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In dit OvO-verslag wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de Corona-crisis. 

Er wordt toegelicht wat er in het onderzoek is aangepast ten opzichte van het goedgekeurde 

onderzoeksplan. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de rubric-Corona-versie  
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Samenvatting 

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen in het Nederlandse middelbaar onderwijs gemiddeld weinig 
motivatie bezitten. Vooral intrinsieke motivatie ontbreekt vaak, waardoor de leerlingen minder 
presteren. Veel scholen zijn daarom op zoek naar methoden om deze intrinsieke motivatie te 
verbeteren. Volgens Deci en Ryan ontstaat intrinsieke motivatie als aan drie natuurlijke basisbehoeften 
voldaan wordt, namelijk autonomie, competentie en verbondenheid. Alle drie deze basisbehoeften zijn 
vermoedelijk beïnvloed door de uitbraak van Covid-19 in maart 2020, toen de scholen tijdelijk moesten 
sluiten en overgingen op online lesgeven. In dit onderzoek hebben we onderzocht hoe de leerlingen de 
overgang naar online lessen hebben ervaren en wat dit betekende voor hun motivatie. Daarnaast 
hebben we onderzocht op welke manier volgens de leerlingen het digitaal onderwijs kon worden 
verbeterd. In dit onderzoek zijn acht leerlingen van het middelbaar onderwijs (twee leerlingen HAVO4, 
zes leerlingen VWO4) geïnterviewd. In deze interviews werd gekeken naar de volgende aspecten: 
dagindeling, werkdruk, thuissituatie, lesvormen, digitale leeromgeving, communicatie en toetsing. De 
resultaten van de interviews zijn vervolgens geanalyseerd op veranderingen in de basisbehoeften voor 
motivatie. Het onderzoek laat zien dat de autonomie van leerlingen is verbeterd. Verder voelen 
leerlingen zich minder competent dan tijdens het reguliere onderwijs en ook de verbondenheid van 
leerlingen is achteruitgegaan. Leerlingen geven aan het fysieke contact met vrienden en docenten te 
missen. Daarnaast zijn aan de hand van de uitkomsten van de interviews handvatten opgesteld voor 
docenten om hun digitale lessen te kunnen verbeteren. De belangrijkste suggestie is het gebruik van 
een uniform platform voor communicatie en het consequent opgeven van deadlines voor huiswerk.    
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Inleiding 

In het rapport “De staat van het onderwijs 2016/2017” constateert de Inspectie van het Onderwijs dat 
de intrinsieke motivatie van de leerlingen in het Nederlandse middelbaar onderwijs tot de laagste ter 
wereld behoort. Drie jaar later, in een nieuw onderzoek uit 2019, komt wéér naar voren dat leerlingen 
in Nederland ‘matig intrinsiek gemotiveerd zijn’. Leerlingen zouden vooral extrinsieke motivatie 
bezitten, waarbij ze gedreven worden door het diploma dat ze kunnen behalen. [1] 
 
Dat onze Nederlandse leerlingen gemiddeld weinig intrinsieke motivatie bezitten komt in verschillende 
situaties naar voren in het voortgezet onderwijs. Leerlingen zijn niet geboeid tijdens de les; ze vinden 
de lesstof die onderwezen wordt niet interessant genoeg om erover te willen leren. Tegelijkertijd 
ervaren de leerlingen dat ze te weinig worden uitgedaagd door de docent of door de lesstof [1]. 
Leerlingen weten echter vaak wel wat ze willen doen nadat ze hun diploma gehaald hebben. Met 
diploma op zak zien ze hun toekomst positief in. Volgens de onderwijsinspectie leidt deze houding tot 
de zogeheten ‘zesjescultuur’. Leerlingen doen nét genoeg om een diploma te kunnen halen -wat we 
extrinsieke motivatie noemen-, maar willen tegelijkertijd zo weinig mogelijk tijd aan schoolwerk 
besteden. [1] 
 
Onderzoek laat zien dat leerlingen met intrinsieke motivatie diepgaander leren en beter presteren dan 

leerlingen met extrinsieke motivatie. [2] Diep leren betekent dat leerlingen relaties kunnen leggen 

tussen verschillende leerinhouden, begrippen kunnen koppelen aan het dagelijkse leven en nieuwe 

ideeën kunnen koppelen aan voorkennis. In sommige scholen wordt daarom vakoverstijgend onderwijs 

aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn vakken als ANW (algemene natuurwetenschappen) of O&O 

(onderzoek en ontwerp) die zorgen voor meer samenhang tussen bètavakken en proberen in te spelen 

op de interesses van leerlingen. Ook het Technasium, Jet-Net, excursies of gastlessen worden door 

sommige scholen aangeboden zodat slimme leerlingen kunnen worden uitgedaagd of om interesses bij 

leerlingen te wekken. Behalve vakoverstijgend onderwijs proberen leraren op innovatieve scholen ook 

de les op een andere manier in te vullen. Hierbij worden verschillende didactische benaderingen 

toegepast zoals projectonderwijs, samenwerkend leren of ‘flipping the classroom’. Ondanks deze 

initiatieven blijft het lastig om de intrinsieke motivatie van álle leerlingen te verhogen (dus niet alleen 

van de leerlingen die slim zijn of al interesse hadden voor een bepaald onderwerp). Motivatie blijft dan 

ook een belangrijk thema in het onderwijs. 

In dit onderzoek was in eerste instantie het plan om te onderzoeken of de intrinsieke motivatie van 

leerlingen te verbeteren is door het stimuleren van zelfreflectie. Hierbij zou van een groep leerlingen 

middels een vragenlijst het drijfverenprofiel [13] [14] worden opgemaakt. Dit drijfverenprofiel geeft 

aan wat een leerling nodig heeft om gemotiveerd te kunnen werken. Als leerlingen kennis hebben van 

hun drijfverenprofiel zet deze kennis aan tot zelfreflectie, en meer zelfreflectie zou weer kunnen leiden 

tot meer intrinsieke motivatie. Echter, door de uitbraak van COVID-19 moesten scholen tijdelijk sluiten, 

en konden wij ons onderzoek (wat al helemaal gepland en geregeld was) niet meer uitvoeren.  

