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Woord vooraf
Vlak voor de zomervakantie is de tweede enquête gesloten over de ervaringen
van medewerkers en studenten, met betrekking tot digitale lessen en
thuiswerken. Eerder was al een enquête gehouden, waarvan de uitslagen
op 7 juli gedeeld zijn. Bijgaand de resultaten van het tweede onderzoek en
een korte analyse. In totaal is er een respons van de medewerkers geweest
van 32%, dit is evenveel als de respons van het 1e onderzoek en genoeg
om op basis van de respons conclusies te kunnen trekken voor de gehele
medewerkerspopulatie van Mbo College Amstelland. Over de antwoorden
van de studenten kunnen wij helaas geen conclusies trekken, aangezien de
respons hiervan slechts 11% was en daarmee te gering om iets te kunnen
zeggen over de ervaringen van de studentenpopulatie. Het is jammer dat wij
nu geen inzichten kunnen opdoen van de beleving van de studenten, maar we
gaan dit verder onderzoeken in een andere vorm.

van de lock-down sterk verbeterd is, 44% geeft dit aan, 29% geeft aan
dat deze juist is verslechterd. Bijzonder hierbij is, dat als gevraagd wordt
de gemoedstoestand te omschrijven (ontspannen/gespannen/etc) de
antwoorden bijna hetzelfde visuele beeld geven als de omschrijving van de
gemoedstoestand van de eerste enquête:

Korte analyse medewerkersonderzoek:
Naar aanleiding van de gegeven antwoorden op de stellingen over voordelen
van thuiswerken, is er een lichte toename te zien van vermoeidheid t.o.v.
‘klassiek’ lesgeven. Het stressniveau is in evenwicht gebleven, het aantal
medewerkers wat minder stress ervaart, is gelijk aan het aantal medewerkers
dat meer stress ervaart. Er wordt aangegeven dat men minder snel is afgeleid
bij thuiswerken. Dit geldt ook voor het concentratieniveau, ook dit is bij een
meerderheid hoger dan in de klassieke setting. De productiviteit van de
medewerkers wordt door een kleine meerderheid als toegenomen gezien. Een
meerderheid geeft aan dat er amper pauze wordt genomen bij thuiswerken.

1e enqûete

Op de stelling (vraag 3) dat er minder tijd op gaat aan vergaderingen, geeft
42,2% aan het hier mee oneens te zijn, 24,4% geeft zelfs aan het hier
helemaal mee oneens te zijn. Bij de vraag of digitale vergaderingen chaotisch
verlopen, is de ervaring in evenwicht.
In de reacties op de stellingen over de nadelen van thuiswerken,
komt voornamelijk het gemis van studenten en collega’s sterk naar
voren. Interessant is het om te zien wat de beantwoording is binnen
leeftijdscategorieën (zie verderop in de analyse).
Wat goed is om te zien, is dat de gemoedstoestand t.o.v. de eerste 6 weken
2e enqûete

