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Inleiding
Dit zwartboek is samengesteld door de actiegroep CCN - Hanze. Deze actiegroep
bestaat voornamelijk uit studenten van de Hanzehogeschool en is aangesloten bij
de landelijke werkgroep Compenseer Collegegeld NU! De actiegroep geniet ondersteuning van de Groninger Studentenbond en ROOD Groningen.
De studenten die zich inzetten voor deze campagne zijn verenigd rond dezelfde doelen:
1) Compenseer met terugwerkende kracht al het collegegeld en lesgeld dat in 20202021 is betaald door alle studenten in Nederland, dat betekent mbo, hbo en wo.
In de vorm van een gratis collegejaar, het schrappen van studieschuld of als compensatie.
2) Compensatie moet afkomstig zijn van de Rijksoverheid, niet van de onderwijs
instelling. Het moet tevens niet van het onderwijsbudget af gaan.
3) Studenten die in 2020-2021 afstuderen moeten ook gecompenseerd worden ook wanneer zij hun studiejaar met succes hebben voltooid. Dit geldt voor studenten
op alle opleidingsniveaus die een studie afronden.
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We willen benadrukken dat we de hoge werkdruk op docenten en onderwijspersoneel
zien en dat we ontzettend veel waardering en respect hebben voor hun inzet.
We zien dat het voor iedereen zwaar is en niet alleen voor de studenten.
Veel studenten benoemden dit ook in hun verhalen en daarom willen we bij voorbaat
iedere docent bedanken voor zijn inzet dit jaar. Het zal niet makkelijk zijn geweest.
Wat in de verhalen wordt beschreven over de Hanzehogeschool is hoe dit jaar werd
ervaren door studenten. Met deze verhalen willen we een kijkje geven in het leven
van de student. Dat het niet altijd makkelijk is geweest en in sommige gevallen
zelfs zeer onprettig.
Wij hopen met het zwartboek de noodzaak voor een betere compensatieregeling
over te brengen aan het College van Bestuur van de Hanzehogeschool en vragen
daarmee openlijke steun voor onze eisen.
Zodat het bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal en ook bij de minister
en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap duidelijk wordt dat
de huidige compensatieregeling geen oplossing betreft voor alle studenten
die hebben geleden onder de pandemie.
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Werkwijze
De verhalen in dit zwartboek zijn verzameld tussen de maand maart tot mei.
De actiegroep heeft gebeld naar studenten die de petitie hebben ondertekend
en zo via telefoongesprekken met studenten van de Hanzehogeschool hun verhalen
verzameld. Aan de telefoon werd hun gevraagd om uit te leggen waarom zij de petitie
met de eerder genoemde eisen hebben getekend.
Daarnaast is er gevraagd of zij naam aan verhaal willen koppelen. Sommigen hebben
ervoor gekozen geanonimiseerd te verschijnen. De actiegroep bezit echter wel contactgegevens van de studenten. Zodat in het geval dat de Hanzehogeschool toch contact
wil zoeken dit mogelijk is via de actiegroep.
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Verhalen Hanzehogeschool studenten
Anoniem
The quality of the study is way less. It’s crazy that you have to pay the same
amount of money for an incomplete college experience.
Anoniem
Je betaalt voor colleges en krijgt een soort livestream. Er is geen één op
één begeleiding of interactie. De educatie is het geld niet waard.
Anoniem
Ik kom uit Rusland en ben hier voor mijn eerste jaar. Sinds augustus ben ik
hier in Groningen. Ik vind het erg lastig dat alles online is, omdat ik design
studeer en geen toegang heb tot de materialen die ik nodig heb. Dit zijn dingen als metaal of hout. Ik kan ook niet printen, wat niet handig is.
Anoniem
Studente Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken.
Ik zit nu in het vierde jaar en wil eigenlijk nog een studie gaan doen, maar
ik zit op dit moment op de 25.000 euro schuld en ben daarom wat huiverig.
Ik ben van plan een studiepuntje van deze studie open te laten staan, zodat
ik in september met een nieuwe studie (psychologie) kan beginnen. Anders
kost het nog eens 8.000 euro voor een bachelor. Tijdens mijn stage in
Engeland brak corona uit, waardoor ik na een maandje alweer terug naar
Nederland moest. Na mijn stage in België in het vierde jaar kwam ik er pas
achter dat dit toch niet is waar ik gelukkig van zou worden om iedere dag te
moeten doen; ik mis de diepgang een beetje.
Vanwege de kosten ben ik voor nu weer bij mijn ouders gaan wonen,
maar ik mis de stad en de sociale contacten wel heel erg. Ik zit ook bij
een studentenvereniging, maar daar kan ik nu natuurlijk ook niets mee doen.
Dat vind ik heel erg jammer.
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Ik ben een internationale student en kom uit Bulgarije. Sinds 2019 ben ik
in Nederland en volgde eerst Game Design. Nu ben ik eerstejaars design
student aan Minerva en ik vind het oneerlijk hoe alles nu gelopen is. Ik snap
dat sommige dingen nou eenmaal niet anders kunnen, maar ik mis wel een
belangrijk deel van mijn educatie. Ik heb lang niet in alle werkplaatsen aan
het werk gekund, wat heel lastig is. Ik merk ook een heel groot verschil in
onderwijskwaliteit tussen de opleiding die ik eerst deed voor corona en wat
ik nu doe in de coronatijd. Het is een hele andere ervaring en je mist de interactie met klasgenoten en docenten ontzettend. Ik maak me grote zorgen
om de stageplaatsen. Er zijn nauwelijks plaatsen en als ze er toch zijn, is het
ook niet een optimale leeromgeving, omdat er veel restricties zijn. Al met al
is het zonde en oneerlijk dat er geen compensatie is, terwijl het onderwijs zo
gebrekkig is.

Het is ronduit schandalig dat de volle pond wordt gevraagd, terwijl wat er
wordt geboden hiermee niet in verhouding staat. De hogescholen stellen
zich arrogant op tegenover de studenten. Ze hebben het maar te slikken. Er
worden geen echte mogelijkheden geboden voor volwaardig onderwijs. Het
is schandalig hoe ze met de studenten omgaan.
Anoniem
Ik doe de ALO en heb door corona mijn onderzoek niet kunnen uitvoeren
zoals gepland. Ik doe onderzoek in een sportschool, maar dat kan niet in
deze tijd. Het resultaat is dat ik nog steeds bezig ben met mijn onderzoek
en dat ik het helemaal om heb moeten gooien. Het bezorgt me extra stress
en ik vind het heel vervelend dat het zo loopt allemaal.
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Ik ben eerstejaars student fysiotherapie, dus ik heb nog een deel offline les. Anderen hebben dat niet. Ik zou liever zien dat dit jaar gecompenseerd wordt, want
dan hebben studenten dit jaar er nog iets aan. De online les op de Hanze is niet
erg goed geregeld. Het is ook lastig voor de docenten. Sommige docenten waren
niet bereikbaar voor vragen, wat erg lastig was. De helft van mijn lessen is nu
online. Vaak is de verbinding van docenten erg slecht. Zeker de oudere docenten
hebben moeite met het opzetten van zo’n online les. Hier had de Hanze wel meer
aandacht aan mogen besteden. Ook is de privacy van studenten niet gewaarborgd.
Anoniem
Ik vond de online lessen in het begin slecht geregeld. De docenten hadden geen
idee hoe Blackboard collaborate en Teams werkten. Bij de fysieke lessen waren
docenten vaak afwezig. Ik heb slechts vier uur les fysiek gehad tijdens mijn minor. Er was weinig ondersteuning en de hoorcolleges zijn gewoon opnames van
het afgelopen jaar. Je betaalt 2.000,- om achter je bureau te zitten. Idioot.
Anoniem
Docenten hebben het zeker geprobeerd, maar het is zeker niet zo goed als in
mijn eerste half jaar waarbij ik fysiek les had. Het is uiteindelijk mijn studieschuld
die ik moet afbetalen terwijl ik niet vol profijt van kan maken. Ik ben klassenvertegenwoordiger en hoor veel uit mijn klas.
Mijn klas merkt vooral dat docenten zich er vaak heel makkelijk van af maken.
Gewoon slides voorlezen en klagen over het online lesgeven. Als je zoveel klaagt
heb ik geen zin om naar de les te gaan. Je mist het sociale contact. Voor de
internationals is het heel lastig als ze al in Nederland zijn. Er is weinig socialisatie nu. Je mist je hele uitgaansleven, het kletsen met vrienden, praten met de
docenten na de les. Het wordt een beetje laks. Wij krijgen te horen dat ze hun
best doen, maar hallo, ik kan het zelf nog beter. Het zijn zeker niet alle docenten,
trouwens. Er is een erg groot verschil.