We hebben daarom een ander onderzoek opgezet passend bij deze nieuwe situatie waarin scholen 

online lessen moeten verzorgen voor hun leerlingen. Daarbij willen we onderzoeken in welke mate 

leerlingen hun motivatie ervaren tijdens digitaal onderwijs. Hierbij willen we docenten ook handvatten 

geven om het online onderwijs voor leerlingen in de toekomst te verbeteren.  

 



MOTIVATIE LEERLINGEN BIJ GEDIGITALISEERD ONDERWIJS 7 

Theoretisch kader 

Wat is motivatie? 

Motivatie is een breed begrip dat aangeeft wat een individu tot een bepaald gedrag drijft. [3] Een 

simpele onderverdeling die in veel studies wordt gebruikt is intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij 

intrinsieke motivatie zijn leerlingen gemotiveerd omdat zij een activiteit als leuk of belangrijk ervaren. 

Leerlingen met een extrinsieke motivatie leren om een externe beloning te behalen. Zo’n beloning kan 

zich uiten als een voldoende op een proefwerk, of goedkeuring van ouders. [4] Onderzoek laat echter 

zien dat leerlingen met veel motivatie – in de vorm van intrinsieke motivatie – diepgaander leren en 

beter presteren. [5] Dit is de reden dat veel onderzoeken en scholen/docenten geïnteresseerd zijn in 

het verbeteren van intrinsieke motivatie, inclusief dit onderzoek.  

In de praktijk wordt veel onderzoek gedaan waar intrinsieke motivatie vandaan komt, en waarmee dit 

samenhangt. In veel gevallen wordt hierbij gebruik gemaakt van de zelfdeterminatietheorie ontwikkeld 

door Edward L. Deci en Richard M. Ryan. [6] Deze theorie stelt dat intrinsieke motivatie ontstaat als aan 

drie natuurlijke basisbehoeften voldaan wordt, namelijk autonomie, competentie en verbondenheid. 

De definities luiden als volgt [7]: 

Autonomie: Leerlingen ervaren vrijheid om een leeractiviteit zonder druk van buitenaf uit te voeren, 

wat aansluit bij hun persoonlijke doelen en waarden. 

Competentie: leerlingen ervaren dat zij de gewenste resultaten kunnen behalen en hebben vertrouwen 

in eigen kunnen. 

Verbondenheid: Leerlingen voelen zich verbonden, zowel met klasgenoten als met de leraar (leerlingen 

zorgen voor anderen, en worden verzorgd door anderen). Leerlingen hebben een gevoel van veiligheid. 

De plotselinge sluiting van de scholen in het voorjaar van 2020 als gevolg van de corona pandemie heeft 

vermoedelijk deze basisbehoeften sterk beïnvloed. Alle leerlingen zaten tijdens de (intelligente) 

lockdown thuis en volgden online lessen. Ze hadden geen fysiek contact meer met hun klasgenoten of 

hun leraar met als mogelijk gevolg dat de leerlingen zich minder verbonden voelden met hun klas of 

hun leraar. Daarnaast waren de leerlingen wellicht vrijer om hun eigen dag in te delen en te bepalen 

welk huiswerk ze wanneer maakten; ze hadden dus veel meer autonomie. Verder was het door gebrek 

aan fysiek contact veel lastiger om bij een andere leerling of leraar te checken of de stof of opgave goed 

begrepen was, waardoor leerlingen gingen twijfelen of ze het lesmateriaal wel voldoende beheersten 

(competentie).  

Er zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd waarbij online onderwijs en online lesgeven werden 

onderzocht. Een voorbeeld is van stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) waarin een enquête 

werd gehouden onder bijna 7000 leerlingen en ouders op negen middelbare scholen. [8] In deze 

enquête kwam naar voren dat ouders en leerlingen vooral de communicatie en flexibiliteit en inzet van 

de docenten waardeerden na 16 maart (toen de scholen dicht gingen). Verder kwam naar voren dat 

structuur en duidelijkheid misten. Leraren zouden verschillende online platformen (It’s Learning, 

Magister, SomToday, etc) gebruiken waardoor het voor de leerlingen lastig was om overzicht te 

houden. Ook was de kwaliteit van de lessen wisselend omdat sommige lessen meer ‘vragenuurtjes’ 

waren in plaats van een normale les. De bereikbaarheid van de docenten en mentoren daarentegen 

werd als erg goed ervaren. In een ander onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau 

PanelWizard, werden 523 Nederlandse onderwijsprofessionals in het MBO en VO geënquêteerd. Deze 

onderwijsprofessionals waren van mening dat de overgang naar volledig digitaal lesgeven een positief 

effect had op de prestaties van de leerlingen. [9] Een wiskundedocent op het gymnasium liet in een 
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artikel van Volkskrant een aantal opmerkelijke observaties horen. [10] Zo vermeldde ze dat ze ‘sommige 

leerlingen zag opbloeien, met name de onderpresteerders’. Met de onderpresteerders bedoelde ze de 

ongemotiveerde leerlingen die eigenlijk meer potentie hebben dan dat ze tot nu toe hebben laten zien 

in de lessen. Ze zei ook dat het contact met de leerlingen gelijkwaardiger is geworden. Ze gebruikte 

whatsapp en zei dat leerlingen hiermee makkelijker communiceren. Leerlingen hoeven niet meer stoer 

te doen. Een negatieve kant van de plotselinge digitalisering van het onderwijs vond ze het gebrek aan 

oogcontact met leerlingen, en daarmee ook de mogelijkheid tot serieuze gesprekken om te controleren 

of het goed gaat met leerlingen in hun thuisomgeving. Volgens een peiling van het LAKS [11] is een is 

maar liefst 69 procent van de leerlingen blij dat de scholen straks weer volledig opengaan. Bij de vraag 

waarom leerlingen weer naar school willen worden verschillende verklaringen gegeven. Leerlingen 

gaven aan dat ze zich niet kunnen concentreren tijdens de online lessen en andere dingen gaan doen. 

Ook zeiden veel leerlingen niet de ondersteuning te krijgen die ze nodig hadden, waardoor ze een grote 

achterstand opliepen tijdens de corona crisis. 
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Onderzoeksvragen 

Voor dit onderzoek hebben we twee hoofdvragen en een deelvraag opgesteld. De eerste hoofdvraag 

luidt: 

Hoofdvraag 1: In welke mate ervaren leerlingen motivatie tijdens het digitaal onderwijs? 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden maken we gebruik van de deelvraag: 

Subvraag 1a: Op welke manier worden autonomie, competentie en verbondenheid ervaren door 

leerlingen in digitaal onderwijs? 

