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Jarig
Profielen viert feest. voor Je ligt het 100ste 

nummer, dat wil zeggen: het 100ste magazine want 
als krant verscheen Profielen nog veel vaker. 

100 nummers betekent ook 10 jaargangen.
en ter gelegenheid van deze jubilea verschijnt een speciale uitgave 

waarin we spelen met de cijfers 10 en 100.

We interviewden 10 docenten die 10 jaar bij de Hogeschool Rotterdam          
werken. Zij blikken terug op deze 10 jaar. Hoe hebben zij het onderwijs zien 
veranderen? 10 eerstejaars kijken vooruit. Ze zijn net begonnen met hun 
opleiding. Waar hopen zij over 10 jaar te zijn? En oud-studenten die eerder 
figureerden in de rubriek Wie ben jij dan? laten zich opnieuw portretteren.   
Hoe is hun leven na de HR verlopen?
Een groepje modestudenten ging aan de slag met 100 euro. Ze kochten stof, 
garen, band en ballonnen en ontwierpen en maakten een prachtige feestjurk. 
Het hele proces legden ze vast en is als fotostrip te bekijken. Historicus 
en journalist Sabine Schipper gaat 100 jaar terug in de tijd en vertelt het 
fictieve verhaal van Marinus, leerling Derde Stuurman Stoom en Zeil. En Jan 
van Heemst, docent kunst- en cultuurstudies en lid van de redactieraad van 
Profielen, schreef een essay over de staat van het hoger onderwijs waar de 
waarden van het neoliberalisme steeds manifester worden.
Met het doorbladeren van 100 nummers kwam een aantal thema’s wel 
heel regelmatig terug: de commissie-Schutte, de perikelen rond Inholland, 
de bsa of lectoren en praktijkgericht onderzoek. En allang voordat de 
langstudeerboete een feit werd, was de hogeschool bezig met opjutgroepen 
voor langstudeerders. 10 belangrijke hoger onderwijsthema’s vatten we in dit 
nummer nog een keer samen.
Bij het maken van 100 edities zijn veel rapporten, notities en beleidsdocumenten 
door onze handen gegaan en o, wat lazen we veel lelijke woorden. Wat te 
denken van ‘innovatieimplementatie’ of van ‘profileringstransparantie’? Via 
onze social media riepen we onze lezers op om samen met ons het allerlelijkste 
woord te benoemen. Welk woord dat geworden is, lees je op p. 48.
En last but not least een cadeautje voor onze lezers: een niet eerder 
gepubliceerd kort verhaal van Profielen-columnist en bestsellerauteur Ernest 
van der Kwast. Wij hopen dat je deze editie met net zoveel plezier zult lezen 
als wij ‘m hebben gemaakt.O 
 Dorine van Namen
 Hoofdredacteur

Volg Profielen ook via profielen.hr.nl, twitter.com/profielen 
en facebook.com/profielen.

Van de redactie

colofon verschijningsdatum Profielen 100  13 november 2012 hoofdredacteur dorine van namen eindredacteur esmé van der molen redactie olmo linthorst, Jos 
van nierop, darice de cuba, alice Boothby (stagiair) medewerkers aan dit nummer hoger onderwijs Persbureau [hoP],  ernest van der kwast, Jan van heemst, sabine 
schipper, anne-marit dannijs redactieraad Japke-d Bouma, Jan van heemst, tessa meeus, ton notten foto’s levien willemse illustraties annet scholten, daniëlla 
hefter, sascha Pijnaker, ces53, nelleke van hoof, wendy van der waal vormgeving magazinestudio.nl evelien van vugt, i.s.m. maxime Biekmann cover uitvoering: 
Peter cools. het ontwerp is gabaseerd op een cover van het amerikaanse new York magazine uit 2000, ontworpen door fellow designers 
uit stockholm, zweden. oude covers t/m Profielen 74: de werf/maarten Bastian redactie-adres museumpark 40, laagbouw bg, kamer 
k.mP.h.00.035. Postbus 25035, 3001 ha rotterdam. telefoon (010) 794 45 75. fax (010) 794 45 80, profielen@hr.nl. open: ma. t/m vr. 10.00-
17.00 uur advertenties (m.u.v. mini's) via www.profielen.hr.nl  druk efficiënta, krimpen a/d iJssel Jaargang 24 issn 1385-6677 Profielen 101 
verschijnt op 8 januari 2013  Het is verboden zonder toestemming van de Hoofdredacteur artikelen of illustraties geHeel of gedeeltelijk over te nemen.

Profielen is het redactioneel onafhankelijke informatie- en opinieblad van de Hogeschool Rotterdam, bestemd voor alle studenten en 
medewerkers van de hogeschool en gratis verkrijgbaar op alle locaties. Profielen verschijnt negenmaal per jaar.

Follow us:
twitter.com/profielen
facebook.com/Profielen
profielen.hr.nl 
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<Ces53
Graffiti & fine artist

Ces53 (oud-WdKA) is sinds 
1985 actief als graffiti-artist. 
De laatste jaren maakt hij 
ook deel uit van het collectief 
Lastplak. Zie zijn 'piece' met 
de 100 lelijke onderwijs-
woorden op p48.

33

<sasCha Pijnaker 
student illustratie

Sascha zit in haar 
laatste jaar op de 
WdKA en tekende de 
handen van het 100 
jaar getrouwde 
echtpaar op p32.

sabine sChiPPer>
journalist/historicus

Sabine Schipper 
bestudeerde het 

nautisch onderwijs van 
100 jaar geleden en 

schreef er een fictief 
verhaal over (p44.).

26 Profielen zocht de 
whereabouts van zes 
oud-studenten die ooit 
in Profielen stonden 
en portretteerde hen 
opnieuw in dezelfde 
pose als jaren geleden.
Wat is er van hen 
geworden?

verder: 
03 van de redactie
03 colofon
08 kort
48 bij de les:     
 scheepsbouwkunde

49 meelopen:    
 personeelsvereniging
51 Uitspraak: herkansing
52 column anne-marit
52 mini’s
53 recensie 
54 Wie-wat-waar
 

NIeuws: 
07 toename bsa’s
10 keuzegids 2012
23 Wiskundeniveau bouw & civiel
50 reorganisatie rbs afgeblazen
51 roosters, deel 3 

100 jaar 
geleden

flashbacks

het is 1912. hoe zag het 
onderwijs aan zeelieden 
er in die dagen uit? 
Historicus en journalist 
Sabine Schipper gaat 
100 jaar terug in de tijd 
en vertelt het fictieve 
verhaal van Marinus, 
leerling Derde Stuurman 
Stoom en Zeil. 

inhOud

<Peter Cools
illustrator

Peter Cools (WdKA-
afgestudeerd in 2012) 
is gespecialiseerd in 3D 
computergraphics. 
De feestelijke cover is 
van zijn hand.

24

<jan van heemst
hoofddocent Wdka

Lees de overdenkin-
gen van Van Heemst 
over de staat van het 
hoger onderwijs in zijn 
essay op p38.

Dorine van namen>
hoofdredacteur

100 keer kopij schrijven, 
100 keer redigeren, 

100 keer naar de 
opmaak, 100 keer 

corrigeren…
Van Namen was alle 100 

nummers in functie.

AAn de slAg 
met 100 euRo

maak een product 
met 100 euro. 

Drie derdejaars 
modevormgeving pakten 

de opdracht aan en 
ontwierpen een spette-

rende feestjurk. Kijk mee 
met hun proces van idee 

tot eindproduct.

12

 
Kort verhaal 
Een cadeau voor de lezers van Profielen. 
Ernest van der Kwast schreef speciaal voor 
dit honderdste nummer het korte verhaal: 
het 100-jarige huwelijk van 
meneer en mevrouw van dijk.   

06  infographic: de Hr 10 jaar geleden  
14 iets meer dan 10 studenten in HoT100
16 10 eersTejaars blikken 10 jaar vooruit

20 docentenportretten: 10 jaar voor de klas
40 essay: nood en deugd, 10 jaar bologna

42 verkiezing: 100 (heel) lelIjke woordeN

De langstudeerders, 
bsa, commissie-
Schutte, 
Inholland en 
contacturen…
We frissen ieders 
geheugen weer even 
op met tien thema’s 
die het hoger onderwijs 
de afgelopen tien jaar 
bezighielden.

 aan dit nummer werkten mee: 

10 hete 

hangiJzers 

in het hBo

37
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‘zeer verontrustend’, vindt Johan se-
venhuiJsen, directeur concernstrate-
gie, dat. ‘in 2009 was de eerstejaarsuitval 
nog 29 procent. Opmerkelijk is dat met name 
de uitstroom voor 1 februari behoorlijk is geste-
gen, van 5 naar 19 procent. Die uitval, opgeteld 
bij het aantal studenten dat een negatief bindend 
studieadvies (bsa) heeft gekregen, betekent een 
uitstroom na één jaar die hoger is dan voorheen 
in de eerste twee jaar. Met andere woorden: stu-
denten die hun punten in iets meer tijd wel zou-
den kunnen halen, zijn nu weg geselecteerd. En 
dat is nooit de bedoeling geweest.’

financiële schade
wat is er gebeurd? waar komt deze stijging 
vandaan? ‘de lat is hoger komen te liggen’, 
zegt sevenhuijsen. ‘En dat is een gevolg van  de 
maatschappelijke wens om het niveau van het 
hoger onderwijs te verhogen. Plus: studenten zijn 
gestimuleerd om niet te blijven hangen in een 
opleiding waarvoor ze minder geschikt bleken, 
vandaar de sterk verhoogde februari-uitstroom.’
Ook bij IFM (financieel management) is deze 
trend te zien. ‘Wij hebben studenten die er in 
januari zo slecht voorstonden dat ze op een 
bsa afstevenden, actief benaderd en met hen 
gesproken over de mogelijkheid om te switchen’, 
legt IFM-directeur Mira Ruiken uit. 
‘stop je vóór 1 februari met je studie en is dit je 
eerste jaar met een prestatiebeurs voor hbo of 
universiteit, dan wordt die beurs automatisch 
een gift en leiden de studenten financieel geen 
schade. Ook voorkomen studenten op deze 
manier dat ze een bsa achter hun naam krijgen. 
Dit resulteerde bij IFM in een stijging van de 
uitstroom voor 1 februari: 23 procent in 2012 
waar dat een jaar eerder nog 13 procent was. 
Het aantal bsa’s was ongeveer 5 procent lager 
dan vorig jaar.’ 

De stijging van de uitstroom in het eerste jaar 
heeft misschien ook andere oorzaken, vertelt 
Ruiken. ‘IFM is de afgelopen tien jaar meer dan 
tweeënhalf keer zo groot geworden en ook de 
instroom is veranderd. Ons instituut heeft het 
hoogste percentage allochtone studenten en he-
laas is het zo dat de taalbeheersing van deze stu-
denten nog steeds minder goed is. We hebben 
bijvoorbeeld een groep Antilliaanse studenten 
die op de Antillen alleen op school Nederlands 
heeft gehad en dat niet thuis heeft gesproken. 
Dat merk je. Ook mbo-instromers die op het 
mbo geen wiskunde meer hebben gehad, heb-
ben het hier moeilijk. We investeren veel in bij-
scholing wiskunde, Nederlands en Engels en we 
doen er alles aan om studenten op het gewenste 
niveau te krijgen. Tegelijkertijd zien we een ten-
dens de andere kant op: sinds vorig jaar zijn de 
eindexameneisen op de havo omhoog gegaan. 
En dat merken wij nu al aan de instroom. De 
studenten die in september zijn binnengekomen, 
hebben minder achterstand dan voorheen wel-
eens voorkwam.’

tweedejaars uitval
als het de kwaliteit van de opleiding ten goe-
de komt, is het dan erg dat de uitstroom in het 
eerste jaar is gestegen? ‘Ja’, vindt Sevenhuijsen, 
‘want het is nog altijd ons doel om zoveel moge-
lijk studenten aan de eindstreep te brengen. Ook 
in het licht van de prestatieafspraken die we on-
langs met het ministerie hebben gemaakt is het 
geen goed nieuws, want dit kan ons geld gaan 
kosten. Aan de andere kant, het was wel onze 
bedoeling om de uitstroom in het tweede jaar 
naar beneden te krijgen. We moeten afwachten 
wat er volgend jaar gebeurt, maar hopelijk is de 
uitval dan minimaal.’ Ruiken: ‘Wij gaan ervan 
uit dat er in het tweede jaar helemaal geen uit-
vallers meer hoeven te zijn.’ 

actiever voor de poort
en nu? ruiken: ‘wij gaan actiever worden vóór 
de poort. het is natuurlijk beter dat studenten 
al voor ze beginnen, weten of ze in aanleg ge-
schikt zijn voor een opleiding. We gaan studie-
testen aanbieden en een uitgebreider oriëntatie-
programma. Dat zal hopelijk helpen.’ 
Sevenhuijsen: ‘We zullen nog meer moeten in-
vesteren in de intensiteit en kwaliteit van het on-
derwijs. De bsa-regeling zal in ieder geval niet 
versoepeld of teruggedraaid worden. Wel gaan 
we met de instituten in gesprek over met name 
de februari-uitstroom. Je kunt studenten een 
ontmoedigende boodschap meegeven of een sti-
mulerende. Wat mij betreft graag die laatste.’O   

Dorine van Namen

vanaf collegeJaar 2011-2012 is de Bsa-norm verscherPt. 
de kwalitatieve eis (bepaalde vakken moet je gehaald hebben) is afgeschaft 

en de kwantitatieve eis is opgetrokken naar 48 punten. Dat waren er 37. 
De gevolgen van deze maatregel zijn inmiddels duidelijk. 

De uitval in het eerste jaar is 43 procent.

Bsa aangescherpt

43% van de eerstejaars 
binnen een jaar vertrokken 

HR-breed        
Bsa

Bsa + vertrek 
voor 1 feb.

Top 3 
instituten
Bsa
IVL
IBK
EAS

Bsa + vertrek 
voor 1 feb.
IVL
EAS
IFM 

2010-2011

2192 (20%) 

33%

37%
22%
25%

54%
46%
38%

 2011-2012

2775 (24%)

43%

37%
29%
30%

55%
56%
53% 

Bron: dienst financiën en studentregistratie

infographic

is de studentenpopulatie veranderd? 

Er zijn in ieder geval flink wat studenten bijgekomen. In 2002 liepen er bijna 20.000 studenten rond, 
inmiddels zijn dat er meer dan 30.000. En ook al horen we regelmatig dat meisjes de jongens 

in het hoger onderwijs voorbijstreven, op de HR is de verhouding jongens/meiden de afgelopen 
tien jaar niet veranderd. Wel is de studentenpopulatie is flink verkleurd. Het aantal studenten met 
ouders van niet-westerse allochtone afkomst is in de afgelopen tien jaar verdubbeld.O

Bron: jaarverslagen Hogeschool Rotterdam 2002 en 2011 
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 verhouding  
 man/vrouw 
 2002  53/47 
 2011  53/47 

 Percentage 
 mBo-vooroPleiding 
 2002  23 
 2011  28 

2002

2011

 aantal studenten 
 2002  19.155 
 2011  31.416 

 Percentage autochtone/ 
  allochtone studenten       2002    2011 
 - niet-westers allochtoon    14          28 
 - westers allochtoon              9            8 
 - autochtoon             77          64 

in dit 100ste nummer kiJkt de redactie van Profielen 
terug oP de afgeloPen tien Jaar. 
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3716 814 11.403 

docenten aan de universiteit 
hasselt storen zich aan de 

mails die ze krijgen van 
studenten.  ‘Professoren en 
docenten ergeren zich groen 
en geel aan e-mails zonder 
onderwerp, met als aanhef 
‘yo’ of waarin de naam van 
de afzender ontbreekt’, legt 

studiebegeleider Melanie 
Hoeyberghs uit. ‘Maar 

studenten zijn zich vaak van 
geen kwaad bewust omdat 

ze geen idee hebben hoe het 
dan wél moet.’ Alle eerstejaars 

krijgen daarom een cursus 
e-mailetiquette. ‘we vertellen 

bijvoorbeeld dat een mail 
begint met ‘geachte’ en 
altijd een onderwerp en 
een afzender heeft. De 

universiteit wil ook liever niet 
dat studenten hun privéadres 
gebruiken; stoeipoes@hotmail.
com komt toch raar over.’ hoP

snelcuRsus 
mAiletiquette 
vooR vlAAmse 

student

fraude met diPloma’s 
wordt moeiliJker, nu oP 1 
novemBer het diPlomare-
gister online is gekomen. 
Daarin staan alle diploma’s die 
behaald zijn aan Nederlandse on-
derwijsinstellingen. Het idee is dat 
werkgevers en onderwijsinstellin-
gen – met toestemming van een 
sollicitant of studiekiezer – kun-
nen controleren of de diploma’s 
die op het cv staan daadwerkelijk 
zijn behaald. ook is het register 
een vangnet voor mensen die 
hun diploma zijn verloren. Van 
hogeronderwijsdiploma’s staat al-
leen genoteerd waar en wanneer 
iemand aan een bepaalde oplei-
ding is afgestudeerd. Bij middel-
bareschooldiploma’s komt een 
cijferlijst te staan. HOP

Alle 
diploma’s 

online

studenten die de langstudeerBoete heBBen Betaald, kriJgen 
die voor 1 decemBer terug. Dat heeft demissionair staatssecreta-
ris Zijlstra begin oktober gezegd. met het invoeren en terugdraaien van 
de maatregel is ‘zeker een aantal miljoenen verloren gegaan’, aldus de 
bewindsman tegen het anP. ‘En heel veel tijd.’ Hij deed zijn uitspraken 
nadat het deelakkoord van VVD en PvdA was aangenomen in de Tweede 
Kamer. In het deelakkoord stond onder meer dat de langstudeerboete zo 
snel mogelijk wordt afgeschaft en dat studenten hun geld terugkrijgen.

 cartoon van daniella hefter / docent wdka 

voor 1 december 
langstUdeerboete terUg

ivl (lerarenopleidingen) is het grootste 
instituut met 3716 studenten.

rmu (maritieme opleidingen) 
is het kleinst met 814 studenten.

studenten deden dat 
voor het eerst. 

studenten schreven 
zich opnieuw in.

de hr telt op dit moment 
31. 806 studenten.

jaar geleden waren dat 
er ongeveer evenveel.

Je mediatheekBoeken door een BrievenBus gooien om ze te re-
tourneren? dat kan sinds kort bij de mediatheken van museumpark en 
academieplein. Deze zijn afgelopen zomer door de Grote Schuif flink op de 
schop gegaan. Ook is er nu selfservice. Boeken kan je dus lenen én terug-
brengen zonder dat er een medewerker aan te pas komt. Daarbij is er op 
de tweede verdieping van de hoogbouw Museumpark een mediatheek zonder 
boeken maar met tijdschriften te vinden: het open leer & kenniscentrum. 

SelfService 
bij mediatheken

oP 16 oktoBer vond een 
grote kunstroof Plaats 

in de kunsthal. Tot 14 
oktober was een deel van de 
hogeschoolcollectie te zien in 
de tentoonstelling Aanwinst. 

de werken waren inmid-
dels ingepakt en klaar voor 
transport naar de locaties 

van de hr. onder de gestolen 
doeken bevonden zich geen 

werken uit de collectie van de 
Hogeschool Rotterdam. 

korT

    cijfers: 20.403  31. 806  1  

in Profielen 99 PuBliceer-
den we oP P. 19 een artikel 
over kinderoPvang en ver-
lof. Daarin schreven we dat mede-
werkers van de HR 75 procent van 
hun loon tijdens betaald ouder-
schapsverlof uitgekeerd krijgen. Ten 
onrechte stelden we dat deze 75 
procent is vastgelegd in de cao op 
het hoger onderwijs. De 75 procent 
staat in het door p&o ontwikkelde 
beleid en onderscheidt zich daarmee 
positief van andere hogescholen.

correcties 
en aanvullingen

studenten die na de albert 
heijn nog even langs de aldi 
fietsen voor koopjes, kunnen 

daar beter mee ophouden. 
wie zijn boodschappen 

verdeelt over traditionele 
supermarkten (zoals albert 
heijn) en ‘harde’ discounters 
(zoals aldi) blijkt meer geld 
uit te geven dan wie zich tot 

één winkel beperkt. Dat 
ontdekte econoom Mark 

Vroegrijk, die eind september 
met een beurs van NWo in 

Tilburg promoveerde. Wat is 
zijn tip voor studenten met 
een kleine portemonnee? 
‘Als je een goede bood-

schappenlijst maakt en je 
houdt je daaraan, bespaar 

je geld.’ HOP

Koopjesjacht 
kost geld

 geen hr-kUnst 
 gestolen 

 Uit kUnsthal Boodschappenlijst
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keUzegids 2013

Bovengemiddeld
Verloskunde
Docent beeldende kunst en vormg.
Maritiem officier
Elektrotechniek
Fysiotherapie
Logistiek & technische vervoersk.
Civiele techniek
Pabo, Dordrecht & Rotterdam **
Logopedie
Gezondheidszorgtechnologie
Industrieel productontwerpen
Leraar exact
Mediatechnologie

gemiddeld
Technische bedrijfskunde
Biologie & medisch laboratorium ond.
Ruimtelijke ordening & planologie
Chemische technologie
Vormgeving
Technische informatica
Logistiek & economie
Chemie
Communicatie
Autonome beeldende kunst
Fiscale economie
Vrijetijdsmanagement
Human resource management
Bedrijfskundige informatica
Pedagogiek
Facility management
Sociaal pedagogische hulpverlening
Werktuigbouwkunde

ondergemiddeld
Bedrijfskunde MER
Commerciële economie
Small business & retail management
International business & management
Watermanagement
Financial services management
Accountancy
Trade management gericht op Azië
Communication & multimedia design
Leraar maatschappij
Vastgoed & makelaardij
Leraar talen
Bedrijfseconomie
Maatschappelijk werk en dienstv.
Culturele en maatschappelijke vorming
Ergotherapie
Bouwkunde
International business & languages
Informatica
Autotechniek
Verpleegkunde
Scheepsbouwkunde (ex-Inholland)

82
80
80
76
72
72
70
68
68
68
68
66
66

64
64
64
64
62
62
62
60
58
58
58
58
58
58
56
56
56
56

54
54
54
54
54
52
52
52
52
50
50
50
50
50
50
50
50
48
46
42
34
32

2/4
3/10
2/4
6/17
5/10
4/6
2/14
10/45
3/8
1/2*
3/7
4/8
2/2

8/15
13/13*
2/5
5/7
7/15
6/15
5/10
11/13
7/20
7/11
3/7
3/4
13/25
7/16
12/12
8/10
15/24
11/18

14/21
12/24
9/18
10/19
8/10
7/8
15/18
1/2
7/9
10/10
5/6
8/9
19/23
16/24
10/13
4/4
9/16
14/14
20/22
3/3
22/22
2/2

 oPleiding 

 totaalscore 

 Plaats t.o
.v. 

 andere oPleidingen 

 trend (5
 ja

ar) 

 trend (3
 ja

ar) 

Waar komen deze scores vandaan?
De Keuzegids HBo voltijd 2013 beoordeelt 
opleidingen op een schaal van honderd. 
Het rapportcijfer is voor zeventig procent 
gebaseerd op de Nationale Studentenenquête 
2012  en voor tien procent op achtereen-
volgens rendementscijfers, uitvalcijfers en op 
de (onderliggende rapporten van) NVAo 
accreditatiebesluiten. op basis van de totaal-
score wordt een ranglijst van vergelijkbare 
opleidingen samengesteld.