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De opkomst bij lessen is super laag geworden. Projecten zijn heel lastig online
te doen, er ontstaan veel communicatieproblemen. Het is lastig een tijdstip te
vinden om te bellen en velen hebben minder zin in hun opleiding. Je kunt niks
buiten je studie doen. Veel dingen worden last minute veranderd, bijvoorbeeld
dat toetsen opeens korter zijn. Maak dan ook vragen waardoor je minder goed
kan spieken. Ik kan de vragen letterlijk op Quizlet vinden. De surveillance is ook
lastig. Je moet zorgen voor goede verbinding en camera en geluid. Ik hoor andere
klasgenoten tijdens de toets. Ze luisteren weinig naar imput.
Anoniem
Ik ben zelf klassenvertegenwoordiger en ik hoorde dat veel van mijn
klasgenoten het lastig hebben gehad deze periode. De online lessen
vallen tegen. Mensen hebben wel een kamer in Groningen, maar kunnen
geen baan krijgen. Hierdoor moet een deel geforceerd terug naar hun
ouders. De docenten doen over het algemeen hun best, maar er is ook
een groep docenten die je aan je lot overlaat.
Anoniem
Ik wacht nog steeds op mijn stage. Die wordt steeds verder opgeschort,
dus ik zit een half jaar thuis. Het is nog de vraag of ik vertraging krijg
en dan weer extra moet gaan betalen. Ik krijg geen compensatie, want
ik zit in mijn laatste jaar. Ik vind dat ik dat wel moet krijgen, want ik ben
al twee keer benadeeld. Ik heb geen goede stage kunnen lopen. Ik doe nu
al 6-7 weken niks. Ik vind het onzin om voor dit laatste half jaar te betalen.
Ik heb veel onkosten door corona. Ik heb vorig jaar veel meer moeten
betalen, want ik moest verhuizen voor mijn stage en een maand later
moest ik weer terug.
Hierdoor liep huur door en moest ik extra betalen. Ook had ik hiervoor mijn
bijbaan opgezegd en nu kan ik er geen krijgen. Nu krijg ik ook geen stage
voorziening, maar moet ik wel mijn kamer betalen.
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Anoniem
Ik zit sinds maart nu thuis en heb maart tot de zomervakantie online les gehad.
Ik studeer Human Resource Management aan de Hanze. Volgens hen was het de
beste HRM online les van het land, maar we hadden maar 20 minuten per week,
dus dat is wel triest. Ik kon lessen niet binnen, omdat mijn attendance te laag was.
Omdat ik vanuit thuis-thuis lange reistijd heb en het liever online doe ben ik weinig
aanwezig geweest bij de fysieke lessen, maar hierdoor heb ik de link nooit ontvangen
naar opgenomen lessen.
Nu zit ik zelf ziek thuis, omdat ik mentale problemen heb gekregen door corona.
Mijn school heeft mij hier op geen enkele manier mee geholpen. Dus nu betaal
ik 2000 euro lesgeld zonder les te volgen. Als ik nu hoor dat ik volgend jaar
korting krijg heb ik daar niks aan, want ik ga volgend jaar switchen naar de pabo.
Ik hoor ook niks meer van mijn docenten.
Anoniem
Vorig jaar zat ik in het derde jaar, toen werd het vierde jaar gecompenseerd.
Nu zit ik in het vierde jaar en wordt er volgend jaar gecompenseerd. Dat terwijl
het niet vanzelfsprekend is dat we verder gaan studeren. Volgend jaar beginnen
er eerstejaars studenten die dan 50% gecompenseerd worden. Ik val eigenlijk
altijd buiten de boot. Daarom wil ik nu gecompenseerd worden. Ik ben nul keer
op de campus geweest dit jaar.
Anoniem
Na je studie heb je al meer dan 10.000 euro schuld en nu komt daar nog twee jaar
extra studievertraging bij. Het is moeilijk om een bijbaan te vinden nu, dus ik heb mijn
lening opgeschroefd. Straks kan ik moeilijker aan een huis komen, omdat je geen
hypotheek kan krijgen met een hoge studieschuld. Tegelijkertijd verdien ik dan te veel
voor sociale huur. Ik ben bang dat ik straks in de particuliere sector moet gaan huren
en dat is veel te duur. Maandelijks moet ik dan ook meer rente betalen over mijn studieschuld. Ik studeer Social Work en ik denk dat ik niet heel veel ga verdienen na mijn
studie. Daarbij is het kwaliteit van het onderwijs minder dan normaal. Wij zijn een soort
proefkonijn fase met het leenstelsel. Er wordt nu gezegd dat ze de basisbeurs terug
gaan brengen, maar dan moeten wij ook gecompenseerd worden.
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Anoniem
Ik wil graag gecompenseerd worden, omdat ik eigenlijk al een jaar niet naar
school ga. En studeren is al duur door bijvoorbeeld de dure studieboeken.
Daarbij zijn de online lessen niet hoe het hoort te zijn.
Anoniem
Ik vind dat we gecompenseerd moeten worden omdat we al een jaar lang
online college hebben en het slecht is geregeld.
Anoniem
Afgelopen jaar ben ik afgestuurd. Door de corona periode heb ik wel een
jaar lange achterstand opgelopen. Het contact met Hanzehogeschool was
slecht. Ik vind dat ik te veel collegegeld heb betaald voor wat ik terug heb
gekregen. Ik zat nog in het oude systeem maar door de studievertraging
tijdens deze periode ben langer dan 10 jaar bezig dus ben ik mijn basisbeurs
kwijtgeraakt. Nu moet ik 30.000 euro meer terugbetalen dan had gemoeten.
Anoniem
Ik vind dat er heel weinig voor ons is gedaan. Behalve dat alles nu online
is. Ik kan er niks mee. Mijn leraren zijn ruk. Daarom wil ik niet volgend jaar,
maar nu gecompenseerd worden. Volgend jaar beginnen allemaal nieuwe
studenten en die worden dan gecompenseerd. Mensen die nu afstuderen
hebben er niks aan.
Anoniem
Ik vind het heel belangrijk dat we gecompenseerd worden. We hebben natuurlijk niet voor de volle 100% kwaliteit lessen gekregen. De kwaliteit van het
onderwijs is eigenlijk zo verslechterd dat helemaal betalen niet logisch is.
Volgend jaar komen er allemaal nieuwe studenten die helemaal niet verhinderd zijn en die worden wel gecompenseerd terwijl er nu studenten zijn die
heel erg verhinderd zijn en die worden niet gecompenseerd. Dat kan niet!
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Anoniem
Ik studeer Werktuigbouwkunde. Sinds de eerst lockdown ben ik ongeveer
10 minuten op school geweest voor een gesprek. Ik heb voor deze opleiding
gekozen, omdat er een hele mooie werkplaats is met mooie praktijk lokalen,
maar door alle maatregelen kan ik daar geen gebruik van maken. Ik heb
sinds de lockdown ook maar acht toetsen gehaald en ik zie klasgenoten
vertrekken, omdat ze het niet aankunnen. Ik heb zeker al een jaar vertraging
hierdoor opgelopen.
Anoniem
Ik heb het idee dat ik een LOI studie doe, maar ik betaal er wel de volle mep
voor. Ook merk ik dat ik minder gemotiveerd hierdoor ben en datzelfde merk
ik bij de leraren. Er is één docent die geen colleges meer geeft, want ze
vindt het op deze manier niet leuk om te doen. Verder moeten we het doen
met opnames van colleges uit 2017. Dat is echt belachelijk. Waarschijnlijk
waren de nieuwe opnames gewoon mislukt ofzo, maar van 2017 is helemaal
niet meer relevant. Ik heb echt het idee dat ik hierdoor later banen kan
mislopen, omdat mijn kennis minder is dan mensen zonder corona diploma.
Anoniem
Ik zit in het eerste jaar bedrijfskunde. De online lessen vind ik redelijk
saai, omdat ze veel minder interactief zijn dan zou kunnen. Het is lastig
om klasgenoten te leren kennen, omdat je ze niet of nauwelijks spreekt.
Ik merk ook dat ik het erg lastig vind om mijn aandacht er goed bij te
houden en wanneer de aandacht toch iets verslapt het lastig is om te
volgen wat er gebeurt. Daardoor vind ik het gewoon minder interessant.