De tweede hoofdvraag heeft te maken met handvatten die wij leraren willen geven om de digitale 

lessen voor leerlingen te verbeteren. Met data die wij verkrijgen kunnen we hier namelijk uitspraken 

over doen. Deze hoofdvraag luidt daarom: 

Hoofdvraag 2: Wat zijn mogelijke handvatten voor docenten die kunnen leiden tot een verbetering van 

digitaal lesgeven? 
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Methode 

Wat ging vooraf: Corona-intermezzo 

Zoals we in de inleiding al aangaven, was het originele plan om de mate van motivatie van leerlingen te 

koppelen aan de mate van zelfkennis over hun drijfveren. Hierbij was het de bedoeling om eerst een 

de motivatie te meten via een vragenlijst, vervolgens zelfkennis en reflectie te stimuleren bij leerlingen 

en als laatst de motivatie nogmaals te meten via een vragenlijst. Alles was geregeld. Echter, door corona 

kon dat niet meer doorgaan. We hebben dus een heel nieuw plan gemaakt en uitgevoerd. In de 

volgende paragrafen beschrijven we dit plan en de uitvoer ervan.  

 

Participanten 

In dit onderzoek zijn in mei 2020 acht vierdejaars leerlingen van een middelbare school in Zuid-

Nederland geïnterviewd via Microsoft Teams. Zes leerlingen kwamen uit VWO4 en de twee andere 

leerlingen kwamen uit HAVO4. De leerlingen hebben allemaal scheikunde in hun vakkenpakket, 

waardoor in dit onderzoek de focus op bèta-leerlingen ligt.  

De deelnemers zijn per email geworven door de scheikunde docent. Er zijn willekeurig 17 leerlingen 

(acht jongens en negen meisjes uit een VWO4 klas [23 leerlingen] en uit een HAVO4 klas [25 leerlingen]) 

uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen. Uiteindelijk reageerden er acht positief, allemaal 

vrouwelijk. De leerlingen die niet meegedaan hebben, reageerden in eerste instantie niet op de 

uitnodiging. Na herhaalde verzoeken gaven er drie jongens per email aan niet mee te willen werken. 

Een andere leerling (jongen) gaf aan mee te willen werken, maar liet daarna niets meer van zich horen 

toen we een afspraak gingen maken. De anderen (vier jongens; een meisje) hebben überhaupt niet 

gereageerd, ook niet op herhaalde verzoeken.  Omdat in de latere interviews geen nieuwe informatie 

meer boven kwam is besloten om niet meer verder te zoeken naar andere deelnemers.                

 

Instrumenten 

Voor het uitvoeren van de interviews is een interviewprotocol gebruikt, die is ontworpen met behulp 

van de vragenlijst Intrinsieke Motivatie Inventaris. [6] Hieruit zijn vragen geselecteerd die van 

toepassing zijn op digitaal onderwijs. Het interviewprotocol bevat 7 hoofdvragen en voor elk van deze 

hoofdvragen zijn er additionele subvragen die gesteld konden worden naar aanleiding van hoe het 

interview met de participant liep. Het interviewprotocol is te vinden in bijlage A.  

De participanten kregen van tevoren een document gestuurd met de 7 hoofdvragen, zodat ze deze 

konden voorbereiden. Er is hiervoor gekozen om de participanten gelegenheid te geven alvast na te 

denken over hun antwoorden. De subvragen werden, waar relevant, tijdens het interview gesteld en 

deze vragen hoorden de participanten voor het eerst. Hiermee wilden we een eerlijke en niet 

doordachte reactie bereiken, waarin de participant deelt wat het eerste in hem of haar op komt na het 

stellen van de vraag.  

Het interview startte met een open en algemene vraag zodat de participant wat op haar gemak kon 

worden gesteld. Vervolgens werden aan de hand van de hoofdvragen verschillende aspecten 

doorgelopen: dagindeling, leeromgeving thuis, werkdruk, online lessen en lesvormen, huiswerk, 
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toetsing en communicatie. Als laatste was er ruimte voor eventuele opmerkingen of aanvullingen van 

de participant.  

De interviews duurde ongeveer 30 minuten en de zijn op voorwaarde van anonimiteit met toestemming 

van de betreffende participant opgenomen op audio. Van deze interviews zijn vervolgens transcripties 

gemaakt, die vervolgens zijn gebruikt bij de verdere uitwerking van de resultaten.  

 

Analyse 

De transcripties van de interviews zijn uitgewerkt in een Excel tabel. In de rijen stonden de individuele 

leerlingen en in de kolommen de zeven hoofdvragen. In de cellen werden de uitspraken en 

opmerkingen van de leerlingen geordend en bij de juiste vraag geplaatst.  Vervolgens werd in een 

tweede tabblad de uitspraken van de leerlingen geordend naar de basisbehoeften voor autonomie, 

competentie en verbondenheid. Hierna werd per leerling een korte samenvatting geschreven, waarin 

beschreven werd in hoeverre zij de basisbehoeften vervuld voelde. Nadat dit uitgevoerd was kon per 

basisbehoefte gekeken worden hoeveel leerlingen deze als vervuld ervoeren en werden illustrerende 

quotes gezocht.   

Voor hoofdvraag 2 zijn suggesties van leerlingen, die docenten feedback geven over de digitale lessen, 

eerst gerangschikt naar tips over huiswerk, de inhoud van de digitale lessen, vorm van digitale lessen, 

communicatie en toetsen. Vervolgens is gekeken of suggesties vaker voorkwamen en deze zijn 

opgenomen in een lijst die weergegeven wordt in de resultaten. 

 

Betrouwbaarheid van de analyse 

Nadat we het interview opgezet hebben, is dit interview voorgelegd aan onze begeleider. Nadat we 

deze feedback verwerkt hebben, is het interview uitgeprobeerd op twee middelbare scholieren uit 5 

en 6 VWO uit onze omgeving. Hierbij bleek dat het interview spontaner verliep als werd begonnen met 

een eenvoudige open meningsvraag, waarbij de leerling veel ruimte kreeg om te vertellen. Hierop werd 

de volgorde van de vragen nog wat aangepast. 