Gedeelde eerste of laatste plaats.
Locaties Rotterdam en Dordrecht dit jaar niet apart beoordeeld. 
In de vergelijkingen met voorgaande jaren is de opleiding voor 
dit jaar twee keer meegeteld.
Hier is het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar van 
de twee locaties gemeten.

 trends totaalscore: 
staBiel opleiding stijgt of daalt van jaar op jaar nooit meer 
dan 6 punten en scoort altijd binnen een bandbreedte van 
8 punten.
Civiele techniek
2013 2012 2011 2010 2009
70 66 66 64 68
stiJger/daler Scoorde de laatste 3 jaar significant boven 
of onder het eigen gemiddelde en scoort dit jaar meer dan 8 
punten hoger of lager dan 5 jaar geleden.
Mediatechnologie 
2013 2012 2011 2010 2009
66 68 56 50 56
geen sYmBool Score van deze opleiding fluctueert te veel 
voor statistisch betrouwbare conclusies over een trend. 

 trends t.o.v. andere oPleidingen: 
Trends over 3 jaar, gewogen voor het aantal opleidingen 
op de ranglijst.
staBiel De opleiding scoort 3 jaar lang binnen een 
bandbreedte van 15 procent (hoe beter de score, 
hoe lager het percentage).
Maatschappelijk werk en dienstverlening
2013  2012  2011
16/24 (67%) 18/23 (78%) 14/22 (64%)
stiJger/daler De opleiding scoort ieder jaar beter (stijger) 
of slechter (daler) en is in 3 jaar meer dan 20 procent van 
plaats veranderd (hoe beter de score, hoe lager 
het percentage).
Bedrijfskunde MER 
2013  2012  2011
14/21 (67%) 17/23 (74%) 20/22 (91%)
geen sYmBool Plek op de ranglijst van deze opleiding 
fluctueert te veel voor statistisch betrouwbare conclusies 
over een trend. 

***

*
**

***

de rangliJst van grotere hogescholen 
in de keuzegids hBo voltiJd 2013 wordt 
aangevoerd door de Brabantse avans hoge-
school, met een totaalscore van 71 uit hon-
derd punten. de hogeschool zeeland en de 
Bredase nhtv volgen op de voet. 
De grote Randstadhogescholen blijven daar ver 
bij achter. De enige uit de Randstad die het vorig 
jaar nog relatief goed deed, de Haagse, is weg-
gezakt naar een twaalfde plaats met 57 punten. 
Net als vorig jaar op de dertiende plaats staat 
de Hogeschool Rotterdam, dit jaar met 56 pun-
ten, tegen 57,5 vorig jaar. Na achtereenvolgens 
Utrecht, Amsterdam en Leiden volgt hekken-
sluiter Inholland als zeventiende met 51 punten. 
Het percentage HR-opleidingen dat onvoldoende 
scoort, stijgt van 35 naar 40 procent, blijkt uit 
deze editie van de Keuzegids. De verder dalende 
scores passen in een veel eerder ingezette trend. 
Vorig jaar bleek al dat zeven opleidingen van 
de Hogeschool Rotterdam voor het vierde jaar 
achtereen daalden, tegenover één enkele almaar 
stijgende opleiding (elektrotechniek). Twee 
opleidingen zetten die dalende trend nu voor 
het vijfde jaar achtereen door (vormgeving en 
verpleegkunde). Drie andere dalers van vorig 
jaar zijn voor het eerst in vijf jaar gestabiliseerd 
op een onvoldoende (toevallig alle drie op een 
vijf: culturele en maatschappelijke vorming, 
maatschappelijk werk en dienstverlening en 
bedrijfseconomie).
Er zijn ook opleidingen die al jaren tussen vol-
doende en onvoldoende heen en weer schom-
melen en dit jaar toevallig aan de verkeerde kant 
geraakten. Zoals bijvoorbeeld de twee grootste 
opleidingen van deze hogeschool, commerciële 
economie en international business and ma-
nagement studies – waarvan de laatste overigens 
vaker onvoldoende dan voldoende scoorde de 
afgelopen vijf jaar.
De scores in de Keuzegids zijn relatief. Het grote 

aantal dalers in de tabel hiernaast zegt dus vooral 
dat de Hogeschool Rotterdam achterblijft bij de 
rest van Nederland. 
De opleiding scheepsbouwkunde/maritieme 
techniek is niet meegenomen in de berekening 
van het aantal HR-onvoldoendes. De metingen 
bij deze opleiding komen nog uit de periode dat 
scheepsbouwkunde bij Inholland zat in Delft. 
Pas dit collegejaar is scheepsbouwkunde begon-
nen als HR-opleiding.

 verPleegkunde laatste 
Behoorlijk teleurgesteld, maar ook oprecht 
verbaasd, zo reageert directeur Hans van der 
Moolen van IvG (gezondheidszorg) op de 
Keuzegids-score van verpleegkunde: voor het 
vijfde jaar op rij gedaald, nog dieper in de rode 
cijfers. ‘De Keuzegids baseert zich voor een 
belangrijk deel op de Nationale Studentenenquête 
(NSE)’, zegt Van der Moolen, ‘en puur op basis 
van die enquête is verpleegkunde juist licht 
gestegen.’ Studenten beoordelen de roosters 
en de toetsing iets beter en de inhoud van de 
opleiding scoort zelfs op een aantal punten geen 
onvoldoende meer. Keuzegids-directeur Frank 
Steenkamp legt uit waar het verschil tussen 
NSE en Keuzegids-score vandaan komt. ‘We 
vergelijken de opleidingen met het gemiddelde 
van alle Nederlandse hbo-opleidingen. Dat 
gemiddelde is licht gestegen en de stijging van 
verpleegkunde was nog kleiner. Dus de opleiding 
daalt een fractie in vergelijking met de rest. 
Maar dat is echt millimeterwerk. Welke cijfers je 
ook gebruikt, statistisch gezien is er geen sprake 
van vooruitgang. Of: in dit tempo duurt het nog 
twaalf jaar voordat de opleiding in de buurt van 
het landelijke gemiddelde komt.’

Op een belangrijk onderdeel is verpleegkunde 
ook in de NSE gedaald: de kwaliteit van feed-
back en begeleiding van docenten is volgens stu-

denten naar beneden gegaan. De bereikbaarheid 
en de ‘inspirerendheid’ van docenten scoort al 
langer een onvoldoende. Van der Moolen: ‘In 
het verleden werden docenten ingezet op ge-
bieden waarop ze niet of minder deskundig 
zijn. Daar zijn we dit collegejaar helemaal van 
afgestapt. Ik vind dat je les moet geven op je 
expertise, dan krijg je ook enthousiaste en inspi-
rerende lessen.’
Van der Moolen zit nu in zijn tweede jaar als 
directeur van IvG. Vorig jaar wist hij zeker dat 
de Keuzegids dit jaar positiever zou zijn. Dat 
denkt hij ook nu weer over volgend jaar. ‘Ik zie 
verbetering in de scores van de eerste cohorten 
én in die van alle studenten. Ik durf ook voor 
volgend jaar weer te zeggen dat we het beter 
gaan doen in de Keuzegids.’

 verloskunde sPurt vooruit 
De opleiding verloskunde stijgt twintig punten 
ten opzichte van vorig jaar. Dat is een sprong 
die alleen de HR-opleiding maritiem officier de 
afgelopen vijf jaar heeft gemaakt. Daarmee voert 
verloskunde dit jaar verrassend de lijst aan met 
opleidingen van de HR die in de Keuzegids staan. 
Onderwijsmanager Marion van Harn denkt dat 
een in 2009 ingevoerd nieuw curriculum hier 
mede de oorzaak van is. Er is een heel nieuwe 
manier van toetsen ingevoerd, een onderdeel dat 
in het verleden slecht scoorde. Bij die toetsing 
betrekt de opleiding ook intensief mensen uit de 
praktijk, iets wat studenten zeer waarderen, weet 
Van Harn.’ O Olmo Linthorst m.m.v. HOP

Lees de XL-versie van dit artikel op 
onze site www.profielen.hr.nl.

In het volgend nummer van Profielen een 
interview met collegevoorzitter Ron Bormans, 
o.a. over studenttevredenheid.

40% HR-opleidingen 
onvoldoende
Voor het tweede jaar op rij is het aantal opleidingen 
van de Hogeschool Rotterdam dat onvoldoende scoort 
in de Keuzegids toegenomen. Van de grote hogescholen gaat 
het Brabantse Avans er weer met de eerste plaats vandoor.

nieuws keUzegids 2012 
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en dit is het eindproduct…

Ontwerp, productie en fotografie: 
afra engel, floor hoogland 
en fleur Pennarts
Model: zareb hoeve, 
derdejaars modevormgeving 
Productie en tekst: 
esmé van der molen
Met dank aan: gerrit Jan vos, 
afdelingsdocent modevormgeving

maak een product

Maak een product 
met 100 euro. 
Die opdracht pakten 
derdejaars modevormgeving 
Afra Engel, Floor Hoogland 
en Fleur Pennarts graag aan. 
Ze ontwierpen – geheel in het 
teken van de verjaardag van 
Profielen – een spetterende 
feestjurk. Kijk mee met 
hun proces van idee 
tot eindproduct. 

Aan de slag met 100 euro

de deal
op de Profielen-redactie krijgen de studenten 
een briefje van 100 euro overhandigd. Niet 
eerder hadden zo zo’n biljet in handen. Fleur 
tekent  voor ontvangst.

het Patroon
Patroon tekenen is de specialiteit van Fleur. 
Zij heeft ook een vaste hand en zet straks de 
schaar in de stof.

naaien
Genoeg gepraat, getekend, geshopt en geknipt. 
Floor zet het eindontwerp achter de naai-     
machine in elkaar. Zij is de ‘netste’ achter de 
naaimachine.

stressfactor: de Band
Het patroon wordt goedgekeurd. Het echte werk 
kan beginnen. Is er nog stress? ‘Ja, de band erop 
naaien is lastig. Dat kan gaan bobbelen.’

shoPPen
‘We kozen een soepel vallende stof met een 
grafisch dessin en rekenden 93,70 euro af voor 
drie meter stof, band en garen.’

ontwerPen
‘Er is een economische crisis en wij hebben 
maar 100 euro voor een feestjurk. Daarom    
lieten we ons inspireren door de stofbespa-
rende kimono.’

Proefmodel
Voordat de stof wordt geknipt, kijken de stu-
denten of het patroon werkt. Afra naait en past 
een proefmodel.

engelse naad
De jurk moet er niet alleen aan de buiten- maar 
ook aan de binnenkant mooi uitzien. Daarom 
gebruiken de studenten de Engelse naad. 



14 Profielen / nummer 15      nummer  / Profielen

nieuws

amanda nedermeiJer: 
animatie Binnen documentaires
amanda ging na haar opleiding animatie en gamedesign 
aan het grafisch lyceum in rotterdam naar de willem de 
kooning academie voor een bachelor animatie. Daar heeft 
ze onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van animatie 
binnen documentaires. Af en toe maakt ze een uitstapje 
naar 3D software, maar voor haar afstudeerproject The 
Animation of Man ging ze terug naar 2D animatie. Sterker 
nog: naar stopmotion, een filmtechniek waarbij frame voor 
frame wordt gefilmd. Het verhaal van de korte film gaat 
over een animator (Amanda) die een koppige animatie 
creëert. Eén die zijn eigen weg wil gaan, wat bij zowel 
animatie als animator tot frustratie leidt. Door gebruik te 
maken van papier en de mogelijkheden en beperkingen 
die daarbij horen, wil Amanda de kijker bewuster maken 
van het animatieproces zelf.

 hou Je nog wat over aan zo’n hot100? 
‘er is geen prijs verbonden aan een vermelding op de lijst. 
wel kregen we tijdens de hot100-dag een symbolisch 
speldje opgespeld. En we moesten een ballon oplaten 
voor de toekomst. De mijne vloog natuurlijk linea recta de 
boom in. Maar het belangrijkste is dat je met veel andere 
gemotiveerde kunstenaars in contact komt en een goed 
netwerk kunt opbouwen. Vlak voor de lunch riep een man 
dat hij nog op zoek was naar iemand die goed cartoons 
kon animeren. Ik heb direct mijn hand opgestoken en heb 
inmiddels al wat afspraken met hem gemaakt. Daarbij is 
mijn LinkedIn-account flink gegroeid na die dag. Dat is 
alleen maar handig.’

 hoe hooP Je dat Je toekomst eruitziet? 
‘ik ben net voor mezelf begonnen en dat is best spannend, 
zo op zoek gaan naar werk. Er komen veel leuke dingen 
aan. Zo wordt mijn film bij de showcase van Breaking 
Ground (een platform voor Europese filmstudenten, red.) 
getoond en is ie ook genomineerd voor Klik! Amsterdam, 
een animatiefestival. Ik geloof dat je gewoon hard moet 
werken. Dan komt het vanzelf wel goed. ’O Alice Boothby 
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wat is hot100?
de hot100 is een lijst van veelbelovende, net 
afgestudeerde studenten van nederlandse hogescholen 
en universiteiten op het gebied van media, kunst en 
digitale cultuur. Zij hebben als afstudeerproject zoiets 
bijzonders afgeleverd dat hun docenten hen hebben getipt 
voor de lijst. Zelf inschrijven kan dus niet. De nominaties 
worden niet alleen gebaseerd op eindexamenwerk, maar 
ook op een algehele verwachting dat de genomineerden in 
de toekomst nog weleens relevante dingen kunnen gaan 
doen.

11 hr-studenten oP de liJst
Van de Hogeschool Rotterdam haalden Daphne van 
otterloo en Anouk van der Wulp (beiden communication 
and multimedia design) de lijst. Van de Willem de Kooning 
Academie/HR en Piet Zwart Instituut/HR haalden de 
volgende net afgestudeerden de HoT100: de bachelor-
afgestudeerden Stefan Rijsmus & Tayfun Sarier (advertising), 
Fernando van der Vlist (grafisch ontwerpen), Amanda 
Nedermeijer (animatie), Alex Starr (grafisch ontwerpen), 
en master-afgestudeerden Tomás Navarro (media design 
and communication), Laurier Rochon (media design and 
communication), Lieven van Speybroeck (media design 
and communication), Laura Macchini (media design and 
communication). 

Meer weten? Ga dan naar virtueelplatform.nl/activiteiten/hot100. 
Een Pinterest-pagina met alle leden vind je op 
pinterest.com/virtueelp/hot100-2012.

Amanda

Jong, talentvol 
en hot 

nieuws

laura macchini: videoartist 
laura is van oorsprong italiaanse en studeerde media-
design in milaan. Voor haar master aan het Piet Zwart 
Instituut verhuisde ze naar Rotterdam. Ze is net 
afgestudeerd met haar project I’m already falling apart 
and I haven’t even started the video yet. 

 kun Je Je installatie omschriJven? 
‘het is een ruimte waarin een projectie wordt gedraaid. 
als er meer mensen binnenkomen, verandert de video. 
op de video’s zijn fragmenten te zien van mensen die 
filmpjes van zichzelf als een soort dagboek op YouTube 
geplaatst hebben. Daarmee wil ik laten zien dat een 
intieme boodschap op het internet in context geplaatst 
kan worden. Veel meer mensen hebben toegang tot jouw 
filmpje dan je zelf in eerste instantie denkt. Ik kan als 
kunstenaar vervolgens alles met je filmpje doen, want 
het is rechtenvrij. Ik heb wel contact opgenomen met de 
makers van de YouTube-filmpjes. Sommigen werden heel 
boos en hebben direct hun filmpjes verwijderd. Anderen 
waren verbaasd dat ik het gevonden had of vonden het 
juist leuk. Maar ik deed niets illegaals. Vaak weten mensen 
niet wat de consequenties zijn als je je filmpje online zet.’

 Je Bent afgestudeerd. Je zit in de hot100. 
 wat nu? 
‘ik ben sowieso hartstikke trots dat ik bij de hot100 hoor. 
ik had het helemaal niet verwacht. Als iemand je kroont 
tot goede student, dan mag je daar trots op zijn toch? Wat 
de toekomst betreft: ik heb nét een baan gevonden in 
Den Haag, bij een bedrijf dat computers programmeert. 
Dat heeft weinig met kunst te maken. Maar voor mij is 
het belangrijk om goed te worden in de techniek voordat 
ik creatief verder kan. Deze baan kan mij dus helpen om 
later een betere kunstenaar te worden. En daarbij, ik heb 
ook gewoon een inkomen nodig. ’ 

Het zijn er dan niet 
precies 100, maar elk jaar 
verschijnt de HoT100, 
een selectie van de meest 
talentvolle afgestudeerde 
studenten op het gebied 
van media, kunst en 
digitale cultuur. 
amanda nedermeijer en 
laura macchini horen 
nu bij de club, net als negen 
andere studenten van de 
Hogeschool Rotterdam.

Laura
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groepsportret

Lees de interviews op de volgende pagina.

 Fotografie: levien willemse  Tekst: esmé van der molen 

Lerarenopleiding geschiedenis

‘fotograaf of werkzaam 
 bij de luchtmacht’ 

Ruimtelijk ontwerpen, WdKA

‘architect’
oriënterende propedeuse 
gedrag en maatschappij

 ‘maatschappelijk werker 
 en op reis’ 

Commerciële economie

‘internationaal werkzaam 
 in marketing’ 

Mer-bedrijfskunde

 ‘eigen adviesbureau’ 

Mickey Vissers (18)

Rolushka Gibbes Ramirez (22)

Sachin Lalbiharie (23)
Nina Rimmelzwaan (22)

Kaylee Bos (18)

Pedagogiek

‘weet het nog niet precies’ 

Eva Manhave (17) Mea Douwes Dekker (18)

Lerarenopleiding geschiedenis

 ‘officier in de krijgsmacht’ 

Pabo, deeltijd

 ‘onderwijzer in suriname’ 
Fiscaal recht en economie

 ‘consultant’ 

Over 10 jaar ben ik 
tien eerstejaars blikken tien jaar vooruit. Waar staan ze dan? En wat zijn ze ‘geworden’?

Case Lagendijk (41)

Sam Rapaport (20)

groepsportret

Sam Bakker (18)
Pedagogiek

 ‘Pedagoog of 
 orthopedagoog’ 
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Nina Rimmelzwaan (22)
oriënterende propedeuse gedrag en maatschappij
‘ik ben via de 21+-toets binnengekomen. hiervoor heb ik havo en 
vwo gedaan, maar niet afgemaakt. Daarna heb ik kapper- en horeca-
opleidingen gevolgd, maar ook die heb ik niet afgemaakt. ondertussen 
werk ik al twee jaar in de gehandicaptenzorg. Zo kwam ik op het idee 
om een sociale opleiding te gaan doen. Bij opgm voel ik me eindelijk 
op mijn plek. Ik heb weer iets om me in vast te bijten. over tien jaar 
heb ik hopelijk een leuke baan, misschien als maatschappelijk werker. 
Het zou mooi zijn als ik dat zou kunnen combineren met reizen.’

commerciële economie
‘ik ben geboren in de do-
minicaanse republiek en 
heb daarna veertien jaar 
op curaçao gewoond. Ik 
ben niet Nederlandstalig 
opgevoed, maar heb wel 
onderwijs gevolgd in het 
Nederlands. omdat de 

voorzieningen en het on-
derwijsniveau goed zijn, 

heb ik ervoor gekozen om 
in Nederland te gaan stu-
deren. Commerciële eco-

nomie is heel algemeen. in 
een steeds veranderende 
wereld is het verstandig 
om je breed te scholen. 

Dan kun je overal terecht. 
Ik hoop dat ik over tien 

jaar een baan in de marke-
ting heb en de wereld 

kan rondreizen.’

