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Op 12 maart 2020 werd duidelijk 

dat corona zeer voelbaar zou 

worden in het onderwijs. 

Premier Rutte kondigde aan dat 

Nederlanders zoveel mogelijk thuis 

moesten blijven. Alle grote hoor-

colleges moesten online en een 

paar dagen later gingen de scholen 

helemaal dicht.

Sinds die persconferentie werkt 

de redactie van Profielen vanuit 

huis. Als je ons toen had gevraagd 

of we vanuit huis een jaar lang 

nieuws voor en over de Hogeschool 

Rotterdam konden maken, hadden 

we schaterlachend van ongeloof 

‘Nee, natuurlijk niet!’ geroepen. 

Ondertussen moeten we conclude-

ren dat het gaat.

Het afgelopen jaar was journalis-

tiek gezien een feestje omdat er 

zoveel ontwikkelingen waren dat 

er altijd wel wat te vertellen was. 

Veel daarvan was overigens hele-

maal niet feestelijk. 

De diepte- en hoogtepunten 

lees je in dit jubileumnummer, 

een nummer dat vooral laat zien 

hoe creatief en veerkrachtig de 

hogeschoolgemeenschap is. En dat 

is iets waar we best een beetje trots 

op mogen zijn met elkaar. 

Tosca Sel,

Hoofdredacteur Profielen

1 jaar corona, hoera?!

Over dit nummer



Geld sparen

Okee, veel studenten verloren hun bijbaan in 
bijvoorbeeld de horeca maar het was voor een deel 

van de studenten ook een tijd van sparen. 
Want: minder reiskosten, minder uitgaven 

aan uitgaan en vakantie.
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Achtergrond

Lieve Hopeloos, 

Zonder hoop is er weinig om voor te leven, dus ik 

kies ervoor hoop te hebben. 

We zitten nu een jaar in meer of mindere mate van 

lockdown en het zou me verbazen als we in de zo-

mervakantie nog steeds op dit punt zitten, want tot 

nu toe volgen de veranderingen elkaar rap op. 

Ik denk dat er licht is aan het einde van de tunnel en 

dit is waarom: 

• Bij mijn weten is dit de eerste keer dat de hele 

wereld gezamenlijk aan een doel werkt: COVID-19 

onder controle krijgen. Bijna iedereen die iets van 

virussen, gezondheid, vaccins of gedrag weet, 

werkt hieraan. Het kan dus niet anders dan dat we 

steeds betere manieren vinden om onszelf te be-

schermen en de ziekte te behandelen.

• Er komen steeds snellere, makkelijkere en goed-

kopere testen om corona op te sporen. In den 

beginne werden er amper mensen getest en duurde 

het eindeloos voor er een uitslag kwam. Nu geeft 

een ademtest in een paar seconden uitsluitsel. Met 

zo’n test zouden onderwijs op locatie, sportevene-

menten met publiek, concerten en festivals weer 

mogelijk moeten zijn. 

• We hoeven het wiel niet uit te vinden, want we 

hebben dat het afgelopen jaar al gedaan. Er is een 

effectief vaccin ontwikkeld dat nu steeds sneller en 

makkelijker geproduceerd kan worden. En als het 

virus muteert, kunnen we het vaccin aanpassen, pro-

duceren, verspreiden en injecteren via het netwerk 

dat daar de afgelopen maanden voor is aangelegd. 

Hoe langer deze pandemie voortduurt, hoe meer 

mensen besmet raken en/of gevaccineerd worden 

en antistoffen opbouwen. En met hen, komt het 

normale leven terug. Want als er minder mensen 

ziek worden, kunnen we elkaar weer met meer en 

van dichterbij zien. 

Houd hoop! 

Lfs,

Tosca 

TOSCA SEL IS HOOFDREDACTEUR VAN PROFIELEN 
EN BEANTWOORDT WEKELIJKS EEN VRAAG OVER JE 
STUDIE, HET LEVEN OF DE LIEFDE. HEB JE EEN VRAAG 
VOOR HAAR? MAIL LIEVE TOSCA OP T.SEL@HR.NL EN 
ZE BEANTWOORDT HEM SNEL. 

Lieve Tosca,
wordt het ooit weer 
zoals het was voor 
corona?

Lieve Tosca, 

Als ik alle verhalen over corona lees, zakt de 

moed me in de schoenen. Het lijkt wel alsof 

we nooit meer teruggaan naar hoe het was 

voor corona ons overviel en het hele land op 

slot ging. Komt het ooit nog goed met die 

pandemie en wordt het ooit weer zoals het 

was? 

Lfs,

Hopeloos
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ILLUSTRATIE:  AILEEN MELIEF

TEKST: JOS VAN NIEROP/EDITH VAN GAMEREN

De positieve kanten 
van corona?!
De echte positivo’s onder 

ons konden ook wel wat 

voordelen ontdekken aan de 

pandemie. Illustrator Aileen 

Melief bracht ze in beeld.
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Achtergrond

Achtergrond

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

FOTOGRAFIE: MARIËT MONS

‘Ik leg net een huilende student neer’, verzucht Lianne 
Keemink, decaan op locatie Museumpark bij de start van het 
interview. ‘Vooral studenten met kinderen en studenten die 
niet zo’n goed “steunsysteem” hebben, hebben het zwaar. 
En studenten die willen dat alles lukt.’

‘Deze tijd dwingt je 
op zoek te gaan naar 
je eigen handleiding’

Het is januari en de avondklok is net aangekondigd: 

‘Ik merk dat studenten het nu nog zwaarder hebben’, 

zegt ze. ‘Ik heb ze vaker aan de lijn en de gesprekken 

gaan dieper en zijn langer. Ze lopen echt leeg, het 

zit ze heel hoog. Echt een groot verschil met een 

paar maanden geleden. Het grijpt nu iedereen naar 

de keel.’ Vooral voor studenten die al depressieve 

klachten hadden of worstelden met andere moei-

lijkheden is het pittig. ‘Dan komt dit er nog eens bij’, 

zegt ze. Ook op buitenlandse studenten drukken de 

omstandigheden zwaarder: ‘Op hun 2 x 2 kamertje, 

met weinig mensen om naartoe te kunnen.’

Begin december zag ze vooral twee trends: ‘De positi-

vo’s van het begin kreeg ik vaker aan de lijn: het gaat 

toch niet zo goed. Terwijl de groep die er aanvankelijk 

tegenop zag, gaandeweg een soort copingstrategieën 

(een manier van omgaan met problemen en stress, 

red.) heeft geleerd. En dat is goed, deze tijd noodzaakt 

je om op zoek te gaan naar je eigen handleiding. En ik 

denk dan graag mee.’

De rek is eruit, tegenslagen lijken minder goed op te 

vangen. En de sleur is vervelend, er is weinig om naar 

uit te kijken, ‘alles wordt beige’, in de woorden van 

Lianne. Het blijft belangrijk om kleur aan de dagen 

toe te voegen. En dat moet je zelf doen, hoe lastig dat 

soms ook is. ‘Zorg voor dingen waar je naar uit kunt 

kijken. Probeer elke dag iets anders of iets nieuws 

te doen. Geniet van mooie dingen: muziek, films, 

boeken, games, spelletjes. Ik speel bijvoorbeeld met 

vrienden online het spel Among us en dat breekt mijn 

week.’ 

Enige discipline gaat je ook helpen. ‘Digitale hygiëne’, 

noemt Lianne het. ‘Ga douchen en verschijn normaal 

voor de camera. Doe actief mee in de les, schrijf mee 

of - als je eens wat anders wilt proberen - maak een 

mindmap. Zorg dat je de stof verwerkt.’ 

Ze heeft het gevoel dat de binding van de studenten 

met de school nog steeds wel oké is met het online 

onderwijs en de vele appgroepen. ‘De eerstejaars 

struggelen meer, omdat het natuurlijk allemaal niet 

is wat ze ervan hadden verwacht, of omdat hun 

resultaten tegenvallen. In het algemeen grijpen 

studenten de mogelijkheden aan, maar ik zie ook wel 

vereenzaming optreden. Maar ik vind het vaak knap 

hoe weerbaar, creatief en veerkrachtig ze zijn.’ 

De alarmerende berichten over de geestelijke gezond-

heid roepen ook bij haar zorgen op. Tegelijkertijd 

is ze een optimist. ‘Als het straks voorjaar wordt en 

we door deze dip heen zijn, gaan we ons met rasse 

schreden beter voelen’, voorspelt ze. ‘Maar het is nu 

echt volhouden.’ 

Tips van Lianne:

⟶ Zorg voor een vaste dagstructuur.

⟶ Koester sociale contacten, 

als het niet fysiek kan, dan online.

⟶ Doe dingen die je leuk vindt en zorg 

zo voor feelgood-momenten.

⟶ Sluit de studiedag of werkdag na een 

bepaalde tijd af en ontspan.

Lianne
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'Deze tijd dwingt je op zoek te gaan naar je eigen handleiding' Achtergrond
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Joelle, laatstejaars social work: ‘Ik viel 
soms achter de laptop in slaap’
‘Ik had toen corona uitbrak een heftige, intensieve 

derdejaarsstage bij de jeugdreclassering. Ik had veel 

contact met cliënten, hun ouders en hun omgeving. 

Sommigen hadden intensief toezicht nodig en fa-

ce-to-face kon ik hen altijd goed in de gaten houden. 

Toen dat wegviel namen ze de telefoon vaak niet 

meer op en dreigden ze door mijn vingers te glippen. 

Mijn ene stagebegeleider moest ook wennen aan 

de situatie en de andere werd ziek. Ik zat thuis, had 

weinig te doen en zat al niet lekker in mijn vel door 

mijn depressie. Ik had nul energie, viel soms achter 

de laptop in slaap en werd zelfs een keer door een 

cliënt wakker gebeld. Maar er wordt op je gerekend en 

je wilt niemand teleurstellen. Depressief zijn en een 

sociale opleiding volgen is al lastig genoeg. Toen ik de 

laatste dag van mijn stage had gehad viel er een last 

van mijn schouders.

Dit jaar gaat het beter. Om de week spreek ik een 

psycholoog en ik krijg steun van docenten. Ik maak 

nu een strakke planning en probeer niet overdag te 

gaan slapen. Ik probeer mezelf te complimenteren 

Anne, tweedejaars gezondheidszorg-
technologie: ‘Ik wilde stoppen 
en na corona verdergaan’
‘Ik was altijd de meest enthousiaste student: altijd 

voorbereid en overal in geïnteresseerd. Maar mijn 

motivatie was nergens meer te bekennen. Ik zat om 

09.00 uur achter de computer - verplicht - maar het 

kwam erop neer dat ik uit bed rolde, achter mijn 

bureau ging zitten en de laptop aanzette voor een 

college waar ik nauwelijks iets van meekreeg. Daarna 

ging ik mijn bed weer in of voor me uit zitten staren 

met de gedachte: Het gaat me niet lukken. Ik kon me 

er niet toe zetten. Ook al deden de docenten hun best. 

Ik had veel negatieve gevoelens, werd gek van mezelf. 

Ik wilde stoppen en weer verdergaan als corona voor-

bij was. Ik ging ook weer thuis wonen in Zeeland en 

had moeite me daar te concentreren. Ik was uiteinde-

lijk 24/7 met school bezig: het moest af, maar ik wist 

niet hoe. Ook het werken in groepen was stressvol 

want mijn medestudenten bleken gek genoeg nog 

minder gemotiveerd dan ikzelf.

Ik besloot na een tijdje iedere avond voor het slapen 

een to-do-lijstje te maken. Dan hoefde ik daar de 

volgende ochtend niet over na te denken. Ik nam 

een koude douche elke ochtend en meldde me aan 

bij een sportschool. Ik ben nu weer op mijn kamer in 

Rotterdam. Ik woon daar met drie andere meiden. We 

eten samen, een fijne break van school, en we kunnen 

onze frustraties delen.’

Hoe blij ben je op 
een schaal van 1 tot 

10 als de school weer 
helemaal opengaat? 

‘Een 10! Ik mis 
school zó erg!’ 

Hoe blij ben je op 
een schaal van 1 tot 

10 als de school weer 
helemaal opengaat? 
‘Zeker wel een 9.’

met wat goed gaat. Vorig jaar had ik wel meer steun 

gewild maar juist toen zaten docenten ook met hun 

handen in het haar. 

Mijn afstudeeronderzoek gaat ook traag omdat veel 

online moet. Ik heb als onderwerp zelfbeschadiging 

en wat ouders nodig hebben als dit bij hun kind 

speelt. Het is niet makkelijk om daar via beeldbellen 

over te praten. Mijn grootste stress is dat ik straks 

een houtje-touwtje-onderzoek aflever waarover ik 

zelf maar half tevreden ben.’

Daniel, tweedejaars logistics 
engineering: ‘Eerst had ik een 
beetje een relaxmotivatie’
‘Ik was begin vorig jaar eigenlijk net gewend aan het 

hogeschoolleven. Ik herinner me dat ik nog een late 

les had toen de persconferentie was en we te horen 

kregen: de scholen gaan dicht. 

Bij ons was het eerst best wel onduidelijk, wat gaan 

we doen en hoe? De tentamens kwamen eraan en we 

wisten niet of we nu wel of niet moesten gaan stude-

ren. En het was zoeken: hoe ga je je dag indelen? Ik 

deed altijd veel aan sport maar dat viel weg. Ik had 

dus wel meer tijd voor school.

In het begin wilden docenten het onderwijs op de 

oude manier voortzetten. Bij onze studie krijgen we 

veel theorie en soms kregen we online lessen van 

twee uur. Daarbij kwam nog huiswerk. Ik deed veel 

9

Anne

Daniel

op de dag zelf; de avond probeerde ik vrij te houden. 

Eerst had ik een beetje een relaxmotivatie: lekker 

niet meer reizen, snel alles doen, en dan ontspannen. 

Later was het meer: Oké, ik heb het onder controle 

maar eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Ik was 

dan wel veel thuis, maar echt leuke dingen doen - 

zoals even voetballen - kon niet.

Ik vind het een ongelooflijk leuke opleiding met leuke 

studenten en een goed docententeam, je kent elkaar 

allemaal. Maar vorig jaar was mijn motivatie in de 

laatste periode wel echt laag. Toch ben ik het tweede 

jaar met veel motivatie begonnen: lekker dat we een 

dag naar school konden. En ik heb mijn propedeuse 

gehaald dus ik begon met een schone lei.’

Hoe blij ben je als de 
school weer helemaal 

opengaat?
 ‘Een 8. Omdat 

we dan alles weer 
normaal kunnen 

doen qua lessen en 
gewoon weer een 

sociaal schoolleven 
kunnen oppakken.’

8
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'Deze tijd dwingt je op zoek te gaan naar je eigen handleiding'

Hoe blij ben je op een schaal 
van 1 tot 10 als de school 
weer helemaal opengaat? 
‘Dat is eigenlijk niet op 

die schaal uit te drukken.’

Ik ben twee keer boos geweest. Een keer vanwege 

mijn 75+ buren die continu visite ontvangen. De 

andere keer vanwege het protest bij het torentje toen 

Rutte de tweede keer een toespraak gaf. Dat deed me 

wat: als we ons niet aan de regels houden, zouden er 

meer besmettingen kunnen komen, waardoor mensen 

zoals ik nog langer binnen moeten blijven en mijn 

operatie nog verder verschoven wordt.’ 

alles uit waar ik normaliter niet aan toekom. Ik ben 

ook weer gaan schrijven; op mijn 17e heb ik een boek 

geschreven maar daarna gaf ik mijn studie voorrang. 

Nu heb ik weer tijd. En ik kan mijn mentale zolder 

opruimen. Door die operatie heb ik de nodige trau-

ma’s, en al die ziekenhuisbeelden in het nieuws waren 

voor mij heel emotioneel. Ik ben begonnen met wat 

mondkapjes op de keukentafel te leggen. Elke keer als 

ik daar langsliep, werden ze wat minder beladen.

