
 

 

 

 
Vragenlijst (tussentijdse) evaluatie leerlingen: onderwijs op afstand  
 
Beste leerling, 
 
Door de coronacrisis is het volgen van lessen anders geworden. Een tijd lang is het alleen op afstand 
geweest, daarna een tijdje een combinatievorm en nu weer (bijna) helemaal online. We willen leren 
van deze unieke situatie. We zijn daarom benieuwd hoe jij het als leerling hebt ervaren om thuis de 
lessen te volgen en te leren.  
 
Je antwoorden worden anoniem opgeslagen en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 
 
Heb je vragen over dit onderzoek? We beantwoorden ze graag. Stuur een e-mail naar [naam + 
mailadres]. 

 
Groeten, 
 
[naam] 

 
Deel 1 - Algemene gegevens 
We willen eerst graag wat meer over jou weten.  
  

1. Welk onderwijs volg je?   
o vmbo basis   
o vmbo basis/kader   
o vmbo kader   
o vmbo kader/mavo 
o mavo 
o mavo/havo  
o havo   
o havo/vwo 
o atheneum 
o gymnasium  
o Anders, namelijk <open antwoordveld, optioneel>  

  
2. In welk jaar zit je?   

o Jaar 1   
o Jaar 2   
o Jaar 3   
o Jaar 4   
o Jaar 5   
o Jaar 6   

  
3. Ik ben…  
o Jongen  
o Meisje  
o <open antwoordveld>  

  



 

 

 

Deel 2 – Inhoudelijk 
 

4. Wat is jouw mening over de manier waarop je in coronatijd les krijgt?  
Vink het vakje aan van de plek die het beste bij jou past. 

 
Het volgen van lessen op afstand vind ik..... 
 

Iets negatiefs  O O O O O Iets positiefs  

Helemaal niet leerzaam  O O O O O Heel erg leerzaam  

Slechter dan het volgen van 
lessen op school 
 

O O O O O 
Beter dan het volgen van 
lessen op school 
 

Een flop bij ons op school  O O O O O Een succes bij ons op school  

Wil ik nooit meer 
meemaken 
 

O O O O O 
Wil ik als corona voorbij is 
vaker doen 

 
 

5. De scholen zijn nu voor de meeste leerlingen weer gesloten. Vlak voor en na de 
zomervakantie heb je een tijdje zowel online als op school les gehad. We willen graag van jou 
weten:   

• hoe het was vóór corona   
• hoe het was met alleen het thuisonderwijs  
• hoe het was met de combinatie van thuisonderwijs en lessen op school 
• hoe het straks moet worden als corona voorbij is 

 
Geef jouw mening over deze stellingen.  
  

6. Ik heb goed contact met vrienden van school 

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?  

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?  

O  O  O  O  

 
7. Ik kan vragen stellen aan mijn leraar of mentor  

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?  

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  



 

 

 

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?  

O  O  O  O  

 
8. Mijn leraar geeft voldoende uitleg  

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?  

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?  

O  O  O  O  

 
9. Ik krijg feedback op mijn leren (= ik krijg een reactie van hoe ik leer) 

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs? 

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is? 

O  O  O  O  

 
10. Ik kan mijn schoolwerk zelf plannen  

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs? 

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is? 

O  O  O  O  

 
11. Ik werk graag aan opdrachten van school 

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs? 

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?  

O  O  O  O  

 
12. Ik kan mijn aandacht goed bij mijn schoolwerk houden  



 

 

 

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?   

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?  

O  O  O  O  

 
13. Ik werk voor school digitaal en/of online  

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?  

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?  

O  O  O  O  

 
14. Ik begrijp de lesstof goed 

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?  

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?  

O  O  O  O  

 
15. Ik kan de lesstof goed onthouden 

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?   

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?   

O  O  O  O  

 
16. Mijn leraren zijn goed in lesgeven  

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?   