Mickey Vissers (18)
lerarenopleiding 

geschiedenis
‘over tien jaar ben ik 

doorgebroken als fotograaf 
of werk ik bij de luchtmacht. 
Ik doe nu lero geschiedenis, 

omdat ik ben afgewezen bij de 
Luchtmacht. Er solliciteerden 

meer dan 13.000 mensen voor 
twintig beschikbare plekken. ik 
ga het weer opnieuw proberen, 

al is de kans klein dat ik er 
dan wél doorheen kom. Ik heb 
erover getwijfeld om fotografie 
te gaan studeren; mijn andere 
grote droom. Maar ook dan 
is de kans om het te maken 
niet groot. Na mijn p wil ik 

daarom naar de universiteit; 
criminologie of psychologie 

studeren, tenzij ik er doorheen 
kom bij de Luchtmacht.’

Sachin Lalbiharie (23)
mer-bedrijfskunde
‘ik ben nu eerstejaars bedrijfs-
kunde, maar ik heb al drie stu-
diejaren achter de rug bij vast-
goed & makelaardij. Ik vond het 
een fantastische studie, maar ik 
ben gestopt toen bleek dat de 
vooruitzichten op werk steeds 
slechter werden. Ik besloot om 
een tijd fulltime als accountma-
nager in de haven te gaan wer-
ken. Ik verdiende genoeg om 
een spaarpotje te kunnen aan-
leggen voor mijn nieuwe studie, 
want ik kan niet meer rekenen 
op volledige stufi. Dit jaar ben ik 
weer begonnen, nu bij bedrijfs-
kunde omdat je er alle kanten 
mee op kan. als ik klaar ben, wil 
ik eerst een baan zoeken om 
werkervaring op te doen. Maar 
mijn droom is om over een paar 
jaar samen met drie vrienden 
een adviesbureau op te richten. 
We zijn thuis in accountancy, 
recht, forensische ICT en finan-
cial service management. Ho-
pelijk hebben we over tien jaar 
onze naam gevestigd.’

Rolushka Gibbes 
Ramirez (22)

Kaylee Bos (18)
ruimtelijk ontwerpen, 
willem de kooning 
academie
‘mijn droom is dat ik over 
tien jaar architect ben. Na 
de middelbare school heb 
ik een tussenjaar genomen 
om even goed na te denken 
wat ik wil. Ik ben toen hier 
op uitgekomen. Als ik klaar 
ben bij de WdKA, wil ik een 
tweejarige master tot architect 
volgen. het lijkt me super om 
ooit bij een bureau te werken. 
Dat het in de architectuur en 
bouw crisis is, houdt me niet 
tegen. Dit is echt wat ik wil.’

groepsportret

Sam Rapaport (20)
lerarenopleiding 

geschiedenis
‘over tien jaar ben ik hopelijk 
officier in de krijgsmacht. Ik 

ben geïnteresseerd in conflict, 
in de tactische en strategische 

kant ervan, maar ook in de 
geschiedenis van het leger. ik 
doe op dit moment mijn p bij 
de lerarenopleiding, omdat 

ik daarmee kan doorstromen 
naar de universiteit. Daar wil 

ik krijgskunde studeren. Ik 
heb geen andere keuze dan 
deze omweg te nemen, want 

eigenlijk heb je vwo nodig om 
officier te worden. over tien 
jaar ben ik dertig. Dan heb ik 
in ieder geval ook een vrouw 

en – even rekenen – 
misschien al één kind.’

Case Lagendijk (41)
Pabo, deeltijd
‘al vijftien jaar lang wil ik eigenlijk het onderwijs in. maar ik had een 
goede baan als salesmanager en ik durfde die zekerheid niet op te 
geven. Door de crisis kwam mijn bedrijf in de problemen en afgelopen 
april stond ik samen met 38 collega’s ineens op straat. Iedereen was 
in tranen, behalve ik. eindelijk had ik de mogelijkheid om mijn hart te 
volgen. over tien jaar hoop ik als onderwijzer een paar jaar ervaring te 
hebben en toe te zijn aan mijn andere droom: verhuizen naar Suriname. 
Mijn vrouw komt daar vandaan. Het liefst willen we daar met onze twee 
kinderen een nieuw leven opbouwen.’

Mea Douwes 
Dekker (18) 
fiscaal recht en economie
‘ik heb lang getwijfeld of ik 
de bèta of economische kant 
zou opgaan. Toen ik me ging 
oriënteren op een studie begon 
ik bij scheikundige opleidingen. 
uiteindelijk werd het fiscaal 
recht en economie, een beetje 
tegen de verwachting in. ik ben 
geïnteresseerd in recht en vind 
het leuk om te puzzelen met 
belasting. Bovendien moet je 
als consultant goed met mensen 
kunnen omgaan. Ik hoop dat 
ik over tien jaar bij een groot 
bedrijf als consultant werk, bij 
PwC bijvoorbeeld. Maar eerst 
wil ik nog op reis. Ik ben al eens 
in India geweest en wil weer 
terug en ook Zuid-Amerika 
staat op mijn lijstje.’

Sam Bakker (18)
Pedagogiek

‘ik hou van kinderen. ik heb 
bewust een studie gekozen 

om met die doelgroep 
te gaan werken. Na mijn 

p of afstuderen wil ik 
verder in dit vakgebied 

en een master volgen. Als 
pedagoog of orthopedagoog 

werk je met kinderen die 
problemen hebben of die 
in een probleemsituatie 

moeten opgroeien. Dat vind 
ik interessant. het liefst ga 

ik aan de slag bij Jeugdzorg 
of in opvoedondersteuning 
voor gezinnen. Dicht bij de 
doelgroep. Zelf wil ik ook 

graag kinderen.’

Eva Manhave (17)
Pedagogiek
‘over tien jaar ben ik 27. ik zou 
echt niet weten waar ik dan sta.
Ik wil in ieder geval een goede 
baan hebben, maar hoe en wat, 
daar ben ik nog niet uit. na mijn 
p of hbo wil ik graag naar de 
universiteit. Mijn ouders hebben 
ook een universitaire studie 
gedaan en ik wil het liefst zo hoog 
mogelijk zijn opgeleid. Het zou 
kunnen dat ik dan ook kies voor 
pedagogiek, maar dat heb ik nog 
niet besloten. Ik heb in ieder geval 
wel echt iets met kinderen.’ 

groepsportret
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hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Ik doe dit docentschap naast mijn praktijk als beeldend kunstenaar. 
Voor mij is het wezenlijk dat je kennis deelt. Daar word je als kunstenaar 
beter van en het is ook voor studenten goed om te werken met iemand 
die zelf uitvoerend met kunst bezig is. De eerste acht jaar als docent heb 
ik vooral persoonlijk en sociaal veel geleerd. Twee jaar geleden was dat 
een beetje klaar. Gelukkig kwam toen de mogelijkheid om aan de slag te 
gaan bij het lectoraat Cultural diversity en sinds september werk ik mee 
aan de I-Lab Guerilla gardening. Die vernieuwing zorgt ervoor dat de 
lessen mijn kunstenaarschap nu ook inhoudelijk voeden.’

ziJn studenten van nu anders dan tien Jaar geleden?
‘Ze zijn in ieder geval afhankelijker geworden van het systeem. Ze 
willen wel individueel hun eigen ding doen, maar laten uiteindelijk veel 
afhangen van de docent en de studiepunten die ertegenover staan. Een 
open opdracht vinden ze lastig. Ik begrijp het wel, want het systeem jaagt 
studenten op tot efficiënt studeren. Maar juist met die onzekerheid en 
vragen moet je leren omgaan als kunstenaar.’

over tien Jaar?
‘Ik denk dat ik dan nog steeds docent ben. Een les is voor mij een 
dialoog, een publieke ontmoeting. En ik wil zeker op die manier blijven 
leren en kennis delen.’ O

10 jaar voor de klas

reinaart vanhoe (40)
docent willem de kooning academie/i-lab guerilla gardening
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hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Mijn geschiedenis met de HR gaat terug tot in de jaren tachtig toen 
ik hier zelf studeerde; eerst aan de HTS en daarna aan de Academie 
van Bouwkunst. Later werd ik vanuit EGM projectarchitect van grote 
verbouwingen op de HR, zoals die van Museumpark in 2001. Als parttime 
docent heb ik het onderwijs sterk zien veranderen. De invoering van het 
Rotterdams Onderwijsmodel zorgde voor een nieuwe inrichting van het 
onderwijs. Eerst was alles projectgestuurd, nu zijn theorie en praktijk 
uit elkaar getrokken. Ook de controle op de kwaliteit van het onderwijs 
is door de accreditatie verscherpt. Daardoor vind ik het onderwijs nu 
zakelijker dan tien jaar geleden.’

ziJn studenten van nu anders dan tien Jaar geleden?
‘Als mens zijn ze niet veranderd, maar de groepen die hier binnenkwamen 
wel. Toen ik begon als docent, hadden we studenten die echt kozen 
voor de bouw. Maar in de jaren tussen 2004 en 2007 meldden zich veel 
zoekende studenten. Ze hadden niet per se iets met bouwkunde, maar 
wilden wel een hbo-papiertje. Toen zag je een dip in het niveau. Maar 
ik moet zeggen dat de crisis zijn werk heeft gedaan. Sinds 2008 stijgt 
het niveau weer. Studenten die in deze moeilijke tijd kiezen voor dit vak 
hebben in ieder geval de drive.’

over tien Jaar?
‘Ik denk dat ik dan nog steeds lesgeef in combinatie met mijn werk als 
architect. Dat is goed voor de studenten en voor mezelf. Van niets iets 
maken, dat blijft het mooiste wat er is.’O

John de Jong (49)
docent igo-bouw, 2 dagen per week 
architect egm-architecten

hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Mijn werk is enorm veranderd. Ik kwam hier binnen als invaldocent 
met mijn baby nog aan de borst. Daarna kreeg ik een contract als schaal 
9-docent en gaf ik praktijklessen binnen het basisteam van de eerste 

saskia lavooij (47)
docent lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn

hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Ik ben minstens vier keer verhuisd: van Academieplein naar 
Museumpark, naar Academieplein en weer naar Museumpark en nu 
Wijnhaven. Toen ik hier begon, bestond de hogeschool nog uit allemaal 
kleine clubjes. Inmiddels is het een hogeschool geworden met een eigen 
identiteit en is het meer en meer een instelling voor kennisontwikkeling. 
Een goede zaak, vind ik. Zelf ben ik betrokken bij de I-labs.’ 

ziJn de studenten van nu anders dan 10 Jaar geleden?
‘Nee. Als ze hier als voltijdstudenten binnenkomen, beginnen ze aan een 
nieuwe fase in hun leven. Het valt me op dat ze vaak niet goed weten 
wat ze willen, maar dat is niet erger dan tien jaar geleden. Tegenwoordig 
proberen we ze daar met het programma Studiesucces in te begeleiden, 
al denk ik wel dat er meer nodig is dan een intakegesprek of slc 
(studieloopbaancoaching, red.).’

over tien Jaar?
‘Dan ben ik waarschijnlijk net met pensioen. Maar tot die tijd blijf ik 
docent. Lesgeven is echt mijn ding.’O

arthur van der molen (56)
docent ict/bedrijfskunde/recht
instituten: iBk (bedrijfskunde), ifm (financieel management) en eas (engineering)

10 jaar voor de klas
Profielen interviewde 10 docenten die 10 jaar bij de hogeschool werken.
(met dank aan bianca van der linden, p&o) 

jaren van hbo-v (verpleegkunde, red.). Inmiddels heb ik de overstap 
gemaakt naar de lerarenopleiding en houd ik me naast het lesgeven 
bezig met digitale didaktiek en de ontwikkeling van onderwijs. Ik was 
altijd een enorme jobhopper, maar omdat ik me hier steeds heb kunnen 
ontwikkelen, zit ik alweer tien jaar op de hogeschool.
‘Ik heb de meeste jaren doorgebracht bij de opleiding verpleegkunde. 
Een paar jaar geleden waren studenten ontevreden en hingen de vuile was 
buiten. Dat heeft mij persoonlijk geraakt. Toen heb ik serieus getwijfeld 
of ik dit werk wel kon volhouden. Met de komst van de nieuwe directie 
zit het instituut gelukkig weer in de lift.’  

ziJn studenten van nu anders dan tien Jaar geleden?
‘Nee, studenten zijn niet wezenlijk veranderd. De maatschappij verandert 
wel voortdurend en dus hebben studenten van nu meer middelen tot hun 
beschikking. Ik vind dat ze veel sturing nodig hebben in hoe ze goed met 
alle digitale mogelijkheden kunnen omgaan. Anders ontstijgen ze het 
Google-niveau niet. Wat leuk blijft, is de ontwikkeling die ze doormaken 
in die vier of vijf jaar: van puber naar volwassene, of van mbo’er naar 
professional met hbo-niveau.’

over tien Jaar?
‘Als ik nieuwe dingen kan blijven leren en iets kan betekenen voor 
studenten, dan ben ik hier nog wel over tien jaar.’OF
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‘de oPleiding is aBsoluut niet zo slecht’, 
reageert sven van rosmalen, docent ci-
viele techniek oP de hr. ‘ik steek mijn hand 
in het vuur voor elke student die ik aflever aan 
het bedrijfsleven. In het onderzoek wordt kri-
tiek geuit op het beheersen van constructieve 
vaardigheden. Maar als je écht een construc-
teur wilt hebben, dan moet je een constructie-
opleiding aanbieden. Die is er nu niet. Studen-
ten kiezen liever voor een bredere opleiding als 
civiele techniek of bouwkunde om daar later 
nog een minor constructieve bouwkunde aan 
vast te plakken. op hun achttiende zijn ze vaak 
te jong om al te weten waarin ze zich willen 
specialiseren.’
Ylja van Kouwenhoven, onderwijscoördinator 
bouwkunde, onderschrijft dat er weinig wis-
kunde en mechanica bij bouwkunde wordt ge-
geven. ‘Bouwkunde leidt breed op. Je wordt er 
geen constructeur mee.’ 

Bij onderwijsmanager civiele techniek Peter 
van rijn viel het onderzoek rauw op zijn dak. 
het duimdikke rapport ligt op zijn bureau. ‘Het 
geeft wel stof tot nadenken omdat mensen uit 
het beroepenveld klagen over het niveau. op de 
hogeschool heeft elk instituut al jarenlang een 
beroepenveldcommissie waarin opleidingen en 
vertegenwoordigers van bedrijven met elkaar 
in gesprek zijn over de aansluiting tussen the-
orie en praktijk.’ Wouter Visser van Iv-Consult 
is lid van de beroepenveldcommissie van EAS 
(engineering en applied science) en herkent het 
beeld dat VNconstructeurs schetst. ‘De diepgang 
en moeilijkheidsgraad wordt naar mijn mening 
te veel afgevlakt in de opleidingsjaren waar 
juist het toepassen van het geleerde centraal 

moet staan. Het werkveld heeft behoefte aan 
afgestudeerden met dieptekennis en bijbeho-
rende vaardigheden. Verbreding hoeft niet ver-
keerd te zijn, maar men moet zich goed realise-
ren dat verbreden voor veel werkgebieden ook 
een marktwaardevermindering kan betekenen. 
in plaats van verbredende minoren zouden de 
hogescholen juist verdiepende minoren moe-
ten aanbieden. Die zijn dan minder toeganke-
lijk voor andere opleidingen, maar is dat erg?’ 
Van Rijn: ‘om die reden bieden wij dan ook de 
verdiepende minor constructief ontwerpen aan 
om het verschil tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt te verkleinen.’

geen tu-light
De studenten met wie Profielen sprak, herken-
nen het beeld dat het onderzoek oproept. Lisa 
de Boom (20) is vierdejaars bouwkunde en 
volgt nu de minor constructief ontwerpen. de 
aandacht voor exacte vakken is zeker de eer-
ste jaren niet zo groot, vindt ze. ‘de eerste drie 
jaar, totdat je een minor gaat doen, zijn heel 
algemeen. In die periode krijg je veel project-
onderwijs. Daar leer je onderzoek doen en sa-
menwerken. Dat kan heel nuttig zijn, maar de 
technische kant van bouwkunde is daaraan een 
beetje ondergeschikt. Ik denk dat er een betere 
mix gemaakt moet worden tussen softere vak-
ken en harde techniek.’ 

Maurits Leentvaar (20) is vierdejaars civiele 
techniek: ‘In havo vier wist ik al dat ik civiele 
techniek wilde studeren en toen heb ik be-
wust gekozen om wiskunde D te doen. ik heb 
hier qua wiskunde niet meer geleerd dan op 
de middelbare school. Dat viel me wel tegen. 
Maar zowel civiele techniek als bouwkunde 
zijn brede opleidingen en dus is het logisch dat 
de focus niet per se op de exacte vakken ligt. 
Als het bedrijfsleven denkt dat deze studies 
een soort Tu-light zijn, dan klopt dat niet. Bij 
de Tu word je niet opgeleid tot werkvoorbe-
reider. Als studenten aan de Tu zijn afgestu-
deerd weten ze niet wat een centerpen is, een 
pen om de bekisting tijdens het betonstorten 
op zijn plaats te houden. Dat weten wij dan 
weer wel.’

Preken voor eigen Parochie
‘Het publiceren van zo’n rapport op vakweb-
sites, vind ik preken voor eigen parochie’, zegt 
docent Van Rosmalen. ‘de vakmensen wéten 
dat wij geen constructeurs opleiden en dat het 
onderwijs de afgelopen jaren flink is veran-
derd. Natuurlijk is er water bij de wijn gedaan. 
Maar we zijn wel de op een na beste opleiding 
van Nederland. Zo’n onderzoek vind ik dan een 
beetje flauw.’ ‘Ik zou graag willen doorstude-
ren voor constructeur’, vertelt Lisa. ‘Maar als je 
dit hoort, dan denk ik: ze zitten helemaal niet 
op mij te wachten in het bedrijfsleven. Ik ben 
vol voor mijn studie gegaan en dan is het stom 
om te horen dat die zo’n beetje afgeschreven 
wordt in zo’n onderzoek, alsof de studie die ik 
al jaren doe geen waarde heeft.’ O   

Alice Boothby

kennis wiskunde en 
mechanica onvoldoende?

Afgestudeerden van de opleidingen bouwkunde en civiele techniek hebben onvoldoende kennis van 
wiskunde en mechanica. Dat zegt beroepsvereniging VNconstructeurs. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt 

zouden te weinig weten van toegepaste mechanica, constructieleer en modelleren. Profielen vroeg 
betrokkenen om een reactie.

