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Samenvatting

Er is nog weinig zicht op hoe burgerschaps-
onderwijs tijdens de COVID-19-lockdowns is 
verlopen. Onderzoek naar burgerschapson-
derwijs en afstandsonderwijs biedt aankno-
pingspunten om burgerschapsonderwijs op 
afstand vorm te geven. Dit artikel heeft als 
doel meer inzicht te krijgen in de didactische 
aanpakken die leraren hierbij gebruiken, en de 
mogelijkheden en belemmeringen die volgens 
leraren bestaan bij burgerschapsonderwijs op 
afstand. Daartoe bevroegen wij aan de hand 
van een vragenlijst 173 leraren in het Neder-
landse funderend onderwijs. De resultaten 
laten zien dat leraren kritisch zijn over het 
geven van burgerschapsonderwijs op afstand, 
in het bijzonder omdat het in een online om-
geving moeilijk is interactie en discussie te 
organiseren. Leraren geven aan dat zij met 
afstandsonderwijs veel minder aandacht kun-
nen besteden aan de doelen die zij bij burger-
schapsonderwijs belangrijk vinden en dat er 
veel minder aandacht besteed kan worden aan 
het ontwikkelen van vaardigheden en hou-
dingen van leerlingen. Ook veel didactische 
aanpakken die leraren gebruiken bij fysiek 
onderwijs werken in het afstandsonderwijs 
niet goed, omdat interacties tussen leerlingen 
online slecht waren vorm te geven. In de dis-
cussie geven we verschillende verklaringen 
voor de kritische perspectieven van leraren op 
de mogelijkheden van burgerschapsonderwijs 
op afstand. 

Kernwoorden: Burgerschapsonderwijs, lera-
ren, didactische aanpakken, afstandsonder-
wijs, corona

1 Inleiding
 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie gin-
gen in Nederland op 16 maart 2020 de scho-
len dicht en moesten leraren ‘op afstand’ les-

geven. Al het onderwijs, van basisschool tot 
universiteit, werd plotseling via een beeld-
scherm gegeven. Dit betekende een grote 
omslag voor de manieren waarop onderwijs 
werd aangeboden. Waar innovaties in digita-
lisering van onderwijs lange tijd langzaam 
van de grond kwamen, raakte die ontwikke-
ling in een stroomversnelling (Inspectie van 
het Onderwijs, 2021a). Daarmee bood de 
situatie die ontstond ook de mogelijkheid te 
onderzoeken welke kansen en belemmerin-
gen afstandsonderwijs biedt voor het onder-
wijs.

De meeste evaluaties van de overstap naar 
afstandsonderwijs zijn gericht op de effecten 
van de scholensluiting op het gebied van taal 
en rekenen (bijv. Engzell, Frey, & Verhagen, 
2021; Kuhfeld et al., 2020). Er is minder zicht 
op de gevolgen voor de rol van de school bij 
de maatschappelijke ontwikkeling, zoals bur-
gerschapsvorming, van leerlingen. Er zijn 
signalen dat docenten hier tijdens afstandson-
derwijs meer moeite mee ervaren dan met 
fysiek onderwijs (Inspectie van het Onder-
wijs, 2021b). Het is niet ondenkbaar dat de 
gevolgen van afstandsonderwijs verschillen 
naar gelang de onderwijsopbrengsten, zoals 
taal, rekenen, digitale geletterdheid of burger-
schap. Er zijn indicaties dat werkzame 
mechanismen voor verschillende domeinen 
vergelijkbaar zijn (onder meer instructie, 
feedback, peer interactie), maar dat de werk-
zame mechanismen op verschillende manie-
ren kunnen uitwerken voor die verschillende 
uitkomsten (Campbell, 2019; Coopmans, Ten 
Dam, Dijkstra, & Van der Veen, 2020). Het is 
daarom relevant om in kaart te brengen of 
leraren met afstandsonderwijs in staat waren 
om burgerschapsonderwijs vorm te geven op 
de manieren zoals zij dat wenselijk vinden. 
Welke didactische aanpakken hanteerden 
leraren bij burgerschapsonderwijs op afstand 
en welke omstandigheden werkten bevorde-
rend of belemmerend bij het toepassen van 
die aanpak? 

Burgerschapsonderwijs via het beeldscherm: Ervaringen 
van leraren met het geven van burgerschapsonderwijs op 

afstand tijdens de eerste COVID-19-lockdown

H. Nieuwelink, R. Daas en J. Y. Teegelbeckers
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Om zicht te krijgen op de ervaringen van lera-
ren met burgerschapsonderwijs op afstand 
hebben we in juni-augustus 2020 een vragen-
lijst aan leraren voorgelegd over deze onder-
werpen. Met behulp van deze informatie heeft 
dit artikel als doel meer inzicht te krijgen in 
de didactische aanpakken die leraren gebruik-
ten, en mogelijkheden en belemmeringen die 
volgens leraren bestaan bij burgerschapson-
derwijs op afstand. 

2 Theoretisch kader

2.1 Burgerschapscompetenties 

Burgerschap wordt veelal omschreven als het 
op gelijke basis in vrijheid een bijdrage kun-
nen leveren aan de samenleving en politiek 
(Held, 2006; Van Gunsteren, 1998). Burger-
schap wordt als een ‘betwist begrip’ gezien. 
Dit betekent dat burgerschap betrekking heeft 
op waarden die fundamenteel op gespannen 
voet met elkaar staan (zoals vrijheid en gelijk-
heid, individualiteit en collectiviteit) en dat er 
uiteenlopende perspectieven op die waarden 
bestaan en op de omgang met de spannings-
velden (Thomassen, 2007; Van Gunsteren, 
1998). 

Burgerschap wordt gekoppeld aan twee 
domeinen. Enerzijds het maatschappelijke 
domein dat betrekking heeft op horizontale 
relaties tussen burgers onderling waarbij soci-
ale cohesie, individuele autonomie en solida-
riteit belangrijke uitgangspunten zijn (Ten 
Dam & Volman, 2007). Anderzijds gaat bur-
gerschap over het politieke domein dat 
betrekking heeft op verticale relaties tussen 
burgers en politieke autoriteiten. Hier gaat het 
dan bijvoorbeeld over concepten als de 
rechtsstaat, machtsverhoudingen, democratie 
en politieke instituties (Diamond, 2008; De 
Winter, 2004). Zowel scholen als landen 
plaatsen verschillende accenten in de concep-
ten die zij hierbij meer of minder centraal 
stellen (Schulz et al., 2017).

In Nederland wordt burgerschap in de 
memorie van toelichting bij de sectorwetten 
voor primair en voortgezet onderwijs 
omschreven als “de bereidheid en het vermo-
gen om deel uit te maken van de gemeen-
schap en daar een actieve bijdrage aan te leve-

ren.” Om te kunnen deelnemen aan deze 
gemeenschappen, hebben burgers verschil-
lende zaken nodig, zoals kennis, vaardighe-
den en houdingen. Onderwijsdoelen die hier 
mee samenhangen zijn bijvoorbeeld het vor-
men van een eigen mening over maatschap-
pelijke vraagstukken en het vermogen derge-
lijke kwesties van verschillende kanten te 
bekijken. Vanwege de veelvormigheid van 
het concept, zowel voor wat betreft de domei-
nen alsook de concepten die omsloten zijn, 
wordt dus gesproken over burgerschapscom-
petenties (Geijsel, Ledoux, Reumerman, & 
Ten Dam, 2012).

2.2 Didactiek van burgerschapsonderwijs 

Burgerschapsonderwijs heeft betrekking op 
het leren over en ervaren van burgerschap op 
school. Dit gaat dan zowel over de inhoud 
(het curriculum) als over de vorm (omgangs-
vormen binnen de school). In zijn algemeen-
heid laat onderzoek zien dat burgerschapson-
derwijs een bijdrage kan leveren aan de 
ontwikkeling van kennis, vaardigheden en 
houdingen van leerlingen. Daaruit ontstaan 
verschillende inzichten in manieren waarop 
burgerschapsonderwijs effectief kan vorm-
krijgen (Campbell, 2019; Geboers, Geijsel, 
Admiraal, & Ten Dam, 2013). 

Diverse onderzoeken wijzen op het belang 
van de inhoud en vorm van burgerschapson-
derwijs. Voor de inhoud van burgerschapson-
derwijs betreft dat het aanbieden van een cur-
riculum waar leerlingen leren over 
vraagstukken die te maken hebben met bur-
gerschap (Campbell, 2019). Betreffende de 
vorm gaat het daarbij bijvoorbeeld om een 
klasklimaat waar ruimte is voor interactie, 
gesprek en discussie, waardoor leerlingen 
ervaring met burgerschapspraktijken kunnen 
opdoen, zoals onderling discussiëren, elkaar 
tegenspreken, en invloed op schoolbeleid 
kunnen uitoefenen (Maurissen, Claes, & Bar-
ber, 2018).

