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Voorwoord 
 

Voor u ligt de Masterthesis “De keukentafel als klaslokaal. Een onderzoek naar de visie van 

hoogbegaafde leerlingen met het afstandsonderwijs ten tijde van Corona”. Het onderzoek is 

geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Masteropleiding Orthopedagogiek aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Naar mijn inziens is het afstandsonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen 

een interessant onderwerp, aangezien het recentelijk heeft plaatsgevonden en de resultaten 

gebruikt kunnen worden voor eventuele aanpassingen in het aangeboden afstandsonderwijs; mocht 

dit in de toekomst door omstandigheden weer nodig zijn. 

In de thesis wil ik graag aandacht besteden aan de mensen die een bijdrage hebben geleverd 

aan het onderzoek. Allereerst wil ik de thesisbegeleider Wendy Post bedanken voor de feedback die 

zij gedurende het onderzoek heeft gegeven. Haar kritische en motiverende opmerkingen hebben 

bijgedragen aan de kwaliteitsverhoging van de thesis. Daarnaast wil ik de drie voltijds 

hoogbegaafdheid scholen bedanken, die hebben deelgenomen aan het onderzoek. In het bijzonder 

wil ik daarbij de contactpersoon Barbara Beers bedanken, voor de tijd die zij heeft gestoken in het 

verspreiden van de informatiebrieven onder schoolbesturen, leerkrachten, ouders en leerlingen. De 

thesis zou namelijk zonder de betrokkenheid van participanten niet uitgevoerd kunnen worden. 

Bovendien wil ik de vier medestudenten van de Masteropleiding Orthopedagogiek bedanken 

voor de fijne samenwerking gedurende het onderzoek. Ik heb de momenten van overleg en 

feedback als bevorderlijk en positief ervaren. Naar mijn inziens hebben zij ook een bijdrage geleverd 

aan de kwaliteitsverhoging van de thesis. Ten slotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor 

hun motiverende woorden en de kritisch blik waarmee zij het onderzoek hebben doorgelezen. Dit 

heeft zeker bijgedragen aan het onderzoeksproces. 

In de middelbare school periode schreef ik altijd op het einde van mijn werkstukken: “Ik heb 

er veel van geleerd, maar ik ben blij dat af is”. Persoonlijk vind ik deze quote ook wel van toepassing 

bij de afronding van mijn masterthesis. 

 

Iris Marije Kroon 

Sneek, 25 juni 2021 
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Samenvatting 

De afgelopen maanden hebben leerlingen noodgedwongen kennisgemaakt met het 

afstandsonderwijs. Deze vorm van onderwijs vraagt van leerlingen een andere manier van leren, 

waardoor leerkrachten het lesprogramma en het lesaanbod anders moesten vormgeven. Gedurende 

het afstandsonderwijs is er veel aandacht geweest voor de effecten van het afstandsonderwijs op de 

ontwikkeling van leerlingen, zowel in positieve- als in negatieve zin. In de onderzoeken is niet alleen 

gekeken naar de ontwikkeling van reguliere leerlingen, maar ook naar leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, waaronder hoogbegaafde leerlingen. De bevindingen van die onderzoeken zijn 

echter merendeels gebaseerd op de ervaringen van ouders en leerkrachten en niet zozeer vanuit de 

hoogbegaafde leerlingen zelf. Daarom is er in dit onderzoek gekeken naar de eigen ervaringen van 

hoogbegaafde leerlingen met het afstandsonderwijs. Om dit doel te kunnen bereiken, is er voor 

kwalitatief onderzoek gekozen. De vormgeving van het afstandsonderwijs en de ervaringen van 

hoogbegaafde leerlingen, zijn uitgevraagd door middel van semigestructureerde interviews. In totaal 

zijn bij zes leerkrachten en twaalf hoogbegaafde leerlingen interviews afgenomen. De resultaten 

tonen aan dat hoogbegaafde leerlingen wisselende ervaringen hebben met het afstandsonderwijs. 

Dit hangt samen met persoonsfactoren, hoogbegaafdheidsfactoren, thuissituatie en aangeboden 

afstandsonderwijs. In het algemeen hebben leerkrachten geprobeerd om het reguliere 

lesprogramma en lesaanbod aan te bieden. Hoogbegaafde leerlingen zijn veelal van mening dat 

leerkrachten en waar nodig hun ouders, goed hebben aangesloten bij hetgeen zij nodig hebben om 

afstandsonderwijs te volgen. Een positief punt van het afstandsonderwijs is het thuiswerken. De 

hoogbegaafde leerlingen hebben naar hun gevoel meer autonomie en zelfstandigheid gehad. De 

meesten hebben dit als prettig ervaren. Nog een voordeel van het thuiswerken, is dat hoogbegaafde 

leerlingen zich veelal beter hebben kunnen concentreren, doordat het thuis rustiger was dan in de 

klas. Een negatief punt van het afstandsonderwijs, is het verminderende sociale contact en het niet 

kunnen samenwerken. Sommigen hebben zich daardoor eenzaam gevoeld. Bovendien hebben 

hoogbegaafde leerlingen het lesaanbod als saai en niet gevarieerd ervaren, waardoor hun motivatie 

veelal lager was. Ten slotte hebben niet alle leerlingen zich competent gevoeld gedurende het 

afstandsonderwijs.  
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Abstract 

Children were forced to become acquainted with distance education in the past months. This form 

of education demands a different way of learning form pupils, forcing teachers to shape a different 

curriculum and offered lessons. There has been a lot of attention on the effects of distance 

education on the development of pupils during the distance education, both in a positive and 

negative sense. They did not only look at the development of regular students during the researches, 

they also looked at the pupils with special educational needs, among which gifted children. 

However, the findings of those researches are mostly based on the experiences of parents and 

teachers, not so much from the gifted children themselves. That is why, in this research, we looked 

at the experiences of gifted children with distance education. Qualitative research was chosen, in 

order to achieve this goal. How the distance education was shaped and the experiences of gifted 

children, is questioned by means of semi-structured interviews. Six teachers and twelve gifted 

children in total were interviewed. The results demonstrate the varying experiences gifted children 

have with distance education. The positive and negative experiences often coherent with the 

offered distance education and the extent to which this matches the characteristic features of 

giftedness and the specific educational needs that arise from that. Besides, personal factors and 

home situations influence the experiences. Teachers generally tried to offer the curriculum and 

offered lessons just like at school. Gifted children often think that teachers- and if needed their 

parents- matched well with what they needed to follow distance education. Working at home is one 

of the positive points of the distance education. The gifted pupils have had, according to their 

feeling, more autonomy and independence. The majority experienced this as pleasant. Another 

advantage of working at home is that gifted children often were able to concentrate better, because 

it is quieter at home than in the classroom. A negative aspect of distance education is the decreased 

social contact. Some have felt lonely because of it. Furthermore, gifted children have experienced 

the offered lessons during distance education as dull and unvaried, causing their motivation to be 

much lower than it used to be. Moreover, not all children felt competent during distance education.   
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

In december 2019 brak het Coronavirus voor het eerst uit in de Chinese stad Wuhan (Azhari 

& Fajri, 2021) In het voorjaar daarop verspreidde het virus zich in razend tempo door Nederland, 

waardoor veel mensen ziek werden of zelfs overleden aan de gevolgen ervan (de Jonge et al., 2020). 

Om deze pandemie te bestrijden, was de Nederlandse overheid genoodzaakt om verregaande 

maatregelen te nemen om de besmettingsgraad te verlagen. Eén van de vele maatregelen was het 

sluiten van scholen (Azhari & Fajri, 2021; Sintema, 2021). Om het onderwijs te kunnen continueren, 

moesten scholen noodgedwongen op korte termijn hun lesprogramma en lesaanbod aanpassen, 

zodat leerlingen thuis toch nog een vorm van onderwijs konden volgen (Cui et al., 2021). Het 

afstandsonderwijs1 werd hiermee het nieuwe normaal, waarbij online leren de norm was. 

Het afstandsonderwijs vraagt van leerlingen een andere manier van leren, waardoor het 

lesprogramma en lesaanbod anders moest worden vormgegeven dan in het fysieke onderwijs 

(Heriyanto et al. 2021). Veel scholen hebben in die periode gekozen voor een selectieve voortzetting 

van het reguliere lesaanbod, aangezien de onderwijstijd naar beneden ging. De nadruk lag hierbij 

veelal op het aanbieden van de kernvakken (Inspectie voor het Onderwijs, 2020). Het 

afstandsonderwijs vraagt daarnaast andere faciliteiten dan het fysieke onderwijs. Voor het volgen 

van afstandsonderwijs, is veelal toegang tot technologie noodzakelijk (van Cappelle et al., 2021). 

Medio mei 2020 mochten de scholen hun deuren weer openen, doordat de 

besmettingsgraad voldoende was gedaald (Fantini et al.,2020). Scholen konden echter niet op volle 

kracht het onderwijs voortzetten, gezien de beperkende maatregelen die nog steeds van kracht 

waren. Het fysieke onderwijs was echter van korte duur, want in het najaar van 2020 brak de 

tweede Coronagolf uit; de scholen moesten opnieuw hun deuren sluiten en de leerlingen waren 

wederom aangewezen op het afstandsonderwijs (Spitzer, 2021).  

Gedurende deze twee periodes was er veel aandacht voor de effecten van het 

afstandsonderwijs op leerlingen, zowel in positieve- als in negatieve zin (Azhari & Fajri, 2021). In 

onderzoeken werd - naast reguliere leerlingen - ook gekeken naar leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, waaronder hoogbegaafde leerlingen. In het onderzoek van zowel Türksoy en 

Karabulut (2021) als van Bakx et al. (2020) komen naar voren dat het afstandsonderwijs 

verschillende effecten heeft gehad op de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen. Een gedeelte 

van de leerlingen heeft baat gehad bij het afstandsonderwijs. Zij hebben gedurende die periode een 

gelijkblijvende- of zelfs een positieve ontwikkeling doorgemaakt; deze is tot uiting gekomen in 

                                                             
1
 “Onderwijs dat leerlingen volgen zonder op school aanwezig te zijn en dat schriftelijk of met behulp van de computer, 

tablet, smartphone of anderszins plaatsvindt” (DUO Onderwijsonderzoek & Advies, 2020, p. 5). 
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basisbehoefte autonomie2 en competentie3. Er is echter ook een gedeelte van de leerlingen die een 

verminderde ontwikkeling heeft laten zien; deze is tot uiting gekomen in de basisbehoefte 

verbondenheid4. De bevindingen in de onderzoeken zijn echter merendeels gebaseerd op de 

ervaringen van ouders en leerkrachten en niet zozeer vanuit de hoogbegaafde leerlingen zelf.  

Aangezien hoogbegaafde leerlingen - volgens Gómez Leon (2020) - specifieke 

onderwijsbehoeften hebben, is het relevant om inzicht te krijgen in de eigen ervaringen van deze 

leerlingen met het afstandsonderwijs. Deze resultaten zouden gebruikt kunnen worden voor 

eventuele aanpassingen in het aangeboden afstandsonderwijs, mocht dit in de toekomst door 

omstandigheden weer nodig zijn. Als scholen hierdoor opnieuw moeten sluiten, kunnen 

leerkrachten deze kennis inzetten om het afstandsonderwijs aan te laten sluiten bij de specifieke 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. 

Het doel van dit onderzoek is, het in kaart brengen van de ervaringen van hoogbegaafde 

leerlingen met het afstandsonderwijs. Om de positieve en negatieve ervaringen te kunnen 

interpreteren, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop het afstandsonderwijs is 

vormgegeven. Ook is het belangrijk om samen met de leerlingen te kijken welke faciliteiten zij nodig 

hebben om efficiënt afstandsonderwijs te volgen. Vanuit deze relevanties, is de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld:  

“Wat zijn de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het afstandsonderwijs ten tijde 

van Corona?”. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

1. Hoe is het afstandsonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen vormgegeven ten tijde van 

Corona? 

2. Wat zijn volgens hoogbegaafde leerlingen positieve- en negatieve punten van het 

(aangeboden) afstandsonderwijs?  

3. Welke faciliteiten hebben hoogbegaafde leerlingen nodig om efficiënter afstandsonderwijs 

te kunnen volgen?  

