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Abstract 

Teachers can promote social safety by using their pedagogical craftmanship. The aim of this 

study is to investigate if and how social safety manifests itself within the online classroom and 

what pedagogical craftmanship of secondary vocational education teachers is required to 

create an online socially safe environment. Ten teachers divided over four focus groups 

participated in this study. The focus groups showed that teachers attach great importance to 

building social relationships with their students, and that the possibilities for doing so are 

constricted by the online context. This is due to the lack of contact, which creates unsafety in 

the classroom. One way for teachers to still interact with their students is by using the chat in, 

for instance, Microsoft Teams. Because teachers are included in the current research, nothing 

can be said about the safety perception of students. To obtain a complete picture of the 

perception of social safety in both groups, students should also be included in a follow-up 

study. 

  Keywords: Pedagogical craftsmanship, social safety, secondary vocational education, 

online education, blended learning environment 

           Samenvatting 

Docenten kunnen de sociale veiligheid in de klas bevorderen door beroep te doen op hun 

pedagogisch vakmanschap. Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe sociale 

(on)veiligheid zich in het online klaslokaal manifesteert en wat het vraagt van het 

pedagogisch vakmanschap van middelbaar beroepsonderwijs-docenten om online een veilige 

omgeving voor hun studenten te creëren. Tien docenten verdeeld over vier focusgroepen 

hebben in dit onderzoek geparticipeerd. Uit de focusgroepen is gebleken dat het opbouwen 

van een relatie met en tussen studenten in de online schoolcontext de grootste uitdaging voor 

docenten is, terwijl deze relaties wel als zeer belangrijk worden ervaren. De moeilijkheid zit 

vooral in het gebrek aan contact. Het gebrek aan relatie zorgt vervolgens voor onveiligheid in 

het online klaslokaal. Een manier voor docenten om toch contact te maken met hun studenten 

is door gebruik te maken van de chat in bijvoorbeeld Microsoft Teams. Omdat alleen 

docenten zijn meegenomen in het huidige onderzoek, kunnen geen uitspaken worden gedaan 

over de veiligheidsperceptie van studenten. Om een volledig beeld te krijgen van de perceptie 

van sociale veiligheid bij beide groepen, moeten in een vervolgonderzoek ook studenten 

worden meegenomen.  

  Sleutelworden: Pedagogisch vakmanschap, sociale veiligheid, middelbaar 

beroepsonderwijs, online onderwijs, blended leeromgeving  
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Inleiding 

 De gevolgen van de COVID-19 pandemie lokten een radicale digitalisering in het 

onderwijs uit. Zo ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Uit een eerste evaluatie over 

het online mbo bleek dat de meningen van mbo-docenten over de werkzaamheid van het 

onlineonderwijs verdeeld waren. Dit bleek bijvoorbeeld uit de mate waarin zij behoefte 

hadden aan didactische ondersteuning (Crezee & Engelbert, 2020). Uit de evaluatie kwam 

echter één duidelijke boodschap: de toekomst is blended. Het mbo zal na de coronacrisis 

waarschijnlijk een mix tussen online- en fysiek onderwijs worden.  

  Sociale veiligheid in de klas en op school is van belang voor studenten om zich te 

kunnen ontplooien (Van Toly et al., 2018). Crezee en Engelbert (2020) namen sociale 

veiligheid niet mee als onderdeel in hun evaluatie, terwijl sociale veiligheid van belang is 

voor het bieden van hoogwaardig onderwijs – ook in een blended leeromgeving. De 

Onderwijsinspectie definieert sociale veiligheid als volgt: 

  Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet 

  door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en 

  positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, 

  uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze 

  zoveel mogelijk voorkomt (Onderwijsinspectie, g.d.). 

Placklé et al. (2020) deden onderzoek naar Powerful Learning Environments (PLE) op het 

mbo in Vlaanderen. Een PLE is een omgeving waarin studenten zich optimaal kunnen 

ontwikkelen (Placklé et al., 2020). Opvallend was dat het belang van een veilige sfeer op 

school door studenten en docenten in de focusgroepen werd geopperd, terwijl dit nog geen 

onderdeel was van PLE. Dit benadrukt het belang van sociale veiligheid op het mbo op basis 

van opvattingen uit de onderwijspraktijk. Op internationaal niveau is verder weinig onderzoek 

gedaan naar sociale veiligheid op mbo-instellingen. Wel is er onderzoek gedaan naar sociale 

veiligheid op middelbare scholen (Bradshaw et al., 2014; Kislyakov et al., 2014; Kislyakov et 

al., 2016). Hier zal het theoretisch kader zich dan ook op baseren. 

 Sociale veiligheid in het mbo wordt in Nederland sinds 2001 onderzocht door het 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Het meest recente onderzoek werd uitgebracht in 2018, 

onder de naam: Monitor Sociale Veiligheid (Hofland et al., 2018; Van Toly et al., 2018; 

Wagemakers & Kans, 2018). In dit onderzoek werd de sociale veiligheid op mbo-instellingen 

door studenten, docenten en beleidsmedewerkers geëvalueerd (Hofland et al., 2018; Van Toly 

et al., 2018; Wagemakers & Kans, 2018). 20.300 Studenten (Toly et al., 2018) en 7189 

medewerkers (Hofland et al., 2018; Wagemakers & Kans, 2018) van 20 mbo-instellingen 
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namen deel aan het onderzoek. In dit onderzoek werd de nadruk gelegd op de aan- of 

afwezigheid van veiligheidsbeperkende factoren.  

  De Monitor Sociale Veiligheid (Hofland et al., 2018; Van Toly et al., 2018; 

Wagemakers & Kans, 2018) gaf een overzicht van relevante thema’s van onveiligheid in het 

mbo. Er ontbraken echter twee elementen die relevant zijn voor de kennis over sociale 

veiligheid in het mbo en de toepassing hiervan op een blended leeromgeving. Als eerste werd 

in dit onderzoek niet geëxploreerd hoe sociale veiligheid op het mbo bevorderd kan worden. 

Daarnaast is nog niet onderzocht hoe sociale veiligheid er in een online context uit ziet en wat 

dit vraagt van het pedagogisch vakmanschap van docenten. Onderzoek hiernaar is echter wel 

belangrijk, omdat volgens Eren (2019) en Schmeleva et al. (2015) het pedagogisch 

vakmanschap van docenten een grote rol kan spelen bij het bewerkstelligen van een sociaal 

veilig klimaat op school en in de klas.  

  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting School en Veiligheid (SSV). De 

organisatie ondersteunt het primair-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs bij het 

bevorderen van de sociale veiligheid in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap. Wegens beperkt onderzoek naar de rol van mbo-docenten in het creëren van 

sociale veiligheid in het online klaslokaal, was het doel van de huidige studie om te verkennen 

wat het vraagt van het pedagogisch vakmanschap van mbo-docenten om een veilige online 

omgeving te bewerkstelligen. De inzichten uit dit onderzoek stellen SSV in staat om mbo-

instellingen beter te ondersteunen in de toekomst. De onderzoeksvraag luidde daarom: Wat 

vraagt het creëren en behouden van sociale veiligheid in het online of blended lesgeven van 

het pedagogisch vakmanschap van mbo-docenten? Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn 

de volgende deelvragen opgesteld: 1) Op welke manier manifesteert sociale (on)veiligheid 

zich in de online schoolcontext? 2) Wat vraagt het van het pedagogisch vakmanschap van 

mbo-docenten om sociale veiligheid in de online of blended schoolcontext te creëren en 

behouden? 3) Welke kansen en uitdagingen voor het creëren en behouden van sociale 

veiligheid met betrekking tot de online of blended leeromgeving zijn er?  