Het creëren van dergelijke omstandighe-
den behoort daarmee tot de doelen van docen-
ten van burgerschapsonderwijs. Maar welke 
middelen kunnen zij inzetten om dat te reali-
seren? Burgerschapsonderwijs kan aangebo-
den worden doordat leraren leerlingen 
instructie geven, leerlingen uit werkboeken 
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werken en leerlingen vragen laten stellen over 
die instructie en werkboeken (Keating, Kerr, 
Benton, Mundy, & Lopes, 2010). Ook onder-
linge uitwisseling en interactie tussen leerlin-
gen kan bijdragen aan ontwikkeling van bur-
gerschapscompetenties. Dat kan door 
leerlingen in groepen te laten werken of bij 
(klassikale) dialogen leerlingen vooral op 
elkaar te laten reageren (Andersson, 2015; 
Schuitema, Radstake, Van de Pol, & Veuge-
lers, 2018). Verder laat onderzoek zien dat 
onderwijs ook effectief kan zijn door leerlin-
gen zich te laten verplaatsen in andere per-
spectieven, zoals binnen rollenspellen (Levy, 
2018; Levy, Babb-Guerra, Owczarek, & Batt, 
2019; Owen, 2015). Docenten kunnen de 
wereld bij de school betrekken, bijvoorbeeld 
door regelmatig de actualiteit te bespreken, 
door gastsprekers uit te nodigen en door bui-
tenschoolse excursies te organiseren (Van 
Goethem, Van Hoof, Orobio de Castro, Van 
Aken, & Hart, 2014).

2.3 Didactiek van afstandsonderwijs

Vanwege de acute overstap naar afstandson-
derwijs tijdens de coronacrisis, zijn inzichten 
in afstandsonderwijs vooral gebaseerd op 
onderzoek dat in jaren daaraan voorafgaand is 
uitgevoerd. Uit een overzichtsstudie van de 
Education Endowment Foundation (Ellis-
Thompson, Higgins, Kay, Stevenson, & 
Zaman, 2020) waarin 60 systematische 
reviews en meta-analyses zijn meegenomen, 
komen drie thema’s naar voren die relevant 
zijn voor de didactiek van afstandsonderwijs: 
kwaliteit van instructie van de docent, samen-
werking tussen leerlingen en ondersteuning 
bij zelfstandig werken. 

Net als bij fysiek onderwijs is de kwaliteit 
van de instructie van de docent – vooral wan-
neer deze gecombineerd wordt met interactie 
tussen leraar en leerlingen en tussen leerlin-
gen onderling – een bepalende factor in de 
effectiviteit van afstandsonderwijs (Ellis-
Thompson et al., 2020). In sommige gevallen 
zijn er zelfs aanwijzingen dat instructie op 
afstand effectiever is dan bij fysiek onder-
wijs, al geldt dat daarbij meestal sprake was 
van een combinatie van onderwijs op school 
en op afstand (Means, Toyama, Murphy, & 
Baki, 2013). Verschillende studies wijzen op 

het belang van samenwerking tussen leerlin-
gen voor de effectiviteit van afstandsonder-
wijs, zoals het geven van feedback aan elkaar 
of het uitwisselen van ideeën (Chen, Wang, 
Kirschner, & Tsai, 2018). De methodieken 
lijken vooral effectief bij oudere doelgroepen, 
waardoor nog onduidelijk is of dit voor alle 
leeftijdsgroepen geschikt is.

Diverse studies hebben de effectiviteit van 
instructie met behulp van computers onder-
zocht (Ellis-Thompson et al., 2020). De stu-
dies laten zien dat instructie via de computer 
effectief kan zijn, al hangt het er wel vanaf of 
deze vergeleken wordt met klassikale of indi-
viduele instructie (waarbij het effectiever is 
dan klassikale, maar minder effectief dan 
individuele instructie). Het belang van onder-
steuning in de vorm van feedback of scaffol-
ding komt duidelijk naar voren. De meeste 
studies zijn echter niet gebaseerd op volledig 
afstandsonderwijs - digitale middelen werden 
in de klas gebruikt waarbij ondersteuning van 
leraren of onderwijsassistenten voorzien was. 
Veel van het onderzoek naar afstandsonder-
wijs en gebruik van digitale leermiddelen 
daarbij is uitgevoerd onder oudere leeftijds-
groepen, zoals in het hoger onderwijs. Enkel 
in het hoger onderwijs lijkt afstandsonderwijs 
effectiever dan fysiek onderwijs (Aarts, De 
Wolf, Breuer, & Van Wetten, 2020). 

Bovendien betrof de periode in voorjaar 
2020 een plotse overgang naar afstandsonder-
wijs, waardoor de ruimte voor benodigde pro-
fessionalisering en ontwikkeling ontbrak. De 
periode van afstandsonderwijs vanwege coro-
na wordt daarom ook wel gedwongen 
afstandsonderwijs (emergency remote tea-
ching) genoemd, omdat geen tijd was een 
duidelijk uitgewerkt plan te maken. Daarbij 
werd gestreefd naar het creëren van tijdelijk 
online onderwijs (Hodges, Moore, Lockee, 
Trust, & Bond, 2020). Een recente over-
zichtsstudie laat zien dit een aantal moeilijk-
heden met zich meebracht (Bond, 2020): de 
benodigde digitale infrastructuur ontbrak 
vaak, docenten hadden niet altijd passende 
ICT-vaardigheden, leerlingen voerden tijdens 
deze vorm van afstandsonderwijs relatief 
minder schoolwerk uit en diverse studies vra-
gen aandacht voor het mentale welzijn van 
leerlingen. Anderzijds zijn er ook indicaties 
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van leerlingen die juist beter presteren onder 
afstandsonderwijs, vanwege het grotere 
beroep dat gedaan werd op de eigen verant-
woordelijkheid.

2.4 Burgerschapsonderwijs op afstand

Onderzoek naar afstandsonderwijs biedt ver-
schillende aanknopingspunten om te bezien 
op welke manieren burgerschapsonderwijs 
op afstand effectief vormgegeven kan wor-
den. Een beperking van voorgaande studies 
is echter dat dergelijk onderzoek vooral is 
uitgevoerd voor onderwerpen die niet direct 
in de kern van burgerschap liggen: rekenen, 
taal, en exacte vakken. Het is de vraag of 
didactische aanpakken die daar werken ook 
bij burgerschap werken en of burgerschaps-
onderwijs dus ook online werkt (Ellis-
Thompson et al., 2020). Voor burgerschaps-
onderwijs zijn er enkele studies gericht op 
het inzetten van digitale middelen in het 
onderwijs, maar dat is altijd onderdeel van 
onderwijs in een regulier klaslokaal (bijv. 
Bachen, Hernández-Ramos, Raphael, & 
Waldron, 2015; Geerts & Wanders, 2021; 
Levy, Journell, He, & Towns, 2015; Porto, 
2014; Young, Baum, & Prettyman, 2019). 
Het is daarmee onduidelijk of didactische 
aanpakken te vertalen zijn naar burger-
schapsonderwijs op afstand (Ellis-Thompson 
et al., 2020). Er is dus nog nauwelijks zicht 
op de manieren waarop leraren burger-
schapsonderwijs op afstand vormgeven en 
welke bevorderende of belemmerende facto-
ren daarbij een rol spelen. De eerste signalen 
wijzen uit dat gevoelige onderwerpen, zoals 
coronascepsis, seksualiteit en geestelijke 
gezondheid, tijdens afstandsonderwijs van-
wege de coronacrisis minder besproken wer-
den (Inspectie van het Onderwijs, 2021b). 
Tegelijkertijd was afstandsonderwijs gedu-
rende de coronacrisis ook aanleiding om 
bestaand online aanbod te evalueren en 
intensiveren, waarin bovenstaande bevindin-
gen nogmaals bevestigd worden (cf. Geerts 
& Wanders, 2021).

Samenvattend is het relevant om vast te 
stellen dat een behoorlijk aantal didactische 
aanpakken die voor burgerschapsonderwijs 
effectief zijn, ook bij afstandsonderwijs 
effectief blijken te zijn, zoals het geven van 

instructie, interactie tussen leerlingen en 
groepswerk (cf. Campbell, 2019; Ellis-
Thompson et al., 2020). Dit kan betekenen 
dat deze aanpakken ook voor burgerschaps-
onderwijs op afstand zouden kunnen werken. 
Of dit ook daadwerkelijk het geval is en of 
leraren deze aanpakken ook voor burger-
schapsonderwijs op afstand effectief kunnen 
inzetten, is nog onbekend. Daarom richt dit 
onderzoek zich op de manieren waarop lera-
ren in Nederland hun burgerschapsonderwijs 
op afstand hebben vormgegeven tijdens de 
schoolsluiting van maart tot juli van 2020. 
Vanwege de overgang naar afstandsonderwijs 
vergelijken we die situatie met fysiek onder-
wijs voorafgaand aan de lockdown. We rich-
ten ons daarbij op alle sectoren waar burger-
schapsonderwijs een wettelijke opdracht 
kent: het primair onderwijs, speciaal onder-
wijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 
Hoe hebben leraren burgerschapsonderwijs 
op afstand vormgegeven tijdens COVID-
19-lockdown in voorjaar 2020 in vergelijking 
met fysiek onderwijs in de periode daaraan 
vooraf, en welke factoren werkten bevorde-
rend of belemmerend voor het geven van bur-
gerschapsonderwijs op afstand? Bij het 
beantwoorden van de vraag richten we ons 
specifiek op de doelen die leraren stellen, de 
componenten waar zij aandacht aan besteden, 
de didactische aanpakken die zij hanteren en 
of er daarbij verschillen bestaan tussen 
onderwijssectoren.

3 Methode

3.1 Dataverzameling

Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwor-
pen die digitaal werd afgenomen. Uitnodigin-
gen om de vragenlijst in te vullen werden 
verspreid via de netwerken van de auteurs en 
via verschillende scholenkoepels, vakvereni-
gingen, de sectorraden po, vo en mbo, en ver-
enigingen van schoolbesturen. Conform de 
algemene verordening gegevensbescherming 
werd gebruik gemaakt van actieve toestem-
ming, en werd anonieme verwerking van de 
gegevens gegarandeerd.
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De vragenlijst had als doel om de ervaringen 
van leraren die lesgeven in het primair-, spe-
ciaal, voortgezet- en/of middelbaar beroeps-
onderwijs in kaart te brengen, en was gericht 
op het lesgeven over thema’s die vallen onder 
burgerschapsonderwijs. De vragenlijst werd 
online afgenomen met behulp van het pro-
gramma Qualtrics.