Nadat de interviews uitgevoerd zijn hebben we met twee personen de resultaten geanalyseerd en 

gerubriceerd. De transcripties zijn gemaakt door persoon 1 gemaakt en nagekeken door persoon 2. Ook 

bij het invullen van de tabel is elkaars input geverifieerd en verwerkt in de tabel. Dit geldt ook voor de 

gemaakte samenvattingen en de lijst van suggesties van leerlingen die als feedback dienen voor 

docenten. In de resultaten zijn quotes neergezet ter ondersteuning en verduidelijking van de resultaten 

en uiteindelijk de conclusie. Deze quotes zijn letterlijke uitspraken van de leerlingen die geïnterviewd 

zijn. 
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Resultaten 

 
Om antwoord te kunnen geven op onze eerste onderzoeksvraag “In welke mate ervaren leerlingen 

motivatie tijdens het digitaal onderwijs?” kijken we hoe de leerlingen basisbehoeften autonomie, 

competentie en verbondenheid ervoeren. 

 

Autonomie: 

Zes van de geïnterviewde leerlingen waren positief over de toegenomen autonomie. Vooral het zelf in 

kunnen delen van hun dag en/of week en zelf te kunnen bepalen wanneer ze hun huiswerk en 

opdrachten maken beviel goed. 

Quote 1: “De vrijheid om zelf te plannen is fijn. Ik werk het beste vroeg in de ochtend; s ’avonds 

doe ik niks. De eerste 3 dagen van de week doe ik het meeste, dan hoef ik de rest van de week 

niets meer te doen.”    (leerling 1) 

De twee minder enthousiaste leerlingen gaven aan dat ze moeite hebben met plannen, dat ze door de 

grote vrijheid te weinig doen en dat ze het lastig vinden overzicht te houden over alle lessen en 

huiswerk. 

Quote 2: “Eerst maakte ik het huiswerk vooral op school en hoefde ik ’s avonds niet zoveel te 

doen. Maar nu heb je te veel vrijheid en daarom doe ik te veel niks.”     (leerling 7) 

De helft van de leerlingen gaven aan dat het fijn is als ze bij huiswerk en opdrachten duidelijke deadlines 

krijgen; dan weten ze wanneer iets af moet zijn en dat voorkomt uitstelgedrag. 

Quote 3: “Het is af en toe moeilijk om de motivatie te vinden om wat te doen, maar je hebt zeg 

maar taken die je af moet hebben, [..] taken met een deadline, ik vind het zelf wel heel fijn, want 

dan zie je wat je af moet hebben wanneer.”      (leerling 4) 

Ongeveer de helft van de leerlingen geeft aan dat ze evenveel huiswerk krijgen als bij reguliere les, de 

andere helft denkt dat het meer geworden is. Omdat de reistijd en tussenuren nu zijn vervallen zijn ze 

per week minder uren met school bezig en kunnen ze toch meer tijd besteden aan hun schoolwerk. Ze 

vinden hun tijdsbesteding daarom efficiënter.  

Quote 4: “Ik denk dat ik nu minder tijd aan school besteed dan wanneer ik de hele dag op school 

zit en dan nog huiswerk moet maken. Dus dit is wel efficiënter.”    (leerling 2) 

 

Competentie: 

Met betrekking tot competentie is driekwart van de leerlingen minder enthousiast. Vooral bij de als 

“moeilijk” geziene bètavakken hebben ze nu minder (of geen) online lessen in de week en durven ze 

niet goed vragen te stellen bij een online les. Ook vragen aan de docent stellen per email wordt niet 

snel gedaan. 

Quote 5: “Ik mis wel echt de uitleg van docenten, vooral bij wiskunde, scheikunde, biologie, daar 

heb je uitleg bij nodig omdat je iets niet begrijpt waarom iets is gedaan, en dan vind ik het wel 

lastig om daar zelf uit te komen.”    (leerling 1) 
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Quote 6: “Je mailt docenten niet snel als je een vraag hebt over het huiswerk want dat is te veel 

moeite. Je zet dus eerder vraagtekens neer bij huiswerk. Daardoor duurt het langer om het te 

maken.”  (leerling 6) 

Dat leerlingen minder snel vragen willen of kunnen stellen heeft als gevolg dat het huiswerk maken 

langer duurt. Leerlingen moeten dit nu namelijk zelfstandiger doen. In de interviews gaven alle 

leerlingen aan dat ze om deze redenen meer tijd besteden aan hun huiswerk en opdrachten dan tijdens 

de reguliere lessen. Een andere belangrijke factor is het in bezit zijn van de antwoorden van het 

huiswerk. Twee leerlingen gaven aan dat ze voor een aantal vakken geen antwoorden hadden, 

waardoor ze niet konden controleren of ze hun werk goed deden.  Ze ervaren dit als een gemis.  

Quote 7: “Want soms merk ik nu ook, je maakt huiswerk maar krijgt nooit de antwoorden ervan. 

Ik weet dan niet of ik het wil bespreken want ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Het zou 

wel fijn vinden als je de antwoorden krijgt.”        (leerling 1) 

Gevolg is dat de leerlingen meer zelf gaan uitzoeken en dat kost veel tijd. Soms heeft dat zelf uitzoeken 

succes, maar regelmatig blijven er vraagtekens staan bij onbegrepen zaken zoals staat beschreven in 

quotes 5 en 6. Drie leerlingen gaven daarom aan bang te zijn dat ze minder geleerd hebben dan eigenlijk 

zou moeten. 

Quote 8: “Je krijgt niet fatsoenlijke lessen zoals eerst. Ook omdat je nu minder lessen hebt in de 

week. Omdat je dus zoveel zelfstandig moet doen denk ik dat je ook wel een gedeelte mist van 

de stof die je eigenlijk moet beheersen.”    (leerling 6) 

 

Verbondenheid 

Ook met betrekking tot verbondenheid zijn de leerlingen over het algemeen minder enthousiast. 

Over het contact met de klasgenoten zijn de meningen verdeeld: een zestal leerlingen misten dat 

contact niet, de twee anderen wel. Wat het meest gemist wordt is het contact met (echte) vrienden en 

vriendinnen en dat het op school veel gemakkelijker is om afspraken te maken (sociaal) of vragen te 

stellen (vakinhoudelijk) aan vrienden en vriendinnen.  