Theoretisch kader 

Veiligheid als voorwaarde voor leren 

  Volgens de Social Safety Theory (Slavich, 2020) zijn de hersenen en het 

immuunsysteem van de mens voorgeprogrammeerd om het lichaam biologisch en fysiek 

veilig te houden. Vanuit evolutionair perspectief neigen mensen om relaties op te bouwen met 

andere mensen die hen ondersteunen (Slavich, 2020). Die neiging is voordelig voor 

menselijke gezondheid en menselijk gedrag: positieve relaties met anderen zijn geassocieerd 
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met grotere een overlevingskans en een langere levensduur (Umberson et al. 2010), maar ook 

met betere schoolprestaties (Strayhorn, 2018). Sociale bedreigingen kunnen juist negatieve 

gevolgen hebben (Slavich, 2020) en problematisch gedrag zoals agressie, vechten, vloeken, 

stelen of gezag-ondermijnend gedrag bij een individu ontketenen (Leary, 2001). Deze 

problematische gedragingen kunnen vervolgens weer een sociale bedreiging voor een ander 

vormen: er ontstaat dan een neerwaartse spiraal van sociale onveiligheid.  

  In lijn met de Social Safety Theory, ligt Maslow’s Hierarchy of Needs. In dit model 

worden de basisbehoeften van mensen gevisualiseerd als een piramide, waarbij elke laag het 

fundament vormt voor de laag erna, zie Figuur 1 (Maslow, 1943). Voor het huidige onderzoek 

zijn de lagen van veiligheid en verbondenheid relevant. Deze opeenvolgende piramide-lagen, 

vormen de basis voor een positieve ontwikkeling: wanneer iemand in basis veilig is en zich 

veilig voelt, kunnen sociale relaties worden gevormd die vervolgens de ontwikkeling weer 

bevorderen.  

Figuur 1 

Maslows Hierarchy of Needs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Bovenstaande theorieën benadrukken dat om sociale veiligheid te bevorderen er geen 

sociale bedreigingen moeten zijn en positieve relaties moeten worden gevormd. Een 

tegenstijdigheid in de theorieën is dat in de Social Safety Theory relaties gezien worden als 
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strategie om onveiligheid tegen te gaan, terwijl in de Hierarchy of Needs veiligheid als 

voorwaarde voor positieve relaties wordt gezien.  

  Uit deze theorieën kan worden opgemaakt dat het construct “sociale veiligheid” een 

wisselwerking is tussen enerzijds positieve relaties die de veiligheid bevorderen en anderzijds 

sociale bedreigingen die de veiligheid van het individu in het geding brengen. Op basis van de 

Social Safety Theory en de Hierarchy of Needs zal in het huidige onderzoek onderscheid 

worden gemaakt tussen enerzijds veiligheidsbeperkende en anderzijds 

veiligheidsbevorderende factoren. De afwezigheid van factoren die sociale onveiligheid 

kenmerken (sociale bedreigingen) en de aanwezigheid van factoren die sociale veiligheid 

bevorderen (zoals positieve relaties) vormen samen de sociale veiligheid (Kislyakov et al., 

2014; Slavich, 2020).    

Sociale onveiligheid 

  Er zijn een aantal belangrijke thema’s van onveiligheid in de schoolcontext waar SSV 

zich op richt. Deze thema’s zijn: agressief gedrag, discriminatie, pestgedrag, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, spanningen en discussies1. In het huidige onderzoek wordt 

geïnventariseerd in welke mate deze thema’s zich ook in de online context manifesteren. 

Daarnaast wordt geëxploreerd of eventuele nieuwe thema’s relevant zijn.  

Agressie, pesten en discriminatie 

 Agressief gedrag wordt binnen de internationale literatuur breed gedefinieerd (Jansen 

et al., 1997). Zo wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen materiele agressie, fysieke 

agressie en psychische- of verbale agressie (Hofland et al., 2018; Rivers & Smith, 1994; Van 

Toly et al., 2018; Wagemakers & Kans, 2018). Opzettelijk agressief gedrag wordt binnen de 

literatuur gerelateerd aan pestgedrag en discriminatie (Graumann, 1998). Pesten wordt 

gedefinieerd als herhaaldelijk, opzettelijk agressief gedrag richting één persoon, waarbij dit 

gedrag wordt gekenmerkt door een machtsverschil tussen de pester en het slachtoffer van het 

pesten (Olweus, 1993). Volgens Graumann (1998) hangt verbale agressie samen met verbale 

discriminatie, maar is het agressieve gedrag in het geval van verbale discriminatie specifiek 

gericht op iemands (sociale) identiteit. Zo kan iemand worden gediscrimineerd op basis van 

hun etnische- of religieuze achtergrond (Mulvey et al., 2018) of op basis van hun seksualiteit 

(Keuzenkamp et al., 2012; Mulvey et al., 2018). 

  De laatste decennia is door de komst van sociale media een verschuiving zichtbaar van 

verbale- of psychische agressie van een fysieke- naar een online context (Chatzakou et al., 

 
1 https://www.schoolenveiligheid.nl/ 

https://www.schoolenveiligheid.nl/
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2019; Olweus, 2013). Een beïnvloedende factor voor online agressief gedrag is het proces van 

cyberdisinhibitie (Zimmerman & Ybarra, 2016). Hierbij voelt de persoon die dit gedrag 

vertoont een grotere afstand ten opzichte van hun slachtoffer door de anonimiteit en 

onzichtbaarheid van het internet (Eastwick & Gardner, 2009). Het is onbekend of 

cyberdisinhibitie ook voorkomt in het online klaslokaal. Fysieke agressie zal in de online 

klassencontext vanzelfsprekend niet voorkomen. Wel is het relevant om te onderzoeken of en 

hoe agressief- en pestgedrag zich in de online klassencontext manifesteert. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag  

  Een ander onderdeel van sociale onveiligheid is seksueel grensoverschrijdend 

(Hofland et al., 2018; Van Toly et al., 2018; Wagemakers & Kans, 2018). Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is onder te verdelen in verschillende categorieën, zoals verbaal- 

(misplaatste seksueel getinte grapjes of opmerkingen), non-verbaal- of intimiderend (te 

dichtbij iemand staan), fysiek geweld (verkrachting en aanranding) (De Bruijn et al., 2006), 

gender-intimidatie (gender-gerelateerde chauvinistische grapjes) en ongewenste seksuele 

aandacht (het kijken naar iemands’ borsten) (Barak, 2005). Door het wegvallen van het 

fysieke aspect is de verwachting dat online fysiek geweld niet zal voorkomen. De andere 

vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zouden zich wel naar de online context 

kunnen verplaatsen. 

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt zich in de klassencontext van het mbo 

voornamelijk te manifesteren in de vorm van seksueel getinte opmerkingen (Van Toly et al., 

2018). Echter, de anonimiteit van het internet maakt dat online seksueel grensoverschrijdend 

gedrag moeilijker te traceren is (Gorissen et al., 2020). Het kan dus zo zijn dit gedrag zich niet 

verplaatst naar de online klassencontext. Het is daarom relevant om te onderzoeken in 

hoeverre dit gedrag ook voorkomt in de context van het online klaslokaal. 

