
Sinds 16 maart 2020 volgen alle Rotterdamse basisschoolleerlingen noodgedwongen onderwijs op afstand in 

verband met de corona-maatregelen. De basisscholen stonden voor de grote uitdaging om op zeer korte termijn 

het thuisonderwijs vorm te moeten geven. Begin april, drie weken na de start van deze nieuwe situatie, bracht 

Stichting De Verre Bergen alle geleverde inspanningen in kaart. Zij benaderde 129 scholen, van zeven Rotter-

damse schoolbesturen, naar de staat van het thuisonderwijs. 105 van hen namen deel aan het onderzoek. 

In deze factsheet worden de belangrijkste uitkomsten weergegeven.

• De meeste scholen verzorgen digitaal thuisonderwijs.

• De focus ligt op de basisvakken rondom taal en rekenen.

• Ouders wordt gevraagd voor ondersteuning in begeleiding 

thuisonderwijs.

• Niet alle kinderen hebben de faciliteiten voor thuisonderwijs.

• Niet alle ouders zijn in staat hun kind begeleiding te geven.

• Schooldirecteuren maken zich zorgen om welbevinden kinderen.

• Bij hervatting van school ligt de focus op het creëren van een 

veilige basis voor de kinderen.

THUISONDERWIJS ROTTERDAM
FACTSHEET RESULTATEN ENQUÊTE

Herhalen en onderhouden van 
bestaande stof

Nieuwe stof 
aanleren

Welzijn van 
leerlingen

Ouders ondersteunen bij het 
geven van thuisonderwijs 

Ouders faciliteren bij het (zinvol) 
bezighouden van hun kinderen

Overig
Bovenbouw: contact,
structuur en dagritme

Onderbouw: contact en welzijn

78,2%
81,2%

74,3%
68,3%

38,6%
36,6%

22,8%
24,8%

12,9%
12,9%

36,6%
39,6%

bovenbouw

onderbouw
3 UUR

wel

niet

5,7%

Van de school Door docenten 

CONTROLE THUISONDERWIJS

bovenbouw

onderbouw

Nederlands

Engels

Rekenen en 
wiskunde

Oriëntatie op jezelf 
en de wereld

Kunstzinnige 
oriëntatie

Bewegings-
onderwijs

Overig
Bovenbouw: techniek, nieuws-
begrip en studievaardigheden 
Onderbouw: spelletjes en 
techniek

93,3%
96,0%

15,4%
4,0%

93,3%
88,1%

27,9%
12,9%

16,3%
17,8%

21,2%
22,8%

42,3%
32,7%

Klassikaal 
online 
onderwijs

Overig (foto’s van 
opdrachten en 
werkboekjes)

Geen 
controle

Contact met alle 
leerlingen en/of 

ouders aan begin 
van de schooldag

Controle via online 
systeem of kinderen 

thuiswerkopdrachten 
maken

Leerlingen moeten op vaste 
tijden aan opdrachten 
werken in online systeem

79,4%

27,5%

17,6%

61,8%

17,6%

2,9%

94,3%

Gedurende thuisonderwijs

PRIORITEIT LEERKRACHTENCONCLUSIE

INHOUD ONDERWIJS

En gemiddeld aantal uur besteed door leerlingen 

AANBOD THUISONDERWIJS
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Geen ervaring

E-mail

Telefoon

WhatsApp

Videobellen

Platform: Social Schools en Klasbord 

Overig: Parro, schoolbezoek

Ouders onvoldoende in staat om 
hun kinderen te motiveren

Ouders onvoldoende in staat om 
hun kinderen te begeleiden

Ouders houden geen dagritme 
aan voor hun kinderen

Ouders hebben moeite hulpvraag goed 
te duiden omdat zij de taal niet machtig zijn

School is niet in staat op een goede manier 
contact te onderhouden met de ouders

Kinderen hebben onvoldoende faciliteiten voor thuisonderwijs 
thuis (bijv. laptops en/of internetverbinding)

School heeft onvoldoende tijd om het 
thuisonderwijs op korte termijn vorm te geven

School heeft onvoldoende kennis om thuisonderwijs 
digitaal op korte termijn vorm te geven

