland voor 

iedereen voelbaar. Daarom zijn verschillende steun- en herstelpakketten opgesteld voor ondernemers 

en voor werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk. In februari 2021 heeft het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld, als 

investeringsprogramma voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen 

op te vangen. Voor het funderend onderwijs gaat het om 5,8 miljard euro. De spil van het 

investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen op basis van een 

eigen analyse van de situatie op de school opstellen (VO-Raad, 2021).  

De website van het NPO (https://www.nponderwijs.nl/) geeft aan welke interventies kunnen worden 

uitgevoerd voor het schooljaar 2021-2022 op basis van een scan van de leerlingen: een probleem- en 

behoefteanalyse. Interventies kunnen betrekking hebben op zes gebieden (NPO, 2021): 

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren; 
 
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (zoals één-op-één 
begeleiding, individuele instructie of instructie in kleine groepen); 
 
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen; 
 
D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen; 

 
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning (zoals klassenverkleining of onderwijsassistenten); 
 
F. Faciliteiten en randvoorwaarden (kosten voor bijvoorbeeld het aantrekken of inhuren nieuwe 
personeel, professionalisering van bestaand personeel, leermiddelen en technologie in combinatie 
met de interventies A t/m E). 
 
Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOB) die is ingevuld door zo’n zevenhonderd 
leraren, ondersteuners en directieleden (op basisscholen), blijkt dat er naast blijdschap ook grote 
bedenkingen zijn over het Nationaal Programma Onderwijs. Verreweg het grootste nadeel van het 
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NPO is het gebrek aan structurele financiering. De injectie stopt na tweeënhalf jaar. Bijna 80 procent 
van de ondervraagden geeft aan dat zo’n eenmalige investering de problemen (zoals de salariskloof, 
de hoge werkdruk, het nijpend lerarentekort) op lange termijn niet oplost. En 60 procent van de 
respondenten geeft aan dat het wegwerken van de achterstanden gehinderd wordt door een gebrek 
aan leraren (AOB, 2021). 
 
Ook de Algemene Rekenkamer (2021) is kritisch op de manier waarop de demissionaire 
onderwijsministers subsidie verstrekken aan scholen om onderwijsachterstanden weg te werken. “’We 
vinden het van belang dat de bewindspersonen vooraf en in overleg met het parlement duidelijkheid 
geven over de doelgroepen en maatschappelijke doelen die onderwijsinstellingen moeten bereiken 
met het extra geld en over de indicatoren waarmee de bewindspersonen kunnen bepalen of 
onderwijsinstellingen die doelen hebben bereikt. Die duidelijkheid vooraf maakt het programma beter 
uitvoerbaar, navolgbaar en creëert de mogelijkheid om tussentijds van gerealiseerde resultaten te 
leren”, aldus de Rekenkamer in een brief van 31 maart 2021 aan de Tweede Kamer (Algemene 
Rekenkamer, 2021) 
 
 
Meer internationale onderzoeken  
 
De grote invloed van Covid-19 op onderwijs is niet uniek voor Nederland. Dit bleek uit de reeds 
genoemde bevindingen van de Engelse EEF in een overzichtsartikel na een analyse van 60 
geselecteerde internationale onderzoeken. Ook het onderzoek naar leerachterstanden van 
basisschoolleerlingen in het Verenigd Koninkrijk (Blainey et al.,2020) gaf een vergelijkbaar beeld als in 
Nederland. 
 
De KU Leuven heeft onderzoek gedaan naar de effecten van Covid-19 op leerprestaties en 
onderwijsongelijkheid (De Witte & Maldonado, 2020). De bevindingen zijn gebaseerd op gevalideerde 
toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, die aan het einde van het zesde lesjaar van het PO zijn 
afgenomen, in het schooljaar 2019-2020 in vergelijking met voorgaande schooljaren. In Vlaanderen 
was afstandsonderwijs de norm in de periode 16 maart tot 8 juni 2020, vrijwel vergelijkbaar met de 
periode in Nederland.  
 
Het sluiten van de scholen door de Covid-19 crisis leidde tot een sterke verstoring van het 
onderwijsaanbod. De geanalyseerde groep van leerlingen leed significante leerverliezen, met afnames 
die het equivalent zijn van een half jaar scholing. Deze bevinding is opmerkelijk aangezien in 
Nederlands onderzoek van CITO (Lek et al., 2020) gesproken wordt over zes tot acht weken 
achterstand. Ook is de achterstand in tijd gemeten groter dan de periode van de lockdown. 
 
De leerverliezen en ongelijkheid nemen toe naarmate de school meer leerlingen heeft uit de minder 
bevoorrechte socio-economische groepen. De ongelijkheid is zowel binnen als tussen de scholen 
merkbaar gestegen door de Covid-19 crisis. Deze bevinding is in lijn met Nederlands onderzoek 
(Haelermans et al.,2021). 
De invloed van Covid-19 op onderwijs is in minder ontwikkelde landen buiten Europa veel groter. 

UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties die gespecialiseerd is in onderwijs, wetenschap, 

cultuur en communicatie. Op haar website is te zien hoe lang de scholen zijn gesloten per land door 

Covid-19 (UNESCO, 2021a). Nederland neemt eind juli 2021 met 31 weken een middenpositie in, 

waar in de meeste landen in Noord- en Zuid-Amerika en ook in een land als India het aantal weken 

schoolsluiting bijna het dubbele is.  

Belangrijk is in hoeverre en hoe in deze periode afstandsonderwijs gegeven is. In de ontwikkelde 

landen heeft 87 % van de bevolking een internetverbinding en in Nederland zelfs 93 %. In de 

ontwikkelingslanden is dit slechts 47 %. Deze percentages zijn afkomstig van ITU, een onderdeel van 

de VN, en zijn enigszins gedateerd (ITU, 2020), maar deze tonen aan dat afstandsonderwijs via 

internet buiten het bereik is van een grote groep leerlingen in minder ontwikkelde landen. Vele landen 

hebben ook niet de middelen voor een investeringsprogramma voor steun en herstel in het onderwijs 

zoals Nederland met het Nationaal Programma Onderwijs.  

In het artikel uit juni 2021 “Recovering lost learning” (UNESCO, 2021b) wordt gesteld dat wereldwijd 

de scholen gemiddeld 26 weken gesloten waren, bijna 2/3 van een schooljaar. Deze periode is 
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overbrugd met volledig afstandsonderwijs of hybride onderwijs met wisselende resultaten afhankelijk 

van de kwaliteit van de verschillende onderwijsprogramma’s.  

In het artikel worden vervolgens een aantal lessen van de coronacrisis en van eerdere ervaringen 

gegeven. Het uitbreiden van het schooljaar, interventieprogramma’s (zoals zomerscholen) en 

uitbreiding van het schoolrooster kunnen een positief effect hebben, mits de instructie doelgericht en 

zo veel mogelijk persoonlijk is.  

Afstandsonderwijs en ook hybride onderwijs heeft als gevolg dat leerlingen minder tijd besteden aan 

de studie. Het heeft een negatief effect op de motivatie en de mentale gezondheid van leerlingen. En 

met name de leerlingen die geen betrouwbare internetverbinding hebben, haken af. Afstandsonderwijs 

is met name problematisch voor de jongere leerlingen (PO en onderbouw VO), waarbij de 

vaardigheden van de docent om afstandsonderwijs toe te passen erg belangrijk zijn. 

Hierna worden een aantal maatregelen geadviseerd op een aantal gebieden, waarbij enkele best 

practices worden gegeven uit verschillende landen: 

- ondersteuning van het welzijn van de leerling en de docent; 

- aanpassing van het schoolrooster, uitbreiding van de schooltijd en interventieprogramma’s; 

- afstandsonderwijs en hybride onderwijs; 

- beoordeling van leerlingen om leerbehoeften in kaart te brengen; 

- aandacht voor de minder bevoorrechte en kwetsbare leerlingen. 

Deze maatregelen komen grotendeels overeen met de maatregelen die in Nederland worden 

aanbevolen en toegepast (Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2020). Ten opzichte van vele landen heeft 

Nederland echter door meer financiële middelen en een betere infrastructuur een bevoorrechte 

positie. Daarnaast is de vaccinatiegraad, het percentage mensen volledig ingeënt, sterk verschillend 

per land (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations). Waar met name West-Europa en Noord-

Amerika in juli 2021 op weg zijn naar volledige vaccinatie, staan de armere landen er slechter voor, 

wat een groot risico is voor meer Covid-19 besmettingen en een schoolsluiting. 
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5. Onderzoeksvragen 

 

De voorlopige probleemformulering was als volgt:  

Het is onvoldoende duidelijk of de onderwijsmaatregelen van Lyceum de Grundel als reactie op Covid-

19 effectief zijn geweest. 