  De Monitor Sociale Veiligheid (Van Toly et al., 2018) gaf online agressie en online 

seksueel grensoverschrijdend gedrag meer aandacht dan in de voorgaande jaren. In hun 

onderzoek beamen Van Toly et al. (2018) de complexiteit van online agressie. Echter, in de 

tijd dat dit onderzoek plaatsvond, gingen studenten nog fysiek naar school. Online gedrag 

bleef toen per definitie buiten beeld. Het is daarom van belang om te onderzoeken in welke 

mate de problematiek zich in het online klaslokaal afspeelt. 

Spanningen en discussies 

  Spanningen en discussies in de klas kunnen een klas sociaal onveilig maken 

(Kislyakov et al., 2016). In de klas kunnen (bewust of onbewust) discussies ontstaan over 

controversiële onderwerpen. Dit zijn onderwerpen waar sterke meningsverschillen over zijn 
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die gebaseerd zijn op levensbeschouwelijke, culturele of politieke voorkeur (Hess, 2009). 

Door deze sterke meningsverschillen kan een dynamiek van polarisatie in de klas ontstaan. 

Echter, het aangaan van deze discussies kan studenten ook leren over het omgaan met 

individuele verschillen en over het functioneren van en in een democratie, mits dit op een 

positieve en veilige manier wordt gefaciliteerd (Kerr & Huddelstone, 2015). Dit vereist sterke 

didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht en een positieve sfeer in de klas 

(Hess, 2009; Sætra, 2021). Daarom is het relevant om te onderzoeken of en hoe spanningen 

en discussies zich in het online klaslokaal manifesteren en hoe docenten hiermee om kunnen 

gaan. 

Pedagogisch vakmanschap als protectieve factor voor onveiligheid 

  Pedagogisch vakmanschap omvat een reeks aan pedagogische vaardigheden waarover 

personen in een pedagogische functie behoren te beschikken, die betrekking hebben op het 

adequaat en sensitief handelen in situaties waar geen duidelijke didactische richtlijnen voor 

zijn (Hamstra et al., 2013; Van Manen, 2016). Volgens Van Manen (2016) is pedagogisch 

vakmanschap afhankelijk van de intuïtieve sensitiviteit en het empathische vermogen van de 

docent, de uniekheid van de jeugdige, de context van de situatie en de persoonlijke 

karakteristieken van de leerkracht. 

  De school is een plek voor studenten om zich te ontwikkelen. Om tot ontwikkeling te 

komen, is het van belang dat de school veilig is (Bradshaw et al., 2014; Kislyakov et al., 

2014; Kislyakov et al., 2016). Docenten kunnen een rol spelen bij het tegengaan van 

veiligheidsbeperkende situaties in de klas door gebruik te maken van hun pedagogisch 

vakmanschap (Hamstra et al., 2013). Pols (2018) deed onderzoek naar het pedagogisch 

vakmanschap van mbo-docenten bij onveilige situaties. Volgens Pols (2018) komt de 

pedagogische handelingswijze van mbo-docenten voort uit zes belangrijke thema’s: de 

pedagogische houding van de docent (hoe staat de docent in de praktijk), de opdracht 

waarvoor de docent staat (wat verwacht de docent van zijn studenten), de deugden vanuit 

waar de docent handelt, de onderzoekende kijk van waaruit de docent werkt, de relatie met 

studenten en de handelingsvormen die vanuit de houding, opdracht en de relatie van de docent 

met zijn studenten in praktijk brengt. Het is essentieel dat docenten zich bewust zijn van hun 

pedagogisch vakmanschap om de sociale veiligheid in de klas te kunnen bevorderen.  

Veiligheidsbevorderende factoren 

  Een positief klimaat op school draagt bij aan het welzijn van studenten. Daarnaast 

vermindert een positief klimaat de kans op agressie, geweld en intimidatie (Eren, 2019; 

Schmeleva et al., 2015). De rol van het pedagogisch vakmanschap van de leerkracht is van 
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groot belang voor het bewerkstelligen van dit klimaat (Eren, 2019; Schmeleva et al., 2015) 

Uit het onderzoek van Sulkowski & Simmons (2018) blijkt dat er minder pestgedrag 

voorkomt in klassen waarin docenten een positieve relatie met hun studenten hebben. Ook 

positieve relaties tussen studenten dragen hieraan bij. Dit kan verklaard worden aan de hand 

van de Social Safety Theory, die zegt dat positieve relaties tussen mensen bufferen voor 

onveiligheid (Slavich, 2020). Het vormen en bevorderen van relaties met en tussen studenten 

is daarom een onderdeel van pedagogisch vakmanschap. In het huidige onderzoek wordt 

gekeken hoe mbo-docenten dit vormgeven in de online klassencontext. 

Pedagogisch vakmanschap en sociale veiligheid in het online klaslokaal 

  Onderzoek dat is gedaan naar pedagogisch vakmanschap in de online context, richt 

zich op universitaire docenten (Albrahim, 2020; Bailey & Card, 2009). Albrahim (2020) 

beschreef een aantal belangrijke categorieën van vaardigheden bij het online lesgeven. 

Relevant voor het huidige onderzoek zijn de pedagogische vaardigheden en sociale- en 

communicatieve vaardigheden, omdat deze als doel hebben om de studenten zich op hun 

gemak te laten voelen. Zo is het voor de docent bijvoorbeeld van belang om 

studentparticipatie te faciliteren, studenten uit te nodigen tot zelfreflectie, groepsinteractie te 

promoten, juist online sensitiviteit en empathie te laten zien bij contact met studenten en 

conflicten en misverstanden op te lossen. Deze vaardigheden worden in het huidige onderzoek 

eveneens meegenomen.  

  Bailey en Card (2009) deden onderzoek naar online pedagogische best practices. Acht 

effectieve pedagogische best practices werden gevonden, namelijk: het koesteren van relaties, 

het bevorderen van de betrokkenheid van studenten, het tijdig op studenten reageren, flexibel 

zijn, sterke communicatie-, organisatie- en technologische vaardigheden en hoge 

verwachtingen van studenten. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre deze resultaten ook 

van toepassing zijn op het mbo. Daarnaast hebben de vaardigheden van Albrahim (2020) en 

Bailey en Card (2009) betrekking op het preventief creëren van een veilig (klassen)klimaat en 

niet op het handelen in specifieke situaties. Op basis van de Social Safety Theory en de 

Hierarchy of Needs wordt echter wel verwacht dat ook in het huidige onderzoek naar voren 

zal komen dat het koesteren van relaties als basis voor sociale veiligheid en daarmee 

essentieel onderdeel van online pedagogisch vakmanschap zal worden gezien. 

Methode 

Onderzoeksdesign en procedure 

  Dit onderzoek was exploratief en kwalitatief van aard. In dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van focusgroepen als onderzoeksmethode. Een focusgroep is een geschikte methode 
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om de (ondersteunings-) behoefte van een doelgroep te bepalen (Van Assema et al., 1992). 

Deelnemers van een focusgroep worden uitgedaagd om naast hun eigen ervaringen extra input 

te leveren op basis van informatie die zij via andere deelnemers horen (Finch et al., 2003). 