Overig

Bij vragen gedurende de schooldag

CONTACT LEERKRACHT EN LEERLING

Door de school

OUDERS GEVRAAGD OM BEGELEIDING

Vraag door ouders

ONDERSTEUNING VANUIT SCHOOL AAN OUDERS

Voor geven thuisonderwijs

BARRIÈRES SCHOOL

Type ondersteuning

Contact via

2,0%

83,8%

12,4%

3,8%

56,9%

44,1%

33,3%
39,2%

23,5%

33,3%

46,1%

Geen 
mogelijk-

heid

E-mail Tele-
foon

WhatsApp Video-
bellen

Via
ouders

Platform
Social

Schools,
Klasbord

Overig:
vaste 

contact-
momenten,

apps

wel

niet

onbekend

6,9%

55,4%

56,4%

18,8%

8,9%

19,8%

32,7%

61,6% 49,5% 36,8% 41,1% 17,9% 16,8% 61,1%
Begrijpen van 

het lesmateriaal 
Motiveren van 

hun kind
Beantwoorden 
van de vragen
van hun kind

Vormgeven van een 
goed dagritme voor 

hun kind

Nederlandse taal Geen/onvol-
doende tijd 

vanwege 
eigen werk

Overig: 
- moeite met 

digitaal aspect
- gedragsproblemen

- opvang

25,7%

36,6%

24,8%

31,7%

11,9%

39,6%

7,9%

11,9%

74,3%

Ouders wordt gevraagd door scholen om 

begeleiding te geven op de volgende punten:

• Faciliteren van dagritme 

• Ondersteuning instructies schoolwerk

• Motiveren kinderen

• Feedback op thuisonderwijs

• Geen rustige werkplek kind

• Onveilige thuissituatie

• Werkdruk leerkracht

• Moeite digitaal aspect voor 

kind en gezin

86,1%
WEL NIET

13,9%
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Toename onderwijsachterstanden

Welbevinden kinderen

Welbevinden ouders

Uitleg over de situatie van de afgelopen periode

Ondervangen van angst dat een school dicht kan gaan

Plezier terugbrengen in het leven van de kinderen

Opgelopen onderwijsachterstanden inlopen

Overig

• Terug naar de orde van de dag

• Rust en regelmaat

• Uitlaatklep faciliteren

• Positieve groepsdynamiek creëren 

• Waardering leerkrachten 

• Rust en ruimte 

• Normale situatie terugbrengen

• Veilige basis voor de kinderen.

De vragenlijst werd opgesteld door Stichting De Verre Bergen in 
samenwerking met vier schooldirecteuren en de gemeente 
Rotterdam. De scholen die deelnamen aan de vragenlijst waren 
ontvanger van chromebooks die door Stichting De Verre Bergen 

beschikbaar waren gesteld. Dit betrof scholen van de volgende 
besturen: BOOR, Kind en Onderwijs, PCBO, RVKO, SIPOR, Cosmicus 
en SHON.

Inventariseren van onderwijsachterstanden bij kinderen

Achterstandsonderwijs aanbieden in de zomer

Extra aandacht voor kinderen in moeilijke thuissituaties

Overig

Over thuisonderwijs

ZORGEN SCHOOL

Voor het geven van thuisonderwijs 

TIPS

KLEINE STAPPEN PERSOONLIJK CONTACT LUCHTIG

METHODIEK

Voor de leerlingen

WAT IS ER NODIG ALS DE SCHOLEN WEER OPENGAAN?

Voor de scholen

69,3%

83,2%

64,4%

Toename van sociale ongelijkheid 

Het kleiner worden van leefwereld kinderen

Overig 

66,3%

69,3%

31,7%

23,8%

9,9%

50,5%

50,5%

66,3%

59,4%

9,9%

36,6%

67,3%

1 2 3

• Welzijn leerkrachten

• Kinderen in schakelklassen

• Onzekerheid e�ectiviteit 

thuisonderwijs

• Minder zicht op kwetsbare 

kinderen

1 2 3

Verzorg het thuisonderwijs in 
kleine stappen: houd het 

behapbaar voor leerkrachten, 
leerlingen en ouders.

Houd zoveel mogelijk 
persoonlijk contact met de 

leerlingen.

Houd het ook luchtig: 
organiseer bijvoorbeeld video 
challenges rondom beweging 

en knutselen.

Dit is een beknopte terugkoppeling van alle tips die 
de schooldirecteuren hebben gegeven. Alle tips kunt 
u teruglezen in de samenvatting.
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