53% van de medewerkers geeft aan onderwijsachterstanden te zien bij
studenten. Gegeven het feit dat 20% van de respondenten onder de
stafdiensten en ondersteuning vallen en waarschijnlijk hier minder zicht
op heeft (46% geeft aan dat hij/zij hier weing zicht op heeft), is dat een
substantieel deel van het onderwijzend personeel. In de verdere bijlage is
een aantal oplossingsrichtingen te lezen die wordt aangedragen om deze
achterstande weg te werken.
33% van de medewerkers gaat ervan uit dat studenten het afstandsonderwijs
als positief ervaren, 29% denkt juist het tegenovergestelde. Het is jammer
dat wij de resultaten van de studenten (die dezelfde vraag is gesteld) hier
nu niet in mee kunnen nemen. Bijna alle respondenten gaan er vanuit dat
het onderwijs aan fundamentele veranderingen onderhevig is en dat wij
ons onderwijs moeten aanpassen om studenten een goede toekomst te
bieden. Interessant zou zijn om hier met medewerkers en studenten over
in gesprek te gaan. In de antwoorden van het onderzoek zijn meerdere
vraagstukken de moeite waard om gezamenlijk verder uit werken. Er wordt
op meerdere vlakken een aantal goede suggesties gedaan. Wat naar voren
komt in een aantal opmerkingen (zowel uit de studentenpopulatie als de
medewerkerspopulatie) is, dat de algemeen vormende vakken worstelen
met de rol die zij nu hebben binnen het onderwijs. Het lijkt erop dat de meer
praktijk gerichte vakken voorrang genieten. Het wordt met name lastig
voor de vakken die niet meetellen voor het examen. Studenten geven hier
zelfs bij aan dat zij deze lessen overslaan, omdat er ‘toch alleen maar een
inspaningsverplichting’ voor is.
Een ruime meederheid heeft ervaren dat het thuiswerken goed te doen is:
ruim 66% van de medewerkers geeft aan vaker afstandsonderwijs te willen
geven. Slechts 9% geeft aan dit niet willen doen. In de verdere bijlage is te
lezen welke aspecten van het afstandsonderwijs met name behouden zouden
moeten worden. Ook wordt hier een aantal goede suggesties gegeven hoe
e.a. (nog) effectiever gemaakt kan worden.
Onderzoek uitslagen op basis van leeftijd
In de enqûete is tevens gevraagd naar leeftijd, dit om te zien of er een relatie
te zien is tussen leeftijd en:
Gemoedstoestand;
Beoordeling thuiswerkplek;

Balans privé/werk;
Vaker afstandsonderwijs in de toekomst.
Leeftijdscategorie:
< 25 jaar:
25 – 30 jaar:
31 – 35 jaar:
36 – 40 jaar:
41 – 45 jaar:
46 – 50 jaar:
51 – 55 jaar:
56 – 60 jaar:
61– 65 jaar:
> 65 jaar:

0%
9%
11%
9%
12%
12%
27%
helaas weggevallen in de enqûete
11%
2%

Wat betreft balans privé/ werk zijn er geen significante verschillen in
leeftijdscategoriën te zien. Ook bij de vraag naar naar de wens van meer
afstandsonderwijs in de toekomst is er geen verschil te zien, een grote
meerderheid geeft aan hier veel voor te voelen.
Wat betreft de tevredenheid van de thuissituatie geeft eigenlijk alleen een
meerderheid in de leeftijdscategorie 41-45 jaar aan, dat deze niet goed is, in
de overige leeftijdcategoriën zijn geen significante verschillen te zien.
Opvallend is dat bij de vraag naar gemoedstoestand, de categorie 25-30
jaar dit als negatiever ervaart, evenals de categorie 41-45 jaar. De overige
categoriën geven geen significante verschillen aan.
Wat betreft de beoordeling van de thuiswerkplek, wordt regelmatig
aangegeven dat een (betere) bureaustoel en/of een groter scherm gewenst
is. Hier is vanuit de Colleges budget voor vrijgemaakt en kan gefaciliteerd
worden. Tip: het zou goed zijn als vanuit het management nogmaals gewezen
wordt op deze mogelijkheid.
Tot slot nog een aantal opmerkingen over wat men van de afgelopen periode
heeft geleerd:
‘Collega’s die niet digitaal vaardig waren, hebben extra veel moeite met
aangehaakt blijven. Onderhouden van de verbinding met collega’s en studenten
staat vaak op een tweede plan.’

‘Mijn concentratie is hoger want ik werk thuis in stilte, haal koffie wanneer het mij
uitkomt en neem pauze wanneer het mij uitkomt. Het geeft me dus meer vrijheid
en tegelijkertijd werk ik effectiever.’
‘Didactisch gezien: ben veel meer op maat bezig, als de individuele student
vastloopt in het maken van de huiswerkopdrachten kan ik gerichter aanwijzingen
geven. Student deelt scherm met mij: verwoordt wat niet duidelijk is en ik kan
hem/haar verder helpen. Samengevat: efficiënter en gepersonaliseerd onderwijs.
De student neemt het voortouw, tot 21.00 uur ben ik te bereiken voor vragen is de
afspraak’
‘Ik dacht dat kennisoverdracht de kern van mijn vak was, maar dat is niet zo.
Het is contact, verbinding, en dat is juist zo moeilijk om online te realiseren.’
‘Opgeven is never an option, never’
‘Lachen’

Resultaten
Medewerkers MBO College Amstelland
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Wat ervaar je als voordelen van thuiswerken?
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Wat ervaar je als nadelen van thuiswerken?