Om het onderzoeksproces voorspoedig te laten verlopen, is gebruik gemaakt van het 

stappenplan voor de uitvoering van focusgroepen van Van Assema et al. (1992). Er is 

gekozen voor mbo-docenten als participanten, omdat discussies over het mbo zich op 

beleidsniveau manifesteren en docenten in deze discussies ondervertegenwoordigd zijn (Van 

Kan et al., 2014). Daarnaast zijn docenten de doelgroep van SSV.  

 Het inclusiecriterium voor de deelname was dat de participanten als docent werkzaam 

moesten zijn (geweest) in het mbo tijdens de coronapandemie. De focusgroepen zijn online 

georganiseerd en opgenomen via Microsoft Teams. De focusgroepen waren online, omdat een 

fysieke ontmoeting tussen participanten werd uitgesloten door de nationale maatregelen ten 

gevolge van de Covid-19 pandemie. Gebruikelijk voor focusgroepen is dat deze bestaan uit 

zes tot tien personen (Van Assema et al, 1992; Selm, 2007). Door de beperkingen die een 

online gesprek met zich meebrengt (zoals slechte internetverbinding, tragere reactietijd), is in 

dit design gekozen voor kleinere groepen van drie tot vijf docenten per groep. Een vuistregel 

voor het minimaal aantal focusgroepen in een onderzoek is drie tot vier (Van Assema et al., 

1992), omdat de meeste overkoepelende thema’s al in de eerste drie focusgroepen worden 

gedetecteerd (Guest et al., 2017). Er zijn vijf focusgroepen georganiseerd. 

Werving 

  Op LinkedIn is een oproep geplaatst om participanten te verzamelen. Daarnaast is 

gebruikgemaakt van het netwerk van de stage-organisatie. Docenten konden zich inschrijven 

voor verschillende data, waarna zij op basis van hun beschikbaarheid in bepaalde 

focusgroepen zijn ingedeeld. Voorafgaand aan de focusgroepen ontvingen de participanten 

een informatiebrief en een online formulier waarop zij geïnformeerde toestemming tot 

participatie gaven. Deze is getekend via Qualtrics. Daarnaast is tijdens de focusgroepen 

mondeling ingestemd met de participatie. Twee dagen voor de focusgroep is een herinnering 

gestuurd.   

Participanten en groepssamenstelling 

  In totaal hebben 19 mbo-docenten zich aangemeld voor het onderzoek. Echter, negen 

participanten hebben afgezegd of zijn niet komen opdagen. Er zijn vijf focusgroepen 

georganiseerd. Vier hiervan hebben plaatsgevonden. Een demografische omschrijving van de 

participanten en de groepsindeling is te zien in Tabel 1. Voor het samenstellen van de groepen 

is gekeken naar de beschikbaarheid van de participanten. Er is geen rekening gehouden met 
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de demografische achtergronden van de participanten, omdat allen beperkt beschikbaar 

waren.  

 

Tabel 1. 

Demografische omschrijving van de participanten 

Docent  Groep Leeftijd Jaren werkervaring mbo Gender 

1  1 47 4 Vrouw 

2  1 59 20 Vrouw 

3  2 28 1 Vrouw 

4  2 58 19 Man 

5  2 42 1.5 Vrouw  

6  3 39 5 Man 

7  3 30 1 Vrouw 

8  5 34 10 Man 

9  5 68 22 Man 

10  5 35 - Man 

 

Instrument en dataverzameling 

  Voor het begeleiden van de discussie in de focusgroepen, is gebruik gemaakt van een 

topiclijst. De focusgroepen duurden 63 tot 87 minuten. Bij de opstart van de focusgroepen is 

aan de participanten gevraagd om zichzelf voor te stellen: naam en functie binnen de school 

zijn gecommuniceerd. Dit is gevraagd om een gevoel van verbinding te creëren tussen de 

participanten (Finch et al., 2003). Daarnaast bood dit een mogelijkheid om op de opnametape 

de verschillende stemmen aan de individuele participanten te koppelen (Finch et al., 2003). 

Tijdens de focusgroep stelde de onderzoeker vragen aan de hand van een topiclijst, waarna de 

discussie door de participanten werd gevoerd. Wegens het verkennende karakter van dit 

onderzoek, is het woord zo veel mogelijk aan de participanten zelf gegeven.  

Analyse 

  Na de focusgroepen zijn de opnames getranscribeerd en gecodeerd met behulp van het 

programma Nvivo. Voor het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie tussen 

deductieve en inductieve codering. Voorafgaand aan de focusgroepen zijn codes vastgesteld 

op basis van het theoretisch kader en de thema’s van SSV. Daarnaast zijn in de analyse 

nieuwe codes toegevoegd op basis van de onderzoeksdata. Voor de analyse zijn de stappen 

van Boeije (2014) gevolgd.  
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Resultaten 

Online manifestaties van traditionele onveiligheid en pedagogisch vakmanschap  

Agressie en pesten  

  In drie focusgroepen zijn pesten en agressie teruggekomen als thema. Docenten zeiden 

dat dit gedrag online zeker plaatsvindt, maar dat zij hier weinig van terugzien. Wat betreft 

pestgedrag, benoemt Docent 9 het volgende: “Ja het vindt honderd procent zeker plaats, maar 

het is bij mij nog nooit boven komen drijven. Het is niet zichtbaar”. Hiermee snijdt hij een 

belangrijk thema van onveiligheid aan: docenten hebben geen zicht op studentinteracties. 

Hierop wordt later teruggekomen onder het kopje “gebrek aan overzicht studentinteracties”. 

Online agressief- of pestgedrag wat docenten wel detecteerden, uitte zich wanneer de klassen 

in de “grote groep” zaten. Hierbij ging het bijvoorbeeld om het maken van vervelende 

opmerkingen richting andere studenten of richting de leerkracht. Studenten maakten deze 

opmerkingen via de chat of door de microfoon. Wanneer dit via de chat gebeurde, zagen 

docenten dit te laat om hier direct op in te kunnen spelen. Later kwamen ze hier dan wel op 

terug in de vorm van een individueel gesprek met de betrokken studenten. Echter, als 

studenten de microfoon gebruikten, gaven docenten aan het gedrag gelijk te begrenzen.  

  In twee focusgroepen werd besproken “dat leerlingen dan op de achtergrond 

microfoons uitzetten. Of mensen uit de groep verwijderen” (Docent 4). Hiermee sloten zij hun 

medestudenten letterlijk buiten. Docenten gaven echter aan dit probleem te kunnen 

ondervangen door hun lessen te beveiligen, zodat studenten deze functies niet meer hadden.  

Discriminatie  

  Het thema discriminatie kwam in drie situaties aan bod. Enerzijds werd verwezen naar 

een situatie waarbij een docent een discriminerende opmerking had gemaakt, niet wetende dat 

de camera en microfoon aanstonden. Deze situatie is in drie van de vier focusgroepen aan bod 

gekomen.  

 In de tweede en derde situatie maakten studenten een discriminerende opmerking in de 

chatbox tijdens een online les. Eén docent lukte het om hier direct op in te spelen. Zij 

begrensde het gedrag van de desbetreffende studenten klassikaal online, zodat zij de norm in 

de klas kon communiceren. De andere docent had het chatbericht niet direct gezien en is later 

online op de situatie teruggekomen met de betrokken studenten. Zij is tevens naar een collega 

gegaan om het incident te bespreken. Het is uiteindelijk niet gelukt om vrede te sluiten tussen 

de studenten.  