School kan ik online volgen, maar ik mis het ritje in 

de metro dat altijd een mooie afsluiting was, nu gaat 

het eigenlijk steeds door. De vakken zijn online, maar 

de toetsen zijn op locatie. Die kan ik dus niet maken 

en dat frustreert me soms: ik doe het werk, en alsnog 

kom ik niet vooruit. Om het allemaal vol te houden 

praat ik tweewekelijks met iemand van school. Daar 

heb ik heel veel aan.

Wouter

Ráchel

Wouter, vierdejaars technische 
informatica: ‘Zelfdiscipline blijft lastig’
‘Het is een heel lastige situatie. De scheiding werk en 

privé is vrijwel niks: je komt je bed uit en een paar 

meter verderop ga je aan je bureau zitten. ‘s Ochtends 

ging ik altijd een stukje wandelen met mijn vader 

die ook thuis werkt, maar verder werk ik veel alleen, 

eigenlijk heel saai. Wat wel leuk is, is het project; 

daarbij moet je online samenwerken en spreek je 

toch nog regelmatig iemand.

Ik ben vierdejaars en heb geen fysieke lessen meer. 

Zelfdiscipline blijft lastig; normaal ben je aanwezig 

en doe je je ding. Nog steeds vind ik het moeilijk om 

me aan mijn planning te houden, niemand contro-

leert maar je moet toch je tijd erin stoppen. Ik merkte 

dat ik overdag minder ging doen en er dan ‘s avonds 

weer voor moest gaan zitten. 

Ik heb wel een stageplek gevonden waarop ik redelijk 

makkelijk kan thuiswerken en heb mijn derdejaars-

stage gelukkig gewoon op kantoor kunnen doen. Dan 

spreek je collega’s en daar leer je superveel van. 

Nu op dit moment vind ik het vooral heel jammer 

dat ik klasgenoten en vrienden nauwelijks zie. In 

het weekend wel iets meer maar dat moet je heel erg 

plannen terwijl ik vooral houd van spontane dingen.’

Ráchel, vierdejaars lerarenopleiding 
geschiedenis: ‘Ik doe het werk en 
alsnog kom ik niet vooruit’
‘Ik zag laatst dat ik 9 maart 2020 mijn ov-kaart voor 

het laatst gebruikt had: ik zit al een jaar thuis. Ook 

daarvoor moest ik al lange tijd in isolatie, omdat ik 

wachtte op een hersteloperatie voor een operatie die 

nogal mis is gegaan. Daarvan heb ik extreem veel pijn, 

en daardoor ging ik al langere tijd niet naar school. 

Nu kan de hersteloperatie pas als ik gevaccineerd ben.

Ik woon samen met mijn moeder en ook zij is in 

isolatie, anders kan ik alsnog besmet raken. We be-

stellen alles online, dat is een van mijn taken in huis, 

naast het verzorgen van de planten. Een duidelijke 

taakverdeling werkt goed voor ons. Daarnaast hebben 

we afgesproken dat we elkaar de ruimte geven en het 

zeggen als ons iets dwarszit.

Mijn belangrijkste tip is: ritme houden en zorgen 

dat je vooruit kunt kijken. Plan iets leuks, op een 

bepaalde datum, en ga lekker nadenken wat je gaat 

doen. Omdat we niet op vakantie kunnen, plannen 

we bijvoorbeeld een reis in ons eigen huis: we eten 

Italiaans en kleden het Italiaans aan. Of we organise-

ren voor elkaar iets leuks met Valentijnsdag.

En probeer nieuwe dingen uit. Ik ben gaan schilderen 

op nummer, heb spelletjes gekocht en probeer van 

‘Hoe blij ik ben als ik 
weer normaal naar 

school kan? Waarschijnlijk 
ben ik als zo’n kalf 

dat huppelend 
naar buiten gaat in 

het voorjaar!’
Stay Healthy Stay 

Engaged – In times 

of Corona

Coping-tips voor jouw 
type persoonlijkheid
De TU Delft heeft een tool ontwikkeld 

waarmee je op basis van een aantal 

persoonlijke eigenschappen advies krijgt 

om met de huidige situatie om te gaan. 

‘Hoe blij ik ben als ik 
weer normaal naar 

school kan? Waarschijnlijk 
ben ik als zo’n kalf 

dat huppelend 
naar buiten gaat in 

het voorjaar!’
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Interview

TEKST: TOSCA SEL

FOTOGRAFIE: MARIËT MONS

‘Begin 2020 werd ons duidelijk dat er wat speelde 

in China en begonnen we ons langzaam zorgen te 

maken over “onze” studenten in het buitenland. 

Zitten ze daar wel veilig of moeten we ze terugha-

len?, vroegen we ons toen af. Studenten hadden zich 

verheugd op die stage of minor en was het dan aan 

ons om te beslissen dat ze voor hun eigen veiligheid 

terug moesten komen? Dat vonden we toen nog inge-

wikkeld en studenten hadden niet allemaal evenveel 

begrip voor onze zorgen. Nu kun je je bijna niet meer 

‘Kunnen die verpleegkundestudenten van jou niet bijspringen in de zorg?’ Die 
vraag werd Jeroen Oversier het afgelopen jaar regelmatig gesteld. De directeur 
van het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) kijkt terug op een jaar corona en alle 
gekkigheid die daarbij kwam kijken.

voorstellen dat we toen hebben getwijfeld’, vertelt 

Oversier via Teams, vanuit huis.

Voorheen werkte de directeur eigenlijk nooit thuis. 

Hij houdt ervan ‘op school’ te zijn, door de gangen te 

lopen en mensen te spreken. Als hij nu eens naar zijn 

instituut  - locatie Rochussenstraat - gaat, is het niet 

meer zoals voorheen. Oversier: ‘Studenten en docen-

ten zitten in hun practicumlokalen en op de gangen 

kom ik amper mensen tegen. Als ik daar dan ben, ga 

‘De school sluiten 
voelde niet als een 
realistisch scenario 
en we waren er ook 
helemaal niet klaar 
voor’ 

ik naar m’n kamer waar ik de hele dag via Teams zit 

te overleggen. Het is niet meer zoals pre-corona. De 

school dat zijn de mensen, niet het pand.’

Wat als de school een paar maanden 
dicht moet?
Begin maart, het eerste coronageval in Nederland is 

net aan het licht gekomen, overlegt de directeur met 

zijn collega van de dienst Onderwijs en Ontwikkeling 

Ostara de Jager-Bes: ‘Het was toen wel duidelijk dat 

er iets moest gebeuren om de opmars van het virus te 

stoppen. We gingen scenario’s maken. Ostara vroeg: 

als de school een week of een paar maanden zou 

moeten sluiten, wat zouden dan de consequenties 

zijn? Toen we daarover spraken, was dat echt een 

ver-van-ons-bed-show. We maken wel vaker van dit 

soort scenario’s, negen van de tien keer voor niets. De 

school sluiten voelde absoluut niet als een realistisch 

scenario. De school was nog nooit helemaal dicht 

geweest en we waren er ook helemaal niet klaar voor. 

We werkten aan de digitalisering van het onderwijs, 

er waren gesprekken om de vaste werkplekken van 

medewerkers op termijn te vervangen door tablets of 

laptops. En als dat was gebeurd, moesten we iedereen 

wegwijs maken in Teams. Voor dat traject was meer 

dan een jaar uitgetrokken. Je moet met dat soort 

vernieuwingen niet te snel gaan, je vraagt heel veel 

van mensen.’ 

Die tijd was er niet: een week na het gesprek tussen 

de directeuren moesten studenten en medewerkers 

uit Brabant met verkoudheidsklachten thuisblijven 

en niet veel later kondigde premier Rutte aan dat al 

het onderwijs online plaats moest vinden. Oversier: 

‘Als je me van tevoren had verteld dat wij op de 

maandag na die persconferentie online onderwijs 

zouden aanbieden, had ik je voor gek verklaard. 

Maar het is wel gebeurd, door de gigantische inzet 

en betrokkenheid van collega’s die het hele weekend 

hebben doorgewerkt en dankzij het begrip en de lo-

yaliteit van studenten. Sommige opleidingen hebben 

wat meer tijd nodig gehad, maar binnen notime was 

er onderwijs en het was mooi om te zien dat collega’s 

en studenten elkaar ondersteunden om samen Teams 

uit te vogelen.’

De eerste periode was voor de directeur ook heel 

onwerkelijk: ‘Ik wist dat alles in beweging was, dat 

iedereen keihard werkte. Normaal gesproken zie, hoor 

en voel je dat, je ruikt het bijna. En nu had ik gesprek-

ken over de georganiseerde chaos, en het moment 

dat je op “gesprek verlaten” klikt in Teams, is het stil. 

Bijna surrealistisch.’

‘Meeste vertragingen zijn ingelopen’
Toen het online onderwijs een beetje vorm kreeg, 

werd duidelijk dat de zorgopleidingen lang niet 

alles online konden aanbieden. Oversier: ‘Wonden 

verzorgen, reanimeren van een pasgeborene en 

bloeddruk opmeten: dat kan niet via de computer. 

En bij fysiotherapie oefenen studenten op elkaar, dat 

was ook onmogelijk. Die praktische lessen hebben we 

ingehaald toen de panden vlak voor de zomer 

weer open mochten. De meeste vertragingen zijn 

ingelopen.’

In het nieuwe collegejaar werd er tot de tweede 

lockdown een mix van online en fysiek onderwijs  

‘Als je me van tevoren 
had verteld dat wij op 

de maandag na die 
persconferentie online 

onderwijs zouden aanbieden, 
had ik je voor gek verklaard’
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aangeboden en dat ging naar omstandigheden goed. 

Zo goed dat de directeur nu – zoals alle managers 

- gesprekken voert over de toekomst. Oversier: ‘Ik 

maak momenteel een rondje langs mijn opleidingen 

en vraag dan: “Wat zijn je ervaringen van het afgelo-

pen jaar, wat wil je behouden en waar wil je afscheid 

van nemen?” De grote lijnen tekenen zich al af: 

online onderwijs moet niet in plaats komen van fysiek 

onderwijs, maar het is wel een goede verrijking van 

het pedagogisch-didactisch repertoire. Kennisclips 

die studenten voor of na een les of practicum kunnen 

kijken en korte digitale een-op-een-gesprekjes 

zijn waarschijnlijk blijvertjes. Maar het gaat niet 

alleen over het digitale.  We zien ook het belang van 

structuur en zelfsturing voor 

studenten. Iedereen wil terug 

naar school, maar niemand wil 

helemaal terug naar het oude 

onderwijs. Corona heeft alles 

opgeschud en de komende 

periode gaan we gebruiken om 

het onderwijs van de toekomst vorm te geven.’ 

Kan het niet wat sneller?
Naast alle onderwijspuzzels die corona met zich 

meebracht, kwamen er ook nog wat andere puzzels. 

De druk uit de maatschappij om versneld verpleeg-

kundigen af te leveren liep op. Oversier: ‘Die druk is 

er altijd omdat we studenten opleiden voor beroepen 

waar grote tekorten in zijn, maar door corona namen 

de vragen toe. Kan het niet wat sneller, vragen men-

sen dan, maar voor zo’n vitaal beroep is dat natuur-

lijk niet altijd mogelijk. De kwaliteit mag nooit ter 

discussie staan, daar draag je als opleidingsinstituut 

de verantwoordelijkheid voor. We hebben naast de 

reguliere opleiding al verkorte en flexibele leerroutes, 

die kun je niet van de ene op de andere dag inkorten.

Tijdens corona hebben onze studenten stage gelopen 

of gewerkt in de zorg. Vooral de studenten die vorig 

jaar maart stage liepen en met de pandemie gecon-

fronteerd werden, hebben een bijzondere tijd achter 

de rug. Voor bijna niemand is de stage zo gelopen als 

gepland: ze moesten naar andere afdelingen, de be-

geleiding stond onder druk, ze moesten voor het eerst 

met extra beschermingsmiddelen werken of juist 

zonder voldoende bescherming werken en ze werden 

op de stageplek en in hun eigen omgeving gecon-

fronteerd met ziekte en dood. Het is niet makkelijk 

geweest, maar ze hebben in het oog van de orkaan 

bewezen dat ze wendbaar en weerbaar zijn. Twee 

belangrijke beoordelingscriteria voor de opleiding. En 

laten we niet vergeten dat ze nog steeds in dat proces 

zitten, in februari is er weer 

een nieuwe lichting stagiaires 

begonnen en corona is nog 

alom aanwezig. We lopen nu 

een marathon die nog zeker 

tot de zomervakantie duurt.’

Tekort aan beschermingsmiddelen
Aan het begin van de pandemie was er een oproep om 

vanwege dringende tekorten beschermingsmiddelen 

in te leveren bij het landelijk consortium hulpmidde-

len. Het IvG gaf daar ook gehoor aan. Oversier: ‘We 

waren gesloten en al die handschoenen, mondkapjes 

en schorten die we normaal gesproken gebruiken 

voor ons praktijkonderwijs lagen er toch maar te 

liggen. We hebben toen de kasten leeggetrokken en 

onze voorraad naar het Erasmus MC en zorginstel-

ling Laurens gebracht. Ze waren daarmee niet uit de 

brand, maar alle beetjes hielpen. Zo rond diezelfde 

tijd kwam er ook een Lieve Tosca-vraag of we ons 

pand niet om moesten bouwen tot noodhospitaal. Ik 

vond het mooi om te merken dat iedereen in crisistijd 

zo meedacht, maar zo’n gebouw verbouwen is geen 

haalbare kaart. Naast bedden heb je ook personeel 

‘We lopen nu een 
marathon die nog zeker 
tot de zomervakantie 

duurt’

nodig. En we hebben bijvoorbeeld ook niet op iedere 

verdieping douches. Gelukkig was het ook niet nodig, 

de ziekenhuizen hebben het gered.’ 

Hoe kom je nu aan 6.000 stappen?
Een jaar lockdown is ook een mooi moment om zelf 

terug en vooruit te kijken: wat hou je erin en wat laat je 

achter? Oversier: ‘Het digitale werken hou ik er wel in. Ik 

heb sinds maart amper nog wat geprint bijvoorbeeld, dat 

wil ik zo houden. Waar ik aan moet werken is beweging. 

Pre-corona liep ik dagelijks zo 6.000 stappen door het 

gebouw, daar moet ik meer moeite voor doen. Onze 

roosteraar wandelt veel en zei laatst: het moeilijkste 

zijn de eerste vier stappen naar de voordeur. Daarnaast 

vind ik het jammer dat ik m’n eigen mensen minder 

zie, maar ik spreek nu veel makkelijker collega’s in 

het land. Een bijeenkomst buiten Rotterdam was een 

tijdinvestering, maar nu bel je zo even in. Dat brengt een 

leuke dynamiek. Qua onderwijs denk ik dat mijn instituut 

onverminderd onder het vergrootglas blijft liggen. De 

maatschappelijke relevantie van zorgopleidingen is nog 

explicieter geworden. Ik denk dat de focus de komende 

tijd van verpleegkunde verbreedt naar opleidingen zoals 

ergo- en fysiotherapie. Corona kent een grillig verloop 

en een grillig herstel. Juist deze therapeuten kunnen een 

grote rol gaan spelen in de nasleep van deze pandemie.’ 

‘De school sluiten voelde niet als een realistisch scenario en we waren er ook helemaal niet klaar voor’ Interview
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29 JANUARI  31 JANUARI  27 FEBRUARI 1 MAART

3 MAART9 MAART

11 MAART11 MAART 12 MAART 16 MAART

1 JAAR CORONA: 
DIT GEBEURDE 
ER ALLEMAAL 
(NIET)
Op 29 januari 2020 publiceerde Profielen het eerste 

artikel over COVID-19. We noemden het toen nog 

‘het Chinese longvirus’. Ruim een jaar later kijken we 

terug hoe corona ook de Hogeschool Rotterdam op 

zijn kop zette. Het was een jaar waarin de tijd soms 

stil leek te staan, maar alles toch doorging.