4

Was je al gewend aan thuiswerken voor de Corona-crisis?
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Ik werkte soms al vanuit huis
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Mijn gemoedstoestand in het werk is ten opzichte van de eerste 6 werkweken van de lock-down

Mijn gemoedstoestand in het werk is ten opzichte van de eerste 6 werkweken van de lock-down

7/9/2020

23

3. Positiever

20

1. Negatiever

13

2. Hetzelfde

12

0

5

10

3. Positiever

15

20

44%

1. Negatiever

29%

2. Hetzelfde

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1/1

45%

6

Wat omschrijft jouw gemoedstoestand nu we door de eerste weken zijn het beste?

7

Nee

Hoe beoordeel je je thuis werkplek (1 t/m 5)
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Nu het er naar uit ziet dat we de komende tijd (deels) thuis blijven werken,
is er iets dat veranderd zou moeten worden aan je werkplek?
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Wat is dat en heb je hierbij ondersteuning vanuit school nodig?

Mijn meubilair is eigenlijk
niet geschikt voor
thuiswerken. Maar ik heb
ook geen ruimte voor
ander meubilair.
een degelijk bureau
en bureaustoel,
Helaas zijn extra m2
niet mogelijk..

Aanschaf bureau en
stoel, kan het ook
zelf betalen maar
schoolmateriaal is
denk ik van betere
kwaliteit.

Eigenlijk zou ik een
goede bureaustoel
moeten hebben.

Ik heb enkele dingen nodig zoals
een losse webcam en software om
goed videolessen te kunnen maken;
ik heb begrepen dat ik dat mag
declareren.
Headset, bureaustoel

Evt. groter scherm: kan ik
van school ophalen als ik
dat wil en zit zelf te denken
aan de aanschaf van een
(tweedehands) zit sta bureau.

Ik kan vanachter mijn laptop
niet langere tijd in een juiste
houding werken. Mogelijk zou een
laptopstandaard een oplossing zijn.
Mijn woon/werkruimte is klein en erg
warm als de zon erop staat

Goede bureaustoel
en massage aan huis

Goede koptelefoon
voor gesprekken en
extra scherm.

Laptopstandaard, goede
bureaustoel. Het zou fijn
zijn als dat via school
geregeld kan worden.

Een grotere woning waar ik op dit moment naar op
zoek ben om een rustige werkplek te creeren thuis, Een
laptop verhoger, een rustige werkplek, een extra scherm
(voor nakijk werk), Eenvoudiger op school te kunnen
werken zonder dit een aantal dagen van te voren aan
te geven, soms kom je er achter dat het voor nu beter
is ergens anders te gaan werken. De mogelijkheid voor
een flex werkplek in een extern kantoorpand zou hier
uitkomst kunnen bieden.
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Hoe ervaar je de balans privé – werk in deze periode? (1t/m5)
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Is dit een verandering ten opzichte van voor de Corona-crisis?
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Heb je iets geleerd de afgelopen periode?
Waar mijn motivatie ligt: het contact met
studenten op school.

er kan meer online in leuke tools dan je
denkt (MentiMeter en BookWidgets bijv
effectief lesgeven online

Ik heb heel veel geleerd. Veel
digitale dingen maar ook veel
waardering van het dagelijkse.
Dat er erg veel mogelijkheden zijn
op gebied van internet en social
media om in contact te blijven
met collega’s en studenten.

Studenten zijn minder
gemotiveerd om een actieve
deelname te leveren tijdens
de online lessen en missen het
directe contact
nog meer het belang
van het contact met
de student. Gelukkig
is er met de meeste
studenten een goede
basis gelegd waardoor
we ze niet zijn
‘kwijtgeraakt’
Dat je vooral je vrije tijd in cht
moet nemen. Je bent geneigd
om door te werken.
Vooral dat er heel veel
mogelijk is en dat er oneindig
veel handige tools zijn.
Ik dacht dat kennisoverdracht
de kern van mijn vak was,
maar dat is niet zo. Het is
contact, verbinding, en dat is
juist zo moeilijk om online te
realiseren.