Quote 9: “Het is echt de mensen om je heen om vragen te stellen, dat mis ik gewoon.  Nu kost 

het best wel veel moeite om een vraag te stellen, zeker als je geen online les hebt. Vooral bij 

online les durf je niet zo snel vragen te stellen, want iedereen heeft zijn camera uit, en iedereen 

heeft zijn microfoon uit. Dan doe je dat niet zo snel, dan wanneer je gewoon in de les zit.”  

(leerling 1) 

Slechts twee leerlingen gaven aan af en toe contact te hebben met een vriendin om over schoolwerk 

te praten. 

Quote 10: “Soms werk ik samen met een vriendin, dat gaat soms wel makkelijker omdat we 

ongeveer hetzelfde pakket hebben.”    (leerling 3) 

Alle leerlingen gaven aan dat ze docenten geen (of weinig) vragen stellen per email omdat ze hen niet 

lastig willen vallen of omdat het te veel moeite is.  

Quote 11: “Ik mail nooit, want ik voel me opdringerig als ik docenten mail.”   (leerling 7) 

Als leerlingen wel een vraag stelden waren ze tevreden met de snelheid en kwaliteit van de 

antwoorden; één leerling vindt het te lang duren voordat een antwoord komt.  
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Quote 12: “Vragen over de stof heeft niet zoveel zin. Dan moet je een mailtje sturen, wachten 

op antwoordt, dat duurt allemaal heel lang.”      (leerling 1) 

Contacten met de mentor variëren sterk: er zijn mentoren die wekelijks contact hebben met een 

leerling, maar er zijn er ook die weinig van zich laten horen. Over het algemeen waren de leerlingen 

tevreden over het contact.  

 Quote 13: “Contact is wel moeilijker, maar de mentor houdt contact met mij. Hij belt me 1 keer 

in de week op, net zoals normaal de mentorles zou zijn.”    (leerling 8) 

 

Onze tweede onderzoeksvraag was “Wat zijn mogelijke handvatten voor docenten die kunnen leiden 

tot een verbetering van digitaal lesgeven?”.  De interviews gaven meerdere suggesties die waardevol 

zijn voor het huiswerk, de vorm en inhoud van de digitale lessen, de toetsing en de communicatie. 

Onderstaande lijst bevat acht concrete verbeteringen die docenten kunnen gebruiken bij het 

verbeteren van hun digitale lessen. Deze punten zijn geordend op basis van de frequentie dat het 

onderwerp genoemd werd; bij ieder punt is vermeld hoeveel leerlingen dit genoemd hebben. De 

formulering van deze punten is niet woordelijk door de geïnterviewde leerlingen aangedragen, maar is 

door de auteurs van dit rapport, met kennis van de omstandigheden op school, omschreven tot 

concrete en bruikbare adviezen voor de docenten.   

 

1. De leerlingen vinden het prima als ze opgaven uit de lesmethode moeten maken, maar vinden het 

nog leuker om praktische opdrachten te maken in de vorm van een filmpje, PowerPoint, poster, 

conceptmap of verslag. (8 leerlingen) 

2. Houdt er rekening mee dat online toetsen voor de leerlingen nogal wat (technische) problemen 

opleveren; vragen zijn soms moeilijk te lezen, er is te weinig tijd om een antwoord te geven, er kan niet 

worden teruggegaan naar een eerdere vraag en het invoeren van formules is lastig en tijdrovend. Als 

toetsing op school niet mogelijk is, dan hebben de leerlingen er voorkeur voor dat de vragen aan hen 

worden doorgestuurd, dat ze die op papier kunnen beantwoorden, en vervolgens een foto of scan van 

het gemaakte werk terugsturen. (7 leerlingen) 

3. Behandel nieuwe stof aan de hand van een filmpje of een PowerPoint. Verwerk in de les een paar 

kleine vragen of opdrachten, die tijdens de les opgelost moeten worden. Hierdoor ontstaat meer 

interactie en blijven de leerlingen beter bij de les. (6 leerlingen) 

4. Gebruik 1 online platform voor het opgeven van huiswerk en opdrachten, bijvoorbeeld “It’s 

Learning”. Hierdoor wordt voorkomen dat de leerlingen moeten gaan zoeken in e-mail, Somtoday of 

op andere plaatsen. (4 leerlingen) 

5. Zorg dat huiswerk op zondagavond, of uiterlijk maandagmorgen, in It’s Learning staat en geef hierbij 

aan wanneer dit af moet zijn (deadline). De leerlingen weten dan wanneer de deadlines zijn en kunnen 

hierbij een geschikte weekplanning maken die niet elke week veel varieert. (3 leerlingen) 

6. Plan naast lessen voor het behandelen van nieuwe stof regelmatig (het liefst wekelijks) een 

vragenuurtje waar leerlingen met vragen over stof of huiswerk geholpen kunnen worden. Geef 

daarnaast helder aan wanneer en op welke manier ze tussendoor vragen kunnen stellen en hoe snel ze 

antwoord kunnen verwachten. (3 leerlingen) 
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7. Geef online les in Teams; verplicht de leerlingen om hun camera en geluid aan te zetten. Dit verhoogt 

namelijk de betrokkenheid bij de les en de concentratie. (1 leerling) 

8. Bespreek opgaven aan de hand van een PowerPoint, zeker bij de exacte vakken. (1 leerling) 
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is gekeken hoe leerlingen motivatie ervaren tijdens het digitaal onderwijs. Er stonden 

twee hoofdvragen centraal.  

Hoofdvraag 1: In welke mate ervaren leerlingen motivatie tijdens het digitaal onderwijs? 

Uit het onderzoek is gebleken dat de overgang naar online onderwijs invloed heeft op alle drie de 

basisbehoeften voor motivatie. Zo is de autonomie van leerlingen (in hun ervaring) verbeterd. 