Coronavirus: hogescholen 
en universiteiten houden 
het hoofd koel
Nederlandse hogescholen 
en universiteiten maken 
zich nog geen grote zorgen. 
De Hogeschool Rotterdam 
heeft één student in 
China en volgt het nieuws 
‘nauwlettend’. 

Eerste besmetting 
in Nederland

Coronarichtlijnen in  
Nederland en op de HR
Mensen die uit de risicogebieden China, 
Zuid-Korea, Iran, Singapore of Noord-
Italië komen en verkoudheidsklachten 
ontwikkelen moeten thuisblijven. Zoals 
Profielen-eindredacteur Edith, die op 
skivakantie was in Noord-Italië en 
terugkwam met een kuchje.

Persconferentie
Op de eerste persconferentie van de 
regering worden maatregelen afgekondigd 
zoals thuisblijven bij klachten. Grote 
evenementen worden afgelast. De HR 
cancelt voor die vrijdag (de 13e) alle lessen 
en tentamens. Voor het eerst is er een HR-
student met de diagnose corona.

Brabanders met klachten moeten thuisblijven
Studenten en medewerkers uit Noord-Brabant die 
verkoudheidsklachten hebben, moeten thuisblijven. 
‘Wij vragen je een eigen afweging te maken of je 
wel of niet naar de hogeschool kunt komen’, mailt 
collegevoorzitter Bormans aan de HR-gemeenschap.

Studenten wassen handen vaker:  
chaos op de toiletten op de HR-locaties 
‘Uit advies van de RIVM blijkt dat extra 
schoonmaakrondes bovenop de zorgvuldi-
ge schoonmaak die al plaatsvindt, geen zin 
hebben ter voorkoming van of verspreiding 
van het coronavirus’, schrijft de HR in een 
update.

Uitreisverbod Italië
Werkbezoek, studie 
of stage is niet meer 
toegestaan. De HR 
benadrukt: ‘Eventuele 
studie- of stageacti-
viteiten tijdens deze 
reis worden niet 
gehonoreerd met 
studiepunten.’

Onderwijsactiviteiten vervallen  
tot en met 6 april, BSA opgeschort
Op 15 maart sluit het kabinet alle scholen voor 
vier weken. De HR laat alle fysieke onderwijsac-
tiviteiten vervallen tot 6 april. Kralingse Zoom, 
Rochussenstraat, Museumpark en Willem de Kooning 
Academie blijven open voor studenten die thuis niet 
makkelijk kunnen studeren. Dit collegejaar wordt 
het bindend studieadvies opgeschort, iedereen kan 
doorstuderen. 

Uitreizen naar China 
in het kader van stage, 
studie, of werkbezoek 
is per direct niet meer 
toegestaan voor mede-
werkers en studenten 
van de hogeschool.’

Studievertraging door corona, 
wie gaat dat betalen?
We weten het niet, de ministers 
van Onderwijs leven met studen-
ten mee, maar hebben nog geen 
zak geld voor ze klaar staan. 

Achtergrond

TEKST: TOSCA SEL

Achtergrond

START
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2O MAART 20 MAART 24 MAART

Vanaf deze week online toetsen
Er is en er wordt hard gewerkt om 
deze week online toetsen te kunnen 
afnemen. Sommige toetsen worden 
uitgesteld maar veel toetsen gaan 
door; studenten worden er door hun 
opleiding over geïnformeerd.

HR sluit alle locaties behalve 
Rochussenstraat en Kralingse Zoom
De locaties Museumpark en de Willem 
de Kooning Academie gaan ook dicht. 
De jaarlijkse meting van de studentte-
vredenheid NSE gaat dit jaar niet door 
omdat de impact van de corona-maatre-
gelen te groot is.

Blogger Nabil heeft corona: ‘Geloof me: dit 
wil je niet!’
‘Het begon allemaal op een zondag toen ik in 
ademnood raakte, daarvan in paniek raakte en 
bijna flauwviel. De klachten waren toen niet 
zo voelbaar als nu.  (…) Ik ben nu thuis en blijf 
dat voorlopig ook. Mijn zwager, die in de buurt 
woont, doet boodschappen. Hij zet ze voor 
de deur, belt aan en gaat dan weer in z’n auto 
zitten.

15 procent studenten uit beeld nu on-
derwijs Hogeschool Rotterdam online is
‘We verliezen studenten omdat we geen 
persoonlijk contact meer hebben en dat 
baart mij grote zorgen’, stelt collegevoor-
zitter Ron Bormans in een interview met 
Profielen. 

Eerste aflevering Corona TV: 
Collegevoorzitter geeft antwoord op 
studentvragen over coronacrisis

Stadslab razendsnel in ac-
tie om beademingsmaskers 
te produceren
Een Italiaans ontwerp voor 
een beademingsmasker op 
basis van een snorkelmasker 
uit de sportwinkel, zette de 
mensen van Stadslab meteen 
in de ‘maak-modus’. Lees 
meer op pagina 52.

Alle studiereizen 
afgelast 
Alle studiereizen 
die voor het 
huidige colle-
gejaar stonden 
gepland, worden 
gecanceld. 

HR-cateraars in zwaar 
weer door coronacrisis
Dat er geen fysiek onder-
wijs meer wordt gegeven 
op de HR-locaties, treft 
ook de cateraars. Ze 
lopen veel inkomsten 
mis en vragen zich af of 
ze wel kunnen blijven 
bestaan. 

Eerste HR-Ochtendritueel in Teams: 
Studenten delen tips over planning 
en ontspanning
‘We gaan nu de derde week van het 
thuiswerken in en we maken even een rondje, 
hoe ziet jouw dag eruit?’, vraagt Leonie van 
Studentenwelzijn opgewekt aan de tien 
deelnemers van de eerste Ochtendritueel-
bijeenkomst in Teams. Lees meer op pagina 48.

Minister wil studenten geen collegegeld 
teruggeven: ‘Onderwijs gaat gewoon door’
Hogescholen en universiteiten zetten alles 
op alles om studievertraging te voorkomen. 
Daarom wil minister Van Engelshoven slechts 
een zeer beperkte groep studenten financieel 
steunen.

Locatie Museumpark omgebouwd 
tot digitale toetslocatie
Locatie Museumpark wordt specifiek 
en exclusief ingericht als digitale toets-
locatie voor maximaal 300 studenten, 
voor toetsen waarbij surveillance nood- 
zakelijk is.

De geboorte van de Hogeschool 
Rotterdam Online – tot 1 juni alles online 
‘Omwille van de duidelijkheid voor studen-
ten en medewerkers hebben we besloten 
de maatregelen die eerder voor het hoger 
onderwijs zijn afgekondigd te verlengen van 
6 april tot 1 juni.’ De hogeschool is voor-
lopig een ‘online hogeschool’: Hogeschool 
Rotterdam Online (HRO).

25 MAART

27 MAART30 MAART1 APRIL2 APRIL

6 APRIL 22 APRIL 23 APRIL 29 APRIL 15 MEI

 HR-studenten organiseren quarantaine gametoernooi
Voor een groep HR-studenten technische informatica betekent meer tijd thuis: meer tijd om 
te gamen. En zo ontstond het Quarantaine eSports-evenement, een online gametoernooi.

1 jaar corona: dit gebeurde er allemaal (niet) Achtergrond
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19 MEI

4 SEPTEMBER

Tegemoetkoming coronacrisis: 
535 euro collegegeld retour voor 
late afstudeerders
Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om 
studenten tegemoet te komen. De regeling 
geldt voor mbo-, hbo- en wo-studenten die 
voor 1 september afstuderen.

Yoeri’s studieplek ligt in de 
Kralingse Plas
Als je voor onderwijs niet meer naar 
school hoeft, kun je daar maar beter 
het beste van maken, dacht student 
Yoeri Meulemans. De student civiele 
techniek heeft zijn zeilbootje 
omgetoverd tot studieplek.

Ron Bormans: ‘Ik zou van de daken 
willen schreeuwen dat mensen de 
regels moeten respecteren’
Het is lang geleden dat er zoveel mensen 
tegelijkertijd in de panden van de 
Hogeschool Rotterdam waren en dat 
maakt Ron Bormans blij, maar ook een 
tikje nerveus. De voorzitter van het 
college van bestuur doet een dringend 
beroep op de hogeschoolgemeenschap: 
‘Alleen als we ons aan de regels houden, 
kunnen we open blijven.’

Studenten waren nog nooit zo 
blij om weer op school te zijn
De studenten die voor het eerst 
sinds maanden fysiek op school 
zijn, moeten in hun praktijklokaal 
aan de bak of een toets maken. 
Maar dát ze weer naar school 
mogen, maakt hen vooral blij.

Groen licht voor herstart  
fysiek onderwijs op locaties
Premier Rutte bevestigt dat 
hogescholen en universiteiten 
vanaf 15 juni weer open mogen 
voor praktijklessen, tentamens 
en begeleiding van kwetsbare 
studenten. 

De zomervakantie gaat 
door, studenten ontvangen 
(toets)roosters
Het stond even ter discussie, 
maar de zomervakantie gaat 
door! De HR streeft ernaar 
om voor 17 juli het college-
jaar af te ronden.

‘Afstand houden is erg belang-
rijk, anders krijgen we gezeik’
De introductie-activiteiten voor 
eerstejaars zijn voor een deel fy-
siek, op locatie. Profielen proefde 
de sfeer en het ‘corona-ongemak’ 
bij drie opleidingen.

Lestijden na de zomer verruimd, 
reizen in de spits weer toegestaan
Veel goed nieuws in de persconferentie: 
de lestijden in het hoger onderwijs 
worden per 1 september verruimd 
en studenten mogen weer in de spits 
reizen.

Gevolgen van verscherpte maatregelen voor hogeschool
De besmettingscijfers lopen weer op en het kabinet kondigt 
verscherpte maatregelen aan. Er moet weer meer thuis 
worden gewerkt: ‘Alleen die activiteiten die, vanwege de 
aard van de activiteit, op locatie moeten plaatsvinden (denk 
aan: toezicht, onderhoud, salarisbetalingen, etc.), mogen op 
locatie plaatsvinden.’

Cmr stemt in: Vanaf woensdag 
mondkapje verplicht op de HR
Sinds 30 september is er al het 
dringende advies om een mondkapje 
te dragen op HR-locaties, maar na 
instemming van de medezeggen-
schapsraad is het met ingang van 
woensdag 7 oktober verplicht in de 
HR-gebouwen.

15 MEI

20 MEI 8 JUNI 16 JUNI 25 JUNI

1 SEPTEMBER

5 OKTOBER

17 JULI

29 SEPTEMBER

Afgestudeerden Instituut voor 
Gezondheidszorg krijgen diploma 
in feestelijke drive-through
Geslaagd en coronaproof je  diploma 
ophalen? Het Instituut voor 
Gezondheidszorg organiseert een 
feestelijke drive-through uitreiking.

1 jaar corona: dit gebeurde er allemaal (niet) Achtergrond
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14 OKTOBER 11 NOVEMBER

1 DECEMBER15 DECEMBER
16 DECEMBER

22 JANUARI 17 FEBRUARI16 JANUARI

Regionale lockdown van tafel, on-
derwijs op HR gaat ‘gewoon’ door
Nu de dagelijkse besmettingscijfers 
weer teruglopen en de druk op 
de ziekenhuizen afneemt, zijn de 
mogelijke regionale maatregelen voor 
Rotterdam van de baan. 

Strengere coronamaatregelen aangekondigd, 
Hogeschool Rotterdam blijft open

Dit mag er vanaf woensdag 
nog wél op HR-locaties 
tijdens de nieuwe lockdown
Een nieuwe harde lockdown. 
Die valt voor het hoger onder-
wijs echter iets minder streng 
uit dan de maatregelen van 
afgelopen voorjaar. De HR blijft 
beperkt open voor onderwijs.

Ook Lieve Tosca 
kreeg corona 
Ze grijpt het moment aan om 
te vertellen hoe besmettelijk 
en ingewikkeld corona is: 
‘Ik weet het nu uit de eerste 
hand: ik heb het terwijl ik me 
aan de regels heb gehouden.’

Internationale studenten vieren kerst in 
Nederland: ‘Ik wil geen risico nemen’
Internationale studenten moeten deze dagen 
een moeilijke afweging maken: kerst vieren in 
Nederland of terug naar ‘huis’?

De HR wordt steeds 
harder gemist 
Tanja Ubert is  
docent informatica en 
beschrijft wat zij mist 
tijdens deze lockdown. 
‘Wat ik mis door  
corona? Kleine dingen, 
zoals zwetende eerste-
jaars in m’n klaslokaal.’ 

De kunstcollectie van de 
Hogeschool Rotterdam komt 
naar je toe deze pandemie 
Nu er minder mensen op school 
zijn, wordt er minder van de 
HR-kunstcollectie genoten. 
De kunstcommissie stuurt een 
gedeelte van de collectie on tour. 

Studie in buitenland 
wordt in januari weer 
(beperkt) mogelijk
Een commissie gaat 
zich buigen over wie 
er wel en niet mag.

Coronavertraging valt toch 
mee, zelfs iets meer diploma’s
De hoeveelheid studievertraging 
onder voormalig eerstejaars is 
minder dramatisch dan gedacht. 
Ook hebben iets meer studenten 
hun diploma gehaald tijdens de 
coronacrisis.

De coronawet is van kracht, 
dit verandert er op de 
Hogeschool Rotterdam
Wat verandert er allemaal voor 
de Hogeschool Rotterdam? 
Profielen zocht het uit en het 
antwoord is simpel: niets.

Avondklok op de 
HR, alle gebouwen 
sluiten om 19.00 uur
Na lang gesteggel 
is-ie er: de avondklok. 
Voor de HR betekent 
dat een vroegere 
sluiting van gebouwen 
en alle activiteiten 
staken om 18.30.

HR-studenten geven hun  
‘studiegevoel’ in corona-
tijd een 5,8
Een 5,8. Dat is het gemid-
delde rapportcijfer dat 
hogerejaars studenten van 
de Hogeschool Rotterdam 
geven aan het gevoel dat 
ze hebben als ze met hun 
studie bezig zijn. Zonder 
corona zou dat een 7,6 zijn.

12 NOVEMBER 16 NOVEMBER 26 NOVEMBER

12 JANUARI
17 DECEMBER

Nee, we zijn nog niet 

van corona af. Kijk op 

Profielen.hr.nl voor 

nieuwe updates.

EINDE?

Halvering college-
geld ter
compensatie
De onderwijsminis-
ters maken bekend 
dat wie het afgelopen 
coronajaar studeer-
de,  volgend jaar 50 
procent korting krijgt 
op het collegegeld. 

1 jaar corona: dit gebeurde er allemaal (niet) Achtergrond



Een ding is zeker over de coronacrisis: we maken iets mee dat de 
geschiedenisboeken in zal gaan. De kinderen van de huidige generatie 
studenten zullen in hun schoolboeken vast en zeker een paragraaf 
aantreffen over de COVID-19-pandemie van 2020 tot (?). 

Hoe die paragraaf eruitziet is nog deels een raadsel. En hoewel het voor 
historici eigenlijk not done is om vooruit te kijken en te voorspellen, 
maakten twee groepjes geschiedenisstudenten een ‘tekstboekparagraaf’ 
uit 2040. De ene groep bedacht een vrij ‘zwart’ scenario, de andere groep 
stopte meer optimisme in hun voorspellingen.

COVID-19: 
het begin 
van een 
lange crisis
De coronacrisis die in 2020 begon, 

leidde tot een economische crisis 

die qua omvang te vergelijken is 

met die van na de beurskrach in 

1929. Hoe kan het dat we vandaag 

de dag nog steeds de naweeën 

voelen van deze pandemie? 

