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Wafelverkoper
Of ik even de contactgegevens van ’die meneer
in Leiderdorp met zijn kerstverlichting’ kan
doorgeven, vraagt de fractiemedewerker van
VVD-kamerlid Daniel Koerhuis.
’Waarom’, vraag ik.
(Korte samenvatting van het voorafgaande: vorige week donderdag
kregen Leiderdorpers Adrie Klok en Saskia van Leeuwen een brief van
verhuurder Rijnhart Wonen dat ze de kerstverlichting op en om hun
huis aan de Splinterlaan moesten weghalen. Klok zet dat vrijdag op
Facebook. Leiderdorpers worden boos, want het is al zo’n rottijd en we
mogen al niks. De pers springt erop en Rijnhart besluit nog dezelfde dag
minder streng te worden en de lampjes te gaan bekijken. Kamerlid
Koerhuis leest het in de Telegraaf en zegt zondag, als de kou al uit de
lucht is, dat hij minister Ollongren gaat vragen in te grijpen.)
’Meneer Koerhuis heeft zich in deze zaak gemengd. Dat wil hij even
netjes afronden met een bezoekje’, zegt de fractiemedewerker.
Ik leg uit dat ik niet zomaar telefoonnumers geef. ’Maar ik wil die meneer wel even bellen om te vragen of hij dat goed vindt’.
Klok vindt het prima. Hij wil alleen weten hoe laat het Kamerlid komt,
’want we moeten nog eten’.
Ik bel de fractiemedewerker en geef hem het nummer. ’U bent ook van
harte welkom om erbij te zijn en een foto te maken’, zegt hij.
- ’Nee, dank u, geen belangstelling’, hoor ik mezelf zeggen. Alsof de fractiemedewerker een wafelverkoper is, of een Jehova’s getuige.
Die avond zie ik op Twitter een foto van Klok en Koerhuis voor de kerstlampjes en besef opeens dat er over drie maanden Kamerverkiezingen zijn.
De meeste mensen hebben op dit moment wel andere
dingen aan hun hoofd, maar Kamerleden natuurlijk
niet.
Aad Rietveld
a.rietveld@mediahuis.nl

Project ’Woonitor’ van start
Nina Eshuis

Leiden n Wat zeggen cijfers over
wonen over uw buurt? Leidsch
Dagblad begint aan een serie artikelen over wonen in de stad, met
steun van het Leids Mediafonds.
Onder de noemer ’Woonitor’
maakt de krant verhalen aan de
hand van cijfers, kaarten en grafieken.
Met de Woonitor wil Leidsch Dagblad de staat van de stad op gebied
van wonen, de woningmarkt en de
leefomgeving in kaart brengen. Op
leidschdagblad.nl/woonitor maakte
de krant een online omgeving waar
lezers informatie over wonen op
buurt- en wijkniveau kunnen vinden. Denk aan verhuisbewegingen
van en naar Leiden, nieuwbouwprojecten in de stad en de gemiddelde
afstand naar een kinderopvang per
buurt. Het eerste artikel over energielabels staat online en op pagina 6
en 7 van deze krant.
„Wonen is een thema dat ons alle-

maal raakt. Of je nu jong of oud
bent, in de stad woont of in een
dorp”, zegt GerBen van ’t Hek, adjunct-hoofdredacteur. „Op de woningmarkt komen we elkaar allemaal tegen, daarom is het zo’n belangrijk onderwerp. De woonmarkt
maakt een transitie door. De behoeftes uit de jaren zeventig zijn niet de
behoeftes van deze tijd. We weten
uit onze leesdata dat alles omtrent
wonen een grote groep lezers erg interesseert.”

maarten wolterink

Afhaaleten
voor het
goede doel

u

Leiden n Het
Leids
Steunloket
Migranten
(LSM) maakt wekelijks afhaalmaaltijden voor Leidenaren. Tegen een kleine
prijs worden die afgehaald of bezorgd. De opbrengst gaat naar de gratis maaltijden voor mensen die ziek zijn of ondersteuning nodig hebben.
Op donderdagen kunnen inwoners van Leiden
een veganistische maaltijd krijgen voor 6 euro,
gemaakt in de Vrijplaats
aan de Middelstegracht.
De maaltijd op zaterdag
kost 3 euro en kan worden
afgehaald aan de Ten Katestraat. Vrijwilliger Rayan Younis vertelt dat de
goedkopere maaltijd op
zaterdag meer gericht is
op mensen die sociale ondersteuning nodig hebben. ,,Zo willen wij een positieve bijdrage leveren
aan de samenleving.’’
De Sociale Catering
kwam er nadat het Veganistisch eetcafé in de Vrijplaats aan de Middelstegracht tijdelijk niet open
kon door corona.

