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1 AANLEIDING 
 

Als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben we de laatste onderwijsweken van periode 3 ons 

onderwijs noodgedwongen op afstand vormgegeven. Dit heeft ingrijpende veranderingen met zich 

meegebracht: onderwijs via Microsoft Teams, nieuwe werkvormen en soms een aangepaste lesinhoud. 

In elk geval tot 1 juni a.s. zullen we ons onderwijs uitsluitend online aanbieden. Vanuit de 

curriculumcommissie werd daarom de behoefte gevoeld om onder studenten na te gaan welke inzichten  

onttrokken kunnen worden uit de ervaringen met het online onderwijs in de laatste onderwijsweken van 

periode 3. Het systematisch verzamelen van deze inzichten voorziet (1) beroepstaakcoördinatoren in 

feedback over het (stante pede) door hen ontwikkelde online onderwijs, wat hen vervolgens een steviger 

fundament biedt waarop zij ons onderwijs van periode 4 kunnen bouwen (2) docenten in concrete 

aandachtspunten bij het uitvoeren van het online onderwijs en (3) studenten in online onderwijs dat beter 

aansluit op hun behoeften. 

Vanuit de curriculumcommissie kwam met name de wens naar voren om inzichten te verkrijgen in 

enerzijds het goede dat we moeten behouden en anderzijds het minder goede dat we kunnen verbeteren.  
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2 METHODEN 
 

Om aan deze wens tegemoet te komen en deze inzichten te verkrijgen, is eerst een enquête afgenomen. 

Vervolgens zijn groepsgesprekken gehouden om de enquêteresultaten te duiden en aanvullende 

inzichten te verwerven. 

 

2.1 Deelnemers 

Aan 473 studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN) werd gevraagd om middels een online enquête feedback te geven op het (in periode 3) 

aan hen aangeboden online onderwijs. Dit betreft alle studenten die aan de HAN Toegepaste Psychologie 

studeren. 160 studenten kwamen aan dit verzoek tegemoet (Response rate: 33,8%). De respondenten 

hebben in periode 3 online onderwijs genoten in de propedeutische fase (P&I; 74 studenten); in 

Hoofdfase 1 (Trainen; 46 studenten); in Hoofdfase 2 (Praktijkleren; 14 studenten) en in Hoofdfase 3 

(Praktijkverbeteren; 26 studenten). In Tabel 1 wordt per onderwijsfase weergegeven in hoeverre deze 

studenten – naar eigen zeggen – het in periode 3 aangeboden online onderwijs hebben bijgewoond. 

 

Tabel 1 

Zelfevaluatie van de hoeveelheid bijgewoonde online onderwijsbijeenkomsten in periode 3 per onderwijsfase. 

Percentage bijgewoonde bijeenkomsten 0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 

Propedeutische fase – P&I 0 2 11 61 

Hoofdfase 1 – Trainen 2 0 2 42 

Hoofdfase 2 - Praktijkleren 0 1 1 12 

Hoofdfase 3 - Praktijkverbeteren 1 2 2 21 

N.B. N = 160. 

 

Er zijn 4 groepsgesprekken gehouden; één gesprek per onderwijsfase. Van propedeutische fase tot 

hoofdfase 3, namen er respectievelijk vijf, vijf, vier en twee studenten deel aan de groepsgesprekken. 

Deze studenten hebben zitting in de opleidingscommissie van de opleiding, zijn door leden uit de 

opleidingscommissie geworven of zijn benaderd nadat zij hun contactgegevens achterlieten op het 

enquêteformulier. 

Deelname aan zowel de enquête als het groepsinterview geschiedde vrijwillig en zonder 

vergoedingen. De data zijn zodanig verwerkt dat de verkregen informatie niet naar de identiteit van een 

respondent te herleiden is, waarmee anonimiteit is gewaarborgd. 
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2.2 Materiaal 

Er is voor het gebruik van een online enquête gekozen, omdat de afname van dit instrument snel en 

gemakkelijk verloopt. Gezien het beperkte tijdsbestek waarin het onderzoek moest plaatsvinden, was dit 

wenselijk. De online enquête is ontworpen met Google Forms en bestond uit zeven vragen (zie Bijlage 

I). Twee gesloten vragen waren er op gericht om de respondenten te categoriseren (Vraag 1: 

Onderwijsfase; Vraag 2: Online aanwezigheid). Drie open vragen waren er op gericht om de inzichten te 

verwerven waarmee aan de behoefte van de curriculumcommissie tegemoet wordt gekomen (Vraag 3: 

Wat ging goed; Vraag 4: Wat kan beter; en Vraag 5: Wat heb jij nodig). Vraag 6 gaf de respondent de 

mogelijkheid om overige opmerkingen achter te laten over ons onderwijs. De afsluitende (gesloten) vraag 

was er op gericht om contactgegevens te verwerven indien de respondent wilde meedoen aan het 

groepsgesprek (Vraag 7 – Contactgegevens). De open vragen waren vrij van restricties en werden 

begeleid met de volgende tekst: ‘Maak in je antwoord onderscheid tussen de verschillende typen online 

onderwijs (bijv. themadag, training, basiskennis, afstudeerbegeleiding, etc.) en denk aan bepaalde 

werkvormen, gemaakte afspraken, instructie en begeleiding, lesduur, het werken via Microsoft Teams, 

het rooster, communicatie en organisatie, en zo voort.’  

   

2.3 Procedure 

Op donderdag 9 april 2020 zijn studenten Toegepaste Psychologie aan de HAN, per e-mail gevraagd om 

deel te nemen aan de online enquête. In de begeleidende tekst werd het doel, de relevantie, de verwachte 

duur, de deadline, de link naar de enquête en informatie over de procedure en het waarborgen van 

anonimiteit vermeld (zie Bijlage II). Op dinsdag 14 april 2020 is er een herinneringsmail verstuurd (zie 

Bijlage III). Tot het verstrijken van de deadline (op woensdag 15 april 2020 om 13:00u) was de kandidaat 

vrij in het bepalen van het moment van de afname. Het invullen van de enquête nam gemiddeld 7 minuten 

en 55 seconden en beslag. Na afname zijn de resultaten aan de deelnemers teruggekoppeld. 