Globalisering en 
economische crisis
Europa kende al eerder pande-

mieën, bijvoorbeeld de Spaanse 

griep (1918-1919) en de pest. Deze 

heerste in de middeleeuwen lange 

tijd (1347-1352) en er overleden 

veel mensen aan. Slechte hygiëne 

en dicht op elkaar wonen waren 

de voornaamste oorzaken van de 

hoge sterftecijfers toentertijd. 

Begin 21e eeuw was de situatie 

met goede hygiëne en indivi-

dualisering in de samenleving/

woningmarkt heel anders dan in 

de middeleeuwse periode. De voor-

naamste reden dat de hele wereld 

met COVID-19 werd besmet, was 

dat de wereld steeds kleiner werd. 

Met vliegtuigen, auto’s en boten 

kon je in een mum van tijd overal 

ter wereld zijn. In die tijd was 

wereldwijde handel belangrijker 

en makkelijker dan ooit. Maar de 

‘doorzichtige’ grens werd vanaf de 

coronapandemie dikker gemar-

keerd. De vrijheid werd beperkt: je 

moest kunnen aantonen dat je de 

De geschiedenis 
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corona-vaccinatie had gehad en bij 

de landsgrenzen voerde men snel-

testen uit, zowel voor toeristen als 

zakenreizigers. 

De Europese Unie die voor het uit-

breken van de pandemie al kampte 

met lidstaten die schulden hadden, 

kwam nog meer in de problemen, 

door de beperkte internationale 

handel en de noodzaak om al 

haar lidstaten te voorzien van een 

Europees corona-aanpak. Die bleek 

niet zo efficiënt te zijn als gedacht, 

waardoor de lidstaten alleen nog 

maar meer schulden kregen. De 

waarde van de euro daalde en dat 

betekende een verslechtering van 

de positie ten opzichte van de rest 

van de wereld. Engeland ontsnapte 

hieraan door in 2020 definitief uit 

de EU te stappen. 

Demografische gevolgen 
Nederland had begin 21e eeuw 

een vergrijzingsprobleem: er 

kwamen relatief steeds meer oude 

mensen. De bevolkingsgroep 90+ 

werd het zwaarst getroffen door 

COVID-19. Op de langere termijn 

zorgde corona voor veranderingen 

in de demografische opbouw van 

Nederland. De generatie ‘baby-

boomers’ overleed en er was een 

geboortegolf na de coronaperiode, 

de zogenaamde ‘lockdownbaby’s’. 

De onderkant van de ‘piramide’ 

werd breder. 

Een negatief effect hiervan is dat 

het lerarentekort een steeds groter 

probleem is geworden; hierdoor 

werden de schoolklassen groter en 

hebben docenten minder persoon-

lijk contact met de leerlingen. 

De angst bestaat dat de toegeno-

men bevolkingsgroei na de pande-

mie zorgt voor een ‘Malthusiaanse 

catastrofe’. Doordat de bevolking 

weer groeit is er meer behoefte 

aan huisvesting en moet natuur 

plaatsmaken voor beton. Ook 

worden de steden groter en wonen 

mensen dichter op elkaar. 

Mentale oorlog 
Ondanks dat velen een licha-

melijke ‘oorlog’ hebben moeten 

voeren met COVID-19, mogen we 

ook zeker de mentale gevolgen 

niet vergeten. Voor de meeste 

mensen veranderde het leven door 

de crisis, vooral door gebrek aan 

contact,   

Beeldbron 2: De bevolkingsopbouw in 2020 (LINKS) en 2038 (RECHTS). Bron: Bevolkingspiramide (cbs.nl)
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Beeldbron 1: COVID-19 zorgde ervoor dat de grenzen weer veel meer 

‘op slot’ gingen, wat nadelig was voor de handel.



Beeldbron 3: De druk op de zorg is sinds de coronapandemie te hoog.

spontaniteit en zekerheid. 60 pro-

cent van de mensen die meededen 

aan een onderzoek van de GGZ gaf 

aan door de coronacrisis in toe-

nemende mate last te hebben van 

psychische klachten, van piekeren 

en prikkelbaar zijn tot serieuze 

verschijnselen als depressiviteit en 

paniekaanvallen. Vooral jongeren 

tot 35 jaar leden psychisch onder 

de crisis. 

Tekstbron
‘Wij jongeren worstelen enorm door de Coronacrisis.

Al mijn vrienden zijn verdrietig, ik ben verdrietig. Deze crisis heeft 

me veranderd van een happy kind, naar een dor kamerplantje wat nu 

langzaam weer begint te bloeien.

Eenzaamheid, bestaansonzekerheid, schuldgevoel (want ja, onze 

generatie krijgt de schuld van elke golf), het is zwaar. Soms bijna 

ondragelijk.

Ik wil niet klagen, sterker nog ik mag niet klagen. Maar ik heb het 

gevoel dat het jong zijn me toch in een zin is ontnomen.’

Bericht van ‘@tering.teef Milou’ op Instagram, 28 januari 2021

Werkdruk, verlies van dierbaren, 

faillissementen, thuisonderwijs, 

maar ook uitstel van operaties en 

bezuinigen in de mentale zorg, 

zorgden ervoor dat een grote 

groep mensen mentaal achteruit-

ging: Een toename van psychi-

sche aandoeningen als angst en 

depressie, meer probleemgedrag 

als alcohol- en drugsverslavin-

gen, huiselijk geweld, gokken 

en cyberpesten, meer sociale 

problematiek als dakloosheid en 

verbroken relaties. Dit alles leidde 

tot meer uitval op de werkvloer 

door een stijging aan depressies en 

burn-outs en een grote behoefte 

aan psychologische zorg waar al 

niet aan voldaan kon worden voor 

de pandemie. Er kwam in meerdere 

sectoren een gebrek aan personeel, 

vooral in de zorg. De mensen in 

de zorg stonden het meest aan de 

frontlinie en moesten de klok rond 

werken, waarbij zij dagelijks ge-

confronteerd werden met wat dit 

virus met mensen deed. Dit legde 

een zware druk op hen. Er kwamen 

langere wachttijden voor bepaalde 

behandelingen in het ziekenhuis 

en voor psychologische zorg en 

op de wereldmarkt is voortdurend 

strijd om voldoende medicijnen. 

Het heeft geleid tot een grote op-

mars van robots in de zorg, zoals 

‘praatmaatjes voor ouderen’ en 

monitoren op afstand van onder 

meer suiker en bloeddruk.

Begrippen 
Lockdownbaby – Kind uit de 

geboortegolf na de coronapan-

demie.

Malthusiaanse catastrofe – Situ-

atie waarin er teveel mensen zijn 

voor de beschikbare middelen.

Tijd van 
media en 
rampen
Vanaf 2001, met de aanslag op de 

Twin Towers, verandert de wereld 

en begint het tijdvak ´media en 

rampen’. Een tijd waarin epi-

demieën zoals het coronavirus 

in verschillende mutaties en 

een grote toename van sociale 

media hun stempel drukken op de 

samenleving. 

Een wereldwijde 
epidemie
In de Chinese stad Wuhan werd 

in december 2019 een longziekte 

vastgesteld. Het was een nieuwe 

variant van een besmettelijk virus, 

later het coronavirus genoemd. 

China was in die tijd nog een 

dictatuur, wat ervoor zorgde dat de 

regering niet heel open was over 

de uitbraak. Hierdoor, in combi-

natie met slechte voorlichting, 

verspreidde het virus zich snel 

over heel de wereld, het werd een 

pandemie. De eerste besmetting 

in Nederland werd op 27 februari 

vastgesteld in Loon op Zand.

De pandemie bracht veel veran-

deringen in het dagelijks leven 

met zich mee. Afstand van elkaar 

houden werd de nieuwe norm. Ook 

werd over heel de wereld het dra-

gen van mondkapjes aangeraden. 

Om de pandemie in te dammen 

gingen meerdere landen over op 

lockdowns. Dit betekende dat men 

alleen het huis mocht verlaten 

voor het doen van noodzakelijk 

bezigheden zoals boodschappen 

en naar de apotheek en dat de 

scholen sloten.

Coronasamenleving
Door de pandemie is de samen-

leving in Nederland ingrijpend 

veranderd. Waar men voor de 

corona-uitbraak altijd fysiek aan-

wezig was op school en werk, is dit 

teruggebracht naar een aantal da-

gen. De meeste mensen werken nu 

maximaal drie dagen op kantoor, 

terwijl dat voor corona vijf dagen 

was. We zien dat dit een ingrijpen-

de verandering is. Dit thuiswerken 

heeft een positieve impact gehad 

op het milieu door het verminde-

ren van woon-werkverkeer. Ook 

is de woningnood onder jongeren 

opgelost doordat overtollige 

kantoren zijn omgebouwd tot 

starterswoningen.

Niet alleen voor de jeugd veran-

derde er een hoop, ook voor de 

gezinnen in het algemeen vonden 

er veel veranderingen plaatst. Het 

werd de gewoonte om thuis te zijn 

met je gezin in plaats van veel de 

deur uit te gaan. Voor de jeugd was 

dit niet echt een keuze, er waren 

simpelweg geen andere opties. 

Vaccin in recordtijd
Gelukkig veranderde dat door de 

komst van het vaccin. In record-

tempo werden er door verschil-

lende medische bedrijven vaccins 

ontwikkeld om de wereld te verlos-

sen uit de greep van het corona-

virus. Nadat het merendeel van 

de wereldbevolking was ingeënt, 

werden de lockdowns versoepeld. 

Jongeren mochten weer naar fes-

tivals en feesten. Afstand houden 

was minder nodig en mensen 

mochten elkaar weer 

Beeldbron 1: Overal werd voortdurend opgeroepen om afstand 

te houden.
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 knuffelen en omhelzen. Niet 

iedereen was blij met deze 

ontwikkelingen. De ouderen zagen 

een roerige tijd ontstaan waarin 

jongeren alleen maar bezig waren 

met vrij zijn en feesten. Er was 

een heleboel in te halen door 

de uitbraak van het coronavirus 

want er hadden een hoop dingen 

stilgestaan. Ook de economische 

opleving na de crisis zorgde voor 

een periode van uitbundigheid, 

die wel vergeleken wordt met 

de ‘roaring twenties’ uit de 20e 

eeuw. Jongeren introduceerden de 

‘feestweken’ waarbij ze dagenlang 

op een groot terrein uitbundig lol 

en plezier maakten. 

Tekstbron

Al voor carnaval hadden 

eerste mensen in Brabant 

symptomen van coronavirus

TILBURG/BREDA – Het co-

ronavirus was al voor carnaval 

aanwezig in Brabant. Dat blijkt 

uit een onderzoek onder zorg-

medewerkers van de ziekenhui-

zen ETZ in Tilburg en Amphia in 

Breda. Bij 7 van de 86 mede-

werkers die positief zijn getest, 

ontstonden al klachten voordat 

op 27 februari het coronavirus 

werd vastgesteld bij de officiële 

‘patiënt nul’.

Nieuwsbericht van BD.nl, 28 

maart 2020

Begrippen
Pandemie – Wereldwijde 

verspreiding van een 

besmettelijke ziekte.

Lockdown – Maatregel om 

bepaalde gebieden af te 

sluiten of activiteiten stil te 

leggen voor een bepaalde 

periode.

29

Corona-excuus
Het corona-excuus dat toevallig 

goed uitkomt. Geen zin in een bezoekje van 
je schoonouders of om naar die verplichte 

blokjesverjaardag te gaan? Geen punt, je bent 
ietwat snotterig. Niet doen dus. Het kan corona zijn. 

Illustratie
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Beeldbron 2: Jongeren bezoeken massaal een ‘feestweek’ in augustus 2024.



Herwaardering van fysiek contact 
Elkaar in het echt ontmoeten. Docenten, 

collega’s, klasgenoten. Het kon een tijdje niet 
of nauwelijks en kort erna bleken we het allemaal 

erg fijn te vinden om elkaar weer te zien.

Achtergrond

TEKST: ASLI KÖSKER

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

De coronacrisis heeft een grote 
financiële impact, ook op studenten. 
Veel van hen zijn hun bijbaan 
kwijtgeraakt of liepen studiever-
traging op, waardoor ze bijvoorbeeld 
bij hun ouders of de DUO moesten 
aankloppen. 
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De positieve kant van Corona?!

De grote 
bijbanencarrousel: 
School, geld en 
baantjes tijdens 
corona
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Toen de horeca weer openging, werkte ook Anne de 

hele vakantie door. ‘Ik heb geen vakantie gehad, een 

bewuste keus om mijn spaarrekening te voorzien van 

een goede buffer, zodat ik niet meer hoefde te lenen 

bij DUO en weer in mijn kamer in Rotterdam kon 

wonen.’ Nu in de tweede lockdown begint haar buffer 

weer op te raken. ‘Ik kan meer lenen, maar dat is voor 

mij een laatste optie. Ik heb daarom gesolliciteerd 

voor meerdere baantjes en me aangemeld voor een 

zorgklas, een verkorte cursus die ervoor zorgt dat je 

in de zorg kan werken. Alleen dit proces duurt langer 

dan verwacht. School blijft mijn prioriteit dus ik zoek 

een baan die ermee te combineren is.’

‘Met DUO en mijn baantje kan ik de 
vaste lasten betalen’
Mirte Andeweg, student medische hulpverlening, 

werkte voor de coronacrisis als beveiliger en EHBO’er 

tijdens evenementen. Maar alle evenementen werden 

gecanceld en zo kwam ook zij zonder bijbaan te zit-

ten. ‘Tot de zomer heb ik met behulp van mijn buffer 

en DUO weten te overleven’, zegt ze. Daarna zag ze 

een kans om te solliciteren als ‘prikster’. ‘Dankzij mijn 

studie is er in principe elke zomer wel vakantiewerk 

als medewerker van de bloedafname, op een prikpost, 

bijvoorbeeld bij een huisarts, apotheek of gezond-

heidscentrum.’ Ze is er heel blij mee: ‘Vooral in deze 

moeilijke en bijzondere tijden is dit een interessante 

baan omdat je veel verschillende mensen spreekt. Je 

hoort verhalen over patiënten die corona hebben ge-

had, sommige hebben zelfs op de ic-afdeling gelegen. 

Je ziet en maakt mee wat voor impact dat nog heeft 

op hen.’ 

Mirte kreeg dankzij de crisis een contractverlenging 

van een jaar. ‘De werkdruk is momenteel zo hoog dat 

ze me eigenlijk nog nodig hadden. Dit kwam gezien 

mijn financiële situatie heel goed uit. Ik ben heel blij 

dat ik samen met mijn lening bij DUO en het inkomen 

van dit baantje mijn vaste lasten kan betalen. Er zijn 

genoeg mensen die dit niet kunnen. Ik moet zeggen 

dat het rust geeft en ervoor zorgt dat ik wat extra 

spaargeld kan opbouwen.’ 

‘Met de komst van corona ging 
alles verloren’
Student lerarenopleiding Engels Wesley Winterswijk 

had voor de coronacrisis een bijbaan in het  

Zoals Bianca Schaap. De student communicatie en 

multimedia had een bijbaantje in de horeca, maar met 

de lockdown werd dat onzeker. ‘Het was vooral af-

wachten. Krijgen we wel of niet uitbetaald? Ik had een 

nul-urencontract en er was nog veel onzekerheid over 

wat er ging gebeuren. Na een aantal weken met veel 

onduidelijkheid kreeg ik een mailtje dat mijn contract 

niet werd verlengd en dat ik binnen mijn contract niet 

meer zou worden opgeroepen.’

Bianca had veel vaste lasten, die ze niet meer kon 

betalen. Vooral de huur van haar appartement en het 

collegegeld maakten het haar moeilijk. ‘Het wegvallen 

van mijn horecabaan kwam aan als een grote klap. Ik 

heb mijn lening bij DUO op maximaal moeten zetten. 

