
Luuk Smulders en Alisa Lalicic

Hoe verliep de kennismaking van eerstejaarsstudenten  met hun nieuwe school? 
Alisa: “Normaal gesproken hebben eerstejaars een introductieweek met 

een rondleiding en leuke activiteiten. Nu duurde het programma drie 

dagen. Onder het motto ‘beter iets dan niets’ zijn dit jaar alle eerstejaars 

één uur naar school geweest. Zo konden we elkaar toch even zien en 

konden de nieuwe studenten een beetje de sfeer van het gebouw  

proeven. De rest van de tijd gebeurde de kennismaking online.  

In groepjes deden de nieuwe studenten een Crazy 88 met allerlei  

gekke opdrachten en een pubquiz.”

Hoe is het onderwijs georganiseerd?
Alisa: “Er zijn 12 eerstejaarsklassen. Elke klas is in drieën gedeeld met 

groepjes van maximaal tien. Nieuwe studenten hebben dus nog nooit 

fysiek les gehad met hun volledige klas. De rest van de week krijgen  

ze online les met de hele klas. (lacht: ) Het is af en toe alsof ik bij de  

opticien zit, iedere les al die letters lezen in 30 vlakjes op het scherm!”

Hoe reageren studenten en docenten hierop?
Luuk: “Je merkt daar niet veel van bij de eerstejaars. Sterker nog:  

ikzelf als docent twijfel soms of het op afstand lukt om de kern over te 

brengen. Dat is via het scherm moeilijk te peilen. Maar na lezing van de 

portfolio’s en reflectieverslagen dacht ik: ‘Wauw!’ Het is interessant dat 

dit bereikt wordt in kleinere groepjes en met minder lestijd. Ik merk dat 

studenten zich erg verantwoordelijk voelen voor hun eigen opleiding 

en intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat neemt de laatste jaren toe.  

Daar doen we ook veel aan. Wellicht is het ook een effect van het  

vmbo-onderwijs.” 

 

Alisa: “Als docent ben je bang dat studenten verdrinken in de lesstof. 

Wat we terugkrijgen is: ‘Het is wel moeilijk, maar ik word er heel  

zelfstandig van’. Studenten komen nu ook echt bewust naar school  

om dingen te halen.”

Hoe zorg je dat je studenten niet uit het oog verliest?
Luuk: “Dat is wel een ding in coronatijd. In het begin hebben we alle 

studenten wekelijks gebeld, gemaild en Teams ingezet. Voor studenten 

met niet zo’n fijne thuissituatie is een mantelklas in het leven geroepen. 

Zij komen een extra dag naar school voor begeleid leren op een rustige 

werkplek. We doen regelmatig onderzoek naar het welzijn van onze  

studenten. In het laatste onderzoek zeiden de studenten: ‘We missen 

vooral het contact met de docenten en het contact met de mede-

studenten.’ Een grappige uitkomst is, dat wij als docenten ons uitputten 

in het bedenken van creatieve online werkvormen, terwijl de studenten 

het ook fijn vinden als we ze af en toe een kleurboekje opsturen, zodat 

ze weer eens een boekje in handen hebben in plaats van naar  

een scherm te turen.” 

Welke ervaringen nemen jullie mee?
Luuk: “Online lesgeven vraagt veel van je creativiteit. Bij de vakvaar-

digheden is het lastig. Bij onze beroepen is je lichaam het instrument. 

Je moet je bewust zijn van hoe je praat en hoe je voor een groep staat. 

Voor dramales hebben we dat creatief opgelost met poppenspel, dat de 

student zelf filmt. Voor mij als docent betekent dat deze periode wel héél 

veel filmpjes bekijken. We zoeken ook hoe we het voor onszelf behap-

baar kunnen houden.”

 

Alisa: “Ik neem mee hoe belangrijk het is focus te houden.  

Voorgaande jaren waren we druk bezig met lessen en opdrachten, 

studenten aan het volstoppen en bezighouden. Nu is er meer rust en 

vragen we ons af: wat willen we de studenten nou écht leren?  

Luuk: “We waren sterk gefocust op de inhoud en hebben nu gemerkt 

hoe belangrijk begeleiding is. Dat is zó’n sterk punt dat leerlingen van 

andere scholen switchen naar onze opleidingen.” 
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Op het Koning Willem I College in Den Bosch bij de  
afdeling Kind & Educatie gaan alleen de eerstejaars mbo-studenten één dag in de week naar school.  

Verder zijn alle lessen online. Hoe lukt het in die situatie goed vinger aan de pols te houden? In gesprek 
 met Alisa Lalicic en Luuk Smulders, docenten aan de mbo-opleidingen onderwijsassistent (niveau 4) en  

(gespecialiseerd) pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3 en 4).   

wiskunde niet.’ De werktijden werden daarmee 

verlegd.” Toen de nieuwigheid van online  

lessen eraf was, waren de leerlingen er een  

beetje klaar mee. Challenges brachten soelaas. 

En weer fietste de docent langs alle ramen  

om te kijken zien of ze uitgevoerd waren.  

Een – ook letterlijk – veelbewogen periode. 

Groepsdruk
De brugklassers van dit schooljaar hebben 

minder school gemist dan de ouderejaars.  