 Op woensdag 15 april 2020 zijn er per onderwijsfase groepsinterviews gehouden om de 

enquêteresultaten te duiden, te specificeren, te nuanceren en aan te vullen. De groepsgesprekken 

vonden plaats via Microsoft Teams en namen 30 minuten per gesprek in beslag. Voorafgaand aan het 

inhoudelijke deel van het gesprek, heeft er een gespreksinstructie plaatsgevonden (zie Bijlage IV) waarin 

onder andere het doel van het gesprek, de waarborging van anonimiteit en de tijdsplanning is 

aangehaald. Tenslotte is er toestemming gevraagd om voor onderzoeksdoeleinden gebruik te mogen 

maken van de inhoud van het gesprek. Tijdens het inhoudelijke deel van het groepsgesprek zijn de 

enquêteresultaten via de optie ‘scherm delen’ gedeeld met de gespreksdeelnemers. Vervolgens is aan 

de deelnemers gevraagd om – al naar gelang de inhoud van de resultaten – te reageren. Zo werd 

geverifieerd in hoeverre het beeld dat uit de resultaten naar voren komt werd herkend. Uit de 

enquêteresultaten kwam eerst en vooral naar voren wat er beter kan; in de gesprekken is het vervolgens 

met name gegaan over hoe het beter kan. 
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2.4 Data-analyse 

ATLAS.ti 8 (ATLAS) is gebruikt om de data te analyseren. De ruwe data zijn vanuit Google Forms naar 

ATLAS geëxporteerd. Lege datacellen zijn daarbij verwijderd. Na deze datapreparatie zijn de data per 

onderwijsfase en per vraag geordend middels achtereenvolgens open codering, axiale codering en 

selectieve codering.  

Tijdens de data-analyse viel op dat studenten uit de propedeutische fase relatief beperkt zijn in hun 

feedback. Zij benoemen wel wat er wordt gewaardeerd en wat er beter kan, maar zij specificeren dit over 

het algemeen – en in vergelijking met andere onderwijsfasen – niet of vrij summier. Het groepsgesprek 

is ingezet om sommige thema’s alsnog te concretiseren. Daarnaast is het opmerkelijk dat relatief weinig 

studenten (namelijk 14) uit hoofdfase 2 aan de enquête hebben deelgenomen. In het groepsgesprek 

kwamen mogelijke verklaringen hiervoor naar voren: in hoofdfase 2 lopen studenten stage en derhalve 

is de gevoelsafstand tot de opleiding groter.  
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3 BEVINDINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 

3.1 Propedeutische fase – Preventie & Interventieontwerp 

Het goede dat we moeten behouden 

Met betrekking tot de themadag wordt het snelle, inventieve handelen van de coördinatoren geroemd. 

Over het algemeen vinden studenten het fijn om te werken met PowerPointpresentaties die van audio-

berichten zijn voorzien. Het stelt hen in staat om zelfstandig en in hun eigen tempo te werken. Niet elke 

student is echter in staat om zo zelfstandig te werken; met betrekking tot dit punt lijkt er dan ook een 

tweedeling te ontstaan tussen studenten die zelfstandig aan de slag kunnen en studenten die meer 

sturing nodig hebben. De eerstgenoemde groep waardeert deze zelfstandigheid en de ingekorte lessen. 

Het stelt hen in staat om hun concentratie beter te verdelen en zo te behouden. De laatstgenoemde groep 

geeft aan gebaat te zijn bij meer (desnoods facultatieve) contacturen waarin zij de mogelijkheid hebben 

om vragen te stellen en feedback te krijgen. De hiervoor vrijgemaakte lestijd in het online onderwijs in 

periode 3 was naar hun mening te beperkt. Daarnaast vinden studenten het belangrijk om – zoals in 

periode 3 het geval was – het zelfstandige werk te combineren met een contactmoment waarop vragen 

kunnen worden gesteld. 

 Met betrekking tot de basiskennislijn geven studenten aan de contactmomenten te waarderen. Zij 

vinden het fijn dat ze zelfstudievragen worden besproken en dat er een moment is waarop zij vragen 

kunnen stellen. De lessen worden ‘functioneel’ en ‘efficiënt’ genoemd. Het verloop van het onderwijs 

wordt over het algemeen als ‘gestructureerd’ en ‘overzichtelijk’ aangeduid, waarbij onder andere op prijs 

wordt gesteld dat van tevoren duidelijk is wat er precies gedaan moet worden.  

 Met betrekking tot het trainingsonderwijs wordt de lesinhoud gewaardeerd. De aangeboden theorie 

wordt interessant gevonden. Studenten moeten wennen aan het ‘oefenen op afstand’. Zij vinden het fijn 

om daarbij feedback te krijgen, bij voorkeur van de docent.  

 

Het minder goede dat we kunnen verbeteren 

Met betrekking tot de themadag kunnen er drie hoofdthema’s uit de data worden gedestilleerd: (1) het 

just-in-time aansluiten op de behoeften van de student; (2) het aanbieden van meer begeleiding en (3) 

ontwikkelmogelijkheden op organisatorisch vlak.  

Punt (1) heeft met name betrekking op de lesinhoud; deze snelt het proces van de student soms 

voorbij. Zo werden er onderwerpen aangesneden waar de meeste studenten nog geen behoefte aan 

hadden, omdat ze op dat moment nog niet zover waren. Dit zorgt voor onrust en twijfel. Daarnaast heeft 

het tot gevolg dat studenten op een later moment zelfstandig met de stof aan de slag moeten, wat door 

sommigen lastig wordt gevonden. Omdat zij in het proces afhankelijk waren van anderen (e.g., 

medestudenten; opdrachtgever) hadden sommigen het gevoel dat zij er niets aan konden doen.  