 

 

                                                             
2
 “De wens om zelf de regie te hebben en zelf beslissingen te kunnen nemen” (Bakx et al., 2020, p. 8) 

3 “Het gevoel om het schoolwerk aan te kunnen” (Bakx et al., 2020, p. 8) 
4 “De behoefte aan verbondenheid met anderen” (Bakx et al., 2020, p. 8) 
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Leeswijzer 

In het theoretisch kader worden relevante theorieën en modellen over hoogbegaafdheid 

weergegeven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de kenmerkende eigenschappen van 

hoogbegaafdheid en de specifieke onderwijsbehoeften. Ten slotte wordt in kaart gebracht welke 

faciliteiten hoogbegaafde leerlingen nodig hebben om passend onderwijs te kunnen volgen. Op basis 

van de wetenschappelijke literatuur over hoogbegaafdheid, wordt een conceptueel model gemaakt, 

die hypotheses bevatten over de onderzoeksvraag. In de methode wordt het onderzoeksdesign en 

de onderzoekspopulatie beschreven. Bovendien worden de onderzoeksvariabelen en de 

onderzoeksprocedure toegelicht en wordt nader ingegaan op de data-analyse. Wanneer de data zijn 

verzameld, worden deze beschreven aan de hand van thema’s. Ten slotte wordt in de conclusie de 

onderzoeksvraag beantwoord en wordt gereflecteerd op het conceptuele model, waarnaar in de 

discussie kritische kanttekeningen bij het onderzoek worden geplaatst. 
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 

2.1. Het begrip hoogbegaafdheid 

Wetenschappers discussiëren al eeuwenlang over een eenduidige definitie van 

hoogbegaafdheid. Tot op heden is nog geen overeenstemming over deze term. De discussie gaat 

veelal over de kenmerkende eigenschappen die aan hoogbegaafdheid verbonden zijn en de vraag of 

hoogbegaafdheid aangeboren of ontwikkelbaar is (Renzulli, 1978/2011; McBee & Makel, 2019).  

Tot ongeveer 1900 werd gedacht dat een intelligentie van 140 punten of meer een garantie 

was voor uitzonderlijke prestaties (Renzulli, 1978/2011). Het verband tussen hoogbegaafdheid, 

intelligentie en uitzonderlijke prestaties zijn volgens McBee en Makel (2019) en Jolly (2008) terug te 

leiden naar de Amerikaanse psycholoog Terman. In zijn longitudinale studie wilde hij aantonen dat 

hoogbegaafdheid het gevolg was van een hoge intelligentie en dat een hoog IQ een garantie was 

voor uitzonderlijke prestaties. Bovendien wilde hij laten zien dat hoogbegaafdheid erfelijk was. In 

zijn onderzoek is echter naar voren gekomen, dat een hoog IQ alleen geen garantie biedt voor 

uitzonderlijke prestaties; er zou meer dan alleen intelligentie nodig zijn om dit te bereiken. Onder 

andere de omgeving en de persoonlijkheid zouden van invloed zijn op de ontwikkeling van 

hoogbegaafdheid en de mate van uitzonderlijke prestaties (Terman, 1926). 

2.1.1. Renzulli: The Three Ring Conception 

Volgens Kieboom en Venderickx (2017) zijn in de laatste decennia van de twintigste eeuw 

ook andere wetenschappers, die hoogbegaafdheid als onderzoeksdomein hebben belicht. De 

Amerikaanse psycholoog Renzulli brengt in The Thee Ring Conception (zie Figuur 1) naar voren dat 

intelligentie op zich geen verklarende factor is voor hoogbegaafdheid. Hij omschrijft 

hoogbegaafdheid eerder als een samenspel of interactie van meerdere factoren; intelligentie, 

motivatie en creativiteit. Het is daarbij volgens Renzulli (1978) belangrijk om te benoemen dat elke 

factor een gelijke bijdrage levert aan hoogbegaafdheid. In het model bevindt hoogbegaafdheid zich 

in het midden, waar de drie ringen elkaar overlappen. Onder de factor motivatie wordt de wil 

verstaan om tot prestaties te komen. Hiervoor zijn volgens Renzulli (1978) eigenschappen als 

taakgerichtheid en doorzettingsvermogen nodig. Met de factor creativiteit wordt de originaliteit van 

denken en de frisheid van benadering voor problemen bedoeld (Renzulli, 1978; Kieboom & 

Venderickx, 2017). 
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Figuur 1.  

Overgenomen uit: “What makes giftedness? reeaxaming a definition”, door J. S. Renzulli, 1978, The Phi Delta Kappan, 
60(3), p. 182 (https://www.jstor.org/stablke/20299281) 

 

2.1.2. Mönks: Triadisch Interdependentiemodel - Multifactorenmodel 

Een ander belangrijk inzicht wat door onderzoeken is verkregen, is dat hoogbegaafdheid 

ontwikkelbaar is. In het model van Mönks (zie Figuur 2) wordt hoogbegaafdheid niet als een statisch 

gegeven gezien, maar als een dynamisch concept, waarbij de omgeving een belangrijke rol speelt 

(Mönks, 1985 in Mönks & Span, 1985). Mönks heeft het model van Renzulli uitgebreid tot het 

Triadisch Interdependentiemodel (Multifactorenmodel) door de omgevingsfactoren: gezin, 

ontwikkelingsgelijken en school toe te voegen. Volgens Mönks (1985) kan hoogbegaafdheid zich pas 

goed ontwikkelen, bij een samenspel van persoonskenmerken (intelligentie, motivatie, creativiteit) 

en omgevingsfactoren (gezin, school, peers) (Mönks, 1985, in Mönks &  Span, 1985).  

 

Figuur 2.  

Aangepast overgenomen uit Hoogbegaafde kinderen: leonardo-onderwijs: recht van het kind – uitdaging voor ons (p. 53), 
door B. Daeter, 2012, Uitgeverij Aspekt. 

https://www.jstor.org/stablke/20299281
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2.1.3. Gardner: Theory of Multiple Intelligence 

In de discussie of intelligentie een aangeboren eigenschap is, of dat omgevingsfactoren een 

rol spelen in de ontwikkeling van hoogbegaafdheid, lijkt de Multiple Intelligence Theory (zie Figuur 3) 

beide aspecten van de discussie te combineren (Çalik & Birgili, 2013). Volgens Gardner (1983) is 

intelligentie erfelijk, maar kan dit ontwikkeld worden door levenservaringen. Daarnaast is hij van 

mening dat er naast de linguïstische- en logische wiskundige intelligenties, nog vijf andere 

intelligenties zijn waar men in meerdere of mindere mate hoogbegaafd in kan zijn: visueel-ruimtelijk, 

muzikaal, lichamelijk kinetisch, interpersoonlijk en intrapersoonlijk intelligent (Gardner, 1983). In de 

tweede editie van zijn theorie, heeft Gardner nog twee soorten intelligenties toegevoegd: 

naturalistisch- en existentieel intelligent (Gardner, 1993). Çalik en Birgili (2013) benoemen daarbij, 

dat de eerste acht meervoudige intelligenties veelal worden bestudeerd en onderzocht, maar dat de 

existentiële intelligentie niet veel aandacht heeft getrokken. 

 

Figuur 3.  

Overgenomen uit “Multiple intelligence theory for gifted education: criticisms and implications” door Çalik en Birgili, 2013, 
Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, 1(2), p. 3 (https://doi.org/10.17478/JEYSG.201329002) 

 

https://doi.org/10.17478/JEYSG.201329002
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2.1.4. Heller: Munich Model of Giftedness  

Het Munich Model of Giftedness (zie Figuur 4) van Heller (2004) is een samenvoeging van de 

opvattingen van Renzulli, Mönks en Gardner (Jessurun et al., 2016). De soorten intelligenties en de 

verschillende omgevingsfactoren, zijn samengebracht in dit model. Heller gaat uit van de dynamiek 

tussen begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren. Bij 

een optimale dynamiek, leidt dit tot prestaties op hoogbegaafd niveau op één of meer 

prestatiegebieden die Gardner heeft onderscheiden (Heller, 2004). 

Het Munich Model of Giftedness maakt inzichtelijk waarom hoogbegaafde leerlingen wel of 

niet tot uitzonderlijke prestaties komen (Van Gerven, 2002). In de linkerkolom van het model staan 

de verschillende intelligenties en in de rechter kolom staan de prestaties die uit de intelligenties 

kunnen komen. Aan de boven- en onderkant staan de factoren die de intelligenties en de prestaties 

daarvan kunnen beïnvloeden (Van Gerven, 2002; Jessurun et al., 2016). 

 

Figuur 4.  

Overgenomen uit “ Identification of gifted and talented students” door K. A. Heller, 2004, Psychology Science, 46 (3), p. 304 
(https://server.proxy-ub.rug.nl/login?url-https://www.proquest.com/scholarly-journals/identification-gifted-talented-
students/docview/212202156/se-2?accountid=11219) 

 

2.2. Kenmerkende eigenschappen en onderwijsbehoeften 

De wetenschappelijke modellen en theorieën laten zien dat een aantal eigenschappen 

kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid (Van Tassel-Baska & Johnsen, 2007). Het is daarbij goed om 

te benoemen, dat hoogbegaafde leerlingen deze eigenschappen in meerdere of in mindere mate 

https://server.proxy-ub.rug.nl/login?url-https://www.proquest.com/scholarly-journals/identification-gifted-talented-students/docview/212202156/se-2?accountid=11219
https://server.proxy-ub.rug.nl/login?url-https://www.proquest.com/scholarly-journals/identification-gifted-talented-students/docview/212202156/se-2?accountid=11219


14 
 

beschikken. De kenmerken die veelal bij hoogbegaafdheid horen, maken inzichtelijk dat deze 

leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben; in vergelijking met reguliere leerlingen 

(Guldemond et al., 2007). Het is daarom van belang, dat leerkrachten hiermee rekening houden in 

het vormgeven van een passend onderwijsaanbod.  

Hoogbegaafde leerlingen leren nieuwe dingen in een relatief korte tijd. Ze nemen snel 

informatie op, maken vaardigheden gemakkelijk eigen en leggen vlot verbanden tussen nieuwe en 

oude kennis (Winebrenner, 2000). Volgens Van Tassel-Baska en Johnsen (2007) hebben 

hoogbegaafde leerlingen een hekel aan herhaling, omdat zij snel van begrip zijn en een hoog 

leertempo hebben. Leerkrachten in het onderwijs kiezen er dan ook vaak voor om reguliere leerstof 

te compacten en/of te versnellen. Hierdoor is er meer tijd om te verbreden en te verrijken (De Boer 

et al., 2013). De reguliere leerstof wordt op deze manier aangepast aan het werk- en denkniveau van 

hoogbegaafde leerlingen, waardoor herhaling wordt vermeden (Daeter, 2012).  

Samardzija en Peterson (2015) benoemen, dat hoogbegaafde leerlingen een voorkeur 

hebben voor een gevarieerd lesaanbod, aangezien ze brede interesses hebben. In het onderwijs 

wordt hier rekening mee gehouden door uitdagende opdrachten te bieden, die aansluiten bij hun 

niveau van werken. Hoogbegaafde leerlingen vinden het bovendien fijn om zelf te ontdekken, zelf te 

leren en zelf te doen (Van Gerven, 2002). Daarnaast hebben ze een grote behoefte aan autonomie.  

De instructies worden veelal gegeven middels het top-down model (Levent & Akça Erol, 

2019). In dit model wordt gewerkt van het grote geheel naar de details. De grotere context heeft 

vaak de interesse van hoogbegaafde leerlingen. Dit is namelijk het kader waarin nieuwe kennis kan 

worden geplaatst. Door nieuwe lesstof top-down aan te bieden, worden hoogbegaafde leerlingen 

gestimuleerd om zelf verbanden te ontdekken (Daeter, 2012). 

In de literatuur wordt volgens French et al. (2011) vaak gezegd dat hoogbegaafde leerlingen 

een voorkeur hebben voor alleen werken. Er zijn echter ook bevindingen die hier een kanttekening 

bij plaatsen (Van Tassel-Baska & Johnsen, 2007; Samardzija & Peterson, 2015). De voordelen van 

samenwerken zijn volgens hoogbegaafde leerlingen: het verdelen van opdrachten, het checken van 

antwoorden en het overleggen bij vragen. De voordelen van alleen werken, zijn daarentegen de rust 

en de onafhankelijkheid, waardoor ze hun eigen werktempo kunnen bepalen (Samardzija & 

Peterson, 2015; Van Tassel-Baska & Johnsen, 2007). Van Gerven (2002) benoemt daarbij wel, dat 

hoogbegaafde leerlingen een voorkeur hebben voor samenwerken met ontwikkelingsgelijken, 

omdat zij veelal hetzelfde (denk)niveau hebben. 
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2.3. Benodigde faciliteiten voor goed onderwijs 

Samardzija en Peterson (2015) hebben onderzoek gedaan naar de leer- en klaslokaal 

voorkeuren van hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen zouden een voorkeur hebben 

voor een opgeruimde en georganiseerde leeromgeving, omdat zij zich daar beter kunnen 

concentreren. Een rustige omgeving met weinig omgevingsgeluiden zou tevens bijdragen aan het 

concentratievermogen. Ten slotte geven hoogbegaafde leerlingen aan, dat zij ruimte nodig hebben 

om goed te werken. Sommigen vinden het fijn om hun spullen uit te spreiden over hun werkplek.  