Seksueel grensoverschrijdend- of integer gedrag  

  In geen van de focusgroepen is gesproken over “Seksueel grensoverschrijdend- of 
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integer gedrag”, ook niet wanneer hier expliciet naar gevraagd is. Docenten konden geen 

voorbeelden van seksueel gedrag in hun online lessen benoemen. Het zou kunnen dat dit 

gedrag – net als bij pestgedrag – wel voorkomt, maar door docenten niet wordt gedetecteerd. 

Spanningen en discussies 

  Drie docenten hebben te maken gehad met uit de hand gelopen spanningen en 

discussies in de onlineklas. Deze vonden plaats tijdens een online burgerschapsles, waar een 

gevoelig onderwerp werd besproken. Docenten reageerden op deze situatie door de betrokken 

studenten later apart te spreken via Teams. Zij deden dit omdat zij niet de hele klas wilden 

betrekken of de les niet verder uit de hand wilden laten lopen. In alle focusgroepen kwam 

verder naar voren dat docenten discussies liever vermijden, omdat ze de veiligheid niet 

kunnen garanderen. Docent 5 illustreert deze uitdaging als volgt: “Dus dat liep echt mis en 

toen dacht ik: dit heb ik leuk bedacht maar ik kan de veiligheid online niet garanderen. 

Ondanks interventies als: laat elkaar uitpraten, behandel elkaar met respect. Het was niet te 

doen eigenlijk”. In één geval heeft de docent het gedrag van een student heel concreet 

begrensd in de les en daarmee gebruik gemaakt van een Teams-functie om haar pedagogische 

daad te ondersteunen.    

  Toen dacht ik van: Hey, wat moet ik hiermee. Hij mag duidelijk zijn mening 

  geven. Is burgerschap. Dus ik heb iedereen geforceerd gedempt, zodat niemand een 

  tegengeluid kon geven en toen heb ik gewoon duidelijk mijn visie en mijn mening en 

  hoe ik het in mijn les wil hebben. (Docent 3) 

Hoewel enerzijds de “geforceerd dempen”-functie kan worden gebruikt om een duidelijke 

grens te communiceren, kan worden afgevraagd in hoeverre er een gevoel van veiligheid in de 

onlineklas bestaat als het nodig is om de klas geforceerd te dempen. 

Nieuwe onveiligheid en pedagogisch vakmanschap  

Technologische vaardigheden: ondersteuning of valkuil 

  In alle focusgroepen werd het belang van technologische vaardigheden besproken. Er 

kan een onveilige situatie ontstaan wanneer een docent niet over deze vaardigheden beschikt. 

Een dergelijke situatie wordt in het volgende fragment omschreven: 

  Hij (een collega) wist dus niet hoe die (een les) moest beveiligen […]. 

  Uiteindelijk had 'ie gezegd: allen dempen. Dat betekent dat niemand zijn microfoon 

  kon aanzetten. Dus hij stelde allemaal vragen, maar ze reageerden niet. En toen zei 

  die van: "Ja wat is dit voor belachelijks. Geef ik hier les en niemand loopt hier te 

  reageren". Vol aan het schelden, want hij dacht dus dat 'ie niet te horen was. En 

  iedereen had al een chatbericht gestuurd van: u heeft alles gedempt, we mogen niks 
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  zeggen. Maar hij snapte ook de chatberichten niet, heeft het nooit gelezen. En is dus 

  met een heet hoofd de les afgesloten. (Docent 7) 

Aan de andere kant werd besproken hoe het op een juiste manier inzetten van technologische 

vaardigheden een les juist veiliger kunnen maken. Door lessen via Microsoft Teams te 

beveiligen kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat studenten elkaar uit de les zetten of elkaar 

dempen.  

Het camera- en microfoongebruik 

  In alle focusgroepen kwam het camera- en microfoongebruik van studenten terug als 

zijnde een veelbesproken thema van (on)veiligheid. “Er speelt gewoon heel veel rondom 

cameragebruik”, aldus Docent 1.  

  Gevoel van onveiligheid bij docenten als studenten hun camera uitlaten. In alle 

focusgroepen is benadrukt dat het regelmatig voorkomt dat studenten hun camera of 

microfoon niet aanzetten. Dit leidt tot frustraties bij docenten. In twee focusgroepen werd 

benadrukt dat als studenten zich niet laten zien of niks zeggen, dit voor een ongemakkelijk 

gevoel bij de docent kan zorgen.  

  Het frustreert mij enorm. Als ik 9 van die poppetjes zie: niemand heeft de 

  camera aan en niemand zegt "hallo". Ja sorry, maar ik kan dan wel huilen, want je 

  voelt je dan.. Je steekt moeite in zo'n les, je bereidt het voor en er komt dan niks terug. 

  En dat heb ik zo vaak gehad. (Docent 6) 

Bovenstaand fragment benadrukt het gevoel van machteloosheid voor docenten bij een klas 

waarbij geen contact wordt gemaakt door studenten. Het gevoel van onmacht van Docent 6 

maakte dat hij ervoor koos om de les stop te zetten. 

  Docenten vinden het moeilijk om een relatie met studenten op te bouwen als studenten 

hun camera en microfoon uitlaten. Zo kwam Docent 2 in een situatie terecht waarbij ze, toen 

ze twee studenten voor de eerste keer in het echt zag, niet wist wie de studenten waren. 

   Je ziet alleen maar initialen. Dus je hebt geen idee van wie zit daar nou achter. 

  Vorige week stond ik fysiek bij ze in de les. En ik had echt zoiets van: Oh, mijn god. 

  Die twee dames daar achterin. Ik heb geen idee wie dat zijn. (Docent 2)  

Vier docenten benoemden dat de opleiding waar zij lesgeven het aanzetten van de camera als 

vereiste voor aanwezigheid heeft gesteld wegens bovengenoemde problemen. Docent 6 

benadrukt hierbij het belang van uniforme afspraken in de school. 

  Doordat die regels er niet zijn kan dat niet. En dat is het vervelende: als er geen 

  uniformiteit is met je collega's of draagvlak. Ja, dan heeft het weinig zin als jij de 

  enige bent die dat wel wilt. (Docent 6) 
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Naast maatregelen tot het verplicht stellen van de camera in de onlineklas, gebruiken 

docenten andere manieren om studenten te stimuleren hun camera aan te zetten. Docent 3 gaf 

aan het aanzetten van camera’s nooit te verplichten, maar maakte gebruik van zelfspot om 

studenten te stimuleren om dit wel te doen: “Ik zeg ook altijd tegen mijn leerlingen: ik zie er 

ook thuis uit als een zwerver. Als ik op school zit probeer ik er wat van te maken”.  

  Docent 6 kwam in een situatie terecht waarbij studenten 20 minuten niks zeiden en 

hun camera uit hadden staan. Docent 6 koos ervoor om niet direct in te spelen op de situatie, 

maar wachtte tot hij de studenten fysiek zag om zijn punt te maken. Dit zou iets kunnen 

zeggen over de online handelingsverlegenheid van docenten in de online context.  