‘Ik denk dat er een betere 
mIx gemaakt moet worden 

TusseN soFTere vakkeN 
eN Harde TecHNIek.’ 

nieuws

waar 

niet waar

hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Ik heb de hogeschool geografisch kleiner zien worden. Van Hogeschool 
Rotterdam & Omstreken werden we Hogeschool Rotterdam en trokken 
we ons terug op deze stad en regio. In studentenaantallen dijde de 
school juist uit. Toen ik hier zelf eind negentiger jaren studeerde, telde de 
academie 800 tot 900 studenten. Nu hebben we rond de 2000 studenten. 
Het groeimodel en het emancipatiemodel streden om de eerste plaats, en 
dat gold voor het hele hbo. Maar in die focus op massa en marktaandeel is 
kwaliteit het slachtoffer geworden. De laatste jaren zien we dus weer een 
kentering en is er de roep om meer kwaliteit. Ik kijk wel met verbazing 
naar de manier waarop men denkt die kwaliteit te kunnen afdwingen: 

Paul Pos (49)
docent vakdidactiek wdka

hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Lesgeven op zich is al afwisselend, vooral bij een technische opleiding. 
Ik geef onder andere wiskunde en regeltechniek en ben vanaf het begin 
studieloopbaancoach van de mbo-instroom. In de loop der jaren heb 
ik er taken bij gekregen. Zo ben ik tegenwoordig ook actief in de pr en 
voorlichting. Ik bezoek bijvoorbeeld mbo’s om leerlingen te informeren 
over studeren aan het hbo. Om die overstap makkelijker te maken, 
hebben we een doorstroomtraject waarin ze in hun derde en vierde 
mbo-jaar alvast wiskunde volgen bij ons.’

ziJn studenten van nu anders dan tien Jaar geleden?
‘Nee, dat denk ik niet. Ik vind dat ze nog steeds gemotiveerd met hun 
studie bezig zijn.’

over tien Jaar?
‘Het lesgeven vind ik echt heel leuk. Het is geweldig als je het kwartje ziet 
vallen. Daarom hoop ik dit werk nog lang te mogen doen. Gelukkig blijft 
de vraag naar technici groot, dus ik denk dat het wel goed zit.’ O

Het volgende docentenportret lees je op p.36

10 jaar voor de klas
Profielen interviewde 10 docenten die 10 jaar bij de hogeschool werken. 

elles van den Bergh (38)
docent elektrotechniek
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met controle en regeltjes. Er gaat nu ongelooflijk veel tijd verloren aan 
administratie en legitimatie, en dat gaat rechtstreeks af van de tijd die je 
hebt voor je studenten.
‘Persoonlijk is de hogeschool een goede werkgever voor mij geweest. Ik 
ben docent en onderwijsmanager geweest, en nu ben ik weer docent. Ik 
heb me steeds kunnen ontwikkelen. Op dit moment doe ik de master 
Leren & innoveren.’

ziJn studenten van nu anders dan tien Jaar geleden?
‘Nee, mensen veranderen niet zo snel. Omstandigheden wel. Als 
samenleving hebben we ervoor gezorgd dat studenten meer geïnteresseerd 
zijn in kwantiteit – in studiepunten – dan in kwaliteit. Met de reclamezin 
‘Studiesucces voor iedereen’ doet de HR een belofte die denk ik nooit 
door de reclamecodecommissie zou komen. Als dat de insteek is van 
de hogeschool, en van de samenleving, moet je niet raar opkijken als je 
studenten kweekt die moeite hebben met teleurstelling, grenzen en eigen 
verantwoordelijkheid. Buiten dat blijven het gewoon jonge mensen met 
alles wat daarbij hoort, net zoals tien of twintig jaar geleden.’

over tien Jaar?
‘Of ik dan nog op de WdKA ben, weet ik niet. Maar ik ben dan zeker 
nog met dezelfde thema’s bezig: onderwijs en talentontwikkeling. Wat 
mij boeit, is dat de populatie op de Rotterdamse academie bijna helemaal 
uit witte middenklasse bestaat. Het kan niet zo zijn dat er in andere 
bevolkingsgroepen geen beeldende talenten rondlopen. Daar zie ik een 
taak voor mezelf.’ O Esmé van der Molen
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Kort verhaal Van ernest Van der kwast

ze hadden niet gedacht dat ze het ooit zouden ha-
len. er is geen naam voor. er is een platina huwelijk, er is een albas-
ten huwelijk en er is een eiken huwelijk, maar daarna houdt het op. 
Althans, daarna houdt het voor iedereen op. Behalve voor meneer en 
mevrouw Van Dijk. Ze leerden elkaar vlak na de Eerste Wereldoorlog 
kennen. Zij was zestien, hij achttien. Vier jaar later stapten ze in het 
huwelijksbootje en nu zijn ze honderd jaar getrouwd.
‘Voor negentig jaar heb je nog wel een naam’, zegt Tinus van Dijk. ‘Dan 
heb je een granieten huwelijk, maar dat haalt niemand.’
‘Behalve wij’, zegt Johanna van Dijk, ‘maar dat is ook alweer tien         
jaar geleden.’
ze kijken elkaar even aan en glimlachen. Ja, zij hebben het gehaald. 
vijftig, zestig, zeventig, vijfenzeventig, tachtig, negentig, honderd 
jaar. Goud, diamant, platina, albast, eiken, graniet... Meneer Van Dijk 
schraapt zijn keel. ‘Ik noem het een gewapend betonnen huwelijk’, 
zegt hij. ‘Wie honderd jaar getrouwd is, heeft een huwelijk van gewa-
pend beton.’
Johanna van Dijk laat me een fotoalbum zien. De eerste foto is die 
van hun huwelijk. De datum staat eronder geschreven: 22 november 
1922. De kleur van de blauwe inkt is bijna vervlogen, de foto zelf is 
vergeeld, maar het lijdt geen twijfel dat het meisje en de jongeman op de 
foto meneer en mevrouw Van Dijk zijn. Je kunt het zien aan de dikke 
wenkbrauwen van Tinus die in honderd jaar tijd alleen van kleur zijn 
verschoten, en aan de markante neus van Johanna.
‘Als ik had geweten dat ze zo’n grote neus had’,  zegt meneer Van Dijk, 
‘dan was ik nooit met haar getrouwd.’
‘Hij was zo verliefd op mij’,  vertelt mevrouw Van Dijk, ‘dat hij niet zag 
dat ik een grote neus had.’
ze hebben elkaar leren kennen in de kerk van het naburige dorp. 
meneer van dijk had de hele mis naar haar zitten kijken en na af-
loop had hij Johanna aangesproken. Een meisje van zestien; lange, 
blonde haren en rode wangen. Een beetje verlegen, maar dat kwam 
omdat ze net verhuisd was en nog niemand kende. Tinus was de eerste 
jongen die haar had aangesproken. Ik vraag hem of hij zich nog herin-
nert wat hij heeft gezegd.
‘Geen idee’,  antwoordt meneer Van Dijk. ‘Dat is zo lang geleden.’
‘Ja’,  zegt mevrouw Van Dijk. ‘Dat is heel lang geleden.’ Dan schiet haar 
iets te binnen. ‘Ik weet nog wel dat ik zijn ogen heel mooi vond. Daar 
heb ik heel lang in gekeken.’
En de eerste kus? 
Meneer Van Dijk begint te lachen. ‘Dat is een lastig verhaal’,  zegt hij. 
‘Ze wilde in het begin alleen mijn hand vasthouden en in mijn ogen 
staren, net zo lang totdat ik scheel begon te kijken.’
‘Ik was keurig opgevoed’,  zegt mevrouw Van Dijk.
‘Maar uiteindelijk is het toch gelukt, in de schuur van mijn vader.’
‘Tinus had verteld dat hij me iets wilde laten zien, maar in de schuur 
waren alleen spinnenwebben.’

Meneer Van Dijk haalt zijn schouders op en zegt dan: ‘Als ik niks had 
ondernomen, had het misschien wel honderd jaar geduurd.’
ik kijk naar de foto in het album en probeer het mysterie te ontrafe-
len, het raadsel van liefde, het geheim van het eeuwige huwelijk. Ik 
zie het niet. Ja, ik zie geluk, ik zie jeugd en stralende ogen. Maar ik zie 
niet het grote geheim, dat wat mensen bij elkaar houdt, wat perpetuele 
potentie lijkt te hebben. Dan kijk ik naar meneer en mevrouw Van Dijk, 
twee grijze gestalten, twee mensen die alles van elkaar weten, tweeling-
zielen. Ze hebben in al die jaren slechts twee of drie keer ruzie gehad, 
maar ze hebben er nooit aan gedacht om uit elkaar te gaan.
‘Dat kan niet’,  zegt meneer Van Dijk.
‘Onmogelijk’,  zegt zijn vrouw.
‘Ik ben van haar.’
‘En ik ben van hem.’
Meneer Van Dijk pakt een plastic doosje van tafel en opent het. Hij haalt 
er drie gekleurde pillen uit. ‘Deze zijn van jou’,  zegt hij tegen zijn vrouw. 
Daarna pakt hij nog eens vier pillen uit het doosje. ‘Deze zijn van mij.’
Tegelijkertijd nemen ze de medicijnen in met water.
‘Wie honderd jaar getrouwd wil zijn’,  zegt meneer Van Dijk, ‘moet 
natuurlijk wel in leven blijven.’
mevrouw van dijk laat me nog een aantal foto’s zien. hun huis, hun 
eerste auto, de geboorte van hun dochter, de geboorte van hun zoon. 
Er wordt niets verteld, het staat allemaal onder de foto’s in bijna vervlo-
gen inkt. Het is ook allemaal lang geleden.
Toen meneer en mevrouw Van Dijk vijftig jaar getrouwd waren, hadden 
ze een reis geboekt naar Mauritius. ‘Mijn vrouw heeft altijd van de zee 
gehouden’,  zegt meneer Van Dijk. ‘Ze houdt van de zon en het witte 
zand dat je in reclames ziet.’ Johanna van Dijk knikt. ‘Mijn man heeft 
altijd van jonge vrouwen gehouden’,  zegt ze. ‘Hij doet alsof hij een tijd-
schrift leest, maar ondertussen kijkt hij naar meisjes in bikini’s.’
Meneer Van Dijk is even stil en zegt dan: ‘Ooit was Johanna ook een 
heel mooie jonge vrouw.’
Daarna zwijgen ze en glimlachen ze weer naar elkaar. Ze zijn nu 
honderd jaar getrouwd en blijven thuis. Geen verre reis en ook geen       
uitstapje. Het is goed zo. 
ze hadden niet gedacht dat ze het ooit zouden halen. er kan van al-
les tussen komen, maar dat is niet gebeurd. Meneer Van Dijk tilt zijn 
hand langzaam omhoog en beweegt deze door de lucht. Het duurt bijna 
tien seconden, maar dan ligt zijn hand op die van zijn vrouw. Hun vin-
gers raken elkaar aan.
Het is een wonder. O
 
Ernest van der Kwast is schrijver (Mama Tandoori, Giovanna’s navel) en 
schrijft maandelijks een column in Profielen. Dit niet eerder gepubliceerde 
korte verhaal is het jubileumcadeau van Profielen aan haar lezers.   

Het 100-jarige huwelijk 
van meneer en mevrouwVan Dijk

 Illustratie: sascha Pijnaker 



Tekst: alice Boothby en olmo linthorst   
Fotografie: levien willemse 

en mark thornton (Faial Livingston)

Beeldreportage

nanette lindeman (28)
studeerde in 2004 af 

aan de willem de kooning 
academie/mode

een jaar lang werken aan 
een eigen collectie

 na zes jaar werken in de mode- 
 industrie gaat ze nu weer studeren. 
 ze is deze maand begonnen aan 
 een master breien in nottingham. 

‘ik heb gemerkt dat ik breimode heel 
interessant vind, het boeit me enorm. 
Daarom wil ik er meer over leren. De 
afgelopen zes jaar heb ik me in de 
commerciële modewereld gespecialiseerd 
in breien. Knitwear.’ 

het BurgerliJke leven
‘toen ik afstudeerde aan de wdka ben ik 
eerst voor mezelf begonnen. ik wilde een 
eigen label opzetten, maar was daar toch 
nog niet serieus genoeg voor. Binnen een 
half jaar ben ik al bij een commercieel 
bedrijf gaan werken. Eigenlijk gewoon 
veertig uur per week op kantoor zitten en 
aan collecties werken: het burgerlijke leven. 
In het begin was het heel leuk, omdat je 
geld verdient. En je leert hoe het is om 
gedisciplineerd te werken.’

vooruitstrevende groeP
‘in de modebedrijven waar ik werkte, keken 
we vooral naar wat nu het hipste van het 
hipste is, naar wat de vooruitstrevende 
merken maakten. Dat verwerkten we in onze 
collectie voor een jaar later. Als ik straks mijn 
master heb gedaan, zou ik graag zelf bij de 
vooruitstrevende groep gaan werken. Ik ben 
heel gedreven en hoop dat ik tijdens de 
master de discipline kan vasthouden die ik 
de afgelopen jaren heb aangeleerd. ze hebben 
in nottingham echt alle faciliteiten, allerlei 
soorten breimachines. Het is fantastisch dat 
ik dit kan gaan doen. Ik heb geld gespaard 
en krijg twee beurzen. Nu kan ik een jaar lang 
aan mijn eigen collectie werken.’

Profielen #12, 02-10-2003

De oorspronkelijke 
interviews kun je nalezen 

op profielen.hr.nl

flashbacks
Hoe zou het eigenlijk 
gaan met Melvin Miller, 
de eerste student die 
Profielen portretteerde 
in de voorloper van 
de rubriek WIE BEN 
JIJ DAN? de redactie 
ging op zoek naar de 
whereabouts van 
melvin en nog vijf 
andere oud-studenten. 
Tien, negen of acht jaar 
na dato gingen zij 
opnieuw en in dezelfde 
pose voor Profielen 
op de foto.

melvin miller (30)
studeerde personeel & arbeid, 

vrijetijdsmanagement en 
culturele en maatschappelijke 

vorming (cmv)

 in ruim negen jaar tijd heeft melvin de 
 wereld rondgereisd, geld verdiend en 
 een begin gemaakt met zijn gewenste 
 ‘elftal kinderen’, zoals hij dat negen 
 jaar terug noemde. 

‘ik ben een echte hosselaar. en als het 
tegenzit, ga ik gewoon wat anders doen. 
Zo heb ik mijn diploma cmv bij Inholland 
gehaald toen het hier niet lukte. En zo ging 
dat vroeger ook met relaties. Maar nu ben 
ik al acht jaar getrouwd, met Milka Sies, 
de dochter van de oprichters van de 
Voedselbank. Ze is mijn steun en toeverlaat 
en ruggengraat van het gezin. Inmiddels heb 
ik drie gekke meiden van zeven, vijf en twee 
jaar. Ze stellen allemaal vragen die ik niet 
kan beantwoorden en daar leer ik veel van, 
met vallen en opstaan.’

exPort surinaams eten naar duBai
‘ik geef nu drie dagen les op een roc in delft, 
rekenen, nederlands, sport en communicatie. 
De andere twee dagen ben ik bezig met het 
exporteren van Surinaams eten naar Dubai. 
Niet vanuit Suriname, dat is veel te duur. Het 
komt uit een fabriek in Maleisië die ik samen 
met een Turkse man heb gekocht. Hij kende 
een onderminister in Dubai en met één 
etentje was alles geregeld.’

talent verkoPen 
‘ik ben nu bezig met een site waarop mensen 
hun talent kunnen verkopen. Stel, een artiest 
kan heel mooi Happy Birthday zingen en jij 
kunt hem vragen om een filmpje te maken 
van een versie met de naam van je vriendin 
in het liedje. Dat is toch een origineel cadeau? 
Daar betaal je dan vijf euro voor. We zijn nu 
in de testversie en er zijn al mensen die 
dingen hebben verkocht. Kijk maar op 
mazingmarkt.nl.
‘Mijn doel is nu om heel veel te sparen. 
Ik wil dat mijn kinderen straks kunnen 
studeren en dan heb ik mijn taak als vader 
volbracht. Daarna zie ik wel weer wat er 
op mijn pad komt.’

’ik ben een echte hosselaar’

Profielen #11, 25-08-2003
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 cor van der griend stond acht jaar 
 geleden in Profielen als zijn 
 vrouwelijke alter ego megan trustfull. 
 en alhoewel hij megan heeft gelaten 
 voor wie ze was, doet hij graag een 
 boekje open over zijn wilde hr-tijd. 

‘een diploma heb ik bij sph nooit gehaald. 
de studie botste te veel met mijn 
persoonlijkheid. Zo zei ik ooit tegen een 
docent die ik niet kon uitstaan: “Kijk, jij kan 
geen lesgeven en ik ben geen fijne leerling 
voor je. Als ik niet in de les hoef te komen, 
dan hebben we allebei een leuke avond. 
Toch?” In mijn vierde jaar stopte ik er maar 
helemaal mee. Dat was in 1998. In 2003 heb 
ik nog een poging gedaan het af te maken, 
maar tevergeefs. ook zonder diploma heb 
ik een baan gevonden in de hulpverlening. 
Ik werk alweer sinds 2003 bij Pameijer waar 
ik mensen met een beperking help.’ 

kaatJe P
‘waar het écht gebeurde, was kaatje P, het 
café in de kelder van museumpark. Daar 
kwam ik om zes uur ’s avonds binnenlopen 
en zwalkte ik rond een uur of drie weer uit, 
met een vriendin van me die in de Delfs-
haven woonde. op zulke avonden bleef ik 
bij haar logeren en lazen we elkaar voor
het slapengaan voor uit het cabaretwerk 
van Herman Finkers.’

travestie
‘in Profielen stond ik nog als megan op de 
foto. ik was in die tijd nieuwsgierig naar 
travestie. Met een vriend deed ik de Valery & 
Megan-show. Toen ik allang niet meer op de 
HR zat, reserveerde ik nog steeds lokalen om 
audities te houden voor onze nieuwste 
theaterstukken. Ik zei dan bij de balie dat ik 
het keuzevak homo en lesbische zaken deed. 
Eén keer werd m’n vriend betrapt. “Maar hoe 
moeten we dan de audities doen? Er komen 
zo vijf jongens aan!” riep hij uit. “Pak 
collegezaal 1 dan maar”, zei de receptioniste. 
We kregen nog gratis koffie en thee toe ook.’

cor van der griend (40)
sociaal pedagogische 
hulpverlening (sph), 
niet afgestudeerd

‘de studie botste met 
mijn persoonlijkheid’

Profielen #18, 25-03-2004

 toen hij in Profielen stond, was hij 
 net begonnen aan zijn professionele 
 honkbalcarrière. Bijna negen jaar later 
 staat het ‘normale’ leven voor de deur. 

‘ik heb met Jong oranje een groot deel van 
de wereld mogen zien. Ik heb een seizoen 
in Australië gespeeld, dat was fantastisch. 
Maar achteraf denk ik niet dat ik de absolute 
top zou hebben gehaald. De jongens die dat 
halen, zijn gewoon veel beter dan ik.’ 

niet voor het geld
‘ik speel bij de rotterdamse club neptunus 
op het hoogste niveau van nederland. in 
2009 was ik erbij toen we kampioen werden. 
Maar in Nederland doe je het niet voor het 
geld. Daarom heb ik er een flexibele baan 
naast. ondertussen heb ik mijn studie weer 
opgepakt. Daar ben ik nu bijna mee klaar. In 
januari ga ik een baan zoeken en een normale 
carrière beginnen. Niet dat ik zo van het 
traditionele pad ben, maar ik heb inmiddels 
ook anderen om voor te zorgen. Samen met 
mijn vriendin heb ik een zoontje van drie 
en een dochter van bijna twee. Zij mogen 
niets tekortkomen. Anders was ik misschien 
naar Australië gegaan om te honkballen.’

haat-liefde
‘honkbal is meer dan een spelletje. het is een 
liefde. soms haat-liefde. En soms houdt het 
honkbal minder van jou dan jij van het 
honkbal. Je moet kunnen omgaan met falen. 
De besten van de wereld raken de bal nog 
steeds in zeventig procent van de gevallen 
niet goed. Als je dertig procent honkslagen 
slaat, ben je heel wat. 
‘Tophonkbal is in Nederland goed te 
combineren met een baan, dus ik gooi het 
bijltje er niet bij neer. Ik heb genoeg liefde 
voor het honkbal om ermee door te gaan. 
Maar er zijn nu gewoon andere dingen in mijn 
leven waar ik ook heel veel liefde voor heb.’

lennart koster (26)
studeert aan 
de randstad 

topsport academie, 
bijna gediplomeerd

’honkbal is meer dan 
een spelletje’ 

Profielen #16, 29-01-2004



30Profielen

faial livingston (30)
haalde in 2007 zijn diploma 
international business and 

management studies (ibms) 

 met een spaanse moeder en 
 amerikaanse vader zit het 
 internationale karakter in zijn genen. 
 na een klein jaar vietnam is hij nu 
 ondernemer op tenerife, het grootste 
 van de canarische eilanden. 

‘rotterdam was erg grijs, maar ik voelde 
me thuis in de internationale omgeving. 
Mijn vriendin studeerde ook ibms. Zij is van 
Vietnamese afkomst en na mijn studie ben 
ik met haar meegegaan naar Vietnam. Zij 
liep stage bij een bank en ik probeerde een 
bedrijf op te zetten. Ik moest heel wat 
juridische hindernissen overwinnen om te 
kunnen beginnen. Ik heb maandenlang 
verschillende pogingen gedaan, bijvoorbeeld 
om kwaliteitsmeubels te importeren voor 
de snel groeiende middenklasse in Vietnam, 
maar steeds waren er nieuwe hordes. 
Na een tijdje raakte ik door mijn geld heen 
en ik wilde niet op de bank terugvallen.’

organische groei
‘Bijna drie jaar geleden kwam ik in contact 
met een deen die op zoek was naar een 
compagnon. Hij zag kansen in Tenerife. 
omdat Vietnam niet lukte, hebben we onze 
spullen gepakt en zijn we gegaan. Binnen 
een maand was ik hier aan het werk. Het 
eerste jaar was zwaar, maar we zagen licht 
aan het eind van de tunnel. Door mond-tot-
mondreclame groeiden we het tweede jaar 
heel organisch steeds verder. Het boterde 
alleen niet zo tussen mijn compagnon en mij, 
daarom heb ik hem vorig jaar uitgekocht.’ 

draadloos internet
‘met mijn bedrijf bied ik draadloos internet 
aan op tenerife, vooral aan mensen die 
korte tijd op het eiland zijn. Normaal moet 
je een contract van een jaar aangaan, terwijl 
mijn klanten meestal niet langer dan zes 
maanden blijven. Deze markt zal niet eeuwig 
blijven bestaan, dus als ik ergens kansen zie, 
zal ik ze aangrijpen. Dat is door de crisis 
misschien niet makkelijk, maar een crisis 
biedt ook nieuwe kansen.’

van het grijze rotterdam 
naar vietnam, naar tenerife

Profielen #24, 25-11-2004

 kristel zat acht jaar geleden in het 
 tweede jaar van sph en was gek op 
 motorrijden. met weemoed kijkt ze 
 terug op haar studietijd. 
 ‘toen konden we lekker kloten.’ 

‘oef. die kop!’ kristel kijkt naar haar foto in 
Profielen. ‘Die kleren zijn niet best en met 
dat hoofddoekje op mijn hoofd lijk ik wel een 
ei. In het interview vertelde ik dat ik hoopte 
te kunnen werken op de plek waar ik toen 
stageliep: Yulius, een instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg. Een docent zei 
in die tijd: “Als jij daar ooit komt te werken, 
dan heb je het neusje van de zalm te pakken.” 
En ik zit er. op mijn vroegere stageplek.’ 

