
Quick Poll Staff Leiden University, Projectteam Remote Teaching & Testing May 29th-June 4th, 2020

Response (neglecting blanks; not applicable) = 579 20%

WP & OBP : response = 579 I agree I disagree Neutral N=

Q1: After the start-up problems I now can get along well with Kaltura. 61% 19% 20% 507 Q1

Q2: I am able to provide adequate assessment and testing to my students. 49% 22% 29% 500 Q2

Q3: I am able to provide adequate study support and feedback to my students. 55% 17%
28% 539 Q3

Q4: I think the results my students will achieve are comparable to last year. 36% 32%
32% 501 Q4

Q5: I know where to find support and suggestions for online testing and 
didactics. 63% 12%

25% 545 Q5

Q6: I have improved my online teaching since March. 71% 6% 23% 516 Q6

Q7: I can discuss the personal challenges of working remotely (e.g. being a 
working parent, balancing research and education) with my supervisor. 59% 16%

25% 533 Q7

Break-down WP : response = 515 I agree I disagree Neutral N=

Q1 71% 5% 24% 487

Q2 68% 8% 24% 447

Q3 48% 12% 40% 411

Q4 48% 12% 40% 411

Q5 73% 8% 19% 471

Q6 38% 34% 27% 468

Q7 25% 56% 19% 464

Break-down OBP : response = 64 I agree I disagree Neutral N=

Q1 83% 2% 15% 41

Q2 75% 4% 21% 24

Q3 59% 7% 33% 27

Q4 59% 7% 33% 27

Q5 58% 23% 19% 26

Q6 38% 38% 25% 24

Q7 17% 30% 52% 23

Notes:  neglecting blanks (= not applicable)
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Algemeen 

In overleg met het onderwijsberaad is eind mei de derde docenten poll uitgezet onder alle 

wetenschappelijke staf en onderwijs&onderzoek ondersteunende medewerkers. Deze keer zijn ook 

200 medewerkers van het LUMC meegenomen in de poll. Begin april is een eerste poll uitgezet, 

begin mei de tweede. 

 

Hoofdconclusies Poll 3 

1. Kaltura werkt nog niet naar behoren 

De respondenten geven aan dat ze iets beter om kunnen gaan met Kaltura. 1 op de 5 is neutraal en 1 
op de 5 is het hier echt niet mee eens. Uit de open opmerkingen komen nog altijd veel klachten over 
Kaltura live room naar voren. Dit lijkt niet te verbeteren. Het programma is vooral te zwaar voor de 
wifi-capaciteit om thuis te kunnen gebruiken. Dit geldt zowel voor docenten als voor studenten. Een 
aantal docenten voelt zich genoodzaakt alternatieven als zoom te gebruiken. Ook vind een aantal 
docenten het programma niet zo gebruikersvriendelijk.  

 

In het algemeen vinden docenten dat hun online onderwijs is verbeterd sinds maart.  

 

2. Tijdgebrek  

Docenten hebben de vraag of zij mogelijkheden hebben om hun persoonlijke dilemma’s te bespreken 
redelijk positief beantwoord (59%). Uit de open opmerkingen komt echter nadrukkelijk naar voren 
dat de besprekingen niet ook tot een oplossing leiden. Docenten besteden heel veel tijd en energie 
aan de omslag naar online onderwijs en zien daardoor andere taken (onderzoek) en vooral hun vrije 
tijd in de knel komen. Nu het online onderwijs langer gaat duren, maken de respondenten zich meer 
zorgen maken hun onderzoek, de balans in werkzaamheden en de inzet die in de zomerperiode van 
hen gevraagd gaat worden.  

 

3. Toetsing  

De staf maakt zich zorgen over de toetsing van het onderwijs. Slechts de helft van de respondenten is 
het eens met de stelling dat de toetsing adequaat is.  

 

4. Resultaten van studenten 

De leeropbrengst van het digitaal onderwijs ziet men als duidelijk minder dan met fysiek onderwijs 
en toetsing. Slechts 36% van de respondenten denkt dat de resultaten van de studenten 
vergelijkbaar zijn met vorig jaar. De open opmerkingen zijn hier ook duidelijk over: de observatie dat 
het onderwijs minder diepgang heeft en tot minder academische vorming leidt, wordt breed 
gedeeld. Uit de slagingspercentages van blok 3 blijkt echter dat studenten evenveel studiepunten 
behalen. De slagingspercentages lijken zelfs iets te verbeteren. De resultaten in termen van 
studiepunten lijken vooralsnog in orde.  

 

5. Begeleiding en feedback aan studenten  

De respondenten ervaren redelijke mogelijkheden om studenten online te begeleiden, 55% vindt de 
mogelijkheden adequaat. Er zijn wel veel zorgen over het feit dat je studenten niet daadwerkelijk 
ziet. Docenten missen het live contact met studenten. Het online contact wordt veel minder 
gewaardeerd: studenten haken sneller af en zijn dan niet terug te halen.  

 



6. Didactische ondersteuning 

63% van de respondenten kan goed ondersteuning vinden op het terrein van didactiek en toetsing. 
Er zijn echter grote verschillen tussen de faculteiten.  

 

7. Overige observaties 

Net als de vorige keer blijkt uit de open antwoorden de behoefte aan meer software mogelijkheden 
en verstrekking/vergoeding van hardware als webcams, geluidskaarten, etc.  

  

 


