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Voorwoord
De coronacrisis heeft op de hele wereld effect, dus ook op alles en iedereen bij Fontys.
Studenten en docenten, ondersteunend personeel en bestuurders. Oud of jong, behoedzaam
of kritisch.
Op 13 maart 2020 kwam ineens iedereen thuis te zitten. De school ging op slot.
Alles werd anders: onderwijs en onderzoek, stages en examens. Voor sommigen was het,
fysiek of mentaal, afzien. En vrijwel iedereen miste het contact met collega’s en (mede-)
studenten.
Toch was het niet alleen kommer en kwel. De crisis gaf ruimte voor reflectie en bood
ook kansen: van de versnelde digitalisering van het onderwijs tot gloednieuw toegepast
onderzoek door lectoren, docenten én studenten.
De druk was wel hoog voor al die duizenden die vanachter de keukentafel lesgaven of op
hun slaap- of studentenkamer colleges volgden. Evenzo voor alle medewerkers die de
hogeschool digitaal en anderszins in de lucht hielden en voor de leden van het centrale
en andere crisisteams. Om nog maar te zwijgen over hen die ziek werden of een dierbare
getroffen zagen worden door het virus.
Bron probeerde anderhalf jaar lang al die ontwikkelingen dagelijks in beeld te brengen.
Om mensen op de hoogte te houden, maar zeker ook om bruggen te blijven slaan tussen
iedereen die werkt of studeert bij Fontys en plots aan huis gebonden was.
Dit boekje is een beknopte weergave van deze turbulente periode. Het is zeker geen volledig
overzicht. Maar wel een tastbaar bewijs van de motivatie en veerkracht van de Fontysgemeenschap.

Jan Ligthart
Hoofdredacteur van Bron
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ZORGEN OM VIRUS, MAAR
GEEN CHINA-VERBOD
29 januari 2020

Het College van Bestuur van Fontys besloot vanmiddag vooralsnog geen
maatregelen te nemen vanwege de uitbraak van het coronavirus in China.
Wel wordt studenten ontraden om naar dat land af te reizen.
Er zijn al mensen in Nederland getest op het virus, maar niemand bleek besmet. Volgens
het RIVM lijkt de kans op besmetting niet groot en is het virus niet makkelijk van mens op
mens overdraagbaar.
Sommige Fontys-studenten lijken niet heel gerust op de virusuitbraak, zo blijkt uit een
kleine rondgang. “Er is nog weinig bekend en dat is eng”, zegt de Bulgaarse ICT-student
Kaloyan. “Het coronavirus verspreidt zich snel en er is nog geen medicijn, wat niet bepaald
rustgevend is.”
Zijn Italiaanse medestudent Nicolo: “Gelukkig woon ik in Eindhoven, een stad die relatief
klein is. Als ik in Amsterdam had gewoond zou ik me nog onrustiger voelen.”
FHICT-student Suzan maakt zich niet zo druk. “Het komt wel dichtbij als je hoort dat er in
Frankrijk al mensen besmet zijn. In Nederland is het nog niet geconstateerd, dus ik voel me
hier nog steeds veilig.”

Maatregelen
Fontys onderneemt dus geen actie. Niet als het gaat om de drie studenten die op korte
termijn uit China terugkeren. En ook niet waar het de 38 Chinese studenten betreft die in
Nederland bij Fontys een bachelor of een minor volgen.
Wel wordt studenten en medewerkers die onlangs in China waren dringend opgeroepen bij
ziekteverschijnselen contact op te nemen met hun huisarts. [JL, KW]

EERSTE BIJEENKOMST OMT, EERSTE BESMETTING IN EUROPA (FRANKRIJK)
24 januari
UITBRAAK IN WUHAN IS OFFICIEEL
22 januari

JANUARI 2020

EERSTE OMT-ADVIES: MELDINGSPLICHT BIJ INFECTIE-GEVALLEN
27 januari
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BESMETTINGEN GEEN
REDEN VOOR SLUITING
28 februari 2020

Het coronavirus heeft inmiddels twee
Nederlanders besmet, onder wie een
man uit Loon op Zand. Maar Fontys blijft
vooralsnog gewoon open.
Fontys volgt hierin de richtlijnen van het RIVM.
Ook studenten en medewerkers die afgelopen
krokusvakantie in het buitenland waren op
plekken waar het virus heerst, hoeven niet thuis
te blijven. “Als zij geen gezondheidsklachten
hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk of
school.”

Extra controle
Wel neemt Fontys al voorzorgsmaatregelen. Zo komt er een website met informatie over
het coronavirus en zogenoemde Q&A-lijsten. Ook worden studenten en medewerkers
voorgelicht over een goede persoonlijke hygiëne. “We gaan er ook extra op letten dat overal
genoeg zeep en papieren handdoekjes aanwezig zijn”, meldt Houterman.
En vandaag kwam voor het eerst een speciaal hiervoor geformeerd crisisteam samen. Dat
gaat in kaart brengen wat er zou kunnen gebeuren als er een werkelijk grote uitbraak komt
van het virus.
Onder meer studenten die naar bepaalde gebieden in China en Zuid-Korea wilden, zagen
hun buitenlandminor al in het water vallen, vanwege de corona-uitbraken daar. [PM]
Update 2 maart
Studenten en medewerkers die in de afgelopen 14 dagen in een land met een hoge besmettingsgraad
zijn geweest, dienen bij de geringste gezondheidsklachten uit voorzorg thuis te blijven, meldt de website
van Fontys vandaag. Het gaat dan om China, Singapore, Zuid-Korea, Iran en sommige delen van Italië.

EERSTE CORONAMAATREGEL FONTYS: VERBOD OP REIZEN NAAR CHINA
31 januari

DE EERSTE BESMETTING IN NEDERLAND

WHO ROEPT INTERNATIONALE NOODSITUATIE UIT
30 januari

27 februari

VIRUS KRIJGT OFFICIËLE NAAM: COVID-19
14 februari

FEBRUARI 2020
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IN QUARANTAINE
IN HET BUITENLAND
3 maart 2020

Verschillende universiteiten in Noord-Italië en Zuid-Korea
hebben vanwege het coronavirus de deuren gesloten. Een
aantal universiteiten verplicht buitenlandse studenten om
eerst in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor studenten
van Fontys, onder wie Livia Peltrera in Seoul.
“Ik ben nu een week in Seoul, maar kan pas vanaf 16 maart
op de universiteit terecht”, vertelt de student van Fontys
Sporthogeschool.
Zij moet nu eerst twee weken in quarantaine in verband met de incubatietijd van het virus.
Hoewel ‘quarantaine’ een groot woord is, zegt Livia. “Iedereen gaat gewoon de stad in. Dat
kan niet anders, want je moet ook boodschappen doen.”

Mondkapjes op
Toch merkt ze de gevolgen van het virus goed in miljoenenstad Seoul. “Iedereen loopt met
mondkapjes op. En ook al weet ik dat ze niet helpen, ik draag er ook maar een. Ik hoorde
van een vriend dat niemand in de metro naast hem ging zitten, omdat hij er geen op had.”
Overal in de stad staan pompjes met ontsmettingsmiddel. “Bij roltrappen zag ik schoon
makers continu de leuningen ontsmetten. Voor mezelf maak ik me geen zorgen. Het virus is
voor jonge mensen niet gevaarlijk.”
In Seoul zitten nu 34 studenten van Fontys. In Noord-Italië hebben 22 studenten van
Fontys last van corona-maatregelen omdat verschillende universiteiten dicht zijn gegaan.
In China zijn geen studenten van Fontys meer. Voor studenten die door het coronavirus in
de problemen komen met hun buitenlandminor probeert Fontys een oplossing te vinden,
aldus Eva Buijsman van Fontys Internationalisering.
In totaal verblijven 800 Fontys-studenten in het buitenland voor een minor, stage of
bijvoorbeeld een afstudeeronderzoek. Het gros ondervindt op dit moment geen problemen.
[PM]
EERSTE STERFGEVAL IN NEDERLAND DOOR CORONA
6 maart
FONTYS KOMT MET EIGEN CORONA-WEBSITE
28 februari

FEBRUARI 2020

60 NIEUWE CORONAGEVALLEN IN NEDERLAND
7 maart

STUDENTEN TERUG UIT RISICOGEBIEDEN MOETEN BIJ KLACHTEN THUIS BLIJVEN
2 maart
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STUDENTEN RUSTIG
ONDER UITBRAAK
4 maart 2020

Elke dag nieuwe besmettingen van het coronavirus. 23 in totaal op woensdag
4 maart. Ook Fontys neemt voorzorgsmaatregelen. Studenten die Bron sprak,
reageren gelaten: “Mensen maken zich veel te druk.”
“Dit hele virus leeft niet bij mij en de meeste van mijn
leeftijdsgenoten”, vertelt Nina, tweedejaarsstudent
Verpleegkunde. “Ik ben jong en gezond, dus ik heb ook niet het
gevoel dat ik ziek ga worden. Vandaar dat ik er ook niet mee
bezig ben.”
Ook collega-student Maartje reageert gelaten. Ze vindt de
mediaheisa overtrokken. “Aan de normale griep sterven
volgens mij meer mensen. Daarover maak ik me persoonlijk
geen zorgen, dus waarom wel om dit virus?”

Nina

ICT-student Jesse blijft ook rustig onder alle ophef. “Ik sta hier
erg nuchter in. Ik denk dat het niet nodig is om maatregelen te
treffen. Mensen maken zich veel te druk.”

Onnodige paniek

Jesse

Kiki, deeltijdstudent van de docentopleiding Biologie, vindt
dat er meer paniek is dan nodig. Ze neemt zelf geen
voorzorgsmaatregelen. “Ik ben gezond dus ik kom er wel
overheen. Het zal hier erger worden, maar je doet er niks aan.”
Kiki gaat in ieder geval niet met een ander gevoel naar school
sinds er meerdere besmettingen in Nederland zijn. “Ik ben er
niet bang voor. Ik zou me pas zorgen maken als ik oud was of
een kindje had.” [JE, KW]

Kiki

EERSTE PERSCONFERENTIE RUTTE
9 maart

OPROEP: GEEN HANDEN SCHUDDEN, IN ELLEBOOG NIEZEN
9 maart

SCHOLEN IN BRABANT DICHT: TE VEEL LEERKRACHTEN MET KLACHTEN
8 maart

MAART 2020
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‘ALS HET ERGER WORDT,
GA IK TERUG NAAR CHINA’

10 maart 2020

You Wang maakt zich zorgen over de coronacrisis. Eerder maakte zij aan den
lijve in haar geboorteland China de SARS-crisis mee. Dat ging daar destijds maar
ternauwernood goed. En toch: “Als het hier veel erger wordt, ga ik terug naar China.
Dat is veiliger.”
In november was You (medewerkster Fontys Hogeschool Economie en Communicatie) nog
in China met een grote groep studenten en docenten. Toen was er nog niets aan de hand.
Maar dat het snel kan gaan met een infectieziekte, weet de 35-jarige You uit eigen ervaring.
GROTE EVENEMENTEN IN BRABANT VERBODEN
10 maart

FONTYS SCHRAPT OPEN AVONDEN EN DUTCH HAPPINESS WEEK
10 maart

MAART 2020

KWART FONTYS-MEDEWERKERS WERKT KOMENDE WEEK THUIS
10 maart
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“De SARS-uitbraak begon in 2003 in Hongkong, maar kende al snel Beijing als grootste
broeihaard. En daar woonde ik.” You was bezig met de eindexamens van de middelbare
school, toen alle scholen dichtgingen vanwege de uitbraak.
Het SARS-virus is nauwe familie van het coronavirus. “Mijn moeder was een chirurg. Die
was echt nooit onder de indruk als het om ziektes ging. Maar bij SARS toonde zij zich voor
het eerst héél bezorgd.”
You wilde naar een universiteit in Nanjing. “Dat werd door die crisis een groot avontuur
voor mij.” Een treinreis van tien uur in strikte afzondering, gevolgd door een quarantaineverblijf in een hotel dat als een soort luxe gevangenis fungeerde.
Dat was toen en zo gaat het ook nu in China. Een week geleden stortte een soortgelijk
quarantainehotel in de stad Quanzhou in, waarbij minstens tien doden en meer dan 25
gewonden vielen. Al wordt daar door de autoriteiten in alle talen over gezwegen.

Alarmerend
Toch is het niet de Chinese overheid, maar juist de Nederlandse waar You - die nog altijd de
Chinese nationaliteit heeft - zich nu zorgen over maakt. “In deze hele coronacrisis heb ik
mijn twijfels bij wat de Chinese overheid naar buiten brengt, maar toch zeker ook over het
beleid van de Nederlandse overheid.”
You vindt dat in ons land de aanpak traag, laat en halfslachtig is. Zij somt zo een heel
lijstje op: gezichtsmasker verplichten, ramen en deuren open als het kan, openbare
bijeenkomsten afgelasten.
“De Chinese ambassade raadt landgenoten in Nederland aan het openbaar vervoer te
mijden. Waarom doet de regering hier niet hetzelfde?”
Vier doden en ruim 380 zieken in Nederland, maar het is karig wat de overheid doet. In de
ogen van You maar volgens haar ook in die van veel andere buitenlanders en expats hier.
“Mijn man heeft in zijn werk heel veel met expats uit India te maken. Heel stellig zeggen zij
allemaal dat als het erger wordt, ze om die reden teruggaan naar India. Net als ik terugga
naar China als het hier uit de hand loopt. Wanneer dat is? Als de Chinese overheid zegt: we
gaan burgers terughalen. Dan ga ik, met mijn kind. Mijn man weet dat ook.” [JL]

Naschrift: You Wang is uiteindelijk niet teruggegaan naar China.

OMT: UITBRAAK VALT NIET MEER IN TE DAMMEN
12 maart

NEDERLANDERS HAMSTEREN MASSAAL

WHO VERKLAART CORONACRISIS TOT PANDEMIE
11 maart

12 maart

OPROEP RUTTE OM VANAF NU THUIS TE WERKEN
12 maart

MAART 2020
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INEENS IS HET LEEG EN
STIL OP DE CAMPUSSEN
13 maart 2020

Het is leeg en stil op de campussen en in de gebouwen van Fontys. Het is kennelijk
niemand ontgaan dat sinds vandaag het onderwijs op locatie volledig is afgelast.
Alleen schoonmakers, portiers en een handvol medewerkers meldden zich op het werk. Het
aantal studenten dat het eigen kluisje leeg kwam halen, was op de meeste plekken op één
hand te tellen.
Gistermiddag maakte premier Rutte strenge corona-maatregelen bekend. Hij meldde onder
meer dat het hoger onderwijs werd verzocht zo weinig mogelijk fysieke colleges te geven.
Later bleek dit geen verzoek te zijn, maar een harde maatregel.
Daardoor zijn alle gebouwen bij Fontys vanaf komende week dicht voor studenten. Dat
leidde bij het klantcontactcentrum tot een flinke toename aan vragen via mail en social
media. “Het was erg druk, maar nog behapbaar”, aldus een medewerker.

VOORLOPIG GEEN HOGER ONDERWIJS OP LOCATIE
13 maart

FONTYS: GEEN FYSIEK ONDERWIJS TOT APRIL
13 maart

MAART 2020

GEEN BIJEENKOMSTEN MEER MET MEER DAN 100 PERSONEN
13 maart
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Medewerkers mogen nog wel komen, maar als het even kan liever niet: thuiswerken waar
mogelijk is voorlopig het motto.

Oorverdovend
In de gangen, hallen en lokalen waar normaal op collegedagen honderden zo niet duizenden
studenten en medewerkers doorheen komen, is het oorverdovend stil. Kantines zijn dicht of
wel bemand maar zonder klanten in de buurt.
Externe partijen als Maas International, het bedrijf dat ervoor zorgt dat alle koffieautomaten
gevuld blijven, bezinnen zich op maatregelen.
Over het hoe en wat van digitaal onderwijs en andere praktische gevolgen voert het
crisisteam van Fontys, dat deze week vrijwel dagelijks bijeen kwam, vandaag beraad. [JL]

AL HET ONDERWIJS, HORECA EN SPORTSCHOLEN DICHT
15 maart
VLIEGVERBOD VAN EN NAAR RISICOGEBIEDEN
13 maart

ADVIES: HOUD 1,5 METER AFSTAND
15 maart

MAART 2020

14

LESGEVEN VANUIT JE
WOONKAMER
16 maart 2020

Fontys is sinds vrijdag gesloten. Wél erg lastig als je lessen moet volgen of moet
lesgeven. Maar daar is nu een oplossing voor: online lessen, gegeven vanuit de
woonkamer van de docent.
Ze kleedt zich ‘s ochtends gewoon aan
zoals ze zou doen als ze fysiek voor de
klas staat. Alleen hoeft ze de deur niet
uit. Mieke Pulles, docente communicatie
bij Bedrijfsmanagement MKB, geeft al
sinds vrijdag les vanuit haar woonkamer.
“Ik moest wel even checken of mijn
woonkamer netjes was en afspreken met
mijn man wanneer mijn lestijden zijn,
zodat hij niet door het beeld loopt.”
Ze maakt gebruik van Microsoft Teams,
een digitale vergaderfunctie. “Ik was er totaal niet mee bekend, had er nog nooit van
gehoord. Maar ik dacht: ik ga het gewoon proberen.
Het is belangrijk dat ik studenten iets kan aanbieden, want in deze roerige tijden is
structuur en ritme belangrijk. Het hoeft ook niet perfect te zijn.”
Tijdens haar eerste les heeft ze theorie afgewisseld met opdrachten. Ook heeft ze een online
quiz gebruikt in haar les. “Tot mijn verbazing ging dat goed. Het verschil met een normale
les is dat ik nu niets uitdeel, maar alles vooraf mail. En dat ik nu niets in groepen kan laten
doen, maar studenten individueel moeten leren.”

Wel chill
De respons van de studenten was prima. Maar studenten vinden het ook wennen. “Wel
grappig om te zien dat geen enkele student zijn eigen camera aanzette. Blijkbaar is er veel
behoefte aan privacy.”

NEGEN EU-LANDEN SLUITEN BINNENGRENZEN
16 maart

MAART 2020

PREMIER RUTTE SPREEKT HET LAND TOE
16 maart
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Verder zijn de lessen zo ‘normaal mogelijk’. “Je communiceert nu op een totaal andere
manier met studenten. Het is allemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen fouten durven te
maken.”

Beetje aanklooien
Peter Baas, docent wiskunde en statistiek bij Technische Bedrijfs
kunde begint morgen met zijn eerste online lessen. “Het is nog
een beetje aanklooien om dingen voor elkaar te krijgen, want dit is
volstrekt nieuw voor mij. Stap voor stap krijgen wij het wel onder
de knie denk ik. En het mooie is dat dit niet alleen binnen Fontys
werkt, maar ook erbuiten. Dus ik kan ook studentengroepjes met
hun bedrijfsbegeleider laten spreken en helpen via dit systeem.”
“Ik vind het prachtig als we het voor elkaar krijgen op een redelijke
manier onderwijs te geven. Al is dat dan vanuit de studeerkamer van mijn kinderen, want ik
heb zelf geen studeerkamer.”
Peter oefent zelf ook veel. “Het is allemaal experimenteren, maar we proberen er met
z’n allen iets van te maken. Er heerst echt een positieve vibe. We zetten allemaal onze
schouders eronder.”

Spullen ophalen
Docenten die thuis willen lesgeven, konden vandaag nog alles wat ze nodig hebben om een
les te verzorgen, ophalen op school. Vanaf morgen sluiten de deuren van Fontys voor de
meeste medewerkers en is er geen mogelijkheid meer om benodigdheden op te halen.
Om het allemaal een beetje ‘normaal’ te houden, is ook al de eerste vrijdagmiddagborrel
georganiseerd. Alle docenten van hogeschool BEnT kunnen vrijdag vanuit huis digitaal
proosten op hun eerste contactloze werkweek.

Als de nood hoog is ...
Het team van het Fontys Educatief Centrum was al vóór de sluiting van het hoger onderwijs
bezig met de ontwikkeling van online lesgeven. Paul Dirckx, coördinator van het team, is
zelfs al heel lang bezig met ‘afstandsleren’. “Voor Fontys was de nood voor deze leswijze
nooit hoog. Nu wel en daarom moeten we allemaal snel schakelen. Microsoft Teams
kwam als systeem het beste uit de bus, dus zijn we daarin daags voor het sluitingsnieuws
cursussen gaan geven. Het is mooi om te zien dat docenten het snel oppakken en er goed en
veel gebruik van maken.”
Het Fontys Educatief Centrum wil de docenten blijven bijscholen en blijft, op afstand,
cursussen geven voor meer verdieping. [JE]
IN HET HELE LAND WORDT GEAPPLAUDISSEERD VOOR ZORGMEDEWERKERS
17 maart
EU SLUIT BUITENGRENZEN
17 maart

KABINET: MILJARDENREGELING VOOR ECONOMIE
17 maart

MAART 2020
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OOK CRISISTEAM GAAT
VOLLEDIG DIGITAAL
19 maart 2020

Het centrale crisisteam van Fontys stopt met de bijna dagelijkse fysieke
bijeenkomsten. Vanwege het besmettingsgevaar schakelt het team nu ook
over op digitaal vergaderen.
Het crisisteam regelt alles voor de hogeschool rond de coronapandemie. Het wordt
uiteraard van buitenaf gevoed door informatie en regels van onder meer de rijksoverheid,
gezondheidsdiensten en de Vereniging Hogescholen.
Daarnaast staat het intern in nauw contact met drie taskforces en de eigen crisisteams die
hogescholen en/of locaties van Fontys en ook de diensten IT en Marketing en Communicatie
hebben. De taskforces concentreren zich op het primaire proces, ondersteunende
dienstverlening en online onderwijs.
Tot nu toe verloopt het redelijk gesmeerd, zo stelt teamlid Mascha Arts. “Er is geen enkele
terughoudendheid: alles kan en mag op tafel komen. En over het algemeen zijn we het bijna
allemaal eens met de besluiten die we nemen.”
De leden van het centrale crisisteam, met achter de naam hun rol: Joep Houterman
(voorzitter College van Bestuur), Eva Buijsman (consultant Internationalisering), Nicole
Luijten (consultant Internationalisering), Frans Möhring (directeur P&O), José Theulen
(voorzitter taskforce Dienstverlening), Monique Peels (directeur Huisvesting & Facilitaire
Zaken), Jessie Rutten (adjunct-secretaris CvB), Gerard Lenssen (voorzitter taskforce
Fontys Online Leren), Miranda Smits (voorzitter taskforce Primair Proces), Inge Bruijnaers
(adviseur Veiligheid) en Mascha Arts (communicatie).
Monique Peels en Inge Bruijnaers zijn binnen het team de twee experts crisismanagement. [JL]

VERPLEEGHUIZEN GAAN OP SLOT
19 maart

MINISTER BRUINS TREEDT AF
19 maart

MAART 2020
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MET SPIJT IN HET HART,
TOCH TERUG NAAR HUIS
19 maart 2020

Veel studenten zien het buitenlandavontuur voor hun studie in duigen vallen door
het coronavirus. Seán van Zon, Kim van ’t Verlaat en Stef van Oss besloten, met spijt
in het hart, terug te komen.
De beslissingen ‘wel of niet
blijven’ volgden elkaar snel op
deze week. Waar Journalistiekstudent Seán van Zon maandag
nog appte dat hij gewoon in Ohio
blijft, besloot hij een dag later
om toch terug te keren naar
Nederland.
De Ashland University waar hij
een minor volgt, sloot vorige week
zijn deuren en een paar dagen
later ook de hele campus. Seán
dacht in eerste instantie dat hij
wel kon blijven, door bij vrienden
te gaan logeren.

Sean in de VS

Eerder vertelde hij nog aan Bron hoe erg hij het in de VS naar zijn had: “Ik wil veel leren
over dit land, ik wil in de toekomst namelijk journalistiek werk gaan doen hier.”
Maar dinsdag bleek dat voor hem niet meer houdbaar en besloot hij naar huis te gaan.
“Online lessen zijn niet de manier waarop ik les wil krijgen. Ook is het voor mij een fijner
gevoel om weer thuis te zijn.”
Maar snel naar huis kan de journalistiekstudent niet. Door het beperkte aantal vluchten is
het erg lastig een ticket te vinden. En ze zijn duur. “Toch al gauw 600 euro”, vertelt hij.