Voor wat betreft leerkrachtcompetenties, benoemen hoogbegaafde leerlingen een voorkeur 

te hebben voor een leerkracht die geduldig en behulpzaam is. Het gevoel van gezien en gehoord 

worden, is belangrijk. Volgens van Gerven (2002) vinden sommige hoogbegaafde leerlingen het 

moeilijk om vragen te stellen, omdat ze bang zijn om foute antwoorden te geven. Een leerkracht die 

onbeleefd en ongeduldig is, stimuleert en motiveert het stellen van vragen niet (Samardzija & 

Peterson, 2015). 

 

2.4. Conceptueel model 

Op basis van de wetenschappelijke literatuur die in dit hoofdstuk is weergegeven, kan een 

conceptueel model worden gemaakt (zie Figuur 5). De theorieën en modellen over hoogbegaafdheid 

laten zien dat een aantal eigenschappen kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid. De kenmerkende 

eigenschappen maken op hun beurt inzichtelijk dat hoogbegaafde leerlingen specifieke 

onderwijsbehoeften hebben. Daardoor hebben hoogbegaafde leerlingen faciliteiten nodig die hun 

onderwijsbehoeften vervullen. Wanneer er in het onderwijs voor hoogbegaafden rekening wordt 

gehouden met deze aspecten, volgen zij naar verwachting passend onderwijs. 

De ervaringen met het afstandsonderwijs worden beïnvloed door de vormgeving van het 

onderwijs. Het hangt af van het aangeboden lesprogramma en lesaanbod en de manier hoe dit is 

gefaciliteerd. Wanneer dit passend is bij de hoogbegaafdheidsfactoren, kan het afstandsonderwijs 

als positief worden ervaren. Als het aangeboden afstandsonderwijs niet aansluit bij de 

hoogbegaafdheidsfactoren, kan het echter als negatief worden ervaren. 
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Figuur 5. 

Conceptueel Model van de Ervaringen van Hoogbegaafde Leerlingen met het Afstandsonderwijs ten tijde van Corona 
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Hoofdstuk 3 Methode 

3.1. Onderzoeksdesign 

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de ervaringen van hoogbegaafde 

leerlingen met het afstandsonderwijs ten tijde van Corona. Om dit doel te kunnen bereiken, is er 

voor kwalitatief onderzoek gekozen. Bij deze vorm van onderzoek wordt nader ingegaan op de aard, 

de eigenschappen en de waarde van het onderzochte verschijnsel (Doorewaard et al., 2015). Hoe 

het afstandsonderwijs is vormgegeven en wat hoogbegaafde leerlingen daarvan vinden, is 

uitgevraagd door middel van interviews.  

 

3.2. Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit leerkrachten en hoogbegaafde leerlingen, die 

afstandsonderwijs hebben gevormd of hebben gevolgd. Voor de representativiteit van het 

onderzoek zijn drie voltijds hoogbegaafdheid scholen benaderd, namelijk: de Leonardo-afdeling van 

de Kloostertuin te Assen, de Christiaan Huygens-afdeling van het Kompas te Dronten en de DaVinci-

afdeling van de Carrousel te Zevenaar. De zes leerkrachten en twaalf leerlingen zijn afkomstig van 

deze scholen. Een inclusiecriterium dat is opgesteld, is dat participanten enkel kunnen deelnemen 

als zij een toestemmingsformulier hebben ingevuld. Een twee inclusiecriterium is, dat hoogbegaafde 

leerlingen onderwijs moeten volgen in de groepen 5 tot en met 8. Er is hiervoor gekozen, aangezien 

deze leerlingen enige ervaring hebben met het fysieke onderwijs en het schoolse leren. De 

verwachting is dat zij hun ervaringen kunnen baseren op het verschil tussen fysiek onderwijs en 

afstandsonderwijs. De verwachting is daarnaast dat leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 goed 

kunnen verwoorden wat zij van het afstandsonderwijs vinden en wat zij nodig hebben om dit 

efficiënter te kunnen volgen. Om echter inzicht te krijgen in het aangeboden afstandsonderwijs, is 

het noodzakelijk om ook leerkrachten in de groepen 5 tot en met 8 te interviewen. Voor een 

beschrijving van de gehele steekproef, wordt verwezen naar Tabel 1 op de volgende pagina. 
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Tabel 1.  

Beschrijving Steekproef 

Leerlingen Groep  Leerkrachten  Groep  
Leerling A 7 Leerkracht 1 6/7 
Leerling B 6 Leerkracht 2 5 
Leerling C 6 Leerkracht 3 6 
Leerling D 6 Leerkracht 4 7 
Leerling E 7 Leerkracht 5 8 
Leerling F 7 Leerkracht 6 6/7 
Leerling G 8   
Leerling H 8   
Leerling I 8   
Leerling J 6   
Leerling K 7   
Leerling L 5   

   

3.3. Onderzoeksvariabelen 

De vormgeving van het afstandsonderwijs en de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen, 

zijn gemeten door middel van semigestructureerde interviews. Bij deze vorm van interviewen zijn 

vooraf open vragen opgesteld, zodat participanten veelal aan het woord zijn (Flick, 2018). Daarnaast 

is tijdens het interviewen ruimte om door te vragen naar wat participanten vertellen. Op deze 

manier wordt volgens Flick (2018) relevante informatie verkregen, aangezien participanten over een 

subjectieve theorie beschikken, die zijn gebaseerd op eigen kennis. 

 De vragen aan leerkrachten zijn gericht op de vormgeving van het afstandsonderwijs voor 

hoogbegaafde leerlingen ten tijde van Corona. Uit het theoretisch kader zijn verschillende thema’s 

naar voren gekomen, die centraal hebben gestaan tijdens de interviews met leerkrachten. Daarnaast 

zijn er thema’s aan de interviews toegevoegd die inductief zijn verkregen. Voor een overzicht van de 

thema’s, wordt verwezen naar Bijlage VI.  

 De vragen aan hoogbegaafde leerlingen gaan over de ervaringen met het afstandsonderwijs 

en de faciliteiten die zij nodig hebben om dit efficiënter te kunnen volgen. De thema’s die in de 

interviews met hoogbegaafde leerlingen centraal staan, zijn zowel deductief als inductief verkregen. 

Voor een overzicht van de thema’s, wordt verwezen naar Bijlage VI. 

 

3.4. Onderzoeksprocedure 

Om participanten te werven, is aan informed consent gedaan. Er zijn informatiebrieven naar 

drie voltijds hoogbegaafdheid scholen verstuurd (zie Bijlage I). In die brieven zijn het doel en de 

relevantie van het onderzoek benoemd, maar ook wat van participanten wordt verwacht en hoe de 
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data wordt verzameld en verwerkt. Bovendien zijn de ethische aspecten beschreven, zoals de 

vrijwillige deelname aan het onderzoek – het kan op elk moment worden stopgezet, zonder opgave 

van reden – en de waarborging van de anonimiteit. Tevens is vermeld dat het onderzoek is 

goedgekeurd door de ethische commissie van de Rijksuniversiteit Groningen.  

De drie genoemde voltijds hoogbegaafdheid scholen hebben akkoord gegeven voor het 

onderzoek. Zij hebben de informatiebrieven met de toestemmingsformulieren onder de aandacht 

gebracht van leerkrachten en wettelijk vertegenwoordigers van leerlingen (zie Bijlage II en Bijlage 

III). Naar aanleiding daarvan hebben zes leerkrachten en twaalf hoogbegaafde leerlingen zich 

opgegeven. Voorafgaand aan het onderzoek is echter vastgesteld, dat er vijf leerkrachten en vijftien 

leerlingen nodig zijn. Het beoogde aantal is niet behaald. De tweede periode van onderwijs op 

afstand, lijken hier van invloed op te zijn. Scholen hadden veelal andere zaken aan hun hoofd, 

waardoor zij niet geïnteresseerd waren in het onderzoek. 

De interviews met de leerkrachten en de leerlingen hebben online plaatsgevonden middels 

beeldbelprogramma’s als Microsoft Teams of Google Meet. Door de Coronamaatregelen is het niet 

mogelijk  geweest om de interviews op school af te nemen. De online interviews hebben ongeveer 

een half uur per participant geduurd.  

 

3.5. Data-analyse  

Voor het interpreteren van de data, is gebruik gemaakt van de methode thematische 

analyse. Deze methode wordt gebruikt om thema’s in de verkregen data te identificeren, te 

analyseren en te rapporteren (Braun & Clarke, 2006). Op basis van de verkregen thema’s, worden 

resultaten geschreven en hypotheses bevestigd of weerlegd. De eerste stap in het proces van 

thematische analyse is het transcriberen van de interviews, waarnaar ze open worden gecodeerd 

(Flick, 2018). Gedurende het coderen is gebruik gemaakt van het computerprogramma ATLAS.ti.  

Vervolgens zijn de uitgeschreven interviews doorgelezen, waarbij codes aan relevante 

tekstfragmenten zijn gekoppeld. In het onderzoek is zowel deductief als inductief gecodeerd. 

Deductieve codes worden aangedragen uit de (wetenschappelijke) literatuur, terwijl inductieve 

codes pas volgen nadat er is gecodeerd. De overgebleven codes vormen als het ware nieuwe 

thema’s. (Braun & Clarke, 2006). In Bijlage VI van dit onderzoek staan de verkregen thema’s 

weergegeven.  
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 De betrouwbaarheid in het onderzoek is gewaarborgd, door interviewprotocollen (zie Bijlage 

VI en Bijlage V) op te stellen en de interviews op te nemen en te transcriberen. Ter bevordering van 

de validiteit zijn de thema’s in de interviews deels deductief verkregen en wordt in de beschrijving 

van de resultaten dichtbij de taal van participanten gebleven. Ten slotte zijn leerkrachten en 

leerlingen uit diverse groepen en van verschillende scholen geïnterviewd, waardoor uiteenlopende 

visies worden gerepresenteerd. 

 

 

 

 

  



21 
 

Hoofdstuk 4 Resultaten 

4.1. Vormgeving van het onderwijs 

Er zijn twee periodes geweest waarin leerkrachten moesten overstappen van het fysieke 

onderwijs naar het afstandsonderwijs. De eerste periode was van maart 2020 tot en met mei 2020 

en de tweede periode was van december 2020 tot en met februari 2021. In de interviews is naar 

voren gekomen, dat leerkrachten in de eerste periode zoekend waren in de vormgeving van het 

onderwijs, aangezien zij ad hoc moesten overstappen naar het afstandsonderwijs en hier geen 

ervaring mee hadden. Daarnaast speelde in de vormgeving mee, dat leerkrachten niet wisten 

hoelang deze periode zou duren.  

Leerkracht 3: “Wij zijn begonnen in maart vorig jaar met een weektaak publiceren; gelijk in de eerste week al. 

Dat begon eerst met automatiseren en herhalen, omdat we niet wisten hoelang het ging duren”. 

Leerkracht 5: “We zouden onderwijs verzorgen voor twee tot drie uur, omdat het in eerste instantie bedoeld 

was als een tijdelijke opvang”. 

In de tweede periode zijn leerkrachten veelal vaardiger geweest in de vormgeving van het 

afstandsonderwijs, gezien hun ervaringen met de eerste periode. Zij wisten hierdoor hoe ze het 

afstandsonderwijs moesten organiseren. Bovendien hebben ook leerlingen in de tweede periode 

een beter beeld van het afstandsonderwijs gekregen, waardoor zij wisten wat ze konden verwachten 

en ze zelfstandiger konden werken. 

Leerkracht 1: “In de tweede lockdown hebben we gezegd: ja dat is eigenlijk onzin wij kunnen gewoon onderwijs 

geven en dus toen hebben we wel een heel dagprogramma geboden”. 

4.1.1. Continuïteit 

De leerkrachten hebben het lesprogramma voor hoogbegaafde leerlingen op verschillende 

manieren vormgegeven. Allen benoemen, dat ze zo goed als mogelijk het reguliere programma 

hebben aangehouden. Hier en daar met wat aanpassingen. Volgens leerkrachten is hiermee de 

continuïteit gewaarborgd; iets waar hoogbegaafde leerlingen veel baat bij hebben.  