Bezuinigingen
‘ik begeleid een groep van acht jongeren in 
de leeftijd van vijftien tot negentien jaar 
oud met persoonlijkheidsproblematiek. 
Ze wonen hier een jaar lang intern. Het werk 
doe ik met veel plezier. Ik zit op een goede 
plek én bij een goede doelgroep. Tot voor 
kort dacht ik hier wel tot mijn vijftigste te 
willen en kunnen werken. Maar door 
bezuinigingen gaat deze afdeling eind 
oktober dicht. Ik weet het pas drie 
maanden. Gelukkig heb ik direct een 
nieuwe baan gevonden. Ik vind het jammer 
dat ik hier weg moet, maar het zal wel 
ergens goed voor zijn. Voor mijn 
ontwikkeling bijvoorbeeld.’

oP reis
‘acht jaar geleden vertelde ik dat ik met een 
groepje van twintig meiden ging 
motorrijden op mooie dagen. Die groep is 
uit elkaar gevallen, maar motorrijden doe ik 
nog steeds. Mijn vriendin ook. Zij heeft een 
snellere dan ik. Staan we bij het stoplicht, 
trek ik op, is zij weer een stoplicht verder. 
Binnenkort gaan we samen een reis door 
Azië maken. Even weg voordat ik met mijn 
nieuwe baan start. Ik heb er vreselijk veel 
zin in. Het is tijd voor een nieuw begin.’

kristel wiJers (29)
studeerde in 2006 af 

bij sociaal pedagogische 
hulpverlening (sph)

tijd voor een nieuw begin

Profielen #20, 07-06-2004
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marinus cornelisse zit al een half uur naar dezelfde Pa-
gina te staren. het is een hele opgave om zijn aandacht bij het 
leerboek der zeevaartkunde te houden. Zou de strenge schooldirec-
teur Noorduyn, leraar theoretische zeevaartkunde én de schrijver van 
het leerboek, merken dat hij niet oplet? Hopelijk krijgt hij geen beurt 
om de schijnbare kimduiking uit hoofdstuk zeven uit te leggen. 

Het vooruitzicht van vanavond is de oorzaak van zijn belabberde con-
centratie. Straks na de les gaat hij niet zoals altijd met het Katend-
rechtse veer de Maas over om thuis op de Rosestraat aan te schuiven 
voor de dagelijkse aardappels met reuzel. Op deze dinsdagavond 5 
november gaat hij naar de allereerste les van het nieuwe keuzevak 
Radiotelegrafie. Niet in het schoolgebouw – het Zeemanshuis – maar 
een eindje verderop in de Calandstraat, bij de firma Hudig & Pieters. 
Hij kan niet wachten. Ze gaan met de modernste toestellen werken, 
misschien wel net zulke als waarmee de RMS Titanic afgelopen april 
om hulp seinde naar omliggende schepen. Het drama van het reusach-
tige passagiersschip had op de voorpagina’s van alle kranten gestaan. 
De jongens op de Zeevaartschool waren er een week lang van onder 
de indruk geweest. De scheepsramp had ervoor gezorgd dat steeds 
meer rederijen radiotelegrafie op hun schepen wilden. Stel je voor, 
draadloos praten met een ander schip tientallen mijlen verderop door 
middel van morsecode! Marinus voelde zich een man van de wereld, 
hij zou de techniek van de toekomst gaan beheersen. Hopelijk kreeg 

hij het telegraferen onder de knie vóór volgend jaar februari, als het 
zijn beurt was om op te gaan voor het staatsexamen stuurman S3. 

Zijn oudere broer Kees, die de jenever en de dames van de Zandstraat 
te vaak niet kon weerstaan, was twee jaar geleden van de Zeevaart-
school gegooid wegens onvoldoende motivatie. Dat lot trof de laatste 
tijd steeds meer leerlingen. Marinus had het vermoeden dat het veel 
te krappe schoolgebouw daar ook wat mee te maken had. Het pand 
stamde uit 1857. Dit jaar moesten 217 eerstbeginnende en meergevor-
derde aspirant-stuurlieden Stoom en Zeil er hun weg vinden. Hij had 
gehoord dat de school zelfs nieuwe aspiranten had geweigerd wegens 
ruimtegebrek. In de wandelgangen werd er gepraat over de bouw van 
een nieuwe school, een groter pand dat beter was ingericht op de 
eisen die werden gesteld aan het onderwijs. Maar dat zou hij vast niet 
meer meemaken. Nog een krappe vier maanden in zijn tweede jaar 
als aspirant derde stuurman en hij zou opgaan voor zijn staatsexamen 
dat werd afgenomen door de rondreizende examencommissie van het 
ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. Slagen was bepaald 
niet vanzelfsprekend. In slechte jaren haalde soms maar de helft van 
de deelnemers het papiertje. Maar voor Marinus was zakken geen 
optie. Zijn hele familie rekende op hem. 

De les theoretische zeevaartkunde is afgelopen met het collectief dicht-
klappen van de boeken. Noorduyn, of ‘Punt Ariës’, zoals de leerlingen 

leerling derde stuurman 
stoom en zeil

De Rotterdamsche Zeevaartschool 
100 jaar geleden

Het is 1912. De Rotterdamsche Zeevaartschool is gevestigd in het Zeemanshuis aan 
de Calandstraat. Hoe zag het onderwijs aan zeelieden er in die dagen uit? 

Hoe leefden de Rotterdammers in de groeiende havenstad, met veel immigratie en armoede? 
Historicus en journalist Sabine Schipper gaat 100 jaar terug in de tijd en vertelt het fictieve 

verhaal van de achttienjarige Marinus, leerling Derde Stuurman Stoom en Zeil. 

gescHiedenis 
 Tekst: sabine schipper  Beeld: archieffotografie 
 Illustraties: studio denkbeeldig, nelleke van hoof 
 Met dank aan: lino lorenzini, hogeschool rotterdam 
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één van de grote Rotterdamse rederijen, de Holland-Amerika Lijn of 
de Rotterdamsche Lloyd. Na twee jaar varen zou hij weer terugkeren 
naar Rotterdam voor het halen van zijn S2 diploma. Weer twee jaar 
later zou hij op mogen gaan voor zijn S1. Over een jaar of zes zou 
hij hopelijk eerste stuurman zijn en daarna ooit, wie weet… kapitein. 
Misschien wel op zo’n luxe passagiersschip als de Titanic was geweest. 
Zo’n schip waarop minstens vierhonderd mensen werkten, als machi-
nist, kolenstoker, liftjongen, kok of uitkijk. Hij zou elke avond dineren 
met de gasten aan boord. Geen rijkeluiszoontje van de Parklaan, maar 
hij, de jongste zoon van een mislukte bouwvakker uit Feijenoord, zou 
zelfstandig alle belangrijke beslissingen nemen en in verre landen de 
belangen van de rederij behartigen. Die verantwoordelijkheden moest 
hij straks aankunnen, daar werd hij hier op de Zeevaartschool voor 
klaargestoomd. 
‘Pok!’ Met een welgemikte gooi stuitert het potlood van één van zijn 
klasgenoten op zijn donkerblauwe pet. ‘Hé Rinus, ga je mee? Anders 
komen we te laat!’ Met een grote boog gooit Marinus zijn lege bierfles 
in het zwarte water van de Veerhaven. Op naar de les radiotelegrafie, 
op naar de toekomst. O

geschiedenis van het nautisch onderwiJs 
in rotterdam
in 1912 was de rotterdamsche zeevaartschool – 
opgericht in 1833 – gevestigd in het zeemanshuis aan de 
calandstraat. Het gebouw was toen al te krap voor de ruim 
tweehonderd leerlingen van de opleidingen beginnend en 
meergevorderd aspirant stuurman Stoom en Zeil. In 1916, 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, opende de nieuwe locatie 
op de Pieter de Hoochweg zijn deuren. Tijdens de bezet-
ting vorderden de Duitsers het pand. Na de oorlog werd 
de schoolfunctie van het gebouw hersteld. Toen de Zee-
vaartschool in 1988 onderdeel werd van de Hogeschool 
Rotterdam & omstreken, bleef het instituut nog vijf jaar 
aan de Pieter de Hoochweg en verhuisde daarna naar 
het Academieplein. 
voor zowel stuurlieden als machinisten was het vanaf 
1907 verplicht om een diploma te bezitten. Machinisten 
werden in die tijd opgeleid aan de Academie van Beel-
dende Kunsten en Technische Wetenschappen. Vanaf 1916 
werden er cursussen koopvaardij-machinist en werktuig-
bouwkunde gegeven op de nieuwe mts, later kwamen er 
hogere opleidingen bij zoals scheepswerktuigkunde. 
Alle nautische opleidingen verenigden zich in 1990 in 
het huidige Scheepvaart en Transportcollege (STC). Sinds 
dit jaar valt het nautische hbo-onderwijs in Rotterdam 
onder het instituut Rotterdam Mainport university of 
applied sciences van de Hogeschool Rotterdam en het STC. 

wat is echt en wat is fictie?
marinus cornelisse is geen historische figuur. hij is tot leven 
gewekt op basis van geschreven bronnen en interviews. 
Feitelijke gegevens over de school, de lessen, de omgeving 
of de sociaaleconomische situatie van Zeeuwse immigranten, 
zijn gebaseerd op schriftelijke bronnen zoals De Rotterdam-
sche Zeevaartschool 1833 – 1933 van C.A. Cocheret, ‘Tot der 
kinderen selffs profijt’, een geschiedenis van het onderwijs te 
Rotterdam van N.L Dodde, ‘En de zee wil met schepen geploegd 
zijn’, 150 jaar Gemeentelijke Zeevaartschool van H. Kuijpers en 
Baken aan de Maas, een uitgave van het STC. 
Met dank aan het Maritiem Museum Rotterdam. 

gescHiedenis

hem onderling noemen, geeft Marinus een veelzeggende blik als hij 
geschrokken opkijkt bij het lawaai. Het is nu half zes ’s avonds. Omdat 
Marinus nog een uur te overbruggen heeft totdat hij zich kan melden 
bij Radiotelegrafie, besluit hij naar buiten te gaan, het bedompte ge-
bouw uit en de koude novemberavond in. Met zijn vrije hand klimt hij 
tot in de top van het want van de grote mast op het plein voor het ge-
bouw – veruit de beste plek van de school. In zijn andere hand klemt 
hij een stuk brood en een fles bier. De laatste dankte hij aan zijn oom 
Cor, die bottelaar is in Brouwerij d’Oranjeboom op de Nassaukade. 
Het pils is vaak een welkome afwisseling van de jeneverzucht van Ma-
rinus’ vader en broer. Kees is sinds zijn mislukte schoolcarrière sjou-
wer in de Waalhaven. Tenminste, als hij niet dronken tussen de zakken 
graan ligt te slapen. Hun vader laat geen gelegenheid voorbijgaan om 
zijn oudste zoon eraan te herinneren dat hij een mislukkeling is. Op de 
vrijdagavonden dat beide mannen vol op stoom zijn en de jeneverfles-
sen leeg op de grond van de kleine keuken aan de Rosestraat liggen, 
vluchten Marinus en zijn moeder meestal naar oom Cor en zijn vrouw 
Keet in de Oranjeboomstraat.

Al zolang Marinus zich kan herinneren, fantaseerde zijn vader over alle 
zeeheldendaden die zijn zoons zouden gaan verrichten. Het was zijn 
droom geweest sinds de familie Cornelisse in 1902 vanuit het Zeeuwse 
Dirksland de oversteek had gemaakt naar de grote stad, samen met 
veel andere gezinnen uit Goeree-Overflakkee. Marinus’ vader was in 
Zeeland boer geweest, in Rotterdam werkte hij alweer bijna tien jaar 
in de bouw. Hij had het vast tot opzichter kunnen schoppen als hij niet 
zo vaak ruzie had gemaakt met zijn bazen. Al zijn dromen en ambities 
had de oude Cornelisse nu op de schouders van Marinus geschoven. 
‘Mijn Rinus’, verkondigde pa bijna wekelijks tegen zijn kameraden in 
de kroeg, ‘wordt later kapitein.’ Alleen al de aanblik van Marinus in 
zijn schooluniform, met de glimmende koperen knopen en de schip-
perspet, was voor vader genoeg om tranen in zijn ogen te krijgen. De 

hele Rosestraat leefde mee met de jongste Cornelisse, de enige acht-
tienjarige in de buurt die niet in de fabriek of de haven werkte, maar 
studeerde en les kreeg uit dikke boeken met ingewikkelde wiskundige 
formules, onbegrijpelijke dingen deed met sextanten, almanakken en 
enorme zeekaarten, en zelfs Engels en Frans begreep. 
Ook al wisten Marinus en zijn klasgenoten alles over koersen bere-
kenen, aardrijkskunde en meteorologie en hadden ze op de Zeevaart-
school leren zwemmen, roeien en klimmen in masten, slechts enkelen 
van hen hadden al op een echt zeeschip gewerkt. Zijn klasgenoot Ger-
rit Boot was op zijn zestiende helemaal naar de Oost gevaren als licht-
matroos aan boord van de SS Zuid-Holland en vertelde daar spannen-
de maar ook gruwelijke verhalen over. Sinds de Schipperswet uit 1907 
was het verplicht om als stuurman of machinist op de koopvaardij 
een vakopleiding te hebben gevolgd. De overheid hoopte hiermee de 
vele ongelukken op zee met Nederlandse zeeschepen te verminderen. 
Ondanks het feit dat hij uit een arm gezin kwam, kon Marinus toch 
op zijn veertiende terecht op de Zeevaartschool, want het schoolgeld 
werd geïnd op basis van draagkracht: rijkere gezinnen betaalden meer 
schoolgeld, arme families – zoals die van Marinus – betaalden weinig, 
of zelfs helemaal niks. 
Zijn talent voor wis- en natuurkunde en zijn doorzettingsvermogen 
hadden ervoor gezorgd dat Marinus een van de beste leerlingen uit 
zijn klas was. Hij had er hard voor moeten werken. Zes dagen per 
week van acht tot vijf uur was zijn aanwezigheid verplicht. Studeren 
deed hij meestal aan de keukentafel bij zijn oom en tante. Geregeld zat 
hij tot diep in de nacht over zijn boeken gebogen. Vanavond zou weer 
zo’n avond worden, want de extra telegrafieles betekende twee uur er-
bij bovenop de toch al bomvolle week. Marinus sprong met verkleum-
de vingers en tenen van het want af en wandelde de Calandstraat uit, 
richting Veerhaven. Aan de overkant van de Maas zag hij de lichtjes 
van de huizen en cafés op Katendrecht. Ergens in de verte klonk een 
scheepstoeter. Marinus hoopte volgend jaar aan de slag te kunnen bij 

gescHiedenis 
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welke thema’s hielden het hoger onderwijs 
de afgelopen tien jaar bezig? 

10 hete hangijzers 
in het hbo

110.000.000
600.000

thema 1:

De invoering van 
de bama

HogescHolen en universiteiten zijn vanaf Het studiejaar 2002-2003 overgegaan 

op de bacHelor-masterstructuur. dit is een uitwerking van de afspraken die europese 

landen in 1999 met elkaar hebben gemaakt om te komen tot dezelfde organisatie van het 

hoger onderwijs waardoor uitwisseling en vergelijking gemakkelijker zouden worden. 

De bama is inmiddels volledig ingeburgerd en brengt de tongen niet meer in beweging. Dat 

was in 2002 wel anders, getuige dit citaat van de voormalig collegevoorzitter Jasper Tuytel 

tijdens de jaaropening 2002:‘Visieloos’, zo betitelt hij de manier waarop de bama-structuur 

is ingevoerd. ‘Een hbo-opleiding wordt gezien als een bachelor waarbij hbo’ers hun master 

niet gefinancierd krijgen. Bij universiteiten zie je dat de masters beroepsgericht worden 

ingevuld waardoor hbo’ers gaan denken dat ze pas echt carrière kunnen maken als ze die 

masters gevolgd hebben. Dat terwijl de universiteiten zeggen “ja, maar dan moet je eerst een 

soort tweede bachelor halen”. Daarmee wordt het hbo een soort vooropleiding. Was dat nou 

de bedoeling?’
thema 2:

De commissie-Schutte
in 2001 kwam een omvangrijke Hbo-fraude aan Het licHt. een voormalig medewerker 

van saxion Hogescholen maakte via de media bekend dat verschillende hogescholen 

studenten bij het rijk voor bekostiging in rekening brachten, terwijl ze er niet studeerden. 

Uiteindelijk besloot de Tweede Kamer de commissie-Schutte op pad te sturen. Die concludeerde 

in 2005 dat er 110 miljoen euro te veel aan bekostiging was uitgekeerd. 

De ‘onregelmatigheden’ waarvoor de Hogeschool Rotterdam opdraaide, waren een erfenis 

van de HES Rotterdam die in 2002 met de Hogeschool Rotterdam fuseerde. Die instelling 

ontving subsidie voor uitwisselingsstudenten die gedurende een bepaalde periode een 

beperkt aantal vakken volgden. Volgens de hogeschool was daar niets frauduleus aan, maar 

Schutte oordeelde anders en constateerde dat er ruim 600.000 euro te veel was uitgekeerd 

aan de HES. Het ministerie verhoogde dat bedrag na controle van haar eigen accountants 

tot bijna zeven ton. De hogeschool vocht deze beslissing succesvol aan bij de Rotterdamse 

rechtbank waarna OCW naar de Raad van State stapte die de uitspraak van de rechtbank 

terugdraaide. Daarmee werd de uitspraak definitief, tot grote teleurstelling van het bestuur 

van de hogeschool. 

 Tekst: dorine van namen

hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Ik ben zelf oud-student van de Hogeschool Rotterdam. Ik vind het 
bijzonder dat ik hier nu werk als docent. In de begintijd gaf ik logistieke 
vakken over supply chain management, maar in de loop der tijd kwamen 
er taken bij: de examencommissie, voorlichting aan nieuwe studenten, 

een minorcoördinatorschap. Ik heb in die tien jaar veel geleerd. Ook 
over mijn oorspronkelijke vak, de logistiek. Door de praktijkopdrachten 
kom je overal en overzie je het hele beroepenveld. Je blikveld is breder 
dan wanneer je aan één bedrijf bent verbonden. Maar ook persoonlijk 
ben ik gegroeid. Door voor de klas te staan leer je veel over jezelf en 
over communicatie tussen mensen. De opleiding is stabiel gebleven. 
Het is en was een kleinschalige opleiding waar de lijnen kort zijn en 
studenten en docenten elkaar kennen. Jarenlang zijn we als beste van 
het land geaccrediteerd. Het is prettig om bij zo’n opleiding te werken. 
Dit jaar zijn we opgegaan in het nieuwe instituut Rotterdam Mainport 
University. Die nieuwe focus op de haven is spannend en interessant.’

ziJn studenten van nu anders dan tien Jaar geleden?
‘Nee. Jonge mensen blijven jong. Als ze binnenkomen, zijn het vaak 
nog pokdalige pubertjes en tegen de tijd dat ze afstuderen zijn ze 
getransformeerd naar volwassenen. Dat proces blijft hetzelfde, al 
hebben ze nu wel meer gadgets en communicatiemiddelen dan tien jaar 
geleden.’

over tien Jaar?
‘Ik denk dat ik dan nog steeds docent ben. Ik heb meerdere lichtingen 
zien afstuderen. Sommige oud-studenten zijn nu opdrachtgever van 
de HR. Het is mooi dat ik daar mijn steentje aan heb bijgedragen. 
Tegelijkertijd zou ik op termijn ook voor mezelf willen beginnen, maar 
wel in combinatie met dit werk.’ O Esmé van der Molen

Het volgende docentenportret lees je op p.37

John de nijs (44)
docent logistiek & technische vervoerskunde

10 jaar voor de klas
Profielen interviewde 10 docenten die 10 jaar bij de hogeschool werken. 
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gerda Brondijk (48)
docent ivg (gezondheidszorg)/honoursprogramma

hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Toen ik hier binnenkwam, voelde ik me meer logopedist dan docent 
en nog steeds voel ik me sterk verbonden met het beroep van 
logopedist. In het begin gaf ik vaklessen over neurologische spraak- en 
slikstoornissen. 

‘Nu, tien jaar later, geef ik vooral overstijgende vakken. Ik ben te lang 
uit de logopedie om nog vaklessen te geven, vind ik. Er is wel iets moois 
voor in de plaats gekomen. Zo begeleid ik stagiaires, afstudeerders 
en honoursstudenten, en houd ik me bezig met internationalisering. 
Bovendien ben ik met de master begeleidingskunde gestart. Misschien 
dat daar weer een nieuwe carrièrestap uit voortkomt: het coachen van 
teams bijvoorbeeld.’

ziJn studenten van nu anders dan tien Jaar geleden?
‘Nee, de studenten zijn echt niet anders. Ik zie hetzelfde proces keer 
op keer. Als ze binnenkomen, zijn ze nog niet zo serieus met het vak 
bezig; het moet allemaal wel leuk zijn. De ommekeer komt in het 
derde jaar als ze op stage gaan. Dan krijgen ze in de gaten dat ze een 
verantwoordelijkheid dragen en dat het voor “voor het echie” is. Het 
blijft mooi om te zien hoe ze dan veranderen van halve puber tot 
collega.’

over tien Jaar?
‘Voorheen werkte ik niet langer dan zes jaar in een ziekenhuis. Nu ben 
ik hier al tien jaar. De hogeschool biedt mij zoveel mogelijkheden om 
steeds nieuwe dingen aan te pakken dat ik verwacht hier ook over tien 
jaar nog te zijn.’O



38Profielen / nummer 39      nummer  / Profielen

10 hete 

hangiJzers 

in het hBo

hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Ik ben vanuit het maatschappelijk werk het onderwijs ingerold. In het 
begin was de sfeer bij de opleiding heel informeel en kleinschalig. De 
vorming van de instituten heeft dat veranderd. Voortaan viel mwd onder 
RISO, en later onder ISO. Met die schaalvergroting is ook de bureaucratie 
toegenomen. Vroeger kon je makkelijker dingen zelf organiseren en 
regelen. Nu zijn zowel het onderwijs als de bedrijfsprocessen meer 
gestandaardiseerd. Dat is positief en het zorgt voor professionalisering, 
maar het heeft ook onze vrijheid als docent ingeperkt.’

ziJn studenten van nu anders dan tien Jaar geleden?
‘Nee, ze zijn jong en willen leren, maar zijn soms ook recalcitrant. 
Zo is het nu en zo was het tien jaar geleden ook. Dat is gewoon de 
leeftijdsfase.’

over tien Jaar?
‘Dan zit ik nét voor mijn pensioen. Volgens mijn berekening zal ik tot 
66 jaar en vijf maanden of 66 jaar en negen maanden doorwerken.’ O
Esmé van der Molen 

Het volgende docentenportret lees je op p.47

eugeen van keeren (56)
docent maatschappelijk werk en dienstverlening (mwd)

10 jaar voor de klas
Profielen interviewde 10 docenten die 10 jaar bij de hogeschool werken. 
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thema 5:

De bewindspersonen
Welke politici bepaalden het hoger onderWijsbeleid de afgelopen tien jaar? 

annette nijs (VVd) was staatssecretaris van onderwijs, cultuur en Wetenschap (ocW) van 

2002-2004 in de kabinetten balkenende i en ii. 

