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Samenvatting 

 

 

Doel 

Het huidige onderzoek heeft tot doel om de ervaringen van leerlingen en studenten 

met het thuisonderwijs tijdens de eerste lockdown als gevolg van het coronavirus (begin tot 

halverwege 2020) op Curaçao in kaart te brengen. Thuisonderwijs verwijst hier naar onderwijs 

dat plaatsvindt in de thuisomgeving van de leerling of student en waarbij gebruik wordt 

gemaakt van moderne technologie (zogeheten onlineonderwijs). Een belangrijk element van 

thuisonderwijs is zelfstudie. Gekeken werd onder meer naar de middelen en mogelijkheden 

die leerlingen en studenten hadden om thuis op effectieve wijze thuisonderwijs te volgen, de 

mate waarin hun psychologische basisbehoeften (belangrijke indicatoren van psychologisch 

welzijn en motivatie voor school en studie) werden vervuld in de context van het 

thuisonderwijs en de attitude die leerlingen en studenten laten zien ten aanzien van 

thuisonderwijs in de toekomst.  

 

Methode 

Er is een kwantitatief onderzoek verricht onder Curaçaose leerlingen en studenten. 

De onlinevragenlijst werd zowel in het Nederlands, als in het Papiaments aangeboden. In totaal 

vulden 527 leerlingen en studenten op Curaçao de vragenlijst in.  

 

Resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat de meeste leerlingen en studenten in redelijke mate 

beschikten over mogelijkheden en middelen die nodig zijn om effectief thuisonderwijs te 

kunnen volgen. Desondanks miste menig leerling of student de mogelijkheid om met de docent 

of andere klas- of studiegenoten te overleggen, beschikte men niet over een rustige werkplek, 

een goed werkende internetverbinding, een goed werkende computer of laptop, of voldoende 

tijd om thuisonderwijs te kunnen volgen. Vaak ook moesten er kosten worden gemaakt 

(bijvoorbeeld voor printbenodigdheden of een laptop) om effectief thuisonderwijs mogelijk te 

maken.  

Het huidige onderzoek laat ook zien dat de behoefte aan verbondenheid van leerlingen 

en studenten onvoldoende werd vervuld: leerlingen en studenten misten de sociale interacties 

die het reguliere onderwijs met zich meebrengt. Ook de behoefte aan competentie bleek 

relatief onvervuld, met andere woorden, veel leerlingen en studenten voelden zich niet goed 

toegerust om op een effectieve manier thuisonderwijs te volgen.  

Al met al ervaarden veel studenten en leerlingen het thuisonderwijs dan ook als minder 

positief dan het reguliere onderwijs en hadden veel studenten en leerlingen het gevoel dat het 

thuisonderwijs een negatieve invloed had op hun motivatie voor school en hun school- of 

studieprestaties. Bijna de helft van de leerlingen en studenten laat dan ook een negatieve 

attitude zien ten aanzien van thuisonderwijs in de toekomst.  
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Conclusie en aanbevelingen 

De resultaten van dit onderzoek lijken erop te wijzen dat het thuisonderwijs zoals 

genoten in de eerste lockdown van 2020 voor veel leerlingen en studenten geen positieve 

ervaring is geweest en mogelijk afbreuk heeft gedaan aan hun psychologisch welzijn, hun 

motivatie, hun leerprestaties en hun houding ten aanzien van thuisonderwijs. Om de kwaliteit 

van het thuisonderwijs op Curaçao structureel te verbeteren zullen overheid, schoolbesturen, 

docenten, ouders, studenten, leerlingen en andere betrokkenen de handen ineen moeten 

slaan.  

De aanbevelingen van dit onderzoek kunnen daarbij helpen. Ze geven concrete 

handvatten om leerlingen en studenten beter toe te rusten met de middelen en competenties 

die nodig zijn om effectief thuisonderwijs te kunnen genieten en ervoor te zorgen dat zowel 

hun behoefte aan verbondenheid als hun behoefte aan competentie beter worden vervuld.   
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1. Inleiding 
 

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het ‘coronajaar’. Vanaf begin 2020 

begon het coronavirus (SARS-CoV-2) zich merkbaar buiten China te verspreiden en kreeg het 

een grote impact op ons leven. De druk op de gezondheidszorg werd groot en de vrees 

bestond dat de gezondheidszorg in veel landen de stijgende aantallen besmette en ernstig zieke 

patiënten niet meer aan zou kunnen. Daarnaast stierven wereldwijd veel mensen aan een 

infectie met het coronavirus.  

Om de zorg te ontlasten en daarnaast de bevolking te beschermen, werden in de meeste 

landen maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus in te dammen. Waar soms 

vooral adviezen werden gegeven (bijvoorbeeld om het sociale verkeer in te perken), namen 

deze maatregelen vaak ook dwingender vormen aan. Het meest streng waren de maatregelen 

tijdens de zogenoemde ‘lockdowns’, waarbij er sterk vrijheidsbeperkende maatregelen golden. 

Een van de meest ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te 

gaan, is ongetwijfeld het sluiten van de scholen geweest.  

Van maart 2020 tot omstreeks juni 2020 zijn de scholen grotendeels gesloten geweest. 

Het reguliere, dat wil zeggen klassikale, onderwijs voor leerlingen en studenten werd daarmee 

voor een belangrijk deel vervangen door thuisonderwijs. Na de zomervakantie was het 

funderend onderwijs weer volledig operationeel, maar er was sprake van blended learning 

binnen het voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs op Curaçao.  

 

Thuisonderwijs 

De term ‘thuisonderwijs’ verwijst naar een vorm van onderwijs waarbij het onderwijs 

plaatsvindt in de thuisomgeving van de leerling of student. Thuisonderwijs kan, in de praktijk, 

op verschillende manieren worden ingevuld. In de meeste westerse landen wordt hierbij vaak 

gebruik gemaakt van moderne technologie waardoor dat type van thuisonderwjis onder de 

categorie onlineonderwijs valt. Een belangrijk element van thuisonderwijs is zelfstudie: de 

leerling moet zelfstandig de leerstof bestuderen en/of huiswerkopdrachten uitvoeren. Daarbij 

kunnen leerlingen of studenten, indien scholen beschikken over de juiste materialen en 

methoden hiervoor, online ondersteund worden.  

Leerlingen en studenten krijgen bijvoorbeeld les van een docent via een onlineplatform 

zoals Teams of Collaborate, kunnen teksten downloaden in een elektronische leeromgeving of 

ontvangen per e-mail of WhatsApp (groep)instructies over de stof die ze moeten bestuderen. 

Daarnaast kan het ook zijn dat, in de thuisomgeving, een ouder of andere betrokkene de 

leerling helpt bij het leren of studeren.  

Thuisonderwijs kan een effectieve vorm van onderwijs zijn die, net als elke vorm van 

onderwijs, zowel voor- als nadelen kent. Een voordeel van thuisonderwijs is bijvoorbeeld dat, 

als het effectief wordt geïmplementeerd en uitgevoerd, leerlingen en studenten bij het 

bestuderen van de stof hun eigen tempo kunnen bepalen. Het tempo van het thuisleren sluit 

dan ook beter aan bij persoonlijke behoeftes van de leerling of student dan het reguliere tempo 

in de klassikale setting. De mogelijkheid om het eigen leertempo te bepalen kan motiverend 

werken en de leerprestaties ten goede komen. Thuisonderwijs kan dit soort voordelen echter 
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pas hebben als het adequaat wordt georganiseerd en geïmplementeerd, kortom als de kwaliteit 

van het thuisonderwijs hoog is.  

Daarnaast kan thuisonderwijs nadelen met zich meebrengen zodra het geen vrijwillige 

keus meer betreft, maar een verplicht karakter kent (zoals ten tijde van de 

coronamaatregelen), met name als de situatie waarin verplicht thuisonderwijs wordt genoten 

lang aanhoudt. Kijken we naar de invoering van het thuisonderwijs in het kader van de 

coronamaatregelen dan is dat in veel landen, ook in het Caribische gebied, haastig gebeurd. 

Scholen, leerlingen, studenten en ouders of andere verzorgenden kregen weinig tijd om zich 

voor te bereiden op het thuisonderwijs en hadden doorgaans weinig kennis over en ervaring 

met thuisonderwijs.  