Visualiseren
Voor de Woonitor-artikelen maakt
de krant gebruik van openbare data
van bijvoorbeeld Rijksoverheid, de
gemeente en het CBS. Deze cijfers
worden inzichtelijk gemaakt aan de
hand van interactieve kaarten en
grafieken. Zo kan de lezer zelf vinden welke informatie voor hem of
haar het meest relevant is.
„We hebben met de Woonitor een
manier gevonden om openbare data
te gebruiken en mooi te visualiseren. Er is een enorme informatie-

u
bron en die gaan we met dit project
aanboren”, zegt Van ’t Hek. „Er zit
maanden werk in, dat kunnen we
mede dankzij de steun van het Leids
Mediafonds doen.”

Zorgen om familiebezoek
van arbeidsmigranten
Zorgen in Noordwijk over arbeidsmigranten die kerst in eigen land vieren

Gewapende overval op casino
Noordwijk n Het Play World
Casino aan de Parallel Boulevard in Noordwijk is vrijdagochtend overvallen.
Drie donkergeklede mannen
drongen rond 8.30 uur het casino binnen en bedreigden het
personeel met een vuurwapen.
Met een onbekend geldbe-

drag is het drietal weer verdwenen. De politie postte in heel
Noordwijk om de daders nog te
pakken. Er werd onder meer
met een politiehelikopter gezocht. Het drietal vluchtte via
de N206 richting Katwijk.
De politie vraagt getuigen
om contact op te nemen.

getal van de dag
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Leidse bedrijven failliet in 2020
Tot en met september gingen er in Leiden 11 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet. Dat zijn er opvallend genoeg
minder dan in dezelfde periode in 2019, toen waren het er 12.

Peter van der Hulst

Noordwijk n De
gemeente
Noordwijk is bezorgd over de terugkeer van arbeidsmigranten
die in eigen land de kerst met familie doorbrengen.
De internationale werkers moeten,
om de verspreiding van corona te
voorkomen, eerst in quarantaine
voordat zij weer bij de bedrijven in
de streek aan de slag kunnen.
Noordwijk wil van de ondernemingen weten of zij daarop zijn voorbereid.
De zorg wordt gedeeld in een
brief van de gemeente, die door de
Noordwijkse Ondernemers Vereniging is verspreid onder haar leden.
Als de terugkerende werkers niet in
quarantaine gaan brengt dat ’wellicht een nieuwe coronapiek mee
binnen bedrijven en onze gemeente/regio waar veel arbeidsmigranten

werkzaam zijn’, zo valt in het schrijven te lezen. Naar schatting verblijven in Noordwijk alleen al zo’n anderhalfduizend internationale werkers.
„Er bestaat de nodige zorg over de
opvolging van de quarantaineplicht
en de besmettingsrisico’s die dit dan
voor uw bedrijfsvoering en de regio
met zich mee zal brengen’’, aldus de
gemeente Noordwijk. ,,Er zijn hierbij knelpunten te verwachten voor
zowel hun werkplek als hun (vaak
krappe) huisvesting.”
Maar gelijktijdig betekent quarantaine dat de arbeidsproductiviteit afneemt. De werker moet alleen
in huis blijven. Wonen zij met meerdere mensen in een gebouw dan
mag niemand tijdelijk naar buiten.
„Deze regels brengen wellicht voor
uw bedrijf en de gehele regio een
dreigend economisch probleem met
zich mee wat we liever maximaal
proberen te voorkomen.”

Het is reden voor de gemeente om
werkgevers, uitzendbureaus en
huisvesters te vragen of zij het risico
helder in beeld hebben, hoe met
kerstvakantie wordt omgegaan en
hoe de quarantaine is geregeld om
de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden. Na zondag gaat
Noordwijk de antwoorden bestuderen. „Deze korte inventarisatie
maakt het voor ons mogelijk om te

Noordwijk vreest
coronapiek na
kerstvakantie
bekijken of het nodig is dat wij als
overheid nog aanvullende acties (en
zo ja welke) dienen te ondernemen”,
schrijft de gemeente aan de bedrijven.

CO RO N A D I P LOM A

’We hebben het hier wel over een centraal soort kwaliteitstoets’

’Examens niet schrappen’
Het idee om voor het tweede opeenvolgende jaar
de centrale eindexamens te schrappen op middelbare scholen, lijkt vooral weerstand op te roepen bij
rectoren in de regio. Omdat het (nog) niet nodig lijkt
en omdat de gevolgen groot zouden zijn.

