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IntervIew

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl

Waar drinkt u koffie uit?

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.
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nieuwsinfographic

 nIEuWE DoCEntEn 

MARLON KRATZ ONTWIKKELT MET ZIJN BE-
DRIJF BUILDBAG BV DUURZAME BOUWMATE-
RIALEN waarmee je aardbevingsbestendige 
semipermanente noodwoningen kunt bouwen 
– woningen die je relatief eenvoudig ook per-
manent kunt maken. Daarbij krijgt hij hulp van 
studenten van RDM Campus. Inmiddels heb-
ben ze in meer dan tien projecten opdrachten 
gedaan voor Buildbag. Ook nu zijn er studen-
ten industrieel productontwerpen en werktuig-
bouwkunde bezig met een opdracht. Ze denken 
na over de vraag hoe je een noodtent zo kunt 
construeren dat je hem later als dak voor de 
noodwoning kunt gebruiken.
Nu is het echter tijd voor de volgende stap. Kratz 
komt met zijn bedrijf naar de studenten toe. Hij 
heeft een kavel gehuurd op RDM Campus, 
waar bedrijven en opleidingen bij elkaar zitten 
zodat ze makkelijk kunnen samenwerken. ‘We 
gaan op RDM een prototype neerzetten van een 
noodwoning. Als die eenmaal staat, kunnen stu-
denten daar weer allerlei onderzoek naar doen.’

ongeveer 70 procent verhuurd
De komst van Buildbag is goed nieuws voor 
RDM Campus, want de afgelopen jaren bleek 
het moeilijk om bedrijven zover te krijgen 
naar dit ‘nieuwe’ stukje Rotterdam te komen. 
RDM Campus zit op Heijplaat (naast Waalha-
ven), in de hallen van de vroegere Rotterdam-
sche Droogdok Maatschappij (tegenwoordig 
staat RDM voor Research, Design & Manufac-
turing). Waar vroeger schepen gebouwd wer-
den, krijgen nu studenten van de Hogeschool 
Rotterdam en ROC Albeda les.
De campus ging open toen zo ongeveer de crisis 
uitbrak en bovendien is het niet de bedoeling dat 
ieder willekeurig bedrijf naar de campus komt. 
Bedrijven moeten een band hebben met oplei-

dingen als autotechniek, industrieel product-
ontwerpen, civiele techniek of bouwkunde. Bo-
vendien moeten ze iets nieuws doen, innovatief 
zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam, eigenaar en 
verhuurder van de campus, ziet daarnaast graag 
meer maritieme bedrijvigheid in de hal.
De eerste twee jaar kwam de bezetting niet 
boven de dertig procent uit, maar nu begint 
de hal langzaam vol te lopen. ‘Ongeveer ze-
ventig procent van de kavels is verhuurd, maar 
ik verwacht dat er de komende maanden nog 
bedrijven bij komen’, zegt Jouke Goslinga van 
het Havenbedrijf Rotterdam en verantwoorde-
lijk voor de werving van bedrijven.

In november ging er bovendien een nieuwe kan-
toorvloer open die al bijna helemaal is verhuurd. 
Inmiddels is er een keur aan bedrijven op de 
campus. Zo zit er bijvoorbeeld een specialist in 
scheepsliften, een meubelmaker, een elektrische 
scooterbouwer en een architectenbureau. 

maritieme sector
Jouke Goslinga verwacht de komende tijd 
veel van de maritieme sector. De eerste grote 
naam uit die hoek, IHC Merwede, is zelfs deze 
maand al begonnen met het inrichten van een 
kavel. Daarnaast komen ook scheepsbouwer 
Damen Shipyards en het expertisecentrum voor 
de binnenvaart EICB naar RDM.
IHC Merwede gaat studenten van verschillende 

opleidingen vragen samen ‘vergezichten’ te ont-
wikkelen, vertelt Mark van de Zande, program-
mamanager van Merwedes innovatielab op de 
campus. In het IHC Innovatielab moeten stu-
denten van verschillende opleidingen samen tot 
nieuwe producten of bedrijfsmodellen komen. 
‘Hoe ziet bijvoorbeeld de baggerindustrie er 
over twintig jaar uit? We hebben daar wel ideeën 
over, maar aan de werf word je dan al snel weer 
de waan van de dag ingetrokken. En misschien 
zijn wij wel helemaal vastgeroest omdat we al te 
lang in deze bedrijfstak rondlopen.’ 

(semi)permanente (nood)woning
Marlon Kratz van Buildbag is ook nog niet 
klaar met het onderzoek en de ontwikkeling 
rondom zijn (semi)permanente (nood)wo-
ning. Het eerste idee staat inmiddels: anderhalve 
Europallet materiaal waarmee je een huis van 
vijftig vierkante meter bouwt, inclusief tent-die-
dak-wordt. De tent zet je op en daarnaast begin 
je een huis te bouwen. De zakken van speciaal 
textiel vul je met zand, aarde, puin of wat er ook 
in de omgeving te vinden is, je stapelt ze op en 
naait ze aan elkaar. ‘Je kunt het huis permanent 
maken door de muren met klei af te stuken en er 
een vast dak op te plaatsen’, aldus Kratz.
Het prototype dat op RDM moet verrijzen dient 
ook ter promotie, zegt Kratz. ‘Ik wil hulporga-
nisaties, projectontwikkelaars en bouwgerela-
teerde bedrijven nieuwe oplossingen laten zien.’ 
Maar Buildbag zal ook weer veelvuldig de hulp 
van studenten inroepen. ‘Nu richten we ons nog 
op bouwmaterialen voor minder ontwikkelde of 
door rampen getroffen gebieden, maar we wil-
len doorgaan met ontwikkelen tot we met deze 
methode huizen van Europese standaard kun-
nen bouwen.’ o   Olmo Linthorst

RDM Campus begint langzaamaan steeds bedrijviger te worden. 
Een nieuwe kantoorvloer is bijna helemaal verhuurd en ook in de grote hal 

komen er deze maand een paar grote namen bij.

Bedrijvenhal RDM Campus 
stroomt vol

IN 2011 NAM DE HOGESCHOOL ROTTERDAM VOOR BIJNA 190 FTE’S 
NIEUWE DOCENTEN AAN. Een niet gering aantal. 55 procent van 
hen is man en 45 procent vrouw. Gemiddeld is de nieuwe docent 
rond de veertig jaar oud als hij wordt aangenomen. Sinds een paar 
jaar groeit het aantal docenten dat een mastergraad heeft, maar 
de hogeschool heeft nog heel wat werk te verzetten wil het haar 
eigen doelstelling halen van 70 procent docenten met een master 
of doctorgraad in 2015. Niet alle nieuwe docenten hebben een 
master, maar met een percentage van 62 procent scoren ze wel 
hoger dan het hogeschoolgemiddelde van 54 procent. Volgens HR-
recruiter Saskia van Putte volgen op dit moment 68 docenten een 

masteropleiding en gaat volgend jaar een nieuwe groep van start. 
De groei van het aantal masters en doctors wordt dus niet alleen 
bereikt met aannamebeleid, maar ook via bijscholing. Nieuw is 
dat er voortaan ook voor docentenfuncties intern geworven moet 
worden. Dat verklaart de afname bij ‘instroom uit de praktijk’. Is dat 
geen probleem voor beroepsonderwijs? Van Putte: ‘Als we intern 
geen mensen kunnen vinden met de juiste praktijkervaring, werven 
we alsnog extern. En ja, dan stromen de brieven binnen.’ Want in 
de onzekere arbeidsmarkt van 2012 is het onderwijs een gewilde 
werkgever.o Esmé van der Molen

Herkomst instroom 
Onderwijs  
Praktijk   
Beide 

2011
27%
41%
32%

2010
22%
47%
31%

2009
22%
48%
30%

Opleidingsniveau 2011

Bachelor  31,8%

Master  62,1%

Overig/onbekend     6,1%

Opleidingsniveau 2010

Bachelor  31,1%

Master  60,3%

Overig/onbekend     8,6%

Opleidingsniveau 2009

Bachelor  33,1%

Master  55,7%

Overig/onbekend     11,2%
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in nOvember ging er een 
nieuwe kantOOrvlOer 

Open die inmiddels bijnA 
helemAAl is verhuurd. 
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TOT VOOR KORT ONDERSTEUNDE 
DE HOGESCHOOL GEEN APPLE-
APPARATUUR. Het was lastig om 
met Apple-apparaten überhaupt op 
het wifi -netwerk Eduroam te komen. 
Merel (22), vierdejaars facility 
management: ‘Ik zit met mijn iPhone 
al vier jaar op 3G. Om op Eduroam 
te komen, moet je een zipbestand 
downloaden, uitpakken, en dat dan 
weer naar jezelf mailen. Dan ben je 
nog niet eens op de helft. Het is mij 
nooit gelukt.’ Maar deze problemen 
horen nu tot het verleden. Eric 
Kerkdijk van HR Services: ‘De 
manier waarop je met iPhones, 
iPads en MacBooks op het netwerk 
kon komen, was inderdaad heel 
omslachtig. Dat is verholpen, je 
kunt nu direct inloggen zonder iets 
te installeren. Het is ook de 
bedoeling dat alle ICT-medewerkers 
met Apple moeten kunnen werken 
om de studenten van dienst te 
kunnen zijn. We zullen er alles aan 
doen om onze service in dit opzicht 
te verbeteren.’ Goed nieuws voor 
iPhone-bezitters dus.

HR ONDERSTEUNT NU 
OOK APPLE-APPARATEN 

nieuws

9.000 90.000700

PETER ESTER, LECTOR 
ARBEIDSMARKTVRAAG-
STUKKEN, IS BENOEMD 

TOT INTERNATIONAL 
RESEARCH FELLOW VAN 

HET IAB, het Institute 
for Employment Re-

search, het grootste ar-
beidsmarktonderzoeks-
instituut van Europa dat 

gevestigd is in Duits-
land. Ester krijgt met 

deze benoeming toegang 
tot alle faciliteiten en 

netwerken van het IAB 
en kan deelnemen aan 
onderzoeksprojecten. 

kort

                                                                CIjfERs  250  30  75  

DE CENTRALE 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

(CMR) HEEFT INGESTEMD met 
het terugdraaien van het besluit 
om RBS (Rotterdam Business 
School) op te heffen. De raad 

had om een uitgebreide 
schriftelijke motivatie van het 
college gevraagd voordat ze 

wilden instemmen. 
Dat schrijven kwam er en 

de cmr stemde daarna met het 
collegebesluit in (13 stemmen 

voor, 2 blanco, 2 tegen). 
‘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: studenttevredenheid 
– een onderwerp dat echt meer 
aandacht moet krijgen – en de 

kwaliteit van de bedrijfsprocessen 
zoals roostering’, zo motiveerde 

collegevoorzitter Bormans eerder 
zijn besluit om de reorganisatie 

af te blazen.