Zelfs met deze lening kon ik mijn vasten lasten net 

niet betalen. Gelukkig is mijn vader mij tegemoetge-

komen en heb ik de moeilijke maanden aan het begin 

van de eerste lockdown weten te overleven.’

Student gezondheidszorgtechnologie Anne van der 

Peijl zat in hetzelfde schuitje. Ook zij werd niet meer 

ingeroosterd bij haar horeca-bijbaan zodra de eerste 

lockdown van kracht werd. ‘Ik heb toen een lening 

bij DUO aangevraagd waarmee ik alleen de huur van 

mijn kamer kon doorbetalen en dat wilde ik ook zo 

laten. Door het wegvallen van mijn bijbaan verdiende 

ik geen geld meer om mijn andere vaste lasten te 

betalen, en daarom ben ik tijdelijk teruggegaan naar 

mijn ouders.’

‘Veel gewerkt om een buffer op 
te bouwen’
Uiteindelijk kwam Bianca via een vriendin aan 

een nieuwe bijbaan als barista. ‘Ook hier heb ik 

een nul-urencontract maar word ik vrij regelmatig 

ingepland. Ik ben vooral blij dat ik mijn rekeningen 

kan betalen. Om een goede buffer op te bouwen heb 

ik in de periode voor de zomervakantie ook heel veel 

gewerkt. Hier heeft mijn studie wel onder geleden; 

met de hakken over de sloot heb ik mijn derde jaar 

weten af te ronden. Ondertussen zit ik een bepaalde 

balans met werk, school en geld. Ik werk nu twee 

dagen in plaats van drie dagen en probeer ik mijn 

studieverplichtingen goed te verdelen over de week 

zodat het niet botst met mijn werk.’ 
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Eerste hulp bij geldproblemen
Als je tijdens het studeren in financiële problemen 

komt, kunnen de decanen samen met jou kijken of 

je wellicht in aanmerking komt voor voorzieningen 

en regelingen van de Hogeschool Rotterdam of 

particuliere fondsen. 

Jaarlijks doet een op de zes studenten een beroep 

op het studentendecanaat, ongeveer zevenduizend 

studenten per jaar. Studentendecaan Dorie Geers 

constateert dat dit aantal vanwege de coronacrisis 

is toegenomen. ‘Met de eerste lockdown ontstond 

paniek onder studenten, omdat velen zonder werk 

kwamen te zitten, hun stage moesten afbreken of 

Achtergrond

geen stage konden vinden. Veel van hen kwamen in 

acute geldproblemen, waardoor ze hun huur of het 

collegegeld niet konden betalen. We zijn met deze 

studenten op zoek gegaan naar oplossingen.’

Zo zijn er verschillende mogelijkheden binnen de 

Hogeschool Rotterdam. Bij het Profileringsfonds 

kunnen voltijd en duale studenten terecht als zij In 

de eerste vier jaar van hun studie vertraging hebben 

opgelopen door bijvoorbeeld ziekte of familie-om-

standigheden. Ook bestaat er een noodfonds dat 

bedoeld is om acute financiële problemen op te 

lossen. Bijvoorbeeld: een student wiens laptop is 

gestolen en die niet in staat is direct een nieuwe 

laptop te kopen. ‘De HR kan dan een lening ver-

strekken van maximaal 1000 euro, met als voorwaar-

de dat de student dit binnen hetzelfde studiejaar 

kan terugbetalen. In heel uitzonderlijke gevallen kan 

dit een schenking zijn’, aldus Menno Siljee, hoofd 

Studentenwelzijn. ‘En er zijn ook nog externe moge-

lijkheden’, vult Dorie aan, ‘zoals particuliere fondsen. 

Bij de eerste corona-golf heeft het Rotterdamse Van 

Beek-Donner-fonds geld vrijgemaakt voor studen-

ten die in financiële nood kwamen. Verschillende 

studenten hebben gebruikgemaakt van dit mooie 

aanbod. Zij kregen als gift een aanvulling op hun 

“gemiste loon” over een periode van drie maanden.’

In bepaalde gevallen is er ook een uitkering te ver-

krijgen bij de gemeente. Deze uitkering valt onder 

de bijzondere bijstand (individuele studententoe-

slag), maar, zegt Menno: ‘Er zitten veel mitsen en 

maren aan, want er wordt ook gekeken naar de fi-

nanciële situatie van de ouders. Het is niet de meest 

voor de hand liggende voorziening.’

De decanen zien bij de tweede coronagolf dat veel 

studenten hun financiële zaakjes op orde hebben. 

Zij hebben hun acute problemen opgelost door 

ander werk te vinden, terug te gaan naar hun ouders 

of meer te lenen bij DUO. Ze zien echter wel een 

toename van psychische en motivatieproblemen. 

Straks tegen de zomervakantie zullen studenten de 

balans opmaken over onder meer studievertraging, 

verwacht Menno. ‘Dit kan leiden tot meer studenten 

die een beroep willen doen op het profileringsfonds 

of de particuliere fondsen. Dan heb ik het vooral 

over langstudeerders, die geen studiefinancie-

ring meer krijgen, waardoor ze in de knel komen. 

Daarnaast is het de vraag wat er vanuit de overheid 

wordt gedaan rondom de studiefinanciering en of 

er ook voor studenten een tegemoetkoming volgt.’

Hij benadrukt dat studenten met problemen moeten 

weten dat er samen met decanen en studieloop-

baancoaches naar mogelijkheden gezocht kan 

worden om problemen op te lossen. ‘Dit kunnen 

financiële maar ook andere problemen zijn. Het is 

raadzaam om hier niet te lang mee rond te lopen 

en je te melden bij je studieloopbaancoach of een 

studentendecaan. Je vindt daar altijd een luisterend 

oor en samen kun je kijken naar een oplossing. Je 

staat er niet alleen voor.’
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nachtleven, waar hij grote feesten organiseerde. ‘Een 

leuke bijbaan met een vrij goede spreiding van mijn 

taken’, zegt hij ‘zodat mijn studie er niet door werd 

belemmerd. Maar met de komst van corona ging 

alles verloren. In eerste instantie dachten we dat het 

niet zo lang ging duren, maar we bleven alle feestjes 

continu verzetten.’

De druppel die de emmer deed overlopen viel voor 

Wesley vlak voor de zomer, toen zijn leidinggevende 

een illegaal feestje wilde organiseren. ‘Ik ben in april 

besmet met het coronavirus en ben toen goed ziek 

geweest. Nog steeds heb ik last van mijn longen. 

Ik was vanwege de impact van het virus tegen het 

organiseren van dit feest, dus ben ik uit de organisatie 

gestapt.’ 

Wesley teerde nog een tijdje op zijn spaargeld. ‘Maar 

op een gegeven moment was die buffer ook op en ben 

ik op zoek gegaan naar een nieuwe bijbaan. Die vond 

ik in augustus als nachtportier in een hotel. Maar in 

december heb ik ontslag genomen, omdat ik het niet 

meer aankon. Drie dagen in de week werken op een 

school als docent in opleiding, twee dagen aan mijn 

studie en twee dagen werken als nachtportier had 

veel impact op mijn mentale gezondheid. Uiteindelijk 

ben ik erachter gekomen dat ik een burn-out had; ik 

was zwaar oververmoeid, continu aan het piekeren en 

gestresst.’

Wesley is langzaam aan het herstellen van zijn 

burn-out. ‘Op dit moment red ik het met DUO en 

hulp van mijn ouders. Ik probeer in deze tijden vooral 

het positieve te zien en dit door te geven aan mijn 

leerlingen en iedereen om mij heen. Ik hoop dat 

we aan het eind van dit jaar terug kunnen naar een 

normale samenleving. Als je het positief bekijkt kan je 

er makkelijker naar toewerken denk ik.’ 



36profielen 154 - 2021 37

Column: toen en nu

TEKST: OKKE DE JONG

Column

6 april 2020: Ik lees veel jubelverhalen over 

thuiswerken, maar mijn ergernis loopt inmiddels 

de spuigaten uit. Goed onderwijs is nauwelijks 

digitaal uit te voeren. Digitaal onderwijs is 

neponderwijs. En thuiswerken zuigt.

Ik mis de interactie. Ik heb geen overzicht tijdens 

een digitale les in Teams. Ik kan de lichaamstaal van 

studenten niet (goed) lezen. Ik kan ze niet (goed) 

bij de les betrekken. Ik wil niet met een gemute klas 

werken; het is juist zo leuk als iedereen enthousiast 

door elkaar schreeuwt. Ik kan geen schouderklop-

jes geven, nauwelijks met ze dollen of dreigend 

mijn stem verheffen. Er is geen sfeer in de digitale 

leeromgeving. En zonder sfeer en échte verbinding 

landt de lesstof niet.

Hetzelfde geldt voor het digitale contact met 

mijn collega’s. We hebben geprobeerd om online 

koffiepauzes en borrels te houden, maar ik werd 

er alleen maar depressief van. Sowieso is ieder 

overleg lastiger, omdat iedereen als een malle bezig 

is met (de voorbereiding voor) online lesgeven, het 

bedenken van digitale toetsen en het beantwoorden 

van talloze vragen van studenten. Onder meer. De 

werkdruk is net zo exponentieel toegenomen als het 

aantal coronabesmettingen.

Vloekend zit ik hele dagen en avonden achter mijn 

crashende, verouderde laptop, zonder camera. Ik wil 

ontsnappen uit de gekmakende drukte thuis, met 

twee chagrijnige pubers (die ook niet bepaald zitten 

te wachten op thuisonderwijs), één overwerkte echt-

genote en één peuter die het allemaal veel te gezellig 

vindt. En mijn mouw vol kliedert met verf tijdens een 

conference call. We worden langzaam gek als dit nog 

veel langer duurt. En dit zuigt, want we zijn immers 

één team, met maar één taak: de verheffing van onze 

studenten uit de afgrond van onwetendheid.

En de studenten? Die geloven het zelf bijna niet, maar 

ze balen dat ze niet naar school mogen. Ze worden 

ontslagen bij hun stages en hun bijbanen. Ze zien 

door de coronabomen het onderwijsbos niet meer. Ze 

missen overzicht, structuur en gezelligheid.

Ik heb studenten aan de lijn gehad die de muren op 

zich af zien komen, depressief worden en zich veel 

zorgen maken over studievertraging. Ze hebben last 

van slechte wifi en een existentiële onzekerheid. En 

soms zijn er overleden grootouders te betreuren. 

Mijn docentenhart leeft met jullie mee. En we missen 

jullie.

Houd vol, lieve, grappige en dappere studenten. We 

gaan deze crisis overwinnen. Zodat jullie straks aan 

een glorieuze, duurzame en boomerloze toekomst 

kunnen gaan bouwen.

Ongelooflijk dat we al bijna een jaar afstand 

houden, onze handen stuk wassen, de omzet van 

bouwmarkten verveelvoudigen, vrienden en fa-

milie nauwelijks meer zien en steeds depressiever 

worden. En nu hebben we ook nog een avondklok. 

In maart 2020 was ik nog redelijk optimistisch, zoals 

zoveel anderen. Maar dat optimisme hield geen stand. 

Ons leven is tot stilstand gekomen.

Ter afleiding bouwde ik afgelopen zomer een manca-

ve voor mezelf in de tuin. Maar toen die af was, was ik 

er ook gelijk klaar mee. We huurden een motorjacht 

om de Westeinderplassen te gaan verkennen, maar ik 

was liever naar Griekenland gegaan. In september zag 

ik de eerstejaars worstelen met het online onderwijs. 

Ondanks alle initiatieven was er geen sprake van 

verbondenheid, leerplezier of gezelligheid. Na de 

wittebroodsweken kelderden hun motivatie en hun 

cijfers. 

Mijn bevlogen collega’s worden verdrietig van hun 

onmacht, want er is veel uitval. Bij de tweedejaars 

ben ik blij als ik tien studenten in mijn online les mag 

begroeten. En dan nog zit ik tegen een scherm vol ini-

tialen te praten. Maar ik verwijt mijn studenten niets, 

want het is bijna onmogelijk geworden om ergens 

enthousiast over te zijn. Enthousiasme ontspringt 

immers aan toekomstverwachtingen, zichtbare resul-

taten en het kunnen vieren van successen. 

Nou, enthousiast ben ik  allang niet meer. Ik laat me 

gedwee meevoeren op de modderstroom die Leven 

heet, zonder verrekijker om lichtpuntjes te ontdek-

ken. Mijn vrouw ging zelfs in het pokkenweer van 

november nog wandelen met vriendinnen, maar mijn 

eigen sociale leven is op sterven na dood. Ik kom 

nauwelijks de deur nog uit. Ik heb er ook gewoon geen 

zin meer in. En mijn eigen extraversie begint me ook 

te nekken. Ik ben chagrijnig, kortaangebonden en nog 

ongeduldiger. Mijn huisarts constateerde leverpro-

blemen, door te veel drank en te weinig beweging. 

Alcohol als antidepressivum zit er voorlopig dus ook 

niet meer in. Kerst hebben we maar niet gevierd. Met 

oudjaar heb ik middernacht niet eens afgewacht. Ik 

speel sombere, apocalyptische games, waarbij ik met 

minimale middelen moet zien te overleven in een 

vijandige wereld, vol beren op de weg. Hoe wrang.

Dus. Nog even volhouden, mensen. In de zomer zijn 

we waarschijnlijk van dat klotevirus verlost. Of niet, 

want die mutaties stemmen somber. Hou vast aan de 

lichtpuntjes die er nog wél zijn. Je eigen gezondheid. 

Familie. Vrienden. Muziek. Boeken. Kunst. Online 

funshoppen. En straks natuurlijk het ontluikende 

voorjaar, waarin er weer zonlicht op onze bleke, 

depressieve smoelen valt.

OKKE DE JONG IS DOCENT BIJ DE ROTTERDAM 
ACADEMY EN BLOGGER VOOR PROFIELEN.

 Toen: Thuiswerken zuigt Nu: De modderstroom 
die Leven heet
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‘De eerste weken hebben we 
bijna dag en nacht gewerkt’

Maandag 16 maart 2020. De dag ervoor besloot 

het kabinet na veel maatschappelijke discussie 

dan tóch de scholen te sluiten en dus moest die 

maandag alles online. ‘Oh shit, we zijn er nog 

helemaal niet klaar voor’, is het eerste wat IT’er 

Eric Kerkdijk dacht.

moesten er ook met spoed ‘virtuele’ werkplekken 

bij. En duizenden medewerkers moesten versneld 

ingewerkt worden in een nieuwe thuiswerkroutine. En 

de cybersecurityspecialist kwam voor nieuwe raadsels 

te staan: Waar komen ineens die tierende bivakmut-

sen en pornofilmpjes in digitale klaslokalen vandaan? 

Drie IT’ers vertellen over het moment dat corona het 

onderwijs op z’n kop zette.

‘Niemand kent het 
netwerk zo goed als zij’
Dat thuiswerken gaat een stormloop op de virtuele 

werkplekken opleveren, snapt Eric Kerkdijk. Die 

lossen namelijk een heleboel thuiswerkproblemen op, 

voor zowel de IT’ers als de gebruikers. Alleen heeft 

de HR er te weinig van om duizenden medewerkers 

te kunnen bedienen. Op het moment dat Rutte de 

scholen sluit, heeft de HR net een nieuwe omgeving 

ingericht met 200 virtuele desktops. 

Een virtuele desktop is in feite een stukje server-

ruimte op de hogeschool, waar je vanuit huis op kunt 

inloggen. Vanaf die server krijgen gebruikers een 

virtuele werkplek binnen het hogeschoolnetwerk 

altijd aan blijven staan, dus toen de schoonmakers 

dachten: mooi, grote schoonmaak, en alle stekkers 

lostrokken, hebben we briefjes laten ophangen door 

de huismeesters: “aan laten staan!”’