Deze probleemformulering spitst zich hierbij toe op het wiskundig onderwijs in de bovenbouw van 

HAVO en VWO.  

In het oriënterende literatuuronderzoek zijn de gevolgen van de Covid-19 pandemie voor het 

onderwijs in Nederland en in andere landen bestudeerd.  

Voor het verdere onderzoek, specifiek gericht op Lyceum De Grundel, zullen keuzes gemaakt worden 

om het probleem af te bakenen en om te komen tot de onderzoeksvragen. 

Functie van onderwijs 

Allereerst wordt de fundamentele vraag gesteld wat de belangrijkste functie is van onderwijs in het 

algemeen en bij Lyceum De Grundel in het bijzonder.  

Biesta behandelt in zijn boek “Goed onderwijs en de cultuur van het meten” drie functies van het 

onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2012).  

Kwalificatie betekent het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties voor deelname aan de 

samenleving, functioneren in het beroepsleven en/of voor een vervolgopleiding. Socialisatie betekent 

maatschappelijke toerusting, het leren deel uitmaken van een groter geheel en kennis maken met 

waarden en normen van dat grotere geheel. En persoonsvorming betekent ontwikkeling van eigen 

identiteit van leerlingen: wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik belangrijk en wie wil ik zijn (in relatie tot de 

sociale groep waar ik deel van uitmaak, maar waar ik me ook van onderscheid). 

In de eerste profielbeschrijving van Lyceum de Grundel in de schoolgids 2020-2021 (2020) worden 

alle drie de functies expliciet genoemd, alsof de opstellers dezelfde definitie van onderwijs als 

uitgangspunt hebben genomen. 

“Wij zijn meer dan een school voor regulier voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op het 

halen van een HAVO/VWO diploma. Op Lyceum de Grundel gaan we ervan uit dat niet alleen de 

cognitieve ontwikkeling, maar ook de persoonlijke en sociale ontwikkeling van belang is om 

betekenisvol te zijn. Al onze leerlingen zijn uniek en krijgen op onze school de ruimte uit te groeien tot 

wie ze willen zijn. Iedere leerling doet er toe, maakt het verschil.” 

Verder worden in de schoolgids, ook beschikbaar op de website van Lyceum de Grundel 

(https://lyceumdegrundel.nl/), de missie van de school gegeven.  

“De missie van Lyceum de Grundel vloeit voort uit de Carmelwaarden, ook wel aangeduid als “Heel de 

mens” en luidt als volgt: Onze leerlingen ontwikkelen zich tot authentieke jonge mensen met een 

onderzoekende en onafhankelijke geest, die van betekenis kunnen en willen zijn in een voortdurend 

veranderende wereld.”  

Het Carmelcollege heeft in haar beleidsvisie “Koers 2025” de Carmelwaarden en het begrip “Heel de 

mens” verder uitgewerkt (https://koers.carmel.nl/). 

“Wij rusten onze leerlingen toe voor een goede start van de rest van hun leven. Het gaat daarbij om 
‘heel de mens’ met al zijn talenten. Leerlingen hebben méér nodig dan de basisvakken en cognitieve 
vaardigheden: Brede vorming staat centraal. Immers: ‘kennis is maar de helft’. Wij willen onze 
leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen, met een goed 
ontwikkeld moreel kompas, die zelfstandig hun weg vinden in de wereld en daar hun bijdragen aan 
leveren. Daarom richten wij ons onderwijs zo in, dat onze leerlingen in alle opzichten het maximale uit 
zichzelf kunnen halen: zowel qua persoonsvorming als socialisatie en kwalificatie.” 
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Keuze van parameters: leervoortgang en sociaal-emotionele ontwikkeling  
 

Om na te gaan of de onderwijsmaatregelen van Lyceum de Grundel effectief zijn geweest als reactie 

op Covid-19, zal in ieder geval de leervoortgang in kaart worden gebracht. Dit komt overeen met de 

eerste functie van het onderwijs: kwalificatie. Ook in de literatuur behandeld in hoofdstuk 4 worden 

leerachterstanden vaak als de belangrijkste parameter gedefinieerd, soms gedefinieerd in weken 

leerachterstand, zoals in het CITO-onderzoek (Lek et al., 2020).  

Maar daarnaast heeft onderwijs als functie socialisatie en persoonsvorming, die expliciet genoemd 

worden in het profiel en de missie van Lyceum de Grundel. En juist deze functies zijn in het gedrang 

gekomen door de Covid-19 pandemie, hetgeen blijkt uit de behandelde literatuur, vooral van Crone en 

haar collega’s (Green et al., 2021). In deze literatuur wordt veelal gesproken over de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de jongeren of jongvolwassenen. Dit dekt grotendeels de functies 

socialisatie en persoonsvorming.  

De parameters leervoortgang en sociaal-emotionele ontwikkeling komen grotendeels overeen met de 

risico’s voor leerlingen zoals deze genoemd worden in het onderzoek van de Onderwijsinspectie en de 

Universiteit Maastricht over effectief afstandsonderwijs (Bas Aarts et al., 2021). Hier wordt nog een 

derde risico genoemd: beperkte deelname aan het onderwijs. Hierbij wordt opgemerkt dat dit risico 

minder speelt bij Lyceum De Grundel, aangezien iedere leerling beschikt over een laptop en hiermee 

ervaring had opgedaan voor de Covid-19 crisis, volgens de BYOD regeling (Bring Your Own Device).  

De gekozen parameters richten zich vooral op de leerlingen. Uit de literatuur, zoals het onderzoek van 

de NRO (NRO, Impact Coronamaatregelen op het Onderwijs, 2021), blijkt dat de impact van de 

pandemie ook groot is voor de docenten. Zij moesten in korte tijd omschakelen naar een andere 

didactische aanpak met allerlei tools die grotendeels nieuw waren. Zij voelden zich uiteraard 

verantwoordelijk voor de leerlingen die een leerachterstand opliepen en geschaad werden in hun 

persoonlijke ontwikkeling door het Corona-isolement. Ten slotte werden zij bloot gesteld aan de 

gevaren van een besmetting door het contact met de leerlingen en collega’s, ondanks de maatregelen 

die genomen waren om dit risico te beperken. Ook de teamleiders en andere stafleden hadden een 

zware taak als crisismanagers. En ten slotte hadden de ouders van de leerlingen een grote 

verantwoordelijkheid om hun kinderen op te vangen door hulp te bieden bij het online leren en het 

sociale isolement. Maar om het brede onderzoek te richten is toch gekozen voor de leerlingen, die 

immers centraal staan bij een school. 

In het model van Ryan en Deci, worden drie basisbehoeften behandeld om intrinsiek gemotiveerd te 

zijn om te leren: competentie, autonomie en relatie (Ryan & Deci, 2000). Het aspect competentie staat  

onder grote druk door de beperkingen van afstandonderwijs die tot leerachterstanden leiden. Het is de 

vraag in hoeverre de autonomie beïnvloed wordt door het online onderwijs. Wellicht biedt 

afstandonderwijs kansen voor leerlingen die meer mogelijkheden krijgen tot zelfsturing. Het aspect 

relatie staat in ieder geval ook onder grote druk door het missen van fysieke contacten met docenten 

en vooral medeleerlingen. Bij de conclusies van het gehele onderzoek wordt hier verder op ingegaan.  

Keuze van instrumenten: afstandsonderwijs 

Op basis van de literatuurstudie in hoofdstuk 4 is een viertal instrumenten bepaald, die belangrijk zijn 

om de effecten van de Covid-19 pandemie te beperken. Deze instrumenten zijn ook toegepast door 

Lyceum de Grundel. In dit hoofdstuk worden de conclusies uit literatuuronderzoek per instrument 

gegeven.  

Het afstandsonderwijs is uiteraard een belangrijk instrument. In de literatuur wordt onderbouwd dat de 

effectiviteit van afstandsonderwijs in principe lager is dan die van fysiek onderwijs, waarbij de 

verschillen afhankelijk zijn van de sector, de lesstof en de leerlingen (Aarts et al., 2021). Hierbij 

worden vier succesfactoren genoemd die belangrijk zijn voor de effectiviteit van afstandonderwijs: de 

kwaliteit van het didactisch handelen, interactie tussen leerlingen en zelfstandig werken, naast extra 

aandacht voor kwetsbare leerlingen. Deze succesfactoren komen grotendeels overeen met de 

bevindingen van de EEF (Education Endowment Foundation, 2020). De kwaliteit van het didactisch 

handelen komt ook duidelijk naar voren in een artikel van Paul Kirscher (Surma & Kirschner, 2020). Hij 
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stelt dat in afstandsonderwijs twee zaken in het gedrang kunnen komen: de inhoud die de technologie 

levert en de principes van instructie om deze inhoud te leveren, zoals een duidelijke begeleiding aan 

de hand van uitgewerkte voorbeelden, oefening en feedback en metacognitie (leren over leren). 

