
Naam: Dagmar Perquin
Leeftijd: 12 jaar
Functie: Leerling op Thorbecke 
Nieuwerkerk aan den IJssel
Favoriete bezigheid nu we veel thuis 
zitten: Tekenen
Tip voor tijdens een lockdown/thuis 
lessen volgen: Richt de kamer waar je 
veel in zit leuk in en neem pauze tussen 
(school)werk.
Positief aan corona: geen idee

Het is gewoon lastiger
Petra: “Hoe ervaren jullie het onderwijs op 
deze manier?”

Marc: “Ik heb twee dochters en ze reageren 
totaal verschillend. De oudste vindt het 
heerlijk. Tijdens de eerste echte lockdown 
al. Ze vindt het prima om thuis les te volgen. 
Dagmar ziet dat anders. Ze mist haar 
vriendinnen. Ze zit natuurlijk ook in de eerste, 
dus het was voor haar sowieso wennen.”

Dagmar: “Het is ingewikkeld om te snappen 
hoe het allemaal werkt. En bij mij begon het 
jaar ook al raar. Ik moest bijna meteen in 
quarantaine. Daardoor had ik gelukkig al wel 
een beetje kunnen oefenen met online in de 
les zijn.”
Marc: “Hoe ervaren andere ouders en 
leerlingen het hybride onderwijs? Wij hadden 
al ervaring met de middelbare school. Maar als 
je oudste nu in de eerste zit, dat lijkt me wel 
moeilijk…”

Petra: “De overstap naar middelbare school 
is heel groot – en dan nog dit erbij. Het grote 
verschil met de lockdown is dat we nu kinderen 
om de dag op school hebben. En sommige 
leerlingen komen wel iedere dag, als we dat 
met elkaar nodig vinden. Het was een moeilijk 
beslissing om te kiezen voor dit systeem. 
Tegelijkertijd hoop ik echt dat we daarmee 
voorkomen dat we straks weer helemaal thuis 
zitten. En ik vond het een goede beslissing 
voor leerlingen en teamleden die in de 
risicogroep vallen of familie hebben die risico 
lopen. Op deze manier kunnen zij ook ‘gewoon’ 
meedoen. En we houden het rooster intact. Er 
zijn ook scholen die ervoor kiezen om alleen 
nog de AVO-vakken te geven. Wij hebben 
tijdens de lockdown gemerkt dat je kinderen 
dan echt te kort doet. Zeker op een school als 
de onze, waar veel leerlingen bewust kiezen 

De directeur, twee docenten,
een leerling & een ouder in gesprek 
over onderwijs in coronatijd

Op Thorbecke Voortgezet Onderwijs Nieuwerkerk wordt al sinds de 
herfstvakantie hybride lesgegeven. Leerlingen komen om de dag naar school. 

De dag dat zij thuis zijn, volgen ze de lessen online. Hoe wordt dit systeem 

ervaren door docenten, leerlingen, ouders en directeur? Op een dinsdagavond 

in november gingen zij (via Teams) met elkaar in gesprek.

voor vier uur extra belangstellingsonderwijs in 
de week.” 

Marcia: “Het is best lastig om goed te 
weten hoe het met leerlingen gaat in het 
thuisonderwijs. Het is moeilijker om echt 
contact te krijgen. Als docent leer je op de 
opleiding dat je als eerste contact moet 
maken met je leerlingen. Dat deed ik altijd heel 
letterlijk: ik gaf leerlingen bij binnenkomst 
een hand. Dat vervang je niet met een digitaal 
handje in de lucht. Nu de leerlingen om de dag 
op school zijn is het natuurlijk wel anders dan 
tijdens de lockdown.”
Lisa: “Vooral voor leerlingen die zelf niet goed 
structuur kunnen aanbrengen is het nu echt 
extra ingewikkeld. Het is gewoon lastiger.”