IN 2011 STUDEERDE ZE AF AAN DE 
WILLEM DE KOONING ACADEMIE 
RICHTING MODEVORMGEVING. Ze 
slaagde met het hoogste cijfer van de 
klas en werd met haar afstudeerwerk 
benoemd tot Vogue Talent. Ze 
exposeerde op de Dutch Design 
Week in Eindhoven en er werd over 
haar geschreven. Ze kreeg twee 
kinderen, schreef een roman, Slash/
mama, en schreef als freelancer voor 
de Volkskrant over mode-gerelateerde 
onderwerpen. Daarnaast werkte ze 
ook voor Mama Magazine. Ze zou het 
gaan maken en dacht in ieder geval 
een stapje dichterbij haar einddoel 
te zijn gekomen: rijk en beroemd 
worden. Maar toen werd het stiller 
om haar heen. De crisis sloeg toe, ze 
was niet meer ‘veelbelovend’. Ze ging 
(bijna) naar Stockholm voor H&M, 
wilde gaan afwassen in een biologisch 
restaurant – maar deed dat toch maar 
niet, en ze maakte treurige tochten 
naar het UWV. Ze hoopt in september 
de master Fashion Journalism te 
gaan volgen, maar ja, daar worden 
maar zeven studenten per jaar 
aangenomen. Voorlopig schrijft ze 
in ieder geval voor Profi elen over 
haar existentiële crisis: Marjolein 
Stormezand (28).

Eervolle 
benoeming 
HR-lector

leerkrachten en 
ondersteunend personeel leerlingen schoolgebouwenbasisscholen

scholen voor 
speciaal onderwijs middelbare scholen

In de zomervakantie van 2012 zijn er op diverse plekken rookabri’s en 
rookverbodsborden geplaatst. Daarnaast zijn er rondom een aantal loca-
ties rode lijnen getrokken waarmee duidelijk gemaakt wordt waar wel en 
niet gerookt mag worden. Maar te veel rokers trekken zich daar niets van 
aan. De studentengeleding van de medezeggenschapsraad drong aan op 
maatregelen. Overtreders zouden bijvoorbeeld hun collegekaart moeten 
inleveren of een geldboete moeten betalen. Maar dat gaat niet gebeuren. 
Collegelid Gerard van Drielen had eerder al aangegeven dat zoiets waar-
schijnlijk juridisch onhaalbaar is. ‘We moeten elkaar aanspreken op het 
rookgedrag’, aldus Van Drielen die vindt dat dat niet alleen de taak is van 
medewerkers van de facilitaire dienst. ‘Het moet een gedragslijn zijn die 
we allemaal uitstralen.’

 gEEn stRAf VooR RoKERs Cmr stemt in 
met teruggedraaide 
reorganisatie RBS

Bron: Gemeente Rotterdam, JOS

Basis- en 
voortgezet 
onderwijs in 
Rotterdam:

DEZE WEEK GAAT HET GEBEUREN, SPREEK IK MEZELF TOE. DEZE 
WEEK WORD IK RIJK, BEROEMD EN GELUKKIG. Of op zijn minst een 
van die drie. Het liefst het laatste, maar de eerste zou mij nu het best 
uitkomen. Niet heel rijk, een beetje rijk. Of een soort van rijk. Om 
de rekeningen te kunnen betalen. Om de achterstallige rekeningen van 
te betalen. Om de komende rekeningen te kunnen betalen. Om alles 
eigenlijk van te kunnen betalen.
Even tellen: 55 eurocent zit er in mijn portemonnee. Een optelsom van 
kleine muntjes. Naar internetbankieren: € - 999,45. 
– gedachtestreepje voor contemplatie –
25 jaar is de magische leeftijd. Daarna gaan de laatste vijf jaar in om te 
arriveren waar ik moet aankomen, zo heb ik dat ooit eens bedacht. Oké, 
wellicht zonder dat beroemde. Maar nu sta ik er wel heel karig voor. Nog 
een paar jaar en dan ben ik dertig. Dertig! en nog op precies dezelfde plek 
als in het begin van mijn twintiger jaren. 
– nieuw gedachtestreepje –
Ergens ging er iets mis. Het kabinet bedacht dat kunst voor 
vrijbuitende losers was, een startstipendium kon ik wel vergeten. 
Mijn debuutroman lag inmiddels op een grote stapel bij de Slegte. En mijn 
afstudeercollectie was gedateerd. 
Ik maakte een lijstje, met daarop plan A, B en C, voor een rijk, beroemd 
en gelukkig leven. Later kwam D daarbij. E was de meest wilde. Ik sluit 
niet uit dat F zich binnenkort zal aandienen. Het zag er ongeveer zo uit:
Plan A: Zoeken naar werk dat aansluit op de studie
Plan B: Zoeken naar leuk werk
Plan C: Inschrijven voor een master en zoeken naar werk (wat dan ook)
Plan D: Aanmelden voor cursus Frans en zoeken naar werk in het 
buitenland
Plan E: Beginnen aan nieuw boek
Met het briefje op tafel, geschreven op de achterkant van een 
belastingenvelop, begon ik de maandag erop aan mijn eerste rijk-
beroemd-en-gelukkig week. Alle maandagen daarna waren een 
ellenlange tocht van teleurstellingen. De tussenstand: 54 sollicitatiebrieven 
verzonden, 1 netwerkborrel bezocht, begonnen met mijn cursus Frans, 
53 afwijzingen ontvangen, aangemeld voor een master.
Plan A, B, C en D doen inmiddels een stoelendans. Tussen alle sollicitaties, 
afwijzingen en nieuwe pogingen door, komt E er niet van. Maar: volgende 
week heb ik een baan. Zeker weten. Volgende week word ik rijk, beroemd 
en gelukkig.o   Marjolein Stormezand 

DE EXISTENTIËLE CRISIS
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IN PROFIELEN VAN OKTOBER 2012 LAS IK DAT DE 
ROTTERDAM BUSINESS SCHOOL per september 2013 
ophoudt te bestaan als zelfstandig instituut. Cmr-lid 
Van Heest wordt in het betreffende artikel geciteerd 
met de woorden 'We zijn ons toen kapot geschrokken 
van die angstcultuur. Het college moet daar iets mee 
doen...' In 2003 heb ik gebruikgemaakt van de FPU-
regeling; daarvoor was ik negentien jaar in dienst van 
de Hogeschool voor Economische Studies (HES), in 
2002 gefuseerd met de Hogeschool Rotterdam. In deze 
periode was ik docent bij de opleiding management, 
economie en recht (MER), afstudeerrichting bank- en 
verzekeringswezen, en daarna bij de opleiding financial 
services management. De ‘angstcultuur’ waarvan nu 
sprake is, was al voor 2003 bekend. Minstens één mij 
bekende docent is om die reden van de RBS terug-
gekeerd naar de MER-opleiding. Het is voor mij on-
voorstelbaar dat het cvb niet veel eerder op de hoogte 
is geweest van deze ‘cultuur’ bij de RBS en indien dit 
werkelijk niet zo zou zijn, wat zegt ons dat over de ken-
nisstand van het cvb?o  

mr. Dick H.W. de Jong
Michalowice (Polen)

Naschrift redactie 
De briefschrijver reageert in zijn brief op artikelen in Pro-
fielen 99 en 100 over het opheffen van RBS. Inmiddels is 
het reorganisatiebesluit door het college van bestuur terug-
gedraaid. RBS blijft dus bestaan (zie voor meer info: pro-
fielen.hr.nl). De ‘angstcultuur’ waar in de brief naar wordt 
verwezen, is momenteel onderwerp van een onafhankelijk 
onderzoek dat wordt geleid door Arijan Bakker van Cap-
gemini. Zodra het onderzoek is afgerond, publiceert Pro-
fielen de bevindingen op profielen.hr.nl.

’Angstcultuur RBs 
al langer bekend’ 

ingezonden

EEn boEtE van 48.000 Euro

DE HOGESCHOOL ROTTERDAM MOET 48.000 EURO BETA-
LEN OMDAT HET HEEFT VERZUIMD TEWERKSTELLINGS-
VERGUNNINGEN AAN TE VRAGEN voor zes Indonesische 
en Chinese studenten die worden ingezet als peercoach. 
Dat had wel gemoeten omdat deze studenten niet uit een 
EU-land komen, stelt de Arbeidsinspectie van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie voerde 
in 2011 een controle uit bij P/flex, een dochteronderneming 
van uitzendorganisatie Randstad die namens de HR de ad-
ministratie verzorgt voor buitenlandse peercoaches. Bij de 
controle bleek dat de zes studenten niet over een tewerk-
stellingsvergunning beschikten. 
De HR stelt in haar bezwaar dat er geen sprake is van werk 
maar van een stage. ‘Het hoofddoel van de werkzaamheden 
was leren en niet het verrichten van arbeid waar een ver-
goeding tegenover stond.’ De peercoaches worden ingezet 
om collega-studenten wegwijs te maken in Rotterdam en 
het onderwijs. Ze doen dat in het kader van het verwerven 
van managementvaardigheden. P/flex heeft weliswaar een 
arbeids- in plaats van een stageovereenkomst opgesteld 
maar dat is volgens de HR per ongeluk gebeurd. Bovendien 
kreeg de HR van het UWV te horen dat er geen tewerkstel-
lingsvergunning nodig was.
Maar de directie WBJA (Wetgeving Bestuurlijke en Juridi-
sche Aangelegenheden) van het ministerie stelt in haar ‘be-
slissing op bezwaar’ dat de hogeschool als werkgever een 
eigen verantwoordelijkheid heeft om de Wet arbeid vreem-
delingen (Wav) na te leven. Bovendien vindt de directie dat 
allesbehalve duidelijk was dat er sprake is van een stage 
omdat de studenten per uur werden uitbetaald en geen sta-
gevergoeding ontvingen. 
Ondanks het bezwaar van de HR blijft de directie WBJA bij 
haar eerder genomen besluit. De hogeschool moet daarom 
8000 euro per student betalen, in totaal dus 48.000 euro. 
Bemiddelaar P/flex is overigens hetzelfde boetebedrag ver-
schuldigd. o    Jos van Nierop

 KLACHT VAN:  

Hogeschool Rotterdam
 TEGEN:  

Ministerie van SZW
 UITSPRAAK:  

ONGEGROND

De redactie van Profielen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden 
brieven. De strekking van een ingezonden brief hoeft ook niet overeen te komen met 
de mening van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven 
in te korten of te weigeren als zij discriminerend van aard zijn, beledigen of aanzetten 
tot haat, discriminatie of gewelddadigheid vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging, 
sekse of seksuele gerichtheid. Reacties zijn welkom op profielen@hr.nl.