Ja, namelijk dat het
voor mij belangrijk is om
regelmaat in de dag te
hebben en af en toe een
wandeling te maken.

Mijn concentratie is hoger
want ik werk thuis in stilte,
haal koffie wanneer het mij
uitkomt en neem pauze
wanneer het mij uitkomt. Het
geeft me dus meer vrijheid
en tegelijkertijd werk ik
effectiever.

Collega’s die niet digitaal
vaardig waren, hebben extra veel
moeite met aangehaakt blijven.
Onderhouden van de verbinding
met collega’s en studenten staat
vaak op een tweede plan.

Dat we als docenten teveel
uren maken :)

Lachen

Je hebt minder zicht op je collega’s
en wat zij doen. Soms wel frustrerend.
Sommigen zie en hoor je amper, anderen
pakken aan. Je hebt minder zicht op
je collega’s en wat zij doen. Soms wel
frustrerend. Sommigen zie en hoor je
amper, anderen pakken aan.
Voor studenten is contact heel
belangrijk en essentieel.
Ik was al tamelijk digitaal
vaardig maar het meer
vaardigheden geleerd die me
echt helpen bij begeleiden van
studenten; verder vind ik het
online vergaderen absoluut
productiever dan ‘live’
vergaderen. Het is ook beter
in tijd te organiseren. En er is
nog veel meer te leren.

Didactisch gezien: ben veel meer
op maat bezig, als de individuele
student vastloopt in het maken van de
huiswerkopdrachten kan ik gerichter
aanwijzingen geven. Student deelt
scherm met mij: verwoordt wat niet
duidelijk is en ik kan hem/haar verder
helpen. Samengevat: efficiënter en
gepersonaliseerd onderwijs. De student
neemt het voortouw, tot 21.00 uur ben ik
te bereiken voor vragen is de afspraak.

meer pauzes nemen
Dat er tijdens vergaderingen
met Teams nog steeds
dezelfde mensen aan het
woord zijn en de mensen die
normaal weinig zeggen, nu
helemaal niet meer reageren.

jammer genoeg weinig. Teveel overleven.
Eind van de dag geen energie meer om bij
interessante meeting van Hulpopafstand te
zijn. Graag vroeger tijdstip.

Blijven reflecteren in de chaos.

Er is digitaal veel mogelijk (zoals
een strakke, zakelijke vergadering),
maar dit is alleen prettig als
aanvulling op /in combinatie met
onze werkzaamheden waarbij het
contact met collega’s en studenten
juist zo belangrijk is!

Onderwijs op afstand
organiseren, digitaal
vergaderen
Hoe belangrijk fysiek
contact is in het
onderwijs.

Online werkvormen gaan vele malen
beter (hier haal ik ook energie uit)! Wel
merk ik dat veel van onze studenten
het moeilijk hebben thuis wegens
het niet beschikken over de juiste
leermiddelen / laptop etc.

Een goed werk-prive balans is
wat anders dan werk en prive
dat volledig doorelkaar loopt.
Ook in deze laatste situatie
kan werk en prive alsnog uit
balans zijn.

Ik heb voorheen in het bedrijfsleven
gewerkt en ook thuis gewerkt toen.
Ik wist dat het lastig is om niet aan
het werk te blijven. Maar toen was je
mobiele telefoon niet zo prominent ook
een werkattribuut. Het is makkelijk om
je mail en Teams op je mobiel te hebben,
maar daardoor heb je je werk altijd bij
je. Dat is met een klassenappgroep en
docentenappgroep lastig. Ik ga bewust
iets anders doen, en leg mijn mobiel
weg of neem hem niet mee.

Ja, dat het mogelijk is
bepaalde lessen prima
online te verzorgen.
Ja, dat er veel mogelijk is op
het gebied van thuiswerken!
Fijn dat (bijna) alles door
kan gaan.

