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Duurzame digitale transformatie

Covid-19 onderwijs: Spanningsvelden
en een belief in the blend

(online focusgroepen)
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Wat ligt op tafel?

• (Brutaal) digitaal
• Online onderwijs <> emergency remote teaching
• Docent = sleutelfiguur
o Kennis, vaardigheden, overtuigingen (beliefs), attitudes
o “Stress” en keuzes maken (people avoid challenge)
o Stress = tension

Discrepancies between two elements that are
structurally connected



Tension: veroorzaakt door discrepantie tussen structureel verbonden elementen  

Spanning



“The future of learning is being shaped by dynamic forces.”
(Thurber et al., 2021, p. 1)

Leren omgaan met “uitersten”, met spanning,
met paradox



Doel en ontwerp studie

Algemene doel:
• Inzicht verwerven in hoe docenten Covid-19 ervaren
• Onderzoeken welke keuzes ze maken en waarom

(wat te weerhouden en wat willen ze “weg”)

Onderzoeksvragen:
Hoe ervaren docenten online onderwijs in tijden van Covid-19?
Wat beïnvloedt die ervaringen?
Welke online of blended praktijken willen ze behouden, en waar willen ze vanaf?

Online focusgroepen: MS Teams, Padlet en Miro bord
6 focusgroepen met 32 universitaire docenten
(mix, wel allemaal “believers” van technologie)



Aandachtspunten online focusgroepen

• Makkelijker te organiseren
• Kleinere groepen dan IRL
• Online interactie bewust opzoeken, bvb Miro/Mural
• Opname makkelijker
• Chat kanaal = extra bron van data
• Moderator méér nodig dan IRL
• Interactieproces/dialoog minder dynamisch
• Minder lang dan IRL, ong. 1u15-1u30 max
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Miro bord



! TENSION !

Connectie met de studenten

Alleen <> samen

Digitale opportuniteiten
Leerproces

Veranderende docentrollen

Tijd

Ondersteuning

Interactie
Feedback
Structuur
Flexibiliteit

Teams
Wooclap/Pollev
Canvas

Technostress
Niet énkel online

ICT helpdesk

Aan de ene kant … … aan de andere kant

Resultaten



Resultaten

Algemeen effect op professioneel “zijn”: van didactisch enthousiasme
tot (techno)stress

Digitale is mooi plantje voor de toekomst Technostress - hulpeloos, leren loslaten 
dat het niet altijd lukt

We zijn aan het groeien, positief, 
verrijkend

Enorm beklemmend

We helpen elkaar, voldoening om zo veel 
met elkaar samen te werken

Grenzen bewaken (niet steeds online 
beschikbaar)

Voel me veel creatiever in mijn onderwijs Onzekere zoektocht, ontdekkingstocht

“Ik heb nog nog nooit zoveel tijd in mijn onderwijs gestoken als het voorbije 
jaar, en ik heb nog nooit zoveel stress gehad als het voorbije jaar, over mijn 
onderwijs.”



Spanningsveld Connectie met de studenten - Afstand

CONNECTIE MET DE STUDENTEN - AFSTAND

“Ik heb niet per se het gevoel dat de afstand tussen mij en 
mijn studenten zoveel groter is dan ervoor, maar wel dat ik 
het op een andere manier moet activerend gaan doen.”

“Maar dat ik veel minder die connectie heb met de 
studenten. We denken heel goed na over onderwijs maar 
er is wel een afstand is naar de studenten toe omdat het 
contact op de campus er niet meer is.”

“Je zit voor een donker gat les te geven.”



Spanningsveld Alleen en Samen

Ik heb nog nooit met zoveel collega’s samengewerkt als 
tijdens deze periode. Dat geeft een soort van sharing and 
comparing gevoel gecreëerd.

Ik heb wel het gevoel dat er heel veel samenwerking is 
met collega’s en dat ondanks het feit dat we geïsoleerd 
zitten. 

Maar toch sta je daar ook alleen in, dat is wel iets wat ik 
ook ervaring met online lesgeven. Het is wel… ja klinkt nu 
heel zielig, maar het is wel een eenzame positie. 



Spanningsveld Digitale opportuniteiten en bedreigingen

Digitale opportuniteiten: LEERPROCES

Interactie

“bij mij gaven studenten ook aan dat ze de interactie 
(vragen/opdrachtjes) en chat enorm op prijs stellen.”

“Studenten 1e Bach durven geen vragen stellen en zijn 
weinig actief zijn, terwijl ze dat in de les wel waren.”

Feedback

Je kunt online veel meer begeleiden rond de masterproef 
dan in real life, het is gewoon makkelijker om te 
organiseren (meer controle heb over tijd, veel korter op de 
bal spelen).”

“Frequentie van (vraag) begeleiding neemt toe. Niet altijd 
evident om evenwicht te vinden.” Niet steeds beschikbaar



Spanningsveld Digitale opportuniteiten en bedreigingen

Digitale opportuniteiten: LEERPROCES

Structuur
“Alles centraliseren op Canvas, dat werkt veel beter, 
zowel voor mijzelf als voor studenten.” “Canvas rules 
the world!”
“Door extreem online te gaan zet je alles wel op 
scherp, en dat vind ik tof.”

“Het is niet genoeg. Ik moet een andere tool hebben 
om te zorgen dat de studenten hun ritme en 
structuur behouden, ze verliezen cadans.” 
“Studenten hebben het moeilijk om hoofd- en 
bijzaken van elkaar te onderscheiden.”