In de periodes van afstandsonderwijs hebben de meeste leerkrachten gekozen voor het 

versturen van weekprogramma’s. Enkele leerkrachten benoemen dat zij halverwege zijn overgestapt 

naar dagprogramma’s, omdat zij zagen dat sommige leerlingen vooruit gingen werken, met het idee 

om de rest van de week vrij te zijn. Het vooruit werken is door leerkrachten ervaren als negatief, 

omdat dit het leerproces van leerlingen bemoeilijkte. Kenmerken van hoogbegaafdheid zijn, dat zij 

het fijn vinden om zelfstandig te werken en ze informatie snel opnemen en toepassen. Volgens 
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leerkrachten betekent dit niet, dat zij het geleerde altijd juist uitvoeren. Een korte instructie wordt 

toch nodig geacht. Door het aanbieden van een dagprogramma, wordt voorkomen dat leerlingen 

zonder de benodigde instructies vooruit gaan werken. Andere leerkrachten herkenden deze 

bevinding, maar zijn dit voor geweest door instructies of opdrachten pas online te zetten op de dag 

zelf.  

Leerkracht 6: “We werkten al met een weektaak, dus dat was voor de kinderen heel erg fijn, dat dat al niet 

anders was”. 

Leerkracht 1: “Ze kregen elke dag het programma, dat werd dan om kwart over acht in Teams gezet en dan 

hadden ze een kwartiertje om zich daarop in de lezen. Vanaf half negen begon het”. 

4.1.2. Variatie, differentiatie en uitdaging 

De leerkrachten hebben gedurende het afstandsonderwijs geprobeerd om een gevarieerd 

lesaanbod te bieden. Er zijn opdrachten aangeboden op het gebied van bewegingsonderwijs en 

kunstzinnige oriëntatie, maar ook taken gericht op de kernvakken en op de hoogbegaafdheid 

vakken. De meerderheid van de leerkrachten heeft echter benoemd dat de kernvakken en de 

leerlijnen die daarbij horen, ook in deze periode als belangrijk werden ervaren, aangezien deze 

vakken het fundament in het onderwijs vormen. 

Leerkracht 6: “Kies de dingen die noodzakelijk zijn om bij te houden, zoals rekenen en spelling, zodat je geen 

hiaten oploopt als je weer naar school komt”. 

Om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen, hebben 

leerkrachten het lesaanbod - net als op school - gedifferentieerd. De leerlingen hebben tijdens het 

afstandsonderwijs zo goed als mogelijk gewerkt op hun eigen niveau. Om genoeg werk aan te blijven 

bieden, hebben leerkrachten naast het reguliere werk ook extra opdrachten opgenomen in het 

lesaanbod. Op de meeste scholen zijn daarnaast de hoogbegaafdheid vakken (Science, Filosofie, 

Engels, Spaans en Chinees) doorgegaan, waardoor leerlingen genoeg uitdaging hebben gekregen. 

Ten slotte hebben leerkrachten rekening gehouden met de brede interesses van hoogbegaafde 

leerlingen, door de themalessen te blijven aanbieden. 

Leerkracht 5: “Wij konden nog steeds verder gaan met onze thema dingen. Natuurlijk moest je de opdrachten 

iets anders aanpakken; ze konden niet veel met elkaar samenwerken”. 

Leerkracht 3: “Bijvoorbeeld een ouder van een meisje is scheikundeleraar en die gaf een scheikundeles. Dan 

konden kinderen inloggen als ze dat leuk vonden en konden ze daar ook spulletjes voor ophalen. Daar werd ook 

erg leuk op gereageerd. Uiteindelijk was de hele klas aanwezig.” 
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In het fysieke onderwijs werken hoogbegaafde leerlingen veelal met digitale programma’s. 

Gedurende het afstandsonderwijs is dit doorgegaan. Veel methodes hebben de opdrachten online 

staan, waardoor leerlingen deze kunnen maken via hun eigen device. In de periodes van 

afstandsonderwijs hebben de meeste leerlingen hun eigen device mee naar huis mogen nemen. 

Wanneer leerlingen geen eigen device hadden, mochten deze lenen van school. Enkele scholen 

hebben daarnaast met schriftelijke opdrachten gewerkt; hierbij is te denken aan werkboeken of 

kopieerbladen. Eens in de zoveel tijd werden ophaalmomenten georganiseerd, zodat leerlingen 

nieuw materiaal konden ophalen. 

Leerkracht 2: “ We gebruikten Teams. Kinderen hadden een eigen account, daarmee konden ze allemaal de 

instructies volgen, maar ook mails sturen en bij alle bestanden komen. Alle methodes waarmee we werken die 

digitaal zijn, daar konden de kinderen ook zelf bij”. 

Leerkracht 3: “ En ook steeds meer dingen online gezet, werkbladen en dat soort dingen. En we hadden 

werkboeken op een ophaalmoment meegegeven, dus in principe kon het grootste gedeelte van het onderwijs 

thuis ook gewoon doorgaan”. 

Uit de interviews komt naar voren, dat de instructies op twee manieren zijn vormgegeven. 

De helft van de leerkrachten heeft ervoor gekozen om instructiefilmpjes te maken. In deze filmpjes 

werd een algemene instructie gegeven, gericht aan alle leerlingen. Leerlingen die op een plus niveau 

werken, hebben filmpjes van een hogere groep kunnen bekijken. Op deze manier zijn hoogbegaafde 

leerlingen uitgedaagd en hebben zij gewerkt op hun eigen niveau. Volgens leerkrachten is een 

voordeel van de instructiefilmpjes, dat leerlingen ze op elk moment kunnen afspelen. Ten tweede 

kunnen zij het meerdere keren bekijken, mochten ze daar behoefte aan hebben. Een nadeel van de 

instructiefilmpjes is echter, dat leerkrachten niet kunnen controleren of hoogbegaafde leerlingen de 

filmpjes hebben bekeken en/of zij de informatie snappen. 

Leerkracht 2: “Er kwamen ook wel reacties van kinderen dat ze het soms heel fijn vonden een instructiefilmpje 

wel vier keer te bekijken en dat ze dan daarna door hadden hoe het moest”. 

Er zijn leerkrachten die in de tweede periode van afstandsonderwijs zijn overgestapt naar 

online live instructies, omdat leerlingen daar behoefte aan hadden. In vergelijking met een 

instructiefilmpje, is in een online live instructie meer interactie. Tevens is het voordeel van online 

live instructies, dat leerlingen gelijk hun vragen kunnen stellen. Achteraf gezien geven leerkrachten 

aan dat zij blij zijn met deze overstap, aangezien in online live instructies meer contact met 

leerlingen was. Leerkrachten hebben hierdoor meer inzicht gekregen in het welbevinden van 

hoogbegaafde leerlingen.  
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In de online live instructies hebben leerkrachten kunnen differentiëren, door uitleg op 

niveau te geven. Daarbij is in kleine niveaugroepen gewerkt. Waar nodig was ruimte voor verlengde 

instructie. Hoogbegaafde leerlingen hebben tijdens de online live instructies de mogelijkheid 

gekregen om direct vragen te stellen. Ze hebben na die tijd ook vragen kunnen stellen, maar dan via 

de chat of mail of door een privé beeldbelgesprek in te plannen. Een paar leerkrachten benoemen, 

dat ze in hun instructies rekening hebben gehouden met het top down leren en het feit dat 

hoogbegaafde leerlingen een hekel hebben aan herhaling. 

Leerkracht 3: “Ik kon wel met die live instructies de niveaugroepen heel goed bedienen, dus alle niveaus 

hebben we wel ingedeeld in die instructies”.  

Leerkracht 6: “Vooral door top down leren. We doen ook met de instructies dat we beginnen met een opdracht 

van hé; dit is het doel van de les, je hebt dit nog nooit eerder gehad, maar hoe denk je dat het werkt?”. 

4.1.3. Contact ontwikkelingsgelijken 

In de periodes van afstandsonderwijs hebben leerkrachten regelmatig contact gehad met 

leerlingen; het varieerde van dagelijks tot wekelijks. Er zijn individuele gesprekken geweest, waarin 

leerkrachten hebben geïnformeerd naar het welbevinden van leerlingen. Daarnaast hebben 

leerkrachten groepsmomenten georganiseerd, waarin leerlingen contact konden hebben met 

medeleerlingen. Veel leerkrachten geven aan, dat niet alle leerlingen behoefte hadden aan contact. 

Sommigen zagen het nut niet in van de contactmomenten en werkten bijvoorbeeld liever door aan 

hun opdrachten. Daarnaast hebben leerkrachten opgemerkt, dat niet alle leerlingen goed aan bod 

zijn gekomen tijdens de groepsmomenten. Deze ontmoetingen verliepen veelal chaotisch, doordat 

leerlingen voor hun beurt gingen praten. Er zijn leerkrachten geweest die naar aanleiding daarvan 

hebben besloten om - op eigen initiatief - wekelijks individuele gesprekken in te plannen. Op deze 

manier hebben ze toch met elke hoogbegaafde leerling contact gehouden 

Leerkracht 1: “Er waren kinderen die dat minder opzochten en die bleven dus ook weg daaruit. Er waren ook 

kinderen die dat heel erg opzochten. Dat is afhankelijk van welk initiatief neemt het kind zelf en op welk 

initiatief gaat het kind zelf in”.  

Leerkracht 2: “We belden de leerlingen individueel. Ik sprak vijf leerlingen per dag en voor elk gesprek stond 

een kwartier gepland. En dan was het even; hoe gaat het, heb je nog vragen”. 
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4.2. Ervaringen met het afstandsonderwijs 

Uit de afgenomen interviews komt naar voren dat hoogbegaafde leerlingen veelal 

wisselende ervaringen hebben met het afstandsonderwijs. Het heeft volgens hen positieve- en 

negatieve aspecten. Een positief punt is dat ze meer tijd met hun familie kunnen doorbrengen. Een 

nadeel is echter, dat school en thuis niet meer gescheiden zijn. 

Leerling F: “Als je thuis vakantie had, dan was het niet echt vakantie snap je; alles was dan vakantie en je kon 

nooit echt niks doen en dat miste ik dan wel”. 

4.2.1. Concentratie 

Veel hoogbegaafde leerlingen hebben zich thuis beter kunnen concentreren dan in de klas. 

Op school is het vaak rumoerig, waardoor ze gemakkelijk zijn afgeleid. Veel leerlingen benoemen 

daarbij dat ze thuis meer opdrachten kunnen maken en ze deze sneller afhebben dan op school. 

Leerling G: “In de klas wordt er veel gepraat. Thuis kon ik wel sneller en meer werken dan op school”. 

Leerling K: “Want op school is het heel vaak rumoerig en iedereen praat dan gewoon en er zitten ook kinderen 

in de klas die zitten de hele tijd te neuriën en dan word je na een tijdje echt helemaal gek”. 

Er zijn daarentegen ook leerlingen geweest die zich thuis minder goed konden concentreren, 

doordat de rest van de familie ook thuis werkte. Dit wekte soms de nodige irritaties op. Bovendien 

hebben andere factoren in de thuissituatie een rol gespeeld bij de concentratie. Er valt hierbij te 

denken aan een verhuizing of een verbouwing. Ten slotte lukte het concentreren niet altijd goed, 

doordat leerlingen juist afgeleid raakten door spullen die ze thuis zagen, zoals het speelgoed.  

Leerling B: “Mijn gezin was er ook heel vaak, dus daar werd ik ook wel een beetje door afgeleid”. 

Leerling E: “Thuis heb je wel wat meer wat afleiding van buiten enzo en dan word je afleid van je 

werk”. 

4.2.2. Autonomie 

Veel hoogbegaafde leerlingen hebben de (toegenomen) autonomie tijdens het 

afstandsonderwijs als prettig ervaren. Ze vonden het veelal fijn om zelf in te kunnen plannen 

wanneer ze wat gingen doen. Er zijn hierdoor leerlingen geweest die gelijk om half negen begonnen 

aan hun weekprogramma, maar ook leerlingen die de voorkeur gaven aan uitslapen. Daarnaast zijn 

er leerlingen geweest die vooruit hebben gewerkt, omdat ze wisten dat ze de volgende dag druk 

waren met andere (buitenschoolse) activiteiten. In deze situatie kan gesproken worden van 

positieve autonomie. 