Je moet er veel meer moeite voor doen.
Anoniem
Ik val net tussen wal en schip. Ik zit in het nieuwe stelsel, maar de studenten
die na mij kwamen hoefden maar de helft van het collegegeld te betalen.
Na dit jaar ben ik klaar met mijn opleiding en ik heb dus ook niets aan
de compensatie van een gratis studiejaar of een half gratis studiejaar.
Ik ga dan gewoon werken en ik ben niet van plan verder te studeren.
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Dan heb je niets aan die compensatie. Ik heb mijn studie Communicatie wel
met plezier gedaan en ik ben altijd goed begeleid, maar ik vind het jammer
dat er heel veel studenten zijn die dit heel anders ervaren en ik vind ook dat
zij gecompenseerd moeten worden.
Anoniem
Tegenover hoeveel wij betalen voor onze school is het niet eerlijk wat
we er voor terug krijgen. Als je kijkt naar de kwaliteit van de lessen
en de ondersteuning is dat gewoon niets eigenlijk. Ik zit in het eerste jaar
van HBO rechten en dat vind ik wel erg lastig. De kwaliteit van onderwijs
is niet super en mijn klasgenoten ken ik eigenlijk niet. Heel stom is dat.
Ik heb nu de vaccinaties gehad en toen ging het voor mij met school
heel slecht. Ik werd er namelijk iedere keer erg ziek van, waardoor ik
mijn tentamens slecht heb gemaakt. Nu moet ik wachten tot volgend jaar
om ze opnieuw te mogen doen en heb ik een half jaar studievertraging.
Anoniem
Ik studeer verpleegkunde, versneld traject en ik zit nu officieel in mijn
tweede jaar. In september ben ik begonnen aan de Hanze. Hiervoor deed
ik mbo verpleegkunde. Ik merk dat mijn motivatie wel echt aan het verdwijnen is omdat het online is. Er is weinig contact met klasgenoten
en de lessen worden er niet beter op. Het is online en ik denk dat je
ook minder snel op leerkrachten afstapt. Het is onpersoonlijker. Ik heb
een vak communicatieve vaardigheden en dat moet nu ook allemaal online.
Dat moet je eigenlijk gewoon in het echt doen met non-verbaal contact enzo.
Het is op zich wel te doen, maar je merkt wel dat de kwaliteit achteruit gaat.
Je zit de hele dag op je kamer en de ene dag is dat makkelijker dan de
ander, maar soms heb ik echt geen motivatie. Van klasgenoten hoor ik ook
dat er veel echt doorheen zitten. Langzaam verdwijnt de motivatie bij
iedereen en het wordt moeilijker om lessen goed te volgen. Je merkt dat
de plezier in school verdwijnt. Je hebt eigenlijk alleen nog maar de vervelende aspecten over, zoals stress en colleges die niet werken zoals ze
horen. De leuke dingen van school zijn gewoon weggevallen.
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Ik hoor van medestudenten dat ze er mentaal aan onderdoor gaan. MBO
mag af en toe wel naar school en ik heb echt het gevoel dat we een beetje
vergeten worden.
Anoniem
My year had ups and downs. I definitely feel like Corona made it hard
to concentrate and meet new people. Online education was a bit hard.
I’m lucky to have had a lot of physical education. But I’m still missing
the full experience. I’m a first year and what was shown from past years
couldn’t continue this year. There are a lot of workshops we didn’t get
to do until march. The money won’t compensate the missed education,
but it seems only fair to get a bit back.

Anoniem
Ik studeer Bouwkunde. Sinds maart vorig jaar ben ik niet meer op de Hanzehogeschool geweest. De leskwaliteit is er enorm op achteruit gegaan.
Je hebt de connectie met de leraar niet. Vragen gaat veel moeilijker.
Normaal gesproken kan je ook even naar het kantoor lopen. Nu heb ik een
klein groepje studenten waar ik nog wel contact mee heb, maar de rest zie
ik ook nooit.
Volgend jaar zijn de lessen 50% korting en mensen die achterlopen krijgen
100% korting op hun collegegeld. Daarmee wordt totaal niet omgekeken
naar alle studenten die hun uiterste best hebben gedaan om juist niet achter
te komen lopen dit jaar. Nu wil ik niet zeggen dat ik het super zwaar heb
gehad, maar het kostte wel echt moeite om bij te blijven. Als ik echt zou
willen had ik de Hanze hogeschool voor gebreken gesteld voor het niet
leveren van onderwijs naar kwaliteit. Ze hebben zelfs al toegegeven dat het
onderwijs gewoon niet op niveau is. Anders zou het ministerie het lesgeld
niet halveren naar 50%.Het is erg chaotisch. Ik had laatst een tentamen,
de week na het datalek van de tentamenruimtes. Zaterdagavond kregen wij
een mailtje van de coördinator van de opleiding. Hij vertelde daarin over een
algemene mail, maar die mail hadden we nog niet ontvangen, dus het was
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volstrekt onduidelijk waarover dat mailtje ging. Daarom heb ik ‘s ochtends op
de dag van het tentamen om 08.00 erheen gebeld. Ik heb minimaal met drie
mensen gesproken, drie kwartier aan de telefoon gehangen en toen kreeg ik
pas te horen dat mijn tentamen niet doorging.
Anoniem
Ik vermaak me prima, maar ik ben minder betrokken bij de hele opleiding.
Alles is heel erg op jezelf gericht. Alles eromheen valt weg, alle gezellige
dingen. Ik ervaar wel problemen met orde houden in mijn studie.
Ik heb vandaag een baantje kunnen krijgen. Ik heb tot nu toe maximaal
moeten lenen. Ik vind de kosten niet normaal voor maar een paar uurtjes
per week. De kwaliteit is opzich wel prima, maar als je kiest niet mee te
doen merkt niemand dat. Dit merk je heel erg in projecten. Daardoor moet je
weer van alles aan andere uitleggen die er niks van snappen.
Ik heb HBO communicatie gestudeerd een paar jaar geleden. Je was dan
door de fysieke lessen echt genoodzaakt om mee te doen. Je kon niet
gewoon even je headset uit doen. Dan moet ik weer de kartrekker zijn bij
projecten. Er ontstaan allerlei irritaties. Er zijn dan ook mensen die
projecten niet halen die heel makkelijk te halen zijn.
Ik ben drie weken geleden verhuisd, want ik woonde in een heel klein
kamertje. Maar het is heel anders dan in heel huis wonen. Het is nu wel een
stukje duurder, maar het is wel bevorderlijk voor mij. Ik werd in ieder geval
niet gelukkig daar een heel jaar in de kleine kamer. Hanze doet wel hun best
om iedereen tegemoet te komen. Het is ook hun eerste pandemie
en ze doen het best goed.
Anoniem
Ik heb studievertraging van een half jaar gehad. Ik heb alles met school
en (bijna) alles met werk nu online. Bepaalde dingen zijn ze best coulant
in geweest. Zo zou ik afstuderen in het buitenland, maar dat kon niet.
Ik kwam terug van Taiwan in januari van een business minor. Terwijl ik zou
afstuderen in Maleisië, maar dat ging niet door. Ik doe nu een onderzoek
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bij een bouwbedrijf over vastgoed en corona. Dus toen ben ik terug bij
mijn ouders gaan wonen. Collegegeld betaal je niet alleen voor hoorcolleges,
maar ook voor projecten en dergelijke. Ik wilde misschien nog via een bedrijf
verder studeren, maar ik krijg hier niet veel motivatie van.
De regelingen helpen mij niet. Mijn maten die een paar jaar eerder zijn
begonnen hebben misschien wel de helft van mijn schuld. De 4000 euro
van D66 schiet niet echt op.
Anoniem
Je betaalt ontiegelijk veel collegegeld voor eigenlijk een streamingdienst.
Er zit ook af en toe wat laksheid van leraren tussen en die zeggen dan:
“Red je maar, succes ermee.” De voornaamste reden dat ik heb getekend
is omdat ik het geld dit jaar niet echt waard vind. Gelukkig heb ik geen
problemen ervaren zelf, met wat extra moeite sta ik er nog steeds wel
goed voor.
Anoniem
Ik zit in het vierde jaar van de pabo. Toen ik van mijn eerste naar mijn
tweede jaar ging, werd het collegegeld voor eerstejaars opeens verminderd.
