
 

 

 

 

 

Groningen, augustus 2020 

 

Beste deelnemers,  

 

U ontvangt dit bericht omdat u op dit moment staat ingeschreven voor een cursus of workshop bij Psy-

zo!, of deelneemt aan een lopende cursus.  

We hebben de afgelopen periode goed nagedacht en overleg gehad met verschillende docenten over 

het vormgeven van ons onderwijs in de komende periode, gezien de huidige en te verwachten 

ontwikkelingen met het corona-virus.  

We hebben dan ook besloten om ons onderwijs tot nader bericht online vorm te gaan geven, en 

alleen bij uitzondering fysieke bijeenkomsten te organiseren. Dit besluit heeft de volgende redenen: 

1. Het dringende advies van de overheid en het RIVM is nog steeds om zoveel mogelijk thuis te 

werken, en zo min mogelijk bijeen te komen in groepen. We verwachten dat dit voor langere 

periode van kracht blijft, zo niet tot (ver) in 2021.  

2. We verwachten de komende periode te maken te gaan krijgen met docenten en/of 

deelnemers die (milde) klachten hebben, huisgenoten hebben met klachten of behorend tot 

een risicogroep of deelnemers die (uit voorzorg) in quarantaine moeten en hierdoor één of 

meerdere lesdagen moeten missen. Dit doet sterke afbreuk aan de continuïteit van het 

onderwijs en brengt veel praktische problemen met zich mee.  

3. In de periode voor de zomervakantie is gebleken dat online onderwijs heel goed mogelijk is en 

op een kwalitatief goede manier aangeboden kan worden waarbij de gestelde leerdoelen 

haalbaar blijven. Mede door het kunnen inzetten van verschillende werkvormen (bijvoorbeeld 

oefenen in groepjes, het kunnen delen van schermen en presentaties door deelnemers) is er 

gelukkig veel mogelijk.   

4. Wij hebben als onderwijsinstelling een verantwoordelijkheid, en willen geen groepen (met de 

daarbij behorende bewegingen in het verkeer en in ons pand) bij elkaar brengen waar dat niet 

strikt noodzakelijk is.  

Een lastig besluit, want het liefste zien wij volle leslokalen, enthousiaste groepen op weg naar Brasserie 

Zernike voor een lekkere lunch en vinden we het fijn als docenten even bij ons binnen lopen, maar 

alles overwegend is dit voor nu en de komende tijd de beste keuze.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wat houdt dit voor u als deelnemer in?  

1. De workshops en cursussen gaan door op de geplande data. Houdt u zich deze dagen dus 

beschikbaar tijdens de lestijden. We hanteren voor de digitale cursussen dezelfde 

aanwezigheidsregels als bij fysieke lesactiviteiten.  

2. Wij werken met een premiumaccount binnen het programma Zoom. Dat wil zeggen dat de 

privacy hierbij gewaarborgd is. Wij willen u vragen voor aanvang een account aan te maken, 

zodat u tijdens de lesdagen direct kan inloggen in de juiste digitale classroom. Een account 

aanmaken kan via www.zoom.us en wijst zich vanzelf.  

3. Voorafgaand aan de cursus krijgt u per e-mail een link naar de digitale classroom. Wij 

communiceren via het e-mailadres dat u bij inschrijving heeft ingevuld. Het komt nog wel eens 

voor dat e-mailberichten in de ongewenste post terechtkomen. Heeft u geen bericht 

ontvangen, controleert u dan alstublieft ook de spambox. Wilt u graag gebruik maken van een 

ander e-mailadres, bijvoorbeeld bij langer lopende cursussen, geeft u dit dan tijdig aan ons 

door.  

4. Voor een optimale deelname is een rustige ruimte en een goede internetverbinding nodig.  

5. Na afloop van elke cursus wordt er digitaal een evaluatie toegestuurd. In deze evaluatie is er 

ruimte om op- en aanmerkingen achter te laten over de digitale vorm van het onderwijs. Dit 

kunnen wij gebruiken om ook het digitale lesaanbod steeds te optimaliseren.  

 

We hopen met deze brief de meest belangrijke vragen die nu spelen te hebben beantwoord. Mocht u 

nog andere vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt contact opnemen middels 

telefoon: 050-7502088 of e-mail: onderwijs@psy-zo.nl 

Hopelijk blijft u allen gezond, en kunnen er op deze manier toch veel mooie lesactiviteiten 

plaatsvinden. We hopen op uw begrip in deze bijzondere situatie.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dirk Messemaker en Judith Schoonhoven 

Psy-zo! Onderwijs.  

 

http://www.zoom.us/
mailto:onderwijs@psy-zo.nl