O  O  O  O  



 

 

 

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?   

O  O  O  O  

 
17. Mijn rooster is altijd duidelijk 

  Nooit  Soms  Vaak  Altijd  

Hoe was het voor corona?   O  O  O  O  

Hoe was het tijdens het 
afstandsonderwijs?  

O  O  O  O  

Hoe was tijdens de combinatie 
van thuisonderwijs en les op 
school? 

O  O  O  O  

Hoe moet het straks worden als 
corona voorbij is?  

O  O  O  O  

 
18. Hoe leer jij het liefst? Vink het vakje aan van de plek die het beste bij jou past. 

 

De leraar legt uit in de klas  
O O O O O 

De leraar legt online uit 
(bijvoorbeeld met een filmpje)  

De leraar zorgt voor taken 
of studieplanner   

O O O O O 
Ik maak zelf mijn eigen 
planning   

Veel lessen en weinig 
huiswerk  

O O O O O 
Weinig lessen en meer 
huiswerk  

Ik werk veel alleen   O O O O O Ik werk veel in groepjes  

Mijn mentor of coach geeft 
veel begeleiding  

O O O O O 
Ik werk veel zelfstandig   

Ik heb elke week hetzelfde 
rooster 

O O O O O 
Ik kan mijn rooster zelf maken  
 

Ik kan vakken op 
verschillende niveaus 
volgen  

O O O O O 
Ik volg elk vak op hetzelfde 
niveau  
 

De leraar geeft mij een 
cijfer voor mijn rapport  

O O O O O 
De leraar geeft tussendoor 
feedback hoe het gaat  

Ik werk het liefst op papier 
of met een boek  

O O O O O 
Ik werk het liefst digitaal 

De leraar bepaalt wat, hoe 
en wanneer ik leer  

O O O O O 
Ik bepaal zelf wat, hoe en 
wanneer ik leer 

  
Sommige dingen gaan beter op school of soms thuis. Heb je tips en tops voor jezelf en voor je leraren 
over het thuisonderwijs of over de combinatie van thuisonderwijs en lessen op school?   
  

19. 1 tip en 1 top voor mezelf:  
<open antwoordveld> 

  
20. 1 tip en 1 top voor mijn leraren:  

<open antwoordveld> 



 

 

 

 
21. Tijdens de coronaperiode heb je misschien minder of op een andere manier toetsen 

gekregen. Wat is je daarin opgevallen? Is dat iets positiefs of negatiefs? 
<open antwoordveld> 
 

22. Hoe vind jij het prettig om te controleren of je de lesstof goed begrijpt? (Bijvoorbeeld een 
toets in de klas of online maken, leren voor een cijfer voor je rapport, een opdracht maken, 
of op een andere manier feedback van je leraar krijgen)? 
<open antwoordveld> 

 
Straks ga je weer volledig naar school. Stel dat jij helemaal zelf mag bepalen hoe de school er 
dan uitziet. Hoe wil jij dan leren? Denk bijvoorbeeld aan het rooster, huiswerk en opdrachten, de 
lessen en pauzes. 
 

23. Noem twee dingen uit de oude situatie (vóór corona) die je dan wil terugzien.   
   <open antwoordveld> 
 

24. Noem twee dingen van het thuisonderwijs die je dan wil terugzien.  
 <open antwoordveld> 

 

Wat verwacht jij van je mentor? 
   
25. Noem twee dingen uit de oude situatie (vóór corona) die je dan wil terugzien.   

   <open antwoordveld> 
 

26. Noem twee dingen uit de nieuwe situatie (thuisonderwijs) die je dan wil terugzien.  
 <open antwoordveld> 

 
Tekst afsluitende pagina:  
Heel leuk dat je hebt meegedaan aan de vragenlijst, dankjewel!   
  

27. Wil je nog iets kwijt? Dat kan hier!  
<open antwoordveld> 

  
[knop verzenden]  
 