Leerling I: “Ik heb meestal zelf de weektaak uitgeprint en een planning gemaakt”. 
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Leerling F: “Eerst deed ik altijd iets van drie uur pauze en dan ging ik naar zolder gamen ofzo, maar ja dan was 

er al een hele middag voorbij en dan moest ik voor het eten nog alles snel afmaken”. 

Sommige leerlingen hebben daarentegen meer behoefte aan structuur. Het gebeurde 

regelmatig dat leerlingen te lange pauzes namen, waardoor zij ’s avonds de opdrachten nog moesten 

afmaken. In deze situatie kan gesproken worden van negatieve autonomie. Enkele hoogbegaafde 

leerlingen benoemen daarbij dat hun ouders sturing hebben gegeven aan het afstandsonderwijs, 

door hen te wijzen op de opdrachten. Echter is de ouderbetrokkenheid niet bij iedereen zo groot 

geweest, aangezien het werk van ouders ook gewoon doorging. 

Leerling B: “Nu op school hebben we dan zo’n hele mooie planning met zo’n weektaak en rondes van een half 

uur en dat soort dingen, alleen dat valt dan weg als je thuis gaat werken, dus ja dan zou ik daar misschien toch 

wat meer structuur in aanbrengen als ik de meester was”. 

De weggevallen structuur in het weekprogramma zorgde ervoor dat het afstandsonderwijs 

te vrij was. Enkele leerkrachten hebben als reactie hierop een dagprogramma ingezet, om de vrijheid 

van leerlingen in te kaderen. Niet alle hoogbegaafde leerlingen hebben dit als positief ervaren.  

Leerling C: “We hadden deze keer een soort van dag rooster wanneer je van alles moest doen, maar 

dat was eigenlijk super onhandig, want de vorige keer met het weekrooster ging het super goed”. 

4.2.3. Zelfstandigheid 

Gedurende het afstandsonderwijs hebben hoogbegaafde leerlingen veel zelfstandig moeten 

werken. De instructies tijdens het afstandsonderwijs zijn in vergelijking met de reguliere instructies 

korter geweest. Hierdoor hebben leerlingen geregeld zelf dingen moeten uitzoeken. De meeste 

hoogbegaafde leerlingen hebben de zelfstandigheid als positief ervaren, omdat zij een voorkeur 

hebben voor het zelf onderzoeken en het op eigen tempo werken. 

Leerling K: “Een heel groot deel van de tijd gaat naar kinderen die een vraag stellen en dan moet je op andere 

kinderen wachten totdat je aan de volgende opdracht bezig kan”. 

De leerlingen die instructiefilmpjes hebben gezien, hebben veelal vragen gesteld via de chat 

of mail. Sommigen benoemen dat dit onhandig was, omdat vragen soms lastig onder woorden te 

brengen zijn. Wanneer leerlingen er niet uit kwamen, konden ze een privé beeldbelgesprek met de 

leerkracht inplannen voor hun vragen. De meeste voorkeuren gingen hiernaar uit. Er zijn echter 

leerlingen die het prettiger vinden om via de chat of mail hulp te vragen, omdat zij het lastig vinden 

om face-to-face vragen te stellen. 
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De leerlingen die online live instructies hebben gevolgd, hebben de mogelijkheid gekregen 

om direct hun vragen te stellen. Sommigen hebben de online live instructies als chaotisch ervaren, 

omdat er veel ‘online’ handjes omhoog gingen op het moment van vragen stellen. Het was voor de 

leerkracht dan ook  lastig om te zien wie als eerste de beurt zou moeten krijgen. Door de vragen van 

anderen, hebben leerlingen soms lang moeten wachten op een antwoord. Als er na de online live 

instructies nog vragen waren, konden leerlingen deze stellen via de chat of mail of ook een privé 

beeldbelgesprek inplannen. 

Leerling E: “Het is soms heel moeilijk om hulp te vragen, want de juf moet tussendoor ook andere 

kinderen helpen”. 

In het algemeen hebben leerkrachten de vragen van leerlingen goed kunnen beantwoorden. 

Af en toe is het voorgekomen dat de leerkracht niet beschikbaar was, waardoor leerlingen moesten 

wachten op een antwoord. Er zijn hoogbegaafde leerlingen geweest die dit als negatief hebben 

ervaren, omdat ze vastliepen in hun werk. Anderen benoemen dat ze niet zijn vastgelopen in hun 

werk, doordat ze hun vragen opschreven en vervolgens verder werkten aan opdrachten die ze wel 

begrepen. Er zijn daarnaast ook leerlingen geweest die bij een vraag hun familie hebben 

geraadpleegd, echter heeft niet iedereen deze optie ter beschikking gehad.  

Leerling I: “Eerst probeerde ik het zelf uit te zoeken, daarna vroeg ik het aan m’n vader of moeder of die het 

kon uitleggen, maar zij kunnen dat dan toch minder goed dan de juf dat kan, dus uiteindelijk had ik soms een 

privé Google Meet met m’n juf en dan ging ze de som uitleggen”. 

4.2.4. Samenwerken 

Relatief veel hoogbegaafde leerlingen geven aan dat ze het samenwerken in het 

afstandsonderwijs hebben gemist. Ze vonden het niet fijn om de hele dag alleen opdrachten te 

maken en misten daarbij iemand waarmee ze konden overleggen. Gedurende het afstandsonderwijs 

zijn er enkele leerlingen geweest die wel met anderen hebben samengewerkt. Zij hebben dit 

georganiseerd door met elkaar te beeldbellen of door bij elkaar langs te gaan. Toch is volgens hen 

het online samenwerken niet ideaal, omdat het fysiek samenwerken gezelliger is.  

Leerling H: “Ik heb een vriendin en daar belde ik mee en dan maakten we samen ons werk, dus sociale 

contacten waren voor mij nog wel goed”. 

Leerling M: “Je kon klasgenootjes niet in het echt zien en je kon niet goed met elkaar samenwerken, doordat je 

bijvoorbeeld een verbindingsfout had”. 
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4.2.5. Eenzaamheid 

In de interviews is naar voren gekomen dat een paar leerlingen zich eenzaam hebben 

gevoeld tijdens het afstandsonderwijs. Een negatief punt van het afstandsonderwijs is volgens hen, 

dat ze hun vrienden van school niet face-to-face konden zien. De meeste leerlingen hebben wel 

online contact gezocht met hun vrienden van school, maar dat was bijlange na niet zo leuk als elkaar 

in het echt zien. De groepsmomenten waren veelal oppervlakkerig en minder gezellig. Daarnaast 

konden ze ook niet samen spelen. Het Coronavirus beperkte verder ook de buitenschoolse sociale 

contacten, waardoor leerlingen vaak thuis hebben gezeten. 

Leerling E: “Ik zag niemand van school en ik vond het ook moeilijk om online contact met ze te maken”. 

Het contact met de leerkrachten verliep grotendeels ook online. Veel leerlingen benoemen 

dat zij het persoonlijke contact met de leerkracht hebben gemist. Er zijn gedurende het 

afstandsonderwijs wel online privé momenten met de leerkracht geweest, maar de voorkeur gaat 

toch uit naar de spontane, face-to-face gesprekken in de klas. Niet alle hoogbegaafde leerlingen 

hebben de gezelligheid in de klas gemist. Sommigen lichten toe dat ze het thuiswerken fijner 

vonden, omdat ze minder rekening hoefden te houden met anderen. Deze leerlingen hebben tijdens 

het afstandsonderwijs veelal minder contact gezocht met medeleerlingen en leerkrachten. 

Leerling F: “Als ik eerlijk ben, vind ik het een beetje tijdverspilling; kletsen, want ik wou gewoon voor de lunch al 

klaar zijn”. 

Leerling K: “Ik ben iemand die liever alleen werkt; in de klas zit een ander naast je en die gaat de hele tijd tegen 

je praten”. 

4.2.6. Vrije tijd 

Volgens hoogbegaafde leerlingen hebben ze gedurende het afstandsonderwijs meer vrije tijd 

gehad, omdat ze minder werk hoefden te maken. Bovendien lichten sommigen toe dat ze thuis 

sneller konden werken, doordat zij zich beter konden concentreren. Tevens wordt er in het fysieke 

onderwijs gewerkt met het circuitmodel, maar in het afstandsonderwijs is dit moeilijk toepasbaar. 

De meeste leerlingen hebben hun vrije uren ingevuld met activiteiten die ze zelf leuk vonden om te 

doen, zoals: lezen, gamen, knutselen, buitenspelen, etc. Er zijn maar relatief weinig leerlingen 

geweest die zich tijdens het afstandsonderwijs hebben verveeld. 

Leerling H: “Ik vond het best saai dat ik zo snel klaar was, maar toen heb ik eigen projecten verzonnen; via een 

site met zelfstudies heb ik Engels geleerd”. 
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4.2.7. Competentie en uitdaging 

Hoogbegaafde leerlingen hebben zich in het algemeen voldoende uitgedaagd gevoeld, 

omdat het reguliere programma veelal is doorgegaan. De instructies tijdens het afstandsonderwijs 

zijn op niveau gegeven en de aangeboden opdrachten zijn qua hoeveelheid genoeg geweest. Het 

voordeel van instructies tijdens het afstandsonderwijs is volgens leerlingen, dat ze mochten 

uitloggen als zij de informatie begrepen. Ze konden daarna in hun eigen tempo, zelfstandig verder 

werken aan hun opdrachten.  

De vakken die leerlingen tijdens het afstandsonderwijs moeilijk hebben gevonden, komen 

veelal overeen met de vakken die ze gedurende het fysieke onderwijs ook lastig vonden; hierbij kan 

gedacht worden aan rekenen, taal en spelling. Enkele hoogbegaafde leerlingen hebben de 

opdrachten als moeilijk ervaren, doordat er niet altijd een gelegenheid was voor een verlengde 

instructie. Voornamelijk leerlingen met dyslexie of rekenproblemen hebben behoefte gehad aan 

extra uitleg. Daarnaast lijken de online instructies niet bevorderlijk te zijn voor het begrijpen van 

nieuwe informatie. Hoogbegaafde leerlingen hebben gedurende het afstandsonderwijs meer dan 

gewoonlijk behoefte gehad aan herhaling, omdat zij de leerkracht niet altijd begrepen. Het gevoel 

van competentie is tijdens het afstandsonderwijs veelal lager geweest. 

Leerling B: “Ik vond het wel goed, want het was eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als op school en op 

school vind ik het goed”. 

Leerling E: “De juffrouw moet dan ook verder met andere dingen en dan kan ze het niet allemaal opnieuw 

uitleggen”. 

4.2.8. Variatie en motivatie 

De meeste vakken zijn tijdens het afstandsonderwijs gewoon doorgegaan. Desondanks zijn 

relatief veel hoogbegaafde leerlingen van mening, dat het lesaanbod niet zo gevarieerd was als in 

het fysieke onderwijs. Af en toe hebben ze (dezelfde) opdrachten moeten maken, waarvan ze het 

nut niet inzagen. Ten slotte vonden ze het jammer dat ze veel moesten luisteren in de online lessen 

en dat er naar verhouding weinig actieve elementen in zaten, zoals energizers.  

Leerling G: “Sommige dingen waren gewoon een beetje, ja daar had ik gewoon geen zin in om te doen, omdat 

het zo vaak hetzelfde is. 

Leerling F: “Niet meer van die onnozele opdrachten zoals bingo, nou ja ik vind ze onnozel want dat zouden we 

op school ook niet doen”. 

Een paar hoogbegaafde leerlingen hebben - door het niet gevarieerde lesaanbod - gemerkt 

dat hun motivatie lager werd tijdens het afstandsonderwijs. Sommigen hebben daardoor het gevoel 
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gehad, dat ze minder progressie in hun leerproces hebben doorgemaakt, omdat ze niet altijd actief 

waren. Ze deden bijvoorbeeld niet altijd mee tijdens de instructies en ze maakten ook niet alles wat 

op het lesprogramma stond, omdat het herhaling bevatte en het als saai werd ervaren. Andere 

leerlingen benoemen dat ze wel een gevoel van progressie hebben gehad, doordat zij zich beter 

konden concentreren en ze sneller en daarbij meer werk konden maken. Een enkeling heeft in de 

periode van afstandsonderwijs ook een hoger niveau qua opdrachten gekregen.  

Leerling I: “Ik vond de themalessen heel saai, omdat het eigenlijk alleen maar luisteren was via een 

beeldscherm”. 

Leerling G: “Het ging op zich wel gewoon goed, want sommige dingen waren wel te makkelijk, zoals rekenen; 

maar nu heb ik ook een hoger niveau gekregen”. 