Met betrekking tot punt (2) geven studenten aan met name tijdens de themaochtend begeleiding te 

hebben gemist. Wanneer zij een opdracht meekrijgen om zelfstandig uit te voeren, dan vinden zij het 
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prettig om bij vragen of onduidelijkheden direct een docent te kunnen raadplegen. Een gelijktijdig 

inloopspreekuur waarbij een docent beschikbaar is voor eventuele vragen, zou volgens studenten een 

oplossingsrichting kunnen zijn. Meer in het algemeen missen zij de individuele aandacht en begeleiding 

die zij gewend waren vanuit het onderwijs op locatie. Zij ervaren minder mogelijkheden om ‘tussendoor’ 

feedback te krijgen, van medestudenten én van docenten. Ook hier zouden (facultatieve) vraag- en/of 

feedbackmomenten – of een platform waarop vragen, antwoorden en gedachten uitgewisseld kunnen 

worden – uitkomst kunnen bieden. 

 Met betrekking tot punt (3) geven studenten aan het prettig te vinden wanneer de 

PowerPointpresentaties eerder geüpload worden en wanneer deze voorzien worden van een 

samenvatting per slide. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan studenten die liever lezen dan 

luisteren. Ook zouden zij het waarderen wanneer er een overzichtelijke weergave komt van ‘wat er 

wanneer’ van hen wordt verwacht (bijvoorbeeld met betrekking tot lesvoorbereiding en lestijden). 

Daarnaast kan er door coaches wellicht aandacht worden geschonken aan manieren waarop online 

samenwerking goed vorm kan krijgen. Studenten geven aan dat de samenwerking in hun projectgroepen 

online minder soepel verloopt. Tenslotte storen studenten zich aan de passiviteit van sommige andere 

studenten. Het online onderwijs nodigt uit tot ‘meeliftgedrag’ en studenten ergeren zich hieraan (mogelijke 

oplossingsrichtingen hiervoor worden in de volgende alinea beschreven).    

  Deze passiviteit onder (sommige) studenten komt ook naar voren in het basiskennisonderwijs. Het 

niet voorbereid bijwonen van de lessen is in deze tijden meer en meer aan de orde van de dag en het is 

voor studenten te gemakkelijk om ‘de kantjes ervan af te lopen’. Studenten halen diverse 

oplossingsrichtingen aan: de voorbereiding voorwaardelijk maken voor het mogen bijwonen van een les, 

kleinere groepen creëren waardoor de gevoelde noodzaak om bij te dragen toeneemt, studenten 

betrekken door beurten te geven, interactievere lessen aanbieden en een bijdrage in de les afhankelijk 

maken van iets anders.  

Met betrekking tot het trainingsonderwijs geven studenten aan het oefenen lastig en onhandig te 

vinden via Microsoft Teams. Het werkt volgens hen niet goed, omdat ‘slechts’ één of twee studenten de 

gelegenheid krijgen om te oefenen en de overige studenten toeluisteren. Alhoewel dat waardevol kan 

zijn, wordt het voor sommigen op den duur ‘een taaie verplichting’. Wanneer er in aparte groepjes wordt 

geoefend, dan wil het oefenmoment nog wel eens in een ‘theekransje’ verzanden. Daarnaast hebben 

studenten behoefte aan meer feedback, bij voorkeur van de docent. 

Een digitaal panopticum waarin de studenten worden gedisciplineerd zou volgens de studenten een 

mogelijke oplossingsrichting zijn. Door per oefengroep een kanaal aan te maken waarin de docent op elk 

(onaangekondigd) moment kan meekijken wordt zo’n panopticum gecreëerd, waarmee ‘theekransjes’ 

naar verwachting in de kiem worden gesmoord. Mocht er een opdracht meegegeven worden, dan is het 

goed wanneer deze opdracht daarna wordt nabesproken waarbij er inbreng van tenminste één groepje 

wordt verwacht. Onduidelijkheid over om welk groepje het zal, motiveert studenten eveneens om 

serieuzer aan de slag te gaan. 
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Een andere mogelijke oplossingsrichting is het beter structureren van het contactmoment: tijd is schaars 

en in die tijd willen studenten zowel de theorie behandelen als (veel) oefenen. Om deze behoeften te 

dienen is een strakke planning, organisatie en directieve leiding noodzakelijk. Hierin is volgens studenten 

nog ruimte voor verbetering.  

 

Wat studenten nodig hebben om tot goede leerprestaties te komen 

✓ Structuur en duidelijkheid over bijvoorbeeld de verwachte lesvoorbereiding, de roosterplanning 

en tentamens 

✓ Meer direct contact met docenten, om zo vragen te kunnen stellen en feedback te krijgen  

✓ Meer (facultatieve) contacturen 

✓ Persoonlijke aandacht 
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3.2 Hoofdfase 1 – Trainen  

Het goede dat we moeten behouden 

Met betrekking tot de themadag worden de duidelijke PowerPointpresentaties gewaardeerd, evenals de 

vele oefenmomenten. Daarnaast worden de werkvormen op prijs gesteld: korte opdrachten waar men in 

kleine groep mee aan de slag gaat. De studenten werken graag in kleine groepen en aan de hand van 

zelfstandige opdrachten. Het werken in kleine groepen zorgt volgens hen voor grotere betrokkenheid. 

Bovendien kan er beter worden ingegaan op de behoefte van de student. Daarnaast is de ervaren druk 

om een bijdrage te leveren onder studenten dan groter. Tenslotte is er meer (en directer) interactie en 

contact met elkaar. Er worden echter ook twee aandachtspunten meegegeven: (1) maak het resultaat 

van de opdracht relevant (door er plenair op terug te komen), omdat er anders soms weinig gebeurt; en 

(2) houd het haalbaar. Dat er middels een extra vragenuurtje ruimte was om nog vragen te stellen, wordt 

tenslotte ook gewaardeerd.  

 Met betrekking tot het basiskennisonderwijs worden de PowerPointpresentaties als duidelijk 

aangemerkt. De theorie wordt in deze PowerPointpresentaties gestructureerd en stapsgewijs 

langsgegaan. Dat er naast gesproken tekst een samenvatting in de notities stond, maakt de studenten 

nog enthousiaster. Naast de PowerPointpresentaties waren ook de kennisclips duidelijk. Bovendien 

vonden studenten de werkvormen erg fijn werken: eerst zelf aan de slag, het resultaat van dezelfde 

opdracht delen met de docent en daarna klassikaal onderwijs.  