Nijs trad af na een interview met het weekblad Nieuwe Revu waarin ze aarzelingen uitte over 

het vertrouwen van de minister in haar en de ruimte om eigen beleid te kunnen voeren. Zij 

was een warm pleitbezorger van topcollegegelden, topmasters en selectie aan de poort.  

Nijs werd opgevolgd door Mark Rutte die van 2004 tot 2006 staatssecretaris van OCW was 

in het tweede kabinet-Balkenende. Rutte riep studenten op om veel meer gebruik te maken 

van de leenregeling die de Wet Studiefinanciering bood. De tijd die studenten achter de tap of 

achter de kassa doorbrachten, ging ten koste van hun studie en dat kostte de overheid extra 

geld, zo stelde hij. Rutte was verantwoordelijk voor een nieuw bekostigingssysteem en voor 

leerrechten (een persoonsgebonden recht op door de overheid gefinancierd onderwijs).

In Balkenende III (2006-2007) was Bruno Bruins staatssecretaris van Onderwijs.

In Balkenende IV hoorde het hoger onderwijs bij de portefeuille van minister Ronald 

Plasterk (2007-2010). Hij lanceerde het actieplan LeerKracht van Nederland met als doel het 

lerarentekort terug te dringen en de kwaliteit en positie van de leraar te verbeteren.

Halbe Zijlstra tenslotte werd in 2010 benoemd als staatssecretaris in het kabinet-Rutte-

Verhagen. Zijn naam wordt in één adem genoemd met de langstudeerboete.

Lees het volgende hete hangijzer op p.44

Welke thema’s hielden het hoger onderwijs de afgelopen tien jaar bezig? 
10 hete 

hangiJzers 

in het hBo

€3063,-

van

52,1%
naar 

64,9%

Het zal niemand zijn ontgaan: de langstudeerboete is ingevoerd (voor studenten 

die meer dan een jaar langer over bacHelor of master doen) en inmiddels ook 

weer afgeschaft. In september van dit jaar werden de boetes (van 3063 euro bovenop het 

wettelijke collegegeld van 1771 euro) voor het eerst betaald, maar in 2003 schreef Profielen 

al over de zogenaamde opjutgroepen ‘langstudeerders’. In 2002 verlieten ongeveer 2900 

van de 20.000 studenten de hogeschool zonder diploma. En zonder diploma bleef een deel 

van de bekostiging uit. Dat is zonde, zo stelde studentendecaan De Klerk in Profielen 8. Voor 

student én instelling. 

Op de lerarenopleidingen en de pabo begon men in die tijd daarom met ‘studie-

intensiveringsgroepen’. Daarvoor werden alle zesdejaars en studenten die nog langer bezig 

waren per brief benaderd. ‘In groepjes van acht tot twaalf studenten gingen ze dan 
wekelijks aan de slag’, vertelde Johan Wilbrink, collega-decaan aan de Wijnhaven toen. 

‘Dat de hogeschool langstudeerders actief benadert, is belangrijk. Studenten durven vaak niet 

meer langs te komen om voor de vierde keer hun afstuderen op te starten. Ze hebben het 

idee dat ze een aura om zich heen hebben van ‘daar heb je hem weer’.’ 

thema 4:

Cijfers, roosters, 
‘niet belangrijk genoeg’ 

onderwijs en roosters vormen vaak geen gelukkig Huwelijk. onderwijs en 

cijferadministratie trouwens ook niet. In kwaliteitsonderzoeken scoorden en scoren 

veel opleidingen zwak op organisatorische onderdelen zoals roostering. En dat is erg omdat 

een onvoldoende voor de organisatie van het onderwijs zich vaak vertaalt in een onvoldoende 

voor de inhoud van een opleiding.

In 2002 startte op de HR daarom het project ‘Kleine Kwaliteit’. Aanleiding: het Elsevier/NIPO-

onderzoek 2002 toonde aan dat de interne communicatie en de termijn waarop uitslagen 

bekend werden onder de maat bleven. Het bekendmaken van roosters en roosterwijzigingen 

en het binnen de termijn (van tien werkdagen) bekendmaken van cijfers bleven daarna in 

elke jaargang van Profielen onderwerp van onvrede. Uit een tevredenheidsonderzoek van 

2005 bleek dat zestig procent van de studenten ontevreden was over de snelheid waarmee 

toetsuitslagen beschikbaar waren. Het tevredenheidpercentage over de roosters steeg dat 

jaar van 52,1 naar 64,9 procent. Maar uit het tevredenheidsonderzoek van 2009 bleek dat de 

studenten weer onvoldoendes hadden uitgedeeld voor het tijdig bekendmaken van roosters, 

roosterwijzigingen en toetsuitslagen.

In 2012 ziet een nieuw roosterproject het licht. 'Symbolisch', noemt projectleider Van der 

Horst het in Profielen 94 dat roosters worden betiteld als kleine kwaliteit. ‘We vinden het 
niet belangrijk genoeg.’ 
Van der Horst deed de volgende aanbevelingen: de directie van een instituut moet zich direct 

met het roosteren bemoeien, docenten moeten zich ervan bewust zijn dat niet al hun wensen 

kunnen worden ingewilligd, elke onderwijsmanager zou een coördinator logistiek moeten 

hebben en op het bedrijfsbureau zouden meer hbo'ers moeten werken. Of de hogeschool deze 

aanbevelingen overneemt en wat de resultaten daarvan zullen zijn, moeten we afwachten.

thema 3:

De langstudeerders: 
van opjutgroepen (2003) tot boete (2012) 
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Ter gelegenheid van haar 100ste nummer 
vroeg Profielen docent Jan van Heemst om een essay 

te schrijven over de staat van het hoger onderwijs. 
Daarin zet Van Heemst de klok meer dan tien jaar 

terug naar het Bologna-akkoord dat aan de basis lag 
van de bachelor-masterstructuur zoals we die vandaag 

kennen. Vanaf dat moment zijn de waarden 
van het neoliberalisme de hogescholen en universiteiten 

binnengedrongen, betoogt Van Heemst. 

essay

 Tekst: Jan van heemst   Illustratie: wendy van der waal

Afnemers – studenten – beoordelen het onderlinge aanbod op 
mogelijke combinaties van trajecten waarin zij eigen interesses en 
capaciteiten menen te herkennen. Individuele klanten zoeken hun 
heil in flexibele curricula met een overdaad aan keuzemogelijkheden. 
Zij vragen om harde garanties. Aan hun dringende eisen komt 
een leger van coördinatoren, coaches, ontwikkelaars, visitatoren 
en staffunctionarissen tegemoet. Periodieke evaluaties verzekeren 
de klant van zijn juiste keuze. Permanente kwaliteitszorg bezorgt 
hem een luide stem in het kapittel. Interne en externe monitoring 
bezegelen deze verhouding van student en studie. 

hoger onderwijs spreekt diezelfde student ook aan als de 
actieve producer van een ondernemend 'zelf'. Jezelf profileren 
met het oog op je professionele inzetbaarheid, luidt hier het 
parool. Daarvoor is het nodig om persoonlijke capaciteiten af te 
meten aan algemene competenties. De persoonlijke vermogens 
van de student zijn een must voor een succesvolle studie, maar 
dan wel binnen de speelruimte die de opleiding toestaat. In lijn met 

het imago van de competitieve werknemer verwacht het hoger 
onderwijs van studenten dat zij in de leergang al blijk geven van 
het vermogen dat voor zo'n werknemerschap kenmerkend is. 
Studeren is inkopen van onderwijs, maar de consumptie van 
deze koopwaar komt neer op een duurzame investering in je 
'zelf'. Dat wringt. De meeste studenten zien hoger onderwijs niet 
zozeer als een persoonlijke investering in hun toekomst, maar zijn 
hoofdzakelijk geïnteresseerd in direct rendement. De entrepreneur-
in-opleiding die inzet op de langere termijn worstelt innerlijk met 
de opportunistische consument die leeft bij de waan van de dag. 
de neoliberale privatisering en commercialisering van het 
hoger onderwijs stimuleert dus een consumentistische houding 
die haaks staat op de neoliberale overtuiging dat het individu 
een investeerder is. Een succesvolle student is een student die 
van deze nood een deugd weet te maken. Net als in het echte 
neoliberale leven.O 

Jan van Heemst doceert sinds 1996 kunst- en cultuurstudies aan 
de Willem de Kooning Academie (WdKA). 
In 2003 promoveerde hij aan de UvA op de Duits-joodse schrijver 
Heinrich Heine. Naast zijn werk als hoofddocent is hij lid van de 
kunstcommissie van de HR en van de redactieraad van Profielen. 
In november verschijnt bij de uitgeverij Ad. Donker van zijn hand 
Tussen gen en globe. Europese cultuurgeschiedenis.

sTudereN Is INkoPeN vaN oNderwIjs, 
maar de coNsumPTIe vaN deze 

kooPwaar komT Neer oP een duurzame 
investering in je 'zelf'. daT wrINgT.

nooD en 
     DeUgD

essay 

niet alleen in nederland, in heel euroPa vervaagt 
het historische verschil tussen universiteit en 
hogeschool. dat komt door Bologna. daar viel in 1999 
het besluit alle vormen van hoger onderwijs op één leest te 
schoeien. Uiteenlopende disciplines moesten zich conformeren 
aan het bachelor-masterschema en aan het protocol van over-
draagbare studiepunten. Technicus of natuurkundige, musicus 
of verpleegkundige, pedagoog of webdesigner, tolk-vertaler of 
beeldend kunstenaar, uiteenlopende curricula lijken sindsdien 
steeds meer op elkaar. 

het succes van Bologna is opmerkelijk omdat elk land nu 
eenmaal overtuigd is van de superioriteit van het eigen 
onderwijsstelsel. Kenniseconomie is niet zelden vooral een 
zaak van lokale trots. Toch zijn de verschillende Europese landen 
bereid geweest hun hoger onderwijs gezamenlijk vorm te geven 
en zal deze ontwikkeling zich de komende jaren waarschijnlijk 
voortzetten.

Hoger onderwijs benadert studenten niet als onbeschreven blad 
maar als aanstormende professionals die in potentie goed in staat 

zijn om te doen, vervaardigen, denken, spreken, verbeelden en 
tot uitdrukking brengen, mits ze voldoende theoretische en 
praktische bagage meekrijgen. Je zou zeggen dat dit interessante 
aanknopingspunten biedt voor een fundamentele discussie over de 
waarden van kennisoverdracht en onderzoeksvaardigheden die we 
met elkaar moeten nastreven. Niets is minder waar. In Bolognaland 
gaat het tot dusverre met name om bestuur en beheer. Waar je ook 
om je heenkijkt, overal hetzelfde neoliberale management van het 
hoger onderwijs.
dit regime is het afgelopen decennium voortvarend te werk 
gegaan. het slaagt er steeds beter in het hoger onderwijs als 
een marktmeester te reguleren. De marktmeester hanteert 
grofweg twee vuistregels. Aan de ene kant prikkelt hij studenten tot 
een maximale bevrediging van hun consumptieve behoeften aan 
onderwijs. Aan de andere kant bejegent hij diezelfde studenten als 
personen die zich actief ontwikkelen met het oog op een toekomstig 
beroep. Kortom, voor de doorgewinterde neoliberale manager is 
elke student individuele klant en ondernemend individu in een. 
De herinrichting van het Europese hoger onderwijs heeft geleid 
tot een situatie waarin instellingen met elkaar concurreren.      

waar je ook om je HeeN kIjkT, 
overal zIe je HeTzelFde neoliberale 

management vaN HeT Hoger oNderwIjs.

In Bolognaland gaat het tot dusverre 
met name om bestuur en beheer.
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Een aantal woorden uit deze lijst is ook ooit in Profielen gepubliceerd. 
We sussen ons geweten met de vaststelling dat we jargon meestal uitleggen. 

Maar feit blijft dat ook de redactie zich weleens bezondigt aan vaagtaal en lelijke woorden. Sorry!

 Tekst: dorine van namen  Tags: ces53  
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Bij het samenstellen van de kopij voor 100 nummers Profielen zijn er heel wat rapporten, notities, 
verslagen en projectplannen door ons gelezen. Vol met onderwijsjargon en vaagtaal. 

Daarom presenteren wij de 100 lelijkste onderwijswoorden. 
En de verkiezing van het lelijkste onderwijswoord: THROUGHPUT.
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10 hete hangiJzers in het hBo

moet je per se gehaald hebben) is afgeschaft en de kwantitatieve eis is opgeschroefd naar 48 

punten. De reden: het totale aantal studiepunten van een opleiding is 240 en dat is in vijf jaar 

te doen als je minimaal 48 punten per jaar haalt. ‘Als we studenten het tweede jaar in 
laten gaan met minder, leidt dat tot langstuderen en dat is onwenselijk’, lezen we 

in nummer 86 in 2011. De nieuwe regeling geldt met ingang van het collgegejaar 2011-2012 

en leidde tot 2775 bsa’s, 24 procent van de eerstejaars. In 2009 was dat nog 17 procent. En 

in 2001 dus 10 procent.

thema 8:

Competentiegericht leren 
en het ROM

De overtuiging Dat leren anDers moet Dan op De traDitionele manier was tien 

jaar geleDen wijDverbreiD. De wereld is veranderd, was de motivatie. bijbrengen van 

competenties die aansluiten bij de beroepspraktijk was het belangrijkste dat scholen hun 

studenten moesten leren. Deze vorm van onderwijs staat bekend als ‘competentiegericht 
leren’, ‘leren leren’, ‘het nieuwe leren’, ‘vraaggestuurd leren’ of in het mbo ‘natuurlijk leren’. 
Geen afzonderlijke vakken meer, maar op de beroepspraktijk geënte opdrachten die soms 

ook in bedrijven werden uitgevoerd. Niet iedereen was het eens met de keuzes die door veel 

mbo- en hbo-opleidingen werden gemaakt. Zowel de feitenkennis als het inzicht in historische 

ontwikkelingen zouden uit beeld raken door de soms zeer grote nadruk op praktische 

vaardigheden. In 2006 verenigden de tegenstanders van het competentiegericht leren zich 

in de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). De kritiek van BON betrof ten eerste 

onvrede over schaalvergroting en bureaucratisering, het marginaliseren en onderbetalen van 

vakdocenten en de (te) hoge salarissen van managers en bestuurders. Het tweede punt ging 

over de inhoud van het onderwijs en is samen te vatten als afkeer van het nieuwe leren dat 

van docenten procesbegeleiders maakt en van studenten zelfsturend vermogen verwacht. 

In 2006 interviewde Profielen woordvoerder Presley Bergen, hbo-docent en woordvoerder 

van BON: ‘Een van de argumenten van onderwijsvernieuwers is dat de maatschappij 

verandert en dat het onderwijs daarin moet meegaan. Dat is een dooddoener. De maatschappij 

verandert altijd. Het is honderden jaren geen reden geweest om de kern van het onderwijs te 

veranderen: een inspirerende docent met vakkennis die voor een groep staat en zijn kennis 

via presentaties en colleges overbrengt. Dat studenten zich tegenwoordig nog maar vijf 
minuten kunnen concentreren is al helemaal geen reden om het traditionele systeem 
van kennisoverdracht te veranderen. Als studenten zich niet kunnen concentreren, is 
het de taak van de docent om ze dat te leren.’ 
Op de Hogeschool Rotterdam is het competentiegericht leren nooit in z’n meest zuivere 

vorm doorgevoerd. De toenmalige collegevoorzitter Jasper Tuytel ziet het Rotterdams 

Onderwijsmodel (ROM) dat de Hogeschool Rotterdam in 2004 invoerde, als een goede 

middenweg tussen onderwijsvernieuwing en behoudendheid.

21 punten 
wordt 37
wordt 45
wordt 48

Welke thema’s hielden het hoger onderwijs de afgelopen tien jaar bezig? 
10 hete 

hangiJzers 

in het hBo thema 6:

Inholland
Begin 2005 kwam HogescHool inHolland in Het nieuws toen in een rapport van de 

onderwijsinspectie aangegeven werd dat het niveau van het onderwijs door alle fusierondes 

hard achteruit was gegaan, onder meer door een tekort aan docenten en een te sterk beroep 

op de zelfwerkzaamheid van de studenten.

in juli 2010 werd inHolland BeticHt van fraude met examens. De pers berichtte 

dat aan enkele studenten van de studierichting media en entertainment management van 

Inholland-Haarlem ten onrechte een diploma zou zijn uitgereikt. Na het kwijtschelden van 

studie-achterstanden behoefde men slechts een eenvoudig werkstuk te schrijven om een 

voldoende eindcijfer cadeau te krijgen, was het verhaal. De Onderwijsinspectie startte een 

onderzoek, net als Inholland zelf. Dat onderzoek werd uitgevoerd door een commissie onder 

voorzitterschap van Gerd Leers. Zijn kritische rapport werd door bestuursvoorzitter Dales 

gepresenteerd als een vorm van ‘vrijspraak’. Uiteindelijk leidde de vertrouwenscrisis bij 

Inholland tot het vertrek van het voltallige college van bestuur en de raad van toezicht. In 

november 2010 werd Doekle Terpstra benoemd tot voorzitter, met als taak het oplossen van 

de bestuurscrisis, het herstellen van het vertrouwen en het verhogen van de kwaliteit van 

het onderwijs.

De problemen bij Inholland waren reden voor de Onderwijsinspectie om ook bij andere hoger 

onderwijsinstellingen onderzoek te doen. Daarnaast heeft de inspectie directe signalen en 

signalen uit de media door studenten en medewerkers van verschillende scholen nagetrokken. 

De aandacht was vooral gericht op alternatieve afstudeertrajecten. De HR heeft in dat kader 

gemeld dat er voor twaalf studenten vastgoed en makelaardij een bijzondere situatie is 

geweest in de zomer van 2010. Na een strenge selectie was voor studenten die dicht tegen 

afstuderen aan zaten een voorziening getroffen om in de zomer te kunnen afstuderen. Het 

afstudeertraject voor langstudeerders van de opleiding vastgoed en makelaardij van de HR 

is van hbo-niveau, zo oordeelde de Onderwijsinspectie, maar administratief moest er wel 

wat worden verbeterd. Die administratieve verbeterpunten zijn daarna in de Hogeschoolgids 

verwerkt.

thema 7:

BSA: van 21 naar 48 punten
in 1993 werd de Bsa landelijk ingevoerd: Het negatief Bindend studieadvies. de wet 

op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (wHw) schreef voor dat studenten 

aan het einde van hun propedeuse wel een advies moesten krijgen over de voortzetting van 

de studie, maar liet open in hoeverre dit advies een afwijzing kon betekenen. Als er maar 

rekening werd gehouden met persoonlijke omstandigheden en als de student maar tijdig 

was geïnformeerd over wat hem boven het hoofd hing. Instellingen mochten zelf de normen 

vaststellen en die zelfs per opleiding variëren. Deze wetsbepaling had tot gevolg dat de 

bsa-regels nogal uiteenliepen. In Profielen 2 (2002) lezen we dat de HES toen een regeling 

hanteerde waarbij je in het eerste jaar 21 studiepunten gehaald moest hebben. De HR had 

een minimumnorm van 26 waarbij studenten ook aan een aantal kwaliteitseisen dienden te 

voldoen, variërend per opleiding. Verder moest de propedeuse in twee jaar binnen zijn. Van de 

lichting 2000-2001 kreeg ongeveer tien procent van de eerstejaars een bsa (453 studenten). 