BSA MET EEN JAAR UITGESTELD
19 maart

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE AFGELAST
19 maart

MAART 2020
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Trainingskamp op Mallorca
Kim van ’t Verlaat is inmiddels een dag terug uit Mallorca en zag zo een abrupt einde komen
aan haar trainingskamp daar. De
eerstejaarsstudent Journalistiek zat
op het eiland met de Nederlandse
selectie triatleten in de leeftijd van
16 tot 27 jaar. Ook daar volgden de
ontwikkelingen zich razendsnel
op. “In eerste instantie konden
wij ondanks alle perikelen nog
wel gewoon trainen. We wilden op
zondag nog een lange training op
de fiets doen en een duurtraining.
Maar dat ging al niet meer omdat
toen de lockdown ook nog eens met
een dag werd vervroegd.”
Kim van ‘t Verlaat op weg naar huis

De selectie, de enige gasten nog in het hotel, moest verplicht op hun kamer blijven, al werd
daar nog redelijk soepel mee omgegaan. “We deden oefeningen op yogamatjes, op gepaste
afstand van elkaar.”
Dat ze teruggingen naar Nederland was onvermijdelijk. Het trainingskamp gold als
voorbereiding op het wedstrijdseizoen. Maar de eerste wedstrijd gaat al niet door, net als
veel andere wedstrijden.
Kim traint nu vanuit haar woonplaats Spijkenisse en hoopt ondertussen dat er in Nederland
niet ook een lockdown komt. Een voordeeltje heeft zij als topsportstudent wel: “Ik ben al
gewend om online lessen te volgen. Normaal doe ik dat via digitale presentaties, maar nu zit
daar ook geluid bij, omdat de docenten nu digitale lessen maken.”

Afstudeerstage in Barcelona
Stef van Oss, vierdejaarsstudent Bedrijfsmanagement, volgt zijn afstudeerstage bij een
bedrijf in machineonderdelen in Barcelona. Dat doet hij nog steeds, maar dan ‘1454
kilometer verderop’, zoals hij het zelf zegt. Net als Seán en Kim heeft hij geprobeerd zijn
verblijf in Spanje zo lang mogelijk te rekken.
Ook al waren de straten inmiddels uitgestorven door de lockdown. “Je mocht om een
beperkt aantal redenen naar buiten: voor de boodschappen, doktersbezoek, om voor

DUIZEND MONDKAPJES VAN FONTYS NAAR MAXIMA MC
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iemand te zorgen of om je hond uit te laten.
Er waren mensen die hun hond online
gingen verhuren.”
Het werk kon voor hem gewoon doorgaan.
Daarom zag hij in eerste instantie geen
reden om terug te gaan. “Iedereen werkte
al vanuit huis. Alleen werd het steeds stiller
waar ik woonde. Mijn zes huisgenoten,
ook allemaal internationale studenten,
vertrokken een voor een.”
Op het laatst zat hij er in zijn eentje en ook
zijn ouders wilden liever dat hij naar huis
zou komen. De terugvlucht boeken ging
verrassend snel, zegt hij. “Ik had al een
terugticket voor Pasen, omdat ik dan terug
wilde naar mijn ouders in Boekel. Dat kon
ik met een paar klikken omzetten naar deze
week.”

Stef van Oss

Hij was vijf en een halve week in Barcelona. “Het voelde als drie dagen, nu ik erop terugkijk.
Ik had het erg naar mijn zin.”
Hij hoopt dat hij snel weer kan teruggaan. “Ik heb mijn terugticket voor 13 april nog niet
geannuleerd. Waarschijnlijk tegen beter weten in ja.” Ondertussen werkt hij gewoon door
aan zijn stageopdracht. “Daarvoor maakt het nu in principe niet uit of ik daar of hier ben.”
[PM]

Fontys-studenten in buitenland
Elk jaar gaan zo’n 800 Fontys-studenten van Fontys voor hun studie naar het buitenland. Fontys wil
graag dat de buitenlandgangers terugkomen, maar de keuze is aan hen. Volgens een woordvoerder van
Fontys zijn er ook veel studenten die liever in hun gastland blijven, omdat het daar bijvoorbeeld minder
ernstig is dan in Nederland.

TOESPRAAK KONING WILLEM-ALEXANDER
20 maart
GROOT TEKORT AAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN IN DE ZORG
20 maart
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OOK BIZARRE TIJDEN
VOOR PARTNERS FONTYS
20 maart 2020

Cateraars, schoonmakers, beveiligers; werk valt weg of moet door deze
‘contractpartners’ op een andere manier en in veel minder uren worden uitgevoerd.
Alsof de zomervakantie al
begonnen is. Die indruk wekken
de Fontys-campussen in Brabant
en Limburg momenteel. Studenten
zijn er niet te zien, veel gebouwen
zijn gesloten. Slechts hier en daar
zijn er wat docenten die onderwijs
op afstand mogelijk maken of
medewerkers die het ‘primaire
proces’ op gang houden.
Lege kantines dus. Cateraar
Sodexo, normaal met negentig
mensen actief op al onze
campussen, moest het aantal medewerkers terugschroeven. “We proberen de medewerkers
die nu niet bij Fontys ingezet worden, tijdelijk te herplaatsen op locaties waar wij nog
werkzaam zijn”, zegt een woordvoerder.*

Minder werk
Ook voor Maas, dat op de campussen zorgt voor plaatsing en onderhoud van koffiemachines,
is de situatie allerminst rooskleuriger. Bij Fontys maar ook bij andere opdrachtgevers:
driekwart van het werk is tijdelijk weggevallen.
Maas vroeg eerder deeltijd-WW (werktijdverkorting) aan, maar die is deze week omgezet in
de nieuwe, door de regering afgekondigde regeling Noodfonds Overbrugging
Werkgelegenheid. De medewerkers houden daardoor hun volledige salaris.

‘INTELLIGENTE LOCKDOWN’. ALLE BIJEENKOMSTEN TOT 1 JUNI VERBODEN
23 maart
EERSTE NL-ALERT: HOUD AFSTAND EN BLIJF THUIS
22 maart
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23 maart
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Beveiliging
De beveiligers werken intussen gewoon door. Naast de mensen die Fontys hiervoor zelf in
dienst heeft, werkt de hogeschool samen met de externe bedrijven Security Professionals,
Trigion en Fortas Security.
Hun surveillancediensten rijden nu controlerondes langs de gesloten locaties. Dit is tegelijk
een preventieve maatregel ter voorkoming van vandalisme, diefstal en inbraak.
Gebouwen die dicht zijn, worden in de security-meldkamer van Fontys met camera’s extra
in de gaten gehouden.

Hygiëne
Om te voorkomen dat het coronavirus zich kan verspreiden, is hygiëne deze dagen het
toverwoord. Het werk van schoonmaakbedrijf ICS is daarmee crucialer geworden.
In de veelal lege Fontys-gebouwen in Eindhoven en Den Bosch gaat hun werk door, zij
het aangepast. Schoonmaakprogramma’s die normaal gesproken rond vakanties worden
uitgevoerd, zijn naar voren gehaald.
De verlaten koffiebar
van Sodexo in het
Eindhovense R3-gebouw

“We hebben ook profijt van deze situatie, want we kunnen nu alles ondersteboven keren.
Stoelpoten, onderkanten van tafels; alles wordt momenteel aangepakt. We kunnen alles
desinfecteren en een dieptereiniging van het sanitair uitvoeren.”
Op Fontys-campussen in onder meer Eindhoven en Tilburg was al een aantal bouw- en
verbouwwerkzaamheden aan de gang. Deze gaan zoveel mogelijk door. [TD]
* Later in het jaar zei Sodexo vanwege de crisis het contract op.

CENTRALE EINDEXAMENS GAAN NIET DOOR
24 maart
AL HET ONDERWIJS BIJ FONTYS NU DIGITAAL

FONTYS VERLENGT ONLINE LESGEVEN TOT 1 JUNI
25 maart

23 maart
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WE WAREN NIET NODIG
OP DE STAGEPLEK
27 maart 2020

Iedereen kreeg te maken met de coronapandemie. In een serie korte verhaaltjes liet
Bron 92 studenten van Fontys vertellen wat hen bezig houdt in deze crisistijd.
Lars (21) student van de pabo in Eindhoven:
“Er was sprake van chaos op mijn opleiding.
Net toen het virus uitbrak in Nederland
begonnen wij aan onze stageweken. Dat is het
moment waarop wij les kunnen geven aan
basisschoolleerlingen, dus zijn het de meest
leerzame weken.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de
stagiaires wel gewoon op stage zouden
verschijnen om de leraren te helpen met klein
papierwerk, maar ook met de opvang van
sommige kinderen. Dat is namelijk de reden
waarom er momenteel wel degelijk kinderen op
school zijn, ofschoon de scholen gesloten zijn.
Uiteindelijk besloten de leraren op onze stageplekken, die fungeren als onze mentoren, dat
onze hulp niet nodig was. Maar zij zijn dus nog gewoon aan het werk.
Toen ik op een zekere dag aankwam op mijn stageplek (dit was nog vóór de sluiting van
de scholen) was het al een raar gezicht. Het leek wel een studiedag. Er waren nauwelijks
leerlingen aanwezig. Niet alleen omdat veel kinderen een beetje ziek waren en thuisbleven,
maar ook omdat veel ouders hun kinderen uit voorzorg thuishielden.
Ik maak me uiteraard zorgen over het virus, maar ook ik kan niet voorspellen hoe het verder
zal verlopen. Daarom zou ik gewoon aan iedereen willen meegeven: luister naar het RIVM.
Als leraar in spe is het immers mijn taak om mensen wijze lessen mee te geven, haha.” [TS]

VERBOD OP GROEPSVORMING OP STRAAT
26 maart
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BELGIË SLUIT GRENS MET NEDERLAND
26 maart
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COLUMN
Inge van de Vorst, 31 maart 2020

VERMOGEN TOT AANPASSEN
Als je eerder had gezegd dat binnen twee weken heel
Fontys digitaal zou zijn en ik online les zou geven, had ik
je niet geloofd. Mijn relatie met technologie was niet van
harte. Mijn vertrouwen in onze collectieve veranderkracht
niet groot. Als de nood aan de man is, worden we
vindingrijk in hoe te verbinden met elkaar. Hoewel
onwennig, ben ik dolblij met de mogelijkheid om mijn
studenten online te kunnen ontmoeten en begeleiden.
Gister had ik mijn schoonmoeder aan de lijn. Ze is een pittige Amsterdamse die veel heeft meegemaakt
en die, als een kat met zeven levens, altijd weer op haar pootjes terecht is gekomen. Ik bewonder haar
vindingrijkheid.
Tot voor heel kort bestond haar dagelijkse leven uit het bezoeken van ‘die oudjes’ uit haar flat (zelf is ze
83), het ontvangen van allerlei vrijwilligers/zorgverleners en het maken van een praatje met iedereen
die zich daartoe door haar liet verleiden.
Dat al die sociale contacten tot stilstand komen, valt haar zwaar. Dit kan ik niet voor haar oplossen. Wat
kan er wèl? Vandaag wordt bij mijn schoonmoeder en bij mij het boek ‘De meeste mensen deugen’ van
Rutger Bregman bezorgd. Binnenkort bespreken we hoofdstuk 1.
Vanochtend had ik een digitale koffieafspraak met mijn dochter. Ze is een ‘digital native’ en woont,
studeert en werkt in Nijmegen. Hoewel de roeivereniging en sportschool dicht zijn, gaat haar baantje
bij de supermarkt (waar ze nu extra uren maakt) door en is ook haar school halsoverkop overgegaan
op digitaal.
Een groot deel van haar sociale leven vond sowieso al online plaats. Haar moeite zit in de beperking
van haar fysieke vrijheid en hoe haar verveling om te zetten in iets positiefs. Wat kan er wèl? Gelukkig
heeft ze haar tekenmaterialen. Ze stuurde me net een portretje-van-één-lijn dat ze maakte van ons
samen aan de hand van een foto van ons laatste tripje naar Parijs.
Er komen nog heel wat uitdagingen op ons af de komende tijd. Ons vermogen tot aanpassing,
creativiteit en verbinding zullen ons een handje helpen, net als technologie.

Inge van de Vorst is oprichter van De Liefdesdokter en docent bij Fontys Hogeschool HRM en
Psychologie. Ook is zij docent coachende vaardigheden voor docenten Fontysbreed.

INTELLIGENTE LOCKDOWN VERLENGD TOT 28 APRIL
31 maart

ONDERWIJS BLIJFT DICHT TOT NA MEIVAKANTIE
31 maart
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IK ZIE ALLEEN NOG
SUPERMARKTMEISJES
3 april 2020

Talisa (29), student International Event, Musical & Entertainment Studies (IEMES)
in Tilburg:
“Deze dagen vind ik het leuk om zelf kaartjes te
maken, daar schrijf ik lieve dingetjes op en die
breng ik naar vrienden of familie. Ik deed dat
voorheen ook, maar nu iets meer. Ik heb er al eentje
langsgebracht bij mijn ouders. Die bleven bij de
voordeur staan en toen heb ik het kaartje naar hen
toegegooid. Daar heb ik opgeschreven dat ik heel
blij met ze ben en dat er betere tijden aankomen.
Ik heb net een kaartje gemaakt voor een
vriendinnetje. Die gooi ik zo in de brievenbus. Het
is ook een manier voor mij om even een frisse neus
te halen.
Ik ben heel actief op Netflix, Videoland en DisneyX. Ik ben begonnen aan een boek dat ik al
heel lang wilde lezen. Normaal werk ik in een schoenenwinkel en het is een beetje raar dat
ik daar nu niet meer heen kan.
Ik ben een heel sociaal persoon en nu zie ik niemand meer. Ik denk dat het thuis zitten wel
gaat vervelen. Ik facetime met vrienden, want ik zit nu alleen thuis. Ik zie en spreek op dit
moment alleen supermarktmeisjes in levende lijve.
De app ‘Zoom’ helpt, daarmee kan ik met meerdere mensen tegelijk praten. Dan kan ik met
vrienden een beetje ouwehoeren terwijl we een fles wijn opentrekken.
Het is vrij saai en alleen zonder mensen om me heen, maar ik kan wel spelletjes spelen via
de telefoon. Afgelopen zaterdag hebben we zelfs een pubquiz georganiseerd via Zoom. Een
vriendin van mij uit Berlijn zet die in elkaar en vrijdag krijgen we de spelregels.” [KW]
Naschrift: Op 15 juli 2021 publiceerde Bron nogmaals een interviewtje met Talisa, als afsluiting van
deze serie. De coronacrisis gaf haar het laatste zetje om te stoppen met haar studie. Zij is nu recruiter
bij Randstad.

EENMALIGE THUISWERKVERGOEDING VAN €200 VOOR ALLE MEDEWERKERS
6 april
MAURICE DE HOND: AEROSOLEN DE GROTE BOOSDOENERS
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EEN KERSVERS HBO-
DIPLOMA, MAAR WAT NU?
9 april 2020

Elk semester studeren er honderden studenten bij Fontys af. Vol goede moed gaan
ze solliciteren, want een hbo-diploma biedt veel garantie op een baan. Alleen … nu
even niet, of ze krijgen iets heel anders dan waarvoor ze leerden.
De 24-jarige Sharon Masthoff wil vooropstellen dat ze niet mag klagen. Ze werkt weliswaar
niet in het vak waarvoor ze is opgeleid, fysiotherapie, maar ze heeft werk en daardoor
inkomen waarmee ze de huur van haar kamer in Eindhoven kan betalen. “Er zijn ook
genoeg jaargenoten die thuiszitten.”
De afstudeerstage van Sharon bij Archipel Zorggroep Eindhoven liep net voor het begin
van de coronacrisis af, op 6 februari. Ze kon er op 1 maart aan de slag met een flexcontract.
“Ik heb één dienst gedraaid en toen werd alles stopgezet vanwege de maatregelen van de
regering. Een sollicitatie die ik elders nog had lopen, werd ook meteen stopgezet.”

Ondersteuner ouderenzorg
Sharon liet het er echter niet bij zitten. “Ik heb aan Archipel gevraagd of ze niet iets anders
voor me hadden en dat had effect. Via het flexbureau werk ik nu twee avonden en de
zondagmiddag als ondersteuner, wat inhoudt dat ik kan worden opgeroepen als er ergens
problemen zijn.”
De oudere bewoners van het zorgcentrum waar ze werkt, kunnen namelijk wel eens
onrustig worden nu ze meer binnenblijven en geen bezoek mogen ontvangen en dan is
extra ondersteuning handig. Bijvoorbeeld om een wandelingetje te kunnen maken met een
bewoner.
“Maar in de praktijk valt dat mee. Ik gebruik nu de uren dat ik zit te wachten ook om de
theoriekennis van de fysiotherapie een beetje op peil te houden.”
Sharon verwacht dat er straks weer volop werk zal zijn voor fysiotherapeuten. Met het
huidige baantje in combinatie met een baantje bij de Sligro, waar ze nu extra wordt ingezet,
redt ze het financieel in ieder geval wel. “Ik ben gewoon al lang blij dat ik iets kan doen.”

VOOR HET EERST EEN DALING IN AANTAL CORONAPATIËNTEN OP IC’S
8 april
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Ontslagen in proeftijd
Haar jaargenoot Kaz van Dalen heeft minder geluk. “Ik heb een maandje bij een fysiotherapie
praktijk in Geldrop gewerkt, maar die hebben me op de laatste dag van mijn proeftijd
ontslagen, toen bekend werd dat fysiotherapeuten hun werk niet meer konden doen.”
Sindsdien zit Kaz thuis. Hij woont met zijn vriendin in een studentenappartement en ze
redden zich wel, maar hij had het zich anders voorgesteld. “Ik was zo blij dat ik klaar was
met school en had echt zin om aan de slag te gaan … een eigen inkomen, verhuizen naar iets
groters.”
Hier en daar zijn vacatures in zijn vak, daarop solliciteert hij nu, hoewel het nog niet tot een
gesprek is gekomen. “Mogelijk zetten ze die vacatures al uit voor de toekomst, als over een
tijdje de praktijk weer open kan. Ik denk dat het dan booming gaat.”

Er tussendoor geglipt
Ook werktuigbouwkundige Eef Meijerink zag sollicitaties in het water vallen door de
coronacrisis, nadat hij in maart afstudeerde bij Engineering in Eindhoven. Maar eentje
glipte er tussendoor.
“Ik had bij DAF Trucks gesolliciteerd en alle gesprekken met de sollicitanten waren
afgezegd, maar die boodschap had mij niet bereikt. Ik stond er dus gewoon op het
afgesproken tijdstip op de stoep. Iedereen was verbaasd en ik ook”, vertelt hij lachend.
Toch werd er meteen een videocall geregeld met de manager en Eef werd wonder boven
wonder aangenomen. Alleen, beginnen met werken is nu toch wat lastig. “Ik zou eigenlijk
maandag 6 april starten, maar dat ging nu niet vanwege de coronacrisis. Ik verwacht wel dat
ik dan volgende week aan de slag kan.”
Bij DAF gaat hij op de testafdeling werken. “De productie ligt nu weliswaar stil, maar het
testen gaat door, zoals ook de after salesafdeling doorwerkt. Alleen werken er nu veel meer
mensen vanuit huis, waardoor ik dus ook niet meteen kon worden opgevangen.”
Niet fijn is dat Eef, tot hij gaat beginnen, geen inkomen heeft. “Mijn baantje als chauffeur bij
de Action had ik opgezegd. Het is vervelend dat ik nog steeds niet weet wanneer ik precies
kan beginnen, maar ik red me nog wel even.”

Meteen aan de bak
Debby Jansen studeerde af aan de pabo van Fontys en heeft al meteen werk, alleen loopt het
wel wat anders dan ze had verwacht. Op de basisschool waar ze stageliep, kon ze als ICTondersteuner aan de slag. Nu speelt ze in die functie ineens een heel belangrijke hoofdrol.
“Ik ondersteun de docenten bij het online lesgeven en ben daardoor ineens een héél
gewaardeerde collega”, vertelt ze lachend. “Ik krijg vaak te horen ‘fijn dat je er bent’. Zowel
van directie als collega’s.”
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Ze helpt de docenten bij het inzetten van IT-middelen bij het lesgeven en hoe ze goed
digitaal contact kunnen houden met de kinderen. “Op deze school werd gelukkig al gewerkt
met Chromebooks, maar desondanks wordt er een enorme slag gemaakt nu.”

Iedereen digitaler
Debby was zelf als pabo-student al wat ‘digitaler’ dan de rest en vindt dat iedereen dat
wel wat meer zou kunnen zijn. Ze denkt dat deze, door omstandigheden gedwongen,
digitalisering heel goed uitpakt voor iedereen. “Niet alleen de docenten worden digitaler,
ook de kinderen en dat kunnen ze straks weer gebruiken in hun vervolgopleiding. Iedereen
wordt er ict-vaardiger door en dat is nodig voor de toekomst omdat je het ook in je werk
moet zijn. Dus ook voor het mbo en hbo is dit heel waardevol.”
In haar functie is ze wel meteen voor de leeuwen geworpen, geeft ze toe. “Even bij de
directeur naar binnen lopen met een vraag, is er niet bij. Gelukkig hebben we goede
afspraken over videobellen.” [PM]

Ondanks de coronacrisis studeerden er vorige week zes studenten af aan de pabo van Fontys in Eindhoven
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MET 17 MENSEN
ONDER ÉÉN DAK
9 april 2020

Jannika (20), student lerarenopleiding Wiskunde in Tilburg:
“Ik maak me nog steeds elke dag klaar voor school,
maar dan in mijn pyjama. Op zich wel chill, want ik hoef
niet vroeg op te staan en ik hoef niet te reizen. Door
corona krijg ik nu geen bindend studieadvies omdat we
onze studiepunten niet meer kunnen halen, daardoor
ga ik standaard over.
Ik zat heel erg in de stress of ik over kon naar het
tweede leerjaar, dus dat is heel fijn. Maar omdat de
tentamens vervallen moet ik dadelijk veel van het
eerste jaar in mijn tweede jaar doen.
Normaal ging ik na school naar het werk. Helaas moest de horeca stoppen, waardoor ik niet
meer werk en dus geen geld meer binnen krijg. Ik mis het verschrikkelijk, want normaal
ben ik de hele dag onder de mensen en moet ik ook nog het uitgaansleven missen.
Ik woon met 17 mensen onder één dak. Godzijdank gaan die het huis ook niet uit. Zo kom ik
mijn dag door met bordspellen en een glaasje alcohol. Een nadeel: ik rook daardoor meer.
Het voordeel is dat ik geld bespaar op uitgaan en uit eten.
Ik probeer zo veel mogelijk binnen te blijven. Ik ga niet meer bij mijn ouders eten. Vrienden
die ik nu lang moet missen, die zie ik na de corona wel. Vrienden van school zie ik wel nog
tijdens de lessen. De docent moet je schrift kunnen zien als je vragen hebt, dus we kunnen
naar elkaar zwaaien voor de camera. Het is alleen jammer dat we niet kunnen terrassen met
dit lekkere weer.
Ook probeer ik vaker mijn oma te bellen. Die zit alleen thuis en is bang voor besmetting
omdat ze een vorm van COPD heeft. Ze moest laatst op controle, maar dat durft ze niet
omdat veel mensen zich niet aan de veiligheidsregels houden.” [KW]
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CRISIS PLAVEIT DE WEG
VOOR ‘BLENDED’
9 april 2020

“Na de coronacrisis gaat het onderwijs bij Fontys er
heel anders uitzien. Daar durf ik mijn hand voor in
het vuur te steken.” Dat zegt Fontys-projectmanager
Roel Martens. “Het wordt meer en meer blended
onderwijs.”
“Het wordt een combinatie van face to face-onderwijs en
online onderwijs. En ik denk dat het online deel van de
blend een vlucht gaat nemen.”
Vrijdag 13 maart verordonneerde de minister het hoger
onderwijs alle gebouwen per direct te sluiten tot in ieder
geval 6 april. Ineens moest Fontys oplossingen vinden
om van huis uit lessen te geven en te volgen. Digitale
oplossingen dus. Dat vergde van iedereen een fors improvisatievermogen, vooral op ICTgebied en de inzet ervan bij online leren.
Martens maakte dat de afgelopen weken van dichtbij mee. Als projectmanager en
docent van het Fontys Educatief Centrum - een onderdeel van Fontys Hogeschool voor
Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (BEnT) - is hij één van de kartrekkers van
Fontys Online dat online onderwijs en studeren binnen de instelling faciliteert.
“Microsoft Teams wordt nu in één keer massaal ingezet bij het verzorgen van digitaal
onderwijs. Ik hoorde dat er voor MS Teams een implementatieplan lag. Dat plan kan de
prullenbak in. Je hebt nu ineens één grote pilot.”