  Ja toen ik de dag erna deze groep in de les had heb ik ze ook ff keihard 

  teruggepakt. Ik rij motor dus ik heb zo'n masker helemaal over mijn hoofd getrokken 

  en het whiteboard gepakt en ik heb erop geschreven: vandaag ga ik zo lesgeven. Nou, 

  dat vonden ze ook niet leuk hoor. [lacht] Dus dat maakte wel even indruk. Dus ik had 

  ze wel teruggepakt. (Docent 6) 

  Potentiele onveiligheid als de camera aan staat. Hoewel het niet aanhebben van 

camera’s van studenten uitdagingen en frustraties voor docenten oplevert, werd in de 

focusgroepen ook benadrukt hoe het verplicht stellen van het aanzetten van de camera- en 

microfoon voor onveiligheid kan zorgen. 

  Privacy. In drie van de focusgroepen werd benadrukt dat niet alle studenten een 

prettige thuissituatie hebben. Doordat de camera aan moet staan, kun je als docent- of 

klasgenoot een kijkje nemen in de thuissituatie van de student. Voor sommige studenten kan 

dit juist gevoelens van onveiligheid oproepen. Docent 3 benadrukt dat het aanzetten van de 

camera in haar les daarom geen verplichting is. 

  Maar ik forceer nooit iets: inderdaad puur voor de veiligheid van de 

  student. Je weet niet wat er thuis afspeelt. Ondanks dat collega’s soms zeggen van: hé, 

  je kan je achtergrond blurren. Maar dat is niet genoeg. Stel je voor dat de 

  achtergrond van een scherm uitgaat of storing heeft. […] En dan kan jij de leerling in 

  een hele erge vorm gaan staan schaden. (Docent 3) 

Een andere potentiele onveiligheid die werd benoemd ten gevolge van het aanzetten van de 

camera, was de angst van leerlingen en docenten om opgenomen- of gefotografeerd te worden 

tijdens een online les.  

  Dus ik kan me echt enigszins heel goed verplaatsen in een student van ik 

  wil gewoon niet op camera. Want: “dit en dit”. Of ja.. Hoe noem je dat? Mijn foto kan 

  gebruikt worden en op een ander lichaam worden geplaatst of.. Dat soort dingen… 
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  dus ik snap die onzekerheid ook van hun ook heel goed. (Docent 3) 

Zoals eerder benoemd werd in drie van de vier focusgroepen een situatie beschreven waarin 

een docent een discriminerende opmerking had gemaakt in de les. Deze situatie was door een 

student opgenomen en online verspreid. Door alle docenten in deze focusgroepen werd het 

gedrag van desbetreffende docent afgekeurd. Echter, de angst om te worden opgenomen werd 

door een deel van de docenten benadrukt. Deze angst komt voort uit de mogelijkheid dat 

uitspraken uit de context kunnen worden getrokken. Het kan zijn dat docenten zich hierdoor 

beperkt voelen om beroep te doen op hun pedagogisch vakmanschap zoals zij dit in de fysieke 

context wel zouden doen. 

  Ik vind het toch moeilijk, hoor. […]. Misschien ook omdat ik voorbeelden 

  heb gezien waar dingen echt uit de context worden getrokken. En het is echt als dat 

  eenmaal verspreid is. Je kunt zeggen van: ja ik sta achter wat ik heb gezegd, maar als 

  1 klein ding uit een verhaal uit de context is getrokken... Het wordt je echt nog jaren 

  nagedragen. (Docent 9) 

  Confronterend om jezelf te bekijken. In twee van de vier focusgroepen werd 

benadrukt hoe het voor jongeren confronterend kan zijn om jezelf te moeten bekijken. 

Daarnaast kun je je achter een beeldscherm niet verstoppen. Volgens de participanten kan dit 

gevoelens van ongemak oproepen bij studenten. Mede om deze reden zijn docenten over het 

algemeen toch flexibel in het niet verplichten van het aanzetten van de camera’s door 

studenten.   

  Ja, het is heel confronterend. Ik bedoel. Kijk. Ik gelukkig kijk niet graag 

  naar mezelf en vind het heel leuk om naar andere mensen te kijken, dat maakt mij niet 

  onzeker. Maar voor heel veel mensen en zeker leerlingen in die leeftijdscategorie is 

  dat super confronterend. (Docent 8) 

Bevorderen van groepsinteractie 

  Een andere uitdaging voor docenten in het online klaslokaal is het bevorderen van de 

groepsinteractie. In de grotere context van de onlineklas lijkt dit een uitdaging, omdat 

studenten hun camera’s en microfoon uitlaten. Deze uitdaging is het grootst bij nieuwe 

groepen die elkaar nog nooit hebben gezien. Meerdere docenten gaven aan gebruik te maken 

van Breakout Rooms. Vijf docenten gaven aan bewust voor deze werkvorm te kiezen en 

studenten hierbij een concrete opdracht mee te geven om de groepsinteractie te bevorderen. 

Docent 9: “Groepjes van vier-vijf studenten. Daar merk je. Daar hebben ze allemaal zoals wij 

hier nu zitten, eigenlijk. Daar hebben ze allemaal wel gewoon hun camera open”. Het viel 

Docent 3 op dat studenten in de Breakout Rooms meer met elkaar praten en zichzelf ook laten 
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zien: “Dat geeft wel aan dat ze zich in de Breakout Rooms wat veiliger voelen. Dan in de hele 

klas, zeg maar”. Dit wekt de indruk dat studenten zich veiliger voelen in een kleinere 

onlineklas ten opzichte van een grote onlineklas. 

  In Focusgroep 5 werd benoemd dat online energizers kunnen helpen bij het 

bevorderen van de online groepsinteractie. Hierbij werd wel de nuance aangebracht dat dit 

makkelijker ging als een klas elkaar al fysiek kende, omdat er dan al meer binding is. 

  Maar nee dat slaat heel goed aan. Niet allemaal, maar het grote gedeelte 

  doet mee. En je merkt daardoor dat het meer informeel wordt. Dat ze ook op elkaar 

  gaan reageren. En dat ze wellicht ook even vergeten dat er inderdaad schermen tussen 

  zitten. (Docent 8) 

Gebrek aan overzicht studentinteracties 

  Bij de vraag naar het groepsvormingsproces van de klas, kon slechts één docent iets 

zeggen over de groepsvorming in de klas van wie zij studieloopbaanbegeleider is. Ze zag de 

groepsvorming terug in de Whatsapp-groep. In drie focusgroepen werd juist duidelijk dat er 

geen groepsvorming leek te zijn of dat als er groepsvorming was de docenten geen zicht 

hadden op deze groepsvorming. Het gebrek aan dit overzicht zorgde voor docenten voor een 

uitdaging in het stimuleren van en reageren op de groepsvorming, iets wat hen in de fysieke 

context makkelijker afging.  

  Maar wat het grootste verschil is wat mij betreft met online en offline en dat 

  is een beetje een simpel antwoord: je hebt niet meer een hele groep voor je neus. Dus 

  waar je voorheen laat maar zeggen de één een opmerking hoorde plaatsen, dan zag je 

  in je ooghoeken al een beetje van: hoe reageert die en hoe reageert die? En dan kon je 

  altijd wel zonder die persoon rechtstreeks aan te spreken met een kringslag of geintje 

  of wat dan ook kon je ervoor zorgen om de boel een beetje bij elkaar bleef en dat de 

  sfeer ook een beetje oké bleef in de klas. (Docent 9)  

Zoals Docent 9 in bovenstaand fragment benadrukt, is het voor docenten online lastiger om in 

te spelen op onveiligheid, omdat ze geen overzicht hebben op studentinteracties. Hierdoor 

ontstaat bij docenten een gevoel van handelingsverlegenheid. Docent 1: “Online grijp je 

gewoon heel vaak mis. En dan kun je niks met je kwaliteiten”. 