Anders is het zo stil, 
alleen in de slaapkamer 

Marc: “Is het niet veel complexer, deze manier 
van lesgeven?”

Marcia: “Je hebt echt een andere aanpak 
nodig. Je moet je lessen anders inrichten 
en anders aansturen. Je hebt twee heel 
verschillende groepen tegelijkertijd te 
bedienen. Het zijn twee lessen in één, maar ook 
weer niet.”

Petra: “Nu is het hybride onderwijs ingebracht 
als iets dat moet voor iedereen. We hebben 
onszelf de opdracht gegeven de kinderen die 
thuis zitten volwaardig mee te laten doen in 
de lessen. Hoe zorg je dat lessen ook voor 
leerlingen thuis uitdagend en te volgen zijn? 
Hoe zorg je dat ze betrokken zijn? We zitten 
nu ineens allemaal met elkaar in dezelfde 
leercurve. We moeten wel digitaal.”
Lisa: “We hebben afspraken gemaakt en dat 
werkt fijn. Geluid uit, camera aan, bijvoorbeeld. 
Het is fijn dat we het samen doen. Leerlingen 
helpen mee. Ze geven het bijvoorbeeld aan als 
ik iets technisch handiger kan doen, of geven 
antwoord op vragen van leerlingen in de chat. 
Dat is wel mooi van deze tijd. Het is zoeken 
naar een manier die voor iedereen prettig is 
en dat doe je samen. Ik heb trouwens best 
veel op mijn opleiding gehad wat nu helpt. 
Bijvoorbeeld over hoe je instructiefilmpjes 
opneemt.”

Marc: “Vind jij filmpjes fijn, Dagmar?”

Dagmar: “Ja, een docent kun je niet 
terugspoelen! Veel docenten doen hun best, 
maar het lukt natuurlijk niet altijd. Sommige 
docenten leggen aan één stuk door uit. Dan 
kom je er vanachter de computer echt niet 
tussen met een vraag. Ze zien je vraag dan ook 
niet.”

Naam: Petra van den Berg
Leeftijd: 54 jaar
Functie: Directeur Thorbecke Nieuwerkerk
Favoriete bezigheid nu we veel thuis 
zitten: Lekker trainen met onze pup Gijs
Tip voor tijdens de locdown/thuis 
werken: Ga in je pauzes lekker naar 
buiten!
Positief aan corona: De enorme 
versnelling die alle mogelijke manieren 
van leren op afstand heeft doorgemaakt 
door de inzet van digitale middelen.

Naam: Lisa Aalmers
Leeftijd: 25 jaar
Functie: Docent Engels op Thorbecke 
Nieuwerkerk en mentor van de klas 
van Dagmar
Favoriete bezigheid nu we veel thuis 
zitten: Ik zit eigenlijk bijna niet thuis 
nu; ik werk vanuit een leeg lokaal. 
Tip voor tijdens de locdown/thuis 
werken: Ga af en toe even lekker naar 
buiten om je hoofd leeg te maken en 
bel je oma eens op.  
Positief aan corona: Minder verkeer 
op de weg, en dat is beter voor het 
milieu. 
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Lisa: “Ik laat leerlingen nu vragen stellen via 
mijn oortje. Dan hoor ik het direct en kan ik 
antwoorden. Ik herhaal de vraag dan voor 
de klas die voor mijn neus zit. Sommige 
leerlingen vonden het spannend in het begin, 
maar nu werkt het wel. Nadeel van een 
oortje is dat omgevingsgeluiden ook worden 
doorgegeven.”

Marcia: “Een aantal leerlingen vindt dat juist 
weer heel fijn. Anders is het zo stil, zeggen ze, 
alleen in hun slaapkamer.”

Een sprint naar voren 
voor het onderwijs

Marc: “Ik vind die instructiefilmpjes dus een 
voorbeeld van hoe technologie kan bijdragen 
aan goed onderwijs. Mijn andere dochter zoekt 
zelf ook filmpjes op als ze iets niet begrijpt. 
Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, zo’n 
filmpje maken… Deze tijd dwingt het onderwijs 
om een sprint naar voren te maken. Maar er 
zijn wel flinke spierballen voor nodig, om dit te 
doen.” 