EWOUD SANDERS IS TAALHISTORICUS EN 
JOURNALIST BIJ ONDER ANDERE NRC HAN-
DELSBLAD.  Hij kreeg in 2011 van Google een 
donatie van vijftienduizend euro om slimmer 
zoeken op internet te stimuleren. Sanders 
wil deze gift inzetten voor het onderwijs. Hij 
schreef een handig boekje en geeft workshops 
door het hele land. Zijn missie: zoveel moge-
lijk kennis toegankelijk maken. Slimmer zoeken 
doe je volgens Sanders door toetscombinaties 
te gebruiken, woorden en tekens toe te voe-
gen en te filteren. De meest bruikbare tips van 
Ewoud Sanders vind je hier op een rij.

 TIP 1: GEBRUIK CTRL-F 
Zoek je op een site één woord in het bijzonder? 
Gebruik dan Ctrl+f of Cmd-f als je een Apple-
apparaat hebt.

 TIP 2: GEBRUIK ZOEKCOMMANDO’S 
Alleen al binnen Google zijn er ongeveer der-
tig zoekcommando’s die je kunt gebruiken om 
sneller te zoeken. Bijvoorbeeld:
 
tussen aanhalingstekens
Het gebruik van aanhalingstekens betekent 
simpel gezegd: precies zo moet het er staan. 
Als je op twee woorden zoekt, pakt de zoek-
machine beide woorden in alle mogelijke volg-
ordes en verschillende combinaties. Dat is on-
handig als je bijvoorbeeld op zoek bent naar 
een persoon. Doe dan "voornaam achternaam  " 
tussen aanhalingstekens, zodat je zoekactie 
een geheel blijft.

minteken 
Met het minteken sluit je termen uit. Wil je 
alles zoeken met het woord ‘New’ maar géén 
New York? Typ dan in je New –York. Let op: 
plaats het streepje tegen het woord dat je wilt 
uitsluiten.

twee puntjes
Met twee puntjes .. geef je de numerieke 
waarde weer. Wil je bijvoorbeeld alles weten 
over oorlogen tussen 1830 en 1860? Voer dan 
oorlog 1830..1860 in. De zoekresultaten die je 
krijgt, gaan allemaal over oorlogen binnen dat 
tijdsbestek. Let op: geen spaties.

definitie
Je zoekt de betekenis van een woord. Om te 
voorkomen dat je enorm veel zoekresultaten 
krijgt, gebruik je define. Stel dat je de betekenis 
zoekt van genocide, typ dan define:genocide.

de magische ster
Wat als je een e-mailadres zoekt van een poli-
ticus en weet dat alle e-mailadressen eindigen 
op @tweedekamer.nl. Het sterretje * staat voor 
een leegte. Wat je dan invoert, is: de naam van 
de politicus *@tweedekamer.nl

 TIP 3: GEBRUIK TIJDSFILTERS 
Gebruik filters als je in Google zoekt. De filters 
verschijnen in de linker kolom zodra je op iets 
gezocht hebt. Als de filters niet tevoorschijn 
komen, klik je op ‘meer opties’. Met een filter 
kun je bijvoorbeeld zoeken binnen een bepaal-

de tijd. Wil je weten wat er op 11 september 
is geschreven over het WTC? Met een simpele 
klik geef je aan in welk tijdsbestek je wilt zoe-
ken. 

 TIP 4: ZOEK OP FILE-TyPE 
Zoeken op een bepaald type document is vaak 
handig. Heb je bijvoorbeeld informatie nodig 
over minister Bussemaker? Alleen "minister 
Bussemaker" (de aanhalingstekens zijn essen-
tieel want anders zoek je op minister én op 
Bussemaker) levert veel zoekresultaten op en 
de meeste zijn niet serieus. Probeer dan het 
volgende: filetype:pdf "minister Bussemaker ". 
Nu zoek je alleen in pdf’s op ‘minister Busse-
maker’. Nog een handige is: filetype:ppt. Ofwel: 
Powerpoint. Deskundigen die Powerpoints 
bij een presentatie maken, zetten deze vaak 
online. En dat is ook een snelle manier om 
een deskundige te vinden over een bepaald 
onderwerp.o    Alice Boothby

Je kunt altijd nóg slimmer zoeken. De mediatheek 
biedt daarom cursussen voor docenten aan. 
Meer informatie over tijd en plaats op twitter.com/
HRMediatheek. 
Zelf verder lezen? Lees dan Slimmer zoeken op 
internet van Ewoud Sanders.

 4 tips om 
vliegensvlug internet 

te doorzoeken 
Je kent het wel: minutenlang struin je door de zoekresultaten van Google. 

Duizenden zijn het er. Je gaat ze niet allemaal bekijken, maar hoe pik je de juiste resultaten 
er zo snel mogelijk uit? Op uitnodiging van de mediatheek gaf NRC-journalist 

Ewoud Sanders een workshop aan HR-docenten.

nieuws
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Drie hogeschool-moslima’s doen een boekje open over hun hoofddoek.
 Fotografie Hermanna Prinsen  Tekst Esmé van der Molen 

beeldreportage



beeldreportage

‘Waarschijnlijk zijn hoogopge-
leide Marokkaanse meiden met een 
hoofddoek meer met hun uiterlijk 
bezig dan de doorsnee Hollandse 
meid. We dragen dan wel een hoofd-
doek, maar er fashionable uitzien is 
heel belangrijk voor ons. Ikzelf zoek 
steeds de gulden middenweg. Ik 
wil uitdragen dat ik islamitisch ben, 
maar ook benaderbaar zijn. Ik begon 
in de eerste klas van de middelbare 
school met de hoofddoek. Ik droeg 
‘m toen naar achteren. Twee jaar ge-
leden ben ik ‘m anders gaan dragen, 
zodat ook mijn nek en hals bedekt 
zijn. Tijdens de opening van het HR-
mentoraat Amani droeg ik voor het 
eerst mijn hoofddoek nieuwe stijl. 
Dat was echt een coming-out. Ik heb 
zeker twee maanden lopen klunzen 
voordat ik de beste methode had. 
Nu ben ik tevreden over mijn look. 
Qua mode kan ik helemaal los gaan. 
Als ik een nieuw jurkje koop, zorg ik 
ervoor dat ik een hoofddoek heb die 
ermee matcht. Wij zijn een markt op 
zich. Een slimme keten als H&M be-
grijpt dat en heeft een ruime keuze 
hippe tunieken en sjaals.
‘Gelukkig wordt de hoofddoek 
steeds meer geaccepteerd. Toen ik 
op het mbo mode studeerde, kon 
ik alleen een stageplaats krijgen bij 
Kruidvat. Bijbaantjes waren niet toe-
gankelijk als je een hoofddoek droeg. 
Dat is minder dan tien jaar geleden. 
Inmiddels ben ik, mét hoofddoek, in 
2009 Student van het Jaar gewor-
den en heb ik een goede baan.’

‘WIj zIjn 
EEn MARKt 
op zICH’

 HOOFDDOEK CV
 

Naam: 
HILAL KARHAN (23)

Functie HR: 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

STUDENTADMINISTRATIE ISO
Draagt hoofddoek sinds: 

ZEVENTIENDE JAAR 
Ochtendritueel: 

5 MINUTEN
Aantal hoofddoeken:

ONGEVEER 30 HOOFDDOEKEN, 
PLUS 20-25 SJAALS.

Haar: 
LANG 

Thuis: 
DAN GAAT DE HOOFDDOEK AF.

Bij het sporten: 
IN DE WINTER EEN MUTS 

EN COLTRUI.
Dessin of effen: 

ALLEBEI
Winkel: 

‘IK SLA ALTIJD GROOT IN 
ALS IK IN TURKIJE BEN.’

Grootste misvatting: 
‘DAAR WORD IK NIET MEE 

GECONFRONTEERD.’
‘Dat ik een hoofddoek draag, is 
op de hogeschool nooit een is-
sue geweest. Toen ik nog op het 
mbo zat en bij C&A solliciteer-
de, was het wel een breekpunt. 
Ik werd aangenomen, maar 
moest mijn hoofddoek afdoen. 
Dat was echt een klap. Ik heb er 
nog even serieus over nage-
dacht, maar uiteindelijk toch 
bedankt voor de baan. Dit ben 
ik. De hoofddoek hoort bij mij, 
dat is dan jammer voor C&A.
‘Ik draag de hoofddoek van-
wege mijn geloof, maar ik vind 
het ook een extraatje in mijn  
outfi t. Ik zorg altijd dat het 
mooi matcht met mijn kleding. 
Soms pak ik uit met kleur – een 
rode hoofddoek bij een wit 
bloesje bijvoorbeeld – en soms 
heb ik zin in een mooie print. 
Er zijn dagen dat de hoofd-
doek niet wil zitten, net zoals 
je weleens een bad hair day 
hebt. Zeg maar een bad hijab 
day. Daar is niks aan te doen. 
Veel mensen weten niet dat ons 
haar nog steeds belangrijk voor 
ons is. We gaan naar de kapper, 
we laten het in model knippen 
of verven. En op gescheiden 
feesten gaat de hoofddoek bij 
sommige vrouwen af. Dan gaan 
ze helemaal los met perfect 
gestylde kapsels.'