3.2 Respondenten

In totaal werd de vragenlijst door 351 respon-
denten geopend. Een aanzienlijk deel van hen 
vulden de vragenlijst echter niet in; 153 res-
pondenten kwamen niet verder dan de eerste 
vraag. Verder bleken 23 respondenten de vra-
genlijst alleen doorgeklikt te hebben en vul-
den geen antwoorden op de vragen in. Van de 
resterende 173 respondenten vulden 137 de 
volledige vragenlijst in. Van de andere 36 res-
pondenten ontbreken vooral de achtergrond-
gegevens, omdat deze aan het eind van de 
vragenlijst bevraagd werden. Van de 173 vra-
genlijst werden er 152 ingevuld in juni 2020, 
19 in juli 2020, en 2 in augustus 2020.

Van de respondenten is 49.3% man, 49.3% 
vrouw, en 1.4% anders. Respondenten zijn 
gemiddeld 41 jaar (landelijk is dat gemiddeld 
42-46 jaar, bron: DUO Open onderwijsdata, 
peildatum 1 oktober 2019) en hebben gemid-
deld 11.4 jaar ervaring als leraar. Responden-
ten hebben gemiddeld een aanstelling van 
0.76fte (landelijk gemiddeld 0.72-0.80fte, 
bron: DUO Open onderwijsdata, peildatum 1 
oktober 2019); 63.5% heeft een aanstelling 
van 0.8fte of meer (landelijk gemiddeld 
45-64%, bron: DUO Open onderwijsdata, 
peildatum 1 oktober 2019). Van de respon-
denten geeft 6.5% les in het basisonderwijs, 
46.8% in het voortgezet onderwijs, 41.1% in 
het middelbaar beroepsonderwijs, en 7.3% in 
het voortgezet speciaal onderwijs (omdat 
twee respondenten lesgeven in zowel voort-
gezet onderwijs als middelbaar beroepson-
derwijs komen deze percentages opgeteld 
boven de 100% uit). De meerderheid van 
leraren in het voortgezet onderwijs geeft 
(onder andere) maatschappijleer en/of 
geschiedenis (81%). De meerderheid van 
leraren in het middelbaar beroepsonderwijs 
geeft (onder andere) het vak burgerschap 
(88%).

3.3 Instrument

De digitale vragenlijst die leraren invulden 
bestond uit zowel gesloten als open vragen. 
De gesloten vragen werden beantwoord op 
een vijfpunt- of zevenpuntschaal. Bij elk van 
de vragen werd eerst gevraagd naar de situa-
tie voorafgaand aan de coronacrisis, en daar-
na naar de situatie ten tijde van afstandson-
derwijs. Eerst werden er vier vragen gesteld 
over de doelen voor burgerschapsonderwijs 
die leraren stellen (zoals het aanmoedigen 
van eigen meningsvorming van leerlingen en 
om maatschappelijke en politieke vraagstuk-
ken van verschillende kanten te bekijken). 
Vervolgens werden er tien vragen gesteld 
over de werkvormen die leraren hanteren. Dit 
betreft effectieve didactische aanpakken voor 
burgerschapsonderwijs en (gedeeltelijk) 
afstandsonderwijs (zoals inhoudelijke uitleg, 
leerlingen vragen laten stellen, groepswerk en 
voeren van discussies). Daaropvolgend waren 
drie vragen over de mate waarin leraren aan-
dacht besteden aan kennis, vaardigheden en 
houdingen in hun lessen. Daarna werd 
gevraagd naar de mate waarin leraren tevre-
den zijn over hun eigen burgerschapsonder-
wijs vooraf en ten tijde van afstandsonder-
wijs. 

Naast de gesloten vragen kregen de leraren 
vier open vragen voorgelegd, de thema’s wer-
den automatisch bepaald op basis van ant-
woorden op de gesloten vragen over doelen en 
didactische aanpakken. Leraren werden twee 
vragen gesteld over aspecten die zij meer doen 
dan voorheen, en twee vragen over aspecten 
die zij minder doen dan voorheen. Als leraren 
aangaven dat zij aan een bepaald aspect meer 
aandacht besteden dan tijdens fysiek onder-
wijs het geval was, werden zij gevraagd toe te 
lichten wat de belangrijkste redenen waren dat 
zij hierin slagen. Indien zij aan één of geen 
aspect meer aandacht besteden, werden zij 
gevraagd welke andere aspecten zij wel meer 
belichten en waarom zij daarin slagen, en/of 
werden zij gevraagd wat voor hen voorwaar-
den zijn om hier wel aandacht aan te kunnen 
besteden. Daarna werden leraren voor twee 
aspecten waarvan zij aangaven daar minder 
aandacht aan te besteden gevraagd wat de 
belangrijkste pedagogische of didactische 
redenen zijn waarom hen dat niet lukt. 
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Na de open vragen volgden nog twee geslo-
ten vragen naar de vorm van het burger-
schapsonderwijs op afstand (zoals in de hele 
klas, in groepen of individueel) en het belang 
dat er aan burgerschapsonderwijs gehecht 
wordt ten tijde van de lockdown (door leer-
lingen, medeleraren en schoolleiding). Ten 
slotte bevat de vragenlijst ook een reeks ach-
tergrondvragen. De volledige vragenlijst is 
opgenomen in de appendix bij dit artikel.

3.4 Analyses

De kwantitatieve gegevens werden in R 
geanalyseerd. De meeste vragen zijn beant-
woord op een ordinale schaal. Voor de vragen 
waarbij leraren gevraagd werden hun 
afstandsonderwijs te vergelijking met de situ-
atie daarvoor, is met behulp van de Wil-
coxonrangtekentoets bepaald welke zaken 
volgens leraren tijdens afstandsonderwijs 
significant minder dan voorheen voorkomen. 
Door middel van de Wilcoxontoets is per 
vraag bepaald of de antwoorden van leraren 
in het voortgezet onderwijs verschillen van 
antwoorden van leraren in het middelbaar 
beroepsonderwijs (vanwege het beperkte 
aantal leraren uit primair en speciaal onder-
wijs zijn deze verschillen niet getoetst). 
Alleen de vraag welk cijfer leraren hun bur-
gerschapsonderwijs geven vooraf en tijdens 
afstandsonderwijs is op een intervalschaal 
gemeten, en daarom is daarbij voor dezelfde 
analyses gebruik gemaakt van T-toetsen. 

De kwalitatieve gegevens bij dit artikel 
zijn afkomstig van de reacties op de vier open 
vragen in de vragenlijst. Van de 175 respon-
denten gaven 97 reactie op alle vier de open 
vragen; 33 respondenten gaven geen toelich-
ting. In totaal werden 503 toelichtingen gege-
ven bij de open vragen. Dat resulteerde in 
ruim 14,000 woorden; gemiddeld 28 woor-
den per toelichting. Bij de open vragen werd 
een toelichting gevraagd op een stelling die 
de respondenten eerder al hadden beant-
woord. Dit maakte dat de uitspraken van lera-
ren relatief eenduidig te coderen waren. Ze 
gaven veelal direct aan dat bijvoorbeeld 
interacties, discussies of inhoudelijke uitleg 
niet lukte en gaven daarna veelal een reden.

De open vragen zijn gecodeerd met behulp 
van MAXQDA. Bij de codering is een aantal 

hoofdcategorieën gebruikt overeenkomstig 
met de didactische aanpakken en doelen van 
burgerschapsonderwijs die bevraagd zijn in 
de open vragen. Hoofdcategorieën die 
gebruikt werden waren bijvoorbeeld ‘didac-
tiek: inhoudelijke uitleg’, ‘didactiek: vragen-
stellen door leerlingen’, ‘didactiek: discussie 
in de klas’, ‘doel: verschillende kanten bekij-
ken’ etc. Daarnaast werden tijdens het code-
ren nog twee andere categorieën toegevoegd, 
omdat bleek dat veel antwoorden ook hierop 
gericht waren:

-  Algemeen oordeel over afstandsonder-
wijs

- Vormgeven veilig klasklimaat
Bij het algemene oordeel over afstandson-

derwijs werden de fragmenten ingedeeld in 
‘positief oordeel’ over afstandsonderwijs en 
‘negatief oordeel’ daarover. Bij de andere 
hoofdcategorieën werden fragmenten inge-
deeld in ‘lukt bij afstandsonderwijs beter of 
evengoed als tijdens fysiek onderwijs’ en 
‘lukt bij afstandsonderwijs slechter dan bij 
fysiek onderwijs’.

De kwalitatieve data is gecodeerd door de 
eerste auteur. Om de betrouwbaarheid van de 
codering vast te stellen zijn de fragmenten 
eveneens gecodeerd door de derde auteur. De 
uitkomsten hiervan zijn vergeleken, waarna 
een Cohen’s Kappa betrouwbaarheidscoëffi-
ciënt berekend is. Dit resulteerde in een 
Kappa van 0.92. Deze betrouwbaarheids-
waarde valt in de categorie van ‘bijna perfect’ 
(0.8-1.0).

