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HULPKAART 
Onderwijskwaliteit op Afstand 

 
#HOEDAN? 

 
Bron: Onderzoekskader 

onderwijsinspectie 
 

 
AANBOD 

 
Hoe bepaal ik een passend aanbod 
in deze bijzondere situatie en sluit 
deze aan op de schoolpopulatie? 

Behandelen we alles of focussen we 
ons op specifieke doelen? 
Bv po.lesopafstand.nl of 

slo.nl/thuisonderwijs 

 
ZICHT OP ONTWIKKELING 

 
Hoe verzamel ik informatie van mijn 

leerlingen en houd ik zicht op hun 
ontwikkeling? Hoe zie ik of een 

leerling onvoldoende profiteert en 
wat doe ik vervolgens daar aan? 
Bv nro.nl/formatieftoetsen of 

gynzy.com 
 

 
DIDACTISCH HANDELEN 

 
Hoe plan ik mijn aanbod en breng ik 
structuur aan voor mijn leerlingen? 
Hoe kan ik mijn leerlingen actief en 

betrokken maken?  
Hoe stem ik af op ondersteuning en 

uitdaging in mijn handelen? 
Bv lerarencollectief.nl of leraar24.nl 

 
(EXTRA) ONDERSTEUNING 

 
Hoe zorg ik voor leerlingen met 

specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften voor een 

passend onderwijsaanbod, 
ondersteuning en/of begeleiding? 

 
Bv balansdigitaal.nl 

 
SAMENWERKING 

 
Hoe werk ik, ook op afstand, samen 

met (relevante) partners in de 
zorgondersteuning?  
Hoe stimuleer ik de 

ouderbetrokkenheid? 
 

Bv Parro van ParnasSys 

 
TOETSING 

 
Hoe denk ik alvast na over toetsen 

maken van een 
leerlingvolgsysteem? 

 
 
 

Bv Nieuwsbrief CITO.nl 
 

 
VEILIGHEID 

 
Hoe bewaak ik gedurende de 

schooldag de sociale en psychische 
veiligheid van mijn leerlingen? 

Hoe kan ik op een of andere manier 
de veiligheid en welbevinden in 

beeld brengen? 
Bv LVAK.nl 

 
PEDAGOGISCH KLIMAAT 

 
Hoe draag ik, ook nu op afstand, bij 

aan een positief klas- en/of 
schoolklimaat en hoe stimuleer ik 

sociale competenties?  
Hoe onderhoud ik relaties tussen 

mij, de leerling en tùssen leerlingen? 
 

Bv swpbs.nl/ouders of nivoz.nl 

 
KWALITEITSZORG 

(School) 
 

Hoe houden we als school zicht op 
de kwaliteit van ons onderwijs, 

rekening houdend met meerdere 
gebieden op deze hulpkaart? 

 
Bv kwaliteitskaart maken met hoe, 

wat, wie, wanneer 

 
KWALITEITSCULTUUR 

(School) 
 

Hoe werken we samen als school 
aan de gebieden op deze hulpkaart? 
Hoe levert ieder vanuit zijn eigen rol 

een bijdrage aan verbetering 
hiervan? 

 
Bv Microsoft Teams  

 

 
 
 
 

Laat je inspireren door de vragen 
op deze hulpkaart om, ook bij 

onderwijs op afstand, 
ontwikkelkansen te zien in 

meerdere gebieden.  
 

 

 