‘IK HEB
 WELEEns EEn 
 BAD HIjAB DAY’

 HOOFDDOEK CV 

Naam: 
RABIA BOUZIAN (27)

Functie HR: 
PROJECTCOÖRDINATOR AMANI 

EN INTERVISIEBEGELEIDER LERO
Draagt hoofddoek sinds: 

DERTIENDE JAAR
Ochtendritueel: 

5 MINUTEN
Aantal hoofddoeken:

12
Haar: 

HALFLANG, IN LAAGJES.
Thuis: 

DAN GAAT DE HOOFDDOEK AF.
Bij het sporten: 

ALLEEN EEN ONDERKAPJE.
Dessin of effen: 

EFFEN
Winkel: 

OP DE ZWART JANSTRAAT.
Grootste misvatting: 

‘DAT JE MINDER SLIM BENT 
ALS JE EEN HOOFDDOEK DRAAGT. 
IK BEDEK MIJN HAAR, MAAR MIJN 
HERSENS DOEN HET PRIMA HOOR.’



DE HoofDDoEK In CIjfERs

 En de meeste meiden doen er 6 minuten  
       over om de hoofddoek om te doen.

40 procent draagt elke dag 
    een andere hoofddoek.

55 procent van de draagsters koopt haar hoofddoeken op de markt.
En gemiddeld hebben ze 34 hoofddoeken.

 31 procent draagt weleens 
  een hoofddoek van een duur merk als   
    Gucci, Chanel of Louis Vuitton.
De meeste vrouwen met een hoofddoek 
   (98 procent) hebben een moeder die 
   ook een hoofddoek draagt.

41 procent ziet de hoofddoek als onderdeel van haar identiteit.

Ook niet gering: 22 procent van de Nederlanders vindt dat 
  de hoofddoek verboden moet worden.

    En een grote meerderheid van 85 procent 
  is niet blij met de politieke waardering 
    voor de hoofddoek.

Gemiddeld zijn meiden met een Turkse of Marokkaanse 
    achtergrond 19 jaar oud 
           als ze beginnen met de hoofddoek.

Bron: Nationaal Hoofddoek Onderzoek (onder Nederlandse vrouwen met Turkse of Marokkaanse achtergrond tussen 15-35 jaar)
Motivaction, november 2011.

 HOOFDDOEK CV 

Naam: 
NAOUAL IDRISSI (20)
Studie: 
TWEEDEJAARS 
FISCAAL RECHT & ECONOMIE
Draagt een hoofddoek sinds: 
VIJFTIENDE JAAR
Aantal hoofddoeken: 
MEER DAN 30
Ochtendritueel: 
5 MINUTEN
Haar: 
LANG
Thuis: 
DAN GAAT DE HOOFDDOEK AF.
Dessin of effen:
ALLEBEI
Winkel: 
SJAALTJES BIJ ‘GEWONE’ WINKELS 
ALS PRIMARK.
Grootste misvatting: 
‘MENSEN DENKEN DAT IK DE 
HOOFDDOEK VERPLICHT DRAAG 
EN VAAK GELOVEN ZE ME NIET 
ALS IK ZEG DAT HET MIJN 
EIGEN KEUZE WAS.’

‘Het kwam eigenlijk door mijn vrien-
dinnen dat ik begon met de hoofd-
doek. Rond mijn vijftiende was ik zo 
ver dat ik de uitdaging aandurfde. Het 
gaf me rust en bracht me verder in 
mijn geloof. Maar ik zag er ook direct 
heel anders uit en dat was wennen. Nu 
is het totaal geen issue meer voor me. 
’s Ochtends doe ik er vijf minuten over 
om ‘m om te doen: eerst een onder-
kapje, dan de hoofddoek zelf. Ik heb 
een heel basic smaak en juist met mijn 
hoofddoek breng ik kleur of een print 
in mijn outfi t.
‘Ik was nooit iemand die geloofde in 
discriminatie, maar daar ben ik wel 
anders over gaan denken. Als je een 
hoofddoek draagt, sta je eigenlijk al 
met 1-0 achter. Ik had een bijbaan-
tje bij de Wibra en toen ik daar met 
hoofddoek kwam, werd ik direct naar 
huis gestuurd. De rayonmanager 
‘verbande’ me vervolgens naar het 
magazijn. Het duurde een maand of 
drie voor ik weer in de winkel mocht 
werken, maar nog steeds mocht ik 
niet achter de kassa. Toen heb ik maar 
ontslag genomen. Inmiddels zie je dat 
sommige grote werkgevers juist be-
wust op zoek zijn naar hoger opgeleid 
allochtoon personeel, en wie weet is 
het straks zelfs in mijn voordeel dat 
ik een hoofddoek draag. Ik zal in ieder 
geval nooit mijn hoofddoek afdoen 
voor een baan. Dat is onmogelijk, dit is 
gewoon wie ik ben.’

‘IK DoE MIjn 
HoofDDoEK nIEt Af 
VooR EEn BAAn’
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‘GA MAAR LEKKER ZITTEN JONGENS. PAK EEN TAFEL, MAAK EEN 
WIJDE KRING EN ZOEK JE SPULLEN BIJ ELKAAR’, zegt docent Victor 
Elberse. Langzaam druppelen eerstejaars studenten ruimtelijk ont-
werpen het lokaal op de Willem de Kooning Academie binnen. Het 
ruikt er naar opgedroogde verf. 
‘Nog twee minuten. Waar blijven jullie klasgenoten? Anders doe ik 
de deur op slot hoor. Althans. Nee. Dan zitten ze weer te huilen voor 
het raampje van de deur. En dat kan ik dan ook weer niet over mijn 
hart verkrijgen hè.’ Wanneer alle 21 studenten een plaats hebben 
gevonden, kan Elberse de les echt beginnen. ‘We gaan zwéten van-
daag, jongens. Zweten zullen jullie. Het is tijd voor de kroontjespen.’ 
‘Oh nee hè’, zucht Kaylee. 
Elberse begint de les met het voorlezen van een sprookje uit zijn 
jeugdboek Sprookjes van de Lage Landen. De studenten leren hoe 
ze de techniek van de kroontjespen onder de knie kunnen krijgen 
door snelle schetsen te maken. ‘Oké jongens. Daar gaan we. Het gaat 
snel dit, dus let goed op. Op een dag was er een oude soldaat, hij 
schreef een brief aan de koning. Teken een soldaat met een brief 
voor de koning. Tegen de avond kwam hij bij een herberg en zag 
hij een kluizenaar. Teken een kluizenaar bij een herberg.’ Driftig 
tekenen de studenten de opgegeven beelden met een kroontjespen. 
Het collectief tikken van de pen in de inktpot gaat steeds sneller. 

‘Teken een gouden koffer en een zilveren koffer’, vervolgt Elberse. 
‘Benieuwd hoe jullie dat in zwart-wit gaan aanpakken.’

 100 SCHETSEN PER WEEK 
Wanneer Victor Elberse op een verhoging om de dertig seconden 
de één na de andere pose aanneemt (‘maar ik hou m’n kleren aan, 
hoor’) en de klas die tekent, geeft hij nog instructies. ‘Tekenen is 
kijken. Dat is het allerbelangrijkste. Je bent niet aan het natekenen, 
maar je moet snappen wat je ziet.’ Nauwlettend houdt hij zijn klas 
in de gaten wanneer hij zijn laatste pose aanneemt. ‘Nee, zo’n dikke 
kont heb ik toch niet?’
Niet veel later zitten Naomi, Vicky en Leon aan het bureau van hun 
docent. Ze gaan gezamenlijk hun werk van deze week bekijken. 
Druk bladert Elberse door de dummy van Naomi. Ze moeten hon-
derd schetsen per week maken. ‘Lichtval doe je al goed, maar je 
moet nog iets meer feeling voor ruimte krijgen in je schetsen.’ Hij 
pakt haar iPhone erbij en gebruikt de zaklamp-app. Zie je die harde 
schaduw? Die wil ik zien. Hij mag dus nog iets harder. Waarom werk 
je trouwens met balpen, vind je dat fi jn?’ Naomi knikt. ‘Ik wil dat je 
de volgende keer met potlood werkt. Dat is minder defi nitief.’o 

Alice Boothby

BiJdELES

Ruimtelijk ontwerpen: modeltekenen

Eerstejaars ruimtelijk ontwerpen leren in razend tempo schetsen. 
‘Tekenen is kijken. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet snappen wat je ziet.’

DOCENT ILLUSTRATIE LUUK BODE HEEFT OP DIT MOMENT EVEN GEEN 
TIJD VOOR EEN AFSPRAAK, MAILT HIJ. Hij is bezig met het voorbereiden 
van zijn solotentoonstelling. Daarop reageert zijn onderwijsmanager in een 
mailtje: ‘Daar heb je precies het dilemma te pakken.’
Luuk Bode is naast docent ook zelfstandig illustrator. Hij combineert lesgeven 
met een eigen praktijk. Het dilemma voor zijn onderwijsmanager Roger 
Teeuwen is hoe je al die drukbezette mensen in een passend lesrooster 
krijgt. ‘Dat is een hoop werk en het lukt meestal, maar niet altijd goed’, zegt 
Teeuwen, ‘Studenten hechten zelf echter ook veel waarde aan docenten met 
praktijkervaring voor de klas.’
Teeuwen is onderwijsmanager van de opleiding vormgeving, een opleiding 
met verschillende afdelingen. Grafi sch ontwerpen is er één van. Bij deze 
afdeling werken 28 docenten, van wie zestien een aanstelling hebben van 0,2 
fte of minder. Slechts één docent werkt fulltime. Een echte ‘uitdaging’ voor 
de roostermakers. Maar wat vinden docenten zelf van deze combinatie 
docentschap en praktijk?
Maarten Jurriaanse heeft een aanstelling van vier uur per week, namelijk die 
ene les die hij wekelijks geeft in grafi sch ontwerpen. Dat hij zijn lessen door 
ruimtegebrek in de avonduren moet geven vindt hij wel handig; naast docent 
is hij namelijk fulltime directeur van ontwerpbureau Ping-Pong en volgt hij 
een master aan de Erasmus Universiteit. Dat is hard werken. ‘Het lesgeven 
zelf valt nog wel mee, maar het beoordelen kost veel tijd. Gisteravond ben ik 
toch weer een paar uur bezig geweest met het schrijven van feedback voor 
studenten.’ Zeker met alle papierwerk erbij staat de hoeveelheid werk niet 
echt in verhouding tot het salaris, zegt Jurriaanse, ‘maar ik vind het leuk en 
je leert er ook veel van.’

roosterhorrorcocktail
De roostermakers houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van 
de docenten en die zijn daar erg tevreden over. Luuk Bode mailt in zijn 
afzegging nog dat hij ‘erg positief is’ over de manier waarop de opleiding 
rekening houdt met zijn beschikbaarheid. Ook Jurriaanse is vol lof.
In theorie levert dit een roosterhorrorcocktail op: zwaarwegende 
docentenwensen, heel veel mini-aanstellingen en een scheutje 
ruimtegebrek. Maar studenten van de afdeling grafi sch ontwerpen rapporteren 
geen roosterproblemen. In de Nationale Studentenenquête (NSE) scoort de 
opleiding vormgeving op dit punt boven het HR-gemiddelde: een ruime 
voldoende. Onder ‘vormgeving’ vallen echter nog tien andere afdelingen 
en dit NSE-cijfer zegt dus niet alles. Méér zegt misschien het gesprek dat 
onderwijsmanager Teeuwen met alle klassenvertegenwoordigers van de 
afdeling grafi sch ontwerpen had. ‘Daarin is het woord “rooster” niet één keer 
gevallen’, zegt Teeuwen.
Studenttevredenheid en docenttevredenheid kunnen blijkbaar prima samen-
gaan, ook in situaties die normaal voor roosterproblemen zouden zorgen. 
Hoe krijgen de roostermakers dat voor elkaar?o   Olmo Linthorst

Volgend nummer: de roostermaker.