Ik ben positief verrast over de
technische mogelijkheden en ieders
vaardigheden (zowel van studenten,
collega’s als mijzelf)
Opgeven is never an
option, never

Ja, dat studenten prima kunnen presteren op afstand en dat wij
na de Corona Crisis de flipped classroom concept goed moeten
uitrollen dit biedt veel kansen vooral meer tijd voor begeleiding
voor de studenten dan de lessen voor 80% te gebruiken voor
theoretische uitleg dat gewoon prima in een video kan. Dat
wanneer studenten voor slechts een blokuur in het rooster
staan de studenten niet helemaal naar school hoeven te reizen
en dat de les gewoon op afstand kan.
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Zijn er onderwijsachterstanden te zien bij de studenten door de Corona-crisis?
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Vinden er tussentoetsingen plaats om zicht te krijgen op eventuele onderwijsachterstanden?

Welke ideeën heb je om de eventuele achterstanden indien ontstaan weg te werken?
Je zou studenten meer
willen begeleiden/
coachen maar
praktisch is dit niet
haalbaar.
Geef studenten de
mogelijkheid om
gerichte vragen op
school te stellen
en ga achterhalen
waar die achterstand
daadwerkelijk door
ontstaan is.

Als studenten echt
achterstanden
oplopen deze
studenten wel op
school lesgeven

reparatieles op school

Door de studenten
te motiveren door ze
te belonen voor hun
deelname en hun
ingeleverde werk.
Extra kansen
Onderwijs op maat
organiseren

volgend schooljaar investeren in extra
uren om deze studenten geleidelijk
weer op niveau te krijgen volgend
schooljaar investeren in extra uren om
deze studenten geleidelijk weer op
niveau te krijgen
Persoonlijke begeleiding. Dit hebben
wij reeds opgestart met inhoudelijke
activiteiten alsmede LOB-activiteiten
en ontwikkelingsplannen.

extra begeleiding en
bijsturing
Steunlessen aanbieden
op inschrijving.
Deze studenten
tijdens vakantie extra
opdrachten laten
maken en aanbieden
voor aanvang volgende
schooljaar

Ik werk sowieso met
veel inleveropdrachten
dus ik heb goed zicht
op de voortgang van de
studenten.

Online spreekuur/les Nederlands
voor taalzwakke studenten. Extra
begeleiding. Maar ook juist deze
studenten op school laten komen,
zodat het contact blijft bestaan
en ze aangehaakt blijven.
met kleine groepjes
werken / 1:1 (maar kost
extra tijd en inspanning)

Bij onze opleiding
(team IBS) zouden
after classes
ideaal zijn. Vooral
bij de eerstejaars
studenten

Eerst in kaart brengen! Daarna een
passend model bedenken waarmee deze
achterstanden weggewerkt kunnen
worden (denk aan extra online bijlessen
van topdocenten die dit ook kunnen
verspreiden).

Meer tijd voor de student
en een goed verhelderend
gesprek. Blijven monitoren.
Ik moet naar een meer
interactieve manier
van lesgeven. Nu is
de vrijblijvendheid te
groot (ze loggen in,
zwart scherm, en je
hoort niemand meer).
Ook moet er meer
structuur komen voor de
studenten, dit gaan we
in het volgende rooster
ook inbouwen.

1:1 aandacht aandach aandacht.
Geen lesjes online afdraaien,
maar e-learning en groot deel
van de tijd 1:1 coachen van alle
studenten.
Kleinere groepen (get liefst
maximaal 8) bij het digitaal
les geven, dan voelen de
studenten zich ook veiliger
en willen dan misschien wel
actiever mee doen.
Ik denk dat je eerst moet
achterhalen of studenten de
juiste motivatie hebben om
achterstanden weg te werken,
want dit betekent dat zij harder
moeten werken. De vraag is ook
of de opleiding en de waarde
van het diploma er beter
van worden. Ik ben namelijk
bang dat dit ten koste gaat
van verdieping, interessante
gastlessen en andere extra’tjes
in de opleiding.
Meer individuele aandacht
bieden, daar heb ik de beste
ervaringen mee.