Omdat het een onderwijsopleiding is, kregen eerstejaars twee jaar korting
en ik niets. Nu ben ik volgend jaar klaar en val ik weer buiten de boot.
Anoniem
Ik studeerde Social Work, maar ik ben net gestopt met de studie.
Ik had te veel onvoldoendes. Of dat te maken heeft met online les of mijn
eigen houding weet ik niet precies. De reden dat ik de petitie heb ondertekend is dat we heel veel online les krijgen, maar eigenlijk niks meer op
de campus hebben. Als ik zelf gewoon op school was geweest en ik meer
begeleiding had kunnen genieten was dit waarschijnlijk wel anders gelopen.
Als je een vraag hebt, gaat dat over de mail en dan kan het lang duren en
verwarrend overkomen, waarna je vervolgens weer rond moet mailen. Ik ga
nu gewoon aan het werk en ga volgend jaar misschien een mbo studie doen.
Aan de huidige compensatieregeling heb ik dus weinig.
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Ik studeer Verpleegkunde. Online onderwijs maakt dat er weinig motivatie
te vinden is bij mij en mijn medestudenten. Het voelt als een LOI opleiding
maar je betaalt meer geld voor eigenlijk hetzelfde. Ik vind het lastig om via
de online colleges de stof volledig in me op te nemen en het kost mij dus
veel meer moeite om echt een goed cijfer te halen. Wegens de pandemie
is mijn stage ook vroegtijdig afgebroken wat er voor gezorgd heeft dat ik
een half jaar studievertraging heb. We gaan één keer per week een uurtje
naar school voor praktijk. Daarvoor ben ik ook een uur onderweg, dus
dat is eigenlijk ook te gek voor woorden.
Anoniem
Ik studeer Social Work. Ik ga eigenlijk nooit naar school. Ik doe een
sociale opleiding, maar mijn sociale skills gaan er niet op vooruit zo.
Alle gespreksvaardige opdrachten moeten wij online doen waardoor je
totaal niet bezig bent met de non- verbale communicatie, wat eigenlijk
super belangrijk is en dat stoort me. Verder vind ik het heel jammer dat
ik totaal geen idee heb wie mijn klasgenoten nu eigenlijk zijn. Ik heb er
een paar toevallig laatst in het echt gezien, maar het is wel vreemd.
ik zit nu bijna een jaar bij ze in de klas, maar we weten niks van elkaar.
Anoniem
Ik studeer Social work, deeltijd en zit in mijn tweede leerjaar. Eerst heb ik
mbo studies gedaan. Ik werkte al in de jeugdzorg. Ik betaal gewoon 2100
euro aan lesgeld en ik heb expres voor een deeltijd opleiding gekozen, niet
voor een online opleiding. Dat is heel lastig, omdat online voor mij niet werkt.
Je krijgt helemaal niet zoveel mee van de aangeboden lesstof. Als je kijkt
wat je voor dat geld terug krijgt, is dat heel minimaal. Scholen doen absoluut
hun best, maar het lukt gewoon niet om aan de onderwijskwaliteit te voldoen. Voor mijn studie moet je veel rollenspellen doen, maar dat gaat niet
goed via de laptop. Ik ben eigenlijk een beetje een zelfstudie aan het doen.
Je kan er niet uithalen wat erin zit en dat is heel erg zonde. Iedereen is het
inmiddels ook wel zat. Het wordt steeds lastiger om vol te houden en er zijn
ook al heel veel mensen afgehaakt. Deeltijd is vaak iets wat mensen doen
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naast een vaste baan als omscholing en het is zonde om te zien dat zoveel
mensen afhaken door deze crisis en daardoor hun droom opgeven om nog
iets anders te gaan doen.
Anoniem
Ik zit in mijn vierde jaar Human Resource Management. Ik heb mijn hele
studententijd sowieso twee bijbaantjes gehad en stage, maar moest wel
bijlenen. Door corona ben ik een bijbaan verloren. Volgend jaar komt er
wel compensatie voor studenten, maar voor afstudeerders niet. Dat kwam
wel rauw op m’n dak. Door corona vind ik het hele studentenleven niet
meer leuk. Het draait nu volledig om presteren en het leuke, ontspannende
gedeelte valt volledig weg. Mijn stage is ook online en ik heb helemaal geen
contact met collega’s. Dat vind ik heel erg jammer en het is ook veel lastiger
vol te houden op deze manier. De fijne momentjes van ontspanning door
even te sparren en kletsen met collega’s valt weg.
Anoniem
Ik vind de kwaliteit van het afgelopen jaar zo slecht dat ik er geen 2000,voor over heb.
Anoniem
Ik heb door corona en thuisonderwijs niet school kunnen volgen zoals
dat normaal ging. Ik heb nu het gevoel alsof ik een jaar heb verspild
hierdoor. Zonde van de 2000,- en ik vind dat ze zich best mogen
uitspreken voor compensatie.
Anoniem
Ik heb één dag per week op school les en de rest online. De docenten op
school waren gedreven, maar les online was slecht geregeld en van slechte
kwaliteit. Een docent zei: “Ik heb er geen zin in om zo les te geven, ik kom
alleen hier om vragen te beantwoorden.” Ik heb de medestudenten bijles
moeten geven omdat het algemene onderwijs online zo slecht was.
Met medestudenten heb ik proberen druk te zetten bij het management van
de opleiding, maar ze spreken alleen de docent erop aan en verder gebeurt
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er niks mee. Het onderwijsniveau is in mijn opinie zo gekelderd dat je er
geen 2000,- voor kan vragen. Ik doe een associate degree Ondernemen.
Anoniem
Ik heb bijna geen fysiek onderwijs gehad. Met de boeken en een paar
Youtube-video’s had ik dit jaar ook wel gered. Ik heb heel weinig gehad
aan de online lessen. Er was geen groepsdynamiek. Mijn bijbaantje is
ook weggevallen door Corona, dus ik moest met veel minder rondkomen.
Dat was heel lastig en stressvol.
Anoniem
Bij onze studie is in deze periode een tijd van twaalf weken geweest
waarop geen contact is geweest. Dat was een heel blok. De tentamens
zijn doorgeschoven, maar de colleges niet. Dat is te gek voor woorden.
Daar heb ik heel veel stress van gehad. Wanneer we contact zochten,
werd er wel gezegd dat er hard gewerkt werd aan een oplossing maar
er kwam nauwelijks communicatie. Nu zijn de colleges matig op zijn best.
Er is heel weinig interactie tussen student en docent. Ik heb zelf ook nul
contact gehad met mijn stagebegeleider, terwijl ik tientallen mails heb
gestuurd maar er kwam geen reactie. En dat ervaar ik niet alleen, mijn
hele jaar heeft hier last van gehad.
Anoniem
Omdat we een heel jaar niet op school hebben gezeten wil ik compensatie.
Anoniem
Lastig. Ik ben zelf derdejaars Pabo student en heb veel gedoe gehad
met de Hanze. Ik zou een stage herkansen en had met mijn stageschool
afgesproken dat ik vijf dagen in de week stage zou lopen, maar daar ging
de opleiding niet mee akkoord. Mijn docenten gaven mij gelijk, maar het
stagebureau was erop tegen. Ze zouden mijn stage afkeuren en dan zou ik
niet door kunnen gaan naar het volgende jaar. Ze vonden dat ik niet genoeg
tijd zou kunnen besteden aan de andere vakken. Na veel gedoe werd het
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in overleg met de examencommissie goedgekeurd en heb ik overdag mijn
stage gelopen en in de avond mijn vakken kunnen volgen. Uiteindelijk heb ik
het gewoon gehaald, dus het was vooral een hele hoop gezeur om niets.
Wat de colleges betreft: Dat kan zeker beter. Ik heb regelmatig meegemaakt
dat docenten niks hadden voorbereid en dat ze alleen maar beschikbaar
waren voor vragen. Ik vind dat als je zulk slecht onderwijs biedt en je wel
duizenden euro’s betaalt dat dat gewoon gecompenseerd moet worden.
Anoniem
Ik zit de hele tijd thuis en betaal alsnog de hele mep collegegeld voor
faciliteiten die ik niet gebruik. Dat is wel een beetje krom.
Anoniem
Ik heb de petitie getekend omdat mijn tweedejaarsstage is uitgevallen.
Volgens de stageplek was het budget te laag. Hierdoor loop ik minstens
een half jaar studievertraging op.