Al met al leverden hun inspanningen honderden 

nieuwe virtuele werkplekken op. En ook toen drie 

weken later de extra bestelde servercapaciteit bin-

nenkwam, bleven de pc’tjes in de open leercentra nog 

staan brommen. ‘Zelfs nu nog’, zegt Kerkdijk.

Hij kijkt met plezier en trots terug op deze tijd. ‘Het 

was chaos, maar wel leuke chaos. Je kunt laten zien 

wat je kan. Virtuele werkplekken maken is maar één 

ding, we moesten er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat 

soms oude applicaties bleven werken bij docenten 

en studenten thuis. De eerste weken hebben we bijna 

dag en nacht gewerkt.’ Trots is Kerkdijk ook, op zijn 

zeer ervaren collega’s met hun slimme vondsten. 

‘Niemand kent het netwerk zo goed als zij. Dat betaalt 

zich uit tijdens een crisis.’ 

IT’ers to 
the rescue

Het geluk wil dat IT’ers al voor de uitbraak bezig 

waren met de ‘mobiele werkplek’ op de hogeschool: 

Geef mensen een laptop met de benodigde software 

erop, zoals Office 365, zodat ze overal kunnen werken 

alsof ze op de HR zitten. Maar dit project was nog 

helemaal niet klaar, toen corona ook het hoger onder-

wijs raakte. Er waren pas een paar honderd laptops 

uitgeleverd.

Corona bracht het project in een stroomversnelling. 

Na de schoolsluiting pompte de HR miljoenen extra 

in het project en hebben tientallen HR-medewerkers 

op alle niveaus hun best gedaan om zoveel mogelijk 

‘mobiele werkplekken’ uit te geven. Kerkdijk: ‘We 

zijn afgelopen jaar van een paar honderd naar 2500 

gegaan. Zonder deze mobiele werkplekken was het 

onderwijs op afstand niet te doen geweest.’ 

Op de achtergrond gebeurde er nog veel meer. Zo 

toebedeeld, zodat ze op afstand de streng beveiligde 

applicaties en bestanden kunnen gebruiken. De capa-

citeit hiervan moet zo snel mogelijk omhoog.

Twee creatieve oplossingen lenigen de eerste nood. 

De eerste is snel en eenvoudig: oude apparatuur die 

net in de opslag was beland zo snel mogelijk weer 

aansluiten. Dat levert zo’n 150 extra werkplekken op. 

De tweede? Ergens in die eerste dagen na de sluiting 

van de hogeschool, herinnert Kerkdijk zich, vroeg ie-

mand in zijn team zich af of je niet gewoon de nu on-

gebruikte pc’s in open leercentra als virtuele werkplek 

zou kunnen inzetten. ‘Met wat uitzoekwerk en hack-

-achtige pogingen hebben we het voor elkaar gekre-

gen. We stelden een installatiebundel samen voor de 

pc’s en collega’s gingen langs al die computers om ze 

tot virtuele werkplek om te bouwen’, vertelt Kerkdijk. 

‘We begonnen met de locatie Rochussenstraat. Later 

besloot het college echter dat die locatie open zou 

gaan voor studenten die een studieplek nodig hebben, 

dus moesten we uitwijken naar de andere locaties. 

Computers die als virtuele werkplek dienen moeten 

Achtergrond

Achtergrond

TEKST: OLMO LINTHORST

FOTOGRAFIE: LEVIEN WILLEMSE
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‘We konden in die eerste lockdown 
echt het verschil maken’
Aan alle netwerkcapaciteit van de wereld heb je niets 

als gebruikers niet weten wat ze ermee moeten. Aan 

Madeleine Willemse de schone taak om daar, samen 

met talloze HR-collega’s, verandering in te brengen. 

Willemse heeft een achtergrond als beheerder van 

software, maar is door de jaren heen steeds meer de 

communicatie over IT op zich gaan nemen, vooral via 

Hint, het intranet van de hogeschool. Die maandag-

ochtend wist ze wat haar te doen stond. ‘Welke infor-

matie hebben mensen nodig om thuis te werken en 

les te geven? Die informatie stond deels al verspreid 

op Hint, maar moest nu zo snel mogelijk op één plek 

te vinden zijn.’

De eerste dagen van de lockdown waren de langste, 

vertelt Willemse, met werkdagen van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat. Er is toen zoveel gebeurd dat 

ze veel alweer vergeten is. Maar het belangrijkste is 

dit: het onderwijs moest door. En daar moest alles 

voor wijken. Ook de normaal zo stroperige procedures 

en langdurige overleggen. 

Als we aan corona één 

ding overhouden, zegt 

Willemse, laat het dan de 

besluitvaardigheid zijn. ‘En 

de band met het onderwijs, 

die was tijdens de crisis 

sterker dan ooit. Die moe-

ten we zien te behouden.’  

Willemse heeft wat 

dat betreft veel gehad 

aan de expertise van 

WOLT, de Werkplaats 

Onderwijsleertechnologie. 

De docenten en onderwijs-

kundigen uit die werk-

plaats voedden haar met vragen en informatie, direct 

uit het onderwijs. 

Op de (nog steeds actieve) verzamelpagina’s ‘wer-

ken op afstand’ en ‘onderwijs op afstand’ plaatste 

Willemse zo snel mogelijk zoveel mogelijk antwoor-

den op de meest prangende vragen. Hoe kom je vanuit 

huis bij je mail of bestanden? Hoe plan je een online 

les in? Kun je een laptop krijgen of een bureaustoel? 

Ook kwamen er al snel tips bij over online pedagogiek 

en didactiek, onder andere via twee online magazines 

voor docenten.

Willemse: ‘Normaal gesproken loopt een flink deel 

van de docenten niet mee in de digitale ontwikkelin-

gen. We konden in die eerste lockdown dus echt het 

verschil maken.’

Tierende en scheldende 
ordeverstoorders
Zodra docenten op een nieuwe manier gaan lesgeven, 

duiken er ook nieuwe manieren op om die lessen te 

versjtieren, ziet Rik Gouw, cybersecurityspecialist van 

de HR. Tijdens de eerste lockdown onderzoekt hij vier 

gevallen.

Zo spreekt Gouw met twee licht geschokte docenten 

die in hun les twee anonieme bezoekers hebben 

gekregen. De ene draagt een hoodie, de ander heeft 

een bivakmuts op. Luid tierend en scheldend, met 

harde muziek aan, verstoren ze de orde. De twee eruit 

gooien heeft geen zin want ze komen gewoon weer 

terug. De docenten kunnen de les uiteindelijk alleen 

nog maar stoppen. 

In een andere les, op een ander instituut, verstoren 

ongewenste bezoekers een digitale slc-bijeenkomt. 

Ze gooien herhaaldelijk een geëmotioneerde student 

uit de klas, net zolang tot ook hier de docent de les 

beëindigt. Tijdens een andere les trakteert een onge-

node gast iedereen op een pornofilm, hoort Gouw van 

docenten. In weer 

een andere les wordt 

een student ernstig 

door een bezoeker 

bedreigd. 

Gouw denkt dat de 

meeste of zelfs alle 

herrieschoppers ge-

woon HR-studenten 

zijn. De daders laten 

digitale sporen na 

die daarop wijzen 

en soms geven ze tijdens het inloggen en in de klas 

bepaalde informatie weg die ze verraadt. Maar hij kan 

niet honderd procent zeker zeggen wie de daders zijn, 

dus blijven de acties zonder gevolgen. 

Probleem is dat de uitnodigingslinks die docenten 

naar de klas rondsturen ook door mensen van buiten 

de HR gebruikt kunnen worden. Of door studenten, 

vanaf een ander account. Om dit tegen te gaan, 

kunnen docenten een wachtkamer instellen en zelf 

aangeven wie er daadwerkelijk de les in mag komen, 

legt Gouw uit.

Ook hebben Gouw en zijn collega’s nog tijdens de 

eerste lockdown de standaardinstellingen van Teams 

aangepast, zodat alleen docenten een student de klas 

uit kunnen zetten, presentaties kunnen geven en de 

microfoon van studenten kunnen muten.

Zo druk als Gouw het er tijdens de eerste lockdown 

mee had, zo rustig is het nu. Sinds de zomervakantie 

heeft hij geen nieuwe meldingen gehad van onge-

wenste lesbezoeken. 

IT’ers to the rescue Achtergrond

Madeleine Willemse

Rik Gouw
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‘Ik ga met kleine 
stapjes vooruit en met 
grote stappen terug’

Kim (18), informaticastudent: 
‘Eind oktober had ik mijn eerste dag als vrijwilliger 

in de ouderenzorg. Tijdens het werk hadden we 

een mondkapje op, maar tijdens de lunch ging het 

af, anders kan je niet eten. Toen we zaten, werden 

er twee medewerkers gebeld dat ze een coronatest 

moesten doen omdat ze met een besmet persoon had-

den gewerkt. Ik heb daar eigenlijk geen seconde meer 

aan gedacht, tot m’n moeder op een gegeven moment 

thuiskwam met onze hond. Het had geregend en nor-

maal gesproken ruik je dan “natte hond”, maar deze 

keer rook ik niets. Ik liet me testen en bleek positief. 

Na de testuitslag werd ik snel ziek. Ik kreeg veel 

hoofdpijn en was zo moe dat ik een paar dagen amper 

uit bed kon komen. Het lukte ook niet om langer dan 

vijf minuten naar m’n scherm te kijken dus ik heb 

helaas een tentamenweek moeten missen. Ik woon 

bij m’n ouders thuis en zat in isolatie op m’n kamer 

terwijl ook m’n ouders het huis niet uit mochten. Ze 

zijn allebei gelukkig niet besmet geraakt. Na een week 

ging het bij vlagen beter, maar de verkoudheid bleef 

lang hangen waardoor ik niet uit quarantaine mocht. 

Na een maand kreeg ik m’n reuk en smaak terug en nu 

we drie maanden verder zijn, kan ik alles weer.’

Janna (23), verpleegkundestudent:
 ‘In april liep ik stage in een verpleeghuis, waar ook 

mensen besmet raakten, maar er waren geen bescher-

mingsmiddelen en we liepen volledig achter de feiten 

aan. Op een dag voelde ik me niet  

Studenten en medewerkers van de HR vertellen over het 
ziekteverloop en soms trager herstel van corona: ‘Naar de 
winkel lopen gaat wel, maar terug met een zware tas is 
niet te doen.’

Interview

TEKST: TOSCA SEL

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

42

Boost van online onderwijs
‘Never waste a good crisis’: voor het online onderwijs 
gaat dit zeker op. De sprong voorwaarts op dit gebied 

is groter dan in normale omstandigheden ooit gelukt zou zijn.

De positieve kant van Corona?!
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lekker en ik wist vrij snel dat het corona moest zijn: 

ik had geen smaak, geen reuk, ik was moe en had 

spierpijn. Ik belde naar m’n stageplek om te vragen of 

ik getest mocht worden, maar dat bleek onmogelijk: 

ik was jong en hoefde niet in het ziekenhuis opge-

nomen te worden. Dat ik niet getest kon worden zat 

me dwars, ik voelde me niet serieus genomen. Het 

ziekteverloop viel erg mee: ik voelde me een paar 

dagen moe en slapjes, maar heb geen koorts gehad 

en heb ook niet gehoest. Ik voelde me ook niet slecht, 

ik heb op m’n kamer gesport en ging iedere dag een 

rondje lopen. M’n huisgenoten kregen ook gewoon 

bezoek en sommigen gingen ook naar hun ouders. Dat 

was misschien niet zo verstandig, maar het was het 

begin van de pandemie en we wisten niet echt beter. 

Het duurde nog wel een week of drie voor ik m’n reuk 

en smaak terugkreeg. Het was niet erg dat het even 

duurde. In het verpleeghuis hangen soms luchtjes die 

je best wel even kan missen.’ 

Linda (23), Student AD engineering: 
‘Nog voordat Nederland in lockdown ging, raakte m’n 

vader besmet met corona. Hij ging naar de huisarts 

omdat-ie benauwd was en kreeg een puffer mee 

en moest thuisblijven tot hij zich beter voelde. Er 

was toen nog amper wat over corona bekend. Niet 

veel later werden m’n moeder en ik ook ziek. Ik heb 

astma en ben qua benauwdheid echt wel wat gewend, 

maar dit was echt veel heftiger. Ik wist niet wat me 

overkwam. ‘s Nachts lag ik te piepen en naar adem te 

happen. Omdat ik zo benauwd was, ging ik naar het 

ziekenhuis maar daar werd ik niet geholpen en niet 

getest. Ik ben een week heel ziek geweest en daarna 

had ik goede en slechte dagen. De benauwdheid komt 

af en toe nog terug en ik ben nog steeds snel ver-

moeid. Ik heb ook heel wat school gemist sinds m’n 

besmetting. Het online onderwijs startte ongeveer 

op het moment dat ik ziek werd, maar ik had niet de 

energie om dat te volgen en ik kon amper m’n bed 

uit.’

Hicham (27), student business it & 
management: 
‘Vlak voor de kerst ging ik wandelen met m’n moeder, 

ik had toen een kuchje maar zocht er eigenlijk niets 

achter. In de dagen die volgden werd ik steeds zieker: 

m’n reuk en smaak had ik nog maar ik kreeg hoofd-

pijn, spierpijn, keelpijn en moest hoesten. Toen ik 

een positieve uitslag kreeg, was ik niet verbaasd. Wat 

me wel verbaasde, was dat de GGD eigenlijk niets van 

zich heeft laten horen. Ze hebben een keer gebeld, 

maar toen was de verbinding slecht. We hingen op en 

ik ging er vanuit dat ik teruggebeld zou worden, maar 

dat is nooit gebeurd. Nadat ik de positieve uitslag 

kreeg, moesten m’n moeder en broertje uit voorzorg 

getest worden. Zij waren allebei negatief. Ook in 

het studentenhuis waar ik woon en ben uitgeziekt, 

is er niemand besmet geraakt. We hebben afstand 

gehouden. Tijdens de feestdagen ging dat makkelijk, 

er waren weinig mensen thuis. Ik heb de isolatie 

doorgebracht op de bank voor de tv. Aan school heb ik 

niet veel gedaan, ik was moe. Drie dagen was ik echt 

ziek en de drie weken die daarop volgden heb ik nog 

stevig gehoest. Ondertussen gaat het weer goed met 

me. Als ik heb hardgelopen moet ik nog wel hoesten, 

maar dat wordt steeds minder.’

Anil (21), student communication en 
multimedia design: 
‘Op maandagavond had ik nog getraind op Papendal. 

Ik speel in het Nederlandse rolstoelbasketbalteam 

en we mochten nog trainen. Dinsdag werd ik ziek 

wakker: ik had het koud, was moe, moest heel veel 

hoesten, had keelpijn en een verstopte neus. De 

uitslag van de test was zoals verwacht positief dus ik 

belde m’n coaches. Het hele team moest in quarantai-

ne tot zij ook getest konden worden. Een teamgenoot 

bleek positief, of we elkaar hebben kunnen besmet-

ten is onduidelijk. Een week lang voelde ik me echt 

ziek, daarna ging het al snel beter. Helaas had ik een 

kriebelhoest die lang aanhield waardoor ik niet uit 

quarantaine mocht. Al die tijd zat ik thuis en moest ik 

m’n best doen niemand te besmetten. We hebben ons 

goed aan de regels gehouden: m’n eten werd tot aan 

de deur van m’n kamer gebracht en na gebruik moest 

ik het toilet schoonmaken met chloor. Toen de hoest 

na een paar weken weg was, was ik ook weer helemaal 

beter. Ik heb geen restklachten.’

Gwendoline (22, maar voelt zich 
soms 80), student lerarenopleiding 
Nederlands: 
‘Op 30 april belde ik de huisarts dat het niet goed 

ding. “Het gaat echt heel slecht, dit heb ik nog nooit 

meegemaakt”, zei ik en ik mocht naar het zieken-

huis. Ze hadden daar een speciale corona-afdeling 

ingericht met een plexiglasplaat. Ze staken de 

stethoscoop door een gat zodat ze aan de andere 

kant van de plaat naar m’n longen konden luisteren. 