Opbouwen van pedagogische relaties als uitdaging 

  In alle focusgroepen kwam naar voren dat een pedagogische relatie met studenten een 

voorwaarde is om veiligheid te faciliteren. Docent 3: “Ik vind die binding creëren gewoon het 

allerbelangrijkste, want wat ik altijd al standaard. Misschien wel cliché wordt genoemd: 

relatie is prestatie”. Echter, het opbouwen van deze relatie is voor docenten een uitdaging.   
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   [Vertrouwen] Zou de basis zijn als je het hebt over veiligheid. Maar dat is waar ik me 

  onzeker over voel: in hoeverre heb ik een band opgebouwd met die studenten, of ben ik 

  gewoon een soort van onlinepoppetje zonder gevoel of wat dan ook? (Docent 9) 

Hoewel docenten moeite hadden met het vormgeven van de pedagogische relatie met hun 

studenten, gaven zij wel aan hoe zij proberen om tóch een relatie op te bouwen. 

Creëren van informele momenten 

  In de fysieke schoolcontext vormt de pedagogische relatie zich op informele 

momenten en plekken in de school, zoals in de wandelgangen. In twee focusgroepen werd 

benoemd dat het informele aspect van de school wegviel in de onlineklas, waardoor deze 

natuurlijke, informele momenten wegvielen. Dit maakt dat docenten vervangende manieren 

zochten om een relatie met studenten op te kunnen bouwen, zoals het inplannen van 

individuele gesprekken. Daarnaast werd door docenten gebruikgemaakt van de chatfunctie om 

de wandelganggesprekjes te ondervangen. 

  Wat ik ook wel goed vind werken wat helpt met het opbouwen van die 

  relatie is die individuele aandacht... En dat klinkt misschien en beetje raar, maar.. Op 

  de chat. […] Voor mij is die chat een vervanging van die gesprekjes die je op de gang 

  hebt. (Docent 8) 

Docent 8 merkte ook op: “Ja, en we moeten niet vergeten. Ik voel me echt een oude lul. Maar 

de jeugd is natuurlijk al veel meer gewend om op die manier [via chatten] relaties te 

onderhouden”. Dit kan een indicatie zijn dat het opbouwen van een relatie via de chat juist 

voor studenten een veilige manier van relatieopbouw is.  

Gezamenlijk vertrekpunt, empathie en sensitiviteit 

  Om online contact te maken met studenten, proberen docenten online een gezamenlijk 

vertrekpunt te vinden om een gevoel van binding te creëren. Door zichzelf open te stellen en 

iets van zichzelf te delen probeerden docenten ook online een stukje menselijkheid te laten 

zien en daarmee verbinding te creëren.  

  Ik geloof dat je jezelf gewoon zo kwetsbaar mogelijk moet opstellen wel 

  binnen je eigen comfortzone. We zijn het eens dat je in het onderwijs geen toneel kunt 

  spelen. Dat hebben ze heel snel door. Je moet daarbij bij jezelf blijven. (Docent 8) 

Conclusie en discussie 

  De onderzoeksvraag was: Wat vraagt het creëren en behouden van sociale veiligheid 

in het online of blended lesgeven van het pedagogisch vakmanschap van mbo-docenten? Om 

de hoofdvraag te beantwoorden, is onderzocht hoe sociale (on)veiligheid zich in de online 

context manifesteert, wat het van het pedagogisch vakmanschap van mbo-docenten vraagt om 
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hiermee om te gaan en welke kansen en uitdagingen er zijn met betrekking tot de online of 

blended leeromgeving.  

  Relatievorming is onderdeel van sociale veiligheid, zowel in algemene zin (Slavich, 

2020; Maslow, 1943) als in de schoolcontext (Sulkowski & Simmons, 2018). Uit eerder 

onderzoek bleek ook dat het vormen van relaties met studenten in de online context van groot 

belang is (Bailey & Card, 2009). Echter, uit het huidige onderzoek blijkt dat voor docenten 

juist het vormen van een relatie met en tussen studenten bemoeilijkt wordt door verschillende 

aspecten van de online klassencontext. Door het gebrek aan relatie en vertrouwen ontstaan 

vervolgens onveilige situaties. Hiermee sluiten de resultaten aan bij de Social Safety Theory 

(Slavich, 2020) en Maslow’s Hierarchy of Needs (1943): het gebrek aan verbinding zorgt 

voor onveiligheid en vervolgens zorgt die ontstane onveiligheid ervoor dat er geen relaties 

kunnen worden gevormd. Een wisselwerking tussen de twee theorieën lijkt dus van kracht te 

zijn. Het proces van cyberdisinhibitie (Zimmerman & Ybarra, 2016) zou hier ook een rol in 

kunnen spelen: doordat studenten elkaar enkel online zien is er wellicht een grotere afstand 

naar klasgenoten dan in de reguliere context. Het zou kunnen zijn dat studenten daarom 

minder rekening houden met de gevoelens van hun medestudenten, waardoor onveilige 

situaties ontstaan.  

  Hoewel docenten moeite hebben met het vormen van relaties met en tussen studenten, 

zijn er toch manieren waarop zij dit online probeerden te bereiken. Een veelgenoemde 

succesvolle strategie voor het opbouwen van een relatie was het gebruik van de chat. Echter, 

de relatie-opbouw vindt dan wel plaats buiten het online klaslokaal. Een andere strategie die 

door docenten benoemd werd was dat het goed werkt om jezelf open te stellen en een stukje 

menselijkheid te laten zien. Dit sluit aan bij de strategie van Albrahim (2020) om juist online 

sensitiviteit en empathie te laten zien. Een strategie om contact tussen studenten te 

bevorderen, is het gebruiken van Breakout Rooms. Dit is succesvol, omdat groepsinteractie in 

de grotere context van de onlineklas niet goed werkt door uitstaande camera’s. Deze zetten 

studenten in kleinere groepen sneller aan. Dit sluit aan bij een van de strategieën van 

Albrahim (2020), namelijk: het bevorderen van groepsinteractie.  

  In hun onderzoek benadrukten Bailey & Card (2009) het belang van technologische 

vaardigheden als ondersteuning van pedagogisch vakmanschap. In het huidige onderzoek is 

dit belang bevestigd: wanneer docenten over technologische vaardigheden beschikken, 

kunnen zij deze inzetten om hun pedagogisch vakmanschap met betrekking tot sociale 

veiligheid in de online context te versterken, terwijl beperkte technologische vaardigheden 

juist voor onveiligheid kan zorgen.  
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  Opvallend aan dit onderzoek was eveneens dat een aantal van de traditionele 

manifestaties van (on)veiligheid van SSV (pesten, agressie en discriminatie) geen 

veelbesproken thema’s in de focusgroepen waren. Over seksueel grensoverschrijdend- of 

integer gedrag is zelfs helemaal niks gezegd. Het zou kunnen dat omdat er minder 

groepsvorming- en dynamiek plaatsvindt, er minder interacties (zowel positief als negatief) 

tussen studenten zijn. Een andere reden voor het grotendeels uitblijven van deze thema’s zou 

kunnen zijn dat de interacties tussen studenten wel degelijk plaatsvinden, maar door docenten 

minder goed worden gedetecteerd. Dit is in lijn met hetgeen Gorissen et al. (2020) 

concludeerden over het moeilijk traceerbare online seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Daarnaast zou het kunnen dat docenten het moeilijk vinden om hierover te praten in een 

focusgroep met onbekenden, omdat het beladen thema’s kunnen zijn. Wellicht dat docenten 

zich hier meer over hadden uitgelaten op het moment dat hier explicieter op in was gegaan, 

maar dat gaat voorbij aan het doel van de huidige studie.  