4 Resultaten

Hieronder gaan we achtereenvolgens in op 
tevredenheid over burgerschapsonderwijs op 
afstand, de gehanteerde didactiek en de erva-
ren bevorderende en belemmerende factoren. 

4.1  Tevredenheid met burgerschapsonderwijs 

op afstand

In zijn algemeenheid zijn leraren een stuk 
kritischer over het burgerschapsonderwijs tij-
dens afstandsonderwijs dan in de periode 
daaraan voorafgaand. Leraren waren in de 
periode tot de lockdown gemiddeld genomen 
behoorlijk tevreden met de wijze waarop zij 
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hun burgerschapsonderwijs vormgaven, en 
beoordeelden het burgerschapsonderwijs dat 
zij gaven op een schaal van 1-10 gemiddeld 
met een 7.5. Leraren zijn veel kritischer op 
hun burgerschapsonderwijs ten tijde van 
afstandsonderwijs in de periode maart-juni 
2020. Zij geven hun burgerschapsonderwijs 
gemiddeld een 5.2. Dat is significant lager 
dan daarvoor (t = 17.67, p < .001, 95% CI 
[1.96, 2.50]). Waar 3 procent van leraren hun 
burgerschapsonderwijs voorafgaand aan 
afstandsonderwijs een onvoldoende geeft, 
geldt dat voor 45 procent van de leraren tij-
dens afstandsonderwijs (zie Figuur 1). Lera-
ren in het middelbaar beroepsonderwijs 
beoordelen hun burgerschapsonderwijs voor 
de coronacrisis hoger dan leraren in het voort-
gezet onderwijs (t = 2.18, p = .03, 95% CI 
[0.03, 0.73]). Voor het cijfer gegeven aan bur-
gerschapsonderwijs op afstand vinden we 
geen verschillen tussen beide onderwijssecto-
ren.

Ook bij de reacties op de open vragen 
kwam dit kritische oordeel over burger-
schapsonderwijs op afstand naar voren. Hoe-
wel we geen open vraag stelden over het alge-
mene beeld dat leraren hadden over het 
gegeven afstandsonderwijs, gaven veel lera-
ren aan dat zij hier ontevreden over waren. 
Dit kwam voornamelijk doordat de mogelijk-
heden om interactie met en tussen leerlingen 
te organiseren in een online omgeving 
beperkter zijn. Een leraar stelde bijvoorbeeld: 
“Het contact is zo steriel dat klassengesprek-
ken en reageren op elkaar bijna onmogelijk 
is.” Dit belemmert de mogelijkheden van bur-
gerschapsonderwijs op afstand. De werkvor-

men die leraren in de klas normaal gesproken 
inzetten, kunnen in de onlineomgeving niet of 
maar zeer beperkt toegepast worden. Een 
leraar verwoordde dit als volgt: “Een discus-
sie [of een] onderwijsgesprek klassikaal voe-
ren is moeilijker te organiseren online, omdat 
het gesprek moeilijker te volgen is. Het is ook 
veel statischer dan in het lokaal. De interacti-
viteit met elkaar is totaal anders. Het is ook 
vermoeiend omdat je elkaar soms niet goed 
hoort. Spontaan reageren, emoties aanvoelen 
lukt nauwelijks.” 

4.2  Didactiek van burgerschapsonderwijs op 

afstand 

We hebben de leraren gevraagd naar een aan-
tal kenmerken van hun burgerschapsonder-
wijs (gestelde doelen, aandacht aan compo-
nenten van competenties en klassikale, 
groeps- of individuele lessen). De reacties 
van leraren zijn weergegeven in Tabel 1. Tij-
dens het fysieke onderwijs stelden leraren 
vooral als doelen dat leerlingen leren hun 
eigen mening te vormen en maatschappelijke 
en politieke vraagstukken van verschillende 
kanten bekijken. Zelf gebeurtenissen aandra-
gen en voor hun eigen mening uitkomen, ble-
ken minder vaak een doel te zijn. Op alle vier 
de doelen zien we een flinke afname in de 
mate waarin deze gesteld worden (allen signi-
ficant p < .001). Dit is met name het geval 
voor de doelen waarbij leerlingen zelf een 
bijdrage kunnen leveren (door hun mening te 
geven, te discussiëren of iets aan te dragen). 
In de open vragen geven leraren een duide-
lijke verklaring voor de afname in aandacht 
voor deze doelen: bij afstandsonderwijs is het 
volgens hen veel moeilijker om via een beeld-
scherm aan uitwisseling te doen en leerlingen 
hun mening te laten geven.

Wat betreft de componenten van burger-
schapscompetenties waar leraren in hun lessen 
aandacht aan besteden valt op dat leraren aan-
geven dat zij tijdens fysiek onderwijs substan-
tiële aandacht besteden aan kennis, vaardighe-
den en houdingen; voor alle drie de 
componenten doet ongeveer 60 procent dat 
vaak tot altijd (zie Tabel 1). Ten tijde van de 
lockdown in maart-juni 2020 was dat geheel 
anders. Vaardigheden en houdingen werden 
significant minder onderwezen (beide p < 
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Figuur 1. Cijfer dat leraren geven voor hun burgerschapsonderwijs voor de coronacrisis en tijdens afstandsonderwijs. 
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gerschapsonderwijs voor de coronacrisis en 
tijdens afstandsonderwijs.
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0.001). Ongeveer 60% van de leraren geeft aan 
dat het aandacht besteden aan vaardigheden en 
houdingen (veel) minder een plek kreeg in de 
les. Voor kennis vinden we geen gemiddeld 
verschil. Bijna een kwart van de leraren 
besteed meer tijd aan kennis in de les, en voor 
een andere kwart geldt het omgekeerde. 

In de open vragen gaven de leraren ver-
schillende verklaringen voor de veel beperk-
tere aandacht aan vaardigheden en houdin-
gen. Ten tijde van afstandsonderwijs in 
maart-juni 2020 was de onderwijstijd beperk-
ter dan normaal en moesten leraren keuzes 
maken waar ze wel en geen aandacht aan 
besteedden. Een leraar lichtte dat toe: “Door-
dat er veel minder tijd was (ik gaf nog maar 
de helft van de lessen) heb ik veel meer les 
gegeven toegespitst op de toets/theorie.” 
Leraren besteedden dus minder aandacht aan 
de componenten van burgerschapscompeten-
ties. De theorie die leraren wilden behande-
len in de les was volgens hen vooral kennis-
gericht – vaardigheden en houdingen komen 
daarbij veel minder aan bod. 

Tijdens fysiek onderwijs voeren leraren 
veelal klassengesprekken met daarbij veel 

interactie met en tussen leerlingen waar zij 
hun vaardigheden kunnen oefenen en hou-
dingen ontwikkelen. Daar is volgens hen bij 
afstandsonderwijs veel minder mogelijkheid 
toe. Een leraar lichtte dit toe: “Via de compu-
ter is het meer zenden dan in de les. De inter-
actie komt lastig(er) op gang, dus verval ik 
sneller in een uitleg-rol, dan een bevragende-
rol (terwijl ik die rol eigenlijk passender vind 
binnen mijn burgerschapsonderwijs).” De 
onlineomgeving is voor leraren dus in sterke 
mate belemmerend voor de doelen die zij 
kunnen stellen voor burgerschapsonderwijs 
en de componenten waar ze aandacht aan 
kunnen besteden. 

Het afstandsonderwijs had ook conse-
quenties voor de grootte van de groepen waar 
leraren les aan gaven. Bij het vormgegeven 
van het onderwijs is er het vaakst voor geko-
zen om dat aan de hele klas tegelijk te doen 
(zie Tabel 2). Er is in mindere mate gebruik 
gemaakt van andere varianten, zoals één-op-
één begeleiding en groepsgesprekken. Lera-
ren in het voortgezet onderwijs werken vaker 
dan leraren in het middelbaar beroepsonder-
wijs met individuele gesprekken (p < .05). 

Tabel 1 
Doelen en componenten waar leraren aandacht aan besteden

voor de coronacrisis bij afstandsonderwijs
vaak / 

heel vaak / 
altijd

regelmatig soms / 
zelden / 

nooit

(veel) 
meer dan  
voorheen

evenveel 
als  

voorheen

(veel) 
minder dan 
voorheen

Doelen
1. eigen mening vormen* 88% 9% 3% 6% 35% 58%
2.  gebeurtenissen  

aandragen*
41% 27% 32% 5% 20% 75%

3.  voor eigen mening 
uitkomen*

49% 36% 15% 3% 27% 69%

4.  verschillende kanten 
bekijken*

83% 12% 5% 3% 54% 43%

Componenten
1. Kennis** 64% 27% 8% 23% 57% 20%
2. Vaardigheden** 60% 32% 8% 3% 38% 58%
3. Houdingen** 60% 30% 10% 3% 36% 61%

Noot. *Vraagstelling: In mijn onderwijs… 1. moedig ik leerlingen aan om hun eigen mening te vormen; 2. 
dragen leerlingen zelf actuele maatschappelijke en politieke gebeurtenissen aan om hierover met de gehele 
klas te discussiëren; 3. komen leerlingen in de les voor hun eigen mening uit, ook al wijkt die af van die van 
de meeste andere leerlingen; 4. moedig ik leerlingen aan om maatschappelijke en politieke vraagstukken van 
verschillende kanten te bekijken **Vraagstelling: De frequentie waarmee ik in mijn lessen over burgerschap 
aandacht besteed aan...
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4.3 Didactische aanpakken 

Tabel 3 laat zien in welke mate leraren aange-
ven bepaalde didactische aanpakken toe te 
passen in hun burgerschapsonderwijs voor de 
coronacrisis, en in welke mate zij die bij 
afstandsonderwijs meer of minder gebruiken. 
Voorafgaand aan de coronacrisis zijn de meest 
gebruikte didactische aanpakken het ruimte 
bieden aan leerlingen om vragen te stellen 
over de lesstof, dat leraren inhoudelijke uitleg 

geven, en dat leraren actualiteiten bespreken 
in de les. Deze didactische aanpakken zijn 
ook in maart-juni 2020 het minst beïnvloed 
door afstandsonderwijs, al is ook hierbij een 
significante daling zichtbaar (allen p < .001). 
Het algehele beeld is dat vrijwel alle didacti-
sche aanpakken (veel) minder werden toege-
past (allen p < .001). Dit was met name het 
geval bij het voeren van discussies, leerlingen 
met elkaar van gedachten laten wisselen en 

Tabel 2 
Werkvormen die leraren gebruiken bij burgerschapsonderwijs op afstand

vaak / 
heel vaak / altijd

regelmatig soms / zelden 
/ nooit

1. Aan de hele klas tegelijk 77% 9% 14%
2. Telkens een deel van de leerlingen 14% 12% 74%
3. Aan enkele leerlingen tegelijk 12% 11% 77%
4. Via individuele gesprekken 23% 15% 62%

Noot. Vraagstelling: Op welke manier gaf u tijdens afstandsonderwijs door de coronacrisis vooral les aan uw 
leerlingen?