Het basisonderwijs ging al snel weer open.  

Andere leerlingen hebben meer dan vijf  

maanden geen school gehad. Dat verschil  

is nog steeds te merken.  

“Los van achterstanden inhalen zijn we veel 

bezig met vragen als Hoe krijg je structuur in 

je dag? en Hoe leer je?” Een les uit de corona-

periode is dat sommige leerlingen het thuis 

vele malen beter doen dan met de groepsdruk 

op school. In het nieuwe schooljaar hebben 

leerlingen van de kader- en de  

Thuis zitten is aan vmbo-leerlingen niet besteed. Maar ook niet aan vmbo-docenten.  
Ziedaar de uitdaging: Hoe houden we het leuk voor leerlingen én docenten als het 
school gebouw dicht is? Angela Zomer, teamleider onderbouw van het Elde College  
in Schijndel, vertelt. 

Maatwerkoplossingen  
vinden
Duurzaam
“Zo weinig mogelijk theorie en lekker veel  

stage. Dat is van oudsher de insteek van  

leerwerktrajecten in het vmbo. Eenmaal aan-

beland in het mbo bleken deze leerlingen vaak 

te weinig toegerust voor de mbo-2 opleiding”, 

vertelt Jeroen Bouman. “In coronatijd hebben 

we daarom contact gelegd met mbo Da Vinci, 

om samen uit te zoeken: Wat is nodig om het 

wél genoeg inhoud te geven?” In september is 

de pilot gestart.  

“Voor de vakken maatschappijleer en burger-

schap is de overlap eruit gehaald. Wat leer-

lingen bij ons gehad hebben is voldoende 

om het af te tikken in het mbo. Rekenen voor 

techniekleerlingen is toegespitst op technisch 

rekenen. Leerlingen halen VCA-(veiligheids)

certificaten. We richten ons op het vinden van 

een stageplaats die duurzaam is, ook voor de 

mbo 2 bbl-opleiding. Een leerling die bij ons 

weg gaat heeft dus een diploma, certificaten 

én werk!” 

Stip op de horizon
“Deze leerlingen doen het erg goed in praktijk. 

Voor Nederlands hebben ze nog steeds te  

maken met vier, vijf toetsen per periode.  

Qua plannen en organiseren doet dat een 

behoorlijk beroep op de Dalton-kernwaarden”, 

lacht Bouman. “Ook hiervoor kijken we naar 

alternatieve routes en de mogelijkheden die de 

nieuwe wet doorlopende leerroutes biedt om 

onze leerlingen nog beter beslagen ten ijs te 

laten komen.” 

Even flauw: wat betekenen elf leerlingen voor 
een mbo? Bouman: “We hebben met elkaar de 

stip verder op de horizon geplaatst. We realise-

ren ons dat we het hebben over vier profielen 

en nog veel meer uitstroomrichtingen in het 

mbo. Het is juist fijn om dan met een kleine 

pilotgroep en door middel van maatwerk-

trajecten te gaan ervaren hoe we dat met 

elkaar kunnen doen.” 

Nog een ambitie is een vijfjarige doorlopende 

leerroute tot en met mbo-niveau 2 te organi-

seren, liefst via een gedeelde teambevoegd-

heid. “Het gaat pas werken als je mensen hebt,  

die het wíllen laten werken. In plaats van  

‘leerwerktrajecten’ zeggen wij: de Dalton  

Vak opleiding. Als we verder gaan ontwikkelen 

staat die D net zo goed voor Da Vinci!” 

Jeroen Bouman, projectleider Dalton Vakopleiding bij het Dalton Vakcollege in Dordrecht 
aan het woord over hoe een pas op de plaats tijdens de coronaperiode kan leiden tot een 
stevige doorlopende vakopleiding voor leerwerktrajectleerlingen. 

theoretische leerweg daarom meer keuze- 

uren voor Nederlands en wiskunde, die ze  

op school of thuis kunnen besteden. 

Een  
veelbewogen  
tijd

Al snel na de lockdown werd duidelijk hoe-

zeer leerlingen en docenten elkaar missen. 

“De relatie is superbelangrijk”. En als de berg 

niet naar Mohammed kan komen… In een 

roze paashaaspak bracht een docent eitjes 

rond bij alle leerlingen. De gebruikelijke ver-

wachtingengesprekken ter kennismaking met 

aanstaande brugklassers en hun ouders zijn 

afgelopen zomer vervangen door voortuin-

gesprekken. Om het contact met elkaar te  

houden organiseerden docenten de gekste 

dingen en leerden zo elkaars talenten veel 

beter kennen. De oogst van een bingo met 

als inleg ‘persoonlijke’ prijzen: een workshop 

jongleren en zelfgemaakte sierraden.  

Tractor
“De collega’s stonden 24/7 aan”, zegt Angela. 

“Het was drukker dan ooit, maar ook schit-

terend! De leerling die thuis aan het werken 

gezet was, zat overdag op z’n tractor. Na vijf 

uur kreeg de docent dan een appje: ‘ik snap 

Angela Zomer

Jeroen 
Bouman

Docenten, leerlingen  
en ouders van het  
Elde College hebben  
samen kranten gemaakt, 
om van elkaar te weten  
wat er speelt.  
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