Inmiddels is de bsa-regeling behoorlijk aangescherpt. De kwalitatieve eis (bepaalde vakken 
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35 weken

10 hete hangiJzers in het hBo

Profielen interviewde 10 docenten die 10 jaar bij de hogeschool werken. 
10 jaar voor de klas

marjolein molenaar (53)
docent pabo

hoe is Je werk de afgeloPen 10 Jaar veranderd?
‘Ik kwam binnen als stagebegeleider en werkte altijd buiten de deur. Nu 
is dat maar één van mijn taken en ben ik meestal op school. Ze noemen 
mij het zwerfkatje van de pabo omdat ik breed inzetbaar ben. Dat maakt 
het wel heel druk. Ook de elektronische kant van het werk heeft de 
afgelopen tien jaar een vlucht genomen. Ik noem de smartboards, de 
mobiele telefoons in je klas, maar ook de e-mail. Per dag moet ik rond 
de vijftig mails verstouwen. Ik werk drie dagen, maar op die andere 
dagen gaat de mail door. Het werk is daardoor wel meer mijn privéleven 
binnengedrongen.’

ziJn de studenten van nu anders dan 10 Jaar geleden?
‘Ben ikzelf veranderd of zijn de studenten anders? Dat is de vraag. Het 
lijkt wel alsof ze meer op hun recht staan terwijl ze niet altijd hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Zelf vind ik het vak van docent het mooiste 
wat er is. Maar niet altijd zie ik dezelfde intrinsieke motivatie bij onze 
studenten. Laat dit niet te negatief klinken, want zo sta ik er niet in. De 
meerderheid van mijn studenten heeft dezelfde liefde voor kinderen als ik.’

over tien Jaar?
‘Diep in mijn hart zou ik wel opnieuw met schoolkinderen willen werken. 
Ik geloof nog steeds heilig in de uitspraak van Maria Montessori: “Door 
het kind naar een nieuwe wereld.” Maar ja, als ik die overstap maak, sta 
ik weer onderaan de piramide. Vanuit deze functie is mijn invloed op het 
onderwijs toch groter.’ O Esmé van der Molen
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Het college van bestuur nam maatregelen. Vanaf september 2008 ging een lesuur bestaan 

uit vijftig minuten in plaats van veertig. Daarnaast werd het aantal onderwijsweken verhoogd 

van (meestal) 32 naar 35. De roostervrije dag kwam te vervallen en er werd vanaf dat moment 

voor drie dagdelen in plaats van twee geroosterd. En last but not least werd een minimum 

aantal lesuren voorgeschreven: 580 uren in het eerste en tweede studiejaar, 320 uren in 

het derde en 280 uren in het vierde studiejaar. Het belang van voldoende contacturen werd 

onlangs nog eens herbevestigd in de prestatieafspraken die de hogeschool maakte met het 

ministerie van onderwijs. ‘We willen voor 2015 tot de afspraak komen dat 0% van onze 
eerstejaars studenten in een voltijd bacheloropleiding minder dan 12 klokuren per week 
geprogrammeerde contacttijd heeft’, zo lezen we. Accreditatieorganisatie NVAo heeft inmiddels 

landelijke definities vastgesteld. De opleidingen moeten het gemiddelde aantal contacturen 

per week noemen en daarbij tot hele uren optellen: twee keer een half uur les is dus slechts 

één contactuur. O

Welke thema’s hielden het hoger onderwijs de afgelopen tien jaar bezig? 
10 hete 

hangiJzers 

in het hBo

thema 9:

De lectoren 
HogescHolen kregen in 2002 een nieuwe maatscHappelijke opdracHt: praktijkgericht 

onderzoek doen en kennis ontwikkelen die voor studenten én de stad relevant is. In dat jaar 

deden acht lectoren (zeg maar hbo-hoogleraren) hun intrede bij de Hogeschool Rotterdam. Zij 

brachten hun kennis en contacten naar het onderwijs en dat leverde masteropleidingen, I-labs, 

minoren en praktijkgericht onderzoek op. Bijvoorbeeld naar schooluitval of naar manieren 

waarop de Rotterdamse haven zich verder kan ontwikkelen als meest efficiënte haven van de 

wereld. 

Maar het was toen en is nu nog steeds een worsteling om de juiste vorm te vinden waarin de 

lectoren hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Aanvankelijk werden de lectoren verbonden 

aan zogenaamde kenniskringen (nu kenniscentra genoemd) waarbinnen zij, onderzoekers, 

docenten en studenten samenwerkten met instellingen aan praktijkgericht onderzoek. Niet tot 

ieders tevredenheid. ‘De kenniskringen zouden het hart moeten vormen van ontwikkelingen 
in de beroepspraktijk. En ze zouden voor contacten met bedrijven moeten zorgen; daarom zijn 
ze opgetuigd. Nu staan ze los van de clusters’, tekende Profielen in 2006 op uit de mond van 

een docent. Zes jaar later zijn de 43 lectoren in een apart instituut ondergebracht, het Instituut 

voor Onderzoek en Innovatie (IOI). Reden: het overgrote deel van de lectoren kwam nauwelijks 

aan onderzoek toe omdat ze te veel bezig waren met uitvoerende taken. Maar de vrees dat 

onderwijs en onderzoek te ver van elkaar af komen te staan en het contact met studenten en 

docenten zal verslechteren is hiermee niet geweken. In 2010 sprak Profielen onder andere 

met Anne van Delft, lector international business, die deze vrees als volgt verwoordde: ‘In de 
huidige situatie is het al lastig om relaties op te bouwen binnen het instituut, dat zal straks 
door de fysieke afstand nog moeizamer gaan. Je loopt niet meer bij elkaar binnen.’ Van Delft 

zag wel voordelen in een nauwere samenwerking met andere lectoren, maar vooral op het 

gebied van methodologie en het delen van ervaringen. Lector Van Staa sprak woorden van 

gelijke strekking in nummer 99 van Profielen. Het creëren of overeind houden van een nauwe 

band tussen onderzoek en onderwijs, dat zal de ook voor de toekomst de opgave blijven.

thema 10:

Contacturen
times have changed. in profielen 5, in 2002, schreven we dat ‘de lerarenopleiding 

verpleegkunde de nationale onderwijsvernieuwings award in de wacht had gesleept 

vanwege weinig contacturen, goede ict, geen vaste leerroutes en geen kennistoetsen. De 

opleiding heeft daarmee volgens het juryrapport ‘durf en lef’ getoond.’  De student kon de 

leerroute zelf bepalen en dat was goed. Weinig contacturen en het ontbreken van kennistoetsen 

werd vijf jaar later al niet meer gewaardeerd. Binnen de HR laaide de discussie over contacturen 

op toen De Telegraaf op 9 maart 2007 een artikel publiceerde over onderwijskwaliteit, naar 

aanleiding van een klacht van een tweedejaarsklas sociaal pedagogische hulpverlening (sph). 

Het aantal lesuren (drie uur per week) was een van de onderwerpen waarover de studenten 

hun beklag deden en vanaf dat moment is het onderwerp contacturen nooit meer van de 

agenda verdwenen. Ook landelijk was het thema inmiddels belangrijk geworden. Een derde van 

de opleidingen bood in het eerste jaar, landelijk gezien, wekelijks minder dan tien contacturen 

aan. En op de Hogeschool Rotterdam lag dat cijfer gemiddeld zelfs nog iets lager.
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Meedrinken met...
de personeelsvereniging

Bonding binnen de HR is natuurlijk erg belangrijk. 
Daarom organiseert de personeelsvereniging activiteiten 

als bloemschikken, theater- en museumbezoek, 
duiken en de jaarlijkse wijnproeverij. 

Vijftien soorten wijn, één avond. 
En Profielen was erbij.  

18.30 uur
Rustige vioolmuziek klinkt op de achtergrond wanneer een groep 
docenten en medewerkers de wijnloods in Vlaardingen binnenloopt. 
‘Nou, proost hè!’ Het eerste glas wordt geheven. 

19.00 uur 
Het welkomstwijntje is achter de kiezen. ‘Wijnproeven doet de per-
soneelsvereniging al best lang’, weet organisator en docent ict/be-
drijfskunde/recht Arthur van der Molen te vertellen. ‘elke keer pro-
beren we weer een soort reis te maken binnen een wijnregio, dit 
keer is het van elzas tot wenen.’ De ongeveer dertig medewerkers 
van de HR hebben ondertussen plaatsgenomen aan een keurig ge-
dekte lange witte tafel. Hier zullen zij, onder leiding van wijnkenner 
extraordinaire René Persoon, de fijne kneepjes van het wijnproeven 
leren. Persoon waarschuwt alvast: ‘Drink niet het volledige glas op. 
Dat houdt de mens niet vol. Maar spuug vooral uit in het daarvoor 
bestemde bakje.’

19.30 uur
‘Slovenen maken heel mooie wijnen’, vertelt Persoon. ‘houdt het 
glas onderaan beet want dan ruik je niet wat je vandaag in je han-
den hebt gehad. Ruik goed, dat is heel belangrijk. Dit is het meest 
eigenwijze, typische wijntje. Eén met een licht muskaattoontje. Rui-
ken jullie dat?’ Dertig neuzen duiken de glazen in. ‘Nu mogen jullie 
proeven’, vervolgt hij. ‘Neem een kleine slok, acht seconden lang op 
de tong rollen voor een smaakimpressie.’

20.40 uur
Het eerste glas gaat om.

21.00 uur
Het is tijd voor het kaasbuffet. Haastig hollen de medewerkers naar 
een tafel vol Franse lekkernijen. ‘oh, ik heb nog niet gegeten!’, roept 
iemand achterin. Karin den Boer van abz (algemene en bestuur-
lijke zaken) staat met een bordje kaas in haar hand, een glas wijn 
in de ander. ‘het is misschien al wel de vijfde of zesde keer dat ik 
mee ben. het is altijd erg leuk, je leert ook veel. en ik geloof zelfs 
dat het nog nooit is voorgekomen dat ik hier geen fles wijn kocht 
voor thuis. Er zijn medewerkers die dozen meeslepen. Maar dat 
gaat mij niet lukken hoor, ik ben met de metro.’ Haar collega Raquel 
Lam staat ietwat beteuterd bij de kaastafel. ‘Alles is op. Dat wordt 
schrapen.’

21.20 uur
‘wat ik grappig vind met wijnen van dit kaliber is dat iedereen er 
stil van wordt. Je kan een speld horen vallen’, zegt René Persoon. 
De medewerkers hebben de laatste wijn, een Theo Minges Riesling 
Auslese Goldkapsel uit 2007, voorgeschoteld gekregen. En inder-
daad: iedereen is er stil van. Tot het applaus, dat vrolijk echoot door 
de loods.O   Alice Boothby   

De volgende activiteit van de personeelsvereniging is Thais koken 
en vindt plaats op 30 november.
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Joeri staat ietwat onBeholPen BiJ het draaiaPParaat. vei-
ligheidsBril oP de neus. kekke veiligheidsschoenen met sta-
len neuzen onder zijn met olie besmeurde blauwe kluspak. ‘Even 
kijken of je het in de vingers kan krijgen, jongen’, zegt docent Jan 
Kooijman. ‘Goed afmeten! Daarna pas draaien.’ Samen proberen ze 
een staaf staal met het apparaat zó af te schuren dat er kleine trap-
petjes met inkepingen ontstaan. Het eindresultaat moet eruitzien 
als een soort liggende kerstboom. ‘Het is secuur werk’, zegt Joeri. 
Hij pakt het geplastificeerde blaadje met de uitleg erbij. ‘Want als 
het maar één millimeter te klein of te groot is, moet ik weer op-
nieuw beginnen. Ik hoop dat het goed gaat want ik snap het nog 
niet echt.’
docent mark Brand legt uit: ‘dit zijn allemaal eerstejaars scheeps-
bouwkunde. naast theoretische lessen krijgen ze in het eerste jaar 
ook lassen en bankwerken. Hoewel de meeste scheepsbouwkun-
destudenten later tekenaar worden en dan nooit meer een bank-
schroef zullen aanraken, moeten ze wel de basisvaardigheden leren. 
Anders weten ze nooit wat ze tekenen. Het is een heel grote groep, 
wel 32 studenten. Daarom lopen we hier met twee docenten, want 
je moet ze natuurlijk wel een beetje helpen.’ 

 Blok staal 
Zelfs door het oorverdovende lawaai van hamers, zagen en schuur-
machines door, kan je Justin van een afstand horen zuchten. Hij 

staart voor zich uit, richting het water. Daar waar boten rustig voor-
bij varen. ‘Ik ben al drie uur bezig een blokje staal recht te vijlen.’ 
Weer een zucht. Justin hangt tegen de tafel aan. Hij ziet het niet 
meer zitten. Zijn overbuurjongen lacht. Justin kijkt op. ‘Ik vind ‘t wel 
goed hoor, ik heb er geen zin meer in, doei.’ En hij loopt weg. 
aan de andere kant van het lokaal heeft zich een rij gevormd om 
docent Brand heen. ‘keurig!’ roept hij als er een blok staal in zijn 
handen wordt gedrukt door een student. ‘o ja, kijk je bij het lassen 
uit dat je het pitje niet te dichtbij houdt? Anders krijg je van die 
putjes. Kijk maar.’ 
Chiel is net klaar met zijn in elkaar gelaste kruis. ‘Ik vind het hele-
maal niet zo moeilijk, ik heb er twintig minuutjes over gedaan. Het 
is juist leuk en wat anders dan droge theorie.’ Brand kijkt nauwkeu-
rig naar het werkje van Chiel. ‘Ja, mooi. Goed gedaan. Ik vink ‘m af. 
Dan mag je ‘m nu weggooi….’ Brand heeft zijn zin nog niet afgemaakt 
of hij roept al ‘jongens, de les is klaar, opruimen! Niets laten liggen! 
En netjes!’O Alice Boothby

Scheepsbouwkunde/maritieme techniek is een nieuwe 
HR-studie die is ondergebracht bij het eveneens nieuwe instituut 
Rotterdam Mainport University of applied sciences (RMU).

BiJdELES

Scheepsbouwkunde/maritieme techniek

Vanaf dit jaar wordt de studie scheepsbouwkunde aangeboden 
op de HR. Maar wat leer je daar nou, als eerstejaars? 

Profielen liep mee met een les ‘lassen en bankwerken’ voor beginners. 
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De herkansing

een student van eas (engineering &      
aPPlied science) wilde een hertentamen 
doen, maar stond niet op de namenlijst en 
werd door de surveillant doorverwezen naar 
het bedrijfsbureau. Toen hij zich daar meldde, 
bleek dat hij door een medewerker van de lijst 
was gehaald. Na overleg mocht hij alsnog het 
hertentamen maken. Maar door dit akkefietje 
begon hij naar eigen zeggen minstens een half 
uur later en zakte hij voor zijn tentamen. Nu 
wil hij een nieuwe herkansing. 
de examencommissie vertelt een heel andere 
versie van het verhaal. Het tentamen begon 
om kwart over zes. uit de inloggegevens van 
de student blijkt dat hij vijftien minuten na 
het begin van het tentamen is begonnen, dus 
geen half uur zoals hij beweert. Daarbij vond 
de surveillant aantekeningen op zijn tafel en 
wilde de student tijdens het tentamen de zaal 
verlaten, beide zaken die niet zijn toegestaan. 
Door de discussie met de surveillant over de 
aantekeningen liep de student opnieuw ver-
traging op en ging hij pas weer verder om tien 
over half zeven. Hoewel het tentamen gepland 
was tot half negen, is het werk van de student 
ingenomen om kwart voor negen en heeft hij 
dus een kwartier extra tijd gekregen.
het college van beroep vindt niet dat de stu-
dent benadeeld is doordat dat hij een kwar-
tier later is begonnen. Hij kreeg immers een 
kwartier extra tijd om zijn werk af te maken. 
Door zijn eigen toedoen verloor hij opnieuw 
tijd aan een discussie met de surveillant. Zijn 
klacht is volgens het college van beroep dan 
ook ongegrond. O   Alice Boothby

 klacht van:  

student EAS  
 tegen:  

examencommissie EAS
 uitsPraak:

ONGEGROND

Je kunt het Best managementfalen noemen: falen door ge-
Brek aan management. Alhoewel, zegt Joke van Foeken (sinds januari 
onderwijsmanager bij vtm en daarvoor driekwart jaar ad interim), ‘gebrek 
aan management klinkt wel erg zwaar. Er waren wel managers, maar er was 
veel verloop. Ze vertrokken vaak onverwacht, dus dan zit je een tijdje zon-
der. Wat dat oplevert? Docenten die zich vooral richten op hun eigen vak-
gebied of leerjaar. Ze zijn wel verantwoordelijk voor hun eigen vak, maar 
niet voor het geheel. En bij roosteren gaat het nu juist over het geheel.’
de onderwijsmanager is er bij uitstek voor om de balans te bewaken. 
tussen hoor- en werkcolleges, tussen de verschillende vakken, tussen 
fulltime- en deeltijdaanstellingen, enzovoorts. En het werkt allemaal 
door in het rooster. Als niemand het geheel in de gaten houdt, zijn de 
roosters sluitpost.
Van Foeken: ‘In theorie is de curriculumcommissie overstijgend bezig, net 
als de toetscommissie, maar bij vtm waren beide commissies er de afgelo-
pen jaren niet meer. Het algemeen belang was hier uit het oog verloren.’ Er 
waren veel roosterwijzigingen, docenten konden zelf ook roosterwijzigin-
gen aanbrengen. En het rooster kwam vaak te laat. 

eerste blok is lastig
ook het eerste blok van dit jaar waren er weer roosterproblemen, er-
kent van foeken. Ze hoorde de klachten daarover al van de klassenverte-
genwoordigers die ze regelmatig spreekt. ‘Het eerste blok is altijd moeilijk’, 
zegt Van Foeken, ‘en deze keer zat de bottleneck niet in het eerste, maar in 
het derde jaar. Veel tweedejaars konden op de valreep alsnog aan derde-
jaarsvakken meedoen omdat ze de summerschool succesvol hadden door-
lopen. En er waren meer vierdejaars dan verwacht die nog derdejaarsvak-
ken kwamen doen. De klassenvertegenwoordigers waren wel blij te horen 
dat we het rooster voor de rest van het jaar al bijna klaar hebben.’
want dat is nu de strategie van vtm: zo snel mogelijk het hele jaar roos-
teren. docenten moeten dat rooster controleren en mogen het daarna 
niet meer wijzigen. Het tweede blok stond ruim voor de herfstvakantie 
online. En de studenten weten ook al voor de rest van het jaar op welke 
dag ze precies welk tentamen hebben.
‘We hadden al een speerpunt van de roosters gemaakt voor de uitslag van 
de studentenenquête (die ten grondslag ligt aan de Keuzegids, red.) bin-
nenkwam’, zegt Van Foeken. ‘We proberen meer regelmaat in het rooster 
te brengen, we roosteren een dag vrij voor studenten zodat ze kunnen 
meewerken in de praktijk van de vrijetijdssector en we zijn strenger voor 
docenten. Dat is even wennen, maar ik heb er nog geen klachten over 
gehoord.’O   Olmo Linthorst

Volgend nummer: de docent.

Managementfalen
goed nieuws: uit de studentenenqûete 
van 2012 blijkt dat de hogeschool over 

de hele linie beter is gaan scoren op 
het gebied van roosters. ook bij 

vrijetijdsmanagement (vtm) ging het iets beter. 
Toch scoort vtm een ruime onvoldoende, 
een 2,1 op een schaal van 5, de laagste 

van de hogeschool. Hoe komt dat?

3
roostersnieuws

in Profielen 99 schreven we dat de 
rotterdam Business school (rBs) Per 
sePtemBer 2013 niet meer zou Bestaan 
en de opleidingen zouden worden verdeeld 
over de andere economische instituten. Dat 
besluit is nu teruggedraaid. Waarom? College-
voorzitter Ron Bormans: ‘Er was binnen de 
betrokken instituten, in het bijzonder bij RBS, 
veel weerstand tegen deze reorganisatie die de 
internationalisering van de vier economische 
instituten (commercieel management, finan-
cieel management, bedrijfskunde en RBS, 
red.) ten goede zou moeten komen. Ik vind 
het niet verantwoord om zoveel energie te 
steken in een veranderproces waarvoor geen 
draagvlak is. We hebben onze energie hard 
nodig voor andere zaken: studenttevreden-
heid – een onderwerp dat echt meer aandacht 
moet krijgen – rendement en de kwaliteit van 
bedrijfsprocessen zoals roostering.’

zucht van verlichting
een zucht van verlichting op de gangen van 
rBs. michel molier, directeur van rBs, was 
blij met het nieuws. ‘De vlag gaat uit. Dit 
bericht werd door de medewerkers letterlijk 
met applaus ontvangen. Het draagvlak voor 
de reorganisatie was inderdaad heel klein.’ 
Bert Reul, directeur van commercieel ma-
nagement, zou er een deel van RBS bij 
krijgen. Maar hij moest daarvoor, net als de 
andere directeuren, opnieuw naar zijn eigen 
baan solliciteren. Er viel immers één instituut 
weg, dus verviel er ook een directeurenposi-
tie. ‘Dat is met dit besluit teruggedraaid’, zegt 
Reul. ‘Het afblazen van deze reorganisatie be-
tekent dat ik een prima instituut had en nu 
een prima instituut houd. Er is geen sprake 
van teleurstelling.’ 

internationaliseren
RBS is sterk internationaal georiënteerd en 
die kwaliteit moest met de reorganisatie over 
de andere economische instituten verdeeld 

worden. Zo legde Jasper Tuytel, de voorma-
lige voorzitter van het college van bestuur 
(cvb), de noodzaak van de reorganisatie uit. 
Ron Bormans, de nieuwe collegevoorzitter, 
schreef in een brief aan de centrale medezeg-
genschapsraad (cmr) dat die internationalise-
ring inderdaad van essentieel belang is, maar 
dat de economische instituten nu met een plan 
moeten komen om die internationalisering op 
een andere manier te verbeteren. ‘de vier 
economische instituten moeten op het ge-
bied van internationalisering nauwer gaan 
samenwerken. Ik heb tegen de directeuren 
gezegd dat ik de komende maanden hun be-
reidheid daartoe duidelijk wil zien.’
Molier: ‘Het besluit over de reorganisatie was 
een harde waarschuwing. Er moet nu echt iets 
gaan gebeuren. Maar op zich denk ik dat we 
op het gebied van internationalisering makke-
lijk samenwerking kunnen vinden.’

angstcultuur
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(mto) en uit gesprekken die de cmr voerde met 
het personeel van RBS kwam het beeld naar 
voren dat er een angstcultuur bij RBS heerst. 
Heeft de beslissing om de reorganisatie terug 
te draaien hier iets mee te maken?
Bormans: ‘ik ben hier pas sinds 1 september 
en dat is te kort om te weten of er bij rBs 
inderdaad een angstcultuur heerst. Maar ik 
vind zo’n signaal belangrijk genoeg om zeer 
serieus te nemen. Als het waar is, is een reor-
ganisatie in elk geval niet het juiste antwoord. 
Dan moeten we zo’n probleem via de voordeur 
aanpakken en met het management praten.’

instemming cmr
Officieel moest de cmr nog instemmen met 
het besluit de reorganisatie terug te draaien. 
De cmr was aanvankelijk tegen de reorga-
nisatie, maar stemde in juli uiteindelijk toch 
voor. De kans dat de cmr tegen dit nieuwe 
besluit zou stemmen leek dus niet zo groot. 