Tabel 3 
Didactische aanpakken die gebruikt worden bij burgerschapsonderwijs

voor de coronacrisis bij afstandsonderwijs

vaak / 
heel vaak / 

altijd

regel-
matig

soms / zelden 
/ nooit

(veel) 
meer dan 
voorheen

evenveel 
als  

voorheen

(veel) 
minder dan 
voorheen

1.  inhoudelijke 
uitleg

84% 14% 2% 16% 49% 36%

2.  leerlingen stellen 
vragen

90% 9% 1% 14% 58% 28%

3.  gedachten 
uitwisselen

66% 27% 7% 1% 17% 82%

4. groepswerk 47% 27% 25% 0% 16% 84%

5.  uit schoolboek 
werken

29% 25% 46% 28% 46% 27%

6.  actualiteit be-
spreken

80% 14% 6% 14% 42% 44%

7.  discussie in de 
klas

47% 29% 24% 2% 12% 86%

8.  activiteiten 
buiten school

36% 28% 36% 2% 20% 79%

9. rollenspellen 9% 10% 80% 0% 31% 69%

10. gastsprekers 12% 21% 68% 3% 20% 77%

Noot. 1. geef ik inhoudelijke uitleg; 2. bied ik leerlingen de ruimte vragen te stellen over de lesstof; 3. laat 
ik leerlingen van gedachte wisselen; 4. laat ik leerlingen bij burgerschapsonderwerpen in groepjes aan op-
drachten werken; 5. laat ik leerlingen uit het schoolboek werken; 6. bespreek ik de actualiteit in de les; 7. or-
ganiseer ik discussie in de klas over een maatschappelijk of politiek onderwerp; 8. verbind ik mijn lessen met 
activiteiten buiten de school; 9. gebruik ik rollenspellen in de les; 10. betrek ik gastsprekers bij de les.
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rollenspellen. De enige didactische aanpak 
die nog evenveel wordt gebruikt tijdens bur-
gerschapsonderwijs op afstand is leerlingen 
laten werken uit het schoolboek.

Er zijn diverse verschillen zichtbaar tus-
sen leraren in het voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs met betrekking 
tot de frequentie waarmee zij didactische 
aanpakken vooraf aan de coronacrisis inzet-
ten. In het middelbaar beroepsonderwijs 
geven leraren aan vaker gebruik te maken 
van gedachten uitwisselen, discussie in de 
klas, activiteiten buiten school, rollenspellen 
en gastsprekers (allen p < .05). Voor de 
didactische aanpakken ten tijde van afstands-
onderwijs vinden we geen verschillen tussen 
beide groepen. 

De kwalitatieve data biedt verder zicht op 
de waardering van de leraren van de genoem-
de didactische aanpakken tijdens het afstands-
onderwijs. Hoewel leraren aangeven nog in 
grote mate gebruikmaken van het geven van 
(klassikale) uitleg, laten de antwoorden van 
de leraren bij de open vragen zien dat hun 
oordeel over deze uitleg minder positief is 
over in de onlineomgeving dan het fysieke 
klaslokaal (“De uitleg gaat digitaal niet zo 
goed als in de klas, opbrengst is helaas veel 
minder”). Leraren stelden dat zij het erg las-
tig vinden dat zij hun leerlingen amper zien 
en daardoor hun reacties niet kunnen peilen. 
Ze hebben daardoor onvoldoende door of 
leerlingen de uitleg snappen (“Ik zie mijn 
leerlingen niet, dus ik kan niet zien of iets 
aankomt”). Leraren zijn bij de instructie ook 
veel meer bezig met het eenzijdig zenden van 
informatie. Van wederzijdse interactie is 
amper sprake, zo gaven de leraren aan (“Ik ga 
snel over tot kennisoverdracht, omdat het 
gesprek in stand houden met 25-30 studenten 
simpelweg niet te doen is”). 

Een andere didactische aanpak die veel 
gebruikt wordt, is leerlingen vragen laten 
stellen. Leraren stelden dat zij leerlingen daar 
evenveel de ruimte toe boden tijdens 
afstandsonderwijs, maar dat hier in de prak-
tijk veel minder gebruik van gemaakt werd 
(“Ik bied wel de ruimte, maar er komen heel 
weinig vragen”). Een belangrijke reden dat 
deze aanpak niet goed lukt, is dat leraren hun 
leerlingen niet goed kunnen aankijken. Een 

leraar legde bijvoorbeeld uit: “Omdat ik juist 
geen inzicht heb [in wat leerlingen denken], 
omdat de camera’s uitstaan en ik de mimiek 
niet kan aflezen. Normaal stel ik ze veel vra-
gen waardoor ik begrijp waar ze tegenaan 
lopen, dat lukt nu niet zo goed.” Uiteindelijk 
leidt dit ertoe dat alleen nog maar een klein 
groepje leerlingen actief meedoet met de les: 
“In een gewone lessituatie zijn het vaak 
dezelfde leerlingen die het hoogste woord 
hebben en online is dat nog meer het geval.” 

Ook het organiseren van gedachtewisse-
lingen tussen leerlingen en het voeren van 
discussies geldt dat dit via afstandsonderwijs 
veel minder van de grond komt dan in het 
klaslokaal (“Het is bijna onmogelijk om leer-
lingen fatsoenlijk met elkaar in gesprek te 
laten gaan via Teams. Er vindt nagenoeg 
alleen directe interactie plaats tussen leerling 
en docent”). Het lukt niet omdat leerlingen 
elkaar niet kunnen zien. Dat enthousiasmeert 
normaal gesproken en die factor ontbreekt nu 
(“Fysiek aanwezigheid zijn in de klas is van 
groot belang voor discussies etc.”). Daar 
komt bij dat het voeren van discussies, klas-
sengesprekken en andere interacties tussen 
leerlingen online moeizaam is, omdat het een 
levendige uitwisseling niet mogelijk is . Een 
leraar schreef bijvoorbeeld: “De online plat-
formen zijn niet geschikt om dat [interacties 
en discussies] te doen, want je ziet niet alle 
leerlingen in beeld en als ze alles door elkaar 
gaan zeggen krijg je niks mee.” 

De kwantitatieve gegevens laten zien dat 
leraren, gemiddeld genomen, leerlingen min-
der in groepjes laten werken. In de open vra-
gen gaven leraren hier verschillende redenen 
voor. Een reden was dat in groepjes werken 
niet goed mogelijk was. Leraren ervoeren dat 
online in groepjes werken een groter beroep 
doet op de zelfstandigheid van leerlingen en 
dat leerlingen dit in hun ogen niet aankunnen. 
Een leraar legde bijvoorbeeld uit: “Ik merk 
dat er heel wat discipline verwacht wordt om 
zelf in een groepje, terwijl je aan de pc zit, 
samen te werken.” Volgens deze leraren kan 
werken in groepjes niet omdat je als leraar 
dan onvoldoende toezicht hebt en van leerlin-
gen niet verwacht kan worden dat zij zonder 
toezicht in groepen zelfstandig aan het werk 
zijn. In groepjes werken leidt er volgens lera-
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ren toe dat leerlingen helemaal niet meer met 
de les meedoen: “Studenten trekken zich digi-
taal terug als ze in groepjes gaan werken.” 

Andere leraren zien juist dat in groepjes 
werken in de online omgeving mogelijkheden 
biedt. In kleine groepen voelen leerlingen 
zich eerder geroepen om mee te doen met een 
gesprek, is er ruimte om op elkaar te reageren 
en voelen leerlingen zich veiliger. Dit bete-
kent volgens deze leraren dat het werken in 
kleinere groepjes een uitweg is voor het 
gebrek aan interactie. Een leraar legde uit dat 
het op die manier wel mogelijk is om discus-
sies te voeren: “Via Meetlessen (online) kun 
je [als leraar] ook gesprekken met groepjes 
leerlingen voeren. Een discussie is lastig in 
een grote groep, maar met 4 of 5 leerlingen 
lukt het wel.”