Naast volledig afstandsonderwijs ofwel volledig online onderwijs is een mengvorm mogelijk: hybride 

onderwijs ofwel “blended learning”: een combinatie van online onderwijs en fysiek onderwijs. De beide 

vormen zullen onderzocht worden, aangezien ook het hybride onderwijs een vrij lange periode is 

toegepast bij Lyceum de Grundel (van 3 maart tot en met 1 juni 2021).  

Keuze van instrumenten: reparatiemaatregelen, met name extra lessen 

Volgens de Inspectie van het Onderwijs heeft ruim 70 % van de scholen onderwijs georganiseerd 

buiten de reguliere lestijden: extra onderwijsuren en bij enkele scholen in de zomer- of herfstvakantie 

van 2020. De meeste scholen boden de extra uren aan voor leerlingen met achterstanden, enkele 

scholen deden dit voor alle leerlingen, gebruikmakend van een subsidieregeling (Inspectie van het 

Onderwijs, Onderwijs op afstand tijdens COVID-19: derde meting, 2020). 

Uit het onderzoek van het onderzoeksinstituut LEARN! blijkt dat leerkrachtprofessionalisering, samen 

met één-op-één-begeleiding en peer tutoring, de meest effectieve interventies zijn om 

leerachterstanden tegen te gaan. De effecten van een aantal interventies zoals aanvullende 

materialen, zomerscholen, een verlengde schooldag of het versterken van de ouderbetrokkenheid, 

zijn beperkt (Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2020). 

Het NRO geeft een advies van de Onderwijsraad over het inhalen van achterstanden (NRO, 

Zomerscholen en verlengde schooltijd, 2020). Zij adviseert leraren om leerlingen zo veel mogelijk 

binnen de reguliere schooltijd achterstanden te laten wegwerken. Gespreid oefenen van lesstof levert 

op langere termijn betere leerprestaties op dan lesstof geconcentreerd aan te bieden, blijkt uit 

onderzoek (Dunlosky et al., 2013).  

Keuze van instrumenten: wijziging in het overgangsbeleid 

Volgens de Inspectie van het Onderwijs hebben de meeste scholen het PTA 2019/2020 aangepast 

vanwege de Covid-19-crisis (Inspectie van het Onderwijs, Onderwijs op afstand tijdens COVID-19: 

derde meting, 2020). 

Het NRO geeft een advies van de Onderwijsraad waarin de vraag gesteld of het verstandig is om 

leerlingen een klas over te laten doen (NRO, Zomerscholen en verlengde schooltijd, 2020). Uit 

onderzoek zou blijken dat  zittenblijven weinig bijdraagt aan de uiteindelijke schoolprestaties. Hierbij 

wordt gerefereerd aan een systematische literatuurstudie van 37 geselecteerde onderzoeken over de 

effecten van zittenblijven op de schoolse prestaties en het psychosociaal functioneren van 

zittenblijvers en doorstromers (Goos et al., 2013). Op grond van dit onderzoek wordt het advies 

gegeven terughoudend te zijn met het laten zitten van leerlingen die door afstandsonderwijs een 

achterstand hebben opgelopen.  

Keuze van instrumenten: zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (van kwetsbare leerlingen)  

Volgens de Onderwijsraad leidt afstandsonderwijs bij een deel van de leerlingen tot een beperkt 

welbevinden. Het risico op sociaal isolement, eenzaamheid en onveiligheid is groter dan bij fysiek 

onderwijs. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen waar het welbevinden al relatief laag was voordat 

er sprake was van afstandsonderwijs (Onderwijsraad, Advies coronacrisis onderwijs, 2020). Een 

belangrijk onderdeel van het advies is de opvang van jongeren in een instabiele of onveilige 

thuissituatie: zorg ervoor dat deze leerlingen op school opgevangen worden.  

Het onderzoek van Eveline Crone en haar collega’s bevestigt dat jongeren in het algemeen en 

kwetsbare jongeren in het bijzonder het moeilijk hebben tijdens de Covid-19 pandemie. Jongeren die 

te maken hebben met stress binnen de familie of ongelijke kansen in het online thuis onderwijs (denk 

aan slechter internetverbinding of gebrek aan ruimte om lessen te kunnen volgen) laten meer 

negatieve stemmingswisselingen zien (Green et al., 2021). 
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Onderzoekvragen 

Welke invloed heeft de Covid-19 pandemie op de leervoortgang en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen van Lyceum de Grundel? 

Hoe effectief waren het afstandsonderwijs en het hybride onderwijs? 

Hoe effectief waren aanvullende maatregelen zoals extra lessen? 

Hoe effectief waren eventuele wijzigingen in het overgangsbeleid? 

Hoe effectief was de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van vooral kwetsbare leerlingen? 

Deze vragen, met name over de parameter leervoortgang en de eerste drie instrumenten 

(afstandsonderwijs, aanvullende maatregelen en overgangsbeleid) worden toegespitst op het 

wiskunde onderwijs. Alle onderzoeksvragen richten zich op de bovenbouw leerlingen.  

 

 

6. Onderzoek op Lyceum de Grundel 

 

Keuze voor semigestructureerde interviews 

Om antwoorden te geven op de onderzoeksvragen van hoofdstuk 5, ligt kwalitatief onderzoek voor de 

hand. Kwantitatieve gegevens zijn beperkt beschikbaar en moeilijk toegankelijk. Om de parameter 

leervoortgang van leerlingen te meten, kan niet gebruik worden gemaakt van eindexamengegevens 

van schooljaar 2020/2021. Toetsresultaten zijn niet altijd vergelijkbaar, omdat toetsen gemakkelijker 

zijn gemaakt, volgens de sectieleider wiskunde van de school. De parameter sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen is lastig meetbaar. Het is moeilijk te meten welk effect de verschillende 

instrumenten in hun onderlinge samenhang hebben gehad op de leervoortgang en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Voor het kwalitatieve onderzoek is gekozen voor interviews. Hiermee kan een beter begrip worden 

gekregen van het onderwerp, met name de relatie tussen de verschillende instrumenten en de 

resultaten hiervan. Om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen, is gekozen voor 

semigestructureerde interviews ofwel diepte-interviews. Van te voren zijn algemene vragen gesteld, 

die afgeleid zijn van de onderzoeksvragen. Deze vragen worden gevolgd, maar hiervan kan 

afgeweken worden. Bijvoorbeeld als de respondent met een antwoord komt dat afwijkt van de 

bevindingen van de literatuurstudie of antwoorden van andere respondenten. Of als het antwoord niet 

geheel duidelijk is en een verdieping nodig is voor het begrip van de onderzoeker. Hiermee is de 

methode flexibeler en met meer diepgang. Het nadeel is dat de antwoorden niet gestandaardiseerd 

zijn en het moeilijker is de resultaten van de verschillende interviews met elkaar te vergelijken en 

conclusies te trekken. 

 

Keuze van de geïnterviewden docenten en stafleden 

Gekozen is om in eerste instantie een aantal sleutelfunctionarissen van Lyceum de Grundel te 

interviewen, om een goed beeld te hebben hoe het onderwijs tijdens de Covid-19 pandemie is 

verlopen, welke instrumenten in de loop van de pandemie zijn ingezet en waartoe deze geleid 

hebben. 

Omdat de onderzoeksvragen zich toespitsen op het wiskundeonderwijs, is gekozen voor de 

sectieleider wiskunde. Bij Lyceum de Grundel telt de wiskundesectie twee ervaren eerstegraad 
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docenten voor de bovenbouw HAVO/VWO: de sectieleider en de vakcoach tijdens mijn stage, die ook 

gekozen is voor een interview. 

Naast deze twee wiskundedocenten is gekozen voor de teamleider, die het Covid-19 beleid heeft 

gecoördineerd bij Lyceum de Grundel.  