Het was niet goed, maar ze konden ook niets voor 

me doen. Zelfs niet testen, want ik was nog jong 

en werkte niet in de zorg. Thuis probeerde ik uit te 

zieken van symptomen die op zware griep leken met 

daarbij keelpijn en benauwdheid. Het duurde drie 

weken voordat ik me iets beter begon te voelen, maar 

de vermoeidheid is er tot op de dag van vandaag. Ik 

ga met kleine stapjes vooruit en met grote stappen 

terug. Vroeger ging ik drie keer per week dansen 

en had ik een goede conditie, nu ben ik na een uur 

sporten kapot. Ik train nu onder begeleiding van een 

fysiotherapeut om spierkracht op te bouwen en krijg 

ook hulp van een logopedist omdat ik te weinig lucht 

krijg tijdens gesprekken. In overleg met m’n slc’er 

doe ik m’n tweede jaar nu in twee jaar. Een volledige 

studie volgen is nu gewoon te zwaar, ik kan me niet 

zo lang concentreren.’ 

Dyann (21), student communication
and design: 
‘In de kerstvakantie ging ik naar m’n ouders. Toen 

ik daar aankwam bleek m’n vader verkouden te zijn, 

hij dacht niet dat het corona was. Dat bleek het wel, 

want na de kerst testte ik positief en m’n moeder had 

ondertussen ook klachten ontwikkeld. Het begon bij 

mij met keelpijn en daarna kreeg ik hoofdpijn en werd 

ik heel moe. Ik ben bij m’n ouders in quarantaine ge-

gaan en heb heel veel geslapen en in bed gelegen met 

een luisterboek aan. Na twee weken was ik genoeg 

hersteld om weer naar m’n kamer in Rotterdam te 

gaan, maar ik ben nog niet helemaal beter. Ik ben co-

ronavrij, maar snel moe. Als ik een nacht slecht slaap 

heb ik daar de volgende dag echt last van. Omdat ik 

ziek was in de kerstvakantie heb ik weinig onderwijs 

gemist. Nu doe ik wat ik kan en m’n minor-docenten 

zijn daar gelukkig aardig relaxt in. Dat scheelt veel 

stress.’

Interview‘Ik ga met kleine stapjes vooruit en met grote stappen terug’
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Anissa (25), student international 
business: 
‘Eind oktober, midden in de tweede golf, werkte ik 

in de horeca. Een collega die corona niet serieus 

nam dacht dat-ie wel kon komen werken. Dat was 

een foute inschatting. Op een ochtend stond ik een 

beetje brakjes op en daar zocht ik eigenlijk niet zoveel 

achter tot ik ineens niet meer kon ruiken en proeven. 

Een dag later, op de fiets naar de teststraat, viel ik 

bijna flauw. Ik had koorts, was buiten adem, moest 

veel hoesten en was duizelig. Ik testte positief en heb 

24 dagen in quarantaine gezeten. De eerste week was 

ik echt ziek. Daarna ging het wat beter, maar omdat 

de klachten aanhielden mocht ik niet naar buiten. Ik 

woon op mezelf en familie en vrienden kwamen eten 

brengen. Tot op de dag van vandaag heb ik klachten.  

Ik ben gestopt met roken en heb coronarevalidatie 

om conditie op te bouwen. Er lijkt iets mis te zijn 

met m’n longen, ze nemen zuurstof anders op. Ik kan 

nog steeds niet goed zelf boodschappen doen. Naar 

de winkel lopen gaat wel, maar terug met een zware 

tas is niet te doen. M’n baan in de horeca heb ik ook 

opgezegd: momenteel veel te zwaar. Ik werk nu in 

een groentenzaak, dat gaat beter. Met hulp van de 

sportfysio ben ik heel langzaam m’n conditie aan het 

opbouwen.’

Steffie (34), docent verpleegkunde: 
‘Mijn man is docent op een middelbare school en het 

virus ging daar goed rond. Op een middag in novem-

ber zei hij: “Ik voel me niet zo lekker, ik denk dat het 

corona is”. Binnen een paar uur had hij hoge koorts 

en dat heeft nog best lang aangehouden. Een paar 

dagen na hem werden onze baby en ik ook ziek. Niet 

geheel onverwacht: we hebben geen afstand gehou-

den, dat was niet te doen. Ik kreeg niet de hoge koorts 

waar hij last van had, maar wel ernstige hoofdpijn. Als 

ik m’n hoofd bewoog deed het pijn en ik was ook heel 

lichtgevoelig, daarnaast had ik keelpijn en raakte ik 

m’n reuk en smaak kwijt. De verschijnselen kwamen 

bij ons allebei echt in golven, soms voelde ik me ‘s 

morgens heel ziek, maar was er ‘s middags vrij weinig 

aan de hand. Ik ben niet echt bang geweest, maar er 

waren wel angstige momenten. Vooral toen bij mijn 

man de koorts piekte, vroeg ik me wel even af: waar 

stopt dit? Het duurde twee weken voor we allebei 

weer opgeknapt waren.’ 

Luc (24), verpleegkundestudent:
 ‘In de herfstvakantie was m’n zus een quiche aan het 

bakken. “Ruikt-ie een beetje lekker?”, vroeg ze. Daar 

had ik geen antwoord op, ik rook niets. Het was geen 

verrassing dat de coronatest positief was. Ik ging in 

quarantaine, kreeg keelpijn en werd verkouden. De 

eerste week viel het heel erg mee, ik dacht ook na 

zeven dagen weer uit quarantaine te kunnen, maar in 

de zevende nacht viel ik flauw op het toilet. Daarna 

merkte ik andere dingen aan m’n lijf: als ik een stapel 

was had getild, was ik heel moe. Langzaamaan ben 

ik weer begonnen met werken. Tijdens de eerste 

diensten terug in het ziekenhuis moest ik af en toe 

even zitten om weer op adem te komen. Het heeft 

drie weken geduurd voordat ik weer fulltime aan het 

werk kon en in de tweede week kreeg ik een stevige 

terugslag. Op het werk werd goed op me gelet, dat was 

fijn. Ik maakte me nog even zorgen dat ik misschien 

m’n stage niet zou halen omdat ik ziek was geworden, 

maar school was coulant. Als ik kon laten zien dat ik 

m’n stagedoelen had gehaald, kon ik ook met minder 

uren toe. Dat nam heel veel spanning weg.’  

De geinterviewden reageerden op een oproepje van 

Profielen. Of hun verhalen representatief zijn voor de 

gemiddelde COVID-19 besmetting, kunnen we niet 

beoordelen.

‘Ik ga met kleine stapjes vooruit en met grote stappen terug’
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Tijd voor hobby’s

Wat doe je als je in je eentje binnenzit? 
Eindelijk het schaken onder de knie krijgen, 

beginnen met schilderen of leren photoshoppen.

IllustratieDe positieve kant van Corona?!
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CREATIVITEIT, VEERKRACHT, 
IMPROVISATIE: CORONAHELDEN 
OP DE HR

In beeld

TEKST: ASLI KÖSKER

FOTOGRAFIE: WOUTER LE DUC

‘Bij de afdeling studentenwelzijn zijn wij in de 

eerste lockdown gaan nadenken over de behoeftes 

van studenten en medewerkers’, legt Leonie van 

Staveren uit. ‘We stonden ook met lege handen, 

omdat veel van onze andere activiteiten kwamen te 

vervallen. Half april zijn we begonnen met het eerste 

Ochtendritueel.’

Het was een schot in de roos en sindsdien kunnen 

studenten elke maandag tot en met donderdag om 

09.00 uur meedoen aan deze dagstart in Microsoft 

Teams. Volgens Leonie’s collega Paula van Staveren 

is het ritueel bedoeld om houvast te bieden tijdens 

het thuiswerken of studeren en te zorgen voor een 

dagritme. ‘Het is vrij eenvoudig en toegankelijk. Een 

vast moment in de ochtend waar iedereen zijn of 

haar ei kwijt kan, de dag kan bespreken of vragen kan 

stellen.’ 

Studenten maken er graag gebruik van en ze hoopt 

om die reden dat het ochtendritueel ook in de toe-

komst een vast onderdeel kan worden in het onder-

wijsprogramma. ‘Het is een idee om dit per instituut 

te bekijken en te organiseren, omdat we merken dat 

deze behoefte bestaat onder studenten.’

‘Het Ochtendritueel wordt bijgewoond door een soort 

harde kern van studenten die soms al vanaf het begin 

meedoen. Maar we zien ook nog regelmatig nieuwe 

studenten aansluiten’, aldus Leonie. Ze is daarom ook 

uitermate trots op hun ‘kindje’. ‘Er is zelfs interesse 

vanuit andere onderwijsinstellingen voor dit concept. 

Het is ook mooi om te zien dat studenten vanuit het 

ritueel vrienden zijn geworden en onderling contact 

hebben. We hebben afgesproken dat als de maatrege-

len worden versoepeld er een fysieke reünie komt, in 

het bijzijn van cvb-voorzitter Ron Bormans.’

Ook deelnemen aan het Ochtendritueel?

Klik in Teams op ‘Lid worden of team maken’ en 

neem deel met de code 7vyd6tp. Met vragen kun 

je mailen naar ochtendritueel@hr.nl

We kunnen stellen dat de coronacrisis voor niemand echt makkelijk is geweest. 
Bij deze onverwachte wending in ons leven proberen veel mensen er op allerlei 
manieren het beste van te maken. We zetten een paar van die ‘coronahelden’ 
nog even in het spotlicht.

Leonie van Staveren en Paula van Galen 
van Studentenwelzijn zorgden met 

het HR Ochtendritueel voor houvast, 

contact en dagritme.

In beeld

‘Studenten maken 
er graag gebruik van.’
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Creativiteit, veerkracht, improvisatie: coronahelden op de HR

Victor Elberse noemt zichzelf ‘analoog tekendocent’ 

Hij ging een van zijn grootste uitdagingen ooit aan 

omdat het onderwijs van de ene op de andere dag 

verplicht online moest plaatsvinden, terwijl hij totaal 

onbekend was met online lesgeven. ‘Ik ben er niet 

onder gaan zitten maar erbovenop’, zegt hij.

De periode van de eerste lockdown beschrijft Elberse 

als een hel. ‘Ik was erg op mezelf aangewezen en ben 

van nature op technisch vlak heel ongeduldig. Door 

al deze toestanden moest ik zonder enige hulp gaan 

uitvogelen hoe ik mijn studenten kon voorzien van 

een digitale tekenles. Waar iemand anders alles gaat 

opzoeken ben ik met mijn camera aan de slag gegaan, 

en gaan filmen.’ Dat ging nogal omslachtig: ‘Ik nam 

de les op met mijn camera, dat streamde ik op mijn 

laptop, die stream nam ik vervolgens op met mijn 

iPhone, om dat dan weer te posten op de site van 

de WdKA. En de video’s kwamen op een verborgen 

Youtube-kanaal dat ik had aangemaakt. Veel te inge-

wikkeld natuurlijk, maar het belangrijkste was dat ik 

een format ontwikkelde dat bij mij paste.’

De tweede lockdown volgde en Elberse kreeg als een 

van de weinige docenten de mogelijkheid om les te 

geven op locatie. Door de maatregelen kon echter 

maar de helft van de klas aanwezig zijn; Elberse vond 

dat ook de thuisstudenten optimaal moesten kunnen 

meedoen. Hij ontwikkelde daarom een geavanceerde 

werkwijze: lesgeven via de grote beeldschermen in 

twee lokalen en deze koppelen met studenten die 

vanuit huis zijn les volgden. ‘Deze lessen zorgden 

voor de studenten vooral voor structuur en realtime 

leservaring.’

Met input van zijn studenten ontwikkelde hij zijn 

aanpak door. ‘Als je naar de video’s kijkt zie je dat je 

meekijkt over de schouder van iemand. Je ziet puur 

handen aan het tekenen en je hoort een stem die 

uitlegt.’ Wel benadrukt hij dat het echte werk in een 

lokaal en de aanwezige docent onvervangbaar en 

onmisbaar zijn. 

Inmiddels staat het Youtube-kanaal van Elberse vol 

met tutorials die zijn opgenomen tijdens de eerste 

en tweede lockdown. De video’s zorgen ervoor dat 

studenten de praktische kant van het vak nog steeds 

kunnen oefenen. Om die reden wil hij het kanaal 

uitbreiden. ‘Ik maak het steeds groter en probeer elke 

week ongeveer zes video’s te uploaden. Het herhaal-

delijk kunnen bekijken van een video is superinteres-

sant voor de student van nu.’

Victor Elberse, docent Tekenen 

op de Willem de Koning Academie, 

ging in no time van digibeet naar 

online-lestijger.

‘Ik ben er niet onder gaan zitten 
maar erbovenop.’

In beeld

Scan de 
qr-code voor het 
Youtube-kanaal 
van Victor 
Elberse.
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Creativiteit, veerkracht, improvisatie: coronahelden op de HR

Zo’n kleine tien jaar geleden startte de HR het 

Stadslab Rotterdam. Aan de wieg van dit ‘fablab’ 

stond onder andere docent-onderzoeker Manon 

Mostert-van der Sar, die in de coronacrisis dankzij 

de 3D-printers uit dit lab een bijzonder koppelstuk 

(door)ontwikkelde om van duikmaskers beademings-

maskers te kunnen maken 

Na de taferelen in Italië ontstond ook in Nederland 

al snel de onrust over een mogelijk tekort op ic-afde-

lingen aan onder meer beademingsapparatuur. Voor 

Mostert reden om in actie te komen. Een Italiaans 

ontwerp voor een koppelstuk waarmee duikmaskers 

tot beademingsmaskers konden worden ‘verbouwd’ 

inspireerde haar. ‘Samen met labmanager Elise van 

Beurden en instructeur Brian de Lange, de FIT en 

instituutsdirecteur Heleen Elferink hebben we ervoor 

gezorgd dat onder andere de 3D-printers van het 

Stadslab verdeeld werden over de stewards (studen-

ten in dienst van het lab) en instructeurs. Daarna zijn 

we samen met studenten en docenten gaan experi-

menteren en hebben we het ontwerp gefinetuned.’

De interesse van contacten bij ziekenhuizen was 

dusdanig groot dat Mostert andere fablabs contac-

teerde om te vragen naar extra handen en ideeën. 

‘Ik kwam terecht bij een fablab in Groningen dat 

ook al bezig was met dit ontwerp en andere coro-

na-gerelateerde ontwerpen. Via hun netwerk kon het 

prototype worden doorontwikkeld. Denk hierbij aan 

het gebruiksklaar maken van de koppelstukken in 

clean rooms en de distributie door het hele land. Het 

ging in eerste instantie om een paar honderd maskers 

die waren gevraagd door drie verschillende zieken-

huizen. De prototypes zijn uiteindelijk niet gebruikt 

in Nederland, omdat we tijdens de eerste piek net de 

dans ontsprongen.’

Ze kijkt er trots op terug: ‘Deze noodsituatie deed 

me ontdekken dat de Hogeschool Rotterdam en 

de fablabs beschikken over een prachtig netwerk. 

Als ik eraan terugdenk ben ik enorm trots op de 

community van makers die in de praktijk staan. Het 

biedt perspectief voor wat we in de toekomst kunnen 

bereiken.’

Manon Mostert-van der Sar, docent-

onderzoeker bij CMI, 3D-printte koppel-

stukken om van duikmaskers beademings-

maskers te maken.

‘Deze noodsituatie deed me ontdekken 
dat de Hogeschool Rotterdam en de 

fablabs beschikken over een 
prachtig netwerk.’

