
Resultaten onderzoek
online werken en lesgeven

tijdens de coronacrisis

1148 studenten
hebben feedback gegeven.

Informatie vanuit het FC
rondom de coronacrisis:

meest gelezen via:

1. Teams   2. FCLive   3. Mail

70% van de studenten
heeft iedere week contact
met de coach/docenten
naast de online lessen.

Het contact met de coach
wordt het best beoordeeld
met 85% waardering.
Daarna volgen docenten met 75% 
en medestudenten met 72%.

Beoordeling online lessen
door studenten:

Beoordeling FCLive
en Microsoft Teams:
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Paar uur per
week

1 dag per week 2 dagen per
week

Alles op school Anders

Studenten Docenten

Voorkeur voor online lessen/
activiteiten in de toekomst
studenten vergeleken met docenten:

“Er wordt duidelijk verteld wat er van ons verwacht 
wordt. Daarna kunnen we zelfstandig aan de slag. 
Als je een vraag hebt kan je meteen contact 
opnemen met de docent. Aan het eind van de les, 
sluiten wij het gezamenlijk af. Hierdoor weet je of je 
genoeg hebt gedaan en hoe het met iedereen gaat.” 
respondent 808

Meest gegeven 
antwoorden door 
studenten 
op de vraag: 
wat gaat 
goed?

Gericht op het FC Gericht op docenten Gericht op de lessen Gericht op opdrachten

“Het is goed opgepakt door 
school, ik kan mijn opleiding 
blijven volgen en de techniek 
werkt over het algemeen goed.”

“Docenten doen hun best, de 
uitleg en verwachtingen zijn 
helder. Communicatie gaat 
goed, want docenten zijn 
makkelijker en sneller te 
bereiken. Ook kunnen docenten 
nu meer aandacht besteden aan 
individuele studenten.”

“De lessen zijn goed voorbereid, 
er worden PowerPoints en 
andere middelen gebruikt. Ik 
kan me beter concentreren dan 
in de klas en het is fijn dat de 
lessen korter zijn. Het scheelt 
reistijd.”

“De opdrachten die worden 
gegeven zijn goed. Ik kan nu 
flexibeler mijn tijd verdelen en 
bezig gaan met opdrachten. Ik 
kan zelfstandig verder werken.” 

‘Als we bij bepaalde lessen de PowerPoint krijgen en in dat 
1,5 uur de PowerPoint moeten kijken en alle opdrachten 

moeten maken en inleveren, vind ik dat krap. Het is beter dat 
de leraren bij elke les zeggen dat de opdrachten moeten zijn 
ingeleverd om bijvoorbeeld 2 of 3 uur.  Zodat wij niet haastig 

alles moeten maken en de opdrachten niet matig worden 
ingeleverd.’ respondent 179

Meest gegeven 
antwoorden door 
studenten op 
de vraag: 
wat kan
beter?

Gericht op begeleiding Gericht op de lessen Gericht op de opdrachten Gericht op het rooster

“Meer individuele gesprekken 
met docenten/coach via 
videobellen zou prettig zijn. Ook 
zou meer contact in de klas met 
andere studenten fijn zijn. Het 
zou het beter zijn als iedereen 
zijn camera aanzet, dat maakt 
de les normaler.”

“Houd de lessen kort, krachtig 
en duidelijk. Gebruik 
bijvoorbeeld een PowerPoint bij 
de uitleg. Afwisseling tijdens de 
les met interactie zou fijn zijn 
om het vol te kunnen houden. 
Maak de groep tijdens de les 
niet te groot. Vermeld na de les 
in de chat wat er besproken is 
en verwacht wordt.”

“Geef duidelijk aan wanneer 
opdrachten ingeleverd moeten 
worden. Groepsopdrachten 
zouden ook fijn zijn om meer te 
kunnen samenwerken met 
andere studenten. Er mogen 
best wat meer (relevante) 
opdrachten worden gegeven.”

“Online lessen zijn anders, 
maak dus een apart rooster, 
zonder tussen uren met kortere 
blokken. Dan is er ook ruimte 
voor stage of de thuissituatie. 
Controleer op aanwezigheid en 
de gemaakte opdrachten.” 

444 medewerkers
hebben feedback gegeven.

80%
van de medewerkers
voelt zich (ruim) voldoende
ondersteund voor digitaal werken.
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Hoe vind je het samenwerken 
met collega’s vanuit huis tijdens 
deze coronacrisis?

“Ik ben trots op ons team omdat we in een 
extreem korte tijd het online onderwijs 
opgezet hebben. 
Net zo trots ben ik op de studenten die 
bijna allemaal net zo flexibel en 
gemotiveerd zijn om de lessen te volgen.” 
respondent 186

Meest gegeven 
antwoorden door 
medewerkers 
op de vraag: 
waar ben 
je trots op?

Gericht op het FC Gericht op eigen werk Gericht op samenwerking 
collega’s

Gericht op studenten

“Dat we zo snel een omslag 
hebben gemaakt met alle 
collega’s en studenten. Dat we 
elkaar zoveel helpen, beter 
willen worden en volop 
experimenteren.” 

“Dat we creatief kunnen zijn, 
onze digitale vaardigheden 
steeds beter worden en dat het 
lukt om studenten te blijven 
bedienen.”

“Dat we het in ons team goed 
met elkaar oppakken en 
samenwerken hierin.”

“Studenten pakken het goed op, 
de meesten zijn gemotiveerd en 
werken keihard. Er is ook veel 
wederzijds begrip voor deze 
situatie.” 

Resultaten onderzoeken ‘Digitaal werken tijdens de coronacrisis’ voor medewerkers en ‘Online onderwijs tijdens de coronacrisis’ voor studenten van het Friesland College. 
Uitgevoerd in de periode 2 april 2020 tot en met 13 april 2020. Alle medewerkers en studenten van het Friesland College konden dit onderzoek anoniem invullen. 

Volledige resultaten zijn gepubliceerd op FCLive voor zowel medewerkers als studenten. Infographic gemaakt door Ashwin Brouwer.

Meest gegeven antwoorden door docenten op 
de vraag: wat kan beter bij de online lessen?

Gericht op didactiek Gericht op de lessen Gericht op de opdrachten Gericht op andere zaken

“Didactische vaardigheden 
werkvormen tijdens online 
lessen zijn anders dan in de 
klas. Dit heeft nog extra 
aandacht nodig.”

“Meer variatie in de lessen, 
differentiëren tijdens de lessen, 
meer dynamiek en creativiteit.”

“Praktische en nuttige 
opdrachten kunnen maken.”

“Onderzoeken wat er verder 
mogelijk is, naast de online 
lessen. Bijvoorbeeld zaken 
rondom begeleiding, 
examinering en toetsing.”