Het thuisonderwijs kende dan ook in veel landen nog niet de kwaliteit die het in 

potentie kan hebben, met alle negatieve gevolgen van dien. Volgens het Joint Research Centre 

(JRC) van de Europese Commissie (2020) is de kans groot dat zowel de cognitieve (schoolse) 

vaardigheden van kinderen en jongeren lijden onder de switch van regulier naar 

thuisonderwijs, als ook hun psychologisch welzijn en de motivatie voor school. Het JRC 

verwacht bovendien dat het thuisonderwijs reeds bestaande verschillen in schoolprestaties 

tussen leerlingen uit lage en hoge sociaaleconomisch milieus verder zal vergroten en op lange 

termijn bijvoorbeeld kan leiden tot grote verschillen in kansen op de arbeidsmarkt.  

 

Belang van het huidige onderzoek 

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) werd 

rondom juli/augustus 2020 geïnventariseerd in hoeverre de leerlingen ressorterend onder alle 

schoolbesturen op Curaçao al dan niet een computer, laptop, tablet, mobiele telefoon en 

toegang tot het internet hadden in verband met de haalbaarheid van onlineonderwijs. Er was 

op Curaçao echter nog niet eerder onderzocht wat de ervaringen waren van de 

leerlingen/studenten die wegens de coronamaatregelen thuisonderwijs (met online 

ondersteuning) hadden gevolgd.  

Het huidige onderzoek beoogt te achterhalen wat leerlingen en studenten vonden van 

het thuisonderwijs (met online ondersteuning) zoals ze dat hebben genoten in het jaar 2020 

en hoe ze aankijken tegen het in de toekomst vaker moeten volgen van thuisonderwijs. We 

hopen dat hierdoor inzicht ontstaat in wat leerlingen en studenten nodig hebben om, als het 

gaat om thuisonderwijs, goed te kunnen leren. Met ‘goed’ leren bedoelen we niet alleen dat 

leerlingen en studenten zich, in de context van het thuisonderwijs, de leerstof op effectieve 

wijze eigen maken. We verstaan er ook onder dat ze op zo’n manier thuisonderwijs krijgen 

dat hun psychologische welzijn daarbij gebaat is.  

Het psychologische welzijn van leerlingen en studenten is namelijk onlosmakelijk 

verbonden met de kwaliteit van hun leerproces en leerprestaties. Naarmate het 

psychologische welzijn van leerlingen en studenten vermindert, daalt ook hun motivatie om te 

leren, alsmede hun leerprestaties. Andersom geldt hetzelfde: naarmate kinderen en jongeren 

slechtere leerprestaties leveren en minder gemotiveerd zijn om te leren, daalt ook hun 

psychologische welzijn (zie bijvoorbeeld Watt, Buchic, & DaCosta, 2019).  

Om het leren in de context van thuisonderwijs te bevorderen, zal dus ook aandacht 

moeten zijn voor het psychologische welzijn van de leerling of student in deze context. Het 
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onderhavige onderzoek mondt uit in aanbevelingen om het thuisonderwijs aan leerlingen en 

studenten te verbeteren, mochten de resultaten van dit onderzoek hiertoe aanleiding geven. 

Maatregelen ter verbetering van het thuisonderwijs zijn van groot belang in een samenleving 

waarin crises, zoals de coronacrisis, ertoe kunnen leiden dat scholen een tijdlang hun deuren 

moeten sluiten en gedeeltelijk of helemaal moeten terugvallen op thuisonderwijs. Is de 

kwaliteit van thuisonderwijs laag, dan kunnen er achterstanden ontstaan in de kennis en 

vaardigheden van leerlingen en studenten en bestaat het risico dat hun psychologische welzijn 

wordt aangetast.  

Hiermee komt de toekomst van meerdere generaties op het spel te staan, alsmede 

hun toekomstige bijdrage aan de samenleving als geheel. Dat maakt het van groot belang dat 

thuisonderwijs, waarop teruggevallen wordt in tijden van crisis, van hoge kwaliteit is. Het 

huidige onderzoek beoogt, op basis van de uitkomsten en daarop gebaseerde aanbevelingen, 

hieraan een bijdrage te leveren.  

 

Psychologische basisbehoeften van leerlingen en studenten 

In het huidige onderzoek maken we gebruik van de Basic Psychological Needs Theory 

(BPNT), een subtheorie van de Zelfdeterminatietheorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000; een 

macrotheorie over menselijke motivatie) om te verklaren waarom het (verplicht) volgend van 

thuisonderwijs een effect zou kunnen hebben op hun evaluatie van het gevolgde thuisonderwijs 

en hun attitude ten aanzien van thuisonderwijs in de toekomst.  

Volgens de BPNT hebben mensen drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan 

autonomie (de behoefte om zelf te kunnen bepalen wat je doet, vrij van controlerende 

invloeden), de behoefte aan verbondenheid (de behoefte om goede relaties met anderen te 

hebben en te houden) en de behoefte aan competentie (het gevoel willen hebben dat je 

uitdagende taken tot een goed einde kan brengen en competent bent). Alleen wanneer deze 

drie basisbehoeften voldoende worden vervuld in de context waarin mensen zich bevinden 

(voor leerlingen en studenten is dat de onderwijscontext), kunnen deze meer autonoom 

gemotiveerd zijn. Autonome motivatie houdt hier in dat leerlingen en studenten leren omdat 

ze dat zelf graag willen, niet (alleen maar) omdat hen wordt verteld dat ze dat moeten doen. 

 Onderzoek laat zien dat de vervulling van de drie psychologische basisbehoeften van 

leerlingen en studenten in de schoolse context samenhangt met allerlei positieve uitkomsten 

op zowel het gebied van psychologisch welzijn als het gebied van schoolprestaties (zie 

bijvoorbeeld Guay, Lessard, & Dubois, 2016). Het is voor onderwijsinstellingen daarom van 

groot belang dat de psychologische basisbehoeften van leerlingen en studenten voldoende 

worden vervuld binnen de onderwijscontext.  

Als de fysieke context van het onderwijs verschuift van school naar thuis is dat van 

invloed op de vervulling van de psychologische basisbehoeften van leerlingen en studenten. 

Onze verwachting is dat de verschuiving van de context waarin het onderwijs in 2020 

plaatsvond – van school naar thuis - vooral nadelige gevolgen heeft gehad voor de mate waarin 

de behoefte aan verbondenheid van leerlingen en studenten werd vervuld. De ‘normale’ sociale 

interacties met docenten en andere leerlingen of studenten waren in veel gevallen immers niet 

meer mogelijk. Indien een psychologische basisbehoefte, zoals de behoefte aan verbondenheid, 

minder sterk wordt vervuld, heeft dit volgens de BPNT een negatief effect op het psychische 
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welzijn en de autonome motivatie van leerlingen en studenten (zie bijvoorbeeld Wang, Liu, 

Kee, & Chian, 2019). Ook zou het kunnen leiden tot een meer negatieve attitude ten aanzien 

van het krijgen van thuisonderwijs in de toekomst.  

Hoewel de BPNT ervan uitgaat dat alle mensen dezelfde drie psychologische 

basisbehoeften hebben en zich dientengevolge richt op de mate waarin mensen het gevoel 

hebben dat die psychologische basisbehoeften worden vervuld (‘need satisfaction’), of juist 

gefrustreerd (‘need frustration’), bestaan er ook individuele verschillen tussen mensen in de 

sterkte van diezelfde basisbehoeften (‘need strength’). Zo hebben sommige leerlingen en 

studenten meer behoefte aan autonomie of verbondenheid dan andere. Dit betekent dat de 

situatie van het verplicht volgen van thuisonderwijs en de gevolgen daarvan mede afhankelijk 

zijn van de sterkte van de psychologische basisbehoeften van leerlingen en studenten. Zo zal 

een leerling of student met een relatief sterke behoefte aan verbondenheid naar alle 

waarschijnlijk veel meer last hebben van het feit dat bij verplicht thuisonderwijs minder sociale 

interacties met leeftijdsgenoten en docenten mogelijk zijn dan een leerling of student die 

slechts een zwakke behoefte heeft aan verbondenheid.  