Revolutie
Dat laatste heeft een kleine revolutie teweeggebracht, heeft hij gemerkt. “Docenten die drie
maanden geleden zeiden dat online lesgeven niets voor hen was, zeggen nu: ‘Ik ga daarin na
corona zeker een mix zoeken, bepaalde onderdelen van mijn onderwijs kunnen ook online
en dat ga ik zeker doen.”

GEMEENTE KAMPEN OPENT KLIKLIJN VOOR MELDINGEN OVER OVERTREDINGEN CORONAREGELS
10 april
GEREGISTREERDE CORONADODEN IN NEDERLAND BOVEN DE 2500
10 april
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Vanuit studenten wordt dat goed ontvangen, weet hij. “Die geluiden hoor ik her en der. Zeker
bij deeltijdstudenten die naast hun studie een baan hebben. Zij kunnen werken zo nog beter
met studeren combineren.”
Voor Martens gaat online onderwijs veel verder dan simpelweg een college live streamen.
“Dat deden we bij Fontys al her en der. Een college online volgen, is wat anders dan volledig
online onderwijs.”
“Daarbij moeten docenten voortdurend bedenken: wat wil ik bereiken en hoe pak ik
dat didactisch en technisch aan?’ Didactisch gezien zal dat niet urenlang tegen een
beeldscherm praten zijn, dat werkt niet. Het gaat bijvoorbeeld om korte online instructies
afgewisseld met opdrachten en activerende werkvormen.”

Vaardigheden
Dat de lesstof op een meer digitale leeromgeving zal worden aangepast, daarvan is ook
Richard Königs overtuigd. De docent ICT bij de opleiding Bedrijfsmanagement Midden- en
Kleinbedrijf stelt wel dat het daarvoor essentieel is dat aan de digitale vaardigheden wordt
gewerkt van zowel docenten als studenten.
“Digitale vaardigheden zijn in het bedrijfsleven heel
belangrijk”, zegt hij. “Studenten die wij afleveren aan het
bedrijfsleven zijn nu digitaal niet echt goed geschoold.
Vooral op het gebied van computational thinking blijven ze
achter. De studenten missen het inzicht en de vaardigheid
om problemen binnen het bedrijfsleven op een zodanige
manier te formuleren dat het mogelijk wordt om een
computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om
het probleem op te lossen.”
“Dat moeten we verbeteren. Studenten hebben te weinig
digitale kennis. Ik verbaas me vaak over hun niveau op dit
gebied, dat is veelal schrikbarend. Je merkt het nu vooral met de coronacrisis. Studenten
zijn vooral visueel ingesteld, houden van visueel communiceren via social media. Dat is
heel wat anders dan beargumenteerd advies uitbrengen via bijvoorbeeld een voice-over en
PowerPoint.”

De kloof dichten
Daar ligt een forse uitdaging, beseft ook Königs. Want niet alleen studenten, zeker ook
docenten zijn niet allemaal even vaardig met digitale technieken.
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De huidige crisis maakt
dit evidenter dan ooit.
“We hebben supergoede
docenten, qua didactiek
hebben ze een bepaalde
manier van werken,
maar vernieuwing komt
daarbij niet gauw om
de hoek kijken. Digitale
tools gebruiken ze bijna
niet. In zo’n coronacrisis
loop je dan tegen issues
aan. Hoe gaat dat,
digitaal lesgeven? En studenten zijn er niet in opgeleid om ineens digitaal les te krijgen.”

Studenten opvoeden
Voordat blended learning succesvol kan zijn, moet de student hierin eerst opgevoed
worden, zo betoogt Königs. Zodat de student weet wat er van hem wordt verwacht en wat hij
van de docent kan verwachten.
Het is noodzaak dit integraal aan te vliegen, stelt hij. “Studenten moeten ‘digitaal geletterd’
zijn en kunnen voldoen aan de kerndoelen die hiervoor nationaal zijn vastgelegd.”
De coronacrisis kan daarop een positieve invloed hebben, denkt hij. “Ik vond dat er tot voor
kort nog steeds naar ICT werd gekeken als een kostenpost in plaats van enabler. Nu kunnen
we er niet meer onderuit. Je kunt ook niet meer zonder digitale skills. Digitale geletterdheid
is de sleutel tot succes.”
Uniform gebruik bij heel Fontys van digitale en online mogelijkheden is daarbij essentieel.
“Anders krijg je heel snel wildgroei. Dan doen ze het straks bij Marketing zo, bij ICT op een
andere manier en bij Bedrijfseconomie op weer een andere manier.”

Wildgroei is er al
Die wildgroei is in deze crisistijd overigens al aan de orde, constateert Martens: “Ik zie grote
verschillen in hoe instituten dit aanpakken. We moeten er nu dus een modus in zoeken.”
De coronacrisis kan helpen bij het vinden van een antwoord op die vraag. Waarbij de
didactiek altijd leidend moet zijn, stelt hij. “Dat geldt zowel voor face to face onderwijs als
voor online onderwijs.” [EB]

HUISARTSEN GAAN ‘VERBORGEN’ CORONADODEN REGISTREREN
13 april
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IN PRINCIPE ZET IK
GEEN VOET BUITEN DE
DEUR
7 april 2020

Jesse (19) studeert aan de Juridische
Hogeschool in Tilburg.
“Sinds een paar dagen heb ik mezelf strenger
in quarantaine geplaatst. Daarvoor ging ik
nauwelijks meer naar openbare plekken, maar
sprak ik nog wel regelmatig af met vrienden en
kwam ik onnodig buiten. Nu niet meer. Nu blijf
ik thuis en ga ik alleen het huis uit als dat écht
nodig zou zijn.
Maar in principe zet ik geen voet buiten de deur. Mijn vader is 65-plus, onder andere
daarom wil ik het risico niet lopen. Ik merkte dat mijn school er moeite mee had om zich
aan te passen aan de situatie. Dat snap ik wel, aangezien alles zo plotseling omslaat. Vóór
de coronacrisis kreeg ik wekelijks een mail met daarin het laatste schoolnieuws en updates.
Die mails krijg ik nu iedere dag.
Maar we gaan zoveel mogelijk door: ik volg nu online hoorcolleges en ik studeer voor de
tentamens die eigenlijk in april zouden starten. Dat laatste klinkt misschien een beetje
gek, want nu studeer ik voor tentamens waarvan ik niet eens weet wanneer ze zullen
plaatsvinden. Maar zo blijf ik op de hoogte van de stof; mijn hoorcolleges gaan daar immers
ook over.
Ik werk dus nog aan school, maar niet met veel druk. En wat het virus betreft: het RIVM doet
z’n best, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de burgers.” [TS]

GELDIGHEID OV-STUDENTENKAART MET DRIE MAANDEN VERLENGD
14 april
HOOGSTE AANTAL CORONAPATIËNTEN OP IC IN EERSTE GOLF: 1424
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‘IN DE ZORG MAAK JE NU
MEER MEE DAN SOMS IN
EEN HELE CARRIÈRE’

16 april 2020

Dat ‘alles ineens anders is’, geldt zeker voor de opleiding Verpleegkunde.
“Studenten en de professionals die hen begeleiden maken nu zóveel mee, meer nog
dan soms tijdens een hele loopbaan.”
Onderwijs vindt online plaats, stages zijn voortijdig afgebroken of inhoudelijk aangepast,
docenten springen bij in zorgorganisaties waar de opleiding mee samenwerkt.
Iemand die op verschillende manieren te maken heeft met die omslag is Ragna Raaijmakers
van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG). Als lecturer practitioner vervult zij een
brugfunctie tussen zorginstellingen (stageplaatsen) en de opleiding. Maar ze is óók een
verpleegkundige.

300 MILJOEN VOOR CULTUURSECTOR
15 april
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Zo heeft Raaijmakers momenteel meerdere petten op:
ze houdt zicht op studenten die nog stagelopen en werkt
daarnaast tijdelijk twee dagen in de week in het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, op de afdelingen
neurologie en longgeneeskunde.
Op beide afdelingen speelt het coronavirus een grote rol.
Raaijmakers is een van de circa twaalf Fontys-docenten
die zorgpersoneel ondersteunen in de huidige intensieve
periode. “Ik raad het al mijn collega’s aan om nu aan de
slag te gaan in de praktijk. Niet alleen omdat extra handen
nodig zijn, maar vooral omdat je daarmee echt voeling
krijgt met de situatie in de instellingen waarvoor we onze
Ragna Raaijmakers
studenten opleiden. Zodat je weet waarover je praat. Zolang
het parttime verpleegwerk niet knelt met het onderwijs op afstand: dat moet natuurlijk ook
gewoon doorgaan.”

Waardevol
Naast Raaijmakers zijn in het ETZ nog vier medewerkers van Fontys aan de slag. “Goed om
dat zichtbaar te maken, want het is heel waardevol”, zegt Sacha van Dijk, sinds kort lid van
het Operationeel Crisisteam Personeel van het ziekenhuis.
Voor de corona-uitbraak hield Van Dijk zich ook bezig met stages binnen het ETZ. “Daarvoor
is veel veranderd. Sommige stages, sowieso voor eerstejaars, zijn stopgezet. Verder zijn
veel afdelingen en teams gesplitst, waardoor de stagiairs op die plekken ook verplaatst
zijn. Daarmee komt het voor dat ze met coronapatiënten te maken hebben, maar we letten
er goed op dat ze veilig hun werk kunnen doen en genoeg blijven leren. Daar is hun stage
immers voor bedoeld.”

Meldpunt
Dat neemt niet weg dat ze, net als andere ziekhuis
medewerkers, ingrijpende situaties meemaken waarmee
eigenlijk niemand ervaring heeft. “Daarom is op veel
afdelingen een psycholoog beschikbaar. Bovendien is 24
uur per dag een speciaal telefonisch meldpunt bereikbaar
voor studenten met vragen over hun stage in deze tijd.”
Volgens Raaijmakers wordt ook vanuit Fontys een extra
stevige vinger aan de pols gehouden. “Veel zorgorganisaties
zijn gestopt met eerste- en tweedejaarsstages, maar dat
verschilt per organisatie. De ouderejaars die wel doorgaan,

Sacha van Dijk

CBS: TWEE KEER ZOVEEL OVERLEDENEN IN VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN DAN NORMAAL
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krijgen extra interne begeleiding om hun leerproces te waarborgen en om te voorkomen dat
ze boven hun capaciteit ingezet worden.”
Daarmee verwijst zij naar de meldingen over stagemisbruik in de zorg waarvoor FNV Zorg
& Welzijn een landelijk meldpunt opende. “Daardoor is er nu juist meer oog voor de impact
van de huidige situatie op stagiairs.”

Aanvullende ondersteuning
Dat onderstreept collega Miranda Snoeren, programmaleider zorginnovatiecentra en –
netwerken bij FHMG. “Zowel onze studenten als de professionals die hen begeleiden maken
nu zóveel mee, meer nog dan soms tijdens een hele loopbaan. Ethische vraagstukken,
veel overledenen. Heel heftig en daarom bieden zorg
instellingen veel aanvullende ondersteuning, merken we.
Daarop letten onze docenten-praktijkleren, die binnen een
bepaalde instelling gekoppeld zijn aan onze stagiairs, ook.”
Ondertussen spelen binnen FHMG weer heel andere
issues. “In totaal waren er voor de crisis ruim zeshonderd
studenten op stage: 180 eerstejaars en 480 ouderejaars
studenten. De helft van de eerstejaars- en zo’n 115
ouderejaarsstudenten zijn tijdelijk of permanent met hun
stage gestopt”, aldus Snoeren.
“Daaronder ook studenten die een extra programma
volgen tot anesthesiemedewerker of operatieassistent.
Omdat planbare operaties geannuleerd werden, konden zij
hun stage op de OK’s niet vervolgen.”
Miranda Snoeren
“En de duale studenten met een arbeidsovereenkomst bij
een zorginstelling worden nu vaak intensiever ingezet op de werkvloer. Daardoor komt hun
studie in het gedrang. Hetzelfde geldt voor stagiairs die noodgedwongen moesten stoppen.”

Grote uitdaging
Snoeren acht de kans groot dat sommige studenten hierdoor studievertraging oplopen.
“Dat is de grote uitdaging waar we voor staan. Iedere zorginstelling heeft momenteel zijn
eigen issues. Alle organisaties doen hun best om stagiairs zoveel mogelijk op te vangen en
eventueel over te plaatsen naar een andere afdeling, maar dat lukt niet altijd.”
Bovendien starten in september weer nieuwe stageperiodes en het is nog maar de vraag hoe
de zorgsector er dan uitziet, aldus Snoeren. “Onze focus ligt nu eerst op de studenten die in
juli afstuderen.” [AL]

OVERSCHOT VAN RUIM MILJOEN TON FRIETAARDAPPELEN DOOR SLUITING HORECA
17 april
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IK WEET DAT IK
DE KOMENDE TIJD
ACHTERUIT GA
23 april 2020

Marleen (25) volgt de opleiding Circus and Performance Art in Tilburg.
“Ik studeer voltijd aan de Academy en je kunt je voorstellen dat die studie nu volledig stil
ligt: de gebouwen waar we trainen zijn dicht. We hebben normaal gesproken ruimtes waar
we luchtacrobatiek beoefenen, maar we hebben uiteraard geen toestemming van Fontys om
het gebouw te betreden.
Op de circusopleiding studeert ieder zo
zijn of haar eigen specialisatie en ik kan
de mijne, trapeze, nu niet beoefenen. Dus
weet ik dat ik daarop achteruit zal gaan de
komende tijd, en dat ik ook extra tijd nodig
zal hebben om dat verlies te compenseren.
Maar het is nou eenmaal niet anders. Ik
probeer nu bij te blijven door thuis wat
kracht- en conditietraining te doen.
Online les hebben we niet, maar ik werk
nu wel bij mijn opleiding, als onderwijsassistent. Zo verstuur ik daar nu nieuwsbrieven
en probeer iedereen een beetje op de hoogte te houden van de coronamaatregelen. Dat is
niet pro deo en dus ook een soort van bijbaantje. Dat kreeg ik aangeboden nadat ik was
afgestudeerd als fysiotherapeut aan een hogeschool in Groningen.
Zo kom ik dus deze coronatijd door: ’s Ochtends train ik vaak, en ’s middags ga ik aan het
werk. Wat dat betreft ben ik content over het feit dat ik genoeg te doen heb.”
[TS, foto: Jona Harnischmacher]

PRIMAIR ONDERWIJS MAG NA MEIVAKANTIE DEELS OPEN
21 april
‘APPATHON’ OM CORONA-APPS TE TESTEN
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DOCENTEN MISSEN HET
CONTACT MET STUDENT
20 april 2020

Hoe bevalt het de docenten van Fontys om hun lessen digitaal te moeten geven
vanwege de coronacrisis? Niet verrassend zijn de ervaringen wisselend, maar er is
wel een gemene deler: ze missen bijna allemaal het contact met de student.
“Het is saai. Ik mis ‘echte’ interactie met mijn studenten, mijn collega’s, de wandeling naar
mijn werk, alles eigenlijk”, vindt Iris van Bossum, docent bij Fontys Academy for Creative
Industries (ACI) in Tilburg.
Henk Verhoeven, docent Toegepaste
Psychologie, heeft inmiddels
verschillende online lessen achter de rug.
“Dat loopt best goed. Wel merk ik dat ik
wat meer aan het woord ben dan normaal
en dan ik eigenlijk wil. Studenten moeten
‘inbreken’ om iets te zeggen, terwijl je
normaal aan iemands non-verbale gedrag
ook ziet of hij iets niet snapt.”

Onderlinge gesprek ontbreekt
Voor Bram de Wever, opleidingscoördinator
Geschiedenis bij de Lerarenopleiding
Sittard, ontbreekt bij online lesgeven
te veel het onderlinge gesprek. “Bij
colleges geschiedenis wil je toch vooral
ook het gesprek voeren en inzichten
ontwikkelen.”
Henk van Erp, docent bij Engineering:
“Een digitale les is toch veel minder
interactief. En een student kan zijn
camera en microfoon uitzetten.”
Bram de Wever

KABINET VERBIEDT TOT 1 SEPTEMBER ALLE GROTE EVENEMENTEN
21 april
HOGER ONDERWIJS MOET VANWEGE DRUK OP OV DICHT BLIJVEN
21 april

VANWEGE KABINETSBESLUIT GEEN PURPLE IN 2020
21 april
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Veel mogelijkheden
Richard Steinfort, opleider bij Fontys Economie en Communicatie in Eindhoven, is vooral
enthousiast. Ook zijn studenten zijn volgens hem positief. “Online lesgeven biedt zoveel
mogelijkheden. Live gaat het mij er altijd om activerend onderwijs te ontwerpen. Dat blijkt
ook online te kunnen. Met MS Teams en de chat kom je al een heel eind.”
Ook Jolanda Blanken van Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) ziet positieve
kanten: “Het is mooi dat we kunnen doorwerken via MS Teams. Zo leren mijn studenten
meteen online vergaderen.”

Het is zwaarder
Maar een stuk intensiever is het wel, het online lesgeven. “Naast dat het saai is, is het ook
heel heftig om de hele dag achter je laptop te zitten. Normaal gesproken loop ik veel rond en
ervaar ik mijn dagen als erg afwisselend. Nu niet”, meldt ACI-docent Iris van Bossum.
Bovendien nemen de lichamelijke klachten toe, zegt Jolanda Blanken van Fontys
Economische Hogeschool Tilburg: “Mijn nek- en schouderklachten verergeren door te
veel computerwerk weer en ik hoor ook van mijn studenten dit soort klachten. Ik heb een
verhoger, een extra scherm en een verstelbare bureaustoel thuis, maar de hoeveelheid uren
die ik achter het scherm doorbreng is te groot.”
Techniekdocent Van Erp merkt ook dat lesgeven hem nu meer tijd kost: “Er zit veel meer
voorbereiding aan vast. Ook de nazorg kost meer tijd. Vragen die in een fysieke les gesteld
worden, worden nu vaak pas na de les gesteld in een chat of persoonlijke mail.”

Perspectief voor de toekomst
“We ervaren nu allemaal hoe het werkt om lessen op te nemen”, noemt ACI-docent Iris
van Bossum als positief punt voor de toekomst. “Zo kan die hobbel een volgende keer door
iederéén makkelijker worden genomen in het redesignen van onze opleiding.”
Ook denkt ze dat het online lesgeven voor het kennisgedeelte van het onderwijs geschikt
kan zijn. Voor de begeleiding van scripties is zij erg blij met de online samenkomsten en
volgens haar de studenten ook. “De beginfase blijf ik zeker offline doen, maar de loopfase
doe ik vanaf nu via Teams. Zo’n klein en makkelijk te organiseren contactmomentje bevalt
ons allen prima.”
De Wever denkt ook dat ‘en-en’ de toekomst wordt. “Dat je een hoorcollege verzorgt op
maandag via Teams en op dinsdag daar in een werkcollege verder op ingaat. Daar zou
weinig tegen zijn.” [PM]

MILJARDENSTEUN VOOR KLM
24 april
DUO VOERT VERSOEPELINGEN IN: OA EXTRA TIJD VOOR KORTE SCHOLINGSTRAJECTEN EN BEHALEN ONDERWIJSMASTERS
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WEBINAR MET HOUTERMAN VALT IN DE SMAAK
22 april 2020

“Ook volgend schooljaar kampen we nog met stevige beperkingen.” Dat zegt
collegevoorzitter Joep Houterman tijdens een webinar waarin hij vragen
beantwoordt van Fontys-medewerkers.
De infosessie oogst waardering van de
500 ingelogde deelnemers. Eigenlijk zou
het webinar focussen op digitalisering,
maar via de chat wordt een veel breder
scala van 150 crisisgerelateerde vragen
ingebracht.
Stages en praktijkleren, P&O, learnings
uit de crisis, het welbevinden van
studenten en het al of niet strikt volgen
van het kabinetsbeleid - Houterman
geeft gedetailleerd en realistisch
toelichting en blijkt goed ingevoerd.

Duurzaam
Hij zet de uitgangspunten van het centraal crisisteam uiteen: “Gezondheid en veiligheid
staan voorop. Toch moet ook de kwaliteit van onderwijs en onderzoek gegarandeerd
blijven. Als we straks terugkijken op de crisis, kunnen we ons niet permitteren dat daarbij
vraagtekens gezet worden.”
Daarnaast wil Fontys ook haar sociale gezicht behouden, wat lastig is nu er zo veel op
afstand staat. “Het sociaal-vormend karakter van ons onderwijs lijdt daaronder. Dat blijft
een bron van zorg. Ook de mens achter de student mogen we niet uit het oog verliezen.”
Toch zijn er ook kansen, zoals op termijn meer blended learning-toepassingen. “Deze tijd
helpt om ontwikkelingen sneller te omarmen. En we kunnen nu goed reflecteren op hoe we
dingen doen. Wat ik in elk geval wil vasthouden is de huidige veerkracht en creativiteit.”
[FvdN]

EUROPESE COMMISSIE TREKT 7,4 MILJARD UIT VOOR ONTWIKKELING VACCINS
30 april
MINISTER VAN ENGELSHOVEN: ALLEEN COMPENSATIE VOOR AFSTUDERENDE STUDENTEN
25 april
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IK MIS ZELFS HET
WHITEBOARD
25 mei 2020

Nine (21) studeert aan de lerarenopleiding Wiskunde in Tilburg:
“Om de coronatijd een beetje door te komen, ga ik vaak met mijn moeder en de honden
wandelen. Het scheelt dat wij in het buitengebied wonen en niet veel mensen tegenkomen
als we buiten zijn. Op dit moment hebben we een hond, een nieuwe puppy en drie katten.
Daarmee vul ik nu het grootste deel van mijn tijd.
Daarnaast heb ik een eigen
paard waar ik vaak naar
toe ga. Die staat thuis bij
iemand waarvan ik de enige
pensionstal-klant ben.
Als ik niet bij mijn paard
zou kunnen zijn, zou ik
knettergek worden. Dus
ik ben erg blij dat ik daar
terecht kan.
Ik vind het jammer dat ik
niet naar school kan. De
manier van lesgeven op dit
moment is niet altijd even
fijn. Begrijp me niet verkeerd, de leraren doen het heel goed en ze proberen alles goed te
regelen. Maar ik mis het klassikale. Ik mis zelfs het whiteboard.
Je kunt je ook beter focussen op school dan wanneer je thuis werkt. Ik wil nu veel sneller
mijn telefoon erbij pakken als ik bezig ben voor school. De concentratie is veel minder. Ik
doe m’n best, ook al valt het vaak tegen.” [KW]
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LOOPBAANCOACHES
HELPEN FONTYSMEDEWERKERS DOOR CRISIS
6 mei 2020

Thuiswerken en online lesgeven kan voor sommige medewerkers een negatieve
impact hebben op het mentale welzijn. Zij kunnen nu terecht bij de coaches van het
Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling van Fontys.
Door de coronacrisis is ook voor Fontys-medewerkers de dagelijkse routine weggevallen.
Er zijn geen duidelijke grenzen meer en geen duidelijke structuur. En veel medewerkers
moeten naast het thuiswerken tegelijkertijd hun kroost in de gaten houden. Die combinatie
blijkt een bron voor een verstoorde werk-privébalans.
Om die mensen te ondersteunen bieden loopbaancoach Myriam Ickenroth en haar collega
Ingrid Hurkmans een luisterend oor, online of via de telefoon. Vertrouwelijk en gratis.

