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Ze is docent aan het ROC van Amsterdam, 
stagecoördinator Handel & Ondernemen 
niveau 3 en 4 en onder andere 
projectleider van de ICT Servicebalies 
van het ROC van Amsterdam en 
Flevoland. Kortom, een zeer actieve 
vrouw die het onderwijs volledig 
in haar DNA heeft zitten. Ik heb 
het over Daiyanara Adelina. Ik 
ga met haar in gesprek over 
e-learning en de toepassingen 
van airoc.



Het interview vindt plaats bij het MBO 
College Zuidoost, onderdeel van het ROC van 
Amsterdam, aan de Fraijlemaborg in Amsterdam 
Zuidoost. Dit college ligt midden in een druk 
zakencentrum, op steenworp afstand van een 
aantal grote banken, multinationals, de ArenA 
en het winkelcentrum Amsterdamse Poort. Het 
ROCvA heeft met tal van deze bedrijven een 
warme samenwerking en dat zal de studenten 
ongetwijfeld tal van kansen bieden.
 
Wanneer wij, met koffie, in haar kamer hebben 
plaatsgenomen vraag ik Daiyanara naar haar rol 
binnen het ROC van Amsterdam. Dat blijken er 
meerdere. Daiyanara ziet zichzelf bovendien 
als een ‘product’ van het onderwijs. Ze is 
feitelijk ‘gevormd’ door het ROCvA. Ze zat er 
ooit zelf op school, ging er werken achter de 
balie en vervolgens als secretaresse. Haar 
talenten werden opgemerkt en er werd haar 
geadviseerd weer ‘naar school te gaan’. 

Haar carrièregang is een amusante aangezien 
zij vroeger alles behalve met genoegen naar 
school ging. Die weerstand betekent echter 
wel dat ze zich heel goed kan verplaatsen in 
de studenten van nu. Over het waarom van het 
werken in het onderwijs werken in het onderwijs 
is ze kort en vastberaden: ‘Het moet in je hart 
zitten’.
Ik vraag Daiyanara wat volgens haar het nut 
is van e-learning. Haar reactie is resoluut: 
‘Vrijheid!’ Zo meent zij. ‘Vrijheid voor zowel 
student als docent. De docent heeft vrijheid 
in de keuzes die hij maakt m.b.t. differentiëren 
binnen de les en de student kan, wanneer 
hij door omstandigheden niet fysiek naar de 
school kan komen, tóch de lessen volgen en 
verder studeren. 
Kortom, e-learning maakt een einde aan het 
strakke keurslijf. Het is, zonder twijfel, de 
toekomst’ besluit zij gepassioneerd. 

Daiyanara ziet ook tal van 
toepassingsmogelijkheden tijdens de 
stageperioden van studenten. Er is continu 
afstemming en overleg mogelijk tussen school, 
stagebegeleider en stagiair. 

“E-learning maakt een einde 
aan het strakke keurslijf. Het 
is, zonder twijfel, de toekomst’ 
besluit zij gepassioneerd.” 

Al geruime tijd is Daiyanara bezig haar collega’s 
te overtuigen van het nut en de noodzaak 
van dergelijke toepassingen. Hoe ze dat 
doet, vraag ik haar. ‘Nou, ik drijf gewoon mijn 
zin door’, grinnikt ze. ‘Nee hoor, ik probeer 
hen vanzelfsprekend met argumenten en 
voorbeelden te overtuigen’. 

Direct enthousiast over airoc

Toen Daiyanara geruime tijd geleden airoc 
ontdekte (die eerste ‘kennismaking’ was via 
LinkedIn), was zij direct enthousiast. Zij ging 
in gesprek met oprichter en drijvende kracht 
achter airoc, Martin Zwart. Het enthousiasme, 
de professionaliteit en gedrevenheid van deze 
man en zijn team, gaven voor haar de doorslag. 
Hier lag de opening die zij voor ogen had om 
de onderwijswereld, om te beginnen met haar 
eigen MBO college, digitaler te maken. 

Daiyanara herkende de legio mogelijkheden 
die de toepassingen van dit innovatieve bedrijf 
bood om de papierwinkel voor docenten aan 
de wilgen te hangen en studenten veel meer bij 
hun opleiding te betrekken door hen het gemak 
te bieden dat opleiding gerelateerde zaken én 
hun docenten en stagebegeleiders in ‘de hand 
te hebben’; letterlijk dan, via de smartphone 
die zij tenslotte altijd bij de hand hebben. 

Digitalisering via de laptop was er al, maar voor 
veel studenten, zeker voor mbo-studenten, is 
het een belemmering dat zij dan een laptop 
moeten ‘opzoeken’. Die smartphone, enfin, die 
is er altijd.

airoc biedt een veelheid aan producten (apps) 
waarmee de student zijn zaken kan regelen, 
informatie kan opzoeken en contact kan leggen 
met zijn docent of stagebegeleider over de 
voortgang van zijn opleiding. Kortom, gemak 
dient de student en het wérkt. Daar waar de 
student in kwestie eerder wellicht dacht: ‘dat 
doe ik straks wel’, zijn de mogelijkheden met 
de apps van airoc nu zo  bereikbaar en dus 
toegankelijk dat ze het wel direct doen. 