 

Het huidige onderzoek 

Het huidige onderzoek heeft de volgende specifieke doelen:  

1. allereerst inventariseren we in welke mate leerlingen en studenten de beschikking 

hadden over de faciliteiten die nodig zijn om effectief thuisonderwijs (met online 

ondersteuning) te kunnen volgen (zoals een computer en een goed werkende 

internetverbinding) en welke zaken zij (of hun ouders) hebben moeten aanschaffen om 

thuisonderwijs te kunnen volgen; 

2. vervolgens inventariseren we in welke mate de psychologische basisbehoeften van 

leerlingen en studenten tijdens het volgen van thuisonderwijs werden vervuld en hoe 

ze het volgen van thuisonderwijs hebben ervaren in vergelijking met ‘normaal’, dat wil 

zeggen klassikaal, onderwijs; 

3. we onderzoeken verder in hoeverre leerlingen en studenten er een positieve of juist 

negatieve attitude erop nahouden wat betreft het vaker volgen van thuisonderwijs in 

de toekomst; 

4. tenslotte onderzoeken we in hoeverre (a) de leerlingen en studenten beschikking 

hebben over de faciliteiten die nodig zijn om effectief thuisonderwijs te kunnen volgen, 

(b) de mate waarin de psychologische basisbehoeften van leerlingen en studenten zijn 

vervuld (‘need satisfaction’), (c) hoe de leerlingen en studenten het volgen van 

thuisonderwijs hebben ervaren in vergelijking met ‘normaal’  onderwijs en (d) de 

sterkte van hun psychologische basisbehoeften (‘need strength’) samenhangen met hun 

attitude ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs in de toekomst. 
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2. De methode 
 

Deelnemers en procedure 

Dit onderzoek betrof een samenwerking tussen de University of Curaçao Dr. Moises 

da Costa Gomez (UoC) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Er werd voor dit onderzoek 

gebruik gemaakt van een vragenlijst die online kon worden ingevuld via het 

onderzoeksplatform Qualtrics. De gemiddelde invultijd was 11.7 minuten. De link naar de 

digitale vragenlijst werd verspreid via verschillende (sociale) kanalen zoals Facebook, 

Instagram, WhatsApp, kranten en e-mails. Daarnaast werden verschillende scholen benaderd 

door de hoofdonderzoeker verbonden aan de UoC, dr. Odette van Brummen-Girigori, om 

deel te nemen aan het onderzoek. Vervolgens werd de vragenlijst klassikaal ingevuld door de 

scholieren nadat ze werden geleid naar de link. Onder de deelnemers aan dit onderzoek 

werden 10 MCB-giftcards van 50 ANG verloot, als blijk van waardering.  

De data werd verzameld in de periode van september tot en met december 2020. 

Leerlingen en studenten die aangaven geen thuisonderwijs te hebben gekregen ten tijde van 

de lockdown werden bedankt voor hun bereidheid deel te nemen en direct uit het onderzoek 

geleid (n = 95)1. In totaal werden zo gegevens verzameld van 527 leerlingen en studenten, die 

tijdens de lockdown op Curaçao thuisonderwijs hebben gekregen (met online ondersteuning). 

Het betreft hier leerlingen van het middelbaar onderwijs (47.9%), studenten van het hbo 

(19.2%) en studenten van het wo (31.1%; 9 deelnemers hebben niet een van deze opties 

opgegeven). Dit betekent dat er een oververtegenwoordiging is van met name wo-studenten. 

Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er ook actief is geworven onder studenten 

van de UoC. De gemiddelde leeftijd van deze groep leerlingen en studenten was 21.1 jaar (SD 

= 6.2, range 11-57). Er waren enkele wat oudere studenten in de groep aanwezig (5.5% waren 

boven de 30 jaar). De groep van 527 leerlingen en studenten bestond uit 106 jongens/mannen 

(20.2%) en 418 vrouwen (79.8%; van 3 personen was het geslacht onbekend). Dit betekent 

dat vrouwelijke deelnemers sterk in de meerderheid zijn in deze sample, net als in een recent 

onderzoek naar thuiswerken op Curaçao tijdens de lockdown (Barelds, Dijkstra, & Van 

Brummen-Girigori, 2021).  

 

Instrumenten 

Deelnemers aan het huidige onderzoek vulden een vragenlijst in, die uit meerdere 

korte vragenlijsten bestond. Omdat de deelnemers aan dit onderzoek mogelijk verschillende 

talen spreken als moedertaal, werden twee versies van deze vragenlijst ontwikkeld: een 

Nederlandse en een Papiamentstalige versie. Voor de Nederlandse versie werd, waar van 

toepassing, gebruik gemaakt van de oorspronkelijke versies van de hierna beschreven 

vragenlijsten. De Nederlandse vragenlijst werd door een tweetalige professional vertaald in 

het Papiamentu en daarna gecontroleerd door een andere tweetalige professional. De 

Nederlandse versie werd ingevuld door 152 leerlingen en studenten (28.8%), de 

                                                 
1 Het huidige onderzoek richt zich alleen op leerlingen en studenten die thuisonderwijs met online ondersteuning 

hebben gevolgd. Leerlingen en studenten die geen thuisonderwijs hebben gevolgd, of thuisonderwijs zonder 

online ondersteuning vallen buiten het onderhavige onderzoek. 



 9 

Papiamentstalige versie door 375 leerlingen en studenten (71.2%). De vragenlijst bevatte naast 

biografische vragen (zoals geslacht, leeftijd en opleiding) de hierna beschreven instrumenten. 

 

Mogelijkheden tot het volgen van thuisonderwijs.  

Om te kunnen bepalen in welke mate de leerlingen en studenten die deelnamen aan 

dit onderzoek de beschikking hadden over zaken die nodig zijn om effectief thuisonderwijs 

(met online ondersteuning) te kunnen volgen, werden eerst enkele feitelijke vragen gesteld. 

Meer specifiek moesten de leerlingen en studenten aangeven in hoeverre ze tijdens het krijgen 

van thuisonderwijs (gedurende de lockdown) de beschikking hadden over: (a) een rustige 

werkplek, (b) een goed werkende computer of laptop, (c) een goed werkende telefoon, (d) 

een goed werkende internetverbinding, (e) voldoende tijd voor school/de studie, (f) voldoende 

kennis over online werken en (g) de mogelijkheid om met docenten of andere leerlingen en 

studenten te overleggen.  

Voor elk van deze vragen werd een frequentieschaal gebruikt die loopt van 1 = niet 

tot 5 = altijd. Er werd tevens een gemiddelde itemscore berekend over alle items, die aangeeft 

in welke mate men over het geheel genomen de beschikking had over zaken die nodig zijn om 

effectief thuisonderwijs te kunnen volgen. De betrouwbaarheid (lambda-2) van de gehele 

schaal was .75.  

 

Gemaakte investeringen.  

Aan de leerlingen en studenten werd tevens gevraagd of hun ouders en/of zijzelf 

bepaalde zaken hebben moeten aanschaffen om op een goede manier thuisonderwijs te kunnen 

volgen. Hierbij konden ze kiezen uit een lijst van negen zaken (zoals laptop/computer, webcam, 

data/beltegoed, printbenodigdheden), waarbij ze voor elk van deze zaken konden aangeven of 

dit was aangeschaft met het oog op het kunnen volgen van thuisonderwijs. Ze konden tevens 

aangeven of er nog andere zaken waren (dan die op de lijst stonden) die ze in dat kader hebben 

moeten aanschaffen en dat zelf invullen.   

 

Need strength 

Voor het meten van hoe sterk de psychologische basisbehoeften van de leerlingen en 

studenten in het huidige onderzoek zijn, werd gebruik gemaakt van een vragenlijst van Van 

Yperen, Rietzschel en De Jonge (2014). Deze vragenlijst bevat 12 vragen voor het meten van 

de sterkte van de behoeften aan competentie, verbondenheid en autonomie. Er zijn vier items 

voor elk van de drie psychologische basisbehoeften waarvan de sterkte wordt gemeten. De 

vragen werden beantwoord op een schaal van 1 = sterk mee oneens tot 7 = sterk mee eens. 

De betrouwbaarheid (lambda-2) van de drie subschalen (de sterkte van de drie psychologische 

basisbehoeften) was in dit onderzoek: autonomie .79, verbondenheid .84 en competentie .90. 

Voor elk van de drie subschalen werd een gemiddelde itemscore berekend (die loopt van 1 

tot 7).  
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Need satisfaction 

Om te meten in welke mate de psychologische basisbehoeften van leerlingen en 

studenten tijdens het krijgen van thuisonderwijs werden vervuld (‘need satisfaction’), werd 

gebruik gemaakt van een variant van de hiervoor beschreven vragenlijst van Van Yperen en 

collega’s (2014). De hiervoor genoemde vragenlijst voor het meten van de sterkte van de 

psychologische basisbehoeften (‘need strength’) is gebaseerd op instrumenten voor het meten 

van de mate waarin psychologische behoeften worden vervuld (‘need satisfaction’).  