Hart luchten
“Dit is vooral bedoeld voor iemand die even zijn hart wil luchten over waar hij in deze
nieuwe situatie tegenaan loopt”, legt Ickenroth uit. “Omdat de crisis langer gaat duren,
verwachten we dat er meer medewerkers last van gaan krijgen.”
“We willen de medewerkers het idee geven: je staat er niet
alleen voor. Door iemand te helpen anders naar de situatie
te kijken, kan hij of zij misschien zelf al dingen oplossen.”
Natuurlijk zijn er ook medewerkers die juist opbloeien
van het thuiswerken. Ickenroth: “Ze hebben geen reistijd
meer en kunnen de eigen dag indelen. Er zijn genoeg
medewerkers die zeggen: ik vind het heerlijk.”
Niettemin verwacht Ickenroth dat ze ook als Fontys weer open is voorlopig nog crisisgerelateerde gesprekken zal voeren. “De druk die mensen nu voelen, zal niet meteen bij
iedereen weg zijn.” [EB] Myriam Ickenroth - Foto Fluvius

MONDKAPJE WORDT VERPLICHT IN OPENBAAR VERVOER
5 mei
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KAN PRAKTIJK
ONDERZOEK WEER
GEWOON VERDER?
11 mei 2020

Het praktijkonderzoek staat bij Fontys door de coronacrisis op een laag pitje.
Bedrijven en instellingen waarmee de onderzoekers samenwerken hebben wel
wat anders aan hun hoofd en laboratoria zijn dicht. Het hbo-onderzoek is nog jong,
komt het deze terugval wel weer te boven?
Het praktijkonderzoek van de Nederlandse hogescholen – belegd in de lectoraten en centres
of expertise - gaat over een breed aantal thema’s: van het gebruik van nieuwe technieken
als 3D-printers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) tot onderzoek naar diversiteit op
basisscholen en het inzetten van robots bij zorginstellingen.
Peter Peeters van de Dienst Onderwijs & Onderzoek van Fontys constateert dat veel van dit
onderzoek nu ‘on hold’ staat.
“Lectoraten werken samen
met het midden- en
kleinbedrijf en die hebben
door de coronacrisis moeite
om overeind te blijven.” Ook
scholen en zorginstellingen
hebben nu wel wat anders
aan hun hoofd. Bovendien
zijn de Fontys-gebouwen
en dus de laboratoria dicht,
net als werkplaatsen elders,
living labs en field labs.
Daarbij wordt het
onderzoek voor een groot
deel uitgevoerd door

Onderzoek naar robots bij het lectoraat Mens en Technologie - foto Ton Toemen

VERSOEPELINGEN AANGEKONDIGD VOOR VERPLEEGHUIZEN
11 mei
O.A. BIBLIOTHEKEN, BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPEN
11 mei

MEI 2020
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docenten die nu vooral druk zijn met het
op poten zetten en uitvoeren van het online
onderwijs. Onderzoek schiet erbij in.

Nieuwe onderzoeken
Peeters ziet ondanks deze terugval ook
positieve ontwikkelingen: “Verschillende
lectoraten buigen hun onderzoek om en
er is ook nieuw onderzoek gestart, dat
specifiek gaat over de gevolgen van het
coronavirus op de maatschappij.”
Peter Peeters

Hij noemt als voorbeelden het onderzoek van lector Anouke Bakx naar de effecten
van online leren op kinderen en lector Linda van den Bergh die nu bekijkt of de online
leeromgeving gevolgen heeft voor de diversiteit in de klas. Zie ook het voorbeeld van lector
Janienke Sturm het kader onder dit artikel.
Voor afstudeerders die vastlopen omdat ze hun onderzoek niet kunnen voortzetten, worden
volgens Peeters op maat alternatieven gemaakt, zodat zij toch hun diploma kunnen halen.

Druppels op gloeiende plaat
Frank van der Zwan van de Vereniging Hogescholen bevestigt dat dit beeld landelijk
hetzelfde is: een flink deel van het onderzoek op de hogescholen ligt stil. De overheid kwam
met nieuwe subsidies en uitgestelde deadlines, maar dat zijn volgens hem vooralsnog
druppels op een gloeiende plaat.
De corona-crisis zet zo ook door het praktijkonderzoek een dikke streep. Voor nu en ook
voor de nabije toekomst, denkt hij. Het praktijkonderzoek in het hbo bestaat nog geen 20
jaar. Langzamerhand is de waarde van dit onderzoek, vaak regionaal georiënteerd, steeds
duidelijker geworden. “We hadden momentum opgebouwd en dat ligt nu voor een groot
deel stil”, zegt Van der Zwan.

Kwetsbaar
Onderzoek is kwetsbaar, legt de beleidsmedewerker uit. “Het vergt een onderzoekstructuur
die je moet opbouwen. Je moet bijvoorbeeld ook investeren in het aanvragen van subsidies
en dat kost veel energie, die nu vooral op het onderwijs is gericht.”
Peeters ziet dat probleem ook: “Om opdrachten te krijgen, moet je ook acquisitie voeren,
bedrijven en instellingen bezoeken. Daar is nu geen tijd voor en dat zorgt voor vertraging in
de uitvoering.”

ONDERWIJSINSPECTIE: AFSTANDSONDERWIJS VERGROOT SOCIALE ONGELIJKHEID IN PRIMAIR ONDERWIJS EN MBO
13 mei

MEI 2020
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“We zijn weer even teruggeworpen in de tijd”, verzucht Van der Zwan. Straks weer opstarten
zal niet zonder slag of stoot gaan, ook al omdat er in de sectoren grote veranderingen zullen
zijn. Hij verwacht dat thema’s als circulariteit en energietransitie redelijk op oude voet
kunnen doorgaan.
“Maar bij thema’s als gezondheidszorg en welzijn zal er veel veranderd zijn. Na de crisis
zullen de lectoraten zich moeten afvragen wat de gevolgen zijn voor hun onderzoeksveld.”

Vaste waarde
Desondanks is Van der Zwan ervan overtuigd dat praktijkonderzoek in het hbo een vaste
waarde is en straks weer volop wordt opgepakt. Hij ziet in ieder geval dat het adaptief
vermogen van het praktijkonderzoek groot is.
Bovendien heeft de coronacrisis een enorme impact op de maatschappij en het hboonderzoek is bij uitstek in staat om daarmee aan de slag te gaan. “Het belang is eigenlijk
toegenomen. En je ziet ook al dat er heel mooie dingen gebeuren.” [PM]

Lector Mens & Techniek: “De urgentie wordt nu gevoeld”
Janienke Sturm, lector Mens & Technologie, heeft de coronacrisis
met beide handen aangegrepen voor nieuw onderzoek en het geeft
haar bestaande onderzoek een extra urgentie. Sturm houdt zich bezig
met het gebruik van technische middelen in de gezondheidszorg.
Bijvoorbeeld over hoe zorgpersoneel reageert op zorgrobots.
Het is actueler dan ooit. Kwetsbaren en ouderen in quarantaine zouden
erg geholpen zijn als ze bijvoorbeeld iPads of andere digitale middelen
hadden kunnen gebruiken. Daar was Sturm, samen met docenten en
studenten, nu net onderzoek naar aan het doen.
Ze is ook begonnen met een nieuw onderzoek: welke digitale middelen
gebruiken voor corona kwetsbare mensen om toch hulp te krijgen als ze niet naar buiten durven.
Al het onderzoek van lectoraten vloeit terug naar het onderwijs en de beroepspraktijk. Zorgpersoneel wat
digitaler maken en technische hulpmiddelen voor hen acceptabeler maken, dat is het doel. “Dit is een
goed moment om deze stap in de zorg te maken, omdat de urgentie nu wordt gevoeld.”

STUDENTEN FONTYS MOGEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS EN EXAMENS WEER NAAR DE CAMPUS
18 mei
PREMIER RUTTE: FORSE VERSOEPELINGEN VANAF 1 JUNI

MEI 2020

27 mei
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COLUMN
Jacky Eickes, 1 juni 2020

NIKS NORMAALS AAN
NIEUW NORMAAL
Ik kan me niet voorstellen hoe het leven er in ‘het nieuwe
normaal’ uitziet. Wanneer je weer op 20 centimeter
afstand iemand in het gezicht mag hoesten of niezen. En
je je handen niet meer hoeft te wassen na toiletbezoek.
Uhu... wel dus. Ik bedoel maar: ik geloof niet dat wij nog
een jaar of misschien wel twee jaar 1,5 meter afstand
gaan houden. Dat doen veel mensen nu namelijk al niet.
Zo stond ik laatst in de supermarkt op nog geen halve
meter van iemand die tot de risicogroep behoort. Maar zij zag het risico zelf niet, want ze ging zonder
karretje vlak achter mij staan. Prettig ook dat de mensen waar ik al acht weken voor binnen blijf, zelf
wél naar buiten gaan. Deze dame raakte overigens gepikeerd toen ik moest niezen. Ook al riep ik er
meteen achteraan: ‘hooikoorts!’.
Ik denk dus dat mensen die afstand heel snel vergeten. Zoals ze nu nog maar twee keer per dag hun
handen wassen in plaats van tweehonderd keer.
Het dagelijks leven moet er op een gegeven moment weer normaal gaan uitzien. Niet het normaalnormaal maar het nieuwe normaal. Dus zonder concerten en festivals. Ik ben een jaar of tien naar
festivals en concerten gegaan, dus ik mis niets in mijn leven mocht dat nu jaren niet meer kunnen. Ik
heb de ervaring van platgeduwd worden en veel te veel betalen voor lauw bier al meegemaakt.
Maar veel huidige studenten natuurlijk niet. De leeftijd om dit soort gelegenheden te bezoeken, staat
immers praktisch gelijk aan de leeftijd waarop je voor het eerst écht het studentenleven induikt. Geen
colleges en concerten, geen Fontys en geen festivals; ook al klaagde ik over de pis- en zweetlucht en de
te dure entreetickets, ik heb het toch maar mooi meegemaakt. Sorry jongens, ik heb met jullie - met
de lichting van 2020 (en misschien ook 2021) te doen. Het nieuwe normaal is van alles maar niet
normaal.
Jacky Eickes is afgestudeerd aan Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Zij was tot juli 2021
redacteur van Bron.
CULTUURSECTOR EN HORECA WEER OPEN MET BEPERKINGEN VOOR MAXIMUM BEZOEKERS
1 juni
IEDEREEN MET KLACHTEN KAN ZICH NU GRATIS LATEN TESTEN. OV-DIENSTREGELING WEER NORMAAL
1 juni

MIDDELBARE SCHOLEN WEER OPEN
2 juni

JUNI 2020
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MARGREET BEZORGT
DIPLOMA’S AAN DE DEUR
4 juni 2020

Studenten die afstuderen kunnen door de coronacrisis hun diploma niet fysiek
krijgen uitgereikt. Margreet van Putten (66), coördinator post-bacheloropleiding
diabetespodotherapie, vond daar een oplossing voor. Zij reisde 1560 kilometer om
de diploma’s persoonlijk te overhandigen.
“De diploma-uitreiking werd uitgesteld en vervolgens nog eens uitgesteld. Ik bedacht: ik
heb toch maar vijftien studenten, waarom zou ik ze niet langs brengen?”

Van Putten is twee weken bezig geweest om alle studenten te bezoeken. Ze bezorgde
uiteraard alles zonder handen schudden en hield overal 1,5 meter afstand. “De reacties
waren fantastisch. Sommige studenten hadden zelfs eten gemaakt.”
Na 35 jaar werkzaam te zijn voor Fontys, ging Margreet vorig jaar december met pensioen.
Ze is na haar pensioen nog steeds één dag in de week blijven werken, omdat er nog geen
vervanging was voor haar functie.
“Het was fijn om nog wat te kunnen doen in deze crisistijd. Het zou niet mijn voorkeur
hebben om het altijd op deze manier te doen, maar je bent twee jaar lang met elkaar
betrokken, dus je sluit toch iets samen af.” [KW]

CORONADASHBOARD GEPRESENTEERD
5 juni
FONTYS-INSTITUTEN: GEEN ONDERWIJS NODIG TIJDENS ZOMERVAKANTIE
3 juni

JUNI 2020

BASISSCHOLEN WEER VOLLEDIG OPEN
8 juni
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‘WE ZIJN ECHT ÓP
NA EEN DAG WERKEN’
22 juni 2020

Het thuiswerken door de coronacrisis eist zijn tol. Uit eigen onderzoek van Fontys
blijkt dat de helft van de medewerkers na een dag werken ‘echt op is’.
“We zijn moe met z’n allen van de hele dag online werken, vergaderen en lesgeven”, zegt
bestuursvoorzitter Joep Houterman.
Fontys gaat daarom na de vakantie kijken of het toch lukt om personeel wat vaker op de
school te laten werken. Nu krijgen studenten die afstuderen of praktijkles hebben voorrang
in de gebouwen, evenals mensen die door omstandigheden moeilijk kunnen thuiswerken.
Houterman: “Na de zomervakantie zullen de beperkingen minder streng zijn en wegen we
ook de sociale dimensie mee bij onze maatregelen. Het is belangrijk dat er weer interactie
mogelijk is.”

Plezier in werk
Fontys hield onlangs een extra
medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Van de respondenten gaf 48 procent
aan ‘op te zijn’ na een dag werken. Dat
is twee keer zoveel als een jaar eerder
(24 procent), dus een echt effect van de
coronacrisis.
Uit het onderzoek blijkt ook dat minder
personeelsleden de dag ‘fris’ beginnen: 77 tegenover 86 procent vorig jaar. Op de vraag of
ze het werk nog boeiend vinden, antwoordde nu 67 procent ‘ja’, tegenover 79 vorig jaar. Ook
het plezier in het werk nam licht af.

Onderlinge hulp
Iets meer dan de helft geeft aan dat er voldoende contact is met collega’s. Over het online
samenwerken, onderlinge hulp en de communicatie in het algemeen zijn de ondervraagden
overwegend positief. [PM]
DEMONSTRATIE VIRUSWAANZIN IN DEN HAAG
21 juni
HBO DEELS WEER OPEN, FONTYS HOUDT HET BIJ EXAMENS EN PRAKTIJKONDERWIJS
15 juni

VOOR HET EERST ONLINE EXAMENS MET PROCTORING BIJ FONTYS
29 juni

JUNI 2020
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IK HAD HET THUIS NA
EEN MAAND WEL GEZIEN
2 juli 2020

Gohar (23) studeert Journalistiek in Tilburg:
“Ik loop op dit moment stage bij een tvproductiebedrijf. Ik woon in Utrecht en neem
dan de trein naar Hilversum. Mijn taak is
om geschikte kandidaten te zoeken voor tvprogramma’s, dus ik ben elke dag met heel veel
mensen aan het bellen.
Er is een groot verschil tussen de periode met de
lockdown van toen en die van nu. In het begin
moest ik thuis werken en werd ik gek van het binnen zitten. Gelukkig kon ik na een tijdje
naar het bedrijf gaan. Het is niet verplicht maar ik kies er wel voor, dat maakt stage toch veel
leerzamer.
Ik heb mijn stage ook verlengd. Anders zit ik toch maar thuis, want ik hoef niet naar de
opleiding te gaan. Ik had het thuis na een maand wel gezien. Nu heb ik ritme en structuur
en verdien ik nog wat bij. Op deze manier heb ik me goed aan weten te passen aan de
coronasituatie.
Als ik rond zes uur thuiskom, zijn al mijn tweeëntwintig huisgenoten daar. Ja, echt: twee-entwintig! Ik zou het heel stom vinden als ik met drie mensen samen zou wonen. Dat zou ik
niet aankunnen.
Het nare is dat groepsactiviteiten niet doorgaan. Ik haalde veel geluk uit feesten en festivals.
Dat was voor mij iets om naar uit te kijken en dat heb ik nu niet meer. Gelukkig organiseren
we in ons huis samen spelletjesavonden en andere activiteiten. We zijn toch samen, dus
waarom maken we er niet het beste van. Hoe zwaar deze tijd ook kan zijn, de lockdown heeft
ons dichter bij elkaar gebracht.” [KW]

LAAGSTE AANTAL POSITIEVE TESTEN TIJDENS HELE CORONACRISIS: 34
07 juli
VRIJWEL ALLE STRENGE MAATREGELEN OPGEHEVEN
01 juli

JULI 2020

AANTAL POSITIEF GETESTE MENSEN STIJGT WEER
28 juli

49

ONLINE TENTAMENS
MET ‘PROCTORING’
2 juli 2020

Al bijna 1200 studenten van Fontys deden deze week een online tentamen waarbij
een zogeheten proctor hen op een afstandje in de gaten hield. Er volgen er tot de
vakantie nog 2200. Tot nu wilden vier studenten er niet aan meedoen en bij tien
ging iets mis tijdens het tentamen.

Vooraf was er vanuit verschillende hoeken, zoals studentenvertegenwoordigingen, argwaan
voor deze manier van tentamens afnemen. De student moet namelijk zijn kamer vooraf
filmen én toestaan dat op afstand wordt meegekeken via zijn laptop. Het zou de privacy
schenden. Sommige hogescholen wilden er niet aan beginnen.
Maar Fontys wilde het wel, met als belangrijkste reden: studievertraging voorkomen. Na een
KABINET: GEEN FYSIEKE INTROWEKEN VOOR STUDENTEN
06 augustus
VAN DISSEL: NUT MONDMASKERS NIET BEWEZEN
29 juli

RUTTE: MAXIMAAL 6 GASTEN THUIS ONTVANGEN
18 augustus

AUGUSTUS 2020
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pilot met verschillende instituten van Fontys en gesprekken met onder anderen leden van
de studentenfractie van de Centrale Medezeggenschapsraad, kreeg online tentaminering
met proctoring groen licht.

Problemen bij tien studenten
Vijf instituten (van de 24 die Fontys telt) doen mee en de Dienst Studentenvoorzieningen
maakt er gebruik van om bepaalde toelatingstoetsen af te nemen. Het gaat om 56 tentamens
voor 3300 studenten.
Volgens John Kropman, concern-informatiemanager van
de Dienst IT, gaat het tot nu toe goed. De tien studenten
die problemen hadden, maken alsnog hun tentamen op
een Fontys-locatie. Ook de vier studenten die weigerden
om een online tentamen met proctoring te maken, dat
recht had iedereen, doen dat nu op locatie.

Eén docent per tien studenten
Het organiseren van de ‘proctor-tentamens’ was nog een
hele klus. Er moesten bijvoorbeeld proctors komen en dat
kon niet een surveillant zijn die in zijn eentje een grote
John Kropman
zaal in de gaten houdt.
Er werd bewust gekozen voor docenten die vooraf een training kregen, zodat zij hun
studenten kunnen helpen als ze problemen hadden met het systeem.
De student moet een ‘tweede device’ – zijn smartphone – aan hebben staan waarmee hij
zijn tentamenplek filmt. De proctors in de ‘warroom’, zoals Kropman het noemt, houden in
de gaten of er niet wordt gespiekt. Het systeem checkt daarbij of niet andere tabbladen op
de laptop openstaan.
Online tentaminering wordt volgens Kropman de toekomst bij Fontys. “Door de coronacrisis
hebben wij versneld systemen ingevoerd, die we al hadden aangeschaft. Nu kunnen
die waarschijnlijk al komend studiejaar worden ingezet voor veel kennistoetsen”, zegt
Kropman.
In principe worden die online tentamens dan wel gewoon op een Fontys-locatie afgenomen.
Maar proctoring kan nog wel worden gebruikt. “Bijvoorbeeld om tentamens af te nemen bij
studenten die topsporter zijn, militairen op een missie of buitenlandse studenten.” [PM]

ALLE SCHOLEN WEER OPEN
31 augustus
MINISTER GRAPPERHAUS SCHENDT CORONAREGELS MET EIGEN BRUILOFT
22 augustus

AUGUSTUS 2020

AANTAL GEREGISTREERDE BESMETTINGEN LOOPT OP NAAR 500 PER DAG
01 september
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VOORAL ALLEENSTAANDEN
HEBBEN LAST VAN
THUISWERKEN
21 september 2020

Het werkgeluk is gedaald door het thuiswerken tijdens corona. Dit blijkt uit
onderzoek van Fontys-docent Rosalie Reichardt en Lieke Bezemer van Werkgeluk
Instituut Nederland. Thuiswerken eist vooral zijn tol bij alleenstaande werknemers.
Het cijfer dat alleenstaande werkenden geven aan werkgeluk is gedaald van een 7,7 vóór de
coronacrisis naar een 6,9 (bij niet-alleenstaanden zakte het werkgeluk naar 7,4).
Dat heeft volgens Reichardt één belangrijke oorzaak: gemis aan sociale contacten. “Voor
mensen die alleen zijn, zijn collega’s vaak belangrijk. Door
het gebrek aan verbondenheid met collega’s voelen ze zich nu
minder gelukkig.”
Niet-alleenstaanden hebben tijdens hun lunch contact met hun
familie of kinderen. “Zij kunnen gemakkelijker buiten collega’s
om dingen te delen met hun naasten.”

Verdere daling

Rosalie Reichardt

Reichardt sluit een verdere daling van het werkgeluk niet uit.
“Tijdens ons onderzoek waren we pas een paar maanden in de
coronacrisis. Toen zagen we al een dalende lijn en ik verwacht
dat dit sowieso wordt doorgezet.”

“Bij Fontys hebben wij veel werknemers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken”, zegt
Reichardt. “Een groot deel van de medewerkers bestaat uit docenten. Zij missen niet alleen
hun collega’s, maar ook de studenten. Het is een wereld van verschil om voor de klas te
staan of achter een laptop te zitten.”
“Ik heb veel collega’s horen zeggen dat de manier waarop het nu gaat, niet is hoe zij docent
willen zijn.” [KW]
MEER DAN 40 STUDENTEN IN TILBURG BESMET TIJDENS EIGEN INTROFEESTJES
02 september

WILLEM II-FANS VIEREN HUTJEMUTJE FEEST BIJ HET STADION
24 september
FORSE AANWAS VOOR STUDENTEN- EN STUDENTENSPORTVERENIGINGEN
18 september

SEPTEMBER 2020
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IK HOOP DAT IK MIJN
DIPLOMA OP ‘NORMALERE’ MANIER ONTVANG
7 september 2020

Demi (23) studeert Commerciële Economie SPECO Sportmarketing in Tilburg:
“Ik zit in mijn laatste jaar en heb het afgelopen
half jaar de minor Creatief Schrijven gevolgd. Ik
heb toen in twintig weken een roman geschreven.
Na een aantal weken les op school, gingen we over
op online les. In het begin vond het ik het heerlijk:
college volgen in mijn pyjama en Netflix ‘uitspelen’.
Tijdens mijn minor kreeg ik maar twee ochtenden
per week online les en de rest van de week had ik dus tijd over om aan mijn boek te
schrijven.
Ik vond het verschrikkelijk, als ik niks hoefde te doen, voelde ik me continu schuldig.
Daarnaast vond ik het jammer dat ik mijn medestudenten niet meer zag. Ik had natuurlijk
een nieuwe klas tijdens mijn minor en had net leuke mensen ontmoet, die ik vervolgens een
paar maanden niet meer zag.
Genieten van vrije tijd was het lastigste. Omdat ik alleen maar thuis zat, had ik niet meer het
idee dat er ‘schooltijd’ en ‘vrije tijd’ was.
Ik zit nu in het laatste jaar van mijn studie en ik mag één middag per week naar school toe,
de rest is online. Ik kan niet wachten tot ik weer sociaal contact heb met medestudenten en
meer fysiek les heb. Naar mijn mening is een fysiek college toch veel effectiever dan online.
Ik hoop voor dit jaar dat ik mijn diploma op een ‘normalere’ manier in ontvangst mag
nemen dan de studenten afgelopen jaar. En dat ik dit samen met vrienden mag en kan
vieren in de stad.” [JE]

KERKEN VRIJGESTELD VAN AANTAL MAATREGELEN
30 september
STRENGERE REGELS, O.A. THUISBEZOEK BEPERKT TOT MAXIMAAL 3 PERSONEN
29 september

SEPTEMBER 2020
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ONLINE LESGEVEN
‘ENERGIEVRETEND’, MAAR
WEL DE TOEKOMST?
16 oktober 2020

De coronacrisis dwingt ons tot een nieuwe manier van werken die veel energie
kost en vraagt om aanpassingsvermogen. Die conclusie komt, samen met een
generatiekloof, bovendrijven als we twee Fontys-docenten in Venlo vragen naar hun
werkbeleving.
Peter Verhagen (59) is docent bij de
opleiding Marketing Management
van International Business School.
Kim Zegers (25) werkt onder meer
als docent Werktuigbouwkunde bij
Hogeschool Techniek en Logistiek.
Bij Fontys wees een in mei gehouden
tevredenheidsonderzoek onder
medewerkers nog uit, dat zij aan het
eind van de werkdag echt ‘op’ zijn.
Peter Verhagen en Kim Zegers

Hoe heeft corona jouw werk veranderd?
Verhagen: “Aan dertig gezichten op een beeldscherm kan ik niet aflezen of ze de stof
snappen. Dus moet je het anders doen, zorgen voor een nóg betere uitleg. Studenten
houden anderhalf uur achter een laptop ook niet vol. Daarom heb ik ook mijn lessen
aangepast, met afwisselend korte instructies en opdrachten.”
Zegers: “In een leslokaal ervaar je hoe de stof bij studenten aankomt, ‘online’ heb je dat
niet. Maar misschien kost een online les wel minder voorbereiding. In de tijd dat studenten
opdrachten maken, kun je zelf iets uitwerken of je voorbereiden op de volgende les. Bij
KABINET VOERT GEDEELTELIJKE LOCKDOWN IN
14 oktober
BESMETTINGEN NAAR 7500 PER DAG
14 oktober

FONTYS VERPLICHT MONDKAPJES IN EIGEN GEBOUWEN
15 oktober

OKTOBER 2020
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fysiek onderwijs loop je dan door het lokaal en is er meer interactie.”