Anoniem
Dit jaar is mijn laatste van Verpleegkunde. Ik heb het eerste semester
stage gelopen, dit was nog goed geregeld. Ik heb voor de rest alleen
maar online onderwijs gehad. Zelfs mijn minor was 100% online. Ik heb
thuis geen goede werkplek, dus ik ben aangewezen op de woonkamer,
waar mijn vriendin en ik ontzettend in elkaars vaarwater zitten. De kwaliteit
van onderwijs is niet te vergelijken. Daarnaast zijn de leraren ook niet
gespecialiseerd in online lesgeven, waardoor de kwaliteit van het onderwijs
afneemt. Bepaalde onderdelen van de les kunnen slechts fysiek worden
gegeven, dus je mist de essentie van wat je hoort te leren. Daar kunnen
de docenten natuurlijk ook niets aan doen, maar ik mis nu wel hele
belangrijke dingen en dat is ontzettend shit.
Anoniem
Eind december ben ik gestopt met mijn deeltijd studie commerciële
economie. Voor mijn werk zit ik ook 40 uur in de week achter de pc naar
nummertjes te kijken, dus de online lessen kon ik echt niet bij hebben.
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De kwaliteit van het onderwijs is een heel stuk minder.
Daarnaast gebeurde het wel eens dat je een half uur voor een zwart scherm
zat te wachten op de docent.
Anoniem
Sinds corona ben ik één keer op school geweest en dat was voor de
diploma uitreiking van mijn vriendin. Ik heb nauwelijks ondersteuning
gehad van docenten en alles was digitaal. Daardoor heb ik een half jaar
vertraging opgelopen. Dit is niet het onderwijs waar ik me voor heb
ingeschreven.
Anoniem
Mijn studie lijdt echt onder corona. Ik had het er met docenten over dat
sommige studenten het fijn vinden om thuis te werken, maar anderen niet.
Ik vind het moeilijk om te concentreren en alleen te werken. De lessen
waren voor mij niet duidelijk waardoor ik de tentamens niet haalde.
De tentamens waren online zonder surveillanten en je kon niet terug naar
vorige vragen. Hierdoor was mijn slaagkans niet heel hoog.
Het voelt voor mij als een weggegooid jaar. Dat is ook een reden dat ik
de petitie heb getekend. Er is wel voor korte tijd flex-onderwijs aangeboden.
Het had goed gekund, juist op de hogescholen. Dat frustreert me ook.
Ik moest stoppen met mijn werk als photobooth-host bij bruiloften. Nieuw
werk vinden was lastig, door veel bezette banen. Ik moet daardoor bijlenen,
want ik moet toch mijn kamer en studie betalen.
Anoniem
Ik zou het hele jaar door stagelopen. Dat kan nu niet meer omdat de school
geen stagiaires meer wil voor de tweede helft van het schooljaar. Ik ging
opzoek naar een nieuwe stageplek, maar dat lukte niet en daarom heb ik
nu een half jaar vertraging. Ik ben nog aan het kijken hoe ik de schade kan
beperken. Maar het blijft een verloren half jaar.
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Het onderwijs wat ik nu volg is slecht. De Pabo heeft veel praktijkonderwijs
om te leren lesgeven en hoe je om moet gaan met een groep. Dat gaat niet
online.
Anoniem
Ik zit nu al meer dan een jaar thuis te studeren. Dan zit ik de hele dag alleen
op mijn kamer achter de computer en ‘s avonds komt mijn vriendin pas thuis.
Dat is best wel eenzaam. Ik mis mijn klasgenoten, vrienden en de lolletjes
die je op school vaak hebt. Die kleine dingen maken het studeren toch leuk
en draaglijk. Nu je dat niet meer hebt, vind ik het wel heel erg zwaar.
Ik zit in het tweede jaar van hbo ICT en dat is een studie waarbij je niet
per se heel veel interactie nodig hebt, maar het is wel heel lastig zo online.
Het is lastig om via collaborate hulp te krijgen van de docent en sommige
docenten hebben zelf ook moeite met alles online aan de praat te krijgen.
Je moet achter alles aan mailen en het kost allemaal zoveel extra energie
en tijd. Docenten zijn ook vaak lastig te pakken te krijgen.
Het is ook gewoon niet eerlijk dat we zoveel collegegeld moeten betalen
voor wat we krijgen. We zitten zoveel thuis en maken geen gebruik van
de faciliteiten van de Hanzehogeschool. Ik gebruik mijn eigen stroom, water,
wc-papier et cetera. Het enige waar we voor betalen is gebrekkige online
colleges en moeite om je docent te pakken te krijgen. Dat is geen 2000
euro waard.
Anoniem; Student elektrotechniek
Ik heb zelf een half jaar tot een jaar vertraging opgelopen door corona.
Omdat ik geen discipline, maar ook geen studieruimte had. Er werden geen
studieruimtes aangeboden. Sommige docenten passen zich goed aan op
het online onderwijs maar anderen niet. Ik heb niet echt faciliteiten om goed
te kunnen studeren. Ik kan mij niet goed concentreren in mijn studentenkamer. Thuis-thuis kon ik ook niet makkelijk heen. Het is met OV twee uur
reizen en het risico op besmettingen vond ik te groot. Daarom bleef ik in
Groningen. Daardoor liepen de kosten ontzettend op en ik kon ook geen
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bijbaan vinden, waardoor ik nu een jaar maximaal aan het lenen ben.
Dat drukt wel echt op me.
Anoniem
Ik studeer fysiotherapie. Er wordt weinig aandacht besteed aan het welzijn
van studenten. Er wordt bij mij nauwelijks gevraagd hoe het met ons gaat
en wat we van de online lessen vinden. Ik heb zelf last van ADD, waardoor
ik mij thuis niet goed kan concentreren. Ik heb dit ook aangegeven dat
online lessen hierdoor lastig gaan. Als ik normale lessen op school heb,
krijg ik daar veel meer van mee en dan heb ik er meer aan. Nu moet ik
veel meer zelf doen. Van de lessen van het afgelopen schooljaar heb ik
eigenlijk niks geleerd.
Het sociale contact met de klasgenoten en leraren mis ik heel erg.
Docenten hebben het waarschijnlijk ook heel vervelend ervaren.
Het onderwijs is gewoon niet zo goed als anders.
Anoniem
Ik ben vierdejaars student, dat kost me veel geld. Eerstejaars hoeven
minder collegegeld te betalen en wij krijgen niets. Daarom moet de school
zich ook uitspreken voor steun aan de andere studenten.
Het online onderwijs is namelijk veel minder goed. In een druk huis is
dat soms niet te volgen.
Anoniem
Ik zit in mijn laatste jaar van mijn studie Sportkunde. Door het thuiswerken
loop ik wel vertragingen op. Volgend jaar ben ik klaar met studeren en heb
ik niets aan de compensatie die al is toegezegd, terwijl ik ook heb geleden
onder deze tijd.
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Anoniem
Ik ben derdejaars student Human Resource Management. Ik ben zeker nog
tevreden over mijn studie, maar door corona is mijn motivatie wel heel laag
en ik zie dat bij heel veel studenten terug. Sinds februari loop ik stage op
het Noorderpoort, maar daar mag ik ook niet heen.
Nu doe ik het eigenlijk allemaal vanuit huis. Ik vind het niet prettig, maar
het is op zich wel te doen. Op het Noorderpoort doe ik de loopbaanbegeleiding van mbo-studenten. Dat is wel heel leuk. Ik doe dat meestal via
Microsoft Teams, maar vanochtend ben ik ook fysiek op bedrijfsbezoek
geweest. Het is maar net wat de andere partij het prettigst vindt. Zelf vind
ik het vaak niet zo erg om thuis te zitten, want ik ben wel een beetje een
huismus, maar het is niet motiverend. Ik maak vaak liever schoon en ik hou
niet eens van schoonmaken.
Ik vind het belachelijk dat we zoveel betalen voor dit onderwijs.
De onderwijskwaliteit is sterk gedaald en docenten doen echt wel hun best,
maar het is net niks. Het is heel lastig om contact te leggen met docenten.
Je bent toch heel erg afhankelijk en dat is niet prettig. Nu loop ik een jaar
stage en heb ik niet echt colleges. Ik vind het lastig dat ik zoveel moet
betalen voor niets.
Mijn vriend ziet niets terug van de huidige compensatie die de studenten
toegezegd hebben gekregen, terwijl hij wel erg heeft geleden onder corona.
Hij is afgestudeerd, maar heeft het erg zwaar gehad en heeft studievertraging opgelopen, omdat hij zijn onderzoek niet kon uitvoeren.