Dat komt de studie vanzelfsprekend ten 
goede. Daiyanara durft zelfs te beweren 
dat deze toepassingen het aantal drop-outs 
zal verminderen en het slagingspercentage 
zal verhogen. Ook de studenten zelf zijn 
enthousiast.



Overtuigd als ze was, nam Daiyanara collega’s 
mee om de toepassingen van airoc werkend 
en in de praktijk te zien en nodigde Martin 
Zwart uit om een presentatie te komen geven 
bij het ROC van Amsterdam. De bevlogen 
initiatiefnemer van airoc wist met zijn uitleg 
zijn gehoor te overtuigen en de opleiding 
Handel & Ondernemen gaat een eerste 
samenwerkingstraject aan met airoc. Althans, 
het eerste opleidingstraject. Het allereerste 
traject bestond uit een scan-app voor mobile 
devices t.b.v. Cyber Security waar Daiyanara 
eveneens bemoeienissen mee heeft.
 
Campagne rond e-learning

In haar ‘campagne’ rond e-learning in het 
algemeen en de producten van airoc in het 
bijzonder heeft Daiyanara opnieuw ervaren 
dat veel mensen wars zijn van veranderingen. 
Zij probeert haar collega’s te overtuigen 
de mogelijke ‘beren op de weg’ te negeren 
en ervoor te gaan. Het zal zoveel positieve 
effecten opleveren!

Dat haar enthousiasme effect heeft, bewijst het 
feit dat diverse van haar collega’s dat gevoel 
inmiddels delen. Zo zijn er vooral positieve 
geluiden over het feit dat de apps de docent 
en stagebegeleiders veel tijdswinst opleveren. 
Alle informatie is altijd en overal bereikbaar 
en toegankelijk. Even snel iets aanvullen 
of ondertekenen: het kan op elk gewenst 
moment. Voorheen kostten dergelijke zaken 
enorm veel tijd omdat een van de betrokkenen 
niet beschikbaar was of de student iets niet 
bij zich had. Dat behoort tot het verleden. Een 
stageverslag of document dat ondertekend 
moet worden, staat simpelweg in de app en kan 
–  via die app- gesigneerd worden. 

Het tweede plan voor het toepassen van 
de apps van airoc ligt al kant-en-klaar op 
implementatie te wachten. Een tweetal apps 
gaat binnenkort daadwerkelijk het nut bewijzen 
binnen de leeromgeving van de opleiding 
Handel en Ondernemen. 

De eerste is de airoc+ app. De airoc+ app is 
bedoeld voor aan- en afwezigheidsregistraties 
en is uitstekend geschikt voor beoordelingen 
en toetsen. Deze app biedt real-time inzicht 
in rapportages. De opleiding gaat deze app 
inzetten bij examineringen en tussentijdse 
beoordelingen. Ook de airoc app krijgt haar 
plek in de ROCvA-leeromgeving. Deze app 
is uitermate geschikt voor de communicatie 
tussen docent en student.  De docent kan in 
airoc opgaven aanmaken, verdiepen, verbreden 
en inplannen; de student beantwoordt de 
opgaven d.m.v. tekst, video, audio of door een 
afbeelding.

Gemotiveerd om studenten te 
stimuleren 

Bijna aan het einde gekomen van ons 
geanimeerde gesprek, wil ik toch nog even 
terug naar Daiyanara zelf. Het viel mij al eerder 
op dat zij met veel sympathie spreekt over haar 
studenten. Ik vraag haar ernaar. Daiyanara: 
“Ik voel mij bij hen betrokken en wanneer zij 
iets bereiken dat een eerdere verwachting 
overstijgt, dan vind ik dat mooi. Ooit kreeg 
ik een niveau 2 studente in mijn groep. Zij 
had te horen gekregen dat niveau 2 haar 
‘plafond’ betekende. Nu ben ik er sowieso een 
voorstander van om jongeren te stimuleren 
om, wanneer ze hun plafond hebben bereikt, 
zich in de breedte verder te ontwikkelen, maar 
deze jonge vrouw legde zich niet zomaar neer 
bij haar ‘behaalde plafond’. De uitkomst laat 
zich raden: deze studente heeft inmiddels haar 
hbo-diploma op zak!” 

Tenslotte toch nog even terug naar e-learning; 
het stokpaardje van deze bevlogen vrouw. Zij 
heeft enorm veel zin om met de airoc-projecten 
van start te gaan. De samenwerking verloopt 
heel goed: “Het team staat altijd voor mij klaar! 
Ze zijn flexibel, gemotiveerd en het klikt goed 
tussen ons. Ik vind het fijn dat we open naar 
elkaar kunnen zijn en duidelijk  hetzelfde doel 
voor ogen hebben.” De afsluitende woorden 
van Daiyanara zijn dan ook: “Nu knallen – dan 
pronken en dan…verder!”