Welke impact heeft het op jou gehad?
Verhagen: “Ik ben meer tijd kwijt aan uitleg geven. Vooral na een donderdag ben ik doodop
en doe ik het op vrijdag wat rustiger aan. Het online toetsen heeft ons ook veel werk
bezorgd. Je moet het softwarepakket leren kennen en ik heb soms vier varianten van een
toets per klas moeten maken.”
Zegers: “Het was heftig, maar ik denk voor mij minder dan voor anderen. Veel van mijn
collega’s zijn al een beetje op leeftijd. Ze zijn niet opgegroeid met digitale technieken zoals
ik en de studenten. Ik belde vroeger al via skype met vriendinnen.”
Moet je ook buiten ‘kantooruren’ werken?
Verhagen: “Ik probeer het te voorkomen, maar zit toch met enige regelmaat op
zondagmorgen colleges voor te bereiden.”
Zegers: “Ik probeer dat niet te doen en tot nu toe is me dat in het weekend gelukt.”
Heeft Fontys je voldoende begeleid?
Verhagen: “Ik heb een bedrag gehad waarmee ik een betere internetverbinding heb
aangelegd. Verder hebben specialisten een goede uitleg gegeven over MS Teams en de
mogelijkheden van online lesgeven.”
Zegers: “Ik voel me voldoende begeleid voor iemand die met laptops is opgegroeid. Ik denk
wel dat het beter had gekund voor de collega’s die daar wat meer moeite mee hebben. Die
bied ik nu vaak mijn hulp aan.”

Hoe ervaar je de situatie na de zomer?
Verhagen: “Je bent nu wat beter voorbereid. Toch wil ik de roostermaker voorstellen om niet
drie maar hooguit twee online lessen op een dag te plannen. Je zit anders bijna acht uur
lang achter een laptop. Daarna ben je verstijfd en krijg je hoofdpijn en spierpijn. Ik moet ook
aan mijn gezondheid denken.”
Zegers: “Ik geef alleen les in het eerste semester, aan eerstejaarsstudenten. Omdat die elkaar
nog moeten leren kennen, krijgen zij voorrang bij het fysieke onderwijs op de campus. Ik
heb daardoor echt een blended lesrooster, met online en fysieke lessen. En dat is toch de
toekomst.”
Verhagen: “Ik hoop dat ze na de coronacrisis een goede mix vinden en dat er niet té veel
online gaat gebeuren.” [TD]
PERSONEELSGEBREK IN THUISZORG EN VERPLEEGHUIZEN
18 oktober
VEILIGHEIDSREGIO: FONTYS MOET CORONA-COACHES INZETTEN OP GROTERE TOETSLOCATIES
30 oktober

OKTOBER 2020

KONING WILLEM-ALEXANDER BREEKT VAKANTIE IN GRIEKENLAND AF
17 oktober
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STUDENTEN BLIJ MET
VACCIN, MAAR ER IS OOK
VEEL TWIJFEL

26 november 2020

Het coronavaccin is in aantocht. Goed nieuws voor studenten die het
afstandsonderwijs meer dan zat zijn. Maar hoe kijken ze zelf aan tegen de
vaccinaties? Bron peilde de meningen op de Fontys-campus in Venlo.
“Heel goed dat er op korte termijn vaccins komen, ik ben er erg blij mee”, stelt Sander,
student Logistics Management. Hij twijfelt dan ook geen moment als het zo ver is.
“Ik laat me meteen vaccineren als ik aan de beurt ben. Ik werk in de weekenden voor de
GGD, en doe bron- en contactonderzoek en ik weet hoe belangrijk groepsimmuniteit is om
dat rotvirus eronder te krijgen.”
VERZWARING LOCKDOWN: NOG MAAR TWEE BEZOEKERS PER DAG
2 november
AANTAL BESMETTINGEN NAAR 10.000 PER DAG
1 november

VAN ENGELSHOVEN: OPNIEUW GEEN BSA VOOR EERSTEJAARS
11 november

NOVEMBER 2020
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‘Allemaal iets te snel’

Sander

Minder zeker is Petek, student International Business. “Het ging mij
allemaal wat te snel. Normaal doen ze er jaren over om een goed
vaccin te ontwikkelen en nu is het er binnen een jaar. Ik vertrouw
het niet helemaal, al snap ik de urgentie.”
Petek staat dus niet vooraan in de rij als er gevaccineerd gaat
worden. “Mijn tante werkt in het ziekenhuis en die wacht ook liever
even af. Over een paar jaar, als het bewezen veilig is, dan wil ik
zeker wel gevaccineerd worden. Maar nu nog niet.”

‘Vertrouw de regering niet’

Petek

Software Engineering-student Svetoslav is heel stellig als hem
gevraagd wordt naar het coronavaccin. “Nee! Ik wil zeker geen
vaccin. Ik vertrouw de regering niet. Misschien over een jaar of vijf,
maar eerder zeker niet.”
Ook Lisa, student International Business, en haar vriendin Larissa,
student Marketing Management, twijfelen. Ze zijn blij dat de
vaccins er aan komen, maar staan niet te popelen om bij de eerste
ronde meteen de spuit in de arm te krijgen.

Tegenstrijdige berichten
Lisa: “Je hoort zulke tegenstrijdige berichten. Ik ben er nog een
beetje huiverig voor. Daarbij krijg je nu allemaal verschillende
vaccins van verschillende bedrijven. Welke is het beste? Dat is voor
een leek niet te beoordelen, dus ik wacht liever nog even.”

Svetoslav

Ook Larissa heeft mixed feelings bij het vaccineren. “Bepaalde
risico’s horen nu eenmaal bij het leven, maar die moet je wel goed
afwegen. Ik weet er nu simpelweg nog te weinig vanaf om die
afweging goed te kunnen maken. En ik wil niet als
testpersoon dienen.”
Toch denken de vriendinnen dat als het eenmaal
grootschalig wordt uitgerold, ze wel in de rij
aansluiten.
[IvdH]

Larissa en Lisa
HARDE LOCKDOWN, VRIJWEL ALLES MOET DICHT
15 december

DECEMBER 2020

OOK FONTYS VOLLEDIG DICHT

16 december
MONDKAPJE VERPLICHT IN OV, ONDERWIJS EN OPENBARE RUIMTES
1 december
FONTYS KRIJGT VAN MINISTER 1 MILJOEN VOOR CORONABANEN
15 december
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COLUMN
Evelyne Meens, 6 januari 2021

EEN ‘HAPPY FEW’ YEAR
Vorige week werd mij de vraag gesteld: ‘Wat
wil je achterlaten in 2020?’ Een mooie en
logische vraag. Het antwoord vond ik echter iets
moeilijker. Sterker nog, dat antwoord had ik niet
paraat.
Tuurlijk. Het is een raar jaar geweest. En in veel
opzichten ook echt minder leuk. Ik heb veel gemist,
vooral in mijn werk. Er waren dagen bij dat ik
dacht: ‘hoe belangrijk is het nou werkelijk wat ik
doe?’. Dat zijn geen goede gedachten. En als je niet meer weet welke dag het is en je geen perspectief
meer ziet, gaat dat niet de goede kant uit. En dan moet blue monday nog komen...
Maar! Ik heb geen zorgen gehad over mijn inkomen. Mijn familie en ik zijn niet ziek geweest en ik heb
niemand verloren aan corona. Sterker nog: ik heb meer tijd aan mijn dierbaren besteed dan daarvoor,
heb fijne en positieve routines ontwikkeld en heb meer geslapen, meer gekookt en ben meer buiten
geweest dan ooit!
Eerlijk gezegd ben ik wel eens bang of ik het zou trekken als alles weer richting ‘normaal’ gaat. Het is
namelijk ook wel lekker zo’n filterdeken over je leven (je weet wel zo’n offwhite en beetje doorzichtige
vetfilter die ze voor afzuigkappen gebruikten).
En toen ik daarover nadacht wist ik het... Dat is precies hetgeen dat ik wil achterlaten: de angst voor
de angst wanneer dat dekentje er niet meer is. En het knagende schuldgevoel dat ik tot die happy few
behoor waarvoor het coronajaar meer mee- dan tegenviel.
Op naar happy monday ergens halverwege juni. Wanneer we hopelijk weten waar we aan toe zijn, de
zomer(vakantie) voor de deur staat en de filterdeken van ons af is getrokken. Een ‘happy few’ year voor
ons allemaal!

Evelyne Meens is columnist bij Bron. Ze werkt bij Fontys als onderzoeker en expert Studie(keuze)
succes en is auteur van het boek Een leven lang kiezen.

DIT JAAR OVERLEDEN 11.432 NEDERLANDERS AAN CORONA, 800.000 POSITIEVE TESTEN
31 december
HOOGSTE BESMETTINGSPIEK: 13.000 OP ÉÉN DAG
20 december

EERSTE VACCINS KOMEN AAN IN NEDERLAND
26 december

DECEMBER 2020
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IK ZIE HET NUT NIET ZO
IN VAN EEN AVONDKLOK
21 januari 2021

Martijn (26), student aan de lerarenopleiding
Engels in Tilburg:
“Ik zie het nut niet zo in van een avondklok. In
Tilburg zag ik al niet veel mensen op straat. Ik ging
‘s avonds vaak de deur uit voor een wandeling want
in de winter is het centrum altijd mooi aangekleed
met lampjes. Helaas ziet het ernaar uit dat ik nu
’s avonds binnen moet blijven. Misschien is de
drukte in de Randstad ‘s avonds anders dan hier,
maar ik heb wel zoiets van: jongens, kom op!
Je moet hierdoor boodschappen doen anders
plannen, je kunt ‘s avonds niet meer bij mensen
op bezoek. Ook mag je nog maar één iemand
op bezoek hebben. Maar als student heb ik het
overdag heel druk en kan ik niet anders dan in de avond chillen. Ik ben bang dat ik hierdoor
mijn vrienden niet meer ga zien.
We kunnen elkaar overdag nog zien en dan ‘s avonds studeren, maar ja. Je blijft maar door
worstelen en vraagt je af: wanneer stopt het nou eens? Deze crisis lijkt elke keer beter te
worden en dan komen er maatregelen terug.
De gedachte aan een avondklok frustreert me, maar misschien verandert dat over een paar
dagen. Door de avonden thuis heb je meer tijd om creatief te zijn met koken en je leert de
tijd die je met elkaar hebt beter te waarderen. Je kunt ook veel nieuwe videogames, boeken
en films ontdekken. Maar al met al wil je op een gegeven moment je vrijheid wel weer
terug.” [KW]

EERSTE VACCIN TOEGEDIEND IN NEDERLAND. ZORGSECTOR ALS EERSTE AAN DE BEURT
6 januari
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ZO GEVEN M
 EDEWERKERS
THUIS LES AAN HUN
KINDEREN
20 januari 2021

Thuiswerken en de eigen kinderen thuis lesgeven. Hoe combineren Fontysmedewerkers dat? En hoe voorkomen ze dat ze langzaam gek worden nu de periode
dat kinderen niet naar school mogen zeker tot 7 februari duurt?

Aukje Schurer-Monaten met haar kinderen Faes (links) en Tore

Beleidsmedewerker kwaliteit Aukje Schurer-Monaten werkt normaal gesproken op de
campus in Venlo. Nu zit ze alweer enkele weken thuis en dat vindt ze best pittig.
“Het is een realiteit waarmee we moeten leven, dus we kunnen maar beter onze schouders
eronder zetten.” Samen met haar man Sebastien en hun kinderen Faes (2) en Tore (4)
maakt ze er het beste van.

THUIS NOG MAAR ÉÉN BEZOEKER PER DAG TOEGESTAAN
23 januari
AVONDKLOK GAAT IN, NA 21 UUR NIET MEER NAAR BUITEN. TENZIJ JE EEN HOND HEBT
23 januari
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Werkdag in shifts
In huize Schurer-Monaten is de werkdag opgedeeld in shifts. “Als de een beneden is bij de
kinderen, dan werkt de ander boven op de werkkamer. En zo wisselen we elkaar af.”
Tore is dit schooljaar begonnen op de basisschool en heeft al aardig wat werk daarvoor. “De
juffen zijn bijzonder creatief in het verzinnen van opdrachten waarvoor we het hele huis
door moeten rennen. Ze houden ons zo lekker bezig.”
De structuur van school wordt zo veel mogelijk aangehouden en er hangt beneden zelfs een
planbord waarop de taken staan.
“We proberen de school een beetje na te bootsen. Tore mist zijn vriendjes en zijn juffen,
maar school-technisch zal hij er niet erg onder lijden.”

Spontane ontmoetingen
Zelf mist ze vooral de spontane ontmoetingen en de sociale contacten van de werkplek.
“Alles is nu heel erg geregisseerd, er is weinig ruimte voor een praatje.” Wel vindt ze het fijn
dat Fontys coulant is naar medewerkers als het gaat om deadlines.
“Dat zou wat mij betreft nog meer handen en voeten mogen krijgen. De werkdruk is hoog,
misschien is het goed om bepaalde taken op te schuiven, anders te prioriteren of zelfs
helemaal te laten vallen. Het belangrijkste is in deze tijd dat we gezond en gelukkig blijven.”

Hectisch en druk
Ook voor Remko Killaars, docent Industrieel Product Ontwerpen in Venlo, zijn het hectische
en drukke tijden. Samen met zijn vrouw Suzanne moet hij het thuisonderwijs van hun vier
kinderen in goede banen leiden.
“De oudste twee, Jonne (15) en Mees (13) zitten op de middelbare school, die werken
zelfstandig. De jongste twee, Xiao Le (11) en Xia Qing (8) hebben meer begeleiding en
aansturing nodig.”
Xiao Le en Xia Qing zijn door Remko en zijn vrouw geadopteerd, Xiao Le toen hij 2,5 jaar
oud was en Xia Qing toen ze net zeven was. Xia Qing heeft daardoor extra hulp nodig om de
lesstof goed te begrijpen.
Maar het werk van Killaars loopt uiteraard ook gewoon door, hij moet zijn lessen
voorbereiden en verzorgen en de studenten begeleiden. “Dat is af en toe druk. Zeker als
we allemaal tegelijk aan het werk zijn, is het hectisch in huis. De wifi raakt regelmatig
overbelast.”

UITZONDERING OP AVONDKLOK VOOR TENTAMENS FONTYS
24 januari
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Remko Killaars op zijn thuiswerkplek. Op de voorgrond dochter Xia Qing

‘Ik mis de campus’
Killaars mist de campus wel. “Ik kan me daar veel beter concentreren en het is prettig om af
en toe uit de thuissituatie te zijn. Dat blijkt nu eens te meer.”
Toch kan de Fontys-docent de situatie goed relativeren. “Het thuiswerken biedt ook
voordelen. We kunnen nu bijvoorbeeld de maaltijden met elkaar gebruiken, dat is een groot
pluspunt.”

Coronabubbel
Nienke van Vugt-Oelen, secretaresse bij de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, heeft niet zo
veel moeite met het thuiswerken. Samen met man Bas, dochter Jip (9), zoon Abel (7) en hun
jongste zoon Bijs (bijna 4) maken ze het zo gezellig mogelijk.
“Ik merk dat ik het best lekker vind om in die coronabubbel te zitten. Het voordeel van mijn
werk is dat ik het naar eigen inzicht in kan delen. Voor docenten die vanuit huis lesgeven,
zal het anders zijn.”
Van Vugt-Oelen begint elke ochtend om half zeven met haar werk. “Om negen uur klap ik
mijn laptop dicht en begint bij ons het thuisonderwijs.”

JANUARI 2021

62

“Ik heb gemerkt dat ik die twee zaken strikt gescheiden moet houden, anders gaat het mis.
Dan word ik ongeduldig en daar wordt niemand blij van.”
Na het thuisonderwijs wordt de laptop weer opengeklapt en gaat het werk voor Fontys
verder. “Dat werkt best goed, zolang de planning op orde is. Als zaken onduidelijk zijn of als
er slecht gecommuniceerd wordt, dan wringt het thuiswerken wel meteen.”

Ademruimte
Om zichzelf en haar man af en toe wat ademruimte te geven, heeft ze een uitwisseling met
hun beste vrienden opgezet.
“Op maandag gaan onze twee oudsten naar hen toe en op donderdag - mijn vrije dag komen hun jongste kinderen hierheen. Zo hebben we allebei één dag in de week onze
handen zo veel mogelijk vrij. Dat is ideaal.” [IvdH]

Nienke van Vugt-Oelen thuis aan het werk met naast haar dochter Jip, tegenover haar zoon Abel en op de achtergrond zoon Bijs

WEDEROM RELLEN, GROOTSTE RAVAGE IN ROTTERDAM EN DEN BOSCH
25 januari

JANUARI 2021

RELLEN OM AVONDKLOK IN O.A. TILBURG EN MET NAME EINDHOVEN
24 januari
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FONTYS-LOCATIES DICHT
UIT VREES VOOR RELLEN
26 januari 2021

Wegens de dreiging van rellen heeft Fontys vanmiddag het complex van de Pabo
en Pedagogiek in Den Bosch gesloten. Dit gebeurde op advies van de politie en
gemeente. Op andere Fontys-locaties gaan de geplande onderwijsactiviteiten,
tentamens en examens wel door.
Ook Avans sloot vanmiddag alle opleidingsgebouwen in Den Bosch. Dit betekent dat de
locatie aan het Hervenplein, waar de Juridische Hogeschool van Fontys en Avans zit,
eveneens dicht is.
De politie in Tilburg, Eindhoven en Venlo liet Fontys vanmiddag weten dat het sluiten van
gebouwen en aanvullende maatregelen daar momenteel niet nodig zijn.
Het crisisteam laat daarom de onderwijsactiviteiten daar doorgaan, maar monitort de
situatie continu en staat in contact met lokale autoriteiten. Dit betekent dat op elk moment
besluiten gewijzigd kunnen worden als de situatie daarom vraagt.

Lastig dilemma
De continu veranderende veiligheidssituatie in de Fontys-steden zorgt voor een dilemma,
meldt het crisisteam in een schrijven aan alle 25 Fontys-instituten.
‘Het annuleren van alle activiteiten in de avonduren zorgt enerzijds voor duidelijkheid,
maar anderzijds levert het ook uitdagingen op qua planning en studievoortgang. Een lastige
afweging.”
Het CCT begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid, onvoorspelbaarheid en ongewenste
situaties voor studenten en medewerkers. Om deze onzekerheid te verminderen, kunnen
instituten besluiten om de voor deze week in de avonduren geplande activiteiten te
verschuiven.

Toetsen verplaatsen
Het advies van het CCT is om toetsen zoveel mogelijk te verplaatsen binnen deze
toetsperiode en overdag vóór 17.00 uur te laten plaatsvinden. Dit voorkomt studievertraging
en verkleint de onvoorspelbaarheid in relatie tot het dreigingsniveau in de steden.
Morgenochtend komt het CCT weer bij elkaar en wordt de situatie opnieuw beoordeeld. [IvdH]

NOODVERORDENINGEN VOORKOMEN NIEUWE RELLEN
26 januari

CRISISTEAM FONTYS STELT ESCALATIEMODEL OP MET SCENARIO’S BIJ NIEUWE RELLEN
26 januari

OPROEP KABINET AAN WERKGEVERS: BEVORDER THUISWERKEN ZOVEEL MOGELIJK
26 januari
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‘BLIJF VERBINDING
ZOEKEN MET RELLENDE
JONGEREN’
28 januari 2021

Volgens docent-onderzoeker Neeltje Spit (Fontys Hogeschool Social Studies) spelen
buurtwerkers een essentiële rol bij het in toom houden van gewelddadige jongeren.
Door met ze in gesprek te gaan, kun je werken aan oplossingen, zegt Social Workstudent Shaila Alibaks.

Rellen Den Bosch - Beeld uit Youtube Omroep Brabant

De avondklokrellen ontstonden niet zomaar, aldus Spit. “Het is een excessieve uiting van
zaken die al veel langer spelen, bijvoorbeeld racisme, armoede en gebrek aan perspectief.”
Corona heeft in haar ogen de bestaande onvrede van groepen jongeren versterkt.
“Ook het verhaal achter de excessen moet gehoord. Die jongeren hebben verlangens en

KABINET: VERKIEZINGEN OP 17 MAART GAAN GEWOON DOOR
27 januari

JANUARI 2021

65

behoeften die we kunnen proberen te begrijpen en vertalen. De vinger op de zere plek
leggen doe je samen.”
Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld dicht bij het vuur, op straat. De kwaliteit van het
buurtnetwerk is volgens haar achteruitgegaan. Budgettair gezien ging volgens Spit vooral
het mes in het preventieve werk met groepen, waaronder jongeren. “Een gemis omdat daar
juist het contact wordt gelegd waarover we het hier hebben. Als je eenmaal een luisterend
oor biedt, kan er van alles ontstaan.”

Studenten laten ‘ruiken’
Hoe kan Fontys de wijkwerkers van de toekomst goed opleiden? Bijvoorbeeld door ze
direct aan de praktijk te laten ruiken. “In de minor Community Development onderzoeken
studenten een maatschappelijk vraagstuk, samen met partnerpartijen als de gemeente. Dit
ondersteunen we met theorie over diversiteit of omgaan met agressief gedrag.”
Eén van die studenten is derdejaars Social Work Shaila Alibaks (28), die in het kader van
die minor meewerkt aan een project voor vluchtelingenjongeren. Ook daarbij is persoonlijk
contact belangrijk.
“In Eindhoven hebben we een vrijwilligersgroep opgezet via de Huiskamer voor
Vluchtelingen. We gingen erheen om met die mensen te praten, samen te koken. Zo ontdek
je wat hun problemen zijn en kun je werken aan oplossingen.”
Voor haar jaarstage gaat zij aan de slag bij een jongerencentrum in de Bossche wijk
Kruiskamp. Sommige jongeren uit die wijk zijn betrokken bij de rellen. “Het is een hele
uitdaging om hen te raken en hun gedrag te veranderen”, aldus Shaila.

