
Van onze verslaggevers

AMSTERDAM • Een nieuw
advies van de Wereldge-
zondheidsorganisatie is
vooralsnog voor ons land
geen aanleiding mond-
kapjes op scholen te ver-
plichten. 

De WHO suggereert
kinderen vanaf 12 jaar
een kapje te laten dragen
in situaties waar voldoen-
de afstand houden onmo-
gelijk is.

Dit is in lijn met wat
middelbare scholen in
onder andere Assen,
Amsterdam, Heerlen en
Haarlem afgelopen week
besloten te verplichten.
Leerlingen moeten er een
kapje dragen wanneer ze
over de gangen lopen. 

Zes scholen in de regio
Noord, waar het onder-
wijs afgelopen week als
eerste weer begon, heb-

ben te maken gekregen
met coronabesmettingen.
Het gaat met name om
personeelsleden. In één
geval moest een school
sluiten.

Dat blijkt uit een over-
zicht van de website
scholenmeldpunt.nl. De
internetpagina baseert

zich op berichtgeving in
lokale en regionale media
en brieven van scholen
aan ouders over corona-
besmettingen. Het gaat
zowel om middelbare
scholen als basisscholen. 

Het is volgens Sandra
Roqué van Scholenmeld-
punt een eerste, zeer
voorlopig beeld. Alleen in
de regio Noord waren de
scholen afgelopen week
open. 

Na de sluiting in maart
bleven alle middelbare
scholen dicht terwijl het
basisonderwijs voor de
zomervakantie groten-
deels met halve klassen
draaide. „Daardoor kreeg
je niet echt een beeld van
wat er aan de hand was”,
zegt Roqué.

In de regio Zuid begin-
nen de scholen maandag
weer, gevolgd een week
later door Midden. 

NAAR SCHOOL ZONDER KAPJE 

Een leraar opent voor ventila-
tie een raam in een klaslokaal. 

T4 NIEUWS VAN DE DAG DE TELEGRAAF
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DEN HAAG • Het coronadashboard van de overheid
meldt zondag 457 nieuwe besmettingen met het
coronavirus. Dat zijn er 51 minder dan de dag
ervoor.
Het aantal coronapatiënten dat zondag op de
intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen ligt,
is gelijk gebleven aan het aantal van de dag er-
voor: 42. Vrijdag ging het nog om 43 coronapa-
tiënten.
Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Net-
werk Acute Zorg: „Het aantal opgenomen Covid-
patiënten is deze week vrijwel stabiel gebleven.
De ziekenhuizen kunnen de zorg voor Covid- en
overige patiënten momenteel goed aan. Dit alles is
in combinatie met de afvlakking van het aantal
nieuwe besmettingen een geruststellend signaal.”

457 nieuwe besmettingen,
42 coronapatiënten op ic

’GERUSTSTELLEND SIGNAAL’

BEVERWIJK • Een
groot deel van de Be-
verwijkse Bazaar is
zondag gesloten voor
bezoekers.
De gemeente Beverwijk
en de Veiligheidsregio
Kennemerland hebben
hiertoe besloten omdat
mensen zich niet aan
de anderhalve meter
afstand hebben gehou-
den.
De maatregel geldt
voor twee weken. Het
betreft de Oosterse
markt en het foodcourt
(hal 30 tot en met 33)
met restaurantjes waar
mensen iets kunnen
eten en drinken. 

Om het leed enigszins
te verzachten van de
ondernemers die ge-
troffen zijn door het
besluit, heeft de Bazaar
zaterdagnacht en zon-
dag kramen laten neer-
zetten bij de Randweg
op het complex van de
Bazaar.

Bazaar grotendeels dicht 

OOSTERSE MARKT EN FOODCOURT

DEN HAAG • Koning Willem-Alexander en konin-
gin Máxima hebben zich tijdens hun vakantie in
Griekenland niet aan de regels voor het houden
van 1,5 meter afstand gehouden. Dat meldt RTL
Nieuws, dat zich baseert op een foto die op inter-
net circuleert. De foto werd genomen in een res-
taurant op het Griekse eiland Milos. Het konings-
paar staat op de foto vlak naast een man. Bijzon-
der detail: de koning draagt in zijn rechterhand
een mondkapje.
De Rijksvoorlichtingsdienst was zondagavond niet
bereikbaar voor een reactie. 

’Koningspaar schendt
coronaregels op vakantie’

FOTO CIRCULEERT OP INTERNET

door Jessy Burgers

MAASTRICHT • Boze ou-
ders, onduidelijke op-
drachten, een afwezige
leraar en eenzaamheid.
Een opsomming van onge-
luk, maar het is volgens
Trudie Schils, hoogleraar
onderwijseconomie aan
de Universiteit van Maas-
tricht, hoe veel jongeren
de periode van thuiszitten
door corona in het voor-
jaar hebben ervaren.