Programma volgend
leerjaar aanpassen
Mijn studenten zijn goed bij

verplichte lessen op school. Voor alle
leerjaren een overgansnorm op basis van
online aanwezigheid en inleveren thuis
gemaakte opdrachten. En er moet tijd voor
vrijgemaakt worden op met alle studenten
10 minuten per week persoonlijke feedback
te geven op het gemaakte werk. Net als je
in de klas zou doen als je over de schouders
van de studenten meekijkt of een opdracht
klassikaal bespreekt.
Alle minder belangrijke lessen
schrappen (zoals keuzedelen) en in
kleine groepjes extra les geven in de
kernvakken (recht), liefst op school.
Dit percentage is gebaseerd op
studenten die nauwelijks of niet naar
de online les komt en geen opdrachten
inlevert. Voor deze groep moet de school
zo snel mogelijk weer open.
Inzetten op extra begeleiding
bij deze doelgroep.
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De volgende vragen gaan over de inhoud van afstandsonderwijs
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Hoe denk je dat de studenten online les ervaren?
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De volgende vragen gaan over de toekomst
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Zou je, na afloop van de crisis, vaker afstandsonderwijs willen geven aan studenten? (Dit hoeft niet noodzakelijkerwijze vanuit huis te zijn)

Welke aspecten van werken en leren op afstand wil je straks behouden?
Flipping de classroom,
meer thuiswerken
(combinatie van
werken op school en
thuiswerken lijkt mij
ideaal)
Het voorbereiden van lessen
op zo’n manier dat de
studenten het werk moeten
doen, maar de docent alle
benodigde zaken kant en
klaar aanlevert. Dit vind ik
zeer effectief.
De noodzaak voor
duidelijke lijnen die aan
het ontstaan zijn.
Lessen waarin studenten
vaardigheden moeten aanleren:
dat kan online blijven.

online lessen

digitale
lessen

voor vragenuurtje bij een toets, voor
presentaties in groepsverband
wanneer het rooster het
toelaat thuis blijven werken
>> minder lawaai en afleiding

Online examineren van
mondelinge examens
Nederlands. Studenten
hun eigen examentijd laten
inboeken. Spreekuur houden
voor taalzwakke studenten

Video’s en avond
ondersteuning
Vaker via Teams vergaderen. Dat
thuiswerken makkelijker wordt, dat je bv
thuis kan starten aan iets dat je bv moet
lezen en dat je later (so wie so pas na de
file) richting school kan rijden.
Check in aan het begin van
de dag met de studenten
Vergaderen en
persoonlijke gesprekken
emt studenten

De toegankelijkheid. Het
gemak van de communicatie.

Online examineren van mondelinge
examens Nedera 1:1 coaching, cgi
gesprekken 1:1 online, 1:1 vakbegeleiding
voor bijna-sterke studenten,
niet schoolgebouwgebonden
werkzaamheden thuis verrichten.
Studenten hun eigen examentijd laten
inboeken. Spreekuur houden voor
taalzwakke studenten.

Minder op school les geven, meer
vanuit huis. Het scheelt gigantische
hoeveelheden tijd alsmede veel stress.
Dit geldt ook voor de studenten!!

Het gebruik van activerende digitale tools,
leerlingen op eigen niveau, in eigen tempo en
wanneer het hen uitkomt laten werken aan
opdrachten, de 1-op1 aandacht die je kunt geven
omdat je een les niet 7 keer hoeft te geven etc.

Geven van uitleg /
instructieve lessen met
verwerkingsopdracht van 30
a 45 minuten max.

Het intensievere een
op een contact met de
studenten

Alles wat de kwaliteit
ten goede kwam
De mogelijkheden van
social media om in
contact te blijven met
studenten
Flexibiliteit: zelf grotendeels
bepalen waar en wanneer ik werk

Met meerdere mensen
digitaal overleggen
We hebben nu voor veel vakken een
online spreekuur, voor de studenten
die nog extra vragen hebben. Dit werkt
goed en houden we zeker in stand.
Ook wekelijkse teammeetings kunnen
wat mij betreft online blijven, zo kun je
ook meeluisteren als het je vrije dag is.