Aangezien het professionaliseren van de docenten een belangrijke succesfactor is (Inspectie van het 

onderwijs, Bevindingen Afstandsonderwijs VO, 2021), is gekozen voor een interview met de 

opleidingscoördinator.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen is een te onderzoeken parameter en de zorg 

voor vooral kwetsbare leerlingen op dit gebied een te onderzoeken instrument. Om die reden is de 

coach begeleide werkplek geselecteerd voor een interview. 

Ten slotte is de voorzitter van de MR geïnterviewd, omdat hij in samenspraak met leerlingen en 

ouders het Covid-19 beleid van de school beoordeelt en hierover meedenkt.  

 

Interviewvragen docenten en stafleden 

De sleutelfunctionarissen werden persoonlijk benaderd en het doel van het onderzoek werd uitgelegd. 

Het semigestructureerde interview vond plaats op locatie aan de hand van de volgende vragen als 

uitgangspunt. Deze vragen zijn rechtsreeks afgeleid van de onderzoeksvragen van hoofdstuk 5. 

1. Welk (meetbare) effect heeft Covid-19 gehad op de leervoortgang van HAVO/VWO 

Bovenbouw, in Wiskunde en in andere vakken? 

 

2. Zijn er grote verschillen tussen leerlingen? 

 

3. Hoe effectief was het afstandsonderwijs? 

 

4. Hoe effectief was het hybride onderwijs? 

 

5. Welke instrumenten heeft Lyceum De Grundel ingezet om mogelijke leerachterstanden in te 

halen? 

 

6. Is het overgangsbeleid gewijzigd ? Zo ja, hoe heeft dit uitgepakt? 

 

7. Welk (meetbaar) effect heeft Covid-19 gehad op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

leerlingen van HAVO/VWO Bovenbouw? 

 

8. Zijn er hierin grote verschillen tussen leerlingen? 

 

9. Welke instrumenten heeft Lyceum de Grundel hier ingezet om de isolatie van de leerlingen te 

beperken? 

 

10. Wat is in het Covid-19 beleid succesvol geweest? 

 

11. Wat is in het Covid-19 beleid voor verbetering vatbaar? 

De eerste parameter, de leervoortgang, komt aan bod bij vraag 1, waarbij bij vraag 2 ingegaan wordt 

op verschillen per leerling. Bij de vragen 3 tot en met 6 worden de eerste drie instrumenten 

behandeld: afstandsonderwijs en vervolgens specifiek hybride onderwijs, reparatiemaatregelen (al is 

de vraag wat breder gedefinieerd) en het overgangsbeleid.   

Vraag 7 behandelt de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarna weer gevraagd wordt naar verschillen 

per leerling. Hierna is de vraag over het vierde instrument logisch: de zorg voor de ontwikkeling van 

(kwetsbare) leerlingen. De laatste twee vragen zijn meer overkoepelend, ruimte gevend voor 

onderwerpen buiten deze 2 parameters en 4 instrumenten.  
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De interviews vonden plaats in de periode maart tot en met juni 2021. 

Per interview zijn de resultaten schriftelijk direct en uitgebreid gedocumenteerd, de gesprekken zijn 

niet opgenomen omdat dit invloed kan hebben op de spontaniteit van antwoorden. In dit verslag wordt 

in principe uit oogpunt van privacy de samenvattende resultaten gegeven zonder het noemen van 

namen. Per vraag zijn de antwoorden per respondent naast elkaar gelegd. Het blijkt dat onder de zes 

geïnterviewden in het algemeen consensus is over een groot aantal bevindingen, als dit niet het geval 

is wordt dit vermeld. Een aantal interessante en minder gevoelige uitspraken zijn weergegeven met 

vermelding van de functienaam van de respondent.  

 

Geïnterviewde leerlingen 

De onderzoeksvragen hebben betrekking op de leervoortgang en de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de leerlingen. Het ligt dus voor de hand ook een aantal leerlingen te interviewen. Het doel is 

vooral om de meningen van de docenten en stafleden over de ontwikkeling van de leerlingen en het 

effect van de ingezette instrumenten te toetsen. Omdat gekozen is voor een kwalitatief onderzoek, is 

niet gekozen voor een groot aantal leerlingen: een zestal. Na zes interviews was het beeld voldoende 

duidelijk en was de conclusie dat meer interviews minder toegevoegde waarde hebben.  

In mei en juni 2021 zijn de zes leerlingen van HAVO/VWO Bovenbouw geselecteerd voor een 

interview. Hierbij zijn leerlingen gekozen uit de klassen waaraan ik wiskundeles heb gegeven tijdens 

mijn SP 2 stage. Zij kenden mij reeds en hierdoor was het gemakkelijker open te communiceren. 

Gekozen is voor zowel leerlingen met grote leerachterstanden als voor leerlingen met geringe 

leerachterstanden op wiskundegebied. Op basis van toets resultaten van het lopende schooljaar en 

interactie met leerlingen had ik hier een beeld van. Ook is gekozen voor een lid van de Leerlingenraad 

en de MR, omdat deze leerling toch vanuit een bredere blik kan reflecteren op de gevolgen van Covid-

19 op het onderwijs en het beleid van de school.  

 

Interview vragen leerlingen 

Aan het eind van een les is uitgelegd dat sommige leerlingen benaderd konden worden voor een 

aantal vragen voor een onderzoek over de invloed van Covid-19 op het onderwijs van Lyceum de 

Grundel, als onderwerp voor mijn studie. Aangegeven is dat medewerking niet verplicht is en dat bij 

het vastleggen van bevindingen geen namen van leerlingen worden vermeld. De gekozen leerlingen 

werden vervolgens per mail benaderd voor een online interview via Teams. 

Dit interview werd gehouden aan de hand van de volgende vragen: 

1. De Covid-19 pandemie heeft een grote invloed gehad op ons leven sinds maart 2020. Hoe 

heb jij de gevolgen van de pandemie ervaren?  

 

Daarna: Wat vond je het lastigst? Heeft het positieve punten? 

 

2. Heb je door de pandemie leerachterstand opgelopen?  

 

Daarna: Waarom denk je dat? Wat zou je hieraan kunnen doen? 

 

3. Wat vond je van het online onderwijs?  

Wat vond je van het hybrideonderwijs ? 

 

Daarna: Vond je dat de online lessen goed werden gegeven?  

Wat ging goed en wat had beter gekund?  

 

4. Wat heeft de school tijdens de pandemie in jouw ogen goed gedaan?  

 

5. Wat had de school in jouw ogen beter kunnen doen? 
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De eerste twee vragen gaan weer over de twee parameters van de onderzoekvragen: de sociaal-

emotionele ontwikkeling en de leervoortgang. Deze parameters zijn bewust omgewisseld om de 

leerlingen te laten landen door niet direct over de leervoortgang te vragen. In de derde vraag komt het 

instrument afstandsonderwijs expliciet aan bod, terwijl de laatste twee vragen ruimte geven voor de 

andere drie instrumenten, die niet altijd van toepassing zijn voor een specifieke leerling. Ook bieden 

de laatste twee vragen ruimte voor andere onderwerpen, die bij het doorvragen aan bod kunnen 

komen.  

Per interview met de respondent zijn de resultaten terstond zorgvuldig gedocumenteerd. In dit verslag 

worden uit oogpunt van privacy de respondenten niet genoemd en worden de samenvattende 

resultaten gegeven. Hiertoe werden per vraag de antwoorden van de leerlingen naast elkaar gelegd.  

Ook bij de leerlingen was meestal consensus over de bevindingen. Wel waren sommige leerlingen 

uitgesproken en andere leerlingen op de vlakte. Als er verschillen zijn in antwoorden, wordt dit 

aangegeven. Daarnaast zijn enkele interessante citaten gegeven, zonder vermelding van de naam 

van de respondent.  

 

Validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek 

De interviewvragen zijn rechtstreeks afgeleid van de onderzoeksvragen. De respondenten zijn in de 

eerste plaats de sleutelfunctionarissen binnen de school die het meeste zicht hebben op verschillende 

onderdelen van deze onderzoeksvragen. Zij zijn geselecteerd op hun functie en de keuze is gemaakt 

is samenspraak met de sleutelfunctionarissen zelf. De bevindingen zijn niet zozeer feiten als wel 

meningen. De mening van een respondent is echter getoetst aan de mening van een andere 

respondent, voor zover mogelijk in de chronologie van de interviews, en in ieder geval met 

bevindingen van het literatuuronderzoek. Deze toetsing vond plaats tijdens het semigestructureerde 

interview. 