In het verlengde daarvan zijn voor het huidige onderzoek 12 vragen gebruikt die vragen 

naar de mate waarin de psychologische basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en 

competentie zijn vervuld ten tijde van het volgen van thuisonderwijs als gevolg van de 

lockdown. In plaats van de leerlingen en studenten te vragen in welke mate ze bijvoorbeeld de 

behoefte hebben zich verbonden te voelen met anderen (‘need strength’), werd in deze 

vragenlijst gevraagd in hoeverre ze zich daadwerkelijk verbonden voelden met anderen tijdens 

het volgen van thuisonderwijs als gevolg van de lockdown (‘need satisfaction’).  

De 12 items (vier per psychologische basisbehoefte), werden beantwoord op een 

schaal die loopt van 1 = sterk mee oneens tot 7 = sterk mee eens. De betrouwbaarheid 

(lambda-2) van de drie subschalen (de mate waarin de drie psychologische basisbehoeften 

werden vervuld) was in dit onderzoek .85 voor autonomie, .80 voor verbondenheid en .91 

voor competentie. Voor elk van de drie subschalen (de vervulling van de drie psychologische 

basisbehoeften) werd een gemiddelde itemscore berekend (die loopt van 1 tot 7).  

 

Vergelijking van thuisonderwijs en ‘normaal’ (klassikaal) onderwijs 

In het huidige onderzoek werd tevens aan de leerlingen en studenten gevraagd hoe ze 

het volgen van thuisonderwijs hebben ervaren in vergelijking met ‘normaal’ (klassikaal) 

onderwijs.2 Hiertoe werd gevraagd of ze het thuisonderwijs als (a) onplezieriger-plezieriger, 

(b) minder interessant-interessanter, (c) saaier-minder saai en (d) minder leuk-leuker hebben 

ervaren. Hiermee wordt een kwalitatief oordeel over het thuisonderwijs gegeven. Deze vier 

vragen werden beantwoord op een schaal van 1 tot vijf, waarbij een 1 steeds betrekking heeft 

op de eerste keuze en een 5 op de tweede keuze. Een score 3 betekent bijvoorbeeld dat een 

leerling het thuisonderwijs niet onplezieriger, maar ook niet plezieriger heeft ervaren. Ook 

voor deze vragenlijst werd een gemiddelde itemscore berekend, waarbij een hogere score 

betekent dat het thuisonderwijs als prettiger werd ervaren dan het ‘normale’ klassikale 

onderwijs (deze score loopt van 1 tot 5). De betrouwbaarheid (lambda-2) van deze vragenlijst 

was in het huidige onderzoek gelijk aan .86. 

 

Attitude ten aanzien van thuisonderwijs in de toekomst.  

Voor het meten van de attitude van leerlingen en studenten ten aanzien van het (in de 

toekomst) volgen van thuisonderwijs, werd een nieuw instrument ontwikkeld, dat gebaseerd 

is op al bestaande instrumenten voor het meten van attitudes. De vraag was telkens hoe men 

aankijkt tegen het toekomstig vaker volgen van thuisonderwijs. Er werd gebruikt gemaakt van 

                                                 
2 Er werd aan studenten van de UoC nog een aantal aanvullende vragen gesteld, over de kwaliteit van de 

onlinecolleges en de onlinetoetsen. Deze worden in een aparte rapportage besproken en hier verder buiten 

beschouwing gelaten. 
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12 bipolaire items, bijvoorbeeld ‘onplezierig-plezierig’, ‘onwenselijk-wenselijk’ en ‘slecht voor 

mijn motivatie-goed voor mijn motivatie’. Bij elk item werd gebruik gemaakt van vijf 

antwoordopties, waarbij de eerste keuze (bijvoorbeeld onwenselijk) steeds de score 1 kreeg 

en de andere keuze (bijvoorbeeld wenselijk) de score 5. Een score 3 betekent in dit voorbeeld 

dat men het in de toekomst vaker volgen van thuisonderwijs niet wenselijk, maar ook niet 

onwenselijk vindt. Een score van 2 betekent in dit voorbeeld dat men het vaker volgen van 

thuisonderwijs meer onwenselijk dan wenselijk vindt.  

De items werden allemaal zo gecodeerd dat een hoge score indicatief is voor een positieve 

attitude ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs. De betrouwbaarheid (lambda-2) van 

deze vragenlijst was in het huidige onderzoek .93. Ook voor deze vragenlijst werd een 

gemiddelde itemscore over alle items berekend, als indicatie voor hoe positief of negatief de 

attitude van de leerling of student is ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs. Deze score 

loopt van 1 tot 5.  
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3. De resultaten3 
 

Mogelijkheden tot het volgen van thuisonderwijs en gemaakte investeringen 

Allereerst inventariseerden we in welke mate leerlingen en studenten de beschikking 

hadden over zaken die nodig zijn om effectief thuisonderwijs (met online ondersteuning) te 

kunnen volgen (zoals een computer en een goed werkende internetverbinding). De 

gemiddelde itemscore (over alle items) was gelijk aan 3.8 (zie tabel 1) op een schaal die 

theoretisch loopt van 1 tot 5. Dit betekent dat men gemiddeld genomen redelijk vaak de 

beschikking had over de benodigde zaken om effectief thuis te kunnen werken. Wanneer 

specifieker naar de individuele vragen wordt gekeken, valt op dat men het minst vaak de 

mogelijkheid had om met docenten of andere leerlingen te overleggen (M = 3.3, SD = 1.2), de 

beschikking had over een rustige werkplek (M = 3.6, SD = 1.3), een goed werkende 

internetverbinding (M = 3.6, SD = 1.2) of voldoende tijd (M = 3.6, SD = 1.1).  

De overige gemiddelden lagen allemaal tussen 4.0 (voldoende kennis over het volgen 

van thuisonderwijs; SD = 1.1) en 4.5 (een goed werkende telefoon; SD = 1.0). Dit betekent 

dat er voornamelijk op het gebied van overleg met andere docenten of leerlingen en studenten 

nog zaken kunnen worden verbeterd als het gaat om het volgen van thuisonderwijs. Zo geeft 

29.3% van de leerlingen en studenten aan niet of slechts af en toe met anderen te hebben 

kunnen overleggen. Ook geeft een aanzienlijk deel van de leerlingen en studenten aan niet of 

slechts af en toe de beschikking te hebben gehad over een rustige werkplek (26.2%), een goed 

werkende internetverbinding (20.3%) of voldoende tijd voor het volgen van thuisonderwijs 

(18.1%). Hoewel de meerderheid doorgaans wel de beschikking had over een goed werkende 

computer, hadden 16.6% van de onderzoeksgroep niet of slechts af en toe de beschikking 

daarover. Dit betekent dat er wat betreft de randvoorwaarden voor het effectief kunnen 

volgen van thuisonderwijs nog wel het nodige te verbeteren valt.  

In aanvulling op het voorgaande werd tevens gevraagd in hoeverre leerlingen en 

studenten en/of hun ouders met het doel om effectief thuisonderwijs te kunnen volgen 

bepaalde zaken hadden aangeschaft. In totaal gaven 70.4% van de leerlingen aan dat zijzelf en/of 

hun ouders iets hadden moeten aanschaffen om effectief thuisonderwijs te kunnen volgen. Het 

vaakst werden printbenodigdheden aangeschaft (26.4%), gevolgd door een headset (16.3%) en 

een laptop/computer (15.9%). Voor de overige zaken waren de percentages: data/beltegoed 

13.1%, internetabonnement 10.4%, usb/harde schijf 8.3%, webcam 4.4%, telefoon 4.2% en 

telefoonabonnement 0.6%. Bij de open vraag waarbij men zelf aan kon geven of er nog andere 

zaken waren aangeschaft in het kader van het volgen van thuisonderwijs, werd nog elk twee 

keer een bureau, bureaustoel en bureaulamp genoemd. 

 

 

 

 

                                                 
3 In dit rapport ligt de nadruk ligt op de resultaten die voor de praktijk het meest bruikbaar zijn. Een uitgebreidere 

en complexere analyse van de resultaten zal plaatsvinden in het kader van schrijven van een wetenschappelijk 

artikel (in de loop van 2021). 
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Tabel 1. Gemiddelden en standaarddeviaties van de belangrijkste variabelen uit het huidige onderzoek. 