Docenttevredenheid
Uit de studentenenquête van 2012 blijkt dat 

de hogeschool beter is gaan scoren op het gebied van 
roosters. Docenten zijn een belangrijke schakel bij 

roostering. Hoe combineren docenten met een kleine 
aanstelling hun ‘eigen’ werk met lesgeven?

4
roosters
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ANNE-MARIT DANNIJS 

DE MEESTEN VAN ONS HEBBEN REGELMATIG GOEDE 
VOORNEMENS, ZEKER ZO ROND DE JAARWISSELING. 
Voor studenten zijn er talloze momenten om goede 
voornemens te formuleren: aan het begin van de nieuwe 
studie, aan het begin van het nieuwe studiejaar, aan het begin 
van een nieuw blok, zelfs bij het openen van een nieuw 
schrift. Het slechte nieuws is dat uiteindelijk maar een 
kwart van de mensen erin slaagt die goede voornemens 
ook daadwerkelijk uit te voeren. De meesten lijden aan 
het valse-hoop-syndroom. Ze denken dat het nu echt gaat 
lukken om niet meer zoveel te snoepen, of om juist wel 
te sporten of aan hun relatie te gaan werken. Alle vorige 
keren lag het aan de omstandigheden dat ze moesten 
blijven roken, geen tijd hadden om goed te studeren of 
meer te bewegen. Of ze hadden het niet genoeg geprobeerd 
en dat gaan ze nu wel doen. En deze keer zal het natuurlijk 
wel lukken. Denken ze… 
Het goede nieuws is dat goede voornemens best 
haalbaar zijn, als je tenminste een specifi ek plan maakt. 
Vastbeslotenheid blijkt namelijk geen voorspeller van 
succes te zijn. Onbenulligheden zijn de ware oorzaak dat je 
de idealen die horen bij je nieuwe ik nog niet hebt bereikt. 
Mensen die goede voornemens systematisch inplannen, 
worden minder afgeleid door triviale hindernissen zoals 
geen tijd of sociale druk om er gezellig nog eentje te nemen. 
Met een schema waarin je opschrijft hoe, wanneer, met wie 
en waar je gaat doen wat je voor ogen hebt, krijg je het voor 
elkaar. Zo makkelijk kan het zijn. Mijn deadline voor deze 
column loopt over een paar minuten af. De volgende keer 
begin ik toch iets eerder met schrijven.o

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

HET VALSE-HOOP-
SYNDROOM

COLUMN
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acHtergrOnd 
 Tekst Esmé van der Molen  Illustratie Bo-Danique Blom  

OP DE HOGESCHOOL ROTTERDAM LOPEN OP DIT MOMENT 293 
TWEEDEJAARS PABO ROND DIE MET ExTRA BELANGSTELLING GE-
VOLGD ZULLEN WORDEN. Zij vormen namelijk de eerste groep die 
in 2014, in hun derde studiejaar, de landelijke eindtoetsen rekenen 
en Nederlandse taal moeten afleggen. Achter dit weinig opzienba-
rende zinnetje gaat een serie van veranderingen schuil met als hoger 
doel het opkrikken van het niveau van leerkrachten en kinderen. Ne-
derlandse kinderen rekenen en spellen namelijk niet meer zo goed als 
‘vroeger’. Mondiaal nemen we een elfde plaats in op het terrein van 
rekenen en wiskunde, zo bleek uit het meest recente PISA-onderzoek 
van 2009. Dat is een verslechtering ten opzichte van het onderzoek 
uit 2006 en daarmee verloor Nederland zijn top tien-positie. Met taal 
scoorden we beter: de tweede plaats in Europa en wereldwijd de tien-
de plaats wat betreft lezen. 
Die relatieve achteruitgang van het taal- en rekenniveau was geen 
nieuws. Al langer beheerste ongerustheid hierover het maatschap-
pelijk debat en raakte het de Nederlandse pabo’s. Want niet alleen 
Nederlandse kinderen gingen minder goed rekenen en spellen, ook 
lang niet alle pabo-studenten hadden voldoende niveau op het mo-
ment dat ze aan de pabo begonnen. Het leidde in 2005 en 2006 tot 
de invoering van de verplichte entreetoetsen taal, Wiscat (rekenen/
wiskunde) en rekenvaardigheid voor de propedeuse, en in 2008 tot 
de ontwikkeling van kennisbasissen voor alle vakken op de pabo. In-
middels is voor veertien vakken vastgelegd over welke kennis pabo-
studenten moeten beschikken.

 VIER LANDELIJKE EINDTOETSEN 
Vooral 2014 wordt een spannend jaar, het moment suprème waarop 
alle in elkaar grijpende veranderingen van kracht worden. De en-
treetoetsen waarmee het basisniveau rekenen en taal op de pabo 

wordt bewaakt, komen te vervallen. Want vanaf 2014 wordt deze 
kennis getoetst in het voortgezet onderwijs en het mbo. Het repara-
tiewerk dat pabo’s tot nog toe moeten verrichten, wordt dan dus voor 
de poort gedaan. Wel komen er toelatingstoetsen voor Engels en aard-
rijkskunde/geschiedenis/natuur & techniek. Aankomende studenten 
moeten dan bewijzen dat ze deze vakken beheersen op havo 3/eind 
vmbo tl-niveau voordat ze überhaupt aan de pabo mogen beginnen. 
En de groep die in collegejaar 2014-2015 begint, krijgt uiterlijk in zijn 
derde jaar te maken met zes landelijke eindtoetsen: rekenen, Neder-
landse taal, Engels en aardrijkskunde, geschiedenis, natuur &techniek. 
Een voorschot hierop wordt genomen door studenten vanaf lichting 
2011-2012, omdat zij volgend collegejaar als eerste de landelijke eind-
toetsen Nederlandse taal en rekenen afleggen. Deze toetsen worden 
door álle Nederlandse pabo-studenten gemaakt. Haal je ze niet, dan 
kun je niet afstuderen.

GECIJFERDHEID
Fred Feuerstake is directeur van de pabo Hogeschool Rotterdam. 
Hij is samen met 75 docenten verantwoordelijk voor deze onderwijs-
inhoudelijke operatie die zijn weerga niet kent. ‘Als pabo heb je niet 
alleen te maken met je eigen college van bestuur, maar ook met het 
ministerie van Onderwijs en de publieke opinie. Geen enkele andere 
hbo-opleiding moet doen wat wij als pabo’s voor elkaar moeten krij-
gen. Maar klagen doe ik niet. Ik omarm het streven naar niveauver-
hoging.’ 
Om de kennisbasissen in te voeren en de eerste groep studenten 
voor te bereiden op de landelijke toetsen rekenen en taal, moest 
het curriculum worden aangepast. Dit collegejaar startte de pabo 
met een nieuw programma voor het eerste en vierde jaar en volgend 
jaar zijn jaar twee en drie aan de beurt. Tamara de Vos (voorzitter) en 

De lat gaat omhoog op de pabo’s. 
Studenten moeten straks in zes landelijke eindtoetsen bewijzen dat 
ze genoeg kennis hebben vergaard om ‘ver boven de stof te staan’. 

Maar de roep om niveauverhoging wordt overal in het hbo gehoord. 
De pabo’s vormen dus een interessante testcase. 

De lat gaat 
écht oMhoog

Landelijke eindtoetsen en kennisbasissen op de pabo5:   =2
3
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Simone Costongs (lid) van de curriculumcommissie werkten hard 
aan deze herinrichting: ‘Het stond sowieso op de planning om het 
curriculum aan te passen. Het viel toevallig mooi samen met de in-
voering van de kennisbasissen. We behandelen nu alles wat landelijk 
is afgesproken. Dat klinkt als een enorme slag, maar het gaat natuur-
lijk niet om totaal nieuwe stof.’
Bij het vak Nederlands waren de aanpassingen bijvoorbeeld niet zo 
groot. Docent Femke Zweekhorst: ‘De studenten hoeven niet ineens 
méér te weten. Wat wel belangrijk is, is dat we gaan toetsen of ze de 
geleerde kennis ook hebben behouden. Gelukkig paste ons curricu-
lum al vrij goed bij de kennisbasis. Een van onze docenten zat ook in 
het projectteam van de kennisbasis Nederlandse taal.’
Bij het vak rekenen was dat wel anders, vertelt docent Mark van 
Houwelingen. ‘Voorheen hadden we de landelijk verplichte Wiscat 
en één grote toets rekenvaardigheid die gehaald moesten worden in 
de propedeuse. Nu hebben we in het eerste en tweede jaar het vak 
gecijferdheid. Dat krijgen ze aangeboden in vier cursussen per jaar 
die afzonderlijk getoetst worden en opklimmen in moeilijkheid. Die 
belangrijke rekenvaardigheidstoets is dus uit de propedeuse ge-
haald en wordt nu uitgesmeerd over twee jaar.’
De inhoud van het vak gecijferdheid komt rechtstreeks uit de ken-
nisbasis rekenen. En het is zo ingericht dat de didaktiek die bij het 
thema hoort, gelijk erna in een cursus behandeld wordt. Een hele 
verbetering, vindt Van Houwelingen. ‘Voorheen kon het zo maar zijn 
dat je bezig was met didaktiek terwijl een groot deel van de klas de 
toets nog niet had gehaald. Nu doen we een blok ‘rekenen met breu-
ken’ en direct erna de didaktiekcursus die erbij hoort. Nog steeds 
heeft niet elke student die toets dan gehaald, maar de stof is nog wel 
vers en zo verhoog je het leerrendement.’