Leerlingen hebben gedurende het thuiswerken meer vrijheid om een eigen weekplanning te kunnen 

maken en uit te voeren. Ook vinden ze dat ze de tijd die ze aan schoolwerk besteden nu efficiënter 

benutten. Daarentegen is het gevoel van competentie minder geworden. Door het ontbreken van het 

fysieke contact is het moeilijk om vragen te stellen aan de docent of een medeleerling. Ook zijn niet 

altijd de uitwerkingen van de huiswerk opgaven voorhanden waardoor leerlingen niet kunnen 

controleren of ze hun opgaven correct opgelost hebben. Hierdoor zijn leerlingen minder zeker over 

hun eigen kunnen. Ook de verbondenheid is achteruitgegaan. Leerlingen geven aan het fysieke 

contact met vrienden en docenten te missen. Het gebrek aan sociale interactie en het moeilijker 

kunnen stellen van vakinhoudelijk vragen, wordt gezien als een gemis.  

Omdat twee van de drie basisbehoeften voor motivatie achteruit gegaan lijken te zijn, kunnen we 

voorzichtig concluderen dat de algemene motivatie van de leerlingen tijdens het digitaal lesgeven ook 

achteruit is gegaan. Echter blijft de vraag natuurlijk welk belang een individuele leerling geeft aan ieder 

van de basisbehoeften voor motivatie: voor de ene leerling is wellicht autonomie heel belangrijk, 

terwijl een ander mogelijk van slag is bij het ontbreken van verbinding. Er zullen daarom best 

leerlingen zijn die online lessen prima vinden en ook goed presteren. (Mogelijk ligt er hier een relatie 

met de individuele drijfveren, en de invloed hiervan op motivatie; de relatie die wij oorspronkelijk 

hadden willen onderzoeken). Aan de andere kant denken we dat school meer is dan alleen maar 

“goede punten” halen en dat het totale leer- en vormingseffect van de middelbare school niet door 

een online variant te vervangen is. Online lessen zullen daarom een noodmaatregel blijven voor 

uitzonderlijke situaties zonder dat deze ooit de reguliere lessen op school zullen kunnen vervangen. 

 

Hoofdvraag 2: Wat zijn mogelijke handvatten voor docenten die kunnen leiden tot een verbetering 

van digitaal lesgeven? 

Uit de interviews zijn verschillende suggesties voor het verbeteren van het digitaal onderwijs naar 
voren gekomen.  Het blijkt dat er op verschillende vlakken er nog verbeteringen kunnen worden 
gedaan in het digitaal onderwijs. Deze vlakken betreffen werkdruk, de vorm van lesgeven, de inhoud 
van de les, de digitale leeromgeving en de manier waarop wordt getoetst. Van de suggesties is er een 
lijst van acht concrete verbeteringen opgesteld die docenten kunnen gebruiken bij het verbeteren van 
hun digitale lessen. Ook deze verbeteringen kunnen worden gekoppeld aan de drie basisbehoeften 
(autonomie, competentie en verbondenheid) die nodig zijn voor de verbetering van motivatie van 
leerlingen.  
 
De verbeterpunten een, vier en vijf hebben invloed op autonomie. Bij doorvoering van deze 
verbeteringen verbeterd zou de autonomie van leerlingen kunnen verbeteren. Hieronder zijn deze 
drie verbeteringen nogmaals weergegeven. 
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1. De leerlingen vinden het prima als ze opgaven uit de lesmethode moeten maken, maar vinden 

het nog leuker om praktische opdrachten te maken in de vorm van een filmpje, PowerPoint, 

poster, conceptmap of verslag.  

 

4. Gebruik 1 online platform voor het opgeven van huiswerk en opdrachten, bijvoorbeeld “It’s 
Learning”. Hierdoor wordt voorkomen dat de leerlingen moeten gaan zoeken in e-mail, 
Somtoday of op andere plaatsen.  
 

5. Zorg dat huiswerk op zondagavond, of uiterlijk maandagmorgen, in It’s Learning staat en geef 

hierbij aan wanneer dit af moet zijn (deadline). De leerlingen weten dan wanneer de deadlines 

zijn en kunnen hierbij een geschikte weekplanning maken die niet elke week veel varieert. 

 

In het eerste verbeterpunt wordt creativiteit en vrijheid gestimuleerd door het opgeven van praktische 

opdrachten door de docent. Een praktische opdracht zal beter aansluiten op persoonlijke doelen en 

waarden van de leerling dan huiswerkopdrachten uit het boek. Verbeterpunten vier en vijf stimuleren 

de autonomie van leerlingen door duidelijkheid en structuur aan te bieden op het gebied van huiswerk 

en deadlines. Als het voor leerlingen duidelijk is waar, wanneer en op welke manier ze huiswerk, 

opdrachten of verslagen moeten inleveren, kunnen zij beter voor henzelf uitmaken wanneer ze dit 

inleveren. Door meer duidelijkheid help je de leerlingen dus met een dag of weekschema maar laat 

uiteindelijk aan hen over wanneer ze precies het leerdoel behalen. 

Verbeterpunten twee en acht zouden kunnen leiden tot een verhoging van competentie van leerlingen. 

De twee verbeteringen staan hieronder weergegeven. 

 
2. Houdt er rekening mee dat online toetsen voor de leerlingen nogal wat (technische) problemen 

opleveren; vragen zijn soms moeilijk te lezen, er is te weinig tijd om een antwoord te geven, er 

kan niet worden teruggegaan naar een eerdere vraag en het invoeren van formules is lastig en 

tijdrovend. Als toetsing op school niet mogelijk is, dan hebben de leerlingen er voorkeur voor 

dat de vragen aan hen worden doorgestuurd, dat ze die op papier kunnen beantwoorden, en 

vervolgens een foto of scan van het gemaakte werk terugsturen. 

 

8. Bespreek opgaven aan de hand van een PowerPoint, zeker bij de exacte vakken. 

 

Bij het online maken van toetsen ondervinden veel leerlingen beperkingen door de toetsomgeving (het 

platform dat wordt gebruikt door de docent om leerlingen de toets in te laten maken). Technische 

problemen leiden ertoe dat leerlingen meer stress ervaren, in tijdnood komen en daardoor onnodige 

fouten maken of niet alle vragen tijdig kunnen beantwoorden. De technische vaardigheid wordt 

hierdoor een nieuwe factor die samen met hun inhoudelijke kennis getoetst wordt. Het vertrouwen 

van de leerlingen in hun eigen kunnen gaat hierdoor omlaag en dat leidt tot een vermindering van hun 

gevoel van competentie. Verder staat in het achtste verbeterpunt dat bij exacte vakken de opgaven aan 

de hand van een PowerPoint moeten worden besproken. Hierbij kunnen gemakkelijk de tussenstappen 

van een formule of opgave zichtbaar gemaakt worden (in plaat van dat leerlingen deze tussenstappen 

alleen horen). Door het stap voor stap uitwerken van de opgaven leren de leerlingen de volgorde van 

de probleemoplossing waardoor de competentie van leerlingen worden verhoogd.  

