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RogerTM voor onderwijs  
De brug naar beter verstaan 

Om op de hoogte te blijven van de snelle 
veranderingen in de leeromgeving, biedt de nieuwe 
portfolio van Roger voor onderwijs verschillende 
intuïtieve oplossingen die gemakkelijk te gebruiken zijn 
en die speciaal zijn ontworpen voor iedere soort les.

Dankzij producten zoals de intuïtieve Touchscreen Mic 
voor leerkrachten, de handige Pass-around-microfoon 
voor medeleerlingen en de veelzijdige Multimedia Hub 
wordt het eenvoudiger dan ooit voor slechthorende 
kinderen om zich te concentreren op wat daadwerkelijk 
van belang is. Hiermee kunnen zij beter verstaan, 
volledig deelnemen aan activiteiten en meer leren.

Kijk voor meer informatie op www.phonaksolo.nl 

�COLUMN� BALANS IN HET LAND ANDREAS MENSERT

‘Lockdown: pure winst’

Andreas Mensert is getrouwd en 
heeft  een hoogbegaafde zoon (6). 
Andreas is specialist werkvoorberei-
der cultuurtechniek en schrijft in zijn 
vrije tijd ficti e (mensert.nl).

Nederland lijkt verdeeld in twee kampen. Je bent ‘voor de coronamaatregelen’ 
of je bent ‘ertegen’. Een ‘tussenweg’ lijkt niet mogelijk. Toch hebben deze ‘twee 
kampen’ iets gezamenlijks; ze hebben allebei last van de genomen maatrege-
len. Ondernemers teren in op hun reserves, ouders worden horendol omdat ze 
tegelijkerti jd moeten werken en hun kinderen aan het schoolwerk moeten krijgen. 
Dit alles om te voorkomen dat anderen op de IC belanden of erger. Het voelt dan 
eigenlijk ongepast om te zeggen dat ik voordeel heb van die maatregelen.

Nog nooit heb ik zo’n effi  ciënte dagindeling gehad. Ik bof dat mijn vrouw het 
afstandsonderwijs voor haar rekening neemt waardoor ik na het ontbijt rusti g naar 
een andere kamer kan gaan. Daar achter mijn bureau kan ploff en met een vers 
gezett e mok koffi  e; laptop aan en ik ben op mijn werk.

Het filerijden heb ik jaren geleden achter mij gelaten en nu heb ik zelfs de trein 
niet meer nodig om op mijn werk te komen. Mijn lunchwandeling vindt nu 
plaats in het groen in mijn eigen wijk in plaats van tussen stedelijk grijs, de koffi  e 
van versgemalen bonen smaakt beduidend beter en mijn brood verdort geen 
halve dag meer in mijn broodtrommel voordat ik het opeet. Een genot voor mijn 
gemoedsrust en smaakpapillen. Het grootste voordeel van de tweede lockdown 
vind ik nog dat ook mijn zoon de hele dag thuis is.

Het maakt mijn dag goed als mijn zoon ti jdens het werk even 
langskomt om te vragen hoe het gaat, en vervolgens vraagt of we 
na het werk samen kunnen gaan spelen. Inmiddels ben ik helemaal 
thuis in De Legenden van Andor (een coöperati ef bordspel) en 
samen Minecraft en over de wifi . Ook komt mijn zoon struinen 
in mijn boekenkast. De mooiste gesprekken hebben we daardoor 
gehad over misdaad in de middeleeuwen, Kelten en historische 
recepten. Onlangs heb ik hem nog voor het slapen ‘moeten’ voorlezen uit een boekje over 
runen. Ik had het boekje zelf nooit gelezen en wat is er mooier dan dit samen met mijn zoon 
te doen en te delen. Ben ik in overleg, dan weet mijn zoon dat hij niet kan storen. Wat ik best knap vind. 
De fl exibiliteit om overdag een moment met mijn zoon te hebben is pure winst.

Het doet me denken aan de slogan die SIRE in 1997 in mijn hoofd heeft  laten nestelen: ‘Wie is toch die 
man die op zondag alti jd het vlees komt snijden?’ Sire had het idee om ‘mannen te sti muleren om meer 
deel te nemen aan de dagelijkse zorgtaken’. Als ik om mij heen kijk, besteden tegenwoordig beide ouders 
de ‘dagelijkse zorgtaken’ uit aan de kinderopvang. Mij niet gezien. Mijn zoon wordt maar één keer groot 
en dat maak ik liever zo bewust mogelijk mee.�

          NOG NOOIT 
HEB IK ZO’N EFFICIËNTE 
DAGINDELING GEHAD

GRONINGEN
Geertje Karstens,
geertje-karstens2@
kpnmail.nl

FRIESLAND
Theresa Visser,
t.visser94@kpnplanet.nl
0517 - 231 522  

DRENTHE
Balans regio Drenthe,
ouderverenigingbalans@
gmail.com

OVERIJSSEL
• Kerngroep Twente
Chris Voorpostel
fam.voorpostel@gmail.com

Facebook: Oudervereniging 
Balans Regio Twente
• Kerngroep Zwolle-Salland
Janny Hovenkamp, 
hovenkampjanny@icloud.com
06 - 251 001 56
• Kerngroep Zwartewater-
land/Steenwijkerland
Daniëlle Bartels, balanszwarte-
waterlandsteenwijk@gmail.com 
06 - 462 389 57

GELDERLAND
• Kerngroep Veluwe
Facebook: BalansVeluwe

UTRECHT/FLEVOLAND
balansutrecht@gmail.com
balansfl evoland@gmail.com

NOORD-HOLLAND
• Kerngroep Kennemerland
Henny Dankelman,
hennydankelman@live.nl 
06 - 292 007 86

• Kerngroep Amsterdam
Jovita Bos,
balans.groot.amsterdam@
gmail.com

ZUID-HOLLAND
• Kerngroep Rijnland
Alberti en Oppenheimer
info@balansrijnland.nl
Facebook: 
balans-afdeling-rijnland
• Kerngroep Den Haag
Vacature

• Kerngroep Rott erdam
Vacature

NOORD-BRABANT/ 
ZEELAND 
• Kerngroep Tilburg 
balanskerngroepti lburg@
gmail.com.
Facebook: 
BalansMiddenBrabant
• West-Brabant/Zeeland
Vacature

LIMBURG
Gertie van Rhee,
gerti evanrhee@gmail.com
045 - 531 18 70

ADVERTENTIE

In verband met de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, 
organiseren Oudervereniging Balans en haar vrijwilligers voorlopig GEEN fysieke bijeenkomsten 

in het land. Kijk voor onze webinars en online activiteiten op balansdigitaal.nl/agenda/
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