 Met betrekking tot het trainingsonderwijs geven studenten aan dat de PowerPointpresentaties 

duidelijk en overzichtelijk waren. Ze vinden het fijn om veel te oefenen. De lessen hebben veel structuur 

en zodoende kunnen alle onderdelen intensief behandeld worden. Ook hier werken de studenten graag 

in kleine groepen en aan de hand van zelfstandige opdrachten. Studenten geven aan veel aandacht te 

hebben ervaren voor de behoeften en de vragen van de student. Het wordt gewaardeerd dat er in de 

trainingen veel integratie plaatsvindt, dat er weinig wordt ‘gezonden’ en dat beurten worden gegeven. Dit 

activeert hen.  

 

Het minder goede dat we kunnen verbeteren 

Gegeven de data, lag het in deze onderwijsfase meer voor de hand om de resultaten thematisch te 

ordenen. In het groepsgesprek zijn deze thema’s geprioriteerd. De thema’s worden uitgewerkt in volgorde 

van prioriteit, waarbij het eerst beschreven thema de hoogste prioriteit heeft en het laatst beschreven 

thema de minste prioriteit heeft. 

Studenten hechten waarde aan duidelijkheid en structuur en zien dit graag terug in de 

communicatiewijze en de kanalen die gebruikt worden om te communiceren en informatie te delen. Op 

dit moment worden er volgens hen te veel verschillende kanalen; Microsoft Teams, OnderwijsOnline (op 

diverse plekken), e-mails en WhatsApp. Hierdoor verliezen zij overzicht. Studenten willen één medium 

waarmee bestands- en informatieoverdracht (en liefst ook communicatie) plaatsvindt, en vinden het 

daarbij belangrijk dat een en ander georganiseerd en gestructureerd wordt weergegeven. Microsoft 
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Teams óf OnderwijsOnline behoren tot de mogelijkheden; een voorkeur hebben de studenten niet, zolang 

de informatie maar gestructureerd en enkel via dit medium wordt weergegeven.  

Vervolgens is de lesduur volgens studenten een aandachtspunt. Met name de themadag duurt hen 

te lang. Ze vinden het lastig om hun concentratie er bij te houden en zij merken dat er op den duur 

aandachtsverlies optreedt. Ze merken op dat het intensief is om zolang via een beeldscherm geactiveerd 

te blijven. Het inkorten van de lessen, een energizer of een andere invulling van de themadag zijn volgens 

de studenten mogelijke oplossingen. Bij het concretiseren van een alternatieve invulling halen zij de 

basiskennislessen als voorbeeld aan: zelfstandig voorbereiden en vervolgens relatief kort (90 minuten) 

plenair onderwijs. Ook kan er wellicht iets gedaan worden aan de groepsgrootte; kleinere groepen zorgen 

voor meer interactie en grotere betrokkenheid. De samenhang tussen enerzijds het enthousiasme dat 

een docent aan de dag brengt en anderzijds de aandacht en betrokkenheid van studenten mag 

bovendien niet onderschat worden, aldus de studenten. 

Tenslotte is er onder studenten ergernis over de passiviteit van sommige andere studenten. Deze 

passiviteit uit zich door een beperkte betrokkenheid tijdens de les, weinig bijdragen tijdens de les, enkel 

reageren via de chat en het claimen van technische problemen op momenten dat het er op aan komt. 

Hierdoor zijn veelal dezelfde studenten aan het woord. Volgens studenten kan deze passiviteit worden 

verminderd door in kleinere groepen te werken, iedereen bij de les te betrekken door bijvoorbeeld beurten 

te geven, interactievere lessen aan te bieden en door een bijdrage in de les afhankelijk te maken van iets 

anders. 

 

Wat studenten nodig hebben om tot goede leerprestaties te komen 

✓ Structuur en duidelijkheid, met name met betrekking tot afspraken, huiswerk, deadlines en 

tentamens 

✓ Oefenen aan de hand van het beoordelingsformulier 

✓ Minder grote groepen – Meer interactie en betrokkenheid 

✓ Nog meer ruimte om vragen te stellen; liefst in direct contact met docent 

✓ Variatie in werkvormen 

✓ Contact met de studieloopbaanbegeleider over ‘hoe nu verder?’ en ‘wat voor een invloed heeft 

de coronacrisis op (het welbevinden van) de student?’ 
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3.3 Hoofdfase 2 – Praktijkleren  

Het goede dat we moeten behouden 

De contactmomenten tijdens coaching en supervisie worden gewaardeerd. Studenten geven bovendien 

aan deze contactmomenten ‘echt nodig’ te hebben. Er wordt goed ingespeeld op de behoefte van de 

studenten. Studenten vinden het prettig wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt over deze 

contactmomenten. Ook de communicatie vanuit de docenten naar de studenten wordt als prettig ervaren. 

Microsoft Teams wordt als een geschikt medium gezien voor zowel coaching als supervisie.  

 

Het minder goede dat we kunnen verbeteren 

Allereerst vinden studenten het belangrijk dat de contactmomenten doorgang vinden, ongeacht het aantal 

studenten dat deelneemt en ongeacht de inbreng van studenten. Het is voorgekomen dan 

contactmomenten om voornoemde redenen niet doorgingen. Desalniettemin wijzen de studenten ook op 

andere functies van deze contactmomenten: nagaan hoe het met iedereen gaat, met elkaar in contact 

blijven en ervaringen uitwisselen. Deze functies gaan eens te meer op in deze roerige tijd. Ook kan er 

wellicht ruimte worden gemaakt voor individuele vraagstukken van studenten of meer aandacht worden 

geschonken aan de competentie ‘professioneel werken’. 

 Daarnaast vinden studenten het fijn wanneer de contactmomenten een concretere invulling krijgen. 