acHtergrOnd acHtergrOnd 

 VER BOVEN DE STOF 
Ook groot zijn de veranderingen voor aardrijkskunde, geschiede-
nis en natuur & techniek. Voor deze ‘zaakvakken’ zijn kennisbasis-
sen vastgesteld, maar laat de landelijke eindtoets nog op zich wach-
ten tot de lichting 2014-2015. ‘Wel hebben we dit jaar voor het eerst 
de landelijke entreetoets Mens&Wereld afgenomen’, vertelt Cindy 
Polet, docent geschiedenis en voorzitter van de examencommissie. 
‘Studenten moeten deze in de propedeuse halen en het is een manier 
om vast te stellen of ze over het minimale niveau beschikken.’
De resultaten van de eerste toets vielen niet mee. Op de Rotterdam-
vestiging van de pabo haalde dertig procent de toets in één keer. 
Op de vestiging in Dordrecht was dat vijftig procent. Polet: ‘Vergeet 
niet dat het hier om instroomniveau ging. De toets werd in de eerste 
maand afgenomen, en de studenten hadden nog geen les bij ons ge-
had. Als je de route vmbo/mbo hebt afgelegd is deze toets eigenlijk 
nauwelijks te doen. En wij hebben hier een mbo-instroom van dertig 
procent. Maar ook bij de deeltijders zit een groep voor wie deze toets 
heel lastig is. We geven wel een bijspijkercursus, maar dat doen we 
overdag en het zijn maar vijf lessen. En dan nog: wat kun je doen in 
vijf lessen als we het alleen al hebben over 5000 jaar geschiedenis.’ 
Landelijk haalt gemiddeld zeventig procent van de propedeuse-
studenten de toets na zes keer. De dertig procent die blijft zakken, 
haalt zijn p niet en moet dus vertrekken. Deze entreetoets komt net 
als de taal- en rekenentreetoetsen in 2014 te vervallen omdat er dan 
voor de poort getoetst zal worden. Ondanks haar bezorgdheid over 
de eerste resultaten van de toets, vindt Polet het wel goed dat er ei-
sen worden gesteld aan het basisniveau. ‘We zijn niet voor niks een 
hbo-opleiding en bovendien willen we leerkrachten afleveren die ver 
boven de stof staan.’

 DE JUISTE WEG? 
Hoewel het mensen van buiten de pabo misschien duizelt door de 
stroom aan kennisbasissen, entreetoetsen, toelatingstoetsen en eind-
toetsen, blinkt het uiteindelijke doel juist weer uit in eenvoud: niveau-
verhoging. En dat willen we allemaal. Maar gaat het ook lukken op 
deze manier? Is dit de juiste weg?
Pabo-directeur Fred Feuerstake is ervan overtuigd: ‘Dit betekent 
echt een flinke niveauverhoging van de student.’ Tamara de Vos 
en Simone Costongs van de curriculumcommissie verwachten dat 
de kennis van studenten ‘beter verankerd zal zijn’. Costongs: ‘Ons 
onderwijs is er steeds meer op gericht om eruit te halen wat erin zit. 
Je hebt zesjes en tienen tussen je studenten, en wij hebben als pabo 
de ambitie om meer tienen te gaan afleveren.’
Ook docenten Cindy Polet en Femke Zweekhorst geloven dat alle 
inspanning kan leiden tot een hoger niveau van pabo-studenten en 
beginnende docenten. Maar de hamvraag of het werk op de pabo’s 
uiteindelijk resulteert in betere prestaties bij Nederlandse kinderen, is 
veel lastiger. Zweekhorst: ‘Dat zal lang gaan duren. Je hebt bovendien 
te maken met zittende leerkrachten die niet allemaal de kennis paraat 
hebben die we nu gaan toetsen.’ 
Rekendocent Mark van Houwelingen is sceptisch. ‘Behalve het re-
kenen uit de kennisbasis moeten onze studenten nog zoveel meer 
leren. Iemand die vwo of een technische hbo-studie heeft gedaan, zal 
de landelijke eindtoets kunnen halen. Maar is die persoon daarmee 
geschikt voor ons vak? Op de pabo gaat het om professionele gecij-
ferdheid. Dat is heel wat meer dan getoetst wordt in de eindtoets. We 
moeten bijvoorbeeld niet alleen zelf goed kunnen rekenen, maar 
een opgave ook op verschillende manieren kunnen uitleggen. De 
échte proef op de som is toch de praktijk van het klaslokaal.’
En dat is een mening die door alle betrokkenen in dit artikel wordt 

gedeeld: we gaan straks kennis toetsen, maar als een leerkracht een 
slechte pedagoog of belabberde didacticus is, zal die kennis kinde-
ren niet bereiken. En daarmee blijven deze vakken enorm belangrijk. 
Wendy Klaver, coördinator van de afstudeerfase, vindt het jammer 
‘dat de focus nu zo exclusief lijkt te liggen op de cognitieve kant van 
het leren. Maar dat de pabo’s langs een heel strikte meetlat worden 
gelegd, is wel terecht. Het gaat om het onderwijs aan nieuwe genera-
ties. Dat moet je constant willen verbeteren.’

 MBO-INSTROOM 
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. En in deze grote kennis-
operatie zijn, behalve het aanzien voor niet-cognitieve vakken, 
mbo’ers de spreekwoordelijke spaanders. Ook op het mbo wordt 
gewerkt aan niveauverhoging, maar niemand denkt dat dit voldoende 
zal zijn om alle mbo-instromers binnenboord te houden. En dat is 
jammer, want het zijn vaak ‘creatieve studenten’ en ze kunnen ‘rolmo-
del’ zijn voor kinderen. Bovendien hebben we emancipatie altijd hoog 
in het vaandel gehad. Maar de trend is onomkeerbaar. Feuerstake: 
‘We zijn landelijk een weg ingeslagen die ervoor zorgt dat het ken-
nisniveau van de student omhoog zal gaan. Je moet realistisch zijn: 
een deel van de mbo-instroom zal dat niet gaan redden.’ ‘En als het 
beginniveau te laag is, kun je van ons als pabo niet verwachten dat 
we het eindniveau omhoog krijgen’, zegt Tamara de Vos. ‘Het moet 
ook voor studenten een signaal zijn om extra hard te werken aan hun 
eigen niveau.’o5:   =2
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De breuk uit de illustratie kan op verschillende manieren worden 
opgelost. Pabo-studenten moeten deze verschillende oplossingen 
kunnen uitleggen. De uitkomst van de breuk is 7 1/2.
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interview

 HOE BENT U IN HET HOGER ONDERWIJS 
 TERECHTGEKOMEN? 
‘Toevallig. Daar ligt geen masterplan aan ten 
grondslag. Ik studeerde bestuurskunde in Nijme-
gen toen mijn toenmalige hoogleraar Roel in ’t 
Veld directeur-generaal werd bij het ministerie 
van Onderwijs. Hij wilde graag dat ik daar kwam 
werken. Ik kon een baantje krijgen voor twintig 
uur in de week op een tijdelijk contract bij Fer-
dinand Mertens, de latere inspecteur-generaal 
van het onderwijs. Dat was halverwege de jaren 
tachtig, toen de banen niet voor het oprapen la-
gen en de jeugdwerkeloosheid hoog was. Ik was 
als een kind zo blij. De start van mijn huwelijk 
met het hoger onderwijs was dus gearrangeerd, 
een verstandshuwelijk. Maar m’n relatie met het 
hbo is inmiddels een echte liefdesrelatie gewor-
den. In elk geval wat mij betreft. Al klinkt dat 
misschien wat pathetisch.’

 HEEFT U ZELF LESGEGEVEN? 
‘Op de Erasmus Universiteit heb ik een paar jaar 
twee keer per week een leergang gedraaid. Op 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen was ik 
af en toe invaller en gaf ik een training leider-
schap. Ik kan niet bogen op een heel grote erva-
ring voor de klas, maar heb er genoeg van mee-
gekregen om veel affiniteit te hebben met het 

primaire proces. Het is makkelijk om het in deze 
bestuurskamer te hebben over disciplinevraag-
stukken als je niet zelf voor een groep staat 
waar onvoldoende banken staan, de beamer het 
niet doet en studenten te laat binnenkomen. Het 
is hard werken om drie kwartier een groep van 
twintig jonge mensen met energie bezig te hou-
den. Maar je krijgt er natuurlijk ook veel voor 
terug. Het is een vak waar ik heel veel respect 
voor heb.’

 U WERKT HIER NU EEN PAAR MAANDEN. 
 WAT VOOR EEN HOGESCHOOL TROF U AAN? 

‘Deze hogeschool heeft zich goed geworteld in 
Rotterdam en dat vind ik heel waardevol. Het 
is mooi om te zien dat veel van onze mensen 
trots zijn op de Hogeschool Rotterdam. Maar ik 
heb ook het idee dat we wel wat van de kern 
zijn afgeraakt: de kwaliteit van het bacheloron-
derwijs. Alles wat we doen, moet de kwaliteit 
van de bacheloropleiding ten goede komen: pro-
jecten, private activiteiten (onderwijs dat door 
bedrijven wordt gefinancierd, red.), onderzoek 
en diensten. Dat lijkt een open deur maar ik 
vind dat we het daar met elkaar toch weleens 
wat vaker over mogen hebben. Want we doen 
het niet goed genoeg. Veertig procent van de                  
bacheloropleidingen scoorde in de laatste Keu-
zegids onvoldoende. De roostering is bij een 
aantal instituten niet op orde, het rendement is 
laag, de overhead te hoog. De kwaliteit van de 
dienstverlening is niet altijd even goed. 
‘Ik hoor weleens dat we het vergeleken met de 
Randstedelijke hogescholen niet slecht doen, 
maar dat vind ik te gemakkelijk. We moeten 
ons op landelijk niveau vergelijken, dat is veel 
uitdagender. Er zijn opleidingen die het lande-
lijk gezien goed doen en hoog scoren. Maar we 
hebben een te groot aantal opleidingen dat het 
in de landelijke context niet goed genoeg doet. 
Ik denk omdat de focus onvoldoende gericht is 
op de kwaliteit van de bachelor en op student-
tevredenheid.’