De meningen van de sleutelfunctionarissen zijn getoetst aan de resultaten van de interviews met 

leerlingen. Voor deze interviews is gekozen voor een zestal leerlingen uit de klassen 4 HAVO en 5 

VWO aan wie ik les heb gegeven. Het voordeel is dat deze leerlingen een band hadden met mij als 

onderzoeker, waardoor zij meer bereid zijn mee te werken aan het onderzoek en eerlijke antwoorden 

te geven. Het nadeel is dat deze leerlingen kunnen denken dat hun antwoorden invloed hebben op 

andere beoordelingen zoals die van toetsen, waardoor zij sociaal wenselijke antwoorden geven. Dit 

risico is verkleind door het doel van het onderzoek goed uit te leggen en aan te geven dat deelname 

vrijwillig is en geen namen worden genoemd in het onderzoek.  

Bij het voorbereiden en uitvoeren van de interviews heb ik gebruik kunnen maken van mijn eigen 

ervaringen als wiskundedocent, aangezien ik in het eerste halfjaar van 2021 ruim 100 lessen heb 

gegeven aan 4 HAVO en 5 VWO leerlingen. Mede gezien de openheid en diepgang van de discussie 

met de sleutelfunctionarissen en de spontaniteit in antwoorden van enkele leerlingen (sommige 

hielden zich op de vlakte) meen ik dat het onderzoek valide en betrouwbaar is.  
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7. Resultaten van de interviews 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews met de docenten, stafleden en leerlingen 

gegeven. Deze zijn geordend aan de hand van de 11 vragen aan de docenten en stafleden.  

 

1. Leerachterstanden 

De geïnterviewde docenten, stafleden en leerlingen zijn het er over eens dat de Covid-19 pandemie 

geleid heeft tot forse leerachterstanden. Geen enkele docent of staflid twijfelt hieraan. Maar het is niet 

eenvoudig dit te kwantificeren. Volgens de sectieleider wiskunde worden de toetsen minder goed 

gemaakt, maar de toetsen worden ook minder moeilijk gemaakt. Uit tussentijdse opdrachten blijkt het 

ontbreken van bepaalde automatismen, die belangrijk zijn in de wiskunde.  

Ook de leerlingen geven aan dat zij een leerachterstand hebben opgelopen. “Ik leer vooral tijdens de 

les door op te letten en ik heb grote moeite met de online lessen. Mijn motivatie is laag en ik heb veel 

leerachterstand opgelopen, vooral bij de bètavakken als scheikunde, waardoor ik verwacht om niet 

over te gaan”. En een andere leerling: “Ik leer niet veel van online lessen en ik ben snel afgeleid, 

vooral als het mooi weer is. Nu heb ik weer fysiek les en gaat het beter.” 

 

2. Verschillen tussen leerlingen in leerachterstanden 

De meeste leerlingen hebben veel moeite met online onderwijs, maar sommige leerlingen bloeien 

zelfs op. Volgens de coördinator Covid-19 is dit sterk afhankelijk van de thuissituatie en de 

persoonlijke kenmerken van de leerling. 

Volgens de opleidingscoördinator hebben bovenbouw leerlingen meer moeite met de lockdown dan 

onderbouw leerlingen, vooral de voorexamenklassen. De examenklassen hebben uiteraard fysiek les 

gehad. Volgens de sectieleider wiskunde hebben vooral de HAVO-leerlingen problemen, hoewel de 

VWO-leerlingen problemen beter weten te verbloemen. Volgens de voorzitter van de MR vallen de 

achterstanden bij de talen mee en zijn deze het grootst bij de exacte vakken. Vooral de leerlingen die 

weinig structuur hebben, hebben achterstanden en dit is niet zozeer niveauafhankelijk. Wel hebben de 

VWO-leerlingen minder een docent nodig en vertrouwen zij meer op zichzelf. Volgens een 

wiskundedocent hebben de VWO-leerlingen meer een lange termijn visie dan de HAVO-leeerlingen. 

Uit de interviews met de leerlingen blijkt dat enkelen een grote achterstand hebben en verwachten te 

doubleren of al gedoubleerd zijn. Maar er was ook een leerling die geen achterstand heeft opgelopen. 

De steekproef van zes leerlingen is te klein om uitspraken te doen, maar er waren wel drie leerlingen 

die vooral achterstanden hebben in de exacte vakken, met name natuur- en scheikunde.  

 

3. De online lessen 

De leraren waren aanvankelijk onvoldoende voorbereid op online les geven. In de maanden april, mei 

en juni was het online onderwijs niet op niveau, met veel uitval van lessen. De vakgroep wiskunde 

stak hier gunstig bij af. In deze periode werd de teamleiding van Lyceum de Grundel gewisseld en 

vervolgens kreeg het Covid-19 beleid vorm. Na een studiedag en een enquête onder studenten 

werden in juni verschillende scenario’s uitgewerkt: business as usual, helemaal online en deels open 

met anderhalf meter afstand. Er werd een team gevormd om het online onderwijs op te zetten en extra 

scholing gegeven aan docenten. In samenspraak met de Klankbordgroep Ouders en de MR op 

locatieniveau werden regels gesteld voor de online lessen. Na een periode van klassikale lessen was 

in december 2020 de school goed voorbereid op de tweede lockdown met volledig online lessen.  

Volgens de coördinator van het Covid-19 beleid was een belangrijke lesson learnt om zoveel mogelijk 

vast te houden aan het lesrooster: de lessen gaan door ongeacht of ze fysiek, online of hybride zijn. 

Aanvankelijk werd per vak maar eens per week les gegeven, in het begin van het schooljaar 2020-

2021 werd het lesrooster volledig aangehouden. 
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Volgens de sectieleider wiskunde had de sectie de online lessen snel op orde met een korte instructie, 

dan oefenen en dan feed-back. Hij traint ook andere docenten in online lessen, wat zeker bijgedragen 

heeft tot een snelle start. En wiskundedocenten hebben meer ervaring met digitaal denken en 

gereedschappen als de grafische rekenmachine en Geogebra. Volgens de sectieleider wiskunde is 

gezamenlijke scholing van online onderwijs door de docenten voor verbetering vatbaar op het lyceum, 

ervaringen tussen de docenten van de verschillende secties worden nog weinig uitgewisseld.  

Een belangrijk thema is de keuze van platforms en communicatiekanalen. Lyceum de Grundel 

gebruikt het communicatieplatform Microsoft Teams, naast het leerlingeninformatiesysteem 

SomToday en Zermelo voor de lesroosters. De wiskundesectie gebruikt Microsoft OneNote, de app 

voor digitale notities. Om online de verschillende stappen van uitwerkingen successievelijk te 

visualiseren, wordt het digitale tekentablet Wacom One toegepast. Over deze hulpmiddelen zijn de 

docenten tevreden, al blijft het moeilijk basisvaardigheden wiskunde online te trainen. Aanvankelijk 

waren de communicatiekanalen met de leerlingen te divers met naast Teams en SomToday ook 

Outlook en WhatsApp.  

Lyceum de Grundel heeft duidelijke regels gesteld voor online lessen: de aanwezigheid van alle 

leerlingen wordt gecontroleerd en aan het begin van de les gaat de camera aan om te checken of de 

leerling achter een bureau of tafel zit. Vooral het aanzetten van de camera is een actie die bij enkele 

leerlingen niet van harte gaat. Instructie wordt afgewisseld met oefenen en vaak wordt wat eerder 

gestopt, om de leerling eigen tijd te geven bij een vol lesprogramma. Het delen van het scherm, 

interactie en afwisseling zijn succesfactoren. 

De leerlingen hebben de verbeteringen in het online onderwijs geconstateerd en zijn hierover 

tevreden. De leerlingen beschikten reeds over een laptop, wat een voordeel was ten opzichte van 

andere scholen. Maar zoals eerder gemeld hebben enkele leerlingen grote moeite gemotiveerd te 

worden door online lessen door te veel afleiding, en zij hebben leerachterstanden opgelopen, vooral 

bij de exacte vakken. 

Een leerling was uitgesproken. “In de maanden april, mei en juni 2020  was het online onderwijs 

“bagger”. Er werd maar één les per week gegeven. De leraren waren onvoldoende voorbereid voor 

online lesgeven. In het nieuwe schooljaar was het beter geregeld. Het oorspronkelijke rooster werd 

gebruikt en alle lessen gingen door. De docenten waren meer getraind en pasten meer tools toe als 

Kahoot en breakout rooms. Camera aan, scherm delen, meer interactie. De wisseling van teamleiders 

heeft hiertoe bijgedragen.” 

