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Onderzoeksvraag 

Op welke manier moet een lespakket Nederlands zijn ingericht, 
zodat dit voldoet aan de behoefte van de leerling en betrokken 
ouders? 

 
• Ouders – leerling 

• Basisonderwijs – Voortgezet onderwijs 

• Doelgroepen 



Vijf kernwoorden afstandsonderwijs 



Afstandsonderwijs 
in de ogen van de ouders 

• Kwalitatief goed onderwijs  20,1% 

• Begeleiding    19,1% 

• Toegankelijkheid    17,6% 

• Flexibel     11,6% 

• Aansprekend    10,3% 

• Planning     6,9% 

• Maatwerk     6,9% 

• Overig     7,4% 



Leerlingresultaten 
algemeen 

Antwoord BO (zeer) 

belangrijk 

VO (zeer) 

belangrijk 

Meer videolessen van je docent (je docent geeft je uitleg over de lesstof) 38,1% 37,5% 

Meer videogesprekken met je docent (bijv. gesprek over hoe het gaat, hulp 

bij plannen) 
27,3% 37,5% 

Het snel kunnen bereiken van je docent via chat bij vragen 52,9% 48,2% 

Online planning die je zelf kan bijhouden en waarvan je ziet wat je al hebt 

gedaan en nog moet doen.  
64,7% 85,7% 

Meer online kunnen werken en oefenen 52,9% 25% 

Een digitale leeromgeving die ook zonder internet bereikbaar is (offline) 47% 66,9% 

Meer werken met opdrachtenboeken en werkboeken 41,7% 62,6% 

Meer (online) samenwerken met andere Wereldschoolleerlingen 35,2% 43,8% 



Leerlingresultaten 
manier van leren 

Antwoord BO (volledig) 

eens 

VO (volledig) 

eens 

Voor de lessen van de Wereldschool werk ik het liefst op een computer, 

laptop of tablet.  
80,2% 43,8% 

Voor de lessen van de Wereldschool maak ik graag gebruik van lesboeken. 58,8% 87,6% 

Ik leer het beste wanneer de uitleg (theorie) en de opdrachten online 

gelezen en gemaakt kunnen worden (op de computer, laptop of tablet) 
32,6% 12,6% 

Ik leer het beste wanneer ik lesboeken en werkboeken heb waar ik de uitleg 

(theorie) kan lezen en opdrachten kan maken. 
64,7% 87,6% 

Ik leer het beste wanneer een docent mij uitleg geeft. 54,6% 43,8% 

Ik leer het beste wanneer ik zelf een uitlegtekst (theorie) kan doorlezen 71,1% 75,1% 

 

Ik leer het beste wanneer er plaatjes staan bij een uitlegtekst (theorie) 59,4% 56,3% 

Ik leer het beste wanneer mij iets wordt uitgelegd door middel van filmpjes 68,5% 43,8% 



Ouderresultaten 
manier van leren 

Antwoord BO (volledig) 

eens 

VO (volledig) 

eens 

Ik vind het belangrijk dat de lessen van de Wereldschool online beschikbaar 

zijn. 
60% 77,7% 

Ik vind het belangrijk dat mijn zoon/dochter het schoolwerk maakt met 

lesboeken en werkboeken.  
77,8% 66,7% 

Ik vind het belangrijk dat een docent gedurende het schooljaar een aantal 

(Skype) lessen geeft. 
57,8% 61,1% 

Ik vind het belangrijk dat mijn zoon/dochter leert door middel van filmpjes. 55,6% 72,3% 

Ik vind het belangrijk dat mijn zoon/dochter leert door middel van tekst en 

plaatjes.  
93,4% 83,3% 

Ik vind het belangrijk dat mijn zoon/dochter en ik de lessen flexibel kunnen 

inplannen. 
100% 94,4% 

Ik vind het belangrijk dat de docent altijd bereikbaar is voor vragen over de 

lesstof.  
55,6% 77,8% 



Leerlingresultaten 
Videogesprekken om… 

Antwoord BO (zeer) 

belangrijk 

VO (zeer) 

belangrijk 

BO/VO 

Kennis te maken 68,5% 50% Eenmalig 

Je voortgang (rapporten) te bespreken 67,9% 43,7% Per half 

jaar/maandelijks 

Een planning op te stellen en deze een aantal keren te bespreken 27,3% 25% Op aanvraag 

Specifieke uitleg te krijgen van moeilijke lesstof 58,9% 75,1% Op aanvraag 

Een volledige les te kunnen volgen 50,8% 37,6% Nooit/op 

aanvraag 

Tips te krijgen (boekentips, leertips, etc.) 58,9% 68,8% Op aanvraag 

Examentraining te krijgen 50,3% 68,8% Op aanvraag 



Ouderresultaten 
Videogesprekken om… 

Antwoord BO (zeer) 

belangrijk 

VO (zeer) 

belangrijk 

BO/VO 

Kennis te maken 82,2% 66,6% Eenmalig 

De voortgang (rapporten) te bespreken 53,3% 61,1% Per half 

jaar/maandelijks 

Een planning op te stellen en te bespreken 24,4% 83,3% Op aanvraag 

Specifieke uitleg te krijgen van moeilijke lesstof 60% 83,3% Op aanvraag 

Een volledige les te kunnen volgen 26,6% 38,9% Op aanvraag 

Tips te krijgen (denk aan onderwerpen als: boekentips, 

motivatieproblemen, leren voor toetsen) 
53,3% 61,1% Op aanvraag 

Advies te krijgen (denk aan onderwerpen als: terugkeer naar NL, 

vervolgpakket) 
55,6% 61,1% Op aanvraag 

Examentraining te krijgen 42,3% 77,8% Op aanvraag 



Ouderresultaten 
de rol van de docent 

Didacticus     39,3% 
“Goede en praktische adviezen kunnen geven waar een ouder zonder onderwijs 
achtergrond mee uit de voeten kan“ 
 
“De docent moet goed feedback kunnen geven op het ingeleverde werk". 

 
Motivator     21,4%  
"Motivatie maar ook een spreekwoordelijke “schop onder je kont” indien nodig".  
 
"Een goede motiverende factor in het onderwijs".  
 



Ouderresultaten 
de rol van de docent 

Pedagoog     20,8% 
"Regelmatig een persoonlijk berichtje naar de leerling via mail, 
zodat de leerling ook weet dat hij/zij 'gezien' wordt". 
 
"laagdrempelig om vragen te stellen". 
 
Onderwijzer     8,3% 
"...en dat de docent op een frequente basis een nederlandse les 
verzorgd via skype, eens in de week/twee weken.“ 
 
Overig     10,1% 
 



Het lespakket Nederlands 

 Een digitale leeromgeving 

 spelenderwijs lesstof oefenen 

 instructiefilmpjes 

 samenwerken met andere leerlingen 

 goed kunnen plannen van de lessen 

 

 Fysieke lesmaterialen 



F L E X I B I L I T E I T  

 

 flexibiliteit in de lessen kunnen inplannen; 

 flexibiliteit in de lesstof die wordt      

     gevolgd/gemaakt; 

 flexibiliteit in het contact met de docent. 

 



Advies 

Een lespakket dat gevolgd wordt via een digitale 
leeromgeving waarbij fysieke lesmaterialen worden 
ingezet ter ondersteuning. De leerlingen kunnen het 

lespakket flexibel doorlopen wat betreft planning, 
keuze voor lesstof en het contact met de docent. 