 M SD Theoretische 

scorerange 

Mogelijkheden tot volgen thuisonderwijs 3.8 0.7 1-5 

Vervulling van de behoefte aan autonomie 5.1 1.3 1-7 

Vervulling van de behoefte aan verbondenheid 3.8 1.4 1-7 

Vervulling van de behoefte aan competentie 4.7 1.5 1-7 

Thuisonderwijs versus klassikaal onderwijs 2.6 1.2 1-5 

Sterkte van de behoefte aan autonomie 5.2 1.1 1-7 

Sterkte van de behoefte aan verbondenheid 4.7 1.4 1-7 

Sterkte van de behoefte aan competentie 5.6 1.2 1-7 

Attitude ten aanzien van thuisonderwijs 3.0 1.0 1-5 

 

 

Vervulling van psychologische basisbehoeften en ervaringen met thuisonderwijs 

In tabel 1 worden eveneens de gemiddelde scores weergegeven voor de vervulling van 

de drie psychologische basisbehoeften. Deze worden gemeten op een schaal die loopt van 1 

tot 7. De gemiddelde score op de vervulling van de behoefte aan verbondenheid was 3.8, 

oftewel net onder het theoretische schaalgemiddelde (dit is gelijk aan 4). Dit betekent dat 

waar de behoeften aan autonomie (M = 5.1) en competentie (M = 4.7) gemiddeld genomen 

nog redelijk werden vervuld tijdens het volgen van thuisonderwijs, de behoefte aan 

verbondenheid duidelijk minder sterk werd vervuld. Dit was ook wel te verwachten, aangezien 

het directe contact met docenten en medeleerlingen ten gevolge van het volgen van 

thuisonderwijs sterk afneemt. Dit was ook het punt waarvan een relatief groot deel van de 

leerlingen en studenten aangaf dat ze hiertoe niet of slechts af en toe de mogelijkheid toe had 

(zie voorgaande paragraaf).  

De gemiddelde score op de vervulling van de behoefte aan verbondenheid is ook 

statistisch significant verschillend van de overige gemiddelde scores voor de psychologische 

basisbehoeften (paired samples t-toetsen; t’s van 18.34 voor autonomie vs. verbondenheid en 

13.84 voor competentie vs. verbondenheid, p’s < .001). De mate waarin de behoeften aan 

autonomie en competentie werden vervuld, verschillen eveneens significant van elkaar (t = 

5.83, p < .001). Hoewel van de drie psychologische basisbehoeften de behoefte aan autonomie 

het sterkst wordt vervuld in de context van het volgen van thuisonderwijs, hebben 15.0% van 

de deelnemers aan het onderzoek een score die onder het theoretische schaalgemiddelde ligt 

(wat betekent dat deze behoefte niet wordt vervuld in de context van het onderwijs). Voor 

de behoefte aan verbondenheid is dit 49.3% en voor de behoefte aan competentie 28.1%. Dit 

betekent dat met name de behoefte aan verbondenheid niet goed wordt vervuld in de context 

van het volgen van thuisonderwijs, maar dat ook op het gebied van de vervulling van de 

behoefte aan competentie nog duidelijk verbeteringen mogelijk zijn.  

Wanneer leerlingen en studenten expliciet gevraagd worden thuisonderwijs en 

‘normaal’ klassikaal onderwijs met elkaar te vergelijken, wordt een gemiddelde score gevonden 

van 2.6 (zie tabel 1). Deze ligt onder het theoretische gemiddelde van 3 op deze schaal (die 
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loopt van 1 tot 5), wat hier betekent dat het thuisonderwijs als minder positief is ervaren dan 

het ‘normale’ klassikale onderwijs. Een meerderheid van 61.3% van de deelnemers heeft het 

volgen van thuisonderwijs als minder positief ervaren dan het volgen van ‘normaal’ klassikaal 

onderwijs.  

 

Attitude ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs 

De attitude ten aanzien van het in de toekomst vaker volgen van thuisonderwijs laat 

een gemiddelde score zien van 3.0 (zie tabel 1) op een schaal die theoretisch loopt van 1 tot 

5. Dit betekent dat men gemiddeld genomen niet een negatieve, maar ook niet een positieve 

houding heeft ten aanzien van het in de toekomst vaker thuisonderwijs volgen. In percentages 

uitgedrukt hebben 47.1% van de leerlingen en studenten in het huidige onderzoek een score 

lager dan 3, wat wijst op een negatieve attitude, terwijl 16.9% een vrij sterke negatieve attitude 

hebben (een score van 2 of lager). De meest negatieve scores op itemniveau worden gevonden 

voor de vraag of thuisonderwijs goed of slecht voor de motivatie is (M = 2.5, SD = 1.3), of het 

goed of slecht voor de prestaties is (M = 2.7, SD = 1.3) en of het de leerlingen en studenten 

eenzaam lijkt of juist niet (M = 2.7, SD = 1.3). Dit betekent dat op deze vragen de gemiddelden 

allemaal onder het theoretische gemiddelde van 3 liggen, oftewel dat leerlingen en studenten 

gemiddeld genomen het volgen van thuisonderwijs zien als iets dat negatieve gevolgen heeft 

voor hun motivatie en prestaties en dat bijdraagt aan gevoelens van eenzaamheid.  

Wat betreft de attitude ten aanzien van het in de toekomst volgen van thuisonderwijs, 

blijkt er een significant verschil te zijn tussen leerlingen uit het middelbaar onderwijs, hbo- 

studenten en wo-studenten4. De gemiddelden van middelbare schoolleerlingen (M = 2.9, SD 

= 0.9) en HBO studenten (M = 2.9, SD = 1.1) blijkt iets lager te zijn dan van wo-studenten (M 

= 3.3, SD = 1.0; t’s > 2.59, p’s < .01). Hoewel dit significante verschillen zijn, is het gemiddelde 

van wo-studenten nog steeds niet erg hoog (dat wil zeggen: een weinig positieve attitude).   

 

Voorspellers van de attitude ten aanzien van thuisonderwijs 

Tenslotte hebben we onderzocht in hoeverre (a) het beschikking hebben over zaken 

die nodig zijn om effectief thuisonderwijs te kunnen volgen, (b) de mate waarin de 

psychologische basisbehoeften van leerlingen en studenten zijn vervuld (‘need satisfaction’), (c) 

hoe ze het volgen van thuisonderwijs hebben ervaren vergeleken met klassikaal onderwijs en 

(d) de sterkte van hun psychologische basisbehoeften (‘need strength’) samenhangen met hun 

attitude ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs in de toekomst. Deze verbanden 

(correlaties) worden genoemd in tabel 2. Er blijken diverse significante verbanden te zijn die 

corresponderen met de verwachtingen. Het sterkst is het verband tussen de attitude ten 

aanzien van thuisonderwijs en hoe men het thuisonderwijs heeft ervaren vergeleken met het 

‘normale’ klassikaal onderwijs (r = .75). Dit is niet verwonderlijk: attitudes worden voor een 

belangrijk deel bepaald door recente en vooral directe ervaringen (e.g., Fazio & Zana, 1981).  

                                                 
4 Voor alle variabelen in het huidige onderzoek is onderzocht of deze samenhangen met geslacht en opleiding. 

Variantieanalyses lieten geen enkel significant effect van geslacht zien (alle F’s < 1.87, p’s = ns) en alleen het 

genoemde significante verschil met betrekking tot de attitude voor opleiding (alle andere F’s voor opleiding < 

2.57, p’s = ns).  
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Om te kunnen bepalen welke variabelen uit het huidige onderzoek het beste de 

attitude ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs voorspellen, is aanvullend een multipele 

regressieanalyse uitgevoerd, met de attitude ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs als 

afhankelijke variabele en de overige variabelen uit tabel 2 als predictoren. De attitude ten 

aanzien van het thuisonderwijs kan voor 61.2% worden voorspeld door de overige variabelen. 

Het blijkt dat de ervaring met het volgen van thuisonderwijs de beste voorspeller is van de 

attitude ten aanzien van thuisonderwijs (β = .66, t = 22.28, p < .001), gevolgd door de mate 

waarin de behoefte aan competentie werd vervuld (β = .17, t = 4.77, p < .001) en de sterkte 

van de behoefte aan verbondenheid (β = -.11, t = -3.64, p < .001). Dit wil zeggen dat leerlingen 

en studenten die slechte ervaringen hebben, waarvan de behoefte aan competentie 

onvoldoende is vervuld tijdens het thuisonderwijs en die een sterke behoefte aan 

verbondenheid hebben, er een negatievere attitude ten aanzien van thuisonderwijs erop 

nahouden.  