Ook de andere leerlingen beamen deze bevindingen, vaak minder uitgesproken. Volgens de 

leerlingen verschilt de kwaliteit van het online onderwijs per vak, waarbij wiskunde zich onderscheidt in 

positieve zin. De leerlingen zijn vooral tevreden over de reactietijd van docenten binnen de chat 

functie van Teams.  

 

4. De hybride lessen 

Na een periode van online lessen is begin maart 2021 gestart met hybride lessen: een deel van de 

klas had klassikaal les en een ander deel volgde de lessen via Teams online. Deze oplossing werd 

gekozen om anderhalf meter afstand te kunnen houden en De Grundel heeft te weinig ruimte deze 

regel te handhaven met volle klassen. De planning en organisatie van het gebruik van gehuurde extra 

lokalen is te complex, volgens de coördinator van het Covid-19 beleid.  

Opmerkelijk is dat de docenten, stafleden en leerlingen zonder uitzondering negatief zijn over het 

hybride onderwijs. De leerlingen thuis ervaren te weinig aandacht van de docent en zij missen vaak de 

interactie met de klas in het lokaal, volgens de docenten. Ook de leerlingen zelf geven aan dat bij 

hybride lessen de lessen geen toegevoegde waarde hebben voor de leerlingen thuis. De leerlingen 

geven de voorkeur aan volledig online lessen boven hybride lessen. Kennelijk doet het persoonlijke 

contact tijdens een deel van de lessen bij het hybride onderwijs hier niets aan af. Volgens een leerling 

wordt de klas in tweeën gesplitst, waardoor het onderlinge contact bemoeilijkt wordt.  
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5. Extra lessen 

In het begin van het schooljaar 2020-2021 is met subsidie extra ondersteuning gegeven aan een 

aantal leerlingen die zijn aangedragen door de mentoren. Hierbij kregen oudere leerlingen voorrang, 

met name leerlingen uit voorexamenklassen. Deze ondersteuning werd gegeven door het instituut 

Gradua uit Twente, die veel werkt met studenten van de UT en Saxion om huiswerkbegeleiding of 

bijlessen te geven. Deze ondersteuning werd in principe binnen de reguliere schooltijd gegeven.  

Deze extra lessen hebben volgens de coördinator van het Covid-19 beleid bijgedragen achterstanden 

in te lopen. De docenten beamen dit, ook al waren deze extra lessen niet voldoende om de 

achterstanden geheel in te lopen. Ook het komend schooljaar zal De Grundel gebruik maken van de 

mogelijkheden die het Nationaal Programma Onderwijs biedt. 

 

6. Overgangsbeleid 

Lyceum De Grundel heeft aan het einde van het schooljaar 2019/2020 gekozen voor een soepel 

beleid, waarbij de keuze grotendeels overgelaten is aan ouders en leerlingen en de school meer 

adviezen heeft uitgebracht. De ouders werden van te voren geïnformeerd over versoepelingen en 

konden bezwaar aantekenen tegen zittenblijven.  

Voor een aantal leerlingen heeft dit niet goed uitgepakt, vooral voor het vak wiskunde. De coördinator 

van het Covid-19 beleid is hierover minder uitgesproken dan de voorzitter van de MR en de 

sectieleider wiskunde.  

Volgens de voorzitter van de MR zal op basis van de ervaringen van het schooljaar 2020-2021 aan 

het einde van dit schooljaar gekozen worden voor een minder soepel beleid, met een grotere inbreng 

van de school.  

Volgens de sectieleider wiskunde worden bij zijn vak concepten zorgvuldig opgebouwd en als de 

voorkennis onvoldoende is, missen leerlingen de aansluiting, tot frustratie van de docent. Hij is 

voorstander van meer maatwerk, door te werken met verschillende modules, met verschillende 

trajecten, afhankelijk van hoe ver de leerling is in een bepaald vak. Nu is echter de praktijk dat iemand 

blijft zitten voor alle vakken.  

 

7. De sociaal-emotionele ontwikkeling 

Hierover is geen twijfel bij de docenten en stafleden. Volgens de sectieleider wiskunde, tevens 

zorgfunctionaris, is veel thuis zitten voor pubers niet goed. Zij moeten zich meten met anderen. Maar 

de gevolgen verschillen zeer per persoon. In sommige gezinnen zijn spanningen. Symptomen zijn 

(faal)angst, depressies en verslavingen zoals games en Netflix. Volgens de coach begeleide werkplek 

is het aantal zorgkinderen tijdens de pandemie toegenomen en missen vooral de oudere leerlingen de 

contacten. Volgens de opleidingscoördinator is de kwaliteit van het onderwijs gedaald ook door het 

wegvallen van alle leuke dingen zoals een werkweek, excursies en een examenfeest.  

Ook de leerlingen geven in de interviews aan contacten gemist te hebben en graag weer naar school 

gaan. Toch hebben de zes leerlingen die geïnterviewd zijn, tijdens de pandemie vrij veel contact 

gehad met leeftijdsgenoten, via vrienden, sport of (vrijwilligers)werk, al of niet online. 

 

8. Verschillen tussen leerlingen in sociaal-emotionele ontwikkeling 

Sommige leerlingen zijn radeloos, andere leerlingen bloeien op, volgens verschillende docenten en de 

coördinator van het Covid-19 beleid. Persoonlijke kenmerken en de thuissituatie zijn hierbij bepalend. 

De mentoren spelen een belangrijke rol de kwetsbare leerlingen te identificeren en hen extra aandacht 

te geven. Volgens de docenten is dit belangrijk maar niet altijd eenvoudig.  
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9. Aandacht voor kwetsbare leerlingen 

 

Volgens de coach begeleide werkplek liep tijdens de eerste lockdown een aantal leerlingen mentaal 

vast. Het contact met Teams werkte niet goed. Na een aantal weken, wat te laat, zijn 30 tot 40 

leerlingen naar school gehaald, leerlingen die niet in staat waren hun werk te organiseren en 

leerlingen die niet wilden leren, naast enkele leerlingen met ouders met een cruciaal beroep. Zij 

werden in een lokaal geplaatst om onder begeleiding de lessen online te volgen. Dit waren voor ca. 30 

% zorgleerlingen, leerlingen met een diagnose als ADHD, ASS, hoogbegaafd en dyslexie. Daarnaast 

voor ca. 70 % leerlingen aangebracht door de mentoren, vooral van 4 HAVO. De mentoren spelen 

een belangrijke rol in het zorgbeleid van Lyceum De Grundel en vrijwel iedere docent heeft als 

neventaak het mentorschap van een aantal leerlingen. Deze aanpak was succesvol en tijdens de 

tweede lockdown is sneller gehandeld om kwetsbare leerlingen naar school te halen.  

 

Deze aanpak is bevestigd door de docenten. Het is de vraag of de mentoren alle leerlingen voldoende 

in beeld hebben gehad. De voorzitter van de MR gaf aan dat twee lokalen voor deze actie 

gereserveerd waren, maar één was gevuld, aangezien ruim 1/3 van de geselecteerde leerlingen geen 

gebruik maakte van deze mogelijkheid, omdat de ouders dit niet nodig vonden. 

 

Volgens een geïnterviewde leerling heeft deze aanpak wel tot scheve gezichten geleid: waarom 

kunnen bepaalde leerlingen lessen op school volgen en anderen niet? Uit de interviews met de 

geïnterviewde leerlingen is echter gebleken dat de meeste leerlingen (5 van de 6) tijdens de lockdown 

voldoende contacten hadden via vrienden, sport en werk en weliswaar leerachterstanden opliepen 

maar zich niet geïsoleerd voelden.  

 

 

10. Goede punten van het beleid 

Al met al heeft Lyceum De Grundel, met name de wiskundesectie, adequaat gereageerd op de Covid-

19 pandemie. Het was een goede actie de kwetsbare leerlingen naar school te halen. De docenten 

geven aan dat sommige acties sneller hadden gekund. De coördinator van het Covid-19 beleid geeft 

aan dat een school ook niet gewend is aan crisissituaties, veel zaken gaan geleidelijk.  

Ook de leerlingen zijn positief over het Covid-19 beleid. Wel zijn ze kritisch over de valse start in de 

beginfase, variërend van uitgesproken tot neutraal. De school heeft goed gereageerd op de 

opmerkingen van docenten, leerlingen en ouders. De kwaliteit van het online onderwijs wisselt nog per 

vak en het aantal platforms en tools is een aandachtspunt, ook al zijn deze al sterk gereduceerd. 

Gekozen is voor Teams, OneNote, SOMtoday (het leerling informatiesysteem) en Zermelo (systeem 

voor lesroosters).  