Onbegrijpelijk gedrag
Docent-onderzoeker Spit is niet altijd te spreken over de reacties op de rellen die nu vanuit
de politiek klinken. “Relschoppers worden als groep over één kam geschoren: het zijn
slechte mensen die onbegrijpelijk gedrag vertonen.”
Ze snapt de boosheid van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma wiens stad zwaar
getroffen werd, maar heeft moeite met bewoordingen voor de relschoppers als ‘eencelligen’.
“Als we dit probleem als samenleving willen oplossen, moeten we de verbinding zoeken en
niet verder polariseren.”
De docent-onderzoeker ziet de wijkwerker daarbij als spil tussen boze bestuurders en
gefrustreerde jongeren. [FvdN]

JANUARI 2021

66

LESGEVEN VOELT ALS
EEN RADIOVERSLAG
28 januari 2021

Luuk (23) studeert aan de lerarenopleiding
Maatschappijleer in Tilburg.
“Het thuis studeren vind ik niet erg vruchtbaar.
We bespreken normaal veel maatschappelijke
thema’s in de les, daarbuiten en in de kantine.
Waar we voorheen in de koffiehoek over de
avondklokrellen zouden praten, moeten we dat
nu via WhatsApp doen.
De onderlinge sfeer en het discussie-element
valt weg. Dat is een groot gemis, want het is
belangrijk voor onze ontwikkeling. We leren
normaal gesproken niet alleen van de opleiding,
maar ook van elkaar en dat heb je nu niet.
De afgelopen weken waren zeer teleurstellend
en dan nu ook nog die avondklok. Het is erg
heftig dat de overheid blijkbaar de macht heeft
om ons binnen te laten blijven.
Ik moet in deze periode stagelopen. Er wordt vanuit Fontys wel verwacht dat we nog
steeds reflecties en stageverslagen leveren, ondanks dat het belangrijkste element van de
opleiding wegvalt: het contact met leerlingen.
Als ik bijvoorbeeld een Powerpoint-presentatie geef aan leerlingen, kunnen zij - met de
camera uit - spelen op de Playstation, andere dingen doen of simpelweg niet opletten. Je
weet het gewoon niet en dat zorgt ervoor dat lesgeven voelt als een radioverslag.
Het is niet allemaal negatief. Een online stage biedt ook wel mogelijkheden. Niemand zit
meer achteraan in de klas, want in theorie zit iedereen nu voorin. En met bijvoorbeeld
Socrative en Kahoot kun je een les interactief maken. Zo houd je de aandacht van de
leerlingen erbij.” [KW]
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OOK IN DE POSTKAMER
IS HET RUSTIG
3 februari 2021

Als medewerker van de postkamer is Adrie
Stoopen één van de weinigen die campus
Stappegoor nog vrijwel dagelijks doorkruist.
Bron vergezelt hem op zijn middagrondje. “Het
is rustig, zeer rustig…”
In tijden van corona is er op de postkamer van
gebouw P1 dagelijks één postmedewerker aanwezig
die de inkomende en uitgaande stukken verzorgt. ’s
Ochtends rond negen uur arriveert de reguliere post
en wordt die verspreid. In de middag maakt Stoopen
dan nog zijn rondje langs alle gebouwen op de
campus om uitgaande stukken te verzamelen.

Fotogalerijen
Die gebouwen liggen er al langer verlaten bij. Studenten en medewerkers zitten thuis achter
de computer. “Wat mijn werk zo leuk maakt, zijn juist die sociale contacten. Dat mis ik nu
wel. En weinig personeel betekent ook: amper post.”
De rondgang door P1 levert één envelopje op. Gelukkig is er wat meer te halen bij Fontys
Economische Hogeschool: twee dozen met een uitgaande mailing. “Alleen de Mediatheek
blijft druk, met name door alle lopende abonnementen op kranten en tijdschriften.”

Gekrompen
Na de vaste ronde is er tijd voor een kopje koffie en een terugblik op zijn Fontys-carrière, die
in 2008 begon. In die twaalf jaar zag hij de fysieke poststroom wel flink indunnen: “Ja, dat is
denk ik wel met driekwart gekrompen.” Eigenlijk kan hij ook wel genieten van de rust die er
nu heerst. “Je gaat anders naar de gebouwen kijken, en andere dingen vallen je op.” Trouwens,
Stoopens stappenteller deelt niet mee in de rust. “Die maakt soms overuren: 10.000 stappen
op een dag is vrij normaal.” [FvdN]

GEZONDHEIDSRAAD: ASTRAZENECA INZETTEN VOOR DOELGROEP 60-65 JAAR
4 februari
LOCKDOWN VERLENGD VANWEGE TE GROTE AANTALLEN BESMETTINGEN, AANGEPASTE ROUTEKAART
2 februari
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HUISVESTING DOOR
CORONA OPNIEUW
ONDER DE LOEP
5 februari 2021

Corona verandert de transformatie van onderwijs- en kantoorgebouwen bij Fontys.
Het is een extra element geworden in de huisvestingsagenda, die opnieuw onder
een vergrootglas ligt.
Ronald Timmermans is vastgoedadviseur bij de Fontys-Dienst
Huisvesting & Facilitaire Zaken. Hij schreef al het huisvestings
programma 2015-2024, dat grootschalige vernieuwing van vastgoed
voortbracht op campussen in Eindhoven en Tilburg.
Vooral de onderwijsvernieuwing stond centraal in de nieuwbouw van
gebouwen als R10 en Nexus in Eindhoven, en P8 en (straks) MindLabs
in Tilburg. “Minder klassikaal onderwijs, meer in teams samenwerken,
meer openheid en verbinding tussen docenten en studenten”, schetst de adviseur. “De
nieuwe gebouwen zijn door hun flexibele opzet heel goed daarop aan te passen.”

Digitalisering
En toen kwam COVID-19.
Interessant is de vraag wat er
met Fontys-gebouwen gaat
gebeuren in een toekomst
zonder corona. Hij noemt twee
ontwikkelingen.
Zo zal er een verschuiving
plaatsvinden van klassikaal
onderwijs naar een blended
vorm. “Studenten die samen
werken aan projecten en die,
ook op Fontys-locaties, lessen

Impressie van de mediatheek in gebouw MindLabs,
dat nu gebouwd wordt in de Tilburgse Spoorzone

BASISSCHOLEN EN KINDEROPVANG MOGEN WEER OPEN
8 februari
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online kunnen volgen. Dáár moet huisvesting zich op richten, in plaats van op collegezalen
en klaslokalen voor 30 personen.”
Dat is volgens hem gemakkelijker met nieuwbouw te realiseren dan binnen sommige
bestaande gebouwen zoals W1 en W3 in Venlo, beide uit de jaren zestig.
“Met name in W3 is de verdiepingshoogte te laag om installaties voor luchtbehandeling
aan te brengen. Elk gebouw is aanpasbaar, maar de vraag is tegen welke prijs.” Er moeten
keuzes worden gemaakt en wellicht panden worden afgestoten. “Dat is de opgave die voor
ons ligt.”

Thuiswerken blijft
De meeste medewerkers zullen na corona één tot twee dagen thuis blijven werken.
Daarom voorziet Timmermans niet alleen minder maar ook ander gebruik van de
‘kantooromgeving’. “Als je op kantoor veel overleggen hebt met collega’s die thuis werken,
moet je daar voorzieningen voor treffen.” Die zijn er in zijn ogen nu te weinig.

Verbinding met werkveld
Als tweede ontwikkeling noemt Timmermans ‘hybridisering’: de wens om meer
verbondenheid te organiseren tussen onderwijs van Fontys en partners in het werkveld.
“Enerzijds krijgen we buiten Fontys steeds meer field labs. Die zie je nu al bij de Brainport
Industries Campus in Eindhoven, Automotive Campus in Helmond, Brightlands Campus
Greenport Venlo en straks MindLabs in Tilburg.”
Anderzijds moet de hogeschool
zorgen voor aantrekkelijke
campussen, met gebouwen
waarin ook dat werkveld een
plek kan krijgen. Dat is al
te zien in de plannen voor
de tweede fase op campus
Rachelsmolen in Eindhoven,
waar in 2023 drie nieuwe
gebouwen komen.

Nieuwbouw op de campus Rachelsmolen in Eindhoven, in 2023

Daar komt een centraal pand met functies als een mediatheek, collegezalen, evenementen
ruimte en restaurant. Timmermans: “Het zijn niet langer ‘instituutsgebouwen’, maar
panden met een functie voor de instituten én voor de campus.” [TD]

EERSTE PRAKTIJKTEST FIELDLAB EVENEMENTEN MET CONGRES VOOR 500 MENSEN
15 februari
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MIJN ACHTSTE JAAR
FONTYS, DANKZIJ DE
CRISIS
11 februari 2021

Ariste (33), eerstejaars deeltijdstudent bij de
Master Kunsteducatie in Tilburg.
“Het is eigenlijk de crisis die mij over de streep heeft
getrokken om weer te gaan leren. Ik werkte in de
evenementensector en in theaters, maar door corona
kon ik grotendeels niet meer werken en ja, wat ga je
dan doen? Op dat moment kreeg ik een Facebookadvertentie onder ogen over een master bij Fontys en
dacht ik: die ga ik het komende jaar doen.
Dit is ondertussen al mijn achtste jaar Fontys
Hogeschool voor de Kunsten. Ik ben begonnen aan
de opstapcursus aan de Dansacademie, daarna heb
ik Musical Theater gedaan aan de Dansacademie.
Toen heb ik een eenjarige opleiding Docent dans
gevolgd en nu zit ik hier.
Ik geef al les op het mbo bij De Rooi Pannen in Tilburg, in het vak Entertainment. Hierdoor
kan ik met één been in de evenementenbranche blijven staan. Deze opleiding doe ik
vanwege het toekomstperspectief. Ik wil sowieso de events en theaters weer in, maar ik wil
over een jaar of tien ook graag lesgeven op het hbo. Voor dat laatste komt deze master van
pas.
Het is lang geleden dat ik gestudeerd heb, en als je dan weer de schoolbanken in moet, is dat
even wennen. Ik zat er gelukkig vrij snel wel weer in. Het is net als fietsen en zwemmen: als
je het na zoveel tijd weer oppakt, kun je het nog steeds.” [KW]
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VOOR DEELTIJD
STUDENTEN IS HET EXTRA
PASSEN EN METEN
5 februari 2021

Tijdens corona in deeltijd een studie volgen, vraagt om aanpassingsvermogen.
Zeker voor de studenten van de lerarenopleidingen, die niet alleen online les
krijgen, maar ook geven. En soms ook nog met kinderen thuis. Hoe fixen ze dat?
“Studeren in deeltijd is normaal al heftig”, zegt Jessie van der Beek (27), deeltijdstudent
aan de Lerarenopleiding Nederlands (eerstegraads). Jessie werkt nu vanuit huis als leraar
Nederlands op het Summa College en Pierson College. Bij het Summa is hij ook mentor.
“Het is lastig omdat je ook gewoon je baan hebt, die je niet kan stopzetten. Het vergt veel
energie en zorgt zelfs voor slapeloze nachten. Het is nu extra druk vanwege de tentamens
bij Fontys en ik kom vaak niet aan studeren toe.”

Niet veel te doen
Voor Robert Franse (51), deeltijdstudent Lerarenopleiding Science and Technology, is
studeren tijdens de coronacrisis minder belastend. “Mijn eigen studie gaat prima, maar
lesgeven op de scholen is wel
een dingetje. Daar worstelt
iedereen mee. Of je nou
jaren voor de klas staat of
niet, het is voor iedereen
even moeilijk.”
Robert werkt naast zijn
studie 24 uur per week als
senior technician bij Fujifilm
Manufacturing Europe in
Tilburg, in 5-ploegendienst.

Deeltijdstudent Robert Franse voor de klas

MINISTERS LANCEREN NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
17 februari
GEDOE ROND AVONDKLOK NADAT RECHTER DEZE AFKEURT OM GEBREKKIGE ONDERBOUWING
16 februari
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“Mijn kinderen zijn 17 en 19, die hebben niet zoveel aandacht nodig als jongere kinderen.
Als dat wel zo was dan zou ik deze studie niet doen.”

Zesjarige thuis
Lian Konsten (43) begon dit studiejaar aan de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs en
ze heeft een zesjarig zoontje thuis. “Die krijgt nu thuis les. De hele ochtend ben ik daar mee
bezig. Het schiet niet heel erg op om mijn opleiding daarnaast te doen. Dat moet ik echt
verschuiven naar de middag.”
Maar dat ze haar eigen zoontje helpt met school, heeft zeker ook pluspunten. “Ik loop zelf
op dinsdagen stage in groep 5. Nu ik meekijk met mijn zoontje, krijg ik een goed idee van
hoe de basis voor een heleboel leermethoden in groep 3 wordt gelegd. Dat is in mijn geval
gewoon heel handig.”
Al met al kan ze haar studie, stage en een zoontje goed combineren. “Maar ik zit wel in de
luxepositie dat ik niet werk. Anders zou ik niet weten hoe ik dit zou moeten rondbreien.”

Moeilijke start
Gelukkig lukt het Lian om alles te combineren, al was het begin van dit schooljaar wel pittig.
“Ik was het niet meer gewend om te studeren. En alles is nu online. Je mist het contact met
je medestudenten enorm.”
Dit contactprobleem ondervond ook Jessie. “Het is normaal dat wij studiegroepjes moeten
vormen, maar dat gaat nauwelijks zonder fysieke aanwezigheid.”
Jessie vindt dat de opleiding projecten zou moeten inkorten en ervoor moet zorgen dat
iedereen individueel kan werken. “Sommige studenten hebben ook kinderen thuis,
daardoor was ons groepje nooit helemaal compleet bij een online afspraak.”

Positieve kanten
Toch ziet hij ook positieve kanten. “In tegenstelling tot de reguliere opleiding, is mijn
flexibele deeltijdstudie niet periode-gebonden. Nu ik niet fysiek bij lessen hoef te zijn, kan
ik meerdere jaren met elkaar combineren. Dus ik heb er wel tempo in zitten. Met deeltijd
flex hoef je niet vier jaar bezig te zijn.” [KW]

CRISISTEAM FONTYS SCHAALT AF, TASKFORCES ONTBONDEN
28 februari
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CORONABUBBEL KAN
SCHADELIJK ZIJN VOOR
STUDENTEN
4 maart 2021

Door de coronacrisis zitten studenten veel op hun kamer en missen ze de nodige
sociale contacten. Dit kan veel negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid,
geven twee Fontys-psychologen aan. Ga die bubbel uit en contacten leggen, is hun
advies.
De gevolgen van Covid-19
hakken erin bij studenten.
Sommigen sluiten zich uit
angst voor een besmetting op
en komen hun studentenhuis
nauwelijks nog uit. Studenten
met autisme mijden de campus,
omdat ze er moeite mee hebben
dat anderen zich niet aan de
regels houden. Weer anderen
glijden langzaam in een
depressie, omdat ze maar niet
uit hun bubbel kunnen komen.

Mentaal erg zwaar
Zoals Anne (*), een student van Fontys Hogeschool Pedagogiek die erg veel thuiszit: “In het
weekend komt mijn vriend langs, maar verder zie ik niemand. Hier kies ik bewust voor,
maar ik vind het erg lastig. Vooral omdat ik een goede band met mijn oma en opa heb, die ik
sinds het begin van de coronatijd niet meer heb gezien”.
Anne heeft corona van dichtbij meegemaakt. Haar vriend en zijn ouders hebben allemaal
corona gehad. Bij zijn vader duurde het een half jaar voordat hij genezen was. “Voor corona

WINKELS OP AFSPRAAK BEPERKT OPEN, OOK KAPPERS EN MASSEURS MOGEN WEER
3 maart
VERSOEPELING LOCKDOWN ZET IN: MBO EN VO DEELS OPEN
1 maart

MAART 2021
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had ik een depressie”, vertelt ze. “Die had ik net een jaar voor corona overwonnen. Het is
voor mij mentaal erg zwaar om het thuis zitten vol te houden.”

Persoon van 93
Ook haar opleidingsgenoot Laura (*) heeft veel last van de coronacrisis. Zij woont nog thuis
en heeft daarom nog contact met de mensen om haar heen.
“Gelukkig zie ik mijn vriendin nog in het weekend. Maar mijn vrienden zie ik nooit meer,
ook omdat alle horeca dicht is. Ik ben voor mijn gevoel een persoon van 93, die alleen maar
zit te sudokuen, schaken en gaat wandelen.”
Online spreekt Laura haar vrienden nog wel. “Maar het is erg moeilijk om een diepgaand
gesprek te hebben via WhatsApp. Ook wordt het erg repetitief, omdat niemand meer dingen
meemaakt. Je bent snel geneigd ervoor te kiezen om wekelijks te gaan appen. De valkuil
daarvan is dat je dan zes van de zeven dagen alleen bent.”

Sociale beestjes
Het wegvallen van sociale contacten doet veel met studenten, is de ervaring van Fontysstudentenpsycholoog Evelien de Gooijer. “Ik maak me daar zorgen over. Normaal gaan
de studenten elke dag naar school, maar dit kan nu niet meer. We zijn in essentie sociale
beestjes, dus iedereen mist deze contactmomentjes.”
Haar collega Nina Nita geeft als tip om de contacten die er nog wel zijn, te verdiepen.
“Hiervoor is het belangrijk dat je de juiste vragen stelt. Iedereen heeft het lastig met de
coronacrisis, dus vraag hiernaar. En ga bijvoorbeeld met elkaar wandelen. Dan ben je toch
samen en is het ook makkelijker om aan elkaar dingen te vertellen.”

Dagelijkse praktijk
Beide psychologen herkennen de klachten vanuit hun dagelijkse praktijk bij Fontys. Er
melden zich geregeld studenten die aangeven door corona in een isolement terecht te zijn
gekomen.
Alleen maar op je kamer zitten, kan volgens Nita schadelijk zijn voor een student. “Er zijn
weinig mensen die daar tegenkunnen. Ik adviseer iedereen om iedere dag naar buiten te
gaan en even een contactmoment te hebben met mensen.”
“Als je je structuur laat wegvallen en weinig buiten komt, kan dit sociaal isolement veel
negatieve effecten hebben op je mentale en fysieke gezondheid.” [BK]
(*) Gefingeerde naam, echte naam is bekend bij de redactie.

EERSTE ZELFTESTEN KOMEN BESCHIKBAAR
31 maart

MAART 2021

AVONDKLOK VERSCHUIFT NAAR 22 UUR
31 maart
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COLUMN
Rens van der Vorst, 1 april 2021

GESTREKT BEEN
Afgelopen maandagmorgen had ik een
meeting via MS-Teams. Toen Frank zijn
gele handje opstak en de voorzitter van de
vergadering zei: ‘Frank, ik zie dat je je handje
hebt opgestoken,’ alsof hij het tegen een kind
van drie had, droomde ik zachtjes weg. Ik
fantaseerde over een nieuwe feature van MSTeams: een klein geel icoontje van een gestrekt
been.
‘Jongens, even wachten. Ik zie dat Rens er met gestrekt been in wil.’
Later die dag vroeg ik aan mijn netwerk (ja, dames en heren, ik heb een netwerk) welke andere
icoontjes het leven op MS-Teams zouden veraangenamen. Nou, dat heb ik geweten.
Hieronder een bloemlezing.
• De rollende ogen of, variant, de zuchtende smiley;
• Een klein envelopje, voor de deelnemer die even zijn mail aan het wegwerken is;
• Geel bolletje wol, voor als je afhaakt;
• Het Time-Out gebaar;
•	Kleine gele billetjes met een naar binnen bewegend hard drolletje (‘ik zie dat Hub zijn keutel
intrekt’);
• Grijs alarmbelletje dat voorafgaat aan een typische Boomer-opmerking;
• Grijze haren (‘Gaat dit goed? Ik zie dat Karin er grijze haren van krijgt’);
En de mooiste suggestie, met afstand, vond ik het herhaal-icoon. Een ‘H’ die je bij iemand anders
linksboven in zijn scherm kunt plaatsen, als zo iemand weer eens hetzelfde vertelt. Lijkt me heerlijk.
Ik heb ook iemand ontmoet die dit soort oplossingen kan programmeren en die bereid is om de
suggesties mee te nemen. Dus heeft u nog een idee, laat het dan weten. Alleen samen krijgen we
MS-Teams onder controle!

Rens van der Vorst is technofilosoof, hoofd IT Innovatie bij Fontys en auteur van ‘Waarom je altijd
wilt winnen van je navigatieysteem’.
HOGER ONDERWIJS WEER DEELS OPEN, NET ALS WINKELS EN TERRASSEN
26 april
EINDE AVONDKLOK
STUDENTEN EN MEDEWERKERS KUNNEN NU GRATIS ZELFTESTEN BESTELLEN
28 april
5 mei
KABINET KOMT MET STAPPENPLAN VOOR HEROPENEN SAMENLEVING
13 april
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CORONA MAAKT DE
STAGES NOG PITTIGER
15 april 2021

Sophie (22), derdejaarsstudent Verpleegkunde in
Tilburg:
“Ik liep eerder al stage op een corona-afdeling en doe
dat nu bij GGZ Breeburg, op de gesloten psychiatrische
afdeling. Dat is pittig en je neemt het ook mee naar huis.
Afgelopen week werd de hele afdeling getest. Dat
betekent geen bezoek en daardoor verslechtert het
ziektebeeld van de patiënten. Die hebben dan alleen
elkaar en ons nog.
Je voelt je daardoor wel meer betrokken.
Dankzij mijn studie heb ik ook een bijbaantje op een corona-testlocatie van de GGD. En
binnenkort mag ik gaan vaccineren. Sommige mensen zeggen: jullie vrijwilligers zijn echte
helden. Maar we krijgen er gewoon voor betaald en het verdient best goed.
Wel loop je een risico omdat een op de tien mensen die daar komen, corona heeft. Mijn
grootste angst is dat ik vervolgens het virus overdraag op mijn ouders. Die zijn tijdens de
eerste golf al eens besmet geraakt en goed ziek geweest.
Vanwege mijn stage ben ik nu gevaccineerd. Met AstraZeneca. Alleen de eerste prik, en daar
heb ik een dag ziek van op bed gelegen. Dat gold trouwens voor iedereen van mijn team. Dus
ik twijfelde wel over de tweede prik. Ik denk wel dat ik het toch wel ga doen, want de risico’s
zijn gewoon heel klein.
Al met al heb ik als jonge student juist vanwege deze crisis veel meegemaakt en veel geleerd.
De andere kant is dat ik heel graag een écht studentenleven wil: naar de kroeg gaan en
weer met vrienden afspreken. Studenten kunnen best tegen een stootje, maar er moet wel
uitzicht zijn op dat het weer normaal wordt. En daar ontbreekt het aan.” [JL]

RIVM ERKENT: AEROSOLEN SPELEN ROL BIJ BESMETTING
19 mei
DIERENTUINEN EN ATTRACTIEPARKEN OPEN, BUITENHORECA TOT 20 UUR OPEN
19 mei

MEI 2021

BINNENSPORT MAG WEER EEN BEETJE, OOK CULTUURSECTOR MAG BEPERKT OPEN
19 mei
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ORIGINEEL DATEN
MET EEN KRASKAART
4 juni 2021

Verrassend uit de hoek komen tijdens een date was altijd al een uitdaging. Nu al
helemaal door de coronacrisis. Studenten van de opleiding International Lifestyle
Studies brengen een kraskaart op de markt met originele date-ideeën.
De kaart, genaamd ‘LekkerDating’, is ontwikkeld voor vrijgezellen die graag een originele
date willen. Op de voorkant staan rondjes met ideeën om open te krassen. Aan de andere
kant staan vragen die ze kunnen stellen tijdens de date. De projectgroep houdt het niet bij
een studieopdracht alleen en brengt haar vondst ook daadwerkelijk op de markt.
“Voor je een product ontwerpt, moet je een probleem hebben dat je kunt oplossen. Dat is bij
ons het daten”, vertelt groepsleider Willem van de Plas. Om daar achter te komen werden
tijdens het doelgroepenonderzoek onder meer interviews afgenomen.
Het probleem van die doelgroep, singles van 22 tot 32 jaar, is het bedenken van een
activiteit voor de date. “We kwamen erachter dat ze daarin vaak vastlopen of steeds op
hetzelfde uitkomen”, zegt Julie Pakbier, een ander groepslid.
“Maar het is juist leuk om een beetje
uit je comfortzone te stappen”, zegt
Willem. Ze leren elkaar dan kennen op
een andere manier. “We hebben ons
product voortdurend bij de doelgroep
getest en het naar aanleiding van de
feedback steeds bijgesteld.” Het hele
project duurde daardoor een half jaar.
“Het op de markt brengen van het
product financieren we zelf. Of we er
winst of verlies mee maken, weten we
nog niet. Dat is altijd een risico”, weet
Julie. [SvdL]

