
IMPACT VAN CORONA
Corona had in 2020 een grote impact op alle

studenten en medewerkers. Dat begon in

maart, toen de signalen over de ontwikkeling

van corona dusdanig serieus werden, dat Avans

een corona crisisteam opstartte. Dit was

conform de inrichting van het Veiligheidsbeleid.

Het crisisteam bestond uit vertegenwoordigers van
de diverse diensten en academies. Het CvB
mandateerde de voorzitter om besluiten te kunnen
nemen namens het CvB. Het crisisteam was in de
eerste maanden fulltime operationeel en had
dagelijks een vergadering. Al snel richtte het centrale
crisisteam 2 werkgroepen op. Een ervan richtte zich
op het onderwijs. De andere werkgroep focuste op
de bedrijfsvoering. In de onderwijswerkgroep
participeerden academiedirecties, voorzitters van
examencommissies en adviseurs ten aanzien van
juridische zaken en onderwijs.

VEEL GEORGANISEERD
Nadat op 16 maart het onderwijs de deuren moest
sluiten heeft Avans in korte tijd veel uiteenlopende
zaken georganiseerd, met als doel het onderwijs zo
goed mogelijk te continueren. We hebben analyses
gemaakt van onderwijsmethoden met bijbehorende
toetsing die snel in te zetten waren. Er kwamen
nieuwe lesroosters, waarbij we met de wisselende
maatregelen rekening hielden. En we organiseerden
de veilige terugkomst van onze studenten uit het
buitenland.

Een belangrijk hulpinstrument was een beslisboom
voor toetsvormen, die onze onderwijskundigen
ontwikkelden, zodat opleidingen een goede keuze
konden maken over de in te zetten toets. Ook
organiseerden we de uitgifte van middelen om thuis
te werken, zoals bureaus, stoelen en beeldschermen.
En maakten we diverse ICT-tools beschikbaar om
kwalitatief goede online lessen te verzorgen.

Ook namen we besluiten over de vergoedingen voor
reiskosten en thuiswerken. Bovendien pasten we
tussentijds facilitaire contracten aan, regelden we
een geheel nieuwe bewegwijzering in de gebouwen
en namen we diverse hygiënemaatregelen.

Bovendien huurden we externe locaties om
onderwijs en vooral toetsing fysiek te kunnen
organiseren.

COMMUNICATIETOOLS
Om alle medewerkers en studenten zo goed
mogelijk op de hoogte te houden zijn meerdere
communicatietools ingezet. Zo waren er dagelijkse
updates via de mail, informatie op de website, een
talkshow met de mogelijkheid vragen te stellen aan
het corona regieteam, webinars en digitale
vergaderingen.

Kort na aanvang van de crisis hebben we een corona-
e-mailloket geopend waar medewerkers en
studenten vragen konden stellen, die het crisisteam
snel behandelde. De voorzitter van het CvB, Paul
Rüpp, informeerde de medewerkers en studenten
via videoboodschappen en stak hen zo ook een hart
onder de riem.

Daarnaast hebben wij initiatieven ontwikkeld om
medewerkers betrokken te houden bij Avans. Zo zijn
bij alle medewerkers bossen bloemen bezorgd met
een bedankkaartje namens het CvB. Tevens kregen
medewerkers en studenten die wel op locatie
konden komen, kregen dagelijks twee traktaties.
Onze kantines waren immers dicht of beperkt
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beschikbaar en we wilden bewegingen in onze
gebouwen minimaliseren.

Omdat we welzijn zeer belangrijk vinden, hebben we
onze studenten en medewerkers enkele keren
middels een anonieme enqête bevraagd, om te
achterhalen hoe het welzijn veranderde, hoe het met
de veerkracht was gesteld, hoe het online onderwijs
beviel en vooral waar zij behoefte aan hadden. Daar
hebben we vervolgens zoveel mogelijk naar
gehandeld.

Bijzonder in deze tijd was dat we het
Avansmedewerkers mogelijk maakten om zich
maatschappelijk in te zetten.

REGIETEAM
Na de zomervakantie zijn de 2 werkgroepen gestopt.
Het werk van het crisisteam werd overgenomen door
een corona regieteam, waarin het CvB, juridische
zaken, personeelszaken, communicatie,
veiligheidszaken, academiedirecties en de facilitaire
dienst vertegenwoordigd zijn. Deze groep blijft
wekelijks bij elkaar komen zolang de coronasituatie
daarom vraagt.