4.3. Faciliteiten voor efficiënt afstandsonderwijs  

Aan hoogbegaafde leerlingen is gevraagd wat zij nodig hebben om (nog) beter 

afstandsonderwijs te kunnen volgen. Uit de interviews is naar voren gekomen, dat leerlingen dit een 

moeilijke vraag vinden. Veel hoogbegaafde leerlingen benoemen dat zij eigenlijk niks nodig hebben 

om efficiënter afstandsonderwijs te kunnen volgen, omdat het reguliere onderwijs veelal is 

doorgegaan. In het algemeen hebben niet veel leerlingen hoeven wennen aan het 

afstandsonderwijs, omdat zij in het fysieke onderwijs ook al digitaal werkten. Volgens enkele 

leerlingen zou het wellicht wel bevorderlijk zijn om één dag in de week naar school te kunnen voor 

het sociale contact, omdat ze dit toch hebben gemist in het afstandsonderwijs. De meeste 

hoogbegaafde leerlingen zijn van mening dat het afstandsonderwijs voor een korte periode leuk is 

om te volgen, aangezien het een andere manier van werken en leren is. Toch gaat hun voorkeur op 

de langere termijn uit naar fysiek onderwijs.  

Leerling A: “Voor mijn gevoel doet de leerkracht het al heel goed, want het lijkt mij ook echt heel moeilijk om 

op afstand les te geven”. 

4.3.1. Werkplek 

Sommige leerlingen benoemen dat ze baat zouden hebben bij een goede werkplek. Zij 

lichten toe dat ze gedurende het afstandsonderwijs gewerkt hebben aan de keukentafel, waar de 

rest van de familie ook aan werkte. Hierdoor konden zij zich niet altijd goed concentreren. Daarnaast 

zouden een paar leerlingen een groter bureau of een comfortabelere stoel willen hebben, omdat ze 

langere tijd achter hun beeldscherm moesten zitten en ze te weinig ruimte hadden om hun 

schoolspullen uit te spreiden. 
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4.3.2. Device 

Er zijn leerlingen die tijdens het afstandsonderwijs geen goede laptop hebben gehad. Zij 

merkten, dat het beeldscherm van de laptop veelal te klein was, waardoor ze snel moe waren in hun 

hoofd. Ze zouden baat hebben bij een laptop met een groter scherm. Enkele leerlingen hebben 

benoemd dat ze meer behoefte hebben aan opdrachten op papier, omdat ze het vervelend vonden 

om de hele dag achter de laptop te werken. 

Leerling I: “Op de laptop heb je niet een fijne tekst om te lezen”. 

Daarnaast zijn er leerlingen geweest die hun laptop moesten delen met andere familieleden, 

waardoor ze niet altijd bezig konden met hun werk. Een storende factor was soms ook dat het 

internet niet altijd optimaal was, waardoor het thuiswerken af en toe lastig verliep. Ten slotte 

benoemen enkele hoogbegaafde leerlingen baat te hebben bij een goede koptelefoon, dit voor een 

betere concentratie en voor een betere verstaanbaarheid van de online lessen. 

Leerling J: “Het was wel lastig, want ik heb best wel een grote familiekring; we wonen met zijn zessen in een 

huis, dus soms had ik geen computer om iets mee te doen”. 
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Hoofdstuk 5: Conclusie en discussie 

5.1.Conclusie 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Wat zijn de ervaringen van 

hoogbegaafde leerlingen met het afstandsonderwijs ten tijde van Corona?”. Hiervoor is een 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving van het afstandsonderwijs, de positieve en 

negatieve punten van het (aangeboden) afstandsonderwijs en de faciliteiten die nodig zijn voor 

efficiënt afstandsonderwijs. In het theoretisch kader is een conceptueel model opgesteld, die 

hypotheses bevatten over de onderzoeksvraag (zie Figuur 5). In dit hoofdstuk zal naar aanleiding van 

de resultaten op dat model worden gereflecteerd. 

 In het algemeen wordt in het fysieke onderwijs een weekprogramma aangeboden. Dit werd 

ook gedurende het afstandsonderwijs gehanteerd. Enkele leerkrachten hebben echter gekozen om 

een dagprogramma aan te bieden, dit voor het inkaderen van de vrijheid en het bieden van (meer) 

structuur. In het lesaanbod is de aandacht veelal uitgegaan naar de kernvakken, aangezien deze 

vakken het fundament van het onderwijs vormen. Om hoogbegaafde leerlingen toch uit te blijven 

dagen, zijn de hoogbegaafdheid vakken doorgegaan. Leerlingen hebben in het afstandsonderwijs 

gewerkt op hun eigen niveau. Bij instructiefilmpjes konden leerlingen aansluiten bij de uitleg voor 

hogere groepen. In de online live instructies vond differentiatie plaats door in niveaugroepen te 

werken. De contactmomenten in het afstandsonderwijs varieerden van dagelijks tot wekelijk. Het 

sociale contact werd georganiseerd door individuele momenten of groepsmomenten in te plannen. 

Op deze manier werd het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen gemonitord. In het fysieke 

onderwijs wordt al veel met online methodes gewerkt, waardoor leerlingen al digitale vaardigheden 

hadden opgedaan, hierdoor was de overgang naar het afstandsonderwijs minder groot.  

Een positief punt van het afstandsonderwijs is volgens hoogbegaafde leerlingen, dat ze thuis 

konden werken. Sommigen konden zich daardoor beter concentreren, omdat het thuis rustiger was. 

Ze hebben hierdoor het gevoel gehad dat ze meer opdrachten konden maken en deze sneller 

afhadden dan op school. Enkele hoogbegaafde leerlingen vonden het een voordeel dat ze thuis 

minder rekening hoefden te houden met medeleerlingen. Ze vonden het fijn om zelfstandig op hun 

eigen tempo te werken. Ook gaven een paar leerlingen aan dat ze het gezellig vonden om thuis te 

werken, omdat de familie ook thuis was. Een ander positief punt van het afstandsonderwijs is de 

toegenomen autonomie. Veel hoogbegaafde leerlingen hebben dit als prettiger ervaren, omdat ze 

zelf in konden plannen wanneer ze wat gingen doen. In het algemeen hebben leerlingen daardoor 

meer vrije tijd gehad, die ze hebben ingevuld met activiteiten passend bij hun interesses.  
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Het thuiswerken kan ook als een negatief punt van het afstandsonderwijs worden 

beschouwd. Een paar hoogbegaafde leerlingen hebben zich eenzaam gevoeld in die periode. Ze 

hebben het sociale contact met leerkrachten en medeleerlingen gemist. Ook vonden ze het jammer 

dat ze niet konden samenwerken met anderen. Daarnaast zijn er leerlingen geweest die zich thuis 

niet konden concentreren, doordat zij juist afgeleid raakten door hun familie of spullen die ze thuis 

zagen. Een ander negatief punt van het afstandsonderwijs is het niet gevarieerde lesaanbod. Het 

merendeel van de hoogbegaafde leerlingen geeft aan, dat hun motivatie daardoor lager is geweest. 

Tevens zijn er leerlingen die zich minder competent hebben gevoeld, omdat ze de lesstof niet altijd 

goed begrepen door de instructiefilmpjes of de online live instructies. Daarbij was er niet altijd de 

ruimte voor een verlengde instructie.  

 Veel hoogbegaafde leerlingen benoemen dat zij niks nodig hebben om efficiënter 

afstandsonderwijs te volgen. Naar hun idee hebben leerkrachten en waar nodig ouders goed 

aangesloten bij hetgeen zij nodig hebben om passend onderwijs te volgen. De continuïteit in het 

lesprogramma en in het lesaanbod is daarbij bevorderlijk geweest, aangezien hoogbegaafde 

leerlingen veelal tevreden zijn over het onderwijs op school. Daarnaast hebben de meeste leerlingen 

digitale faciliteiten gehad om afstandsonderwijs te kunnen volgen. De faciliteiten die zijn genoemd 

voor efficiënter afstandsonderwijs, zijn veelal gericht op een betere concentratie of het 

comfortabeler maken van de werkplek.  

 Uit dit kwalitatieve onderzoek is gebleken, dat de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen 

met het afstandsonderwijs wisselend zijn. Het is deels afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren 

van leerlingen, maar ook in hoeverre het aangeboden lesprogramma en lesaanbod aansluiten bij de 

hoogbegaafdheidsfactoren. Tevens hangen de ervaringen samen met de aangeboden faciliteiten om 

afstandsonderwijs te kunnen volgen. Het conceptueel model dat is opgesteld, komt veelal overeen 

met de gevonden resultaten. De persoonsfactoren en de thuissituatie zouden toegevoegd kunnen 

worden aan het model. De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het afstandsonderwijs, 

kunnen op een positieve en/of negatieve manier beïnvloed worden door deze factoren.  

 

5.2. Discussie 

5.2.1. Resultaten interpreteren 

In het algemeen komen de beschreven resultaten overeen met de vooropgestelde 

hypotheses. Deze waren gebaseerd op het literatuuronderzoek. De uiteenlopende effecten en 

ervaringen met het afstandsonderwijs zouden volgens Türksoy en Karabulut (2021) verklaard 
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kunnen worden uit de individuele verschillen tussen hoogbegaafde leerlingen. De resultaten van het 

huidige onderzoek bevestigen de data van Türksoy en Karabulut. Volgens Reis en Renzulli (2009) is er 

immers geen homogene groep hoogbegaafde leerlingen. Wat de een heeft ervaren als positief, kan 

de ander beleven als negatief; dit geldt ook voor het afstandsonderwijs. 

 Samardzija en Peterson (2015) benoemen, dat hoogbegaafde leerlingen een grote behoefte 

hebben aan autonomie en dat ze baat hebben bij een uitdagend en gevarieerd lesaanbod. De 

resultaten uit het huidige onderzoek komen veelal overeen met de bevindingen van Samardzija en 

Peterson. Sommige hoogbegaafde leerlingen blijken daarentegen de voorkeur te geven aan meer 

structuur. Het lesprogramma gedurende het afstandsonderwijs is volgens hen te vrijblijvend 

geweest. Daarnaast laat dit onderzoek zien, dat niet iedere leerling goed kan omgaan met de 

verkregen autonomie. Hierbij kan gedacht worden aan te lange pauzes inplannen. Er kan dus 

gesuggereerd worden, dat niet alle hoogbegaafde leerlingen baat hebben bij autonomie. 

 Volgens French et al. (2011) wordt in de literatuur vaak weergegeven, dat hoogbegaafde 

leerlingen een voorkeur hebben voor alleen werken. Een opvallende bevinding in dit kwalitatieve 

onderzoek is, dat het merendeel van de leerlingen het samenwerken in het afstandsonderwijs heeft 

gemist. Hieruit is te concluderen, dat niet alle hoogbegaafde leerlingen de voorkeur geven aan alleen 

werken. Er moet daarbij wel worden benoemd, dat in dit onderzoek leerlingen zijn geïnterviewd die 

voltijds hoogbegaafdheid onderwijs volgen. Zij werken hierdoor samen met ontwikkelingsgelijken. 

Volgens French et al. (2011) en Samardzija & Peterson (2015) lijkt dit voor hoogbegaafden een 

voorwaarde te zijn voor een (prettige) samenwerking.   

5.2.2. Beperkingen 

Het huidige onderzoek heeft enkele beperkingen, waardoor de resultaten met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. Er moet rekening worden gehouden met het feit 

dat dit onderzoek is gebaseerd op wat leerlingen en leerkrachten hebben verteld. De gegeven 

antwoorden zijn daardoor subjectief. De validiteit en betrouwbaarheid zijn echter gewaarborgd door 

interviewprotocollen op te stellen en interviews op te nemen en te transcriberen. 

 De interviews met de leerkrachten en de leerlingen hebben niet face-to-face 

plaatsgevonden, maar via beeldbelgesprekken. Het nadeel hiervan is, dat de sfeer onpersoonlijk kan 

zijn, waardoor respondenten zich niet open opstellen en minder vertellen. Tevens is de 

lichaamshouding van respondenten moeilijk te observeren via beeldbelgesprekken, waardoor je als 

onderzoeker minder hierop in kan gaan. De verwachting is echter, dat de resultaten niet op een 

negatieve manier zijn beïnvloed door de beeldbelgesprekken, aangezien de participanten uitgebreid 

hebben verteld over hun ervaringen. 
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5.2.3. Implicaties 

Het huidige onderzoek heeft bijgedragen aan de kennisgeving over het afstandsonderwijs 

voor hoogbegaafde leerlingen. De resultaten zouden gebruikt kunnen worden voor de vormgeving 

van het afstandsonderwijs ten tijde van een volgende pandemie. Als scholen hierdoor opnieuw 

moeten sluiten, kunnen leerkrachten deze kennis inzetten voor efficiënter afstandsonderwijs. 