 

Verbeterpunt zes kan zowel leiden tot verhoging van competentie als van autonomie: 
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6. Plan naast lessen voor het behandelen van nieuwe stof regelmatig (het liefst wekelijks) een 

vragenuurtje waar leerlingen met vragen over stof of huiswerk geholpen kunnen worden. Geef 

daarnaast helder aan wanneer en op welke manier ze tussendoor vragen kunnen stellen en 

hoe snel ze antwoord kunnen verwachten. (3 leerlingen) 

Het plannen van vragenuren zal leerlingen meer stimuleren om een betere dag- of weekschema te 

maken voor hun schoolwerk. Het zou kunnen leiden tot nog meer structuur in hun schoolweek. 

Tegelijkertijd kunnen de vragenuurtjes de leerlingen helpen met het beheersen van de stof. Leerlingen 

worden gerustgesteld omdat ze voor vragen nu gemakkelijker naar medeleerlingen of hun docent 

kunnen gaan. Hierdoor kunnen ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen omdat ze een 

‘vangnet’ hebben als ze de stof niet zouden begrijpen.  

 

Verbeterpunten drie en zeven hebben betrekking op verbondenheid. Leerlingen kunnen zich meer 

verbonden voelen als ze zich tijdens de les meer betrokken voelen.  

3. Behandel nieuwe stof aan de hand van een filmpje of een PowerPoint. Verwerk in de les een 

paar kleine vragen of opdrachten, die tijdens de les opgelost moeten worden. Hierdoor 

ontstaat meer interactie en blijven de leerlingen beter bij de les. 

 

7. Geef online les in Teams; verplicht de leerlingen om hun camera en geluid aan te zetten. Dit 

verhoogt namelijk de betrokkenheid bij de les en de concentratie.  

 

Door leerlingen bij de les te betrekken kun je als docent de klas zich ‘één’ laten voelen door een 

gezamenlijke (korte) opdracht. Ook door vragen aan de klas te stellen tijdens de les, waarbij je de 

leerlingen even de tijd geeft om na te denken zou kunnen leiden tot meer verbondenheid. Het zevende 

verbeterpunt is concreter, en gaat over het wel of niet aanzetten van de camera tijdens de online les. 

Door leerlingen te verplichten hun camera aan te zetten kunnen ze elkaar zien gedurende de les. 

Hoewel dit invloed heeft op allerlei aspecten van privacy, zal het ook betekenen dat nu zichtbaar wordt 

wat de leerlingen tijdens de les aan het doen zijn. Hierdoor zullen ze nu “zichtbaar” op moeten letten 

en kunnen ze minder gemakkelijk iets anders gaan doen, wat de betrokkenheid en concentratie 

ongetwijfeld zal bevorderen en dus ook de verbondenheid. Hoewel deze verbetering gemakkelijk door 

te voeren is zijn er ook een aantal technische zaken waarmee rekening moet worden gehouden moet 

worden. Docenten zouden van het online platform dat ze gebruiken moeten bekijken of de stabiliteit 

van het netwerk voldoende is bij het gebruik van camera’s door leerlingen. Deze verbetering zou dus 

uitgeprobeerd moeten worden en vervolgens geëvalueerd.  

 

Op basis van dit onderzoek kunnen we nog een aantal algemene conclusies trekken. In alle interviews 

geven leerlingen aan minder tijd kwijt te zijn aan school. Bij deze uitspraak moet echter rekening 

worden gehouden dat bij het vergelijken naar het reguliere onderwijs de tijd die het duurt om naar 

school te gaan, op school te zijn en weer terug te fietsen naar huis als ‘schooluren’ worden gerekend 

door de leerlingen. Leerlingen die zeggen dat ze minder tijd kwijt zijn aan schoolwerk bedoelen dus dat 

ze minder tijd kwijt zijn aan alles wat met school te maken heeft. Hoewel dus uit het onderzoek blijkt 

leerlingen minder tijd aan school besteden, is de hoeveelheid tijd die leerlingen besteden aan huiswerk 

meer geworden. 
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Uit de interviews komt naar voren dat leerlingen bij online lessen minder snel vragen stellen aan hun 

docent en de docent ook buiten de les minder snel benaderen met een inhoudelijke vraag. Hierdoor 

blijven vragen die ze hebben onbeantwoord terwijl ze door moeten gaan met de stof. Een mogelijk 

gevolg hiervan zou kunnen zijn dat leerlingen misconcepties ontwikkelen over de stof. In dit onderzoek 

is dit niet verder uitgezocht. Wij denken dat het belangrijk is dat dit in een volgend onderzoek wordt 

meegenomen.   

Als we onze resultaten vergelijken met de al eerder bekende onderzoeken die zijn gedaan naar digitaal 

onderwijs, lijken deze met elkaar overeen te komen. In eerdere onderzoeken werd bevestigd dat 

structuur en duidelijkheid miste voor leerlingen [8]. Door het gebruik van verschillende platformen om 

huiswerk en toetsen op te geven raken leerlingen het overzicht kwijt. Ook werd in deze onderzoeken 

door leerlingen ervaren dat er te weinig lessen waren, en dat deze lessen vaak meer op een vragenuur 

leken [8]. De leerlingen gaven tevens aan dat ze zich moeilijk konden concentreren tijdens de online 

lessen. Ook dit waren allemaal zaken die ook naar voren kwamen in het onderzoek dat hier is 

uitgevoerd. Als laatste werd, net zoals in andere onderzoeken werd bevestigd, de bereikbaarheid van 

de docenten als goed ervaren door leerlingen [8].  Additioneel blijkt uit ons onderzoek dat op het vlak 

van toetsing er nog verbeteringen nodig zijn. Dit betreft vooral de mogelijkheid hebben om terug te 

kunnen naar eerdere vragen tijdens het maken van de toets.  

De resultaten en conclusies moeten echter wel in het licht van enkele beperkingen worden bezien. Voor 

dit onderzoek was het de bedoeling om de motivatie van verschillende type leerlingen in twee VWO4 

klassen te interviewen om op deze manier een ‘doorsnede’ te krijgen van een gemiddelde VWO4 klas. 