  Over spanningen en discussies in de onlineklas kan worden geconcludeerd dat het 

voeren van een online discussie over controversiële onderwerpen voor spanningen zorgt, 

waarbij docenten niet altijd in staat zijn om de veiligheid te garanderen. Docenten vermijden 

discussies online dan ook. Dit is problematisch, omdat studenten hierdoor niet leren over het 

omgaan met individuele verschillen en het functioneren van en in een democratie (Kerr & 

Huddelstone, 2015). Voorwaarden voor het voeren van een positieve en veilige discussie 

waren sterke didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht en een positieve 

sfeer in de klas (Hess, 2009). De handelingsverlegenheid van docenten bij het voeren van een 

online discussie kan daarom een verklaring zijn voor het uit de hand lopen van discussies in 

de online klassencontext.  

Sterktes en beperkingen van het onderzoek 

  Het huidige onderzoek kent sterke kanten evenals beperkingen. Een sterk punt van het 

huidige onderzoek is dat het als een van de eersten inzichten geeft in het pedagogisch 

vakmanschap van mbo-docenten met betrekking tot sociale veiligheid in het online klaslokaal. 

Deze koppeling is nog niet eerder gemaakt. Een ander sterk punt van dit onderzoek is dat de 

steekproef erg divers is met betrekking tot leeftijd, geslacht en ervaring in het mbo. Hierdoor 

zijn veel verschillende perspectieven naar voren gekomen.  

  Het onderzoek kent een aantal beperkingen. Als eerste heeft slechts een kleine groep 

participanten aan het onderzoek deelgenomen. Hierdoor is het onderzoek niet 

generaliseerbaar. Aanvullend hadden twee focusgroepen slechts twee participanten, wat te 

weinig is voor een focusgroep (Van Assema et al, 1992; Van Selm, 2007). Een laatste 
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beperking is dat er sprake zou kunnen zijn van een sample bias. De docenten die meededen 

aan het onderzoek hebben hier vrijwillig voor gekozen. Het zou daardoor kunnen dat hun 

opvattingen niet overeenkomen met de reguliere populatie mbo-docenten.   

Praktische implicaties voor het veld en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

  Een van de doelstellingen van het huidige onderzoek was het bieden van praktische 

handvaten voor docenten voor de blended toekomst van het mbo. Op basis van dit onderzoek 

zijn drie praktische implicaties geformuleerd. Allereerst is het van belang dat er wordt ingezet 

op fysieke relatievorming tussen en met studenten: zeker bij de eerstejaars of groepen die de 

docent nog niet kent. Voor de sociale veiligheid is het van belang om fysieke ontmoetingen 

met en tussen studenten te faciliteren vanaf het begin van het schooljaar.  

  Ten tweede, als online wordt lesgegeven, moeten hier taakgerichte activiteiten aan 

hangen. Het is daarbij van belang dat docenten grote online groepen zoveel mogelijk 

vermijden. De meeste onveiligheid in het online lokaal speelt zich af in een grotere 

groepscontext. Dit vraagt van docenten om hun lessen taakgericht in te vullen. Hierbij kunnen 

zij gebruikmaken van Breakout Rooms. Vervolgens is het van belang om burgerschapslessen 

en andere sociale activiteiten in de school te laten plaatsvinden. 

  Ten derde, zorg voor korte lijntjes tussen docenten en studenten: juist als ze minder in 

de school komen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de chat op 

Microsoft Teams of een andere manier van chatten. Deze manier van relatievorming is 

prettiger voor studenten dan videobellen. Het doel is hierbij om de informele gesprekken niet 

uit het oog te verliezen. 

  Indien vervolgonderzoek plaatsvindt, is het van belang dat de meningen van studenten 

over sociale veiligheid en het pedagogisch vakmanschap van hun docenten in de onlineklas 

worden meegenomen. Op deze manier kan online onderwijs in de toekomst op een veilige 

manier en student-gefocust worden gefaciliteerd. Daarnaast kunnen schoolleiders worden 

meegenomen in vervolgonderzoek om te kijken welke behoeften er zijn vanuit de 

schoolleiding in het ondersteunen van het online pedagogisch vakmanschap van docenten. 

  Het huidige onderzoek kan worden gezien als het startschot voor vervolgonderzoek 

naar pedagogisch vakmanschap in het blended mbo. Duidelijk is dat binding met én tussen 

studenten de basis voor sociale veiligheid is. De school moet daarom de belangrijkste 

ontmoetingsplek blijven, omdat hier het pedagogische klimaat het best tot zijn recht komt. 

Een online context mag hierin een aanvulling zijn, maar geen alternatief.  
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Dankwoord 

“Als studeren een computerspel was, dan was de masterscriptie de eindbaas” – Op die manier 

heb ik het scriptieproces altijd aan mijn vrienden omschreven. Na een intensieve periode, 

waarin ik veel heb geleerd, zowel over hetgeen mijn onderzoek betreft als over mijzelf, heb ik 

deze “eindbaas” dan eindelijk verslagen.  

  Gelukkig heb ik dit niet alleen hoeven doen. In het afgelopen jaar en specifiek in de 

afgelopen maanden, waarin social distancing de norm was, heb ik mij nooit alleen gevoeld. Ik 

ben aangemoedigd, uitgedaagd, gehoord, gezien en gestimuleerd. Daarom wil ik graag een 

aantal mensen bedanken. 

  Allereerst wil ik graag mijn scriptiebegeleidsters Semiha en Martje bedanken. Hun 

betrokkenheid in mijn scriptieproces maken dat ik een stuk heb aangeleverd waar ik trots op 

kan zijn. Ook mijn stagebegeleidster Emily heeft mij ontzettend geholpen in mijn proces van 

professionalisering. Uiteraard wil ik de mbo-docenten die aan mijn onderzoek hebben 

meegedaan graag bedanken: het vinden van participanten was een enorme uitdaging. Allen: 

ontzettend bedankt.  

  Daarnaast wil ik mijn andere (soon-to-be) collega’s van Stichting School & Veiligheid 

bedanken voor hun interesse in mij als stagiaire. In deze tijd als stagiaire een organisatie 

binnenkomen was een uitdaging, maar mede door mijn collega’s heb ik mij altijd ontzettend 

welkom gevoeld, waardoor ik met veel plezier het onderzoek voor SSV uitvoerde. Dit maakt 

dat ik met veel plezier bij de organisatie blijf werken na mijn afstuderen.  

  Ook in mijn privésfeer ben ik ontzettend ondersteunt. Mijn lieve ouders, partner, 

familie, vrienden, studiegenootjes en buurtjes hebben eindeloos naar mijn verhalen geluisterd 

en mij gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen. Niet alleen in de afgelopen maanden, 

maar tijdens mijn volledige studententijd. Bedankt dat jullie in mij geloven.  

   

 

What a child can do today with assistance, she will be able to do herself tomorrow – 

Vygotsky  

 

 