Petra: “Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Als school 
hebben we nu in hoog tempo een slag moeten 
maken, die we toch al wilden maken. Alle 
leerlingen een eigen device en veel meer 
digitaal lesmateriaal!”

Marc: “En wat is jouw rol daarin?”

Petra: “Als schoolleider probeer je te 
faciliteren en te ontzorgen. We waren al wel 
bezig met veel onderwijsontwikkelingen. Maar 
dat kon iedereen toch op zijn eigen tempo 
doen, en met accenten op dat wat zij belangrijk 
vonden. Nu moest iedereen zijn comfortzone 
uit. Ik merk dat het ‘in de huiskamer zijn’ 
voor sommige docenten spanningen mee 
brengt. Ouders kunnen meekijken en luisteren 
en je privacy lijkt minder gewaarborgd. 
Tegelijkertijd zijn er goede dingen ontwikkeld 
die ons onderwijs straks, na Corona, ook beter 
maken. En onze digitale vaardigheden zijn 
erg uitgebreid. Ik zou vorig jaar niet hebben 
kunnen dromen dat we dit gesprek ‘s avonds 
zo zouden hebben, via een schermpje. Het 
voelt net zo comfortabel als aan de keukentafel 
zitten met elkaar.” 

De directeur, twee docenten,
een leerling & een ouder in gesprek 
over onderwijs in coronatijd

Eindelijk weer eens iemand een echt 
schouderklopje geven, dat zou fijn zijn! 

Naam: Marcia Varenhout-Wolters 
Leeftijd: 46 jaar
Functie: Docente geschiedenis en mentor 
4 mavo van Thorbecke Nieuwerkerk
Favoriete bezigheid nu wel veel thuis 
zitten: Wandelen met de honden, huis 
anders inrichten.
Tip voor tijdens de locdown/thuis: Blijf 
in beweging en geniet van elkaar.
Positief aan corona: Mijn digitale 
vaardigheden hebben een vogelvlucht 
genomen.

Online is niet hetzelfde

Marc: “Ik kan me wel voorstellen dat je als 
docent de energie van een klas nu erg mist. 
Dat heb ik zelf ook op het werk. Je moet veel 
actiever contact zoeken.”

Marcia: “Je voelt de reacties echt minder aan. 
Online is niet hetzelfde.”

Marc: “Jij hebt met je klasgenoten onderling 
wel veel contact, toch Dagmar? Dat zijn jullie 
natuurlijk ook gewend, online contact hebben.”

Dagmar: “Ja, maar toch is het fijner om 
elkaar ook echt te zien! Bellen gaat meer 
over schoolzaken, als je elkaar ziet heb je 
gesprekken over….”

Marc: “Koetjes en kalfjes?”

Dagmar: “Ja, Tiktok, enzo.”

Marc: “Ik ben in de eerste lockdown een 
andere baan begonnen. Je krijgt dan toch een 
bepaalde onderstroom niet mee binnen het 
team. Hoe is dat voor jou, Petra? Nu je team 
veel minder ziet?”

Petra: “Klopt, in de eerste lockdown was er 
vooral een focus op hoe krijg je de lessen 
weer aan de gang. We hebben snel de switch 
gemaakt naar een ander rooster. We moesten 
snel beslissen. We waren letterlijk en figuurlijk 
leiding aan het geven op afstand, want we 
moesten ook veel regels ‘opleggen’, omdat we 
de lessen snel opgang wilden hebben. Deze 
keer hadden we meer tijd, en konden we elkaar 
gemakkelijker ontmoeten. Iedereen heeft 
natuurlijk zijn eigen rol, maar we beslissen wel 
meer samen. Als team.”