Paul van der Kooij

p.van.der.kooij@mediahuis.nl
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In de landbouw werken veel buitenlandse werkers in de Bollenstreek.
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Leiden n „Dan missen ook die leerlingen een goede afsluiting van hun
schoolperiode en klinkt opnieuw
dat zij een coronadiploma hebben”,
meldt Olga de Bas van het Luzac
College in Leiden. Cees Slats van
Teylingen college Leeuwenhorst en
Esther Oudshoorn van Visser ’t
Hooft Lyceum (VHL) in Rijnsburg
hebben ook niet het idee dat de examenleerlingen op hun scholen veel
achterlopen.
De beperkte achterstanden die er
aan het begin van het schooljaar
zouden zijn, worden volgens laatstgenoemde in snel tempo weggewerkt: „Om ze succesvol examen te
kunnen laten maken, kijken de docenten die er uren bij hebben gekregen wat per leerling bijgespijkerd
moet worden. Daar is ook extra geld
voor gekomen van het ministerie
van onderwijs.”
Bij de examenleerlingen van de
toekomst wordt extra ingezet op zaken als plannen en leren hoe je moet
leren: „Bij sommige leerlingen zie je

dat ze er echt last van hebben gehad
dat de dingen opeens heel anders
waren.’’
Bij het Luzac College zijn dingen
als leren leren deel van het systeem.
Bijlesdocenten en intensieve trainingen die je voorbereiden op je
examen, zijn dat in het laatste jaar
evenzeer.
Normaliter zijn dergelijke pakketten op de eigen leerlingen gericht, nu zijn ze breder opengesteld.
De Bas: ,,Vooral op wat grotere scholen waar niet iedereen zo kan worden gevolgd als hier, vielen cijfers
wat tegen en merkten we dat ouders
zenuwachtig begonnen te worden.’’
Sommige leerlingen stapten over,
vaker werd gekozen voor extra studiebegeleiding bij Luzac.

Zwaar
,,Deze generatie heeft het zeker
zwaar’’, vindt Oudshoorn van VHL
Rijnsburg. ,,Ook buiten school. Zo
hebben sommige leerlingen een opa
of oma verloren en merken ze het als
ouders sores hebben. Ik ben er trots
op als ik zie hoe ze zich herpakken
en voor de eigen toekomst proberen
te gaan in een gebouw dat koud is
van het ventileren.’’

Olga de Bas: ,,Niet constant het probleem voor je uit schuiven.’’ EIGEN FOTO
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Je kunt je
afvragen of je
door dat
schrappen het
probleem niet
voor je
uitschuift

Mochten scholen in januari weer
in lockdown gaan, dan snapt Rob de
Kleijn van Fioretti college Lisse het
schrappen van de centrale examens.
Nu niet. Sterker nog, voorlopig
vindt hij de discussie ’wat voorbarig’. ,,Je kunt je ook afvragen of je
door dat schrappen het probleem
niet constant voor je aan het je uitschuiven ben’’, vindt De Bas van het
Luzac. ,,Je moet toch weten waar een
leerling echt staat qua niveau.
Mocht dat niveau niet voldoende
zijn: creëer je dan geen probleem
voor een vervolgopleiding?’’
Tot nu toe hebben zij noch Oudshoorn signalen in die richting gekregen. ,,Leerlingen die vorig jaar
eindexamen vmbo bij ons deden,
hebben het echt niet cadeau gekregen’’, klinkt het vanuit Rijnsburg.
,,Uiteindelijk hebben ze een intensievere begeleiding gekregen dan in
een normaal examenjaar en moesten ze laten zien dat ze alle stof beheersen. Andere leerlingen hebben
we zeker niet automatisch laten
overgaan. Want je wilt niet dat ze in
het mbo lelijk vastlopen.’’

Zwemmen
Grootste probleem zit hem volgens
De Bas in de overgang naar hbo en
universiteit: ,,Daar is bijna alles nog
online en zwemmen de nieuwelingen. Ik zie het aan mijn neefje. Daar
heb ik echt medelijden mee.’’
Wim van der Veen van het Leonardo college in Leiden twijfelt over het
schrappen van centrale examens:
,,We hebben het hier wel over een

Esther Oudshoorn: ,,Trots op leerlingen.’’
FOTO ESTHER VAN VLIET

centraal soort kwaliteitstoets, een
manier om het niveau te bewaken.
Via de scores kun je zo nagaan of
leerlingen op een vergelijkbaar niveau de school verlaten. Aan de andere kant zie je wel dat zo’n centraal
eindexamen ruim tevoren wordt gemaakt. De bijbehorende normering
kun je natuurlijk aanpassen wanneer blijkt dat leerlingen ondanks
hard werken achterstanden oplopen, maar dat kan voor een dilemma
zorgen: ga je voor het handhaven
van kwaliteitseisen of voor het voorkomen dat leerlingen het slachtoffer worden van deze ongewone tijden?’’