Maar dat liep toch een beetje anders. tijdens 
de cmr-vergadering van 15 oktober betitel-
den meerdere cmr-leden het nieuwste cvb-
besluit als ‘dapper’ maar er meteen mee in-
stemmen , wilde de meerderheid (negen van 
de vijftien aanwezige leden) niet. Er moest 
eerst een uitgebreidere schriftelijke motivering 
van het cvb komen waar dan over een maand 
een besluit over genomen kan worden. Toen 
deze stemverhouding duidelijk werd, schoot 
Bormans uit z’n slof. ‘Ik vind dit helemaal 
niks’, reageerde de collegevoorzitter in zijn 
eerste cmr-vergadering. ‘Dit getuigt niet van 
vertrouwen in iemand die hier een maand zit. 
Het is de eerste keer dat ik ruimte vraag voor 
een beetje vertrouwen en dan krijg ik nee.’ 
‘Dit is een proces van twee jaar’, stelde cmr-lid 
Cornée Jacobs daarop geïrriteerd. ‘we zijn de 
afgelopen week per e-mail op de hoogte ge-
steld dat het ineens wordt teruggedraaid, en 
vanmiddag kregen we er een briefje over. Ik 
kan mijzelf als cmr-lid toch niet serieus nemen 
als we nu ineens binnen een week zo’n beslis-
sing moeten terugdraaien?’ 
Een dag later zei Bormans: ‘Ik begrijp natuur-
lijk ook dat een dergelijk besluit heftig is gezien 
de voorgeschiedenis en dat mensen het moei-
lijk vinden nu snel de draai te maken. Maar ik 
vind het belangrijk dat we vanuit vertrouwen 
met elkaar kunnen werken. Het is een maat-
schappelijke trend te werken vanuit wantrou-
wen, maar ik wil graag leiding geven aan een 
organisatie die vertrouwen vooropstelt. Toch 
valt er praktisch goed te werken met dit be-
sluit van de cmr en ik verwacht dat een en 
ander in november definitief wordt.’O   

Dorine van Namen, m.m.v. Olmo Linthorst 
en Jos van Nierop 

De volgende cmr-vergadering is op 26 novem-
ber. Profielen zal daarvan verslag doen op 
www.profielen.hr.nl.

de rotterdam Business school ( rBs) wordt toch niet oPgesPlitst. 
Het college van bestuur heeft dit in oktober besloten. 

‘We hebben onze energie hard nodig voor andere zaken: 
studenttevredenheid bijvoorbeeld – een onderwerp 

dat echt meer aandacht moet krijgen.’ 

rBs blijft toch bestaan
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recensie

vanaf het PontJe richting noord is eYe al een onBetwiste 
Blikvanger. even lijkt het alsof er een spaceshuttle linea recta uit 
star trek aan de oever van het iJ in amsterdam is neergestreken. 
Niets is minder waar, het enige filmmuseum van Nederland is sinds 
april open en mag al een succes genoemd worden. De bedoeling 
was om binnen drie jaar minstens 124.000 betalende bezoekers te 
trekken, maar de teller staat nu al op 200.000. 
eYe heeft al het cinematografisch erfgoed van nederland in huis, 
beschikt over 37.000 films en honderden miljoenen foto’s en 
filmaffiches. Daarnaast organiseert EYE tijdelijke exposities. 
op dit moment loopt de expositie Expanded Cinema. Hierin laten 
de drie kunstenaars Isaac Julien, Fiona Tan en Yang Fudong zien 
dat film meer is dan kijken naar een scherm alleen. 
Door meerdere schermen te gebruiken, breken zij met alle 
conventionele kaders van het witte doek. Jaap Guldemond, 
hoofd tentoonstellingen: ‘Normaal kijk je in de bioscoop allemaal 
één kant op, naar hetzelfde scherm. Bij Expanded Cinema bepaalt 
de bezoeker zijn eigen positie. Film kijken wordt zo 
een actieve gebeurtenis.’ 
zo kijk je bij de installatie van Yang fudong naar zeven schermen 
naast elkaar die hetzelfde verhaal vertellen, maar uit een andere 
hoek zijn gefilmd. Je zou denken dat het verhaal dan niet te 
begrijpen is, maar niets is minder waar. Je kan er langs lopen, 
naar één scherm blijven kijken of snel van scherm naar scherm 
wisselen. Het maakt niet uit. Fiona Tan maakt juist op een heel 
andere manier gebruik van expanded cinema. In haar installatie A 
Lapse of Memory kan je op elk gewenst moment de film instappen. 
Het werk kent geen begin of einde, maar vertelt één rond verhaal. 
het grootste visuele spektakel is misschien wel de film van 
de Britse kunstenaar isaac Julien. Zijn verhaal Ten Thousand 
Waves (2010) speelt zich af in China en is te zien op negen grote 
beeldschermen die kriskras door elkaar hangen. Al lopend langs 
de beelden hoor je dat elk scherm zijn eigen soundtrack heeft en 
ervaar je dat geen plaats in de expositiezaal hetzelfde is. 
En dat is pure Expanded Cinema.O Alice Boothby

Expanded Cinema is tot 2 december te zien in EYE. Op 15 december 
start een expositie over Oskar Fischinger, pionier van de animatiefilm.

op het dak van het groot handelsgebouw wordt elke 
laatste woensdagavond van de maand de literaire talkshow 
club ram horna georganiseerd (naar de titel van een verhaal van 
de Rotterdamse schrijfster Anna Blaman). In de septembereditie 
was het thema ‘engelen en demonen’. 
Twintig jaar na de dood van de Rotterdamse fotograaf Peter Martens 
verscheen het boek American testimony, met wrange observaties van 
de Verenigde Staten. Talkshowhost Hans Sibarani ging in gesprek met 
dochter Anna Martens en fotograaf Robert de Hartogh over de engelen 
en demonen van een uitzonderlijk gedreven talent. Daarna konden we 
luisteren naar Annelies Hoornik die communiceert met engelen, en naar 
conservator Wouter Welling van het Afrika Museum over de slang als 
symbool van goed en kwaad. 28 november is het thema ‘Leg u neder’.
Club Ram Horna, een aanrader voor cultuurliefhebbers die de diepgang niet 
schuwen. www.clubramhorna.nl

 film 

clUb ram horna 

tip 

 Boek 

nieUWe thriller deon meyer
zijn boek 13 uur werd uitgeroepen tot vn thriller van het jaar 2012, en 
nu is van de hand van succesauteur deon meyer de thriller onzichtbaar 
verschenen. Meyer schrijft met grote vaart en neemt zijn lezers mee 
naar het Zuid-Afrika van na de apartheid en de maatschappelijke 
spanningen die er spelen. In onzichtbaar is hoofdpersoon Emma le 
Roux op zoek naar haar vermiste broer. Hij zou twintig jaar geleden 
gestorven zijn, maar kortgeleden zag ze hem op het nieuws als 
verdachte van de moord op een medicijnman en vier stropers. 
Haar vragen hierover worden niet op prijs gesteld. 
Onzichtbaar, Deon Meyer, 2012, A.W. Bruna Uitgevers

filmkijken bUiten de zaal 

tip 

al in 1993 geBruikte de amerikaanse socioloog george 
ritzer de fastfoodketen mcdonald’s als voorBeeld om te 
laten zien hoe efficiëntie, voorspelbaarheid, berekenbaarheid en 
beheersbaarheid de samenleving lijken te overheersen. Ook op de 
Hogeschool Rotterdam is de McDonaldisering duidelijk zichtbaar. 
Het college van bestuur vertelt de instituten hoe ze hun onderwijs moeten 
inrichten. Door die uniformiteit kunnen slechte opleidingen zichzelf 
verbeteren, maar in hun val ook een hele hogeschool meenemen. Kijk 
maar naar de Inholland-affaire. Goede opleidingen daarentegen worden 
door alle regelzucht beperkt in hun vrijheid. Creativiteit en boven het 
maaiveld uitstijgen worden aan banden gelegd door het onderwijsmodel 
en de voorgeschreven ureninvulling, de ptd zoals dat hier op de 
hogeschool wordt genoemd. 
toch kun je een onderwijsinstelling niet managen als een patatzaak. 
de verschillen tussen de opleidingen en hun modules zijn groter dan 
die tussen een hamburger en een cheeseburger. Ongelijksoortige taken 
worden in ptd’s getransformeerd naar eenheidsworsten van onderwijs- 
en uitvoeringstaken in vastgestelde tijdseenheden. De docent wordt een 
lesboer die routinematig het format invult, uitvoert en vervolgens via het 
computersysteem Osiris gecontroleerd wordt. Dat doet misschien recht 
aan het werk van een fastfoodmedewerker met mbo 1-niveau, maar niet 
aan professionals op wo-niveau. 
uiteindelijk bevordert deze boekhoudersmentaliteit niet de kwaliteit 
van het onderwijs. het garandeert alleen de kwantiteit ervan. en als 
je fastfood serveert, worden je studenten ook geen fijnproevers. Nu 
bieden we ze kennis en competenties aan als hapklare McNuggets. 
Natuurlijk moet het onderwijs structuur en einddoelen kennen, maar 
niet op zo’n manier dat het uitdaging en zelfsturing in de weg staat. 
Bovendien versterkt efficiëntie het berekenende gedrag van studenten: 
waarom zou je nog iets doen als je er geen studiepunten voor krijgt? Het 
gevolg is dat studenten bij de balie van studentregistratie een kant-en-
klare studie bestellen. Dat is geen queeste meer naar kennis maar een 
kwestie van modules afronden, hokjes afvinken en tenslotte aan de balie 
je diploma ophalen. Wat mij betreft is het tijd dat McDonald’s plaats 
gaat maken voor haute cuisine.O

Anne-Marit Dannijs is lerarenopleider maatschappijleer bij de 
Hogeschool Rotterdam en studeert psychologie.

Het Hbo is geen Mcdonald’s
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Studenten en medewerkers van de Hogeschool Rotterdam kunnen een 
gratis mini-advertentie voor niet-zakelijke mededelingen plaatsen. Bui-
tenstaanders (met een commercieel doel) kunnen tegen betaling een 
mini-advertentie plaatsen, kosten €25,- excl. btw per 25 woorden of een 
veelvoud daarvan. Aanleveren via profielen@hr.nl.

mini’s
Kom 30 november naar de allerlaatste editie van nur         
literatur, het podium voor de letteren en niets dan de letteren, 
georganiseerd door schrijver Ernest van der Kwast. Met o.a. Cees 
Nooteboom, dichter Menno Wigman, Esther Gerritsen en Arjan Vis-
ser. Locatie: Worm, Boomgaardstraat 71, aanvang 20.15 uur.

damesenherenkaPPer.nl Knippen voor € 11,-. Studenten-
kapper ’t Pakhuis, oostzeedijk 316, Rotterdam (let op, ziet eruit als 
een antiekzaakje), tel 010-411 32 09. De kapper gaat ook koken! 
Kijk ook eens op dekokendekapper.nl.

sloeProei(st)er(s) gezocht! Met de HR-sloep Polyester trai-
nen wij op de maandagavonden van 17-18 uur. Er zijn nog en-
kele bankjes vrij. Kom vrijblijvend een keer meetrainen! Info: Mark 
Smit. m.j.smit@hr.nl.

studievoorlichting zoekt pr-studenten. Lijkt het je leuk om ons 
te helpen met verschillende voorlichtingsactiviteiten? Meld je dan nu 
aan bij Studievoorlichting via orienteren@hr.nl of 010-794 44 00. 

de lier verkeersoPleidingen oostzeedijk 154. Lid BoVAG. 1e tien 
autorijlessen € 19,50 per les, daarna € 26,50 per les. Speciaal studen-
tenpakket! 40 lessen à € 22,50,- per les. Telefoon 010-425 77 26.

Ik ben voornemens een galerie te openen medio december op een     
A-locatie in Rotterdam. Ik verhuur vierkante meters aan 
(aankomende) kunstenaars. € 50,00 per vierkante meter per 
maand voor studenten. €100,00 per vierkante meter per maand voor         
kunstenaars. Meldt u aan voor meer informatie. bertinevangorsel@
hotmail.com, 06-25068917.

Follow us:

twitteR.com/profielen

FAcebook.com/Profielen

PRoFielen.HR.nl 

column
anne-marit danniJs
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wie-wat-waar

accountmanagers aansluiting
010-794 40 73
aansluiting@hr.nl

BedriJfsBureau 
studievoorBereiding 
Museumpark H01.038,
010-794 60 00 
 
Bureau inschriJving
Museumpark visitor centre,
010-794 42 00
open: 8.30-17.00 

centrale medezeggenschaPsraad 
(cmr)
Museumpark H, 010-794 45 18

centrum voor toPsPort en studie
Contactpersoon: Coen Duiverman
Kralingse Zoom N1.116, 010-794 62 44

coPYshoPs xerox
Academieplein: 010-794 49 16
Kralingse Zoom: 010-794 62 18
Museumpark: 010-794 42 01

decanen
Wil je een afspraak maken met een 
studentendecaan? of wil je informatie 
over de werkzaamheden van het 
decanaat?

Ga dan naar http://hint.hro.nl/
studentendecanaat

LET oP, er zijn decanen aanwezig op 
de vier hoofdlocaties van de Hogeschool 
Rotterdam (Academieplein, Kralingse 
Zoom, Museumpark, Wijnhaven 61) 
en bij de Pabo Dordrecht. 
Studeer jij op een andere locatie dan de 
bovengenoemde, kijk dan goed op de 
webpagina naar 'Wie zijn de decanen?' 
om te zien tot welke locatie jij 
je moet wenden.

hr services
Rochussenstraat RS.11.011
010-794 43 02 / fax 010-794 43 69

international office
Kralingse Zoom, K.B2.126, 
010-794 60 05, internationaloffice@hr.nl
hint.hr.nl/intoff. Balie dagelijks open van 
10-12 en 14-16

keuzeonderwiJs
Voor vragen over keuzeonderwijs 
(keuzevakken en minors)
Rochussenstraat 198. RS.00.411, 
010-794 45 22, keuzeonderwijs@hr.nl 

mediatheken
Info op http://mediatheek.hro.nl 
Catalogus op http://vubissmart.hro.nl

academieplein
010-794 48 20. open: ma/di/do 8.30-
21.00, wo/vr 8.30-17.00

kralingse zoom
010-794 62 78. Gebouw II, K.N1.104. 

open: ma/di/do 9.00-16.30, wo 9.00-
21.00, vr 9.00-16.30
museumpark
010-794 43 93. open: ma t/m do 8.30-
21.00 u en vr 8.30-16.30 
onderwijswerkplaats: ma/di 8.30 - 
21.00, wo/do 8.30 - 17.00, 
vr 8.30 - 16.00 
 
wijnhaven
010-794 47 02 (balie), 010-794 47 
73 (kunstkelder), 010-794 46 54 
(werkkamer).
open: ma t/m do 8.30-21.00, 
vr 8.30-17.00

Pabo dordrecht
078-611 26 15. open: ma 9.00-18.30, 
di 10.00-14.00 en 18.00-20.30, wo/vr 
10.00-14.00, do 9.00-16.30

onderwijswerkplaats
ma 9.00-18.30, di 10.00-15.00 en18.00-
21.00, wo 9.00-17.00, do 9.00-19.00, vr 
10.00-15.00
NB: Tijdens schoolvakanties zijn er 
gewijzigde openingstijden!

mentoraten
Museumpark MP H01.041, 
010-794 51 06 

amani
Voor Marokkaanse studenten
010-794 40 68, amani@hr.nl

antuba
Voor Arubaanse en Antilliaanse 
studenten, www.antuba.nl
010-794 53 29,www.antuba.nl, 
antuba@hr.nl 

makandra
Voor Surinaamse studenten
010-794 40 68, makandra@hr.nl

lale
Voor Turkse studenten
010-794 40 68, lale@hr.nl, 
mentoraatlale.hyves.nl.

PowerPlatform 
Voor en door studenten met een 
functiebeperking
Kralingse Zoom, 010-794 62 48, 
www.powerplatform.nl. 

readershoPs
academieplein
kelder: A.K.24. open: ma/do: 8.30-18.30, 
di/wo: 8.30-16.30 en vr: 8.30-15.30
kralingse zoom 
In Selexyz. open: ma t/m vr 9.00-17.00
CoM: Studie Bijdehand
museumpark
MP. L00.307
open regulier: ma/do  9.00-10.30, 
13.00-14.00, 17.30-18.30, di/wo/vr 
9.00-10.30,13.00-14.00. Aangepaste 
openingstijden in de eerste lesweek van 
een kwartaal en tijdens de introductie 
week. ma/do 9.00-12.30, 13.00-
15.00, 17.30-18.30, di/wo/vr 9.00-

12.30,13.00-15.00.

service desk ict
010-794 44 11
Kijk voor de openingstijden op Hint
academieplein, B.1.02, ictac@hr.nl
kralingse zoom, 01.425, ictkz@hr.nl
museumpark, MH01.321, ictmu@hr.nl
wijnhaven/Blaak, 0.316, ictwi@hr.nl

steunPunt studerende moeders
Museumpark ML0.0.4p (t.o. 
fietsenstalling), 010-2067559, 
info@studerendemoeders.nl,
www.studerendemoeders.nl 

student aan zet (Peercoaching)
Museumpark MH 01.341, 
010-794 51 06. open: ma-vr 9.00-17.30

studiekeuzecentrum
Museumpark MH00.338, 010-794 52 
52, studiekeuzecentrum@hr.nl
open: 9.00-17.00

studievoorlichting en 
studiekeuzeBegeleiding
Museumpark visitor centre, 
010-794 44 00,  
studievoorlichting@hr.nl
open: ma en wo: 9.00-20.00, di, do en 
vr: 9.00-17.30, iedere 2e zaterdag van 
de maand: 10.00-14.00.

de taaldesk & helPdesk exact 
Algemene vragen over taal 
(zowel Nederlands als Engels) en 
bijspijkermodules kunnen gesteld 
worden via taaldesk@hr.nl.
Voor vragen over bijspijkermodules 
voor exacte vakken (natuur-, wis- en 
scheikunde), mail helpdeskexact@hr.nl.

Post hBo
Transfergroep Rotterdam
transfergroep@hr.nl
www.transfergroep.nl
010-794 68 00

vertrouwensPersonen 
voor studenten
academieplein
Clemens Peters: c.m.j.b.peters@hr.nl
Marijke Hagen-Sallevelt: 
m.g.j.t.hagen-sallevelt@hr.nl 
kralingse zoom
Jan Roel van Zuilen: j.r.van.zuilen@hr.nl
Bertine van Hillo-Visser: 
b.e.van.hillo-visser@hr.nl
museumpark 
Henk Vermeulen: 
h.j.m.m.vermeulen@hr.nl
Vacature voor de vrouwelijke VP
wijnhaven/Blaak 
Aad van der Star: a.van.der.star@hr.nl
Jocé Bloks: j.a.l.h.bloks@hr.nl

vertrouwensPersonen
voor Personeel
John Beentjes: j.c.w.beentjes@hr.nl
Gertruud Bartels: 
g.m.e.bartels-van.der.ham@hr.nl

adressen oPleidingen
hogeschool rotterdam
Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam
Telefoon (010) 794 00 00

academieplein
• Instituut voor Engineering en 
Applied Science
• Instituut voor Gebouwde Omgeving
G.J. de Jonghweg 4-6, 3015 GG 
Rotterdam
Telefoon (010) 794 48 41

Blaak/wijnhaven 61
• Instituut Willem de Kooning Academie 
Wijnhaven 61, 3011 WJ Rotterdam
Telefoon (010) 794 47 47
Blaak 10, 3011 TA Rotterdam
Telefoon (010) 794 47 50

kralingse zoom
• Rotterdam Business School
• Instituut voor Commercieel 
Management
• Instituut voor Financieel Management
Kralingse Zoom 91, 3063 ND Rotterdam
Telefoon (010) 794 62 01

lloydstraat
• Rotterdam Mainport University of 
applied sciences
Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam
Telefoon (010) 448 64 00

museumpark
• Instituut voor Lerarenopleidingen
• Instituut voor Sociale Opleidingen
• Instituut voor Bedrijfskunde
• Transfergroep Rotterdam
Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam
Telefoon (010) 794 43 33

Pabo dordrecht
Achterom 103, 3311 KB Dordrecht
Telefoon (078) 611 26 00

Pieter de hoochweg
• Rotterdam Academy
Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG 
Rotterdam
Telefoon (010) 794 65 16

rdm campus
• Instituut voor Gebouwde Omgeving
• Instituut voor Engineering en Applied 
Science
• Academie van Bouwkunst
RDM Kade 59, 3089 JR Rotterdam
Telefoon (010) 794 92 00

rochussenstraat 
• Instituut voor Gezondheidszorg
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
Telefoon (010) 794 55 56

wijnhaven 99/107
• Instituut voor Communicatie, Media en 
Informatietechnologie
Wijnhaven 107, 3011 WN Rotterdam
Telefoon (010) 794 80 00
Wijnhaven 99: (010) 794 66 00
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