Uitleg in video’s
opnemen, lessen in
Teams puur voor
extra vragen over
de stof uitgelegd op
de video, op school
aan de slag met de
opdrachten, feedback
en begeleiding.
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Wat kan leren op afstand (nog) effectiever maken?

Een abonnement op BookWidgets
voor alle docenten IBS

leermiddelen effectiever maken ipv
de huidige boeken

Contactmomenten om studenten
te coachen in leren op afstand.
volgens mij is
fysiek les geven
effectiever

Goede scholing wb die tools.
Feedback van studenten vragen.
Etiquette het
volgen van online
onderwijs moeten
duidelijk zijn
voor docenten en
studenten

Slimmere monitoring, de student
laten voelen en zien dat hij/zij
gezien/gehoord wordt.

Beleid aanpassen: altijd
je camera aan bijv.
Richtlijnen formuleren
waar iedereen zich aan
moet houden.

naar school komen
Didactiek die is toegespits op online
onderwijs. Tijd in het plan van inzet voor
docenten om zich te bekwamen in het
online les geven. Per team iemand die
een taak heeft in het professionaliseren
van het online onderwijs. Betere opname
mogelijkheden. samenwerking tussen
de teams en tussen de colleges. (dus
ook elkaars online lesmateriaal kunnen
gebruiken). Verplichten voor studenten om
hun camera en microfoon aan te zetten.
cursussen voor docenten en een
mix met les op school

kleine groepen

Docenten die zeker zijn en goed
zijn ingewerkt. Docenten die
gezien worden en gesteund
worden. Dit werkt door.

Betere online processen die
door iedereen gebrikt worden en
organsiatie breed worden ingezet.
Planning, online lessen, cijfers,
voortgang etc etc allemaal in 1
systeem zoveel mogelijk.

Van sommige docenten hoor
ik dat er meer studenten
aanwezig zijn bij bepaalde
lessen, zoals slb’lessen. Wellicht
goed om soms de slb lessen
digitaal te geven.

verplicht maken om microfoon
en camera aan te zetten voor
studenten, zodat iedereen
zichtbaar wordt

Beter zicht krijgeno op de
activiteiten van de studenten,
daar is nog het nodige te
winnen. Hier hebben wij vanuit
de SD opleiding al best wat
voortgang gerealiseerd.

Ik zou meer moeten leren over
didactische werkvormen die
in een online les goed toe te
passen zijn

Workshops door profs die je
wegwijs maken in bepaalde
digitale tools/ ondersteuning
door ervaringsdeskundigen.

Participatie van alle studenten

Mogelijkheid om te zorgen dat studenten
niet zomaar hun microfoon aan kunnen
zetten. Nu kan je voorkomen dat ze je
presentatie niet kunnen overnemen, maar
de microfoon ter controle van de docent
zou prettig zijn.

Collega’s die op de hoogte zijn
van elkaars aanpak en de inhoud
van de lessen.

Leren op afstand
kan nog effectiever
als de klassen
kleiner worden of
delen om de beurt
les krijgen.

verplicht camera’s aan.

Slimmere monitoring, de student
laten voelen en zien dat hij/zij
gezien/gehoord wordt.

Goed persoonlijk contact,
groepsbinding, individuele en
groepscoaching

Nog meer betrokkenheid
van docenten.

Als de studenten hun camera
aanzetten. Duidelijk platform
om met de studenten te
communiceren

Meer interactie. Online quizzen,
manieren om digitaal respons
te geven zonder dat iedereen
tegelijk begint te praten.
Meer en meer
gezamenlijke
trainingen volgen. Dit
is hard nodig!