Een laatste didactische aanpak die bij de 
open vragen veel naar voren kwam, was het 
rollenspel, wat leraren voor de coronacrisis al 
relatief beperkt gebruikten. Leraren meenden 
dat het onmogelijk is om rollenspellen te spe-
len in een online omgeving. Een leraar legde 
uit: “Rollenspellen via een beeldscherm zijn 
lastig te bewerkstelligen. Om een rollenspel 
te spelen met studenten is een strakke voorbe-
reiding en een strakke les nodig, anders kan 
het al snel ontaarden in chaos. Hiervoor is 
fysiek contact essentieel. Tevens hebben rol-
lenspel ook een non-verbale factor in zich. 
Via een beeldscherm vervalt dit deels.” Bij 
elkaar leidde dit ertoe dat leraren amper wer-
ken met rollenspellen in de online omgeving. 

Al met al constateren leraren dat zij de 
online omgeving flink beperkend ervaren 
voor de didactiek die ze in kunnen zetten. Wat 
zij normaal gesproken als instrumenten inzet-
ten, kan bij afstandsonderwijs niet of slechts 
zeer beperkt. De lessen zijn meer individueel 
gericht, opdrachten waarin interacties tussen 
leerlingen onderling belangrijk zijn, konden 
leraren minder vaak uitvoeren. Hoewel veel 
leraren aangeven dat discussie en onderlinge 
uitwisseling de kern van hun burgerschapson-
derwijs is, is daar in de online omgeving min-
der ruimte voor.

4.4 Voorwaarden voor burgerschapsonderwijs 

Voordat leraren burgerschapsonderwijs op 
afstand vorm kunnen geven, moet er aan een 

aantal voorwaarden voldaan worden, waar 
tijdens de scholensluiting niet altijd aan vol-
daan was. Dit belemmerde de mogelijkheden 
voor het aanbieden van burgerschapsonder-
wijs. Ten eerste is het noodzakelijk dat ieder-
een over geschikte ICT-middelen beschikt, 
wat volgens diverse leraren lang niet altijd het 
geval was. Een leraar schreef bijvoorbeeld 
dat leerlingen lang niet altijd in staat waren 
om zelfstandig te werken aan de opdrachten 
die zij kregen: “De tijd op devices moet soms 
eerlijk worden verdeeld onder gezinsleden. 
Heb je geen onlineles, dan heeft papa de com-
puter nodig voor zijn werk.” Ook werkten 
apparaten niet altijd, haperde de wifi of waren 
camera’s kapot. 

Ten tweede werd het vermogen van lera-
ren en leerlingen om de apparaten goed te 
gebruiken als struikelblok gezien. Lang niet 
alle leerlingen en leraren hebben de gewenste 
ICT-vaardigheden voor afstandsonderwijs. 
Een leraar gaf bijvoorbeeld aan dat hij niet in 
staat is om discussies online vorm te geven 
omdat hij “de vaardigheden [mist] om dit 
goed te kunnen organiseren.” Sommige lera-
ren menen dat zij deze vaardigheden wel kun-
nen ontwikkelen, zo schreef een leraar: “Dit 
lukt niet omdat ik eerst begonnen ben met de 
basis. Je moet natuurlijk alles opnieuw uitvin-
den digitaal en mijn studenten ook. Ik zou 
volgend jaar dit wel kunnen doen, maar ik 
was er nog niet klaar voor. Nu de basis is 
gelegd kan je weer veel meer dingen in gaan 
zetten.”

Een derde belemmering is van andere 
aard. In veel antwoorden van leraren komt 
naar voren dat zij merkten dat de online 
omgeving geen veilig klasklimaat vormde. 
Leraren waren niet in staat om leerlingen het 
gevoel te geven dat zij alles kunnen zeggen 
wat ze willen zonder dat ze daar door andere 
leerlingen op afgerekend worden, terwijl zij 
dit als een voorwaarde voor burgerschapson-
derwijs zien. Leraren noemden verschillende 
redenen waarom zij via afstandsonderwijs 
niet in staat zijn om een veilig klasklimaat te 
garanderen. Leraren meenden dat leerlingen 
zich onveilig voelen in de online les, omdat 
ze hun leraar en medeleerlingen niet goed 
kunnen zien en niet weten hoe zij reageren op 
wat er gezegd wordt. Een leraar legde dat als 
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volgt uit: “Ik beperk de les nu vooral tot 
inhoudelijke kennis en uitleg, omdat ik digi-
taal de veiligheid niet kan garanderen. Voor 
emotionele onderwerpen moeten de studen-
ten elkaar in de ogen kunnen kijken en moet 
ik kunnen zien hoe iemand het lokaal verlaat. 
Digitaal heb ik geen controle.” Een aanvul-
lende reden voor het niet veilig voelen, zat 
erin dat leerlingen niet zeker weten of andere 
leerlingen de les stiekem opnemen en dat via 
sociale media zullen delen. Een leraar stelde 
bijvoorbeeld: “Daarnaast merk je dat leerlin-
gen ineens bang zijn dat klasgenoten hun 
mening gaan opnemen en dus niks willen of 
durven zeggen.” Een derde reden voor het 
beperkte veilige klasklimaat is dat het fysieke 
klaslokaal een duidelijk afgebakende ruimte 
is en duidelijk is wie het gesprek kan horen, 
is dat bij afstandsonderwijs niet het geval. 
Leerlingen zitten soms in ruimtes waar ook 
anderen, ouders of broers en zussen, zitten. 
Een leraar schreef bijvoorbeeld: “Op zich wil 
ik graag dat leerlingen vragen stellen, maar 
tijdens het lesgeven op afstand gebeurde dat 
vrijwel niet. Leerlingen voelen zich kennelijk 
online toch minder vrij dan in de klas. Wel-
licht speelde bij een aantal ook mee dat zij 
niet alleen in huis waren tijdens de lessen en 
wilden zij niet dat ouders en broers of zussen 
meeluisterden. Over het algemeen bleef het 
angstvallig stil.” 

Niet alle leraren zijn negatief over het 
klasklimaat in de digitale omgeving. Zo geeft 
een aantal leraren aan dat juist het afstands-
onderwijs er voor een kleine groep leerlingen 
voor zorgt dat zij zich veiliger voelen, omdat 
ze leskrijgen in kleinere groepen en dan meer 
ruimte voelen om zich in gesprekken te men-
gen: “daartegenover staat dat in kleine groep-
jes videobellen voor sommige leerlingen een 
veiliger klimaat betekent en zij zich dus meer 
durven uit te spreken.”

Al met al laten de resultaten zien dat lera-
ren flinke beperkingen ervoeren bij het naar 
wens vormgeven van burgerschapsonderwijs 
op afstand. Leraren vinden interacties met en 
tussen leerlingen cruciaal hiervoor, vooral 
ook over gevoelige maatschappelijke the-
ma’s. In de ervaringen van deze leraren leent 
de online omgeving zich hier onvoldoende 
voor. 

5 Conclusie en discussie

In dit artikel staat de vraag centraal: Hoe heb-
ben leraren burgerschapsonderwijs op afstand 
vormgegeven tijdens COVID-19-lockdown 
in voorjaar 2020 in vergelijking met fysiek 
onderwijs in de periode daaraan vooraf, en 
welke factoren werkten bevorderend of 
belemmerend voor het geven van burger-
schapsonderwijs op afstand?

De resultaten van dit onderzoek laten zien 
dat leraren kritisch zijn over hun ervaringen 
met het geven van burgerschapsonderwijs op 
afstand tijdens de scholensluiting in het voor-
jaar van 2020. De tevredenheid over het 
gegeven burgerschapsonderwijs is veel lager 
dan tijdens fysiek onderwijs, en bijna de helft 
van de leraren geeft hun burgerschapsonder-
wijs op afstand een onvoldoende. Dat lijken 
leraren vooral te wijten aan de moeilijkheden 
om in een online omgeving op elkaar te kun-
nen reageren zoals tijdens een klassengesprek 
of discussie. Ook wat betreft de doelen van 
burgerschapsonderwijs, ervaren leraren 
beperkingen. Waar leraren in een fysiek klas-
lokaal veel nadruk leggen op het leren formu-
leren van een eigen mening en het bekijken 
van vraagstukken vanuit verschillende per-
spectieven, lukt dat op afstand veel minder.

De frequentie waarmee tijdens afstandson-
derwijs aandacht besteed wordt aan de ont-
wikkeling van vaardigheden en houdingen is 
minder dan tijdens fysiek onderwijs. Leraren 
richten zich gemiddeld nog evenveel op ken-
nis als voorheen, maar zijn ook daarbij kri-
tisch over de kwaliteit van dat onderwijs. Veel 
didactische aanpakken die leraren aangeven 
te gebruiken bij fysiek onderwijs, werken in 
het afstandsonderwijs volgens hen niet goed. 
Interacties tussen leerlingen, klassikale dis-
cussies en interactieve werkvormen zijn alle-
maal niet goed mogelijk via een beeldscherm, 
zo stelden leraren. Zij meenden dat voor 
effectieve didactiek van burgerschapsonder-
wijs fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. 
Leerlingen en leraren moeten kunnen zien 
hoe anderen reageren, snel op elkaar kunnen 
reageren en zeker weten dat hun uitingen bin-
nen de muren van het klaslokaal blijven. Via 
een beeldscherm lukt dat allemaal niet of 
onvoldoende, zo gaven leraren aan. 
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De uitkomsten van dit onderzoek wijzen 
erop dat leraren flinke beperkingen hebben 
ervaren bij het vormgeven van effectief bur-
gerschapsonderwijs op afstand tijdens de 
scholensluiting in het voorjaar van 2020. 
Geven van uitleg, interactie, discussie en een 
veilig klasklimaat waren voor de leraren onli-
ne allemaal een stuk lastiger vorm te geven 
dan bij fysiek onderwijs. Dit baart zorgen 
omdat dergelijke kenmerken essentieel 
gevonden worden voor het effectief vormge-
ven van burgerschapsonderwijs (Campbell, 
2019; Coopmans et al., 2020). De mate waar-
in leraren kritisch zijn over het geven van 
burgerschapsonderwijs op afstand, kan ook 
wel opvallend genoemd worden wanneer dit 
vergeleken wordt met studies naar de effecti-
viteit van afstandsonderwijs. Deze laten 
immers zien dat instructie, leerlinginteractie 
en samenwerkingsopdrachten bij afstandson-
derwijs minstens even effectief kunnen zijn 
als bij fysiek onderwijs (Chen et al., 2018; 
Ellis-Thompson et al., 2020; Means et al., 
2013). In een kwalitatieve evaluatiestudie van 
de online programma’s van ProDemos, geven 
docenten aan dat zij de programma’s als 
goede aanvulling op hun eigen lessen te erva-
ren. Zij zien online mogelijkheden voor 
debatten, vraaggesprekken en rollenspellen 
(Geerts & Wanders, 2021). 