Flexibiliteit
“Studenten hebben liever de moeilijkere delen in 
een video, en de gemakkelijkere delen in een live 
hoorcollege of op papier. Ze kunnen stopzetten, 
terugdraaien, volgen op hun eigen tempo. Dat vind 
ik het neige eraan.”

“Lesopnames zijn super, maar ik kan niet dezelfde 
passie overbrengen.”
“Studenten stellen uit, want het staat ‘toch online’.”



H5P Complex/Advanced fill-in the blanks

Kracht van netwerken:
→Samen met leerlingen maken
→Via collega’s, openbare gedeelde documenten

Retrieval practice



Klikbare afbeelding bvb in Canvas / Smartschool / Thinglink / H5P …  

Gecentraliseerd werken
en instructies geven 
Hoofd- van bijzaken onderscheiden

Advance organizer

Segmented, hyperlinked
online learning objects

HOOFDZAAK

BIJZAAK

Live 
webinar

HOOFDZAAK

BIJZAAK



Spanningsveld Docentrollen

Katalysator:

“Maar als ze weten ‘ik kan hier in mijn eigen team wel bij 
iemand terecht om heel snel een vraag te stellen’, ja, dat 
helpt dan wel. En ik heb zo al mensen kunnen verder 
helpen die nu hun examen volledig digitaal hebben laten 
doen.”

ICT’er
Ik heb heel vaak het gevoel dat ik terug aan het studeren 
ben. Ik denk dat elke assistant handleidingen heeft 
gemaakt voor die digitale examens.

Open communicator:

Maar in communicatie met de studenten zelf, en ik ben 
daar heel open in met de studenten, van ‘dit is een 
vreemde situatie en we gaan daar samen oplossingen 
proberen voor te zoeken, dat creeërt ook een heel andere 
dynamiek.

Voor zo heel technische ICT zaken tijdens live 
evenementen bvb, daar ben ik niet voor opgeleid.

Maar de eigenlijke potentialiteit van al die online 
platformen en tools, daar zijn wij eigenlijk niet in opgeleid.



Spanningsveld Tijd

Dat kost mij nu enorm veel tijd maar ik hoop dat dat op 
termijn een zaadje is dat kan beginnen bloeien op zichzelf.

Voor mijn vak zijn nu de dingen veel sneller 
geïmplementeerd.

Het is nu snel ontwerpen en maken dat je alles gedaan 
krijgt, in plaats van daar echt eens goed werk van te 
maken. En dat frustreert mij.

Vele ideeën hebben maar ontwerptijd tekort komen!

Studenten lijken het normaal te vinden dat je zowel om 9u 
's morgens als 9u 's avonds nog een overleg kan/wil 
inplannen.



Spanningsveld Ondersteuning

Didactische sparring partner

De didactische ondersteuners hebben dan echt mee 
nagedacht, niet alleen over het puur technische, maar ook 
over hoe je bvb die examenvorm het beste kunt realiseren 
(didactisch gezien dan), en dat bedoel ik met een 
didactische sparring partner hebben.

Geen praktisch uitgewerkte visie

Visie is er wel, maar niet praktisch uitgewerkt…
Wat ik heel belangrijk vind naar visie toe is, ik wil geen 
discussies meer over het nut van technologie

Je wil niet ergens een ticketje indienen bij een helpdesk en 
dan wachten tot je geholpen wordt als je een livestream 
aan het doen bent, je wilt meteen geholpen worden. Ik 
ben meer gestresseerd van dat soort zaken dan van de 
online inhouden van mijn lessen. 



Keuzes maken … 

Behouden Bannen/bijsturen

Canvas als centrale container, structuur.

Interactie: Wooclap, Polleverywhere, Miro etc. + in 
F2F (belief in the blend!)

Feedback: Teams (!) Q&A sessies, 1-op-1 gesprekken

Master: sterk aan te raden
Bach: eerst meer inzetten op sociale cohesie

Flexibiliteit in tijd & plaats, Zelftests/oefentoetsen

Webcam etiquette: afspraken maken rond webcam 
en betrokkenheid

Support: didactische innovatieve sparring partners

Niet meer alles online!

Technostress, technische problemen

ICT ticket helpdesk

Implementatie zonder gedeelde visie, visie praktisch 
uitwerken, ook rond privacy

Grenzen bewaken, niet steeds online beschikbaar 
(MS Bookings als oplossing)

Niet zomaar vorige manier van lesgeven/evalueren 
kopiëren naar online methode 



Aanbevelingen

• Gebruik advance organizers die hoofd- en bijzaken helpen onderscheiden 
(hyperlinks)

• Voorzie waar mogelijk tips & tricks rond zelfregulatie
• Livestreamen beter voor eerstejaarsstudenten (cadans/ritme behouden, stellen 

anders uit)
• Meer complexe onderwerpen in filmpje, eenvoudiger > tekst + oefenen
• Toetsen zien als “leerstrategie”
• Investeer bij eerstejaarsstudenten eerst in sociale cohesie (niet té groot % afstand)
• Communiceer duidelijke verwachtingen over webcam en interactie/betrokkenheid

Bv. Online les studenten A-K webcam aan, 2e online les L-M etc.
Bv. Wheel of names https://wheelofnames.com/nl/

• MS Bookings om grenzen te bewaken in je agenda
• Schrijf op presentaties, of markeer op presentaties
• “Ze willen je smoel zien” > webcam aan bij opnames

https://wheelofnames.com/nl/


Professioneel bewustzijn & omgaan met spanning
Weten wat je doet, waarom je het doet en in dialoog met de ander

Bedankt!
Vragen?

bram.bruggeman@vub.be
bram.bruggeman@arteveldehs.be

Twitter: @brambruggeman
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