De invulling kan bijvoorbeeld geconcretiseerd worden door thema’s of onderwerpen aan de 

contactmomenten toe te kennen. Dit geeft vervolgens richting aan de bijeenkomst. Het wordt jammer 

gevonden wanneer het contactmoment ‘slechts een theekransje’ blijft.  

 Ook vinden studenten het fijn wanneer niet de vooraf bepaalde lestijd, maar de behoefte van de 

student als leidend wordt genomen. Studenten geven aan dat contactmomenten onnodig lang duren. In 

plaats daarvan kijken zij liever naar de behoeften die er zijn. Ze stellen voor de bijeenkomst te beëindigen 

zodra in deze behoeften is voorzien. 

  

Wat studenten nodig hebben om tot goede leerprestaties te komen 

✓ Duidelijkheid over de tentamens in het praktijkjaar; bijvoorbeeld inzicht in hoe de 

performancetoets eruit moet komen te zien en hoe dit online kan worden vormgegeven. 

✓ Voorbeelden van de toets 

✓ Onderwijs over online coaching 

✓ Onderwijs over afstuderen  

✓ Begeleiding in het vinden van een afstudeeropdracht. 

✓ De mogelijkheid om regelmatig online bij elkaar te komen 

✓ De mogelijkheid om (buiten contactmomenten om) vragen te stellen 
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3.4 Hoofdfase 3 – Praktijkverbeteren  

Het goede dat we moeten behouden 

Studenten waarderen de mogelijkheid om onderwijs te volgen via Microsoft Teams. Het stelt hen in staat 

om vragen te stellen en antwoord te krijgen. Hierin lijkt de grootste behoefte te schuilen: de mogelijkheid 

om gerichte vragen te stellen en gericht feedback te krijgen. Over het algemeen wordt goed in deze 

behoefte voorzien. Zo wordt in het afstudeeronderwijs het gebruik van Padlet gewaardeerd, omdat dit 

instrument wordt ingezet om overzicht te creëren en vraagstukken van studenten te inventariseren. 

Vervolgens wordt in het onderwijs aan deze vraagstukken beantwoord. Ook wordt het op prijs gesteld 

dat de lessen worden opgenomen en dat er een lesverslag wordt gemaakt. Al met al wordt met name de 

afstemming op de behoefte van de student en de flexibele lesinsteek gewaardeerd. Ook de 

afstudeerbegeleiding verloopt over het algemeen goed via Microsoft Teams. Studenten geven aan deze 

begeleidingsmomenten nodig te hebben en online verloopt het volgens hen misschien nog wel efficiënter 

dan op locatie.  

  

Het minder goede dat we kunnen verbeteren 

Er is nog ruimte voor verbetering met betrekking tot de communicatie over het onderwijs. Volgens 

studenten geschiedt de communicatie en informatie-uitwisseling via diverse kanalen. Hun voorkeur gaat 

er naar uit om zo veel mogelijk via één kanaal te communiceren en waar mogelijk (tijdig) via datzelfde 

kanaal in informatie (e.g., bestanden) te worden voorzien.  

Daarnaast wordt de groepsgrootte in het afstudeeronderwijs als een belemmering ervaren. Het 

aantal docenten is in aantal afgenomen, de lestijd is ingekort, maar het aantal studenten dat het onderwijs 

geniet is hetzelfde gebleven. Studenten geven aan dat ze online onderwijs in grote groepen niet fijn 

vinden. Hoe groter de groep, hoe minder interactie, hoe lager de betrokkenheid, hoe lager de motivatie 

om bij te dragen. Daarnaast zorgt in een grote groep de chatfunctie voor veel onwenselijke afleiding. 

Naarmate de groepsgrootte toeneemt, wordt bovendien de drempel om iets in te brengen hoger. 

Studenten geven aan het lastig te vinden om in een dusdanig grote groep met hun vraag op de voorgrond 

te treden. Als gevolg hiervan worden vraagstukken niet opgelost en lopen sommige studenten vast.  

Ook wordt aangehaald dat het onderwijs er vooral op is gericht om vragen van studenten te 

beantwoorden. Dit wordt enerzijds op prijs gesteld, anderzijds komt het voor dat studenten lang naar 

vraagstukken van anderen luisteren – ook als ze daar zelf niet veel aan hebben. Daarbij ervaren 

studenten het als vervelend dat gerichte vragen om feedback worden doorverwezen naar de 

afstudeerbegeleiding. Hoewel er begrip is voor het gegeven dat niet elke student tijdens het 

afstudeeronderwijs in feedback kan worden voorzien, impliceert een doorverwijzing wel dat de student 

soms (en met name gedurende de toetsweken) lange tijd moet wachten. Tenslotte wordt het aanbod van 

meer inhoudelijke onderzoekskennis gemist.  
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Studenten opperen het idee om een inventarisatie te maken van de onderzoeksfase waarin studenten 

zich bevinden, om vervolgens op verschillende momenten ‘per onderzoeksfase’ onderwijs aan te bieden. 

Op die manier is hetgeen besproken wordt als vanzelf relevant voor de studenten die het onderwijs 

bijwonen. Bovendien wordt daarmee de groepsgrootte gereduceerd. Door de groep op te delen, kan 

maatwerk plaatsvinden. 

 Wanneer het niet mogelijk mocht zijn om het afstudeeronderwijs als zodanig in te richten, dan zijn 

er volgens studenten wellicht nog een aantal alternatieven. Zo wordt het idee aangedragen om een 

‘carrousel’ in te richten met verschillende thematieken waarop studenten zich kunnen inschrijven. Zo 

worden ze meer in hun persoonlijke behoeften voorzien.  

Daarnaast is het creëren van een platform (bijvoorbeeld een forum) wellicht een alternatief. Op een 

dergelijk forum kan eveneens per onderzoeksfase gegroepeerd worden. Het biedt studenten een platform 

om (1) (laagdrempelig) studenten te ontmoeten die in dezelfde onderzoeksfase zitten en tegen dezelfde 

problemen aanlopen; en (2) vragen, antwoorden en gedachten uit te wisselen. Docenten kunnen via dit 

platform nagaan welke thema’s en vragen er leven, en daar vervolgens via het platform en/of in het 

onderwijs op inhaken. 