Anoniem
Op dit moment ben ik afgestudeerd, maar ik deed mijn laatste jaar
Verpleegkunde wel tijdens de pandemie. Door corona ging het mentaal
niet lekker, waardoor het ook op stage niet goed ging. Ik ben met mijn
stage gestopt.
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In het begin van de opleiding had ik nog een studieloopbaanbegeleider,
maar op een gegeven moment verdween dat en was er één keer in de week
een inloopuurtje. Hierdoor had ik niet echt het idee dat ze er voor me waren
en ik voelde me niet ondersteund. Er was ook niemand die een vinger aan
de pols hield en pas toen ik zelf aangaf dat het echt niet goed ging, werd er
iets gedaan. Er was pas iemand voor me toen het al mis was gegaan.
Het liefste had ik gehad dat ik wist wie er voor me was die ook vraagt hoe
het gaat. We werden slecht geïnformeerd en er was eigenlijk niets qua
begeleiding. Ik heb een half jaar studievertraging opgelopen en ik had geld
terug kunnen krijgen als ik goed geïnformeerd was, dan had ik me voor een
bepaalde datum uitgeschreven voor mijn stage.
Dat wist ik niet en ik heb me niet uitgeschreven, waardoor er vanuit is
gegaan werd dat ik nog dingen probeerde, maar dat was niet zo. Het is wel
jammer dat ik de stage heb misgelopen.
Anoniem
Ik heb vrij veel vertraging opgelopen. Dat komt vooral doordat de basisscholen dicht zijn. Ik zit in mijn laatste jaar van de ALO en ik werk aan mijn
scriptie. Ik doe onderzoek naar het combineren van verschillende klassen,
waarbij je veel kinderen moet mengen en dat gaat in deze tijd niet. Ik kan
mijn eerste kans pas inleveren na de tweede deadline van de scriptie.
De projecten die ik moet doen worden vaak weggewuifd door mijn stageschool. Ik heb wel het gevoel dat ik minder heb kunnen doen en minder
kansen heb kunnen pakken
Het organiseren van mijn project is lastig, want mijn stageschool heeft hele
andere prioriteiten, wat ik heel goed begrijp. Hierdoor moet ik wel steeds
alles uitstellen. Dat jaartje langer studeren maakt me niet heel veel uit, maar
het is wel heel vervelend dat ik steeds weer vastloop. De Hanze zegt dat
ze uitstel- en compensatieregels hebben, maar heel vaak kosten die alleen
maar meer tijd en energie. Dat is heel jammer.
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Anoniem
Slecht voorbereid onderwijs, dat zeker de 3000 euro die tot nu toe besteed
is aan de Pabo niet waard is.
Anoniem
Ik ben eerstejaars en studeer social work. Ik heb niet gevoeld dat ik krijg
wat ik nodig heb. Het is heel veel zelf doen en online is er weinig mogelijkheid om vragen te stellen. Door ziekte bij docenten heb ik een heel vak
gemist. De studie bevalt wel, maar ik ben teleurgesteld door de huidige
situatie.
Anoniem
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken vierdejaars.
Veel online lessen, gelukkig geen vertraging. In het begin van de pandemie duurde het opstarten van de online lessen lang en werden vakken
en opdrachten ingekort. Dat komt de onderwijskwaliteit natuurlijk niet ten
goede. Nu is dat wel beter, maar nog steeds geen tweeduizend euro waard.
Val nu buiten de boot met compensatie.
Anoniem
Het is belachelijk dat de volle pond wordt gerekend terwijl er veel
kosten niet worden gemaakt, met betrekking tot gebouwen en docenten.
Het huidige jaar moet in ieder geval deels worden gecompenseerd.
Anoniem
Ik studeer HBO rechten en zit in mijn derde jaar. De kwaliteit van
het onderwijs is op dit moment echt niet te vergelijken met wat het was
voor de corona crisis. Het is het geld zeker niet waard. Het contact tussen
studenten onderling en met docenten verloopt heel moeizaam. Wanneer
je een vraag hebt, is de enige weg van communicatie via de mail, maar
daar wordt laat of nooit op gereageerd. Soms reageren docenten pas op
een mail met een vraag over een deadline als die deadline al is verstreken.
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Anoniem
Ik ben vierdejaars student HBO Verpleegkunde. Alles is bij mij gelukkig
doorgegaan. Daarmee bedoel ik mijn minor en stage. Mijn vorige stage heb
ik ook goed kunnen afronden. Waar ik wel heel erg tegen aanloop is dat
mijn generatie studenten ontzettend achter het net vist. Toen ik begon met
studeren werd de basisbeurs afgeschaft en het jaar dat na mij begon, hoefde het eerste jaar maar de helft van het collegegeld te betalen. Nu studeren
we af en worden we wederom niet gecompenseerd.
Anoniem
Ik zit nu in mijn laatste studiejaar en ik ben nu bezig met mijn scriptie.
Vanaf vorig jaar heb ik online les gehad, of helemaal geen les. Ik moet
het allemaal maar een beetje zelf uitvogelen. De kwaliteit van de colleges
wordt er niet beter op. Studenten kunnen volgend jaar vergoeding krijgen,
maar daar heb ik helemaal niets aan. Ik ben niet van plan door te studeren
dus ik heb niets aan die vergoeding. Nu moet ik dus wel vol betalen terwijl
de kwaliteit niet goed is. Ik zit in m’n kamer achter de laptop, dat is niet de
manier waarop ik het liefste colleges volg. Ik snap dat ze hier niet zo veel
aan kunnen doen, maar dan moet je niet volgend jaar vergoeden maar dit
jaar. Mijn internet heb ik omhoog moeten gooien om goed online les te kunnen volgen dat koste extra geld. Ook is het echt niet altijd makkelijk
om effectief thuis te studeren, wanneer je partner ook vanuit huis werkt.
Anoniem
Ik ga niet meer naar school toe. Je merkt in je omgeving dat mensen
een stuk depressiever zijn dan normaal. De lessen zijn niet meer volledig.
Ik heb m’n klasgenoten al een hele tijd niet gezien. Ik heb studievertraging
opgelopen door corona, ongeveer een half jaar, denk ik. Het komt doordat
de motivatie wat slingert. Het is soms moeilijk om de motivatie te vinden.
In een projectgroep werken die je nog nooit gezien hebt is toch moeilijker
en ongemakkelijker dan normaal.
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Anoniem
Ik ben het wel eens dat we moeten betalen, maar ik vond de online lessen
niet optimaal en niet het collegegeld waard.
Anoniem
Wat ik vooral ervaar is dat online studeren een groot drama is. Er is
nauwelijks tot geen begeleiding. Ik ben de Pabo gaan doen waar veel
meer aanmeldingen waren door corona. Ze waren hier helemaal niet op
voorbereid.
Het was al een aantal maanden bekend dat er zoveel extra klassen zouden
zijn. Het ging van twee naar vijf klassen. Ze hadden genoeg tijd om dingen
aan te passen, maar dat hebben ze niet gedaan. Stage moeten we ieder jaar
lopen, ook tijdens zo’n coronajaar.
Nu kan de Hanze er niet veel aan doen dat er een pandemie is, maar dat
maakt het wel heel lastig en vanuit de Pabo wordt er weinig ondersteuning
geboden. Je moet gewoon maar ergens stage gaan lopen, of de scholen dat
nou willen of niet. De stage opdrachten zijn ook niet aangepast op corona,
hierdoor zijn heel veel studenten in de problemen gekomen.
Sommige docenten zijn ook heel slecht met computers waardoor de
onderwijskwaliteit ver naar beneden gaat.
Anoniem
Het is voornamelijk dat ik geen stage heb kunnen lopen omdat ik niet naar
het buitenland kon. Daarom heb ik nu een half jaar studievertraging.
Anoniem
Ik ben oppas dus mijn voornaamste inkomen is weggevallen door corona. Financiële compensatie zou mij zeker wel helpen daarmee. Docenten doen hun
uiterste best, maar ik pik het allemaal niet zo goed op online. Het studeren
is veel lastiger dan voorheen.
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Anoniem
Ik zit in mijn derde jaar en heb nu een half jaar vertraging omdat ik
geen stage heb kunnen vinden. De online colleges zijn niet echt goed.
Het contact met docenten is stroef; op mails krijg je laat, of geen reactie
en vragen worden slecht beantwoord. De communicatie is gewoon niet goed.
In het eerste jaar viel ik buiten de boot doordat ik de eerstejaars regeling
niet kreeg en nu val ik weer buiten de boot!