Daarvoor zijn willekeurig 17 leerlingen benaderd met de vraag of ze mee wilden werken aan dit 

onderzoek. Helaas bleek het erg lastig te zijn om leerlingen te werven. Vaak lieten leerlingen niets van 

zich horen, of gaven na herinnering zonder opgaaf van reden aan niet mee te willen werken. Op het 

vlak van participanten zijn we dus gelimiteerd gebleven tot 8 leerlingen die van zowel VWO4 als HAVO4 

komen en allemaal het vak scheikunde in hun pakket hebben zitten (twee van HAVO4 en zes van 

VWO4). Ook zijn de leerlingen die onze uitnodiging voor een interview hebben geaccepteerd over het 

algemeen de ‘actievere leerling’ uit een klas. De leerlingen die normaal in een klas op de achtergrond 

blijven – dus niet actief meedoen in de les – hebben onze uitnodiging niet geaccepteerd en zijn als 

gevolg daarvan in dit onderzoek dus ook op de achtergrond gebleven. Deze ‘actievere leerling’ bleken 

voornamelijk meisjes. Hoewel we graag 5 jongens en 5 meiden hadden geïnterviewd was er helaas geen 

positieve respons van jongens.  

Ook dit onderzoek laat zien dat motivatie een lastig te kwalificeren en kwantificeren onderwerp is. 

Hoewel duidelijk is dat de drie basisbehoeften hierbij zeker een rol spelen, kan de uitwerking van een 

verandering in een van die basisbehoeften op iedere individuele leerling een andere uitwerking hebben 

(een bepaalde factor kan bij twee leerlingen een verschillende invloed hebben op de intrinsieke 

motivatie). Andere factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld wat er in het gezin 

speelt en meer persoonlijke zaken als zelfbeeld, interesses, emoties. Binnen deze laatste groep vallen 

ook de ‘drijfveren’ of beweegredenen: wat drijft een individu om een bepaald gedrag te vertonen. Wat 

iemand drijft, bepaalt namelijk in grote mate diens gedrag, waarnemingen, leerstijl en leermotivatie. 

Graag hadden wij nader onderzoek gedaan naar de relatie tussen deze drijfveren en motivatie, echter 

door de gevolgen van de Covid-19 uitbraak was dit onderzoek niet meer te realiseren. Omdat bij de 

overgang naar online lessen niet bekend was wat de invloed hiervan op de motivatie van de leerlingen 

was en er ook geen “draaiboek” was hoe die lessen effectief uitgevoerd moesten worden hebben we 

ons onderzoek aangepast om deze factoren nader te onderzoeken. Omdat op het moment van 

afronding van dit onderzoek het zeer wel mogelijk is dat door Covid-19 ook in het komend schooljaar 

online les gegeven gaat worden hopen wij dat onze onderzoeksresultaten en tips voor het verbeteren 
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van de online lessen een nuttige bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs in de komende periode en 

dat zowel de leerlingen als de docenten hier hun voordeel mee kunnen doen. 
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Bijlagen 

 

Bijlage A: Interview protocol 

Hieronder is het interview protocol weergegeven die zijn gebruikt voor het verkrijgen van de data. De 

dikgedrukte vragen zijn de hoofdvragen. Deze vragen zijn van tevoren gedeeld met de participanten 

zodat deze hier alvast over konden nadenken. De sub vragen zijn onder de bijbehorende hoofdvragen 

weergegeven. Deze vragen werden gedurende het interview gesteld als aanvulling of als suggestie als 

dit nodig was. 

 

Vragenlijst online onderwijs gedurende corona periode: 
 
Sinds half maart zijn in verband met het Coronavirus de scholen gesloten en krijg je online les. Met deze 
vragen willen we een beeld krijgen hoe jij deze periode ervaart, wat je van het online lesaanbod (over 
alle vakken) vindt en hoe dat optimaal op jou als leerling afgestemd kan worden. 
 
1.  Wat vind je ervan dat je nu niet naar school kan en zelfstandig thuis moet werken? 
 
2.  Hoe ziet je (school)dag er nu uit?  
 
- Hoe is dit anders dan toen je school had? Is dat fijn/niet fijn? 
- Werk je nu op een andere manier aan je schoolwerk dan wanneer je gewoon school hebt?       
 
3.  Hoe voer je je huiswerk, opdrachten etc. uit?  Hoe gaat dat thuis werken? 
      
-  Wat vind je van het zelfstandig thuis werken?     
-  Hoe zijn de (studeer) omstandigheden thuis?  Kan je thuis prettig werken? 
-  Zijn er hindernissen of beperkingen waardoor je minder goed thuis kan werken? 
-  Ben je meer of minder uren in de week met schoolwerk bezig? 
-  Volg je alle online lessen waarvoor je wordt uitgenodigd? Waarom wel/niet? 
-  Maak je het huiswerk dat je opgedragen krijgt en lever je het op tijd in bij je docent? 
- Maak je huiswerk anders dan eerst? Denk aan planning, uitvoering, meer computerwerk etc. 
- Is het een beperking dat je huiswerk en opdrachten nu alleen moet maken? Werkte je hiervoor 
misschien meer samen? 
 
4.  Kan je een paar voorbeelden geven van het onderwijs zoals je dat wordt aangeboden, en kan je 
daarbij aangeven wat voor jou werkt en wat niet werkt? 
 
-  Is er voldoende variatie in de soort opdrachten die je moet maken? Vind je dat wel of niet fijn? 
-  Wat zou anders moeten/kunnen 
- Kun je een les noemen waarvan jij vindt dat dat een fijne les is om bij te wonen. 
- Kun je een les noemen die voor jou niet fijn is om bij te wonen. 
 
5.  Hoe gaat het contact met de docenten, je mentor en klasgenoten?  
 
-  Wat vind je ervan? 
-  Krijg je snel genoeg reacties? 
-  Hoe zou het anders moeten/kunnen? 
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6.  Wat vindt je van de online toetsen en proefwerken? 
 
-  Hoe zou het anders moeten/kunnen?  
 
7.  Wil je naar aanleiding van deze vraag nog iets opmerken? Is er iets waar we niet naar gevraagd 
      hebben? 
 

 