 

11. Verbeterpunten van het beleid 

Op de vraag wat beter had gekund in het Covid-19 beleid en op de vraag of andere dingen in het 

interview nog niet aan bod zijn gekomen, wordt door verscheidene geïnterviewden aangegeven dat de 

docenten vaak de sluitpost zijn. 

De coördinator van het Covid-19 beleid geeft aan dat de docenten zich steeds moesten aanpassen en 

moesten leren, wat een grote flexibiliteit van hen vroeg. Leraren met een zwakke gezondheid hebben 

angst voor besmetting. Trekken de docenten het? 

Ook de voorzitter van de MR geeft aan dat de docenten wat vergeten zijn bij de pandemie. Voor hen 

was het een zware tijd met veel plotselinge veranderingen en veel thuis zitten. Hij heeft zorg over de 

aantrekkelijkheid van het leraarschap voor nieuwe aanwas, nu extra leerkrachten nodig zijn om de 

leerachterstanden weg te werken. Het afgelopen schooljaar hebben stagairs te maken gehad met 

(hopelijk) minder representatieve omstandigheden.  
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8. Conclusies 

 

 

In dit hoofdstuk worden op basis van de resultaten van de interviews met docenten, stafleden en 

leerlingen van Lyceum de Grundel en ook de literatuurstudie over het onderwijs tijdens de Covid-19 

pandemie, conclusies getrokken over de gedefinieerde onderzoeksvragen.  

De Covid-19 pandemie heeft een grote invloed gehad op de leervoortgang van de leerlingen in de 

bovenbouw van Lyceum de Grundel. In dit opzicht zijn de leerachterstanden vergelijkbaar met die bij 

scholen in het VO in het algemeen, in kaart gebracht door de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie 

van het Onderwijs, 2020).  

De pandemie heeft grote invloed gehad op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De 

docenten en stafleden bevestigen de omvang van de problemen, die uit het onderzoek van Crone en 

haar collega’s naar voren komen bij jongeren en vooral jongvolwassenen (Green et al., 2021).  

Hierbij dient aangetekend te worden dat de verschillen tussen leerlingen groot zijn, afhankelijk van de 

persoonlijke kenmerken en de thuissituatie van leerlingen. Uit onderzoek van het NCO in 2021 over 

leerachterstanden in het primaire onderwijs (Haelermans et al.,2021) blijkt dat kwetsbare leerlingen 

het hardst worden geraakt en dat de leerlingen uit de hogere sociaaleconomische milieus minder 

vertraging in leergroei hebben opgelopen dan leerlingen uit lage sociaaleconomische milieus. 

In de interviews met leerlingen en ook tijdens mijn lessen zijn de achterstanden van leerlingen 

bevestigd, maar de sociaal-emotionele problemen zijn mij persoonlijk meegevallen bij de leerlingen die 

ik geïnterviewd heb.  

Het afstandsonderwijs is door de school goed opgezet aan het begin van het schooljaar 2020-2021, 

vooral bij de sectie wiskunde, na een moeizame periode in maart-juni 2020. Dit wordt erkend door de 

leerlingen. De aanbevelingen voor afstandsonderwijs uit de literatuur met name over didactisch 

handelen, interactie en zelfstandig werken (Aarts et al., 2021) worden gevolgd. Het blijft lastig 

basisvaardigheden wiskunde online te leren. De interactie tussen de leerlingen (Borokhovski et al., 

2012) blijft wat achter. Het zelfstandig werken wordt gevolgd met opdrachten in Teams en SOMtoday.  

De docenten zijn opgeleid in online onderwijs. Toch blijft een behoefte aan gezamenlijke scholing en 

vooral het uitwisselen van ervaringen van docenten. Uit de interviews met leerlingen blijkt dat de 

kwaliteit van het afstandsonderwijs sterk verschilt per vak. 

 

De ervaringen met hybride onderwijs zijn negatief op Lyceum de Grundel, volgens zowel de docenten 

en stafleden als de leerlingen. De lessen hebben voor de leerlingen thuis geen toegevoegde waarde 

en dit nadeel weegt niet op tegen het voordeel een deel van de lessen fysiek te kunnen volgen.  

De extra lessen voor een aantal leerlingen gegeven door het instituut Gradua, hebben bijgedragen 

achterstanden voor een deel in te lopen, volgens de docenten en stafleden. Hierbij is vooral gekozen 

voor leerlingen uit de voorexamenklassen. Ook is gekozen voor lessen zoveel mogelijk binnen de 

reguliere schooltijd. Dit laatste is in lijn met het advies van de Onderwijsraad (NRO, Zomerscholen en 

verlengde schooltijd, 2020). Gespreid oefenen van lesstof levert op langere termijn betere 

leerprestaties op dan lesstof geconcentreerd aan te bieden, blijkt uit onderzoek (Dunlosky et al., 

2013). 

Aan het einde van schooljaar 2019-2020 is het overgangsbeleid soepel geweest, waarbij ouders en 

leerlingen een grote rol hebben gespeeld in de beslissing al of niet over te gaan. Het NRO geeft het 

advies terughoudend te zijn met het laten zitten van leerlingen die door afstandsonderwijs een 

achterstand hebben opgelopen (NRO, 2020). Voor een vak als wiskunde echter is een bepaalde 

voorkennis onontbeerlijk om verder te bouwen aan het cognitieve schema van de leerling. Een te 

soepel overgangsbeleid leidt dan voor te veel leerlingen tot lessen die weinig of niets opleveren.  

De actie om leerlingen die niet in staat waren hun werk te organiseren en leerlingen die niet wilden 

leren naar school te halen, is succesvol geweest. Deze actie is in lijn met het advies van de 

Onderwijsraad voor jongeren vooral met een instabiele of onveilige thuissituatie: zorg ervoor dat deze 
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leerlingen op school opgevangen worden (Onderwijsraad, 2020). Een gedifferentieerde aanpak is dus 

verstandig geweest.   

De Onderwijsinspectie geeft duidelijk aan zorg te hebben over de voortdurende belasting van leraren. 

Als gevolg daarvan komen de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in gevaar (Inspectie van het 

Onderwijs, 2020). Bij de onderzoeksvragen is de leerling centraal gesteld, maar ook uit de 

semigestructureerde interviews met docenten en stafleden blijkt dat dit een belangrijk thema is en dat 

de zorg over het  welzijn van de docenten terecht is. Ook zelf heb ik ervaren met name aan het einde 

van het schooljaar dat de docenten te veel voor hun kiezen hadden gekregen.   

 

 

9. Aanbevelingen 

 

Er ligt nu een schone taak met hulp van het Nationaal Programma Onderwijs de leerachterstanden 

weg te werken. Het is belangrijk de leerachterstanden in kaart te brengen met een scan van de 

leerlingen: een probleem- en behoefteanalyse. Dan kunnen de interventies bepaald worden. Het 

aantrekken of inhuren van nieuw personeel is belangrijk om de huidige docenten niet nog meer te 

belasten, aangezien het afgelopen schooljaar al te veel van de docenten gevergd heeft. Het beste kan 

gekozen worden voor lessen zoveel mogelijk binnen de reguliere schooltijd, aangezien gespreid 

oefenen van lesstof op langere termijn betere leerprestaties oplevert dan lesstof geconcentreerd aan 

te bieden. Het is belangrijk dat er goede communicatie is tussen de teamleiding en de docenten over 

de in te zetten interventies. De leerachterstanden dienen nauwgezet te volgen, om te bezien of de 

interventies het gewenste effect hebben.  

Het is belangrijk de opgebouwde ervaringen met afstandsonderwijs te borgen in een soort handboek. 

De Covid-19 pandemie is nog niet geheel voorbij en het is niet ondenkbeeldig dat de pandemie 

opnieuw de kop opsteekt, als weer een nieuwe variant van Covid-19 niet gevoelig is voor de 

vaccinaties van het afgelopen jaar. In dit handboek kunnen onderwerpen worden vastgelegd als 

platforms, gereedschappen en communicatiekanalen en procedures (zoals de 

aanwezigheidsregistratie en het cameragebruik). Het is belangrijk dat bij alle betrokkenen van de 

school overeenstemming is over deze onderwerpen. Om de procedures, instructies en documenten 

van dit handboek te borgen, kan eens per jaar een interne audit met een review gehouden worden. 

De training en instructie van docenten van alle secties blijft een aandachtspunt, vooral het delen van 

ervaringen op het gebied van online onderwijs.  