 WAT IS DAT EIGENLIJK  STUDENTTEVREDEN- 
 HEID? WAAROVER MOETEN STUDENTEN 
 TEVREDEN ZIJN? 
‘Het moet over de kern gaan. Over het onder-
wijs. Dat moet goed zijn en daarover moeten 
studenten tevreden zijn. Kleinschalige leerom-
gevingen, betrokken docenten, roosters moeten 
tijdig bekend zijn en de cijferadministratie op 
orde. Dan hoef je het niet de hele tijd te hebben 
over ons zorgsysteem, over studieloopbaancoa-
ches. Voelen studenten zich thuis? Uitgedaagd? 
Gehoord? Studenten moeten veel serieuzer ge-
nomen worden. Ik merk bij deze hogeschool dat 
dat wel beleden wordt, maar niet geïnternali-
seerd is. Laat studenten meepraten. Dan kan je 

ze ook medeverantwoordelijk maken. Als je re-
kening houdt met hun wensen, mag je ook meer 
van studenten verwachten, kan je ook zeggen: 
“Oké, ik ga het anders doen, en nu jij.” Als je aan 
het touwtje van studenttevredenheid gaat trek-
ken, gaat rendement vanzelf mee. Andersom is 
dat niet het geval.’
 
 WAARUIT CONCLUDEERT U DAT 
 HET BACHELORONDERWIJS EN 
 DE STUDENTTEVREDENHEID TE WEINIG 
 PRIORITEIT HADDEN?
‘Dat merk ik aan gesprekken met leidinggeven-
den. Ik vraag hen: Waar ben je mee bezig? Waar 
lig je wakker van? Waar maak je je druk over? 

Ik lees en hoor te weinig over het belang van de 
bachelor en de manier waarop ze voor de kwa-
liteit van de bachelor zorgen. Ik denk overigens 
dat dat bewustzijn bij docenten groter is.
‘Het heeft er ook mee te maken dat hogescholen 
te veel een kennisinstelling willen zijn. Maar om 
een goeie hogeschool te zijn, moet je eerst een 
goeie school zijn. Moet je bijvoorbeeld je rooste-
ring op orde hebben. Ik krijg dan de reactie: “Dat 
is toch vanzelfsprekend!” Nou, zeg ik op mijn 
beurt: “Doe het dan gewoon.” Laat je iets gele-
gen liggen aan de resultaten van de Keuzegids, 
aan studenttevredenheid, neem dat serieus. En 
durf het gesprek aan te gaan met studenten. Ik 
stond net in de lift. Die studenten vertellen je 
alles wat je weten wilt. Elk bedrijf zou het een 
godsgeschenk vinden als de klant dagelijks met 
‘m in de lift staat. Zij huren daar duurbetaalde 
adviesbureaus voor in en wij zien de mensen 
voor wie we werken de hele dag om ons heen. 
Maak daar gebruik van!’

 WELKE MAATREGELEN GAAT U NEMEN OM 
 DE BACHELOROPLEIDINGEN TE VERSTERKEN? 
‘Om te beginnen moet er meer geld naar het on-
derwijs. De overhead is te hoog. In de begroting 

van 2013 kun je dat al terugzien. Het innovatie-
fonds (een fonds om ‘strategische ambities van 
de hogeschool te realiseren’, red.), is met 2 mil-
joen teruggebracht. Ook wordt er in 2013 met 
2,6 miljoen bezuinigd op de centrale diensten, 
zodat er meer geld naar de instituten gaat.
‘Daarnaast wil ik een iets terugtredend bestuur 
en meer eigen verantwoordelijkheid bij leiding-
gevenden en vooral medewerkers zelf. Ik zie hier 
veel centrale doelstellingen en behoorlijk veel 
centrale stuurinstrumenten, terwijl ik wil dat de 
directies veel meer dan in het verleden hun ei-
gen verantwoordelijkheden gaan nemen. Ik wil 

een andere stijl van werken zien. Ik ga aan de in-
stituutsdirecties vragen: Neem je onze doelstel-
lingen serieus of niet? Dan ben jij verantwoor-
delijk om daar samen met jouw mensen aan te 
werken. Ik wil de directies tussen hun mensen 
zien staan en samen problemen zien oplossen. 
Centraal moeten we veel beter gaan definiëren 
waar we ons over opwinden en stellen we na-
tuurlijk wel minimumnormen, bijvoorbeeld voor 
de contacttijd. Hoe kun je nou een school zijn 
als je in het eerste jaar minder dan twaalf uur 
lesgeeft? Dat kan toch helemaal niet? Dat vind ik 
gek. Wat dat betreft ben ik best ouderwets.’

 WELK CENTRAAL INSTRUMENT KAN 
 ER WEL UIT? 
‘Als het gaat om rendement, dus het aantal stu-
denten dat binnen vijf jaar een diploma haalt, 
wordt hier centraal gestuurd op het aantal 
studieloopbaangesprekken. Nou, dat ga ik niet 
meer doen. Ik vind dat deze hogeschool nog 
eens goed naar haar rendementsbeleid moet 
kijken. Zo niet, dan gaan we daarin omkomen. 
De Hogeschool Rotterdam zegt: We zitten in een 
stad met een relatief laag opleidingsniveau en 
we willen daar vanuit onze maatschappelijke 
betrokkenheid iets aan doen. Dan zijn er twee 
scenario’s: De lat gaat omhoog en dan lopen de 
rendementen terug. Of je bent niet in staat die 
lat hoger te leggen. Dat laatste is geen optie.’
 
 GAAT U NIET STREVEN NAAR 
 RENDEMENTSVERHOGING? 
‘Niet per se. Het zwaartepunt komt te liggen bij 
kwaliteit en studenttevredenheid. Als we daar 
de lat hoger leggen, dan is het onvermijdelijk 
dat we meer inspanning gaan vragen van stu-
denten en docenten. En dat zullen ze samen 
moeten doen. Dat betekent niet automatisch 
dat het rendement omhoog gaat.
‘Om de kwaliteit te verhogen moeten we daar-
naast ook selectiever worden. Nu hebben we 
een situatie waarin we voor de poort veel 
warmte uitstralen maar waar studenten, zodra 
ze binnen zijn, een vrij harde omgeving aantref-
fen. Niet omdat wij onaardig zijn, maar omdat 
die lat omhoog is gegaan. Selectie aan de poort 
is dan net te gemakkelijk. Ik denk dat selectivi-
teit te organiseren is terwijl je in z’n totaliteit 
toegankelijk blijft. Ik denk dan vooral aan die 
grote brede opleidingen waar nu veel mensen 
naartoe gaan die niet precies weten wat ze wil-
len. Door daar net wat selectiever te zijn, dwing 
je hen om beter na te denken of de opleiding 
wel bij hen past.’ 

 MEER MAATWERK DUS? 
‘Ja, we hebben net cijfers gezien over mbo’ers 
die hier studeren. Hoe verwanter de opleiding 
is, hoe makkelijker de overstap. De overgang 

‘Om een gOeie hOgeschOOl te zijn, 
 mOet je eerst een gOeie scHOOl zijn.’

Ron BoRMAns

‘We doen het 
niet gOed genOeg.’

‘ik heb veel respect 
vOOr Het vak dOcent.’

‘HEt zWAARtEpunt KoMt tE 
LIggEn BIj onDERWIjsKWALItEIt 

en studenttevredenheid.’ 
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van werktuigbouwkunde mbo naar werktuig-
bouwkunde hbo is een succes, hetzelfde geldt 
voor de grafische opleidingen. Van elektrotech-
niek naar werktuigbouwkunde is het succes al 
heel wat kleiner. De overstap van mbo naar hbo-
verpleegkunde is niet succesvol, maar dat heeft 
waarschijnlijk te maken met het niet matchen 
van verwachtingen. De economische opleidingen 
laten getallen zien die alle kanten uitschieten. 
‘Mbo’ers die de ambitie hebben een overstap te 
maken waarvan wij weten dat de kans van sla-
gen niet groot is, moeten we goed in de ogen 
kijken en vragen: “Zou je dit nou wel doen, want 
85 procent van je collega’s redt het niet.” Mis-
schien moeten we de startgesprekken die we nu 
met alle nieuwe studenten voeren, selectiever 
gaan inzetten. 
‘Ik ben er niet tegen dat we ook formeel wat 
meer gaan selecteren bij een aantal grote oplei-
dingen. Door die opleidingen selectiever te ma-
ken, dwing je studenten, zoals ik al zei, beter na 
te denken over hun keuze en zorg je ervoor dat 
ze daar niet massaal uitvallen.’ 

 DAARMEE SLAAT DE HOGESCHOOL DAN 
 WEL EEN HEEL ANDERE WEG IN. 
‘Deels. Ik vind het belangrijk om duidelijk te zijn 
tegen studenten: “Als jij met die vooropleiding 
die studie wilt gaan volgen, is de kans groot is 
dat je het niet redt. Ben jij toch gemotiveerd om 
dat te doen, dan ben je bij ons van harte wel-
kom.” Ik wil prikkelen op motivatie. Daarmee 
ontstaat misschien een hogeschool die over een 
aantal jaren wat meer fonkelt. En die wat minder 
opleidingen met een min in de Keuzegids heeft.’

 ALLE ENERGIE NAAR DE VOLTIJD BACHELOR 
 ZEGT U. WAT BETEKENT DAT VOOR 
 HET DEELTIJDONDERWIJS? 
‘Ik vind dat we daarin veel selectiever moeten 
zijn en ook hier voor kwaliteit moeten gaan. 
Vijftig, zestig procent van het deeltijdonderwijs 
heeft een studentenaantal waarvoor je de boel 
niet kunt draaien. En daardoor is het deeltijd-
onderwijs niet echt optimaal georganiseerd. 
Dan moet je keuzes maken en mijn keus is een        

organisatie die een breed aanbod heeft aan        
voltijd bacheloropleidingen. Wat dat concreet 
per deeltijdopleiding gaat betekenen, kan ik nog 
niet zeggen.’