Als laatste hebben we nog onderzocht in hoeverre de ervaring met het thuisonderwijs 

als mediator fungeert in het verband tussen de overige variabelen en de attitude. Een mediator 

verklaart waarom bepaalde voorspellende variabelen samenhangen met een uitkomstvariabele. 

De verwachting is dat bijvoorbeeld personen met een sterke behoefte aan verbondenheid 

(voorspellende variabele) het thuisonderwijs als negatiever hebben ervaren (mediator) en dat 

ze daarom ook een negatievere attitude hebben ten aanzien van thuisonderwijs 

(uitkomstvariabele). Mediatieanalyses ondersteunen deze veronderstelde gang van zaken. 

Voor alle variabelen, met uitzondering van de sterkte van de behoefte aan autonomie, fungeert 

de ervaring met het volgen van thuisonderwijs als een mediator in het verband met de attitude.  

 

Tabel 2. Correlaties tussen mogelijkheden tot het volgen van thuisonderwijs, vervulling van 

psychologische basisbehoeften, de vergelijking van thuisonderwijs en klassikaal onderwijs en de sterkte 

van psychologische basisbehoeften enerzijds en de attitude ten aanzien van het volgen van 

thuisonderwijs anderzijds. 

 Attitude ten aanzien van thuisonderwijs 

Mogelijkheden tot volgen thuisonderwijs .23* 

Vervulling van de behoefte aan autonomie .19* 

Vervulling van de behoefte aan verbondenheid .28* 

Vervulling van de behoefte aan competentie .42* 

Thuisonderwijs versus klassikaal onderwijs .75* 

Sterkte van de behoefte aan autonomie -.01 

Sterkte van de behoefte aan verbondenheid -.25* 

Sterkte van de behoefte aan competentie -.07 

* p < .01 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

 

De belangrijkste conclusies die uit het huidige onderzoek kunnen worden getrokken zijn de 

volgende (gerelateerd aan de doelstellingen genoemd in de inleiding):   

 

1. de meeste leerlingen en studenten beschikken in redelijke mate over de zaken die 

nodig zijn om effectief thuisonderwijs (met online ondersteuning) te kunnen volgen, 

maar om thuisonderwijs van goede kwaliteit mogelijk te maken, lijkt het van belang om 

nog een aantal belangrijke verbeteringen aan te brengen. Met name de mogelijkheid 

om met docenten of andere leerlingen of studenten te overleggen tijdens het 

thuisonderwijs laat nog te wensen over.  

Ook zijn er nog vrij veel leerlingen en studenten die niet of slechts af en toe de 

beschikking hadden over een rustige werkplek, een goed werkende internetverbinding 

of voldoende tijd om thuisonderwijs te kunnen volgen (percentages variëren van 18.1% 

tot 29.3%). Ook al had de meerderheid van de leerlingen wel de beschikking over een 

goed werkende laptop of computer, toch gaf nog 1 op de 6 leerlingen en studenten 

aan hier niet of slechts af en toe de beschikking over te hebben. Dit betekent dat er 

wat betreft de randvoorwaarden voor het effectief kunnen volgen van thuisonderwijs 

nog wel het nodige te verbeteren valt. Een groot deel van de leerlingen en studenten 

en/of hun ouders heeft bovendien zaken moeten aanschaffen om effectief 

thuisonderwijs te kunnen volgen. Het vaakst werden printbenodigdheden, headsets en 

laptops/computers aangeschaft. Dit betekent dat in veel gevallen een financiële 

investering nodig was om op een goede manier thuisonderwijs te kunnen volgen. Het 

risico bestaat daarmee dat de kwaliteit van het thuisonderwijs aan leerlingen en 

studenten die zich in een financiële achterstandspositie bevinden lager is dan mogelijk;  

 

2. uit het huidige onderzoek blijkt dat, conform onze verwachting, met name de behoefte 

aan verbondenheid van leerlingen en studenten tijdens het verplichte thuisonderwijs 

onvoldoende werd vervuld. Dit correspondeert met het feit dat een groot deel van de 

leerlingen en studenten aangaf weinig mogelijkheden te ervaren om contact te hebben 

met docenten of klas- of studiegenoten tijdens het thuisonderwijs. Hoewel vooral de 

behoefte aan verbondenheid te lijden heeft onder het volgen van thuisonderwijs, lijkt 

ook de vervulling van de behoefte aan competentie relatief laag. Het lijkt erop dat veel 

leerlingen en studenten zich niet helemaal toegerust voelen om op een effectieve 

manier thuisonderwijs te volgen. Een directe vergelijking van hoe positief leerlingen en 

studenten het verplichte thuisonderwijs hebben ervaren in vergelijking met ‘normaal’ 

klassikaal onderwijs, laat zien dat het thuisonderwijs als minder positief werd ervaren 

dan het ‘normale’ klassikale onderwijs. Meer specifiek heeft een meerderheid (61.3% 

van de leerlingen en studenten) het volgen van thuisonderwijs als minder positief 

ervaren dan het volgen van ‘normaal’ onderwijs; 

 

3. verder blijkt dat leerlingen en studenten er, gemiddeld genomen, een redelijk neutrale 

attitude erop na houden ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs in de toekomst. 
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In percentages uitgedrukt heeft 47.1% van de leerlingen en studenten echter vooral 

een negatieve attitude (waarvan 16.9% een vrij sterke negatieve attitude). Gemiddeld 

genomen zien leerlingen en studenten het volgen van thuisonderwijs vooral als iets dat 

negatieve gevolgen heeft voor hun motivatie en prestaties en als iets dat bijdraagt aan 

gevoelens van eenzaamheid. Middelbare scholieren en hbo-studenten staan gemiddeld 

nog wat negatiever tegenover het volgen van thuisonderwijs dan wo-studenten; 

 

4. de attitude ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs in de toekomst blijkt vooral 

bepaald te worden door (a) de ervaringen die leerlingen en studenten hebben opgedaan 

met het thuisonderwijs tijdens de lockdown als gevolg van het coronavirus, (b) de mate 

waarin de behoefte aan competentie van leerlingen en studenten in het thuisonderwijs 

in die periode werd vervuld en (c) de mate waarin leerlingen en studenten van zichzelf 

behoefte aan verbondenheid hebben. Dit wil zeggen dat leerlingen en studenten die 

slechte ervaringen hebben met het volgen van thuisonderwijs, waarvan de behoefte 

aan competentie onvoldoende is vervuld tijdens het thuisonderwijs en die een sterke 

behoefte aan verbondenheid hebben, er een negatievere attitude ten aanzien van het 

volgen van thuisonderwijs in de toekomst erop nahouden. De ervaring die leerlingen 

en studenten hebben met het volgen van verplicht thuisonderwijs is een goede 

voorspeller van de attitude ten aanzien van het volgen van thuisonderwijs in de 

toekomst en wordt op zijn beurt weer voorspeld door de sterkte en vervulling van de 

psychologische basisbehoeften en de mogelijkheden om thuisonderwijs te kunnen 

volgen.  

 

Aanbevelingen 

Op basis van het huidige onderzoek geven we een aantal aanbevelingen om de kwaliteit 

van het thuisonderwijs te verbeteren. Meer specifiek zijn de aanbevelingen gericht op het 

optimaliseren van de voorwaarden die nodig zijn voor kwalitatief goed thuisonderwijs en het 

optimaliseren van het psychologische welzijn, de leerprestaties en de motivatie om te leren in 

de context van thuisonderwijs. 

Ten eerste is het aan te bevelen om ouders, leerlingen en studenten te helpen om die 

voorwaarden te creëren waaronder thuisonderwijs op een kwalitatief goede wijze kan 

plaatsvinden. Ouders, leerlingen en studenten kunnen geholpen worden om bijvoorbeeld een 

rustige werkplek voor het leren en studeren te vinden en/of te creëren en om toegang te 

krijgen tot een goed werkende laptop of computer. De overheid zou gezinnen, met name 

gezinnen in een achterstandspositie, bijvoorbeeld een vergoeding kunnen geven om een laptop 

aan te schaffen, of men kan denken aan bruikleen.  