   

Wat studenten nodig hebben om tot goede leerprestaties te komen 

✓ Duidelijke structuur en dito communicatie 

✓ Interactie met ruimte voor vragen vanuit de student 

✓ Meer direct contact met docenten 

✓ Meer contact met studenten die in dezelfde onderzoeksfase zitten 

✓ Feedback 

✓ Flexibiliteit in deadlines 

✓ Toegang tot het studiecentrum of de mogelijkheid om boeken op afstand te lenen 
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3.5 Adviezen van algemene aard 

De feedback van onze studenten staat bol van de tips en goedbedoelde adviezen. Een geabstraheerde 

compilatie van deze adviezen: 

✓ Bovenal: Structuur, structuur, structuur. Bied zo veel mogelijk structuur. En duidelijkheid. 

✓ Werk zoveel mogelijk in kleine groepen. Hoe groter de groep, hoe minder interactie, hoe lager 

de betrokkenheid, hoe lager de motivatie om bij te dragen. Hoe kleiner de groep, hoe meer 

interactie, hoe groter de betrokkenheid en hoe groter de leeropbrengst. 

✓ Ben zichtbaar. Studenten vinden het prettig wanneer de docent de camera aan heeft staan. 

✓ Ga regelmatig na in hoeverre er behoefte is aan pauze en kom aan deze behoefte tegemoet. 

✓ Ga regelmatig na of iedereen er nog is, bijblijft en de stof begrepen heeft.  

✓ Deel waar mogelijk de PowerPointpresentaties van tevoren. Nummer de slides. Dit stelt 

studenten in staat om meteen aantekeningen te maken in de PowerPointpresentaties.  

✓ Houd de vaart erin. Wacht niet op antwoord maar geef studenten een beurt. Bespreek de kern 

en sta niet te lang stil bij details. Gebruik waar mogelijk een directieve stijl, in plaats van een 

coöperatieve stijl. Beperk tot de kern; de aandacht neemt af naarmate de les langer duurt. 

✓ Houd oog voor het persoonlijke; door de fysieke afstand dreigt dit verloren te gaan. Ook voor 

studenten is dit een hele omschakeling. Blijf scherp op persoonlijke aandacht; hoe gaat het met 

de student? Met name in deze hectische periode. 

✓ Denk na over de functionaliteit van de chatfunctie in jouw les. De chatfunctie zorgt vaak voor 

(ongewenste) afleiding, eens te meer naarmate de groepsgrootte toeneemt. 

✓ Maak het onderwijs waar mogelijk interactief. Dit activeert studenten en zorgt voor betrokkenheid. 

Afwisseling in werkvormen, enthousiasme vanuit de docent, studenten betrekken door hen uit te 

nodigen om antwoord te geven, een energizer tussendoor, het zorgt ervoor dat de student de 

aandacht erbij houdt.  

✓ Introduceer codewoorden, bijvoorbeeld ‘stop’ wanneer het te snel gaat, en ‘go’ wanneer er verder 

kan worden gegaan. 

✓ Meer van technische, randvoorwaardelijke inkoppersaard: zorg waar mogelijk voor een goede, 

stabiele internetverbinding. 

✓ ‘Presenteren’ als opdracht werkt niet tijdens online onderwijs: in de meeste gevallen lezen 

studenten dan hun presentatie voor.  

✓ Communiceer over het (voortgangs)proces met betrekking tot het omgaan met coronarichtlijnen 

en de implicaties van deze richtlijnen voor ons onderwijs en onze toetsing. Tot nu toe wordt er 

gecommuniceerd wanneer er duidelijkheid verschaft kan worden. Zolang er geen duidelijkheid 

is, blijft het soms lang stil. Deze stilte voedt de onzekerheid onder studenten. Ze vinden het fijn 

om op de hoogte te worden gehouden over waar men achter de schermen mee bezig is, óók 

wanneer dit hen niet direct duidelijkheid verschaft. 
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3.6 Wat studenten nog aan ons kwijt willen 

Ja, ze zijn soms kritisch. Ook nu. Bovenal zijn ze echter trots op onze opleiding. Op de snelheid waarmee 

we online onderwijs hebben ontwikkeld en op de manier waarop we het hebben uitgevoerd. De gehele 

evaluatie in ogenschouw genomen vallen de kritische noten in het niet bij de ontelbaar vele 

complimenten. Studenten laten hun waardering blijken en steken de loftrompet over ons af. Voor wie 

daar nog over twijfelt (en voor ieder ander), volgt een greep uit het moois dat ons ten deel valt:  

 

Ik vind het knap hoe dit zo snel op is gezet. 

Ik vind het een goede oplossing, we zullen toch mee moeten veren in deze situatie en ik vind dat jullie als opleiding met 
passende oplossingen komen omtrent afstudeer toetsing en online onderwijs. Jullie zijn als opleiding goed te bereiken en 
mailen heel snel terug.  

Mijn complimenten aan jullie! Top dat jullie alles zo ontzettend snel hebben opgepakt en ook al direct super goed hebben 
laten verlopen! Als ik dat vergelijk met verhalen van andere studenten (andere opleiding/school), mogen wij als leerlingen 
dankbaar zijn dat wij dankzij jullie geen studievertraging hebben opgelopen :) 

Heel knap hoe het docententeam het online onderwijs heeft opgepakt!! 

Ik vind dat jullie het in een korte tijd wel goed hebben opgepakt. Er kunnen zeker wel een aantal dingen aangepast worden 
maar we hebben tenminste les.  

Heel veel complimenten hoe jullie het als team nu oppakken. Niet makkelijk lijkt me, en we komen hopelijk er snel uit hoe het 
voor iedereen goed werkt.  

Ik vind dat school/docenten snel en flexibel dit onderwijs in elkaar heeft gezet en het beste er van proberen te maken om ons 
te kunnen ondersteunen, dus dank daarvoor!  