MIDDELBARE SCHOLEN VOLLEDIG OPEN, LEERLINGEN HOEVEN GEEN AFSTAND TE HOUDEN
31 mei
VERSOEPELINGEN, O.A. HORECA MAG OOK BINNEN OPEN
5 juni

JUNI 2021
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POSITIEF DE KOMENDE
WEKEN IN
17 juni 2021

Julia (19), student aan de lerarenopleiding Duits
in Tilburg:
“De tegenstelling met vorig jaar is groot. Ik kan op
sommige dagen weer naar Fontys, maar dat is een
tijdje anders geweest. Het hele idee van een klas was
weg, want je zat eigenlijk naar je scherm te staren met
webcams die uit staan. Docentschap is een sociaal
beroep en juist dat sociale miste ik gigantisch.
Gelukkig is het sociale aspect weer terug. Ik kan mijn
vrienden, andere studenten en mijn docenten weer
zien. De focus ligt volledig waar die hoort te liggen;
bij het leren. Ik merk meteen dat de kwaliteit van het
onderwijs op deze manier een stuk beter wordt.
Ik kijk positief tegen de komende weken aan, want dan heb ik tentamens en daarna is het
zomervakantie, met het derde jaar in het vooruitzicht. In het tweede jaar heb je normaal
gesproken veel contact met je studiegenoten. Dat heb ik helaas moeten missen, waardoor ik
niet kan wachten op het derde jaar. Al weet je nooit wat corona gaat doen.
Hopelijk kan ik binnenkort ook weer werken. Ik had eerst een bijbaantje in de horeca, maar
er is bij ons een aantal ontslagen gevallen door corona, onder wie ik dus. Ik weet nog niet
wanneer ik weer kan beginnen, maar ik kan niet wachten om mensen blij te maken met een
biertje op het terras.” [KW]

VOOR HET EERST GEEN NIEUWE MELDINGEN OF CORONADODEN IN VERPLEEGHUIZEN
12 juni
QUARANTAINEREGELS UITGEBREID VOOR REIZIGERS UIT LANDEN MET DOMINANTE DELTAVARIANT

JUNI 2021

11 juni
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FOODTRUCKS DIE KOMEN
EN GAAN EN NIEUWE
THUISWERKREGELING
29 april/7 juni 2021

Vanwege corona komt
Fontys met een nieuwe
thuiswerkregeling voor de
medewerkers. Ondertussen
keerden de foodtrucks in
mei terug op campussen in
Eindhoven en Tilburg. Om al
in de eerste van juni weer te
verdwijnen: te weinig klandizie.
Door de versoepelingen van de
corona-maatregelen waren er
kansen, zo meenden de cateraars van de foodtrucks die eerder al op de Fontys-campussen
stonden. Ook omdat de restaurants van Fontys sinds september leeg staan. De uitbaters
draaiden na de meivakantie echter amper omzet. En dus exit foodtrucks.
Of de restaurants na de zomer weer in bedrijf worden genomen, hangt af van de bezetting
van de Fontys-gebouwen en de dan geldende coronamaatregelen.

Thuiswerkregeling
Fontys werkt aan een nieuwe thuiswerkregeling die meer flexibiliteit en meer mogelijk
heden biedt. Dit sluit aan bij de wensen van medewerkers, waarvan de meesten na de
coronacrisis voor één of twee dagen vanuit huis willen werken.
De belangrijkste elementen uit die nieuwe regeling: iedereen kan thuis een bureau,
stoel en monitor van Fontys krijgen. Er komt een vaste vergoeding van 2 euro voor elke
thuiswerkdag en een fietsvergoeding van 19ct/pk voor woonwerk-verkeer. (TD/IvdH)

CRISISTEAM: SPREIDEN LESSEN WORDT LOSGELATEN, WAAR MOGELIJK IN OCHTENDEN ONLINE LESSEN HOUDEN
17 juni
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‘ IMPACT CORONA WAS
ENORM, MAAR DE SCHADE
LIJKT MEE TE VALLEN’
18 juni 2021

De dienst P&O van Fontys kijkt terug op een bewogen jaar. Zij had er de handen vol
aan om Fontys-medewerkers zo goed mogelijk door de coronacrisis te leiden. Een
enorme uitdaging, zo geeft directeur Frans Möhring toe.
Om met het positieve nieuws te beginnen,
er zijn geen sterfgevallen door COVID-19
onder Fontys-medewerkers en voor zover
de dienst P&O kan overzien zijn er zelfs
geen medewerkers op de IC beland.*
“Best bijzonder, want we hebben het
toch over 5400 mensen in Brabant, de
heartland of COVID”, spreekt Möhring zijn
verbazing uit. Toch had de coronacrisis
volgens hem een enorme impact op
Fontys én op het werk van de dienst P&O.
Frans Möhring op zijn thuiswerkplek

Damage control
“Ook wij zijn in het begin echt door corona overvallen. Vooral in de eerste periode in het
voorjaar van 2020 en aan het begin van het nieuwe studiejaar hebben we veel aan ‘damage
control’ gedaan, aan noodhulp. Met innovatieve acties en andere interventies hebben we
geprobeerd om hulpbehoevende werknemers zo veel mogelijk ondersteuning te bieden.”
Als voorbeeld noemt Möhring de boswandelingen die P&O-consultants maakten met
eenzame docenten die in een isolement waren beland. “Vooral de internationale docenten
hadden het moeilijk in de eerste maanden. Die waren het contact met Fontys enigszins
kwijtgeraakt en vereenzaamden.”

MONDKAPJESPLICHT VERVALT BIJNA HELEMAAL
18 juni
MONDKAPJES VANAF 26 JUNI BINNEN FONTYS NIET MEER VERPLICHT, MITS 1,5 METER AFSTAND
18 juni
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Druk van de ketel
In de tweede helft van dit studiejaar is die hulpverlening afgenomen. “De fase van
improviseren is nu echt voorbij. Veel zaken worden weer in de eigen teams en eigen
instituten opgevangen en opgelost. Daarmee is voor ons de druk een beetje van de ketel.”
De P&O-consultants zijn zodoende weer in hun oude rol gekomen. “Wel zijn we nog extra
alert op probleemsituaties en mogelijke conflicten in de werksfeer”, vertelt Möhring. “Door
de fysieke afstand escaleren problemen net even sneller en zijn ze ook minder makkelijk op
te lossen. Daar proberen we leidinggevenden en medewerkers bij te helpen.”

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is het afgelopen jaar bijna een procent gedaald en ligt nu op 4,5 procent.
Volgens Möhring is dat niet zo vreemd. “Door de coronamaatregelen zijn er nu minder
gewone verkoudheden en griepklachten. En mensen die thuiswerken melden zich minder
snel ziek als ze lichte klachten hebben.”
Het aantal langdurig zieken nam volgens Möhring wel iets toe. “Maar daar zien we niet
meteen een enorm coronaeffect. Wel zijn er enkele schrijnende gevallen geweest van
medewerkers die langdurig zijn geveld door corona.”
Voor zover Möhring weet zijn er op dit moment 18 medewerkers die door COVID-19
MINISTER DE JONGE: ‘WE KUNNEN WEER DANSEN MET JANSSEN’
23 juni
LANCERING VAN HET LIED BACK IN THE CROWD, GEMAAKT DOOR STUDENTEN ALS FONTYS-MONUMENT VOOR DE CORONAPERIODE
21 juni
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langdurig ziek zijn. “Dan hebben we het over mensen die maanden, soms zelfs een jaar, uit
de running zijn met long COVID en de na-ijleffecten hiervan. Heel heftig.”
“Deze mensen zijn echt niet happy op dit moment, daar zitten vrij dramatische verhalen bij.
En laten we ook de collega’s niet vergeten die met corona te maken hebben gehad in hun
omgeving, ook daar is de impact groot geweest.’’

Snellere besluitvorming
Toch heeft de pandemie ook positieve gevolgen gehad voor Fontys: “Het tempo van
de besluitvormingsprocessen is omhooggegaan. Voorheen verliepen processen vaak
stroperiger. Nu kunnen zaken sneller en meer kordaat worden afgehandeld doordat je de
juiste personen online sneller aan tafel krijgt.”
Dat merkt Möhring ook bij het Centraal Crisisteam, waarvan hij vanaf het begin in maart
2020 lid is. “We hebben wekelijks overleg en kijken daarbij naar de meest acute problemen
en mogelijke oplossingen. Door de urgentie worden er snel besluiten genomen en knopen
doorgehakt als dat nodig is. Dat werkt wel zo prettig.”

Goede verwachtingen
Möhring heeft goede verwachtingen voor
het komende jaar. “Ik ben een optimist,
voor mij is het glas altijd half vol. Ik maak
me ook niet veel zorgen over een vierde
of vijfde golf. Volgens mij gaat het nu heel
goed, en als het merendeel van Nederland
zich laat vaccineren, krijgen ook nieuwe
varianten hopelijk minder kans zich
snel te verspreiden.” De directeur van de
dienst P&O verwacht vanaf september
weer bijna als vanouds aan de slag te
kunnen. “Maar we moeten niet weer
Thuiswerken als norm
allemaal in hetzelfde kantoor gaan zitten.”
“Er kan echt een nieuwe balans komen met meer flexibiliteit qua werkplek, zodat
we minder tijd kwijt zijn met reizen en het milieu minder belasten met onnodige
reisbewegingen. Vandaar dat wij vanuit de dienst P&O een nieuwe thuiswerkregeling
hebben opgesteld die vanaf september van kracht is. Dan werkt een deel op kantoor en een
deel thuis. Dat wordt echt de nieuwe realiteit.” [IvdH]
* Later bleek dat er in elk geval minstens een medewerker op de IC is beland.

BIJNA ALLE CORONAMAATREGELEN OPGEHEVEN
26 juni
MINISTER GRAPPERHAUS ZINGT ‘ZEG MONDKAPJE WAAR GA JE HENEN’
25 juni
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CRITICI CORONA-AANPAK
VOELEN ZICH NIET
GEHOORD

Kevin Roozen en Elle van den Goorbergh werken beiden bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg

24 juni 2021

Een aantal Fontys-medewerkers heeft moeite met de coronamaatregelen of keurt
ze ronduit af. “Ineens mochten bij Fontys geen vragen meer worden gesteld. Ik heb
daarmee geworsteld.”
Online lessen, thuis werken, mondkapjes dragen op de campus en afstand houden. Het is
stressvol, ondermijnt het sociale contact en gaat ten koste van goed onderwijs, daarover
lijken de meesten het wel eens.
Desondanks houdt een grote groep medewerkers en studenten zich al dan niet pragmatisch
aan de maatregelen van Fontys. Maar er is ook een groep die hier nadrukkelijk over wil
discussiëren. Alleen: als ze dat doen, stuiten ze op een muur van onbegrip. Want: ‘wappie’ het frame waarin critici tegen hun wil al snel terechtkomen.
GEEN BEPERKINGEN MEER VOOR THUISBEZOEK OF GROEPSGROOTTE
26 juni
OP KANTOOR WERKEN MAG DEELS WEER
26 juni

HORECA HELEMAAL OPEN, EINDE VERBOD OP ALCOHOLVERKOOP NA 22 UUR
26 juni
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Werkt niet
Een van die collega’s met grote twijfels over het nut van de maatregelen is Willie Hardeman,
onderwijs/onderzoek-assistent bij Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen.
Zij besloot gelijkgestemden bij Fontys te verenigen. Met een man of acht mogen ze nu op
gesprek bij bestuursvoorzitter Joep Houterman. ‘Eindelijk’, vinden ze zelf.
Voor Hardeman is bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje volstrekt onzin. “Ik werkte
jarenlang bij de afdeling research van Philips, ben nu betrokken bij het Fontys-lectoraat
Thin films and functionals materials. Het verbaasde mij daarom enorm dat wij mondkapjes
moesten gaan dragen, terwijl ik vanuit de wetenschappelijke literatuur weet dat die
helemaal niet helpen”, vertelt ze.

Verkeerde toon
Wat bij haar en ook bij de rest van haar groepje vooral verkeerd is geschoten, is de toon van
de beleidsmakers. In Den Haag, maar ook bij Fontys, waar bestuursvoorzitter Houterman in
een mail over de maatregelen schreef dat we ons er maar ‘gewoon aan moeten houden’.
Hardeman vatte het op als: ‘Ga niet kritisch lopen doen’. Het is voor haar onverteerbaar. “We
zijn een hogeschóól. Leiden onze studenten op om kritisch te zijn en nu mochten ineens
geen vragen meer worden gesteld. Ik heb daarmee geworsteld.”
Ze vindt sowieso de maatregelen tegen COVID-19 ‘buitenproportioneel’. Het percentage
mensen dat eraan overlijdt is volgens haar klein. Ze besloot vorig jaar al om Joep
Houterman haar twijfels voor te leggen tijdens het vragenuurtje dat hij online voor heel
Fontys hield. Maar wat bleek: direct vragen stellen kon niet.
“Twee communicatiemedewerkers kozen de vragen uit die binnenkwamen en lazen ze dan
voor. Ik had niet het gevoel dat de meest kritische werden uitgekozen.”

Geen inhoudelijke discussie
Ook bij docent Burgerschap Arno Kierkels (Sociale Studies) viel die oproep van Houterman
in oktober verkeerd. Kierkels schreef hem daarover een lange
mail. Ook schreef hij een opinie-bijdrage over zijn standpunt
op Bron: Mensch, durf te leven.
“Vooral bij de eerste golf was het nauwelijks mogelijk de
dialoog aan te gaan, ook niet buiten Fontys. In de media ging
het óf over iemand als Willem Engel van Viruswaarheid óf over
het overheidsnarratief dat de maatregelen nodig waren tegen
het grote gevaar. Ruimte voor de nuance was er niet.”

Arno Kierkels
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Hij vindt net als Hardeman de maatregelen veel te ver gaan en de gevolgen ervan vele malen
erger. “Er was veel te lang enkel aandacht voor de coronadoden en niet voor al het andere
leed: voor schoolgaande kinderen, door uitgestelde kankerdiagnoses en faillissementen bij
horecaondernemers.”
Volgens Kierkels zijn met de invoering van de avondklok en het sluiten van de scholen
‘etische grenzen overschreden’. “Hoe kun je jongeren zo laten boeten voor een virus waar ze
zelf nauwelijks last van hebben?”

Kim Jong-un-instituut
Het is ook precies de irritatie van Elle van den Goorbergh, directie-secretaresse bij Fontys
Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). “We zijn het
Kim Jong-un-instituut niet”, roept ze uit. Al
vanaf het eerste corona-uur was ze kritisch
op de maatregelen en liet dat vaak blijken,
op platforms binnen haar opleiding en via
reacties op Bron-artikelen.
“We werken hier met hoger opgeleiden en
dan ga je zeggen: ‘Wij zitten niet te wachten
op jullie mening’.” Van den Goorbergh
ontkent het gevaar van corona niet, maar van
haar mag corona ‘gewoon uitrazen’. “Ik meen
dat uit de grond van mijn hart. Er zullen altijd
Kevin en Elle
virussen zijn. Ze zijn er niet voor niks.”
“Hier werken weldenkende mensen. We weten zelf ook wel dat we ons aan de
hygiënevoorschriften moeten houden. Maar de maatregelen die wij nu ondergaan, daarmee
heeft Fontys op geen enkele manier het welzijn van de student centraal gesteld.” Er is
volgens haar ook veel te weinig gekeken naar wat wél kon.

Door je neus geboord
Haar collega Kevin Roozen, functioneel beheerder bij FLOT, valt haar bij. “Waarom is dit van
bovenaf opgelegd en is nooit aan de medewerkers en studenten gevraagd wat zíj willen?”
Van den Goorbergh en Roozen vonden het verschrikkelijk om thuis te moeten werken. “Ik
woon alleen en had door corona nauwelijks nog sociale contacten. Daarover voelde ik me in
het begin helemaal niet gehoord”, aldus Roozen. Ze hebben ‘gesmeekt’ om naar de campus
te mogen komen. Dat lukte uiteindelijk voor een paar dagen per week.
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Best eenzaam
Het gevoel niet je mening te mogen geven, was frustrerend voor deze critici; contacten
bekoelden en vriendschappen gingen verloren. Isabelle van Alebeek, lerarenopleider
Gezondheidszorg en Welzijn in Tilburg, heeft geen vertrouwen in de aanpak van de
overheid, ‘mainstream media’ en Big Pharma, die ‘goud verdienen met de vaccinaties’.
Ook zij heeft grote zorgen over de
sociale en economische gevolgen
van de maatregelen. Daarom
sloot ze zich aan bij actiegroep
‘vrouwenvoorvrijheid’ en deed mee
aan ‘manifestaties voor vrijheid’ op
het Malieveld.
Maar bij Fontys houdt ze inmiddels
liever haar mond. “Niemand wilde
mijn verhaal horen. Een directe
collega zei: ‘Je bent zo stellig’. Ik
voelde me soms wanhopig. Waarom
gelooft niemand mij?”
Isabelle van Alebeek

Ook onderzoeker Hardeman ondervond dat haar mening niet altijd werd gewaardeerd. “Ik
ben er op een gegeven moment maar over opgehouden.”

Beter luisteren
Van Alebeek – ook tegen mondkapjes – hoefde die om medische redenen niet te dragen,
dus daarover was geen discussie. Maar als het over vaccineren gaat is ze duidelijk: “Ik ben
ertegen en doe het niet, zelfs al zou dat mijn baan kosten.”
De rest denkt er hetzelfde over. Alleen Van den Goorbergh kiest er – om pragmatische
redenen – wel voor, vanwege haar vakantieplannen.
Tot slot: wat is het belangrijkste dat ze Houterman op 14 juli gaan vertellen? “Dat ze beter
hadden moeten luisteren”, zegt Roozen stellig. [PM]
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‘JE WORDT GEDWONGEN
BIJ DE DAG TE LEVEN’
29 juni 2021

Hoewel corona geen levens eiste binnen de Fontys-gemeenschap, zijn er wel
behoorlijk wat medewerkers die langdurig ziek werden. Dit is het verhaal van
Matty van Est, directeur van Fontys Sporthogeschool.
“Ik heb long COVID-19. Daar zag het eerst helemaal
niet naar uit. Eind september bleek ik besmet.
Mijn klachten waren eigenlijk helemaal niet zo
dramatisch. Reuk en smaak kwijt, wattenhoofd
en hoofdpijn. En de hele dag moe: ik kon staande
slapen.
Na anderhalve week leek het ergste leed geleden
en ik dacht: ik ben er vanaf. Een paar dagen later
ging het plotseling mis. Er ontstond een stekende
pijn linksachter in mijn hoofd die langzaam
maar zeker toenam. Het leek alsof er met een
mes achter in mijn hoofd werd gestoken. Daarnaast had ik hoofdpijn, vermoeidheid en
concentratieproblemen. Maar de scherpe pijn was overheersend.
Het werd het begin van een zoektocht door het medische circuit, waarbij in eerste instantie
telkens de conclusie was dat het om atypische coronaklachten ging. Heel frustrerend.

Beschadigde zenuw
De omslag kwam in februari toen op de hoofdpijnpoli in het ETZ in Tilburg de neuroloog
aangaf al meer jonge, voorheen gezonde corona-patiënten te hebben gezien met
klachten die horen bij een hersenschudding: aanhoudende hoofdpijn in combinatie met
vermoeidheid en concentratieklachten.
Ook constateerde zij dat corona waarschijnlijk mijn linker achterhoofdzenuw had
beschadigd. En daarmee had ik ook een verklaring voor de scherpe pijn. Ik was enorm
opgelucht: eindelijk was er erkenning en herkenning van mijn klachten. Op advies van de
neuroloog ben ik gestart met een revalidatietraject. Met dat advies was ik heel blij.
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In januari had ik namelijk geprobeerd om weer voorzichtig aan het werk te gaan. Om
vervolgens keihard onderuit te gaan. Ik slikte nog maximaal pijnstillers maar ergens wil
je gewoon weer aan de slag. De confrontatie met een lichaam dat niet mee werkt zoals het
normaal wel werkt, die was enorm.

Ik ben gek op bergen. En kan ook heel erg genieten van de Limburgse heuvels. Maar toen
ik daar in februari liep, merkte ik: ik geniet hier helemaal niet van. Ik gaf mijn leven op dat
moment een rapportcijfer 1. Toen wist ik: er moet iets gebeuren, anders ga ik er echt aan
onderdoor.

Er vol in
In maart begon ik met een loodzwaar revalidatietraject. Drie keer in de week in de auto voor
sessies, terwijl ik al maanden geen auto had gereden. Ik vloog er vol in. Ik realiseerde me
heel goed dat dit een enorme mooie kans was om onder begeleiding mijn leven weer op de
rit te krijgen. Ik merkte dat ik gewoon echt met alles moest stoppen. Moest leren accepteren:
dit is hoe het nu is.
Ik probeerde op wilskracht eruit te komen. Maar ik moest leren de stopknop in te drukken.
Je wordt gedwongen om bij de dag te leven. Terwijl ik altijd tien stappen vooruit dacht.
Slechte dag? Dan gewoon de dag proberen door te komen. Ik deed bijna niets in die

ADVIES GEZONDHEIDSRAAD: KINDEREN IN LEEFTIJD 12-17 INENTEN MET PFIZER/BIONTECH
29 juni
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periode. Ik werkte niet, maar deed ook niets in het huishouden en had zo weinig mogelijk
sociale contacten. Daardoor kon ik beter luisteren naar het fluisteren van mijn lichaam.
En daardoor kreeg ik meer regie over de pijn en kon mijn lichaam echt herstellen van de
schade die corona had aangericht.