ONDERWIJS
Begin van het jaar werden we gedwongen het
grootste deel van ons onderwijs op afstand te
verzorgen. Het was een plotselinge ingreep die groot
effect had op het leren en werken van studenten en

medewerkers. Bijna direct kwamen toen ook allerlei
vragen op, zoals: lopen studenten nu geen
vertraging op? Kan je zo wel studeren? En hoe gaat
het met medewerkers en studenten? Worden we
niet heel eenzaam, of zijn we veerkrachtig? Om de
vragen te beantwoorden hebben we in mei en
november onderzoek gedaan naar de ervaringen van
studenten met afstandsonderwijs in tijden van
corona. Deze Quickscan Studievoortgang is gedaan
door Jessica Nooij van Avans Institutional Research,
Hans Onkenhout en Lieke Vorage van
RuigrokNetPanel.

In grote lijnen gaat het helemaal niet zo slecht met
de studenten. De studievertragingen zijn te overzien,
de cijfers die gehaald worden zijn goed. Maar het
sociale welbevinden, de uitzichtloosheid en ook de
moedeloosheid die er is, zien we ook steeds meer
terug.

In het begin van het jaar waren docenten en
studenten volop aan het overleven. De meesten
voelden zich fysiek en mentaal gezond. Ook de
veerkracht bleek hoog. Wel zorgde de situatie bij veel
studenten en medewerkers voor stress. Het
onderwijs op afstand werd in die beginperiode niet
echt als plezierig ervaren en naast hun studie hebben
studenten niet altijd de mogelijkheid om voldoende
uit te rusten. De stress door mantelzorg of zorg voor
kinderen is in de loop van het jaar toegenomen. Daar
hebben we actie op ondernomen zoals het
aanbieden en organiseren van kinderopvang door
onze Pabostudenten voor medewerkers en
studenten.

Daphne Kant,
student Social Work
"Ik liep stage bij een Bredase zorginstelling.
Ik zou de activiteiten begeleiden voor de 140
ouderen en mensen met niet-aangeboren-
hersenletsel die hier wonen, maar alle
activiteiten zijn afgelast. En er gold lange tijd
een bezoekverbod. Aan mij de taak om
creatieve oplossingen te bedenken en de hele
situatie voor hen wat te verlichten. We
hebben een babbelbox ingericht. Dankzij een
glazen wand en microfoons kunnen
bewoners hun naasten toch zien én spreken
zonder dat er kans is op besmetting.”
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Verbetering
Het onderwijs wordt tegen het eind van het
studiejaar beter beoordeeld dan in het begin. Dit is
een groot compliment voor onze docenten.
Studenten voelen zich meer uitgedaagd en het is
duidelijk wat van hen wordt verwacht. Het onderwijs
stimuleert studenten nu beter om contact te hebben
met docenten en medestudenten dan in het voorjaar.
Wel gaat het online onderwijs studenten steeds meer
tegenstaan.

De impact van corona op het leergedrag van
studenten is wisselend. Sommige studenten zijn
meer tijd aan hun studie gaan besteden, anderen
minder. Opvallend is dat studenten regelmatig
denken dat hun studieprestaties nu minder goed zijn
dan vóór de coronacrisis, terwijl de huidige cohorten
juist hogere cijfers halen dan de eerdere. Studenten
vinden het studeren nu moeilijker en zwaarder. Het
kost hun meer energie. Dat schept de verwachting
dat ze onder ‘normale’ omstandigheden
waarschijnlijk beter hadden gepresteerd, terwijl ze
juist gemiddeld betere scores behalen. Het volledig
studeren op afstand lijkt de mening over de
studieresultaten dus negatief te beïnvloeden.

Moelijk stages vinden
Het vinden van een stageplek is voor sommige
studenten lastig. Van de studenten die het afgelopen

jaar op zoek waren naar een stageplek is de ruime
meerderheid erin geslaagd om een plek te vinden
zonder hierbij studievertraging op te lopen.
Internationale studenten hebben meer moeite met
het vinden van een stageplek. Slechts 3 op de 10
internationale studenten vonden op tijd een
stageplek. Ook eerstejaarsstudenten ondervinden
hier grotere problemen. Opleidingen met een
internationale context zijn bezorgd over de
moeilijkheden bij het opdoen van relevante
praktijkervaring van hun studenten.

KONING BEZOEKT AVANS HOGESCHOOL
BREDA
Toen Zijne Majesteit de Koning op 26 juni een
werkbezoek bracht aan Avans in Breda sprak hij met
studenten en medewerkers over de impact van de
corona-uitbraak op het (praktijk)onderwijs. Hij
bezocht een werkplaats van de opleiding
Mechatronica en een laboratorium.

Koning Willem-Alexander sprak ook met diverse
betrokkenen van binnen en buiten Avans over de
inrichting van het online onderwijs en het
praktijkonderwijs, de introductie van
eerstejaarsstudenten in het nieuwe studiejaar, de
beschikbaarheid van stages en andere bestuurlijke
dilemma’s.
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