Ik hoop dat jullie allen gezond zijn! ❤️ 

Ik vind dat het docententeam van TP het online onderwijs echt ontzettend goed heeft opgepakt. Jullie zijn toppers! Zoals 
hierboven te zien is, heb ik nog wel een paar verbeterpunten, maar ik wil vooral ook benadrukken dat heel veel al erg goed 
gaat. Ga zo door! We worden er vanzelf beter in met z'n allen :)  

Super goed hoe tactisch jullie hebben geschakeld in zo'n korte tijd, jullie zijn echt heldinnen en helden! 

Complimenten naar de opleiding van TP hoe ze dit georganiseerd hebt! En ook naar alle docenten van wie ik les heb gehad dat 
zij de tijd en moeite hebben genomen om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden!  
(Ondanks het goede online onderwijs, kan ik niet wachten totdat we weer de schoolbanken in mogen) 

Knap dat we met zijn alle zo goed geschakeld hebben!  

Ik had nooit verwacht dat het zo goed zou werken als dat het nu doet. Er zijn wel verbeterpunten, maar ik vind oprecht dat het 
supergoed is gereageerd op de situatie en er was supersnel een oplossing. Ook in de mails die we ontvingen toonde jullie erg 
veel begrip en gaven jullie aan dat de situatie veel van iedereen vroeg maar dat jullie ook hoopte op begrip. Dat vond ik als 
student erg fijn en uiteindelijk zitten we ook met z'n alle in hetzelfde schuitje en daar was al erg veel begrip voor.  

Goed dat jullie zo snel zijn omgeschakeld naar online les!! 

Ik zie dat iedereen zijn best doet er wat van te maken in deze gekke tijd, dat is heel fijn. Hopelijk zorgt het ervoor dat 
afstuderen toch nog mogelijk is deze zomer. Dus dankjewel voor alle moeite. :) 

Een groot compliment naar de coördinatoren hoe snel en goed ze alles hebben geregeld!  

Super fijn dat er zo snel geschakeld is en het zo goed opgepakt is door de organisatie en docenten! Grote complimenten voor 
de trainerskwaliteit tactisch schakelen ;) 

Ik vind dat het onderwijs goed is opgezet! Complimenten over hoe snel het geregeld is en hoe wij als studenten op de hoogte 
worden gehouden! 

Heel knap, hoe jullie zo flexibel zijn! Ik vind dat het goed is geregeld. 

Ik wil jullie bedanken. Ik weet dat iedereen keihard werkt en dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. We hadden 
het natuurlijk allemaal liever anders gezien. Dus bedankt! 

Ik ben trots op onze onderwijsinstelling! Echt bijzonder hoe snel alles doorgezet is door jullie. Held(inn)en!  

Ik vind het enorm knap dat het zo goed gaat allemaal, bedankt daarvoor! 

Nee, jullie zijn toppers! 

De mailtjes die steeds worden gestuurd met het nieuws over de nieuwe maatregelen vanuit de HAN vond ik erg fijn. Mede 
wist ik daardoor of ik nog naar de HAN mocht om te studeren of niet. 
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Ik vind dat jullie het super hebben opgepakt!! Het is niet ideaal, maar dat is even niet anders. Ik ben heel trots op wat jullie in 
zo'n korte tijd op poten hebben weten te zetten.  

Alleen een compliment: 
Onwijs bedankt voor de soepele overstap naar online onderwijs! Het heeft mij geholpen om mijn schoolritme vast te houden! 
Bovendien heeft de kwaliteit van het onderwijs er mijns inziens niet op ingeboet, ook dat is een prestatie! 

Ik vind dat de HAN voorop gesteld heel goed inschakelt op het coronagebeuren en alle docenten zich flexibel en hardwerkend 
inzetten om de studenten onderwijs te laten volgen.  

Mijn complimenten aan iedereen die zich inzet voor het verzorgen van het online onderwijs op zo'n korte termijn. 

Complimenten over hoe het verder is opgelost, ook met de tentamens  

Fijn hoe alles zo snel en goed wordt opgepakt!! 

Ja, ik vind het ondanks dat wij zoveel complimenten krijgen voor het flexibel zijn ook ontzettend goed en knap hoe flexibel 
jullie zijn. Wij hoeven alleen maar aanwezig te zijn maar bij jullie moet er het een en ander omgegooid worden. Chapeau!  

Alleen maar complimenten voor de rest! Super snel opgepakt, dus dat was superfijn. 

Ik vond dat alles super snel en goed geregeld was. Super goed gedaan! 

Docenten zijn super gemotiveerd en vaak vrolijk! Super!!! :) 

Super hoe het gegaan is. Ik hoor van veel andere mensen dat het onderwijs heel slecht is nu, dat ze geen idee hebben wat er 
gebeurd. Dat is bij onze opleiding een stuk beter verlopen.  

Super gedaan afgelopen periode!  

Ik was verbaasd over hoe goed het ging. Voornamelijk omdat het programma goed werkte met af en toe zoveel mensen. 
Online onderwijs vind ik persoonlijk ideaal. Kon dit maar vaker en af en toe in de klas(menselijk contact is toch wel erg fijn) ;) 

Goed aangepast, erg meedenkend.  

Knap hoe het zo snel opgepakt is!!  

Ik vind dat school zich ontzettend goed heeft aangepast en de lessen alsnog goed weet te geven aan de studenten.  

Voor de rest was er veel initiatief uit de docenten. Dat vindt ik erg fijn!  

Ik vind dat jullie het tot nu toe echt goed hebben opgepakt met een tegenslag als deze! 

Mijn oprechte complimenten. 
Erg snel geswitched naar goede lessen 

afgelopen periode ging het heel goed en was alles duidelijk  

Heel fijn hoe snel het online onderwijs is opgepakt en alles zo goed als normaal door kan gaan!! 

Nee, vond het al goed geregeld!  

Vind het heel knap dat jullie zo snel alles zo goed geregeld hebben! 

Al met al ben ik zeer tevreden over hoe het online onderwijs deze periode is gegeven. Ik heb geen moment het gevoel gehad 
dat ik mij hoefde te vervelen. Dit zeker in vergelijking tot anderen opleidingen. Ik ben erg benieuwd hoe het in periode 4 
gegeven gaat worden. Zelf ben ik wel benieuwd naar hoe de basiskennis toetsen afgenomen gaan worden.  

