
Eerste ervaringen met het verzorgen van online onderwijs 

Vanwege het coronavirus is fysiek onderwijs niet meer mogelijk en werken we ‘op afstand’. Docenten 

gingen massaal aan de slag met Moodle, Teams en andere omgevingen om het onderwijs online 

vorm te geven.  

 

Onderzoekers van de onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology hebben een eerste verkenning 

uitgevoerd naar de ervaringen van docenten in de periode van half maart tot begin april met het 

verzorgen van online onderwijs en welke ondersteuning ze daarbij hebben ervaren of nog wensen. 

Online onderwijsactiviteiten 

Veel docenten geven aan positief te zijn over het verzorgen van online onderwijs, al is het 

vermoeiender dan regulier lesgeven. Het is wel even wennen, maar velen vinden het ook een 

uitdaging. 

Er werd gevraagd welke online onderwijsactiviteiten docenten hebben ingezet en of zij dat voor half 

maart ook al deden in hun onderwijs. Het online presenteren van lesstof aan een groep wordt door 

veel docenten genoemd als nieuwe onderwijsactiviteit die ze voor half maart niet of nauwelijks 

toepasten. Onderwijsactiviteiten die veel docenten ook voor half maart al online uitvoerden zijn het 

aanbieden van studiemateriaal en het verwijzen naar relevante online bronnen. 

Online onderwijsactiviteiten gericht op kennisverwerking en kennistoepassing, zoals het toepassen 

van kennis in oefentaken, het organiseren van peerreview of het inzetten van samenwerkend leren, 

worden minder toegepast door docenten, ook niet voor half maart. Dit vereist ook een specifieke 

didactische aanpak en bijbehorende technische vaardigheden.  

Veel docenten geven aan het jammer te vinden dat de focus op ‘zenden van informatie’ ligt, en dat 

het niet eenvoudig is om interactie met studenten te organiseren. Ook studenten geven dit aan 

volgens docenten, want ze vinden het lastig om zich te concentreren en missen interactie.  

Een aantal docenten vindt online onderwijs minder persoonlijk en geeft aan minder betrokkenheid 

van studenten te ervaren. Sommigen spreken ook hun zorgen uit over studenten die niet aanwezig 

zijn bij online lessen. Tegelijkertijd wordt door docenten juist meer betrokkenheid van studenten 

ervaren als ze online werken met kleine groepen.  

De vraag naar wat ze nog niet doen, maar wel online zouden willen doen komt voor veel docenten te 

vroeg want ze zijn nog maar net begonnen met het leren omgaan met de nieuwe situatie en het 

werken met de technologie. De helft van de respondenten geeft aan ook nog geen tijd te hebben 

gehad om daarover na te denken en om op nieuwe ideeën voor het onderwijs te komen.   

Ondersteuning 

Meest opvallend is dat docenten aangeven dat de ondersteuning van naaste collega’s hen het meest 

geholpen heeft bij het verzorgen van online onderwijs. Daarnaast worden ook de onderwijs & ICT-

experts genoemd en de informatie die de hogeschool aanbiedt via de ondersteuningsomgeving, al 

mist men wel een heldere structuur in al die informatie. Het ontbreekt ook aan tijd om kennis te 

nemen van alle beschikbare informatie, dus een goede structuur is daarom belangrijk.  

Er is vooral behoefte aan informatie en ondersteuning met betrekking tot online activerende 

didactiek, ofwel interactieve en activerende werkvormen die online ingezet kunnen worden. Die 

ondersteuning kan in de vorm van masterclasses, trainingen of online webinars. Docenten willen ook 

graag goede voorbeelden zien en, naast kennis over effectieve didactiek, ook praktische tips krijgen. 



Alle informatie moet dan centraal en overzichtelijk gestructureerd terug te vinden zijn.  

Samenvattend: 

Een eerste verkenning door het lectoraat Teaching, Learning & technology naar ervaringen van 

docenten met online onderwijs laat zien dat veel docenten online vooral onderwijsactiviteiten 

vormgeven dat ze voor half maart al gewend waren om uit te voeren. Wat voorheen face-to-face 

werd gedaan wordt nu online gedaan. Docenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het 

vormgeven aan activerende werkvormen zodat de betrokkenheid van studenten bij het eigen 

leerproces ook wordt versterkt. Alle informatie en ondersteuning die online beschikbaar is in de 

hogeschool moet overzichtelijker en meer gestructureerd aangeboden worden volgens docenten. 

Docenten benadrukken het belang van de ondersteuning door meer ervaren collega’s bij het 

vormgeven aan online onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 