Geen vijf cent
Sinds begin mei gaat het heel langzaam beter. Ik gaf mezelf eind april nog geen vijf cent als
het ging om terugkomen in mijn huidige functie. Maar gelukkig kreeg ik langzaam weer
meer energie. De pijn is de laatste weken ook minder. Ik heb mijn eerste MT-overleg gehad,
ben weer op de locatie geweest. En dat ging goed, dat was superfijn.
Nu geef ik mezelf juist goede kaarten als het gaat om terugkeren in mijn functie. Zolang
ik kleine stapjes blijf maken om vooruit te gaan. Dat wordt de grootste uitdaging voor
mij: de balans zien te houden. Blijven temporiseren. Ik ben namelijk gewend om met
zevenmijlslaarzen door het leven te gaan.
Het MT-team heeft mij vervangen en verdeelde onderling de taken. Ze hebben dat geweldig
gedaan. En ik heb echt heel veel steun gehad van collega’s. Kaarten, appjes, bloemen,
mailtjes, boeken en zelfs een liedje: het was echt hartverwarmend.
Ik ben niet de enige medewerker van de Sporthogeschool die ziek werd door corona, zowel
medewerkers als studenten zijn ziek geworden en uiteraard heeft Corona iedereen geraakt.
Ik heb echt domme pech gehad dat corona mij zo enorm heeft getroffen.
Vrees voor een nieuwe corona-golf heb ik niet. Daar ben ik niet bang voor. Ik heb
vertrouwen in de vaccins en maak me er daarom ook niet druk om. Wat ik vooral hoop
is dat er meer erkenning en herkenning komt voor de groep mensen die net als ik een
lange herstelperiode nodig hebben. En dat er nog meer onderzoek wordt geïnitieerd op dit
terrein.” [JL]

Naschrift: Bron interviewde nog twee andere long COVID-patiënten: Kim Hollants (Fontys Hogeschool
Engineering) en Jolanda Jole (Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Tilburg). Ook zij zijn bezig met
een langdurig hersteltraject. Hun verhalen zijn te vinden op bron.fontys.nl.
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TESTMETHODE FONTYS
LIJKT NOG NIET NODIG
30 juni 2021

Acht landelijke pilots met grootschalig testen, gericht op het heropenen van het
onderwijs, presenteren deze week hun resultaten aan het ministerie van OCW.
Daaronder ook de ‘intelligente testmethode’ van Fontys. Teneur is wel dat ze
vooralsnog niet nodig zijn.
Fontys Hogeschool Toegepaste
Natuurwetenschappen (FHTNW)
ontwikkelde de voorbije
maanden een ‘intelligente
testmethode’ waarmee bij
studenten en medewerkers een
coronabesmetting kan worden
geconstateerd, nog voordat zij
klachten ontwikkelen. Dat gebeurde
in samenwerking met verschillende
partners, waaronder de Technische
Universiteit Eindhoven, Summa
College, 2Wave Diagnostics en
Labmanager Juliëtte Schlaghecke van Fontys Hogeschool Toegepaste
de GGD Brabant Zuidoost in
Natuurwetenschappen aan het werk in het moleculair lab
Eindhoven.
“De werkelijkheid rond de coronacrisis is dat het momenteel meezit en daarmee lijkt
onze testmethode, die gebaseerd is op doorlopend testen, even minder aan de orde”, zegt
projectleider Nicole Brunner. “Den Haag zegt: doorlopend testen is lastig uit te leggen nu
we met z’n allen weer naar het terras mogen. Minister Van Engelshoven heeft een brief naar
de hogescholen gestuurd waarin ze zelf als basisscenario voor het nieuwe schooljaar een
volledige openstelling aangeeft. Niet eens op anderhalve meter.”

Veelbelovende aanpak
Het projectteam heeft volgens Brunner een ‘puike testvoorziening’ opgezet met een
veelbelovende aanpak, die mogelijk in de toekomst ook nog heel waardevol kan zijn.
Zij voerde met Maarten van Andel, directeur van Fontys Hogeschool Toegepaste

REIZIGERS MOGEN GRATIS TESTBEWIJS AANVRAGEN
30 juni
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Natuurwetenschappen, diverse
gesprekken met het ministerie:
“Dat was heel enthousiast over de
Fontys-testmethode.”
Zeven andere hogescholen hebben
een soortgelijke pilot uitgevoerd.
Wat er bij Fontys uitspringt, is dat
het testen gebeurt met speeksel en
niet met een keel-/neusswap, die
vaak als vervelend wordt ervaren.
De validatie van de speekseltest is
inmiddels zelfs gecertificeerd door
het RIVM.

De pilot met de teststraat van Fontys in Eindhoven op 21 april

Doorlopend testen
“De kracht van onze methode is dat je doorlopend test. Je ziet dus of iemand het virus aan
het ontwikkelen is, nog voordat die persoon zich ziek voelt. En kunt zorgen dat die persoon
eerder thuis blijft.”
“Zo mogelijk willen we aansluiten op de CoronaCheck-app, waardoor je ook op andere
plekken toegang zou kunnen krijgen doordat je bij Fontys al doorlopend getest wordt.”

Presentatie resultaten
Het ministerie van OCW houdt morgen een conferentie waarbij de acht landelijke pilots
hun resultaten presenteren. Fontys-directeur Van Andel is daarbij aanwezig. Lectoren
Anne Loonen en Joost Schoeber verzorgen de online presentatie van Fontys. Brunner
verwacht dan niet te horen of de hogescholen budget krijgen om hun testmethode door
te ontwikkelen. Ze noemt het echter realistisch dat de testmethode in de toekomst alsnog
nodig is.
“We moeten nu niet doen alsof corona niet meer bestaat. Kijk naar wat er in Engeland
gebeurt en naar de lockdown in Australië. Dat laatste land was coronavrij verklaard.”
“Ik hoop dat we met de presentatie van de resultaten donderdag de aandacht krijgen die
onze methode verdient.” [TD]
Naschrift: Op 13 augustus besloot het kabinet dat het hoger onderwijs weer volledig open mag en
ook de 1,5 meter-maatregel wordt losgelaten. Een doorlopende test zoals de door Fontys ontwikkelde
methode is daarom voor nu niet aan de orde; in plaats daarvan luidt het advies om twee maal per
week een zelftest af te nemen.
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IK HEB CORONA
ONDANKS VACCINATIE
8 juli 2021

Bart (22), student Mechatronica in Eindhoven:
“Ik heb op dit moment helaas corona gekregen door het
uitgaan. Ik ben al gevaccineerd met het Janssen-vaccin,
maar ik was nog niet maximaal beschermd. Eigenlijk moet
je na je vaccinatie twee weken wachten totdat je resistent
bent tegen corona. Gelukkig heb ik er niet heel veel last
van; een beetje van mijn keel, maar ik voel me gewoon
energiek.
Komende zondag is alles weer goed, dan heb ik mijn
vrijheid terug. Dan kan ik eindelijk weer afleiding zoeken.
Ik heb er op dit moment geen problemen mee om thuis in
isolatie te zitten, maar dat is weleens anders geweest.
Het was vooral: hoe langer ik in quarantaine zat, hoe prikkelbaarder ik werd. Elke prikkel
die je dan krijgt, kun je minder goed verdragen. Je kan nergens naar uitkijken en moet
intussen wel blijven presteren. Ik denk dat ik dit gevoel met velen deel.
Door de versoepelingen worden we niet meer gelimiteerd op sociaal vlak en dat komt goed
uit. Het liefst ben ik namelijk altijd weg van huis. Nu kan ik weer op vakantie en dat ga ik
ook meteen doen. Volgende week zaterdag ga ik met veertien vrienden naar een huisje
in Brabant. Dat klinkt misschien stom, maar het gaat erom dat we samen zijn en leuke
activiteiten kunnen ondernemen.” [KW]

HET R-GETAL (REPRODUCTIE VIRUS) STIJGT IN LUTTELE DAGEN NAAR 3,0
2 juli
HELFT BESMETTINGEN DOOR ZICH SNEL VERBREIDENDE DELTAVARIANT
2 juli
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‘MAAK VAN MONDKAPJES
RELATIEGESCHENKEN’
8 juli 2021

Wat te doen met de 325.000 mondkapjes die uitvaartverzorger DELA op jaarbasis
heeft gebruikt? Recycle ze tot relatiegeschenken! Die oplossing kwam als beste
bovendrijven bij een onderzoek door drie studenten van de Fontys-minor Circulaire
Economie.
Bij opdrachtgever DELA presenteren Frank van de Ven, Vic van Rooij en Marlou Duchâteau
deze week hun bevindingen. “We onderzochten de verschillende marktmogelijkheden voor
hergebruik van de mondkapjes”, vertelt Marlou. “Uiteindelijk zijn zeven opties uitgebreid
geanalyseerd.”

FONTYS GAAT UIT VAN FYSIEKE INTROWEEK INCLUSIEF FESTIVAL, MITS…
6 juli
SLECHTE HANDHAVING IN UITGAANSLEVEN, GESJOEMEL MET QR-CODES
6 juli
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De Interall Group – een bedrijf dat relatiegeschenken maakt van afvalstromen – lijkt één van
de aantrekkelijkste alternatieven te bieden om de mondmaskers van DELA te verwerken.

Nieuwe producten
Die zien we straks bijvoorbeeld terug als boekensteun. “Ingezamelde mondkapjes gaan in
de versnipperaar, waarna
van deze resten platen
geperst worden.” Die dienen
als grondstof voor circulaire
relatiegeschenken.
Gebruikte mondkapjes te
over. Volgens Marlou zit de
bottleneck bij het vinden van
nieuwe afzetgebieden voor
de eindproducten.
“We hopen dat DELA daarin,
met haar enorme netwerk,
iets kan betekenen.”

Vlnr: de minor-studenten Frank, Marlou en Vic bij
de presentatie van hun onderzoek bij DELA

Steriliseren

Sterilisatie, een andere optie die de studenten onderzochten, is volgens hun analyse niet
haalbaar: te duur en te milieu-onvriendelijk.
Een andere optie sprong er nog wel uit: het idee van afvalinzamelbedrijf Renewi. Dat
ontwerpt samen met een mondkapjesproducent een mondkapje dat in zijn geheel uit één
materiaal bestaat en zodoende eenvoudiger kan worden verwerkt.

Snel schakelen
Marlou kijkt met veel plezier terug op het afgelopen half jaar. “Maar de uitkomsten waren
nog relevanter geweest als ze eerder gekomen waren.” Nu lijkt het mondkapjes-tijdperk
immers abrupt te eindigen.
“Ik hoop dat we in het vervolg als samenleving ook sneller leren hoe we met zulke grote,
onvoorziene afvalstromen kunnen omgaan. Ook dat is een les uit ons onderzoek.” [FvdN]

EINDHOVEN SLUIT TERRASSEN OP STRATUMSEIND VANWEGE DRUKTE
7 juli
KABINET VRAAGT OMT OM SPOEDADVIES NU BESMETTINGEN DE PAN UIT RIJZEN
7 juli
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HOUTERMAN: ‘HET WAS
EEN MOEILIJKE TIJD’
8 juli 2021

De coronacrisis was een ware vuurdoop voor Joep Houterman, die nog maar net
was aangetreden als bestuursvoorzitter. Vlak voor de zomervakantie kijkt hij terug
op een bewogen periode.
Het besef dat het allemaal helemaal anders ging worden, kwam bij bestuursvoorzitter Joep
Houterman het weekend van 7 maart 2020, een week voor de eerste lockdown.
“Toen zag ik in wat de ernst en omvang kon zijn van wat ging komen. Ik weet nog hoe ik
iedereen ben gaan bellen om het crisisteam te verbreden en ons voor te bereiden op een
sluiting. Tot dan was er slechts een beperkt team dat zich bezighield met studenten in het
buitenland of die daar heen wilden.”
“Wij, de zuidelijke hoger onderwijs
instellingen, liepen bij die eerste golf
duidelijk voorop. Omdat de eerste
grote uitbraak in Brabant was. Het was
een unieke situatie en ik kon daarin
ook niemand vragen: hoe heb jij dat
destijds gedaan?”
“Het tegendeel juist: collega’s van
boven de rivieren belden mij: hoe
pakken jullie dit aan? Tegelijkertijd
kwam ik in Venlo weer Duitse
collega’s tegen die versteld stonden
van het gebrek aan maatregelen in
Joep Houterman kijkt uit op een nog lege campus
Nederland.”

Venster
Houterman blikt terug op een bewogen tijd. Toen COVID-19 Nederland vorig jaar in zijn
greep kreeg, was hij pas enkele weken daarvoor officieel voorzitter geworden van Fontys.
Niet dat het veel uitmaakte: voor elke bestuurder was dit onontgonnen terrein.
“In eerste instantie was het vooral moeilijk omdat iedereen thuis kwam te zitten. Je moet
TOCH GEEN DANSEN MET JANSSEN: DISCOTHEKEN EN NACHTCLUBS MOETEN DICHT
9 juli

TOT 1 SEPTEMBER ALLEEN NOG EENDAAGSE EVENEMENTEN WAARBIJ PUBLIEK MOET ZITTEN
9 juli

RUTTE KONDIGT CORONAMAATREGELEN AAN, NA ‘VERZEVENVOUDIGING’ POSITIEVE TESTEN
9 juli
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dan meer moeite doen om te achterhalen hoe het met iedereen is. Daarbij was Bron een
mooi extra venster op hoe het studenten en medewerkers in die eerste maanden verging.”
“Het was een moeilijke tijd. Vooral omdat het informele, het sociale contact wegvalt. Dat ben
je kwijt. Zo maakte ik twee keer mee dat iemand meldde: ik ga met zwangerschapsverlof.
En dat ik niet eens wist dat die persoon zwanger was, omdat je in MS Teams alleen maar
hoofden ziet.”
Ook Houterman kwam amper op de campus in die tijd. “Gaandeweg kregen we wel meer
grip op het wel en wee van de studenten en medewerkers, via de medezeggenschap,
onderzoeken, de taskforces en klankbordgroepen die ons van feedback vanuit de Fontysgemeenschap voorzagen.”

Impact
Wat het onderwijs betreft, waren de problemen van de lockdown voor bijna elke hogeschool
en dus ook voor de studenten van die scholen, verschillend.
“ICT heeft een heel flexibel onderwijsmodel, dus die waren relatief in het voordeel. Maar bij
Mens en Gezondheid was het zwaar voor de studenten, vooral in hun stages. Ook stages bij de
lerarenopleidingen werden een uitdaging omdat het werkveld dicht ging.”
“Of neem de Sporthogeschool: onderwijs dat nu eenmaal deels binnen 1,5 meter moet.
Venlo, dat een grote Duitse populatie heeft en daardoor weer een heel andere crisisbeleving
had. De Kunsten, waar moest worden afgestudeerd zonder publiek …”

Contact
Fontys volgde vanaf dag één de lijnen die de overheid oplegde of adviseerde. Dat gebeurde
bewust, legt Houterman uit. “De Fontys-gemeenschap is zó groot. Dan weet je dat de
meningen altijd verdeeld zullen zijn, wat je ook doet.”
Die meningen* zijn inderdaad verdeeld. Een aantal tegenstanders van het gevoerde beleid
had het gevoel niet te worden
gehoord. “Sommigen hadden
kritiek: mogen we dan niet meer
kritisch zijn op die overheid, op
de maatregelen? Jawel, zeker wel.
Maar focus je liever op wat wel
kan. Laten we onze energie in iets
anders steken.”
Of hij zelf ooit gefrustreerd was
over een Haagse maatregel?
“Eén keer. Toen vorige zomer het
kabinet zei: we gaan de aanpak
Een deel van het crisisteam tijdens een vergadering in maart 2020
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decentraliseren. Toen dacht ik: help, wat doen jullie nou! Dat had betekend dat wij met drie,
vier veiligheidsregio’s te maken kregen. Gelukkig werd dat snel teruggedraaid.”

Rellen
Eén moment staat in het geheugen gegrift van Houterman. Hij heeft het er zichtbaar nog
moeilijk mee als hij er aan terugdenkt. “De dag na de rellen hier in Eindhoven. Niemand
wist of dit nog verder uit de hand zou lopen. We zaten met het crisisteam bij elkaar en
bespraken scenario’s, waaronder het zwartste denkbaar: dat de autoriteiten ons zouden
vragen de gebouwen te ontruimen. Nog geen tien minuten later kregen we telefoon met
precies die dringende oproep: of we onze gebouwen onmiddellijk wilden sluiten. Daar zit je
dan wel met een heel team, maar uiteindelijk kijkt toch iedereen naar jou.”
“Er waren op dat moment honderden studenten tentamens aan te maken. Als je dan de boel
op slot gooit, moeten al die studenten en medewerkers de straat op, het openbaar vervoer
in. Met alle risico’s van dien. Ik vond het nogal wat … Maar ik besloot wel om gehoor te geven
aan die oproep.”

Omschakeling
De rellen hielden op. Het virus niet. Fontys moest door met lege campussen en met thuis
studeren en werken. Houterman is er trots op dat die omschakeling zo goed is verlopen.
“Al zeg ik ook: als het voortaan allemaal digitaal zou worden, dan zoek ik een andere baan.
Maar online onderwijs, dat gaat nooit meer weg. En het heeft ook voordelen: zo zijn de
afstanden tussen de verschillende Fontys-locaties veel kleiner geworden.”
“Over tien jaar zullen mensen zeggen: het was een moeilijke tijd, maar we zijn er doorheen
gekomen.”

Rouw
Schade is er echter ook. De Fontys-gemeenschap mag zich gelukkig prijzen dat geen van
de studenten of medewerkers aan corona is bezweken. Maar er zijn er wel die ziek zijn
geworden, en die daar nog steeds last van hebben. ”Of mensen die in de naaste omgeving
iemand zijn verloren. Er is sprake van rouw, van schade die niet in een paar weken hersteld
is. Wat dat betreft: iedereen moet wel snappen dat als alles na de zomer weer terugkeert
naar bijna normaal, dit dan niet voor iedereen geldt.”
“En onze onbezorgdheid zijn we kwijt. Ook dat duurt nog wel even. Het virus blijft. Drie
keer zoenen van een collega, met een snotneus naar de campus komen: dat is voortaan ‘not
done’.” [JL]
* Zie pagina 83-86

RUTTE ROEPT WEER OP OM ALLEEN THUIS TE WERKEN
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OOK VOOR ONDER
STEUNERS WAS HET
FLINK SCHAKELEN
14 juli 2021

Ook ondersteunend personeel kreeg het door de coronacrisis extra druk. Of het nu
ging om het beheer van gebouwen, de tentamens, studenteninschrijving of uitleen
van materialen: het moest ineens allemaal anders.
En daarbij was er dan ook nog een lege campus.
“Ik miste de studenten”, zegt Karlijn Coppieters,
medewerker bij de onderwijsadministratie van
Fontys Pro Economie in Eindhoven.
Een deel van haar werk, de begeleiding van
tentamens, ging meteen helemaal online. “Terwijl
wij daarvóór vier keer per jaar papieren tentamens
hadden op de campus.”
Het lukte allemaal om dit te organiseren, zegt ze. En de winst ervan is dat bij haar opleiding
de tentamens voortaan altijd online zullen zijn. “Het is efficiënter, het scheelt veel papier en
kopieerwerk voor ons. Studenten maken dan het tentamen wel op de campus, op hun laptop
hier in een lokaal.”

Door corona geveld
Zelf is ze overigens ook geveld door corona. “Ik ben er behoorlijk ziek van geweest
afgelopen maart. Zeker vijf tot zes weken. Het gaat nu goed, maar ik loop nog wel bij de
fysiotherapeut.” Ze werkt gedeeltelijk thuis en een paar middagen op de campus. Tegen
de stroom in – het heeft te maken met de organisatie van haar opleiding – gaat ze vanaf
komend studiejaar iets mínder thuiswerken. Dat vindt ze prima. “Het is gezellig om met je
collega’s op de campus te werken.”

KABINET: GEEN GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN TOT 1 SEPTEMBER
2 augustus
DDOS-AANVAL OP GGD-WEBSITES
20 juli
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Telefoon als na velstreng
Voor Wilma Kerkhoff, onder meer medewerker van de mediatheek, pakt het thuiswerken
goed uit. Ze gaat verhuizen en komt dan een stuk verder van de campus in Eindhoven te
wonen. Wat meer thuiswerken is dan handig.
Als contactpersoon ICT was ze mede verantwoordelijk voor een (goed werkende) telefoon en
IT-middelen bij haar collega’s. Juist die middelen vormden door corona de navelstreng met
de organisatie. “En bij de mediatheek zorgden wij ervoor dat studenten de boeken kregen
die ze aangevraagd hadden. Die pakten we in en stuurden we op. Zeker in het begin was dat
een heel gesjouw.”

Stilte doorbroken
Peter Sevenich, facilitair medewerker en beveiliger op de campus in Venlo herinnert
zich nog goed de stilte daar aan het begin van de coronacrisis. De laatste maanden is die
echter doorbroken. “De gebouwen hier zijn de laatste tijd redelijk bezet. Dat zet je wel aan
het denken. Ik ben nog niet volledig gevaccineerd, dus wat dat betreft nog wat angstig”,
geeft hij aan. Tegelijk constateert Sevenich dat men zich over het algemeen goed aan de
coronamaatregelen heeft gehouden.

Online wandelgangen
Kathelijne Jongen weet al dat ze van de vijf dagen er
straks twee thuis blijft werken. Want dat dit nu kan, is in
haar ogen het positieve van de coronaperiode. “Thuis kan
ik me beter voor dingen afsluiten en goed doorwerken.”
Toch mist de medewerker van het bedrijfsbureau van
Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg ook de sociale
contacten met collega’s. Aan het begin van de lockdown
zorgde ze ervoor dat het team online bleef samenkomen
– aanvankelijk een paar keer per week en nu wekelijks. “Een soort ‘online wandelgangen’. Ik
denk wel dat we die er na de zomervakantie in houden.”
Jongen is ook betrokken bij het introductieprogramma van Pedagogiek. Ze hoopt dat dit
fysiek doorgaat, maar de organisatie heeft ook een volledig online en een ‘hybride’ scenario
achter de hand.

Maatregelen ongedaan gemaakt
Het is zowel Jongen als Peter Sevenich opgevallen dat vorige week de coronamaatregelen
in de gebouwen ongedaan zijn gemaakt: waarschuwingsbordjes en –stickers werden
verwijderd, klaslokalen opnieuw ingericht. Beiden hopen dat dat niet te snel is gebeurd.
“Maar ach, het is ook zo weer teruggeplaatst”, relativeert Jongen. [PM/TD]
KABINET WIL OP 20 SEPTEMBER MEESTE MAATREGELEN LOSLATEN
13 augustus
RUTTE: OP 1 NOVEMBER VERVALLEN ALLE MAATREGELEN
FONTYS HOUDT DIT JAAR GEEN PURPLE FESTIVAL
3 augustus

13 augustus
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FONTYS WEER OPEN,
GEEN PURPLE-FESTIVAL
16 augustus 2021

Het nieuwe collegejaar begint heel anders dan het oude eindigde. Vanaf maandag 30
augustus gaat Fontys weer ‘gewoon’ open. De fysieke colleges keren terug, zonder
1,5 meter-beperking. Ook de introductieweek gaat door, met uitzondering van het
Purple Festival.
Het laatste kabinetsbesluit bevatte welgeteld één corona-versoepeling: het hoger onderwijs
mag weer open. Daar was door studentenorganisaties, universiteiten en hogescholen ook
zwaar op aangedrongen.
Nu mag alles weer. Althans, met een paar beperkingen. Er mogen bij onderwijsactiviteiten
maximaal 75 studenten in één ruimte verkeren. Dit geldt ook voor bibliotheken en
restaurants, maar niet voor gangen of restaurants met alleen een afhaalfunctie.
Het dragen van een mondmasker blijft verplicht tijdens verplaatsingen in Fontys-gebouwen.
Daarbij gelden ook nog steeds de al bestaande looproutes. Het dringendste advies vanuit de
hogeschool aan iedereen is om twee maal per week een vrijwillige corona-zelftest te doen.

Vaccinaties en studenten
Sommige critici vinden dat de versoepeling te vroeg komt. Vanwege de vrees voor
besmettingen die tijdens de vakantie zijn opgelopen. En ook de lage vaccinatiegraad onder
studenten: volgens het RIVM heeft in de groep 18 tot 25-jarigen nu 64 procent één prik
gehad. Het OMT wilde dat de versoepeling pas op 20 september ingaat. Maar het kabinet
vindt dat het hoger onderwijs lang genoeg in de wachtstand heeft gestaan en vindt het
roostertechnisch te veel gevraagd om in één semester twee scenario’s te draaien.

Festival afgeblazen
De feestelijke afsluiting van de introweek schiet er dit jaar wederom bij in. Het Purple
Festival vervalt omdat grootschalige evenementen in elk geval tot 1 september verboden
zijn. De overige introductie-activiteiten blijven ongemoeid. [JL]

IN TOTAAL BIJNA 18.000 MENSEN OVERLEDEN AAN CORONA, 1,9 MILJOEN MENSEN POSITIEF GETEST
17 augustus
CRISISTEAM STELT REGELS VAST VOOR HEROPENING FONTYS OP 30 AUGUSTUS
16 augustus

AUGUSTUS 2021

Door de coronapandemie gaan de jaren 2020 en 2021 wereldwijd
de geschiedenisboeken in. In zekere zin, op de meest bescheiden
manier, geldt dat ook voor deze uitgave. Fontys en de Coronacrisis
biedt een beknopt overzicht van de roerige periode die de
hogeschool doormaakte vanwege het COVID-19 virus, van de
impact die het had op studenten en medewerkers, onderwijs en
onderzoek. Het is een greep uit de artikelen die in die anderhalf jaar
gepubliceerd werden door Bron, het journalistieke nieuwsplatform
van Fontys.