Dat de leraren in ons onderzoek kritisch 
waren op de toepasbaarheid van online aan-
pakken die in wetenschappelijke literatuur als 
effectief worden gezien, roept de vraag op 
waar dit verschil door verklaard kan worden. 
We bespreken hieronder een aantal mogelijke 
verklaringen: kenmerken van de steekproef, 
de situatie waarin afstandsonderwijs plaats-
vond, de bekwaamheid en ervaring van lera-
ren, en kenmerken van burgerschapsonder-
wijs. 

De steekproef is tot stand gekomen mid-
dels een open werving. Het is daarom moge-
lijk dat vooral leraren met een uitgesproken 
opvatting over deze vorm van onderwijs 
bereid zijn geweest om de vragenlijst in te 
vullen. Het beeld dat uit de resultaten naar 
voren komt, komt echter overeen met de uit-
komsten van ander onderzoek naar afstands-
onderwijs tijdens de coronacrisis waarin ook 
zorgen zichtbaar zijn over de verminderde 

leerresultaten (Aarts et al., 2020; Engzell et 
al., 2021; Inspectie van het Onderwijs, 2021a, 
2021b). Daarnaast participeerden vooral lera-
ren geschiedenis en maatschappijleer uit het 
voortgezet onderwijs en leraren burgerschap 
uit het middelbaar beroepsonderwijs in het 
onderzoek. Hoewel deze leraren veelal pri-
mair belast zijn met het burgerschapsonder-
wijs op de school, berust deze op een wette-
lijke opdracht aan de gehele school en 
daarmee alle leraren (WPO, art. 8; WVO, art. 
17; Examen- en kwalificatiebesluit beroeps-
opleidingen WEB, art. 3). Het is vooralsnog 
niet duidelijk hoe andere leraren naar deze 
kwesties kijken en wat hun ervaringen zijn. 
We kunnen de resultaten dus niet zonder meer 
vertalen naar andere leraren. Echter, wanneer 
we weten dat juist deze leraren burgerschaps-
onderwijs vormgeven en dat vooral leraren 
van deze vakken in hun opleiding daarop 
voorbereid worden (Nieuwelink & Oostdam, 
2021; Inspectie van het Onderwijs, 2016), 
dan zijn het juist deze leraren waarvan ver-
wacht kan worden dat zij burgerschapsonder-
wijs op afstand kunnen vormgeven. Het is 
zeer goed mogelijk dat leraren die minder 
geoefend zijn met het gebruiken van passen-
de werkvormen, nog meer belemmeringen 
ervaren met het geven van burgerschapson-
derwijs op afstand. 

De vragenlijst is gericht op het vormgeven 
van burgerschapsonderwijs in een hectische 
periode – leraren hadden vaak slechts één of 
enkele dagen de tijd om onderwijs in een 
totaal andere setting vorm te geven. De rand-
voorwaarden voor afstandsonderwijs kunnen 
niet zomaar geïmplementeerd worden als er 
onder leraren en andere betrokkenen geen 
ervaring is met afstandsonderwijs (Aarts et 
al., 2020; Ellis-Thompson et al., 2020). Dat 
leerlingen op afstand veel stiller waren dan ze 
normaal in de klas waren, kan mogelijk mede 
verklaard worden door deze plotselinge over-
gang. Wanneer afstandsonderwijs onder meer 
normale omstandigheden meer stapsgewijs 
ontwikkeld kan worden, kan het zijn dat 
bepaalde didactische aanpakken ook voor 
burgerschapsonderwijs beter werken. In de 
literatuur wordt daarom ook wel onderscheid 
gemaakt tussen afstandsonderwijs en 
gedwongen afstandsonderwijs (Hodges et al., 
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2020). Onze bevindingen sluiten aan op eer-
der onderzoek over gedwongen afstandson-
derwijs, waarin onder andere beperkte ICT-
vaardigheden van docenten en geringe 
participatie in de les door leerlingen als 
belemmeringen werden aangeduid (Bond, 
2020). In hoeverre de resultaten anders zou-
den zijn indien meer ontwikkeltijd gegeven 
zou zijn, is niet te zeggen, maar op basis van 
de literatuur lijkt het aannemelijk dat dit een 
rol gespeeld heeft.

Hiermee hangt ook een andere verklaring 
samen, namelijk de gebrekkige mate waarin 
leraren hun bekwaamheid en didactische aan-
pakken hebben kunnen ontwikkelen in het 
geven van burgerschapsonderwijs op afstand. 
In maart 2020 werd het fysieke onderwijs 
vaak één-op-één vertaald naar onderwijs op 
afstand (Inspectie van het Onderwijs, 2020). 
Het is echter de vraag of burgerschapsonder-
wijs op afstand op een vergelijkbare manier 
effectief vormgegeven kan worden, of dat er 
in een digitale setting andere keuzes gemaakt 
moeten worden. Leraren geven bijvoorbeeld 
aan dat het discussiëren via het beeldscherm 
niet lukt. Het is goed mogelijk dat mondeling 
discussiëren inderdaad lastig blijft bij 
afstandsonderwijs. Andere vormen van dis-
cussie kunnen mogelijk echter wel werken, 
zoals een chatomgeving waar leerlingen kun-
nen discussiëren (Young et al., 2021). Didac-
tische aanpakken zoals leerlinginteractie en 
discussie zijn online wellicht niet op dezelf-
de, maar wel op een aan de onlineomgeving 
aangepaste vorm mogelijk. Om dit vast te 
stellen is verder (experimenteel) onderzoek 
noodzakelijk om te bekijken wat de opbrengs-
ten zijn van dergelijke online didactische 
aanpakken voor burgerschapsonderwijs. 

De laatste verklaring is dat aspecten van 
burgerschapsonderwijs op afstand ‘gewoon’ 
niet mogelijk zijn, ook niet als leraren meer 
getraind zijn en leerlingen beter voorbereid. 
Als (experimenteel) onderzoek laat zien dat 
bijvoorbeeld klassikale discussie over con-
troversiële onderwerpen – waar een veilig 
klasklimaat een belangrijke voorwaarde is – 
inderdaad niet online vormgegeven kunnen 
worden, kan het betekenen dat dit element 
van burgerschapsonderwijs dus niet vertaald 
kan worden naar een aanpak middels 

afstandsonderwijs. Bij hybride onderwijs 
zouden dan bepaalde aspecten van burger-
schapsonderwijs (groepswerk en voorberei-
ding van standpunten) wel online aangebo-
den kunnen worden terwijl andere onderdelen 
(klassikale discussie) in de fysieke setting 
aangeboden moeten worden. Dit sluit ook 
aan bij onderzoek naar effectief afstandson-
derwijs, waar vaak sprake is van een combi-
natie van onderwijs op afstand en in het klas-
lokaal (Means et al., 2013).

Voor een verdere overdenking van burger-
schapsonderwijs op afstand moet ons inziens 
tevens bedacht worden dat de keuze voor 
online en fysiek onderwijs ook te maken 
heeft met een onderwijsvisie op het vormge-
ven van burgerschapsonderwijs. Afstandson-
derwijs maakt dat leraren minder controle 
hebben over de lessituatie en vergt dus ook 
een andere pedagogisch-didactische benade-
ring; in het bijzonder waar het de omgang 
met controversiële maatschappelijke vraag-
stukken betreft die kenmerkend zijn voor 
burgerschapsonderwijs. De wijze waarop 
leraren daar ten tijde van de lockdown mid-
dels afstandsonderwijs vorm aan hebben 
kunnen geven stemt kritisch, maar resultaten 
in andere vakgebieden en voorzichtige posi-
tieve ervaringen van leraren in deze studie 
maken dat we moeten waken het kind niet 
met het badwater weg te gooien. Er zijn, op 
basis van eerdere studies en de ervaringen 
van leraren in dit onderzoek, verschillende 
mogelijkheden om burgerschapsonderwijs op 
afstand effectief vorm te geven, maar deze 
studie laat zien dat er ook serieuze beperkin-
gen bestaan. Bijzondere aandacht dient daar-
bij uit te gaan naar het belang van een veilig 
klasklimaat waarin leerlingen open van 
gedachten kunnen wisselen, en de zorgen die 
de leraren in deze studie hebben geuit over de 
mate waarin dat mogelijk is op afstand. Ver-
der onderzoek zal moeten uitwijzen op welke 
manieren burgerschapsonderwijs op afstand 
effectief vormgegeven kan worden, want een 
directe vertaling van de didactische aanpak-
ken in de klas naar afstandsonderwijs lijkt 
niet goed mogelijk.
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Abstract

Citizenship education via the computer 

screen: Teachers’ experiences with remote 

teaching of citizenship education during the 

first COVID-19 lockdown 

We have limited insights into how teachers 

provided citizenship education during the COVID-

19 lockdowns. The aim of this article is therefore 

to gain more insight into the teaching methods 

that teachers used to teach citizenship education, 

and the opportunities and problems that teachers 

experienced. To this end, we surveyed 173 

teachers in the Netherlands. The results show 

that teachers are critical towards remote 

citizenship education, because it is difficult to 

organize interaction and discussions in an online 

environment. Teachers indicate that they spent 

less time on the learning outcomes they consider 

important and on fostering students’ skills and 

attitudes. Many teaching methods used in the 

classroom are also not feasible for remote 

learning, because of their reliance on student 

interaction. Therefore, the results place serious 

restriction on the extent to which remote learning 

can be considered a full-fledged alternative to 

citizenship education in the classroom. 

