
Interview HRO Social Work student leerjaar 2 
 
Wat studeer je? 
Social work op hogeschool Rotterdam 
 
Welke leerjaar zit je? 
Leerjaar 2 
 
Volg je online lessen? Zo ja, hoe bevalt dit? 
We hebben online lessen. Het bevalt me wel goed.  
 
Moest je er aan wennen in het begin? 
Ik hoefde er niet aan te wennen. 
 
Wat zijn de voordelen van online lessen? 
Je kan zijn waar je wilt. Wat ik vooral doe, is in mijn bed met mijn laptop meeluisteren. Je 
hoeft niet naar school en dit bespaart ook de moeite.  
 
Wat zijn de nadelen van online lessen? 
Je wordt lui. Je gaat heel lui zijn. Soms volg ik online lessen ook niet, omdat ik er geen zin in 
heb.  
 
Als je online les hebt, hoe bereid je je hiervoor? 
Ik bereid me niet voor. Onze online lessen zit namelijk zo in elkaar dat de docent alleen aan 
het woord is en voor de rest niemand. De docent geeft een powerpoint presentatie en dan 
kan je vragen stellen in de chat.  
 
Wat voel je voordat je online les gaat beginnen? 
Ik voel me ontspannen omdat ik niet hoef te praten. Ik ben wel eens verlegen, dus dit is voor 
mij wel beter. Ik blijf soort van anoniem, in de zin van dat mensen mij niet kunnen zien. 
 
Merk je dat online lessen beter is dan op school? En waarom? 
Ik vind het veel slechter online. Want de docent gaat veel sneller door de presentatie heen. 
Normaal in de klas hadden we wel eens discussie en nu gaat het veel lastiger. Er is geen 
interactie. Je kan niet diep ingaan op een vraag. 
 
Hoe zit het met je aanwezigheid tijdens de lessen? 
We hebben elke woensdag een themales. Daar neem ik geen deel aan. Er wordt ook niet 
gecontroleerd op aanwezigheid. Er is geen enthousiasme vanuit de kant van de docenten. 
 
Denk je dat je door online lessen kan afstuderen? En Waarom? 
Het ligt denk ik aan de situatie. Op dit moment hebben we opdrachten en projecten waar we 
op worden beoordeeld. Volgend jaar hebben we schriftelijke toetsen. Ik denk dat het niet 
gaat via Teams. Als het zo door blijft gaan denk ik niet dat ik kan afstuderen. Ik heb echt die 
persoonlijke contact nodig en een fysieke ruimte. 
 
Hoe denk je dat de toekomst van je studie uit zal zien? 
Nu alles beetje beter begint te worden, denk ik dat het goed gaat komen. Maar het kan ook 
zijn dat we misschien vertraging krijgen. Dat is nog niet zeker.  
 
Wat mis je aan de online lessen? 
Ik mis echt de interactie. Ik mis ook dat de docent mij of de andere persoonlijk aanspreekt. 
En dat gebeurt niet in de online lessen.  
 



Hoe is het contact tussen jou en je docenten? 
Ik heb alleen met mijn mentor contact. Verder heb ik niet echt contact met andere docenten. 
Behalve als ze me benaderen via de mail. 
 
Hoe is het contact tussen jou en je klasgenoten? 
We hebben alleen contact met elkaar als er een toets aankomt of vragen over de 
opdrachten. We hebben een groepsapp op whatsapp.  
 

 