In beeld
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Creativiteit, veerkracht, improvisatie: coronahelden op de HR

De 19-jarige Madelief Hermann is sinds het uitbreken 

van de coronacrisis nooit bang geweest om in de 

frontlinie te opereren. Zo heeft ze gewerkt op een 

coronateststraat en werkt ze sinds oktober naast haar 

studie op de corona-afdelingen van het Franciscus 

Gasthuis. 

‘Na de eerste lockdown ging ik op zoek naar een 

bijbaan die paste bij mijn opleiding. Ik wilde dolgraag 

een steentje bijdragen om de druk voor het zorgper-

soneel te verlichten, zeker nu er zoveel fysieke lessen 

op mijn opleiding uitvielen. Al snel heb ik een cursus 

gevolgd om coronatesten te mogen afnemen.’ Haar 

bijbaan als tester was uiteindelijk niet te combineren 

met haar huidige werk in het ziekenhuis, omdat ze 

geregeld in contact is met mensen die besmet zijn 

met het coronavirus.

De corona-afdeling waar ze werkt bestaat uit een 

buiten- en binnen-afdeling en vooral op die laatste 

gaat het er vaak hectisch aan toe. ‘Ik werk dag-, 

avond- en nachtdiensten. Daar ondersteun ik de 

verpleegkundigen en verricht ik werkzaamheden die 

ik op de opleiding al heb geleerd en onder supervisie 

mag uitvoeren, zoals het controleren van de vitale 

functies. Vaak voelen de patiënten zich heel eenzaam, 

dus probeer ik even een praatje te maken en te vragen 

hoe het gaat. Het is heftig om te zien hoe ziek mensen 

kunnen worden van dit virus. De hele situatie heeft 

veel indruk gemaakt op me.’ 

Geregeld maakt ze heftige gebeurtenissen mee. 

‘Wanneer het slecht gaat met een patiënt mogen 

er onder strikte voorwaarden familieleden bij om 

afscheid te nemen. Op de buiten-afdeling help ik de 

familieleden met het aandoen van beschermende 

kleding en mondmaskers, zodat ze veilig naar buiten 

en binnen kunnen. Daarnaast ben ik ook verantwoor-

delijk voor het vervoer van coronapatiënten als ze 

bijvoorbeeld naar een scan moeten.’ 

Ze heeft door haar ervaringen van de afgelopen 

maanden diep respect voor al het zorgpersoneel dat 

zich dag en nacht inzet in het ziekenhuis. ‘Het zijn 

soms heel lange en uitputtende diensten waarin we 

veel emotionele momenten meemaken. Ik werk zelf 

niet fulltime in het ziekenhuis, het is bijzonder knap 

hoe andere zorgmedewerkers het volhouden.’ 

Ze vertelt dat het mooiste is om een patiënt ontsla-

gen te zien worden uit het ziekenhuis. ‘De waardering 

die je dan krijgt is onbetaalbaar. Een paar dagen later 

krijg je bijvoorbeeld een bedankje opgestuurd. Dit 

soort momenten doen je vermoeidheid vergeten en 

maken je dag weer goed.’

Madelief Hermann, student verpleegkunde, 

ging meteen op zoek naar een baan in de 

frontlinie.

‘Het zijn soms heel lange en 
uitputtende diensten waarin we veel 
emotionele momenten meemaken.’

In beeld
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Column: toen en nu

TEKST: SERGE FELDMANN

Column

Toen: Coronavirus als kans
16 maart 2020 : De maatregelen als gevolg van 

het coronavirus leggen het land lam. Maar is 

dat enkel slecht nieuws? We worden gedwon-

gen onze pas in te houden en te vertragen. De 

perfecte omstandigheden voor bezinning en 

introspectie.

Onze welvaart nemen we iedere dag weer voor lief. 

We hoeven geen honger te hebben, kou te lijden 

en we kunnen het ons een groot deel van de tijd 

comfortabel maken. En er is altijd iets leuks te doen 

als broodnodige afleiding, verdoving of tijdverdrijf. 

Als er iets is dat dit virus ons duidelijk maakt, is 

het hoe wankel dat evenwicht eigenlijk is. En hoe 

willekeurig het leven.

Eenmaal per jaar gun ik mezelf de kunstmatige 

omstandigheden dat al die zaken er even niet zijn. 

Ik ga dan op een stilteretraite van zeven dagen 

waarin ik geen contact heb met de buitenwereld; 

ik heb geen mobiel en praat ook niet met mijn 

mede-retraitegangers. We mediteren tien uur per 

dag en gebruiken ook onze maaltijden in stilte. Geen 

luxe, geen Netflix, niks.

Veel mensen verklaren me voor gek als ik ze dit 

vertel. ‘Serieus? Een week niet praten? En alleen 

maar mediteren? Ik zou gek worden!’ Voor mij is 

het precies andersom: door dit te doen, word ik juist 

niet coo coo. Wat een weldaad om een week even 

nauwelijks informatie, prikkels en afleidingen op je 

afgevuurd te krijgen.

Het zijn de ideale omstandigheden om eens stil te 

staan bij vragen als: hoe gaat het nu eigenlijk met 

me? Wat houdt me bezig? Doe ik nog steeds de dingen 

die ik wil doen? Welke zaken kan ik anders doen? Hoe 

doe ik dat?

Als je dan na zeven dagen weer losgelaten wordt in 

de gewone wereld, is dat wel even wennen. En al heel 

snel ga je ook gewoon weer op in al die hectiek. Maar 

als er wezenlijke vragen beantwoord zijn, is daaruit 

ook nieuwe energie, motivatie en doelgerichtheid 

ontstaan. En het belangrijkste: je weet weer wat de 

essentie is voor jou.

Dus nu jij noodgedwongen thuiszit en alsnog vast 

allerlei afleiding kunt opzoeken: laat ook de boven-

staande vragen zo eens voorbijkomen. Je hebt er ein-

delijk de tijd en de ruimte voor. Er zit geen deadline 

op en je krijgt er geen punten voor. Maar wat je ervoor 

terugkrijgt is veel meer waard dan dat.

Een jaar geleden vroeg ik mij af: Zou corona wel-

licht een kans bieden om terug te schakelen en tot 

bezinning en introspectie te komen? Ik kan soms 

heel naïef zijn.  

In nog geen jaar tijd zijn we niet naar elkaar toe 

gegroeid, maar zijn we verder van elkaar af komen te 

staan. Op minimaal 1,5 meter. Maar nog veel verder 

waar het meningen en standpunten betreft. We waren 

getuige van de gekste beweringen en acties van 

grote wereldleiders, leiders van politieke partijen en 

lokale ‘andersdenkenden’ als reactie op deze crisis. 

Grote groepen adopteerden deze overtuigingen. 

Het coronavirus bleek een snelkookpan die in korte 

tijd ware gezichten toonde en blootlegde wat zich 

voornamelijk in donkere of ondergrondse hoekjes af-

speelde. Twintig procent van de Nederlanders gelooft 

inmiddels in fake news en een of meer complotthe-

orieën. En de GGZ had het al zo druk. 

Op het moment van schrijven is Biden net geïn-

augureerd als president van de VS. Als je dit leest, 

is het reëel dat daar nu een burgeroorlog broeit of 

reeds woedt. En waan je ondertussen niet veilig. 

Die gebeurtenissen, inspireren gelijkgestemden en 

boze, gefrustreerde burgers overal ter wereld. Kijk 

maar naar onze ‘avondklokrellen’. En als je jezelf 

dan bedenkt dat landen als China en Rusland, maar 

ook verschillende terroristische organisaties er alle 

belang bij hebben dat het hier een chaos wordt, begin 

je jezelf toch af te vragen of het te laat is om alsnog 

kluizenaar te worden. 

De crisissituatie bleek ook een katalysator voor 

overdreven koppen en beweringen in de media door 

allerlei (pseudo)experts. Zo wordt er al gesproken 

over ‘een verloren generatie’ wijzend op de kinderen 

die nu thuisonderwijs krijgen. WTF?! Laat de kinderen 

die inderdaad wat achterstand opliepen dan gewoon 

een jaartje overdoen: ze mogen waarschijnlijk tot 

hun 75ste gaan werken. Klopt: 75. We blijken tegen 

die tijd nog ouder te kunnen worden en een pensi-

oenstelsel was niet meer te doen. Maar hé, misschien 

blijft het hen bespaard. Een paar hyperexperts hebben 

gezegd dat er nog veel besmettelijkere en dodelijkere 

pandemieën op stapel staan als we blijven doen wat 

we altijd deden. 

Ik voel me overigens top! Echt. Zit heerlijk in mijn 

vel. Heel ontspannen ook. Maak me niet meer zo druk. 

Ik leerde het afgelopen jaar namelijk dat het niet aan 

ons is. De natuur heeft het laatste woord. Altijd. 

SERGE FELDMANN IS DECAAN EN BLOGGER 

VOOR PROFIELEN.

Nu: Relax, je hebt niks 
onder controle



De stelling: 
De coronacrisis is 
voor studenten een 
goeie leerervaring

Het Panel

TEKST: JOS VAN NIEROP

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

Het coronavirus en de daarmee gepaard gaande 
maatregelen maakten het studeren niet makkelijker 
afgelopen jaar. Is dat heel erg? Of is de coronacrisis 
juist een goeie levensles waarin je creatief moet zijn 
en leren omgaan met tegenslagen? De leden van Het 
Panel reageren op de stelling: De coronacrisis is voor 
veel studenten een goeie leerervaring. 

Stavroula Kafka: 
‘Als je thuis rustig kunt 

studeren …’ 

Student leisure management

‘Voor studenten die thuis rustig 

kunnen studeren en internet 

en een computer of laptop 

hebben is de coronacrisis een 

goeie leerervaring, eentje die 

kan worden meegenomen in 

de competentie: “Ondanks de 

coronacrisis en twee lockdowns...”

Studenten die deze luxe niet 

hebben of bijvoorbeeld een 

werkplaats nodig hebben om aan 

projecten te werken, valt het best 

zwaar, maar het is niet onmogelijk. 

Het test je veerkracht. 

Het ligt dus heel erg aan de 

persoonlijke situatie van een 

student en of de student het 

mentaal aankan. Maar studenten 

die het als een “goeie leerervaring” 

zien, daar zijn er niet veel van.’

Zeyad Al Mumar: 
‘Met z’n allen geleerd om 

ons aan te passen’

Student bedrijfskunde

‘Ik denk dat de coronacrisis niet 

alleen voor de studenten een goeie 

leerervaring is, maar voor iedereen 

in het onderwijs. Het is voor  

58profielen 154 - 2021

Handen wassen, handen wassen, handen wassen
Waren we nou echt altijd zo smerig? Kennelijk wel.  

Maar door corona leerden we handen wassen als een 
pro: minimaal 20 seconden en met zeep!

De positieve kant van Corona?!
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Het Panel



Ed Meesters: 

‘Met onderzoek verdient zo’n 

leerervaring studiepunten!’

Docent social work

‘De coronacrisis kan een duidelijke 

leerervaring zijn: omgaan met 

tegenslagen, omgaan met niet-

natuurlijke regels, omgaan met 

afhankelijkheid, iets betekenen 

voor anderen, buiten kaders 

denken etcetera, etcetera.

Er wordt een beroep gedaan op 

frustratietolerantie, op veerkracht, 

op doorzettingsvermogen en 

op samenwerken. Als studenten 

met bijvoorbeeld enige literatuur 

en onderzoek hier tekst bij 

kunnen maken en creatief de 

relatie kunnen leggen naar het 

belang voor de eigen toekomst 

als professional, dan verdient 

die leerervaring erkenning in de 

vorm van studiepunten! Dat is een 

mooie uitdaging voor opleidingen 

om competenties op die manier 

alternatief in te vullen.’

heeft gestaan van emotionele/

mentale struggles dan is dat ook 

oké. Als dit jaar slechter is gegaan 

door tegenslagen dan is dat ook 

oké. 

We verplichten onszelf snel 

om altijd het positieve uit elke 

situatie te halen, maar het kan 

ook zijn dat deze periode nu niet 

leerzaam is geweest. En hoewel dit 

ruimte geeft om met behulp van 

introspectie te leren omgaan met 

de situatie, is het ook oké als deze 

coronatijd géén goede leerervaring 

is geweest.’

‘Op de lange 
termijn vraagt 
het heel veel 
motivatie en 
discipline om
door te blijven 
gaan.’

Ilse Stokman: 

‘Maar we willen graag weer 

op locatie dingen leren’

Student bedrijfskunde

‘Tijdens de eerste coronagolf was 

het zeker een goede leerervaring 

en zijn alle studenten er heel 

flexibel van geworden, maar op de 

lange termijn vraagt het heel veel 

motivatie en discipline om door te 

blijven gaan. 

Zeker een stage die thuis 

uitgevoerd moet worden voelt 

heel anders aan; het onderste 

uit de kan halen lukt dan niet. 

Studenten gaan daar dan wel weer 

flexibel mee om, en dat is tot op 

bepaalde hoogte dan een goede 

leerervaring. Maar we willen ook 

graag weer fysiek op locatie dingen 

kunnen leren...’ 

Hilde Valentin: 
‘Sommigen hebben zonder 

corona al genoeg meegemaakt’

Docent bij de dienst onderwijs en 

ontwikkeling

‘In mijn lessen zitten nogal wat 

studenten die alleen wonen en in 

Nederland geen of een zeer beperkt 

netwerk hebben. Zij wonen hier nog 

maar kort en komen bijvoorbeeld 

van Aruba of Curaçao. Sommigen 

zijn gevlucht voor geweld en 

komen uit Syrië, Iran of Turkije. 

Sinds de nieuwste lockdown zit 

een aantal van hen in hun eentje 

thuis, ze hebben alleen via een 

scherm contact met familie in 

het buitenland. Ook tijdens de 

feestdagen waren ze alleen. 

Het gebrek aan (vertrouwde) 

gezichten om je heen en niet 

de mogelijkheid hebben om 

gewone gesprekken te voeren 

of samen te zijn, lijkt mij geen 

gezonde situatie. Ik denk ook 

niet dat deze groep studenten 

een dergelijke leerervaring nodig 

heeft. Zij hebben zonder corona 

en lockdowns genoeg meegemaakt 

in hun leven. Zij hebben hun 

veerkracht om te dealen met 

tegenslagen al lang bewezen.

Voor studenten die nooit echt 

zorgen hebben gehad in materieel 

en/of immaterieel opzicht, 

is dit mogelijk wel een goeie 

leerervaring. Het kan geen kwaad 

om te ervaren dat het leven niet 

altijd loopt zoals je had gepland en 

mogelijk komen deze studenten 

sterker en beter gewapend tegen 

tegenvallers uit deze situatie.’

‘Ik denk dat we met z’n allen 
iets hebben geleerd dat we 
zonder corona niet snel zouden 
leren.’

iedereen improviseren en ik denk 

dat we met z’n allen iets hebben 

geleerd dat we zonder corona 

niet snel zouden leren. Namelijk: 

onszelf aanpassen aan de situatie 

en daarmee leren omgaan. Nog 

belangrijker: een positieve 

mindset aanleren en voordeel in 

het nadeel zien!’

Ivo van Dalen: 
‘Belangrijkste is om niet te  

hard voor jezelf te zijn’

Student finance & control

‘Mijn antwoord zal klinken als een 

zoetsappig cliché, versgeplukt uit 

een willekeurige yogakalender: het 

gaat erom welke leerervaringen 

jij eruit haalt. Of het nou een 

tijd is om jouw flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen te testen, 

jouw introspectie te vergroten,  

of jouw discipline te trainen, het 

gaat erom wat je doet met de tijd 

die je gegeven is. 

Er is veel te leren in deze 

coronaperiode, maar ik denk dat 

het belangrijkste is om niet te 

hard voor jezelf te zijn. Het is een 

lastige periode geweest voor velen. 

Als deze coronatijd in het teken 
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Schrijf je voor 1 april in als abonnee van denieuwsbrief en maak kans op een van de vijf coronataarten!
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