Keywords: Citizenship education, teachers, 

pedagogical approaches, distance education, 

corona
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Appendix

Vragenlijst Burgerschapsonderwijs via het beeldscherm
Intro

Beste leraar,

Vanaf half maart zijn scholen gesloten is er abrupt overgestapt op afstandsonderwijs. Wat bete-
kent dit voor het burgerschapsonderwijs? Hoe geven leraren online les over burgerschap? Wat 
kunnen we daarvan leren?

Doel
Met deze vragenlijst willen we zicht krijgen op de manieren waarop burgerschapsonderwijs er 
de afgelopen maanden met afstandsonderwijs uit heeft gezien en wat we daarvan kunnen leren.

Voorafgaand en tijdens ‘coronacrisis’
We vragen u naar uw ervaringen met burgerschapsonderwijs ‘voor de coronacrisis’(tot half 
maart) en in de periode dat er alleen afstandsonderwijs was (periode vanaf half maart).

Wat bedoelen we met burgerschapsonderwijs?
Burgerschap gaat over het maatschappelijk en politiek functioneren van leerlingen. Burger-
schapsonderwijs gaat dus over het onderwijs dat hen begeleidt bij het vinden van hun eigen rol 
in de samenleving.

Deze vragenlijst
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Allereerst stellen we u een aantal 
meerkeuzevragen om een beeld te krijgen van de veranderingen die er vanwege de coronacrisis 
in uw onderwijs zijn ontstaan. Vervolgens stellen we u een aantal open vragen om uw antwoor-
den verder toe te lichten. Ten slotte stellen we u een aantal achtergrondvragen.

Blok 0: doelen

Wilt u bij de stellingen hieronder eerst aangeven in hoeverre dit in uw onderwijs voor de coron-
acrisis van toepassing was? Vervolgens vragen we u aan te geven in hoeverre dit door de 
coronacrisis veranderd is.

1) In mijn onderwijs moedig ik leerlingen aan om hun eigen mening te vormen.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

2) In mijn onderwijs dragen leerlingen zelf actuele maatschappelijke en politieke
gebeurtenissen aan om hierover met de gehele klas te discussiëren.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

3) In mijn onderwijs komen leerlingen in de les voor hun eigen mening uit, ook al wijkt 
die af van die van de meeste andere leerlingen.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

4) In mijn onderwijs moedig ik leerlingen aan om maatschappelijke en politieke  
vraagstukken van verschillende kanten te bekijken.

Blok 1: Inrichting

Wilt u bij de stellingen hieronder eerst aangeven in hoeverre dit in uw onderwijs voor de 
coronacrisis van toepassing was? Vervolgens vragen we u aan te geven in hoeverre dit door de 
coronacrisis veranderd is.

1) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...geef ik inhoudelijke uitleg.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

2) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...bied ik leerlingen de ruimte  
vragen te stellen over de lesstof.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

3) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...laat ik leerlingen van gedachte 
wisselen.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○
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4) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...laat ik leerlingen bij burger-
schapsonderwerpen in groepjes aan opdrachten werken.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

5) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...laat ik leerlingen uit het school-
boek werken.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

6) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...bespreek ik de actualiteit in de les.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

7) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...organiseer ik discussie in de klas 
over een maatschappelijk of politiek onderwerp.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

8) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...verbind ik mijn lessen met activi-
teiten buiten de school.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen
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Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

9) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...gebruik ik rollenspellen in de les.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

10) In mijn onderwijs over burgerschapsonderwerpen...betrek ik gastsprekers bij de les.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

Blok 2: Kennis, vaardigheden en houdingen

Wilt u bij de stellingen hieronder eerst met een cijfer aan te geven in hoeverre dit in uw onder-
wijs voor de coronacrisis van toepassing was? Vervolgens vragen we u aan te geven in hoe-
verre dit door de coronacrisis veranderd is.

1) De frequentie waarmee ik in mijn lessen over burgerschap aandacht besteed aan...
kennis.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

2) De frequentie waarmee ik in mijn lessen over burgerschap aandacht besteed aan...
vaardigheden.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○
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3) De frequentie waarmee ik in mijn lessen over burgerschap aandacht besteed aan...
houdingen.

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Bij onderwijs voor de 
coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

veel minder 
dan voorheen

minder dan 
voorheen

evenveel als 
voorheen

meer dan 
voorheen

veel meer dan 
voorheen

Bij afstandsonderwijs 
tijdens de coronacrisis: ○ ○ ○ ○ ○

Blok 3: Tevredenheid

Uw tevredenheid met uw onderwijs

Welk cijfer geeft u uw burgerschapsonderwijs voor de coronacrisis?
heel 
slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

excellent

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Welk cijfer geeft u uw burgerschapsonderwijs tijdens afstandsonderwijs vanwege de 
coronacrisis?

heel 
slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

excellent

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Blok 4: Inleiding open vragen

Open vragen

Hierna volgen enkele open vragen naar aanleiding van uw antwoorden op de voorgaande vra-
gen.
Omdat de vragen geselecteerd worden op basis van uw eerdere antwoorden, is het hierna niet 
meer mogelijk terug te gaan naar de vorige vragen.

Vraag indien respondent positief heeft geantwoord op één of meerdere vragen t.a.v. 
afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis
U heeft aangegeven dat bij afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis u [evenveel als voorheen 
/ meer dan voorheen / veel meer dan voorheen] [willekeurig geselecteerde vraag waarvoor dit 
antwoord gegeven is].
Kunt u aangeven wat de belangrijkste didactische of pedagogische redenen zijn die ervoor 
zorgen dat u hierin slaagt?

Vraag indien respondent één of geen enkele vraag positief heeft beantwoord t.a.v. 
afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis
U heeft aangegeven dat (bijna) alle van de bevraagde facetten bij afstandsonderwijstijdens de 
coronacrisis in uw lessen minder voorkomen dan ervoor. Zijn er andere aspecten van burger-
schapsonderwijs die u in deze periode meer benadrukt?
Kunt u aangeven wat de belangrijkste didactische of pedagogische redenen zijn die ervoor 
zorgen dat u hierin slaagt?
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Vraag indien respondent één of geen enkele vraag positief heeft beantwoord t.a.v. 
afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis
U heeft aangegeven dat (bijna) alle van de bevraagde facetten bij afstandsonderwijstijdens de 
coronacrisis in uw lessen minder voorkomen dan daarvoor.
Wat zijn voor u voorwaarden om hier wel meer aandacht aan te kunnen besteden?
Vraag indien respondent negatief heeft geantwoord op één of meerdere vragen t.a.v. 
afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis
U heeft aangegeven dat u bij afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis u [minder dan voorheen 
/ veel minder dan voorheen] [willekeurig geselecteerde vraag waarvoor dit antwoord gegeven 
is].
Kunt u aangeven wat de belangrijkste didactische of pedagogische redenen zijn dat dit niet 
lukt?

Blok 5: Vorm en belang

Op welke manier gaf u tijdens afstandsonderwijs door de coronacrisis vooralles aan uw 
leerlingen?

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Aan de hele klas tegelijk: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Telkens een deel van de 
leerlingen: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Aan enkele leerlingen 
tegelijk: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

nooit zelden soms regelmatig vaak
heel
vaak altijd

Via individuele gesprek-
ken: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

In hoeverre bent u het met onderstaande stelling eens?

Burgerschapsonderwijs wordt door mijn leerlingen nu minder belangrijk gevonden dan voor-
heen.

helemaal niet mee eens niet mee eens neutraal mee eens helemaal mee eens

○ ○ ○ ○ ○

Burgerschapsonderwijs wordt door mijn medeleraren nu minder belangrijk gevonden dan 
voorheen.

helemaal niet mee eens niet mee eens neutraal mee eens helemaal mee eens

○ ○ ○ ○ ○
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Burgerschapsonderwijs wordt door mijn schoolleiding nu minder belangrijk gevonden dan 
voorheen.

helemaal niet mee eens niet mee eens neutraal mee eens helemaal mee eens

○ ○ ○ ○ ○

Blok 6: Achtergrondvragen

Wat is uw geslacht?

Wat is uw leeftijd?

Hoeveel jaar bent u als leraar werkzaam? (in hele jaren; dit schooljaar meegerekend)

Hoeveel fte bent u (dit schooljaar) als leraar werkzaam?

In welk onderwijstype bent u werkzaam?

In welk(e) vak(ken) geeft u het meeste les?