Het is voor hoogbegaafde leerlingen belangrijk om ook in het afstandsonderwijs een 

uitdagend en gevarieerd lesaanbod te hebben. Wanneer dit ontbreekt, heeft dit negatieve gevolgen 

voor hun motivatie. Om het gevoel van competentie te vergroten, zijn korte en bondige instructies 

nodig. Zowel leerkrachten als leerlingen lijken baat te hebben bij online live instructies. Leerkrachten 

krijgen hierdoor meer inzicht in het welbevinden van hoogbegaafden en leerlingen kunnen direct en 

vaak gemakkelijker vragen stellen. Het bieden van een week- of dagprogramma hangt af van de 

behoeften van leerlingen. Een dagprogramma biedt structuur en voorkomt dat leerlingen vooruit 

gaan werken en instructies missen. Een weekprogramma is fijner voor leerlingen die behoefte 

hebben aan zelfstandigheid en autonomie. Ten slotte is het als leerkracht belangrijk om in het 

afstandsonderwijs oog te houden voor het sociale contact en het samenwerken, aangezien sommige 

hoogbegaafde leerlingen dit hebben gemist. 

5.2.4. Vervolgonderzoek 

Voor de theorievorming van dit onderwerp zou het gunstig zijn als er aanvullend onderzoek 

wordt gedaan. Wellicht kan het conceptueel model nog verder worden getoetst. Bovendien kan het 

voor de representativiteit goed zijn om meerdere voltijds hoogbegaafdheid scholen te benaderen, 

waarbij ook hoogbegaafde leerlingen uit lagere groepen worden geïnterviewd. Ten slotte zou nader 

gekeken kunnen worden, naar de mate van ouderbetrokkenheid gedurende het afstandsonderwijs 

voor hoogbegaafde leerlingen. Dit onderwerp is namelijk geregeld ter sprake gekomen. Er zou 

vervolgonderzoek gedaan kunnen worden naar de relatie tussen ouderbetrokkenheid en het gevoel 

van competentie en progressie bij hoogbegaafde leerlingen gedurende het afstandsonderwijs.  
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Bijlage I 

Informatiebrief voor voltijds hoogbegaafdheid scholen 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van ons telefonisch contact wil ik u graag informeren over mijn onderzoek voor de 
Masteropleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek richt zich op de 
ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het afstandsonderwijs ten tijde van Corona. Voor mijn 
onderzoek ben ik op zoek naar participanten die deel willen nemen. Het gaat om leerkrachten en 
leerlingen in de groepen 5 tot en met 8. In deze informatiebrief zal ik verder toelichten wat het doel 
en de aard van het onderzoek is en wat van participanten gevraagd gaat worden. 
  
Doel onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen 
met het afstandsonderwijs, dat zij gedurende de Coronaperiode hebben gevolgd. De resultaten van 
het onderzoek zouden bij kunnen dragen aan de vormgeving van het afstandsonderwijs ten tijde van 
een volgende pandemie. Wanneer scholen hierdoor opnieuw moeten sluiten, kunnen leerkrachten 
deze kennis inzetten om het afstandsonderwijs te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van 
hoogbegaafde leerlingen, zodat zij zich in deze periode kunnen blijven ontwikkelen. Indien uw school 
deel wil nemen aan het onderzoek, zal ik de resultaten met u delen. 
  
Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit het afnemen van online interviews, aangezien het door Corona niet 
mogelijk is om scholen te bezoeken. De beeldbel interviews zullen gehouden worden via 
programma’s als Microsoft Teams of Google Meet. De verwachting is, dat de interviews maximaal 
een half uur duren. Ten slotte is het goed om te benoemen dat de ethische commissie van de 
Rijksuniversiteit Groningen het onderzoek heeft goedgekeurd. De deelname aan het onderzoek is 
geheel vrijwillig. U kunt zich te allen tijde, zonder verdere opgave van reden, terugtrekken uit het 
onderzoek. Bovendien worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet terug te leiden zijn naar 
personen. 
 
Hopelijk heb ik u geënthousiasmeerd voor deelname aan het onderzoek. Graag hoor ik of u mee wil 
doen aan het onderzoek en zie daarom graag een reactie tegemoet op het desbetreffend mailadres: 
onderzoekenrug2021@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Iris Kroon 
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Bijlage II 

Toestemmingsbrief voor leerkrachten 

Beste leerkracht, 
 
Mijn naam is Iris Kroon en ik doe vanuit de Masteropleiding Orthopedagogiek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het 
afstandsonderwijs ten tijde van Corona. Ik ben daarvoor opzoek naar leerkrachten die lesgeven in de 
groepen 5 tot en met 8, die deel willen nemen aan het onderzoek. Het is daarbij goed om te 
benoemen dat de directie van uw school heeft aangegeven, mee te willen werken aan dit 
onderzoek. Allereerst zal ik u informeren over het doel van het onderzoek en wat er tijdens de 
deelname van u gevraagd zal worden.  
 
Het doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen 
met het afstandsonderwijs, dat zij gedurende de Coronaperiode hebben gevolgd. De resultaten van 
het onderzoek zouden bij kunnen dragen aan de vormgeving van het afstandsonderwijs ten tijde van 
een volgende pandemie. Wanneer scholen opnieuw moeten sluiten, kunnen zij deze kennis inzetten 
om het afstandsonderwijs te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van hoogbegaafde 
leerlingen. Op deze manier kunnen leerlingen zich blijven ontwikkelen. 

Om een beeld te krijgen van de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het 
afstandsonderwijs, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de vormgeving van het 
afstandsonderwijs; er valt hierbij te denken aan het lesprogramma en het lesaanbod. Wanneer dit in 
kaart is gebracht, kan aan hoogbegaafde leerlingen worden gevraagd wat hun ervaringen met het 
afstandsonderwijs zijn. Daarom zou ik graag uw bevindingen mee willen nemen in het onderzoek.  
 
Wat wordt er van u verwacht?  
Wanneer u het leuk vindt om deel te nemen aan het onderzoek en u het toestemmingsformulier 
heeft ingevuld, wordt er een afspraak met u ingepland voor een online interview. Het beeldbel 
interview zal gevoerd worden middels programma’s als Microsoft Teams of Google Meet. Voor het 
online interview is het belangrijk dat u beschikt over een laptop, tablet of telefoon waarmee u kunt 
beeldbellen. Het afnemen van het interview neemt maximaal een half uur in beslag.  
 
Belangrijke opmerkingen  
De ethische commissie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit onderzoek goedgekeurd. Voor de 
validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek, is het belangrijk dat de interviews worden 
opgenomen. Om uw privacy en anonimiteit daarentegen te waarborgen, worden de opnames 
bewaard op een beveiligde harde schijf. Tevens worden gegevens geanonimiseerd, waardoor 
resultaten niet terug te leiden zijn naar personen. Na de afronding van het onderzoek, worden de 
opnames verwijderd. Bovendien is het goed om te vermelden, dat de deelname aan het onderzoek 
geheel vrijwillig is. U kunt zich te allen tijde, zonder opgave van reden, terugtrekken uit het 
onderzoek; zonder enige consequenties. 
 
Hopelijk heb ik u geënthousiasmeerd voor het onderzoek. Graag hoor ik of u deel wil nemen en zie 
daarom graag een reactie tegemoet op het desbetreffend mailadres: 
onderzoekenrug2021@gmail.com. Het is daarbij belangrijk om onderstaand toestemmingsformulier 
volledig in te vullen en mee te sturen in de mail! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Iris Kroon 

mailto:onderzoekenrug2021@gmail.com
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Toestemmingsformulier 
 
Betreft: onderzoek naar de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het afstandsonderwijs ten 
tijde van Corona.  
 
O Ik verklaar hierbij op duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, de methode en het doel van  
het onderzoek. 
 
Ik begrijp dat:  
O Ik mijn medewerking aan dit onderzoek op ieder moment kan stoppen; zonder opgave van reden. 
O Mijn gegevens anoniem worden verwerkt; zonder herleidbaar te zijn naar de persoon. 
O De opnames worden vernietigd na de afronding van het onderzoek. 
 
Ik verklaar dat ik: 
O Geheel vrijwillig bereid ben om aan dit onderzoek mee te doen. 
O Toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-recorder. 
O Toestemming geeft dat de uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden. 
 
 
 
Naam: ……………………………………………………………………………… 
 
 
School en groep: …………………………………………………………………… 
 
 
Datum: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………………… 
 
 
Bent u geïnteresseerd in de resultaten van de onderzoeken? 
O Ja   O Nee 
 
 
Naar welk e-mailadres mogen de resultaten worden gestuurd? 
 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………… 
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Bijlage III 

Toestemmingsbrief voor ouders/verzorgers 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Iris Kroon en ik doe vanuit de Masteropleiding Orthopedagogiek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het 
afstandsonderwijs ten tijde van Corona. Ik ben daarvoor opzoek naar leerlingen in de groepen 5 tot 
en met 8, die deel willen nemen aan het onderzoek. Allereerst zal ik u informeren over het doel van 
het onderzoek en wat van leerlingen wordt verwacht. 
 
Het doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen 
met het afstandsonderwijs, dat zij gedurende de Coronaperiode hebben gevolgd. De resultaten van 
het onderzoek zouden bij kunnen dragen aan de vormgeving van het afstandsonderwijs ten tijde van 
een volgende pandemie. Wanneer scholen opnieuw moeten sluiten, kunnen leerkrachten deze 
kennis inzetten om het afstandsonderwijs te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van 
hoogbegaafde leerlingen. Op deze manier kunnen zij zich blijven ontwikkelen. 
 
Wat wordt er van uw kind verwacht?  
Wanneer uw zoon of dochter het leuk vindt om deel te nemen en het toestemmingsformulier is 
teruggestuurd, wordt via de school een afspraak ingepland voor een online interview. Het beeldbel 
interview zal gevoerd worden middels programma’s als Microsoft Teams of Google Meet. Het 
interview duurt naar verwachting maximaal een half uur. De vragen in het interview zijn veelal 
gericht op de ervaringen met het lesprogramma en het lesaanbod gedurende het afstandsonderwijs. 
 
Belangrijke opmerkingen  
De ethische commissie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit onderzoek goedgekeurd. Voor de 
validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat de interviews worden 
opgenomen. Om de privacy en anonimiteit van uw zoon of dochter daarentegen te waarborgen, 
worden de opnames bewaard op een beveiligde harde schijf. Tevens worden gegevens 
geanonimiseerd, waardoor resultaten niet terug te leiden zijn naar personen. Na de afronding van 
het onderzoek, worden de opnames ook verwijderd. Bovendien is het goed om te vermelden, dat de 
deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig is. U of uw zoon/dochter kunt zich te allen tijde, 
zonder opgave van reden, terugtrekken uit het onderzoek; zonder enige consequenties. 
 
Hopelijk heb ik u en uw zoon of dochter geënthousiasmeerd voor het onderzoek. Graag hoor ik of 
uw kind mee wil doen aan het onderzoek en zie daarom graag een reactie tegemoet op het 
desbetreffend mailadres: onderzoekenrug2021@gmail.com. Het is daarbij belangrijk om als ouders 
of verzorgers onderstaand toestemmingsformulier volledig in te vullen en mee te sturen in de mail! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Iris Kroon 
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Toestemmingsformulier 
 
Betreft: onderzoek naar de ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het afstandsonderwijs ten 
tijde van Corona.  
 
O Ik verklaar hierbij op duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, de methode en het doel van  
het onderzoek. 
 
Ik begrijp dat:  
O Ik mijn medewerking aan dit onderzoek op ieder moment kan stoppen; zonder opgave van reden. 
O Mijn gegevens anoniem worden verwerkt; zonder herleidbaar te zijn naar de persoon. 
O De opnames worden vernietigd na de afronding van het onderzoek. 
 
Ik verklaar dat ik: 
O Geheel vrijwillig bereid ben om aan dit onderzoek mee te doen. 
O Toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-recorder. 
O Toestemming geeft dat de uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden. 
 
 
 
Naam ouder: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Naam kind: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
School en groep: ……………………………………………………………………….. 
 
 
Datum: …………………………………………………………………………………….... 
 