Het creëren van de juiste voorwaarden voor thuisonderwijs hoeft echter niet 

automatisch veel geld te kosten. Het lijkt wél van groot belang dat leerlingen, studenten en 

ouders bewust worden gemaakt van wat ze nodig hebben om een goede omgeving voor het 

thuisleren tot stand te brengen. Het verspreiden van een checklist met hierop de belangrijkste 

voorwaarden – denk aan een rustige werkplek, een goed werkende laptop en 

internetverbinding, iemand waarmee een leerling of student contact op kan nemen als hij/zij 

vragen heeft over de stof of anderszins hulp nodig heeft bij het leren, etcetera – kan hierbij 

helpen. Een dergelijke checklist kan worden opgesteld door onderwijsinstellingen zelf, 
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afhankelijk van de wijze waarop zij het thuisonderwijs invullen. Mochten ouders, leerlingen of 

studenten concluderen dat een bepaalde voorwaarde op de checklist een probleem vormt, 

dan kan de onderwijsinstelling of een ondersteunende dienst (bijvoorbeeld het 

schoolmaatschappelijk werk) helpen om alsnog deze voorwaarde te realiseren. Beschikt een 

leerling bijvoorbeeld niet over een goed werkende laptop, dan kan worden gekeken of er een 

laptop gedeeld kan worden met andere leerlingen, studenten, of gezinnen of met de 

onderwijsinstelling. 

 En is er thuis bijvoorbeeld geen rustige werkplek, dan kan worden gekeken of deze 

buitenshuis gezocht kan worden. Denk aan een werkplek bij familie of een ander gezin. Ook 

zou de overheid of onderwijsinstelling voor leerlingen of studenten die thuis geen goede 

werkplek hebben een aantal locaties ter beschikking kunnen stellen waar deze leerlingen of 

studenten kunnen leren, met inachtneming van eventuele andere coronamaatregelen, zoals het 

dragen van mondkapjes, het desinfecteren van de handen en het houden van 1.5 meter afstand.  

Een tweede aanbeveling heeft betrekking op het beter vervullen van de behoefte aan 

verbondenheid van leerlingen en studenten in de context van thuisonderwijs. Het huidige 

onderzoek laat zien dat die behoefte tijdens het verplichte thuisonderwijs behoorlijk onvervuld 

is gebleven. We willen dan ook aanbevelen om contacten met medeleerlingen en -studenten 

en docenten veel meer in te bedden in het thuisonderwijs. Dit kan op verschillende manieren 

vorm krijgen. Zo kunnen docenten leerlingen en studenten vaker in digitale groepjes aan het 

werk zetten met leerstof. Dit vereist wel dat zowel docenten als leerlingen en studenten 

beschikking over de daarvoor benodigde middelen hebben, zoals een telefoon met 

bijvoorbeeld Facetime of een computer met toegang tot online platforms zoals Zoom of Teams, 

die dit mogelijk maken.  

Daarnaast lijkt het van groot belang dat er vanuit school tijdens reguliere schooluren 

iemand beschikbaar is waaraan leerlingen en studenten digitaal vragen kunnen stellen als ze 

vastlopen in de leerstof of daar vragen over hebben. Liever nog stelt een dergelijke docent 

zich proactief op. Hij of zij organiseert bijvoorbeeld geregeld een digitale Q&A-sessie, waar 

leerlingen of studenten vragen kunnen stellen over de stof of over hoe deze zich eigen te 

maken. Ook kan de docent bij leerlingen of studenten zelf informeren hoe het gaat met het 

leren en of ze nog hulp kunnen gebruiken. Een dergelijke docent zou zich niet zozeer directief 

op moeten stellen – waarbij de docent een leerling of student vertelt wat hij of zij moet doen 

en controleert of dat ook gebeurt - maar zogeheten autonomie-ondersteunend.  

Een autonomie-ondersteunende houding houdt in dat een docent zich verplaatst in de 

belevingswereld van de leerling of student, in zijn/haar instructies aansluit bij datgene wat de 

student of leerling van nature interesseert, en de student of leerling met geduld en positief 

taalgebruik helpt te leren naar vermogen (Kusurkar, Croiset, & Ten Cate, 2011). Onderdeel 

daarvan is ook informeren hoe studenten of leerlingen het thuisonderwijs ervaren en waar ze 

tegenaan lopen. Autonomie-ondersteunend coachen door de docent helpt, zo blijkt uit 

onderzoek, de psychologische basisbehoeften van leerlingen en studenten vervullen en heeft 

een positief effect op de motivatie voor school en studie (zie bijvoorbeeld Cheong, Reeve, & 

Song, 2016).  

Zeker in tijden van verplicht thuisonderwijs lijkt dit dan ook een bijzonder belangrijk 

middel om zowel het psychologische welzijn als de motivatie en leerprestaties op peil te 
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houden. Een dergelijke autonomie-ondersteunende houding kan de competenties van 

docenten echter te boven gaan, omdat het afwijkt van de traditionele manier van lesgeven die 

primair directief van aard is. In dat geval is het aan te raden dat docenten een training volgen 

in autonomie-ondersteunend coachen/lesgeven. Deze hoeven niet per se dure of tijdrovende 

trainingen te zijn. Al een workshop van slechts 5 uur kan docenten helpen om leerlingen en 

studenten meer autonomie-ondersteunend te begeleiden (voor de beschrijving van een 

effectieve workshop zie bijvoorbeeld De Naeghel, Van Keer, Vansteenkiste, Haerens, & 

Aelterman, 2016).  

Tenslotte, om de psychologische basisbehoefte aan verbondenheid beter te vervullen 

in de context van thuisonderwijs kan een school of opleiding overwegen om digitale 

bijeenkomsten te organiseren voor hun leerlingen of studenten, waarbij niet het leren en de 

instructie centraal staan, maar de onderlinge relatie. Zo kan bijvoorbeeld een lesuur in het 

teken staan van het vertellen van de positieve en negatieve kanten die zitten aan het 

thuisonderwijs. Er moet wel voor worden gewaakt dat in een dergelijk lesuur de negatieve 

ervaringen niet de overhand krijgen en er een zogeheten besmetting met negatieve emoties 

ontstaat. De docent die tijdens het lesuur de regie heeft, moet daartoe negatieve ervaringen 

en gevoelens erkennen en waar mogelijk deze op positieve wijze herformuleren en adviezen 

geven om te helpen of andere leerlingen vragen om deze adviezen te geven. De docent kan 

ook zelf positieve verhalen inbrengen, handige tips geven voor thuisleren, grappige filmpjes 

laten zien en veel complimenten en waardering geven voor de inzet van de leerlingen en 

studenten. Op die manier staat het lesuur in het teken van positieve emoties en onderlinge 

verbondenheid.  

Er zijn op deze manier nog veel meer manieren te bedenken om de behoefte aan 

verbondenheid van leerlingen en studenten te vervullen tijdens periodes van verplicht 

thuisonderwijs. Belangrijk is in elk geval dat de behoefte aan verbondenheid door alle bij het 

onderwijs betrokkenen wordt gezien als een belangrijke basisbehoefte en niet louter als een 

‘luxe’, en dat er actief iets moet worden gedaan om deze behoefte beter te vervullen. Dit zal 

niet alleen het psychische welzijn van leerlingen en studenten ten goede komen, maar ook hun 

motivatie om te leren en hun schoolse prestaties. Wanneer de behoefte aan verbondenheid 

beter wordt vervuld, zal bovendien ook de attitude ten aanzien van thuisonderwijs in de 

toekomst positiever worden. Dit is van groot belang mocht er zich weer een situatie voordoen 

waarin kinderen en jongeren langdurig verplicht worden om thuisonderwijs te volgen in plaats 

van klassikaal onderwijs. Een positieve attitude ten aanzien van thuisonderwijs in de toekomst 

voorkomt dat leerlingen en studenten op gaan kijken tegen thuisonderwijs (‘dat wordt niks’) 

en er een zelf vervullende voorspelling ontstaat (‘thuisonderwijs is stom, dus waarom zou ik 

me ervoor inspannen…’). 