Zoom, Meer controle over de studenten in Teams,
Bijvoorbeeld de mogelijkheid studenten weg te kunnen
sturen bij onacceptabel gedrag (alleen in extreme gevallen),
de mogelijkheid studenten te dempen en hun de kans te
geven om te spreken zonder dat zij hun microfoon zelf
kunnen activeren, studenten blokkeren dat ze elkaar de les
uit kunnen gooien, studenten verbieden online lessen op hun
telefoon te volgen Laptop is een must!
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Waar verwacht je voor de korte en middellange termijn de grootste uitdagingen voor de opleiding? Meerder opties mogelijk

Sociale cohesie tussen studenten			

33

Sociale cohesie tussen collega’s			

18

Sociale cohesie tussen studenten en collegas

35

Examinering						12
Stageplaatsen					28
Arbeidsmarktperspectief				9
Studentenaantallen					8
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Is er nog iets dat je kwijt wil?

de nieuwsbrieven van Les op afstand zijn heel informatief en zitten
goed en mooi in elkaar, lees ik iedere keer met veel plezier en de
persoonlijke noot van Ivo is leuk!
Ik vind de ondersteuning Hulp op afstand echt heel goed. Ik heb zelf
een enquete gehouden voor ons team JD onder de studenten. Zij
ervaren online onderwijs als beperkt. Maar zij zetten zelf ook niet hun
camera aan, dan is de interactie nog moeilijker. Ik ben zelf in kleinere
groepjes gaan werken online voor SLB. Dat vonden ze heel fijn. Er is
meer aandacht en dan doen ze hun camera wel aan.
Dank voor de ongekende ruimte en middelen die ons ter beschikking
worden gesteld om te komen tot Next Level Education!
Ik vind de ondersteuning vanuit BEO, BSZ, Directie en Management erg
prettig. Ik denk dat met name de afstand tussen docenten en directie
kleiner was deze periode. Ik vind het aantal vergaderingen erg naar. Dat
leidt me ook af van mijn werk.
Het lijkt me goed als studenten aangeven welke werkwijzen zij als
positief leerzaam ervaren en dat hierop wordt gestuurd op zo’n manier
dat andere docenten dit ook gaan leren en vervolgens overnemen.
Door leren en werken op afstand is er meer maatwerk mogelijk.
Thuiswerken biedt heel veel kansen. Ik hoop dat er vertrouwen is om dit
(zeker bij staffuncties) wat vaker in te zetten.

Studenten zitten in een dip en kunnen zich niet goed concentreren
vanuit huis. Ze slapen laat, waardoor ze niet vroeg wakker worden.
Goed dat jullie dit onderzoek doen! Kan de optie ingebouwd worden
dat vragen over het geven van online onderwijs geskipt kunnen worden
voor ondersteunend personeel?Of de optie “nvt” toevoegen.
De studenten haken langzaam af, ze zijn het afstandsleren zat. Tijdens
een digitale les, vraag ik via chat en verbaal om antwoorden van
studenten, soms met succes. Dat frustreert enorm...
Ik ben nu veel meer met onderwijs bezig, geen tijdverlies: iedereen zit
klaar tijdens de afgesproken ‘vergadering’ in teams. Winst!
Van zowel de collega’s en opleidingsmanager als het ROC zelf vind
ik de betrokkenheid echt goed en prettig. Onze studenten ervaren
het online lessen volgen voornamelijk positief; het stimuleert
zelfstandigheid en de mate van begeleiding die hierbij nodig is zou ik in
de praktijk op school niet kunnen realiseren vanwege tijdgebrek.
Juist nu studenten lessen online kunnen volgen krijgen we meer
concurrentie en is het van belang te investeren in kwalitatief
hoogwaardig onderwijs. De reden waarom ik extra vergoeding zou
willen tijdens het werken in avonduren en op zaterdag is o.a. omdat ik
extra opvang moet regelen.
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Het volgen van (georganiseerde) workshops /cursussen voor personeel
is cruciaal.
Ik ben benieuwd hoe het straks gaat met nieuwe studenten en hoe je
deze leert kennen als we meteen op afstand gaan werken. En ik heb nog
een opmerking over leerachterstand, het scheelt namelijk heel erg per
student sommige studenten doen het veel beter nu we op afstand leren
(mede door het systeem wat wij ontwikkeld hebben).
Leuke enquete, ontvang graag een terugkoppeling per mail.
Complimenten naar de organisatie om het hele les op afstand op het
college vorm te geven en de nodige (digitale) middelen beschikbaar te
stellen voor docenten!!
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