Jullie zijn super goed bezig!! In tegenstelling tot veel andere opleidingen verloopt het online onderwijs erg goed. Dus dikke 
complimenten daarvoor! 

Ik wil nog kwijt dat het heel goed is opgepakt door de docenten en het hele TP team. We krijgen vaak op tijd de informatie en 
weten waar we aan toe zijn. Dat vind ik heel fijn. Goed bezig allemaal! 

Jullie hebben het al heel goed gedaan tot nu toe!! Mijn complimenten :) 

Ik wou jullie bedanken want ik vind dat jullie het super goed doen!  

bravo voor jullie inzet voor ons! 

Ik wil jullie mijn complimenten geven hoe dit is opgepakt! Ik vind het echt heel goed gaan via teams en ik ben trots op de 
docenten die dit onderwijs zo goed uit voeren!  

Top hoe het geregeld is, erg fijn dat docenten met ons meedenken. 

Heel fijn dat het zo opgelost werd 

Ik vind dat het erg goed geregeld is! 

Ik vind dat jullie het goed en snel hebben opgepakt.  

Ik vind dat er heel goed en snel gehandeld is. Verbetering kan er natuurlijk altijd, maar ik vind dat het al heel goed gaat. 
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4 BIJLAGEN 
 

4.1 Enquête 
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4.2 Begeleidende tekst e-mail 

 
Onderwerp: Evaluatie online onderwijs periode 3 
 
Beste studenten, 
 
Kort en krachtig: 
Middels het volgende formulier willen we je verzoeken om ons online onderwijs in periode 3 
te evalueren: klik hier om jouw feedback met ons te delen. Zo zorgen we samen voor nog beter 
online onderwijs in periode 4. Vul het formulier vóór woensdag 15 april 13:00u in. Alvast 
bedankt voor jouw bijdrage! 
 
Uitgebreidere toelichting: 
De laatste onderwijsweken van periode 3 hebben we ons onderwijs noodgedwongen op 
afstand vormgegeven (online onderwijs). Dit heeft ingrijpende veranderingen met zich 
meegebracht: onderwijs via Microsoft Teams, nieuwe werkvormen en soms een aangepaste 
lesinhoud. 
  
In elk geval tot 1 juni a.s. zullen we ons onderwijs uitsluitend online aanbieden. Om het online 
onderwijs in periode 4 zo goed mogelijk vorm te geven, ontvangen we graag feedback van onze 
studenten over het online onderwijs in periode 3. Wat ging er goed in het online onderwijs, en 
wat kan hierin nog beter? Jullie feedback wordt samengevat en in een groepsgesprek met 
studentvertegenwoordigers verder geduid. Vervolgens worden de uitkomsten waar mogelijk 
door onze onderwijscoördinatoren meegenomen in de onderwijsontwikkeling van periode 4. 
Zo zorgen we samen voor nóg beter (online) onderwijs! 
  
Je kunt feedback geven door de zeven vragen op het formulier te beantwoorden. Het 
beantwoorden van deze vragen zal zo'n 5 minuten in beslag nemen. Het delen van jouw 
feedback gebeurt anoniem; dit betekent dat jouw antwoorden niet te herleiden zijn naar jouw 
identiteit. Voel je dan ook vrij om te delen wat je over ons online onderwijs wil delen. Tot 
woensdag 15 april 13:00u heb je de mogelijkheid om het formulier in te vullen. Op 
woensdagmiddag 15 april zullen we in gesprek gaan met studentvertegenwoordigers (zie ook 
de laatste vraag op het formulier). Uiterlijk vrijdag 17 april zullen we de uitkomsten naar onze 
studenten terugkoppelen.  
 
Klik hier om jouw feedback met ons te delen. 
  
Alvast onze grote dank, 
  
Team Toegepaste Psychologie – HAN 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t-dzXeGzAE2zAwVhQLKjtL85YcejtaJKtIeAzVNmLrFUNFAwMjU1T1M3N0E2Tk9BN1hBRjI1RklOTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t-dzXeGzAE2zAwVhQLKjtL85YcejtaJKtIeAzVNmLrFUNFAwMjU1T1M3N0E2Tk9BN1hBRjI1RklOTi4u
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4.3 Herinneringsmail 
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4.4 Gespreksinstructie groepsgesprekken 

 

Welkom Van harte welkom; bedankt voor je deelname.  

Doel Uitslagen online evaluatie over online onderwijs bespreken, duiden, 

specificeren en nadenken over hoe het online onderwijs in periode 4 nog 

beter kan. 

Resultaat Dit wordt verwerkt in een rapportage. Deze rapportage gaat naar het TP-

team en er vindt nog een terugkoppeling plaats naar de studenten. In het 

rapport wordt geëvalueerd en waar mogelijk geadviseerd. Er is dus geen 

garantie dat de goede ideeën waar jullie mee komen ook geïmplementeerd 

gaan worden. 

Anonimiteit Alles wat je hier deelt wordt anoniem verwerkt. Jouw woorden zullen dus niet 

te herleiden zijn naar jouw identiteit. Op de gespreksdeelnemers na, zal 

niemand weten wie er aan dit gesprek deelneemt – in elk geval niet via mij. 

Duur Het gesprek duurt een half uur. 

Tussentijds stoppen Je mag altijd stoppen met deelname. Je hoeft me niet uit te leggen waarom. 

Vragen Hebben jullie nog vragen? 

Akkoord Graag een reactie of je hiermee akkoord gaat.   

Bevindingen Dit zijn de bevindingen. Ik stel jullie vragen. Als niemand antwoord geef ik een 

beurt. Ik type met jullie antwoorden mee. Dat is geen desinteresse, maar 

efficiëntie.  

Tenslotte Mocht je naderhand nog denken: ‘helemaal vergeten te zeggen’; stuur het dan 

(liefst vanmiddag nog) na! 

Bedankt Dank voor jullie deelname. De resultaten zullen naar jullie worden 

teruggekoppeld. 
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