De teamleiding zal in samenspraak met de docenten moeten bepalen hoe verder te gaan de komende 

schooljaren met afstandsonderwijs. Als de lessen weer geheel fysiek kunnen worden geven, blijft het 

dan mogelijk dat bepaalde leerlingen, ziek of in quarantaine, toch de lessen online kunnen volgen? 

Voor hybride onderwijs is niet veel draagvlak. Een beslissing zal ook afhankelijk zijn van hoe de 

pandemie zich ontwikkelt. 

Voor een vak als wiskunde is een bepaalde voorkennis onontbeerlijk om verder te bouwen aan het 

cognitieve schema van de leerling. Een te soepel overgangsbeleid zoals aan het einde van schooljaar 

2010-2020 is niet voor herhaling vatbaar, aangezien deze leidt tot lessen die weinig of niets opleveren 

voor te veel leeerlingen. 

 

Vastgelegd zal moeten worden hoe om te gaan met kwetsbare leerlingen in het geval van een 

pandemie. De conclusie is dat leerlingen zeer divers reageren op de crisissituatie en dus een 

gedifferentieerde aanpak noodzakelijk is. Ook al zullen leerlingen die zich goed weten te redden in 

een lockdown situatie zich afvragen waarom zij zoveel minder aandacht krijgen, is het adagium 

“gelijke monniken, gelijke kappen” niet houdbaar en is het creëren van een vangnet voor kwetsbare 

leerlingen de eerste prioriteit. Om scheve gezichten te voorkomen is het belangrijk dit goed uit te 

leggen aan leerlingen en ouders. Het is essentieel de mentoren te ondersteunen om de kwetsbare 

leerlingen te identificeren en hen extra aandacht te geven.  
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10. Discussie 

 

 

In de interviews met leerlingen en ook tijdens mijn lessen zijn de achterstanden van leerlingen 

bevestigd, maar de sociaal-emotionele problemen zijn mij persoonlijk meegevallen bij de leerlingen die 

ik geïnterviewd heb. Wellicht dat Lyceum de Grundel wat gunstiger afsteekt bij andere scholen, ook 

omdat de leerlingen in het algemeen uit hogere sociaaleconomische milieus komen. Volgens de 

opleidingscoördinator is Lyceum de Grundel een traditionele school, met een karakteristiek gebouw 

die de sfeer ademt van de karmelieten. Volgens de voorzitter van de MR is uit een gezamenlijke 

sessie met de docenten drie kernwoorden voor Lyceum de Grundel naar voren gekomen: degelijk, 

betrouwbaar en klassiek. Sommige docenten hadden moeite met deze typering, maar anderen 

konden zich hier goed in vinden. Ook tijdens mijn lessen heb ik ervaren dat normen en waarden hoog 

in het vaandel staan ook bij de leerlingen. 

 

De vraag is hoe verder te gaan in het nieuwe schooljaar. Zijn de lessen alleen klassikaal of wordt het 

mogelijk voor afwezige leerlingen door ziekte of quarantaine de les online bij te wonen? Hiermee 

wordt een vorm van hybride onderwijs toegepast. Het voordeel is dat niet aanwezige leerlingen toch 

nog de lessen kunnen volgen. Het voordeel is ook dat de docent ervaring blijft opdoen met online 

lessen. Het nadeel is dat de docent beperkt wordt in zijn wijze van lesgeven door wellicht een enkele 

leerling. En het nadeel is dat het effect van een hybride les voor de leerling thuis kennelijk zeer gering 

is. Een keuze zal met name afhangen van hoe de pandemie zich in het nieuwe schooljaar zal 

ontwikkelen. 

 

Voor een vak als wiskunde echter is een bepaalde voorkennis onontbeerlijk om verder te bouwen aan 

de kennis en vaardigheden van de leerling. Een te soepel overgangsbeleid leidt dan voor te veel 

leerlingen tot lessen die weinig of niets opleveren. In het wiskunde lesprogramma worden 

verschillende concepten geleidelijk opgebouwd, waarbij bepaalde voorkennis onontbeerlijk is om 

nieuwe kennis te verwerven (Drijvers et al., 2019). Volgens de Zwitserse psycholoog Piaget is het 

belangrijk bij leerlingen een mentale structuur, een cognitief schema, te ontwikkelen, waarin nieuwe 

kennis wordt opgenomen. Het cognitieve schema wordt geleidelijk opgebouwd om nieuwe kennis op 

te nemen eventueel aangepast. Gefragmenteerd onderwijs leidt tot onsamenhangende en incomplete 

cognitieve schema’s (Piaget, 1960). 

Ook volgens de Russische onderwijspsycholoog Vygotski wordt kennis stap voor stap ontwikkeld 

gebouwd op het fundament van voorkennis. Dit proces van “scaffolding” vindt plaats binnen het bereik 

van de leerlingen, in de zone van naaste ontwikkeling (Vygotksi, 1978).  

Een aantal leerlingen heeft te weinig opgebouwd om te komen tot een samenhangend en compleet 

cognitief schema of om de zone van naaste ontwikkeling te betreden en heeft het contact met de 

lesstof verloren, tot frustratie van de docenten. Als docent van voorexamenklassen heb ik dit ook 

ervaren.  

 

Het model van Ryan en Deci (Ryan & Deci, 2000) geeft drie basisbehoeften om intrinsiek gemotiveerd 

te zijn: competentie, autonomie en relatie. Blijkens de opgelopen leerachterstanden heeft de Covid-19 

pandemie een grote invloed gehad op de competentie van leerlingen. Blijkens de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen heeft ook de relatie, de behoefte er bij te horen, sterk geleden onder de 

pandemie. In hoofdstuk 5 wordt de hypothese geformuleerd dat het afstandonderwijs kansen biedt 

voor leerlingen die meer mogelijkheden krijgen tot zelfsturing. Uit het onderzoek blijkt echter dat veel 

leerlingen, met name leerlingen in de bovenbouw met minder structuur, vaker HAVO-leerlingen dan 

VWO-leerlingen, zich geen raad weten met deze autonomie en zelfsturing missen. De Covid-19 

pandemie heeft dus de intrinsieke motivatie van de leerlingen sterk aangetast op in ieder geval de 

aspecten competentie en relatie en voor de meeste leerlingen op het aspect autonomie. 
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11. Reflectie op het onderzoek  

 

 

De gekozen probleemformulering van het onderzoek is interessant en erg actueel. Het onderzoek heb 

ik met plezier uitgevoerd en ik heb open gesprekken gevoerd met docenten, stafleden en leerlingen.  

 

De doorlooptijd van het onderzoek, tot aan het opleveren van de laatste versie van het eindverslag, is 

veel te lang geweest. Een concept versie van het verslag is in maart 2021 ingediend en een eerste 

eindverslag (versie 1) in juni 2021. De laatste versie van het eindverslag, versie 5, is in januari 2022 

ingediend. De feedback op het concept verslag van de eerste begeleider is vrij summier geweest en 

pas na het eindverslag is uitgebreide feedback gekomen van de beide begeleiders, waarbij naar mijn 

idee bij iedere nieuwe versie weer nieuwe bevindingen werden gegeven, die gegeven hadden kunnen 

worden bij een vorige versie. Daarnaast waren de responsetijden op de ingediende verslagen vrij 

lang, oplopend tot zes weken. Hierdoor heeft geen tijdige terugkoppeling van de resultaten van het 

onderzoek naar de geïnterviewden plaats gevonden. 

Het zou beter geweest zijn als al in het beginstadium, voordat de uitvoering van het onderzoek gestart 

was, met name de probleemformulering, de onderzoeksmethode en onderzoeksvragen goed 

doorgenomen waren in een persoonlijk gesprek. 

 

De literatuurstudie is na feedback uitgebreid met vooral internationaal onderzoek. De interviews waren 

in aantal en diepgang voldoende. De verwerking van de gegevens had systematischer gekund. Nu 

zijn aan de hand van aantekeningen redelijk uitgebreide verslagen opgesteld, maar het is toch beter 

de interviews op te nemen en geheel uit te schrijven, al is dit bewerkelijk en kan het zijn dat 

geïnterviewden hierdoor minder open antwoorden. Het systematisch clusteren van antwoorden per 

interviewvraag en het in kaart brengen van verschillen en overeenkomsten over de verschillende 

geïnterviewden vindt dan wel systematischer plaats. 

 

Na de feedback is er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen resultaten, conclusies, 

aanbevelingen en discussie. Om een reflectie op het onderzoek is gevraagd pas na het indienen van 

versie 4 van het eindverslag, in december 2021. Dit nuttige onderwerp kan explicieter genoemd 

worden in de Studiewijzer van Onderzoek van Onderwijs.  
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