
Van emergency afstandsonderwijs 

naar post-covidonderwijs

Griet Lust



Wat is de beginsituatie bij onze docenten en studenten? 

- Hoe hebben studenten en docenten het Covid-onderwijs vormgegeven en 
ervaren? 

- Hoe kijken ze vanuit deze ervaring naar de vormgeving van post-covid 
onderwijs? 

Hoe kunnen we hier (als instelling) maximaal op aansluiten? 
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Naar een duurzame digitale transformatie 
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Tijdslijn van de bevragingen



Deel 1: ervaringen met covidonderwijs 

• Hoe ervaren studenten de moeilijkheidsgraad van online onderwijs in vergelijking met 

campusonderwijs? 

• Hoe percipiëren docenten hun groei in digitale skills door covid-19? 

• Hoe gaven docenten vorm aan hun covidonderwijs m.b.t. de functionaliteiten en de technologie? 

• Hoe kijken docenten naar de aanwezige ondersteuning bij de overgang naar covid-onderwijs?

Deel 2: ideeën over de invulling van post-covidonderwijs

• Hoe kijken studenten en docenten naar de indeling van een post-covid lesweek m.b.t. het aandeel 

campus en online leren op afstand i.f.v. een krachtige leeromgeving?  

• Hoe kijken docenten naar de indeling van een post-covid lesweek m.b.t. het aandeel campus en 

online leren op afstand i.f.v. hun professioneel welzijn? 
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Onderzoeksvragen 



5

Respons

55%

36%

Graduaatsstudenten

Bachelorstudenten

Bachelor VT



De belangrijkste resultaten
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Aanpak voor deze sessie 

Voorzichtige conclusies 

De actiepunten



vragenlijsten met een mix van gesloten en open vragen 

• kwantitatieve data (antwoorden op gesloten vragen) 

• verwerking in Excel

• berekening van frequentiematen (descriptief)

• kwalitatieve data (antwoorden op open vragen) 

→ structuur in data aanbrengen op inductieve wijze
• data-gebaseerde codeerschema’s per onderzoeksvraag

• toegekende codes groeperen in overkoepelende codeercategorieën

• berekening van frequentiematen (descriptief)
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Dataverzameling en –analyse 
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(3) post-covid onderwijs 
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Argumenten voor campusonderwijs 
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Argumenten voor campusonderwijs 

Het belang van binding en sociale contacten 
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Argumenten voor campusonderwijs 

Face-to-face interactie faciliteert kennisverwerking
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Argumenten voor campusonderwijs 

Studenten ervaren een grotere concentratie
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Argumenten voor campusonderwijs 

Docenten ervaren dat ze studenten beter kunnen opvolgen en sneller tegemoet kunnen 
komen aan hun leernoden
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Argumenten voor online onderwijs 
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Argumenten voor online onderwijs 

Geen verplaatsing impliceert tijdswinst
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Argumenten voor online onderwijs 

Studenten ervaren een verhoogd leerrendement en meer differentiatiemogelijkheden
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Argumenten voor online onderwijs

Docenten wensen studenten future-proof op te leiden
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Argumenten voor online onderwijs 

Docenten situeren de meerwaarde van online leren bij specifieke leeractiviteiten
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Argumenten/ideeën m.b.t. de invullling van de combinatie

Categorie % studentenreacties %docentenreacties 

Hybride of streaming 15% 4,12% 

2 dagen online – 3 dagen campus 35%

Mix tussen praktijk-theorie online/campus 25%

50% online – campus 15% 

Theorie online – praktijk campus 10% 

Doelgroep-afhankelijk 21,65%

Leeractiviteit-afhankelijk 20,62% 

1 dag online les 17,53%

Geleidelijke opbouw 9,28%

Voormiddag online 1,03% 
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(3) post-covid onderwijs 

Draagvlak onder studenten en docenten voor een mix van campus en online leren 
waarbij de meerderheid plaatsvindt op de campus (Erlam et al., 2021; Gamage et al., 2020; Pather et al., 2020) 

Beide partijen erkennen de aanvullende meerwaarde van online leren t.a.v. 
campusleren en omgekeerd. (Erlam et al., 2021; Gamage et al., 2020; Kemp & Grieve, 2014). 

❑Sociale en academische integratie

❑Interactie met docent en student i.f.v. 
concentratie en opvolging. 

❑Kennisverwerving & remediëring

❑ Praktisch  



21

(3) post-covid onderwijs 

- Blended leren als standaardmodel voor de toekomst 

<-> hybride en streaming

cf. onderscheidende meerwaarde van online versus campusleren 

- Blended leren op programmaniveau: doordacht keuzes maken i.f.v. 

- Het soort opleidingsonderdeel 

- De doelgroep 

- Het stimuleren/ondersteunen van future-proof opleiden 

Didactische scenario’s voor de meerwaarde en inzet van hybride/streaming 
Conceptuele afbakening van het concept ‘blended leren’ 

Leidraad ‘blended leren op programmaniveau’ 
Workshop ‘blended leren op programmaniveau’ 



- COVID onderwijs is maar een onderdeel van online/blended leren en biedt geen 
model voor een duurzame digitale transformatie van het onderwijs 

- Het belang om blended leren conceptueel af te bakenen van Covid-onderwijs en 
gerelateerde concepten zoals hybride en streaming 

- Het belang om blijvend in te zetten op nabije ondersteuning in de opleidingen 
gecombineerd met een professionaliseringsaanbod gericht op ‘just-in time 
professional development’ 

Het belang om ook in te zetten op ondersteuning op programmaniveau

22

Algemene actiepunten (uit het breder onderzoek) 