Anoniem
Online les is niet leerzaam. Het is niet mijn geld waard. Ik studeer Fysiotherapie en daar zijn praktijklessen voor nodig. Dat heb ik nu veel minder
van en een tijd zelfs helemaal niet gehad. Daardoor mis ik een hoop.
Anoniem
Ik heb mede door corona mijn masterscriptie niet afgemaakt. Ik ben vlak
voor de crisis overspannen geraakt, waardoor ik studievertraging opliep.
Deze vertraging duurde door corona nog langer dan ik had verwacht.
Aan de ene kant omdat de hele wereldwijde pandemie-situatie mijn stressklachten verergerde, waardoor ik extra weinig aan mijn scriptie kon werken.
Maar het heeft vooral effect gehad op het contact met mijn scriptiebegeleider. Mijn begeleider was een hele toffe en vriendelijke vrouw,
maar door corona had ze zoveel werk dat ze er erg onder leed. Mij begeleiden was teveel voor haar. Ze wist vaak niet waar ik precies in het proces
van mijn scriptie zat en hoeveel ik al wel of niet gedaan had. Ook raakte
ze vaak kwijt wat precies mijn onderwerp was.
Vanwege mijn stressklachten en ADD heb ik meer gestructureerde begeleiding nodig, maar de hoge werkdruk op mijn begeleider en het feit dat ik haar
maar één of twee keer in het echt heb gezien, zorgde voor veel miscommunicatie. Ik heb uiteindelijk besloten te stoppen en mijn master niet af te maken. Ik vind het jammer, want ik heb altijd zoveel plezier gehad in studeren.
Ik denk dat ik het onder andere omstandigheden wel af had kunnen maken.
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Anoniem
Vorig jaar werd het te druk door corona waardoor we naar mijn mening
te veel in een te korte periode moesten doen wat voor mij niet haalbaar was.
Vorige maand hadden m’n opa en oma corona, ze zijn toen in het ziekenhuis
belandt en mijn opa heeft zelfs in coma gelegen. Toen zij weer thuiskwamen,
heb ik voor ze gezorgd, maar toen ik een week daarna zelf thuis kwam kreeg
mijn zusje het ook. Toen moesten we met zijn allen in quarantaine. Op het
moment dat we eindelijk uit quarantaine mochten, werd mijn vader positief
getest. Nu heb ik mijn praktijk van vorige week gemist. Als ik pech heb,
mis ik de komende ook, want nu voelt mijn moeder zich ook niet goed.
Anoniem
Door corona kon het practicum niet doorgaan van thema 8. Ik kreeg een
mogelijkheid om thema acht, negen en tien in twee thema’s tijd te doen,
maar door mijn mentale gezondheid leek mij dat te veel. Ik doe nu dus
thema acht en moet mijn minor volgend jaar doen in plaats van dat ik het
jaar op stage kan lopen omdat ik te weinig studiepunten heb door Corona.
Anoniem
Ik heb een half jaar vrij genomen omdat het logistiek bijna onmogelijk was.
Ik studeer in Groningen maar ik kom uit Rotterdam en ik studeerde daar
nog maar een half jaar voordat de corona lockdown begon. Ik kende eigenlijk bijna niemand, dus toen het online ging en alle dingen afgelast werden
was het super eenzaam voor mij om in Groningen te blijven. Dus ben ik
terug naar Rotterdam gegaan. In de eerste instantie was het idee natuurlijk een paar weken, maar dat liep uit. Ik heb eerst nog een half jaar huur
door betaald voor een kamer waar ik nooit was. Toen leek het dat het na
de zomervakantie nog steeds online door zou gaan. Dus heb ik mijn kamer
opgezegd en ben helemaal weer terug naar Rotterdam verhuisd. Maar net
nadat ik mijn kamer had opgezegd gingen de lessen weer live. Er was ook
geen mogelijkheid dat ik er online bij kon zijn. En heen en weer reizen vanuit
rotterdam is niet echt handig. Dus uiteindelijk heb ik geregeld dat ik een half
jaar pauze kon nemen. Maar toen dat geregeld was gingen de lessen weer
online. Ik heb uiteindelijk dus een half jaar 400 euro per maand betaald voor
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een kamer waar ik niet woonde en ik heb een half jaar studievertraging opgelopen. Ik merk dat het ook heel erg in de weg is gekomen
van het opbouwen van een basis en een thuis in de stad waar ik studeer.
Ik denk dat het voor veel studenten geldt maar de afgelopen anderhalf jaar
zijn best eenzaam geweest en het heeft zeker gevoeld alsof mijn leven op
pauze stond en ik niks kon doen of bereiken. Gelukkig kon ik nog bij mijn
ouders wonen en had ik dus nog iets van sociaal contact.
Anoniem
Ik ben derdejaars student HBO Social Work. In september 2020 ben ik
begonnen met mijn derdejaarsstage. Ik was aangenomen bij de organisatie
waar ik enorm graag stage wilde lopen en begon daarom vol enthousiasme. Voor mijn stage reisde ik vier dagen per week naar Leeuwarden.
Om de week waren er op de vrijdag online colleges, die ik volgde met mijn
klasgenoten. Wie mijn klasgenoten zijn, weet ik eigenlijk nog steeds niet.
De eerste weken ging dit allemaal prima, maar na een tijdje begon ik er
tegenaan te lopen dat ik weinig overzicht had over wat ik allemaal moest
doen voor mijn studie, zowel thuis als op stage.
Ook had ik er veel moeite mee om mezelf thuis aan het werk te krijgen.
Dit zijn dingen die voor een deel te maken hebben met mijn ADD en waar
ik voor corona ook tegenaan liep. Het grote verschil tussen voor corona
en tijdens corona, is dat het mij voor corona altijd gelukt is om goede cijfers
te halen met mijn ADD (en een beetje extra hard werken). Dit lukte mij
tijdens corona niet meer. Het was zeker geen onwil; ik was enorm gemotiveerd om mijn stage te halen! Maar het lukte me gewoon niet om overzicht
te krijgen en om thuis goed bezig te gaan.
Mijn verklaring is dat dit te maken heeft met het gebrek aan contact met
medestudenten en docenten. Voordat het onderwijs online werd, hielp dit
contact mij met het krijgen van overzicht over wat ik moest doen en daarnaast zorgde het contact voor motivatie en energie om bezig te gaan met
school.
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Inmiddels zit ik al een aantal maanden thuis. Ik heb mijn stage niet gehaald.
Het is me niet gelukt om een nieuwe stageplek te vinden voor afgelopen
februari en zoals het er nu uitziet is het maar de vraag of ik nog een stageplek ga vinden voor aankomend studiejaar. Dat is dus een jaar tot anderhalf
jaar studievertraging.
Het is me niet gelukt om de vakken die ik nog mocht afronden, ook daadwerkelijk af te ronden. Simpelweg omdat ik mezelf er niet toe kon zetten
om de opdrachten te maken, hoe graag ik ook wilde. Ik voel al maanden
enorm veel stress en heb het idee vast te zitten. Ik kom niet verder.
De algemene mailtjes die ik ontvang is het enige contact dat ik nog heb
met de Hanze. Mijn mail durf ik eigenlijk niet meer te openen en het geluidje
dat mijn telefoon maakt wanneer ik een mail binnenkrijg, zorgt voor een
stressreactie door mijn lichaam. Ik merk dat dit alles me zowel mentaal als
fysiek in de weg zit: psychische problematiek die alleen op de achtergrond
nog aanwezig was, lijkt weer steeds meer een rol te gaan spelen en ik heb
bijna dagelijks last van m’n nek en schouders. Ik betaal hiervoor maandelijks
honderden euro’s aan collegegeld.
Anoniem
Ik ben derdejaars pabo-student. Met corona zit ik heel veel thuis. Ik woon
in een studio, waardoor ik af en toe echt gek word in één ruimte die dient
als keuken, woonkamer en slaapkamer. Het onderwijs is allemaal online en
dat is lastig. Veel docenten doen ontzettend hun best en zetten hun beste
beentje voor, maar het schiet enorm tekort.
Voor mij is het heel erg lastig om me te focussen op wat er op het beeldscherm van mijn computer gezegd wordt. In een klaslokaal gaat dat veel
beter als er fysiek een docent voor je staat waarmee je interactie hebt.
Voor een lange tijd heb ik niet echt colleges gehad. Het waren meer
een soort incheck momentjes waar je in groepen uiteen ging om aan
een opdracht te werken, maar er was geen theorie of uitleg.