Een derde aanbeveling heeft betrekking op het beter vervullen van de behoefte aan 

competentie van leerlingen en studenten in de context van thuisonderwijs. Ons onderzoek 

laat zien dat ook deze behoefte tijdens het verplicht thuisonderwijs niet erg sterk werd 

vervuld. Meer concreet betekent dat, dat leerlingen en studenten vaak niet goed wisten hoe 

ze het leren thuis moesten aanpakken. Op zich is dat ook niet zo vreemd. In een fysieke of 

klassikale setting kan een leerling of student een klas- of studiegenoot of docent om advies 

vragen. Bovendien bevat het onderwijs in een klassikale setting vaak veel meer structuur. Er 
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wordt voor de leerling of student bepaald wat deze in de les moet doen, hoe lang hij of zij 

daarover kan doen en wanneer iets klaar of af is. In de thuissituatie is dit veel minder duidelijk. 

Het leren is dan meer afhankelijk van de eigen inschattingen en competenties van de student 

of leerling. Om leerlingen en studenten beter toe te rusten voor het thuisonderwijs is het dan 

ook van groot belang dat docenten aandacht besteden aan hoe leerlingen en studenten het 

thuis leren en studeren het beste kunnen aanpakken.   

In dat kader kan het zeer nuttig zijn leerlingen en studenten te leren hoe ze 

zelfregulerend kunnen leren. Zelfregulerend leren houdt in dat een leerling het eigen leren in 

goede banen kan leiden, kan evalueren, bijsturen en zichzelf weet te motiveren voor het leren 

(e.g., Dijkstra, 2019; Dijkstra, Bunnik, & Krikke, 2021). Kunnen leerlingen zelfregulerend leren 

dan kunnen ze dus ook leren als er geen docent in de buurt is die hen vertelt dat ze aan de 

slag moeten, wat ze moeten doen of hoe ze dat moeten doen. Zelfregulerend leren is al 

belangrijk in het reguliere onderwijs. 

 Zo blijkt uit onderzoek dat leerlingen en studenten die zelfregulerend kunnen leren 

minder problemen op school ervaren, beter presteren, meer plezier hebben in school en een 

betere academische zelfwaardering hebben (Dijkstra et al., 2021). Zelfregulerend leren is nog 

belangrijker als het gaat om thuisonderwijs. Thuisonderwijs doet namelijk, door de vrijheid die 

het met zich meebrengt, een nog veel groter beroep op zelfregulerend leren dan regulier 

onderwijs (Jansen et al., 2020). Louter aangeven welke bladzijden uit het boek moeten worden 

bestudeerd en welke opgaven moeten worden gemaakt, volstaat simpelweg niet willen 

motivatie en prestaties van leerlingen en studenten tijdens het thuis leren op peil blijven. 

Docenten moeten opdrachten en instructies geven die leerlingen stimuleren en uitdagen om 

zelfregulerend te leren. Hiervoor zijn reeds allerlei tools, technieken en trainingen ontwikkeld 

(zie bijvoorbeeld Dijkstra, 2019; Dijkstra et al., 2021). Onderwijsinstellingen doen er dan ook 

goed aan om zich hierin te verdiepen en van leerlingen en studenten effectieve 

‘thuisstudeerders’ te maken.  

Samenvattend kan gesteld worden dat zowel overheid als onderwijsinstellingen op 

concrete punten actie kunnen ondernemen om (verplicht) thuisonderwijs zowel prettiger als 

effectiever te maken. Het lijkt van groot belang dat overheid en schoolbesturen deze uitdaging 

daadkrachtig oppakken, in samenspraak met docenten, ouders, leerlingen, studenten en 

ondersteunende diensten zoals het schoolmaatschappelijk werk. Immers, het coronavirus (of 

varianten daarvan) kunnen er nog lange tijd voor zorgen dat leerlingen en studenten niet 

(allemaal tegelijkertijd) in een klassikale setting of op schoolonderwijs kunnen genieten en dat 

dit thuis moet gebeuren. Nú maatregelen nemen kan helpen om achterstanden in kennis en 

vaardigheden van leerlingen en studenten en bijvoorbeeld schooluitval ten gevolge van een 

verlaagd psychologisch welzijn en verminderde motivatie te helpen voorkomen.  

Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke effectiviteit van maatregelen die het 

thuisonderwijs verbeteren (zie de hiervoor genoemde aanbevelingen) lijkt vervolgonderzoek 

tenslotte zeer wenselijk. Het is raadzaam om verschillende interventies – bijvoorbeeld 

interventies die de behoefte aan competentie in de context van het thuisonderwijs helpen 

vervullen – te onderzoeken op effectiviteit. In hoeverre versterken deze interventies precies 

het gevoel van competentie als het gaat om thuisonderwijs, wat doet dit met het 

psychologische welzijn van leerlingen en studenten en hoe lang houdt dat effect aan? Iets 
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soortgelijks geldt voor andere interventies, bijvoorbeeld interventies die zich richten op het 

beter vervullen van de behoefte aan verbondenheid tijdens het thuisonderwijs of die helpen 

de voorwaarden voor effectief thuisonderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld, welk verschil maakt 

het precies als een leerling of student een rustige werkplek heeft als het gaat om diens 

leerprestatie, motivatie en psychologische welzijn? Op deze manier ontstaat nog meer zicht 

op die interventies die het meest effectief en efficiënt zijn in het optimaliseren van 

thuisonderwijs. We willen overheid en scholen dan ook aanraden om te investeren in deze 

vorm van onderzoek. 

 

Dankbetuiging 

We zijn zeer dankbaar voor de verleende medewerking van alle onderwijsinstellingen, 

schoolbesturen, leerlingen en studenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Zonder 

hun inzet was het onderzoek niet mogelijk geweest. Tot slot zijn wij de Maduro & Curiel’s 

Bank (MCB) zeer erkentelijk die het onderzoek mede heeft gefinancierd middels de Leerstoel 

Financial Management Science Lionel “Paps” Capriles.  

 



 22 

5. Literatuur 
 

Barelds, D. P. H., Dijkstra, P., & Van Brummen-Girigori, O. (2021). Thuiswerken op 

Curaçao ten tijde van corona. Rapport University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. 

 

Cheon, S. H., Reeve, J., & Song, Y. G. (2016). A teacher-focused intervention to 

decrease PE students’ amotivation by increasing need satisfaction and decreasing need 

frustration. Journal of Sport & Exercise Psychology, 38, 217–235.  

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human 

needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.  

 

De Naeghel, J., Van Keer, H., Vansteenkiste, M., Haerens, L., & Aelterman, N. (2016). 

Promoting elementary school students’ autonomous reading motivation: Effects of a teacher 

professional development workshop. The Journal of Educational Research, 109, 232–252. 

 

Dijkstra, P. (2019). Effectiever studeren: leerstrategieën voor het hoger onderwijs. 

Amsterdam: Boom. 

 

Dijkstra, P., Bunnik, P., & Krikke, A. (2021). Zelfregulerend leren: effectiever leren met 

leerstrategieën. Amsterdam: Boom. 

 

Guay, F., Lessard, V., & Dubois, P. (2016). How can we create better learning 

contexts for children? Promoting students’ autonomous motivation as a way to foster 

enhanced educational outcomes. In J. Wang, W.C., Liu, R.M. Ryan. Building Autonomous 

Learners (pp. 83-106). Springer: Singapore. 

 

Jansen, R. S., van Leeuwen, A., Janssen, J., Conijn, R., & Kester, L. (2020). Supporting 

learners’ self-regulated learning in massive open online courses. Computers & Education, 146.  

 

JRC Technical Report (2020). The likely impact of Covid-19 on education. Europese 

Commissie: Brussel. Geraadpleegd op 20 januari 2021 op: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121071/jrc121071.pdf 

 

Kusurkar, R. A., Croiset, G., & Ten Cate, O. T. J. (2011). Twelve tips to stimulate 

intrinsic motivation in students through autonomy-supportive classroom teaching derived 

from Self-Determination Theory. Medical Teacher, 33, 978–982.  

 

Van Yperen N. W., Rietzschel E. F., De Jonge, K. M. M. (2014) Blended working: For 

whom it may (not) work. PLoS ONE 9(7): e102921.  

 

Wang, C., Liu, W. C., Kee, Y. H., & Chian, L. K. (2019). Competence, autonomy, and 

relatedness in the classroom: understanding students' motivational processes using the self-

determination theory. Heliyon, 5, e01983.  



 23 

 

Watt, H. M. G., Bucich, M., & Dacosta, L. (2019). Adolescents’ motivational profiles in 

mathematics and science: Associations with achievement striving, career aspirations and 

psychological wellbeing. Frontiers in Psychology, 10. 