„Vooral vmbo-jongeren
zijn hard getroffen, daar
schrok ik gewoon van toen
ik de resultaten analyseer-
de”, vertelt ze. „Het was er-
ger dan ik had gedacht. Voor
de vmbo’ers speelt natuur-
lijk dat ze dit jaar examen
doen. Havisten en vwo’ers
die nu in hun laatste jaar zit-
ten maken zich meer zor-
gen.”

De afgelopen maanden
deed Schils, samen met col-
lega’s, onderzoek naar de ef-
fecten van de sluiting van de
middelbare scholen halver-
wege maart. Ruim 2000 kin-
deren werden ondervraagd.
Het voortgezet onderwijs
moest in het voorjaar in rap
tempo omschakelen naar
onderwijs op afstand. „En
dat heeft niet voor iedereen
goed uitgepakt”, stelt Schils.
Ruim 37 procent van de on-
dervraagde jongeren voelde
zich tijdens en net na de
lockdown eenzaam. „We
volgen al ruim tien jaar de
derdeklassers in Limburg
waardoor we een goed beeld
hebben van de afgelopen
schooljaren. De verschillen
met een normaal jaar zijn
erg groot.”

Waarom is de vmbo’er het
hardst geraakt door de
coronalockdown?

„Het percentage vmbo’ers
dat denkt dat zij hun eind-
examen succesvol gaan af-
ronden is in een jaar gezakt
van 85 naar 75 procent. Ze
hebben de schoolvakken en
praktijkopdrachten gemist,
vonden de digitale opdrach-
ten onduidelijk en hebben
lagere verwachtingen van
zichzelf. De scholensluiting
van maart heeft bij veel van
hen voor een deuk in het
zelfvertrouwen gezorgd.”

De ambities zijn bijgesteld?
„Het percentage vmbo’ers

dat denkt dat ze uiteindelijk
een hbo-diploma gaan halen
is gezakt van 37 naar 27 pro-
cent. Plus dat het aantal ha-
visten en vwo’ers dat denkt
een universitaire bachelor
af te ronden daalde van 28
naar 23 procent. We zien dit
op alle niveaus gebeuren.”

Heeft het onderwijs dan
gefaald?

„Nee, de leraren hebben
erg hun best gedaan voor
hun leerlingen en moesten

zich heel snel aanpassen.
Maar we kunnen conclude-
ren dat de scholensluiting
en het digitaal onderwijs
voor vmbo-jongeren zeer
ongunstig is geweest. Vooral
voor degenen met laagopge-
leide ouders. Zij hadden
vaak nog geen computer,
geen rustige plek thuis om
te werken, waren snel afge-
leid, vonden de opdrachten
onduidelijk en hadden het
gevoel dat de leraren hun
werk niet nakeken. Ik snap
de gevoelens van de leerlin-
gen heel goed. Het zijn prak-
tische jongens en meisjes
die in één keer alles achter
de computer moesten doen.
En je kunt toch moeilijk aan
een auto sleutelen achter de
laptop. Ze hebben de prak-

tijk heel erg gemist.”

De havisten en vwo’ers
vonden het anders ook geen
leuke periode.

„Klopt, maar de meer the-
oretische lessen op het havo
en vwo zijn geschikter voor
onlineonderwijs en deze
leerlingen kunnen vaak be-
ter zelfstandig leren. Uit ons
onderzoek blijkt dat de
school voor havisten en
vwo’ers vooral een sociale
functie heeft. Gezellig sa-
men naar de debatclub of op
excursie. De vmbo’er komt
daarentegen naar school om
te leren.”

Uit uw onderzoek blijkt dat
meisjes het moeilijker
hadden?

„Het zou kunnen komen
doordat jongens elkaar in
die periode toch nog vaak op
straat troffen. Meisjes zijn
over het algemeen braver,
meegaander en hielden zich
wellicht sterker aan de co-
ronaregels. Door het coro-
navirus dunden de sponta-
ne ontmoetingen met vrien-
dinnen uit. Meiden hadden
wel minder moeite met on-
derwijs op afstand. Zij wer-
ken liever zelfstandig dan
jongens, die toch wat meer
van groepsopdrachten hou-
den. Ik vond het vooral op-
vallend dat ruim de helft van
de scholieren aangaf dat ze
de thuisopdrachten ’stom’
vonden. Die sloten in die zin
dus niet aan bij de behoeftes
van jongeren.”

’VMBO’ERS ZIJN
HARD GETROFFEN’
Hoogleraar schrikt van effect scholensluiting 

Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie: „School heeft voor havisten en vwo’ers vooral een socia-
le functie. De vmbo’er komt daarentegen naar school om te leren.” FOTO MARCEL VAN HOORN