 
Handtekening ouder: ………………………………………………………………… 
 
 
Bent u geïnteresseerd in de resultaten van de onderzoeken? 
O Ja   O Nee 
 
 
Naar welk e-mailadres mogen de resultaten worden gestuurd? 
 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………… 
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Bijlage IV 

 

Interview protocol leerkrachten 
Introductie van het interview Wat fijn dat u mee wil doen aan het onderzoek naar de 

ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het 
afstandsonderwijs ten tijde van Corona. Als het goed is heeft u 
een informatiebrief met een toestemmingsformulier ontvangen. 
Klopt dat? Heeft u met collega’s over het onderzoek gesproken? 
Heeft u vragen over het onderzoek?  

Thema’s van het interview 
aangegeven 

Het interview zal gaan over de vormgeving van het 
afstandsonderwijs ten tijde van Corona. Er zal gevraagd worden 
naar het lesprogramma en het lesaanbod wat hoogbegaafde 
leerlingen gedurende die periode hebben gevolgd. Daarnaast zal 
er gevraagd worden naar de faciliteiten die hoogbegaafde 
leerlingen hebben gehad om efficiënt afstandsonderwijs te 
kunnen volgen. 

Uitleg over het doel van het 
onderzoek 

Er zijn meerdere leerkrachten van uw school die mee doen aan 
het onderzoek. Zij worden ook geïnterviewd. Daarnaast nemen 
hoogbegaafde leerlingen deel aan het onderzoek en worden er 
ook met hen interviews ingepland. Aan de hand van de 
interviews kan ik beschrijven hoe het afstandsonderwijs voor 
hoogbegaafde leerlingen is vormgegeven en hoe leerlingen die 
periode hebben ervaren en wat zij in het vervolg nodig hebben. 

Gegevens worden anoniem en 
vertrouwelijk verwerkt 

Bij het transcriberen van de interviews worden geen namen van 
personen genoemd. De zaken die worden besproken, zullen 
alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. 

Als de respondent wil stoppen Als u tijdens het interview aangeeft niet meer mee te willen 
doen aan het onderzoek, dan kunt u dat aangegeven. U hoeft 
hiervoor geen reden te noemen en er zijn geen consequenties 
aan verbonden. 

Duur van het interview Het interview duurt ongeveer een kwartier tot een half uur.  

Vertellen dat het gesprek wordt 
opgenomen 

Het interview wordt opgenomen, zodat dit later letterlijk kan 
worden uitgeschreven. Wanneer de voice recorder loopt, vraag 
ik u om toestemming voor het opnemen van dit interview.  
 

Vind u het goed dat dit interview wordt opgenomen? 

Introducerende vragen 

Algemene vraag Welke groep geeft u les? 

Hoofdvraag Hoe heeft u het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen 
vormgegeven gedurende het afstandsonderwijs?  

Aansluitende vragen bij de 
hoofdvraag 
 
 
 
 
 
 
 

- Hoe is het lesprogramma gedurende het 

afstandsonderwijs vormgegeven? Hierbij is te denken 

aan instructie- en contact momenten. 

- Hoe heeft het lesaanbod gedurende het 

afstandsonderwijs eruit gezien? Hierbij is te denken aan 

vakken en opdrachten. 

- Op welke manier is er in het lesprogramma en in het 

lesaanbod rekening gehouden met de specifieke 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen? 
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Zoek in het interview naar 
aanknopingspunten om op door 
te vragen 
 
 

Hierbij is te denken aan uitdaging en bredere interesses. 

- Welke faciliteiten zijn gebruikt voor efficiënt 

afstandsonderwijs? Hierbij is te denken aan laptops, 

tablets, schriftelijke pakketten, etc. 

- Wat zijn positieve punten van het aangeboden 

lesprogramma en lesaanbod gedurende het 

afstandsonderwijs? 

- Wat zijn verbeterpunten van het aangeboden 

lesprogramma en lesaanbod gedurende het 

afstandsonderwijs? 

- Wat vinden hoogbegaafde leerlingen van het 

afstandsonderwijs?  

 
Hulpvragen: 
 U noemt (…) kunt u dat toelichten? 
 Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie waarin dat 

speelde? 
 U zei net (…) wat bedoelt u daarmee? 
 Hoe denkt u daarover? 
 Wat vindt u daarvan?  
 Heb ik goed begrepen dat …? 

Afsluiting van het interview Zijn er nog zaken die niet aanbod zijn gekomen in het interview, 
maar die u wel belangrijk vindt om te noemen? Wat vond u van 
het interview?  

Uitleggen wat het vervolg is Het interview zal worden getranscribeerd.  
Daarna zullen de verschillende interviews met elkaar worden 
vergeleken, waarnaar ze worden verwerkt in het onderzoek.  

Bedanken voor het interview Ik wil u graag bedanken voor uw tijd. Ik vond het leuk dat u mee 
wilde doen aan het interview.  

E-mailadres achterlaten 
wanneer er nog vragen zijn 

Stel dat u na dit interview nog vragen heeft, kunt u die mailen 
naar: onderzoekenrug2021@gmail.com. 

  

 

 

  

mailto:onderzoekenrug2021@gmail.com
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Bijlage V 
 

Interview protocol hoogbegaafde leerlingen 
Introductie van het interview Wat fijn dat je mee wil doen aan het onderzoek naar de 

ervaringen van hoogbegaafde leerlingen met het 
afstandsonderwijs. Als het goed is hebben jij en jouw ouders of 
verzorgers een informatiebrief gekregen over het onderzoek. 
Klopt dat? Hebben jullie het daar nog over gehad? Hebben jullie 
nog vragen over het onderzoek? 

Thema’s van het interview 
aangegeven 

Het interview zal gaan over jouw ervaringen met het 
afstandsonderwijs. Er zal gevraagd worden naar het 
lesprogramma en het lesaanbod gedurende het 
afstandsonderwijs. Bovendien zal gevraagd worden naar de 
voor- en nadelen van onderwijs op afstand en de faciliteiten die 
nodig zijn om dit in het vervolg beter te kunnen volgen. 

Uitleg over het doel van het 
onderzoek 

Het is goed om te weten dat er meerdere hoogbegaafde 
leerlingen mee doen aan dit onderzoek. Daarnaast zijn ook 
leerkrachten geïnterviewd over de vormgeving van het 
afstandsonderwijs. Aan de hand van de interviews kan ik 
beschrijven hoe het afstandsonderwijs voor hoogbegaafde 
leerlingen is vormgegeven en hoe hoogbegaafde leerlingen die 
periode hebben ervaren en wat zij in het vervolg nodig hebben. 

Gegevens worden anoniem en 
vertrouwelijk verwerkt 

Bij het uitwerken van de interviews worden geen namen van 
personen genoemd, hierdoor kan niemand achterhalen wat jij 
hebt gezegd. Bovendien zullen de zaken die worden besproken 
alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. 

Als de respondent wil stoppen Als je tijdens het interview besluit om niet meer mee te doen, 
kun je dat aangeven. Je hoeft hiervoor geen reden te noemen 
en consequenties zijn er niet aan verbonden. 

Duur van het interview Het interview duurt ongeveer een kwartier tot twintig minuten.  

Vertellen dat het gesprek wordt 
opgenomen 

Het interview wordt opgenomen, zodat dit later kan worden 
uitgeschreven. Wanneer de voice recorder loopt, vraag ik jou 
om toestemming te geven voor het opnemen van dit interview. 
Het is daarbij goed om te weten dat jouw ouders of verzorgers 
een toestemmingsformulier hebben ingevuld. 
 

Vind je het goed dat dit interview wordt opgenomen? 

Introducerende vragen 

Algemene vragen In welke groep zit jij? 

Hoofdvraag Wat zijn volgens hoogbegaafde leerlingen positieve- en 
negatieve punten van het aangeboden afstandsonderwijs? 
Welke faciliteiten hebben hoogbegaafde leerlingen nodig om 
efficiënt afstandsonderwijs te kunnen volgen? 

Aansluitende vragen bij de 
hoofdvraag 
 
 
 
 
 

- Wat vond jij van het lesprogramma? 
- Hoe laat ben je meestal begonnen met je lessen?  
- Hoe heeft die instructie eruit gezien?  
- Heb je genoeg aan de instructies gehad?  
- Hoe heeft het programma eruit gezien?  
- Heb je de opdrachten afgekregen?  
- Zijn er extra opdrachten aangeboden?  
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Zoek in het interview naar 
aanknopingspunten om op door 
te vragen 
 
 

- Op welke manier heb je contact gehad met anderen?  
 

- Wat vond jij goed aan het lesaanbod? 
- Op welke manier werd jij uitgedaagd?  
- Hoe werd er gewerkt op niveau? 
 

- Wat vond jij minder goed aan het lesaanbod? 
- Wat heb je gemist aan vakken/activiteiten? 
- Wat zou je dan anders willen? 
 

- Wat zijn leuke kanten van onderwijs op afstand? 
- Heb jij je thuis ook beter kunnen concentreren? 
- Hebben jouw ouders jou wel eens geholpen? 
 

- Wat zijn minder leuke kanten van onderwijs op afstand? 
- Heb jij je wel eens eenzaam gevoeld? 
 

- Wat heb jij nodig voor beter afstandsonderwijs volgen? 
- Heb je een laptop tot je beschikking gehad?  
- Heb je de laptop moeten delen met anderen? 
- Hoe zag je werkplek eruit? 
 
Hulpvragen: 
 Je noemt (…) kun je dat toelichten? 
 Kun je een voorbeeld noemen van een situatie waarin dat 

speelde? 
 Wat gebeurde er toen? 
 Je zei net (…) wat bedoel je daarmee? 
 Wat voor gevoel had je daarbij? 
 Hoe denk je daarover? 
 Wat vind je daarvan?  
 Heb ik het goed begrepen dat …? 

Afsluiting van het interview Zijn er dingen die niet aanbod zijn gekomen in het interview, 
maar die volgens jou wel belangrijk zijn om te weten? Wat vond 
je van het interview?  

Uitleggen wat het vervolg is Het interview zal worden uitgewerkt. Het verhaal wat jij hebt 
verteld, zal worden vergeleken met wat anderen hebben 
verteld. Deze bevindingen zullen worden verwerkt in het 
onderzoek.  

Bedankten voor het interview Ik wil je graag bedanken voor jouw tijd. Ik vond het leuk dat je 
mee wilde doen aan het interview.  

Wanneer er nog vragen zijn Als je na dit interview nog vragen hebt, kun je die mailen naar 
onderzoekenrug2021@gmail.com. Daarnaast hebben jouw 
ouders/verzorgers of je leerkracht ook het e-mailadres. Zij 
kunnen jouw vragen eventueel doorsturen.  

 

 

mailto:onderzoekenrug2021@gmail.com
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Bijlage VI 

Codeboom 

 

Deductief 

Onderwijsbehoeften 

•Variatie 

•Zelfstandigheid  

•Autonomie 

•Contact ontwikkelingsgelijken 

•Uitdaging 

•Alleen werken 

•Differentiatie 

•Onderzoeken 

Theorieën hoogbegaafdheid 

•Uitzonderlijke prestaties 

•Hoogbegaafdheidsfactoren 

•Motivatie 

•Creativiteit 

• Intelligentie 

•Meervoudige intelligenties 

•Omgevingsfactoren 

•School 

•Gezin 

•Vrienden 

Benodigde faciliteiten onderwijs 

•Werkplek 

•Opgeruimde omgeving 

•Rustige omgeving 

•Ruime omgeving 

•Leerkracht 

•Contact leerkracht 

•Gezien en gehoord worden 

Inductief 

Vormgeving afstandsonderwijs 

•Lesprogramma 

•Continuïteit 

•Weekprogramma 

•Dagprogramma 

• Instructie 

•Live instructie 

•Instructiefilmpjes 

•Contactmomenten leerkracht - leerlingen 

•Wekelijks 

•Dagelijks 

•Vormen van contact 

•Individueel 

•Groepsmomenten 

•Lesaanbod 

•Hoogbegaafdheidsvakken 

•Kernvakken 

•Digitale opdrachten 

•Schriftelijke opdrachten 

Ervaringen afstandsonderwijs 

•Positief 

•Goede concentratie 

•Thuis werken 

•Meer vrije tijd 

•Minder werk 

•Negatief 

•Slechte concentratie 

•Lage motivatie 

•Niet kunnen samenwerken 

•Minder structuur 

•Eenzaamheid 

Faciliteiten efficiënt afstandsonderwijs 

•Lastige vraag 

•Goede werkplek 

•Rustige werkplek 

•Betere meubels 

•Goed device 

•Eigen device 

•Goed internet 