Marcia: “Ik val in de risicogroep, dus in maart 
zat ik echt op een eilandje. Je verliest dan de 
binding met school en het team, ook al doet 
iedereen zijn of haar best en jij zelf ook. Ik vind 
het nu, met onze maatregelen, nog steeds heel 
spannend om voor de klas te staan. Mijn arts 
raadt het ook niet aan. Maar ik heb een eigen 
bubbel gecreëerd waardoor ik me prettig voel.”

Marc: “Zou je dan nu niet liever zelf online 
lesgeven? Dat is toch veel veiliger?”

Marcia: “Het is een afweging die je moet 
maken. Ik vind de ontmoeting met de 
leerlingen uiteindelijk zwaarder wegen. Wat 
heel mooi is, is dat al mijn leerlingen weten dat 
het echt belangrijk voor mij is. Zonder morren 
wassen ze hun handen, houden ze afstand, 
maken ze tafels schoon.”

Anders, maar wel samen

Petra: “Wat ook echt anders is aan deze tijd, 
ik sta continu aan. Roosterwijzigingen, testen, 
verklaringen negatieve test, mailende ouders, 
positief geteste leerlingen… het stopt niet.”

Lisa: “Ja, je hoofd kan nu echt niet uit.”

Marc: “Ja, dat herken ik ook wel. En ook… 
mensen die erdoorheen zitten.”

Dagmar: “Bij mij zit het continu in mijn hoofd. 
Van mij mag het weg, corona.”

Marc: “Jij bent er echt klaar mee. Nou, ik ook.”

Petra: “Ja, iedereen. En dat dan op school alles 
mag en moet. Dat vind ik lastig te rijmen met 
elkaar.”

Marc: “Denk je dat ouders voldoende oog 
hebben voor jullie kant? Ik vraag me dat echt 
af…”

Petra: “Dat denk ik niet. Er spelen zo veel 
vraagstukken voor ons nu. Het is ook veel 
om te begrijpen en mensen hebben ook 
in hun eigen leven al genoeg om mee om 
te gaan. In de reactie van ouders zie je 
de samenleving terug. Veel betrokken en 
begripvolle ouders. Maar ook ouders die 
pertinent weigeren om hun kind mee te laten 
doen aan de maatregelen, zoals het dragen 
van een mondkapje. En natuurlijk veel terechte 
zorgen. Om de sociale ontwikkeling. Om 
achterstanden. Het zijn precies de zorgen die 
wij, binnen de school, natuurlijk ook hebben. 
Het is trouwens ook zo dat ouders nu juist nog 
meer meedenken met de school en veel begrip 
tonen. Wij krijgen veel meer complimenten 
en bedankjes dan dat we kritiek krijgen. Dat 
geeft een goed gevoel. Het is anders, maar we 
zijn wel samen. En daarom vind ik het wel een 
bijzondere periode!”

Marcia: “Historisch, zeg ik dan, als 
geschiedenisdocent. Maar wat mij betreft had 
het niet gehoeven! Wat willen jullie echt kwijt 
van deze periode?”

Marc: “Niemand een schouderklopje kunnen 
geven!”

Marcia: “Ja, dat gebrek aan fysiek contact. En 
weg met desinfectiemiddelen!”

Lisa: “Slechte wifi!”

Petra: “Het moeten nadenken over alles, 
continu aanstaan.”

Dagmar: “Gewoon alles! Ik wil het echte leven 
terug!”

Naam: Marc Perquin
Leeftijd: 43 jaar
Functie: Manager Operation bij S[&]T in Delft
Favoriete bezigheid nu wel veel thuis zitten: 
klussen in en om het huis
Tip voor tijdens de locdown/thuis werken: 
Geniet van de tijd die je meer met je gezin in 
huis thuis doorbrengt.
Positief aan corona: Veel minder woon/
werkverkeer en dat thuiswerken goed kan 
werken. 

39

VIVES 171