Daar heb ik me wel aan gestoord.
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Wat ik ook jammer vind, is dat de opdrachten niet goed genoeg worden
aangepast, terwijl er inmiddels zoveel tijd voorbij is gegaan dat dat wel had
gekund. Heel veel van mijn klasgenoten zijn niet welkom op stage, waardoor
ze bepaalde opdrachten niet uit kunnen voeren en de vakken niet kunnen
halen. Daar heb ik zelf ook last van, ook al heb ik er zelf voor gekozen om
met mijn stage te stoppen.
Corona heeft bij mij best veel druk op mijn mentale gezondheid weten
te leggen, waardoor ik te veel stress ervaarde (en nog steeds wel ervaar),
bijna dagelijks tegen een mental breakdown aanzit en op stage huilend
in het kantoor van de directrice heb gestaan omdat het me teveel werd.
Daarna is een heel gedoe ontstaan tussen mij en mijn stageschool.
Ik ben uiteindelijk gestopt met mijn tweede semester stage, waardoor ik
die volgend jaar over moet doen en een half jaar vertraging op heb gelopen.
Dat is opzich niet zo’n ramp, maar wat ik wel heel vervelend vind, is dat ik
heel veel vakken op dit moment maar half kan afronden, omdat een deel
van de opdracht op de werkplek uitgevoerd moet worden.
Heel vaak is dat gedeelte onnodig en is het heel makkelijk aan te passen
door de docent, door de opdracht net iets anders vorm te geven of ons
(neppe) leerlinggegevens aan te bieden die we voor die opdrachten zouden
kunnen gebruiken als je geen stageplek hebt.
Nu komt mijn situatie niet heel vaak voor, dus ik snap dat ze daarvoor niet
andere opties aanbieden, maar door de pandemie zat mijn halve jaar ineens
zonder stage en het is best wel shit dat je dan driekwart van je vakken niet
af kan ronden en mee naar volgend jaar moet nemen.
Anoniem
Ik ben tweedejaars Fysiotherapie student. Wegens omstandigheden heb
ik een tussenjaar gehad en ben ik blijven zitten vorig schooljaar en opnieuw begonnen met de opleiding en dit vol goede moed. Echter brak op
de helft van het schooljaar corona uit, iets wat natuurlijk niemand kan zien
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aankomen. In de tijd dat corona nog steeds niet onder controle is heb ik
heel weinig les, ik heb ook het idee dat ik veel minder les heb dan dat ik
voorheen had op school wat ik wel raar vind. Met zelfstudie kom je een eind,
maar toch lijkt het mij van belang hier wel begeleiding en supervisie bij te
betrekken. Aangezien ik een redelijk fysieke opleiding doe, vind ik het ook
erg lastig om te gaan met de praktijk toetsen.
Wij worden nu getest op iets waar we één keer per week vier uur les in
krijgen. Waar normaal acht uur per week tegenover staat. De docenten
geven ook aan meer coulant te zijn dan voorheen, wat mij toch wel zorgen
baart. Aangezien we dit uiteindelijk wel in de praktijk moeten toepassen.
Met de manier waarop het nu gaat, zal ik heel onzeker zijn over de toekomst
door de volgende redenen:
1. Mensen zien dat je in de coronatijd les hebt gehad en zullen je hier
misschien op oordelen.
2. Ik ben uiteindelijk wel bevoegd om handelingen te doen, maar ik heb
mijn twijfels of ik me daadwerkelijk bekwaam genoeg voel.
3. Het hele sociale aspect valt weg, waardoor ik veel minder leer over hoe
ik mensen kan benaderen en in kan spelen op situaties waar je in belandt
met bepaalde patiënten.
Ook vind ik het gewoon heel jammer dat ik eigenlijk nog steeds niet weet
wie mijn klasgenoten nou echt zijn. Laatst vertelde een jongen uit mijn klas
dat hij een broertje had, waar ik niks van af wist en na anderhalf jaar tijd
zijn dat normaal wel de basis dingen die je weet van je klasgenoten.
Verder vind ik het erg lastig motivatie te vinden om opgenomen colleges van
voorgaande jaren terug te kijken. Er is nul interactie wat ik echt jammer vind.
Normaal tijdens colleges konden er nog vragen gesteld worden, dat is nu
totaal niet aan de orde, waardoor ik toch af en toe het idee heb:
“heb ik dit nou goed begrepen of wordt hier totaal iets anders bedoeld”.
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Oproep aan het College van Bestuur

Uiteindelijk bestaat het zwartboek uit tachtig verhalen, maar er zijn
veel meer studenten die een verhaal hebben om te vertellen. De verhalen
schetsen een beeld van hoe deze tachtig studenten de pandemie hebben
ervaren. Er zijn ongelukkige situaties ontstaan, waarbij stage- en werkplekken zijn weggevallen. Daarbij zijn sommige vakken simpelweg niet
online te hervatten. Dit alles met studievertraging tot gevolg.
Ook zijn er banen verloren en vertellen sommige studenten over moeilijke
woonsituaties. Een eerstejaars student die door eenzaamheid in Groningen
besluit weer naar huis te vertrekken, terwijl de huur van de kamer nog loopt.
Of een studente die gek wordt op haar kleine kamer en groter is gaan
wonen, met een hogere huur tot gevolg. Weer een ander die duurder internet
heeft moeten aanschaffen om überhaupt zijn colleges te kunnen volgen.
Dit alles met vaak hogere schulden tot gevolg.
Veel studenten ervaren een groot gemis aan fysiek contact, aan fysiek
actief met de leerstof bezig zijn met hun medestudenten. Fysiek op school
zijn en de zaken om het studeren heen. De nieuwe vrienden die je maakt,
campus activiteiten, excursies en het laagdrempelige contact met de docent,
zijn allemaal onderdeel van studeren die zijn wegvallen.
Er wordt door sommigen gewezen op het gemis van de ontwikkeling
van sociale vaardigheden. Er heerst bij sommigen ook woede. Het gevoel
vergeten te zijn, is vaak genoemd. Net als het gevoel wederom tussen wal
en schip te vallen. Zeker bij afstudeerders, die hun best hebben gedaan
dit jaar tot een succes te brengen, heerst het gevoel dat men niet begrijpt
hoeveel extra moeite het heeft gekost. Dat er dan compensatie komt voor
een nieuwe lichting aan studenten, maar niet voor hen, is dan onbegrijpelijk.
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Conclusie

Over het algemeen kan men na het lezen van het zwartboek concluderen
dat deze studenten voor volledige compensatie zijn, omdat zij vinden dat
er dit jaar veel verloren is gegaan en is misgelopen. Een halve korting op
het collegegeld voor het volgende jaar voelt dan als onvoldoende, zeker
voor zij die zijn uitgevallen, of hun studie hebben voltooid. Er heerst ook
een gevoel van onzekerheid over de toekomst. Wordt mijn diploma straks
wel serieus genomen? Bezit ik de juiste vaardigheden?
Deze zorgen kunnen worden weggenomen, wanneer men zou kunnen
genieten van een vergoed jaar waarin er ruimte is om gemiste educatie
in te halen en extra tijd wordt geboden voor bijscholing. Voor anderen
kan de compensatie een financieel gat vullen dat is ontstaan bij het
wegvallen van bijbanen en het ontstaan van extra kosten in huur, licht
en warmte en internet. Daarbij kan het ook kosten dekken in vervolgopleidingen, of helpen in de opgebouwde studieschulden.
Dit is een oproep aan het College van Bestuur van de Hanzehogeschool
om zich solidair te scharen achter hun studenten. Een openbare oproep
naar de politiek voor een regeling waarbij alle studenten worden geholpen
die hebben komen te lijden onder de pandemie zou ontzettend veel
betekenen voor ons.
Bedankt voor uw aandacht.
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Dankwoord

Tot slot willen we onze medestudenten en leden van
de actiegroep bedanken voor hun vrijwillige inzet in
deze afgelopen maanden.
Voor het bieden van een luisterend oor aan de telefoon,
het opschrijven van verhalen en het verwerken tot dit
zwartboek.
Ontzettend bedankt voor jullie inzet:
Anna
Emmy
Hans
Jerom
Joost
Karlo
Ken
Ludson
Sayenne
En nog een speciaal dankwoord aan Niels van ROOD Groningen
voor de opmaak en Marinus vanuit zijn positie als voorzitter van
de Groninger Studentenbond.
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