 EN VOOR HET COMMERCIëLE ONDERWIJS? 
‘Met het commerciële onderwijs, dat we tot vo-
rig jaar via de Transfergroep aanboden en dat 
nu per instituut is georganiseerd, houden we op. 
De Hogeschool Rotterdam is een publieke instel-
ling. Zaken doen en de publieke zaak dienen zijn 
twee verschillende dingen. Privaat gefinancierde 
masters vind ik overigens deel uitmaken van de 
publieke taak, net als een aantal nascholingscur-
sussen. Ook bij de lectoren is er een derde geld-
stroom. Maar het puur commerciële deel, dat van 
leads, deals maken, account- en salesmanagers, 
moeten we niet willen. We zijn geen NCOI, geen 
Schouten & Nelissen. Bij een aantal instituten be-
tekent dit dat we er gewoon mee ophouden. Op 
termijn zullen er mensen weg moeten ja, maar 
daar gaan we dan goed voor zorgen. We voeren 
al gesprekken met partijen die het misschien in-
teressant vinden om deze taken over te nemen. 
De Transfergroep heeft altijd een goede naam 
gehad en een goede staat van dienst.’

 U ZEGT: HOGESCHOLEN WILLEN MISSCHIEN 
 TE VEEL KENNISINSTELLING ZIJN. 
 WAT BETEKENT DAT VOOR IOI, 
 HET ONDERZOEKSINSTITUUT WAARIN ALLE 
 LECTOREN BIJ ELKAAR ZIJN GEBRACHT? 
‘Lectoren en onderzoek moeten het niveau van 
het onderwijs omhoog krijgen. Ik wil onderzoek 
niet naast het onderwijs zetten, maar ten dien-
ste van het onderwijs. Het gebeurt steeds vaker 
dat de accreditatieorganisatie die de kwaliteit 
van onze opleidingen beoordeelt, een onvol-
doende geeft voor de ‘standaard 3’ (niveau en 
kwaliteit van toetsing, red.) omdat het reflectief 
vermogen van onze jonge mensen niet op orde 
is. De fysiotherapeut moet zijn/haar behandelin-
gen kunnen overdenken om te bepalen wat wel 
en wat niet goed heeft gewerkt. Hetzelfde geldt 
voor docenten of voor welke andere beroeps-
groep dan ook. Die vaardigheden moeten het 

programma inkomen, anders wordt onderzoek 
doen niets meer dan een module. Daar worden 
studenten niet slimmer van. Er zijn lectoraten 
die de studenten leren nadenken over hun eigen 
handelen in de praktijk en lectoraten waarbij ik 
dat helemaal niet zie.’

 OVERWEEGT U OM HET 
 ONDERZOEKSINSTITUUT OP TE HEFFEN? 
‘Nee, zover ben ik nog niet. Maar ik wil nog 
weleens goed kijken naar de organisatie ervan. 
Door het apart te zetten, creëer je een sfeer 
van zelfstandigheid. Terwijl ik de boodschap wil     
afgeven dat onderzoek dienstbaar moet zijn aan 
het onderwijs. De lector kan – en moet wat mij 
betreft − de inhoudelijk leider worden van het 
hbo, maar dat wordt hij nooit in isolement. Dat 
wordt hij alleen als hij in het hart van de machi-
nerie zit.’

 AL MET AL BETEKENT DIT DAT 
 DE HOGESCHOOL ROTTERDAM EEN HEEL 
 ANDERE KOERS GAAT VAREN. 
‘Ja en nee. Ik merk dat het accent dat ik wil aan-
brengen aansluit bij opvattingen van mijn col-
lega’s in het college van bestuur. Ik hoop dat dat 
ook voor de rest van de organisatie zo zal zijn, 
dat we elkaar kunnen omarmen. We gaan als 
college ook intensiever het gesprek zoeken met 

studenten en medewerkers, via oude en nieuwe 
media. Maar als de confrontatie nodig is, dan zal 
ik die niet schuwen. Ik ben bereid te onderhan-
delen over de manier waarop, maar in de kern 
staat dit verhaal − concentreren op de kerntaak 
− voor mij vast. Ik heb besloten op dat punt geen 
compromissen te sluiten.’

 BENT U EEN BESTUURDER DIE UITGAAT VAN 
 CONTROLE OF VAN VERTROUWEN? 
‘Dat is een moeilijke. Ik vind dat ik meer zou 
moeten uitgaan van vertrouwen, maar mijn 

eerste reflex is controle. Ik bouw vertrouwen op 
vanuit controle. 
‘Ik kan er slecht tegen als mensen maar wat zeg-
gen. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik respecteer 
mensen die met gezag en zelfkritisch over hun 
eigen vak praten. Daar geniet ik van. Maar als ik 
merk dat iemand een beetje onzin verkoopt, dan 
komt die reflex naar voren van control. 
‘Ik vind tegenspraak heel belangrijk, maar dat is 
wat anders dan dat ik ervan hou. Vaak vind ik 
tegenspraak irritant en reageer ik niet altijd vol-
gens het boekje. Integendeel. Maar ik ben me er 
heel goed van bewust dat je fouten gaat maken 
als die tegenspraak er niet is. Dat geldt overi-
gens voor ieder mens, in welke positie dan ook.’ 

 KUNT U DE DOELSTELLINGEN VOOR 
 DE KOMENDE JAREN CONCREET MAKEN? 
‘De studenttevredenheid moet stevig omhoog. 
En voor de medewerkerstevredenheid geldt 
hetzelfde. Die is nu met een 6,6 op een tien-
puntsschaal te laag. Er zijn instituten waar 
medewerkers tevreden zijn en instituten waar 
medewerkers behoorlijk ontevreden zijn. Daar 
zit dan iets. Als docenten ontevreden zijn, dan 
merken de studenten dat. Dat kan niet anders. 
Over rendement durf ik niet zo concreet te zijn. 
Het niveau van het onderwijs is omhoog aan het 
kruipen. De lat van de visitatiecommissies ligt 
hoger. Dat kan niet zonder rendementseffect. 
We moeten proberen dat effect zo klein mogelijk 
te houden. Als we over vier jaar zeggen dat de 
kwaliteit van het onderwijs omhoog is gegaan, 
dat we standaard 3 van de accreditering op orde 
hebben, dat we stappen zetten in de student-
tevredenheid en dat we het diplomarendement 
houden op het niveau waar het nu met zo’n 65 
procent staat, dan mogen we heel tevreden zijn. 
En dat wordt heel, heel, heel hard werken. Voor 
ons allemaal.’o

WIE IS RON BORMANS?
Ron Bormans (Schinnen, 1957) studeerde politi-
cologie/bestuurskunde in Nijmegen. Hij was onder 
andere directeur studiefinancieringsbeleid bij het 
ministerie van Onderwijs, lid van het college van 
bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daar werd 
hij in 2008 voorzitter van het college. Hij was lid 
van de commissie-Veerman die de contouren van 
de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland 
schetste.
Bormans heeft drie nevenfuncties. Hij is onder 
andere lid van het bestuur van de HBO-raad.

Ron Bormans is getrouwd en heeft drie zoons van 
21, 19 en 14. ‘Ik woon in Leiden en blijf daar ook 
wonen.’ 

MIJNWERKERSZOON
‘M’n vader was mijnwerker. Ik heb de tijd van de 
mijnsluitingen in Limburg bewust meegemaakt. Een 
heftige tijd. Een van de beelden die ik uit die tijd heb, 
is dat pap opeens naast m’n broer en zus aan tafel 
zat te studeren. Hij ging naar de hts om zich om te 
scholen. Ik heb het hebben van werk daardoor altijd 
heel belangrijk gevonden. Nog los van het geld, van 
de bestaanszekerheid, is het ook de eigenwaarde 
die je eraan ontleent, je trots. 
‘Ik ben echt een jongen uit een dorp. Ik zat in de 
fanfare, in de voetbalvereniging, zat zaterdagavond 
in Café Het Centrum en ik ben Prins Carnaval 
geweest. Ik ben trots op m’n afkomst.’

VRIJE TIJD
‘In de spaarzame momenten dat ik vrije tijd heb, 
ben ik graag thuis of op stap met mijn vrouw en 
kinderen. Ik ben een fanatiek fietser. Ik kan heel 
goed lui zijn, maar ik hou niet van het strand, ik kan 
niet tegen zand. Geef mij maar de bergen, daar ben 
ik ook vaak. Voor mij moet de omgeving afgebakend 
zijn, ingekaderd, geen eindeloze vertes.’ Lachend: 
‘Ja, laat daar de psychologen maar op los.
‘Daarnaast ben ik een groot muziekliefhebber. 
Frank Zappa en Bruce Springsteen, daar is het mee 
begonnen. Nu luister ik ook graag naar Mumford and 
Sons en Elbow. En ik praat graag met m’n kinderen 
over muziek.’ 

COMBINATIE ARBEID EN ZORG
‘In proefwerkweken hielp en help ik mijn zoons met 
wiskunde B en natuurkunde. Ik zorg ervoor dat ik in 
die weken niet te veel avondafspraken maak, daarin 
ben ik heel trouw. En verder vind ik het niet meer dan 
normaal om mijn deel van het werk in huis te doen. Ik 
doe heel vaak de was in het weekend. Dat heeft iets. 
Dat vind ik fijn. En ik strijk zelf m’n overhemden.
‘Het werk brengt met zich mee dat ik vaak laat thuis 
ben, terwijl ik heel graag thuis ben en met m’n vrouw 
en kinderen eet. Dat lukt lang niet altijd en dat is ook 
een keus in het leven. Als ik geen avondafspraken 
heb, werk ik regelmatig tot een uur of acht en eet ik 
tussendoor een broodje. Dan vraag ik of ze thuis iets 
voor me bewaren, maar eet ik wel alleen en moet 
ik het doen met de spreekwoordelijke ping van de 
magnetron.’

 ‘lectOren mOeten dienstbaar 
zijn aan Het Onderwijs.’

‘ik vind dAt 
we selectiever 
mOeten wOrden. 
maar selectie 
aan de pOOrt 
gaat net iets 
te ver.’ 

‘we stOppen met het 
cOmmerciële Onderwijs.’
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Dat er fikse bezuinigingen zaten aan te komen, wisten we al even. 
Uit het regeerakkoord van VVD en Pvda blijkt 

dat ook studenten eraan moeten geloven de komende jaren. 
Profielen zet de plannen op een rijtje. 

WAT BETEKENT RUTTE II 
VOOR MIJ? 

Basisbeurs wordt sociaal leenstelsel
Wat lEvErt HEt Op? 800 miljoen euro
Uitwonende studenten krijgen aan basisbeurs nu nog 3.200 euro per 
jaar cadeau (tenzij ze hun studie niet afmaken). Vanaf het collegejaar 
2014-2015 gaan alle nieuwe studenten geld lenen en na hun studie 
terugbetalen. Straks begint een beetje studieschuld voor een vierjarige 
hbo-opleiding dus bij 13.000 euro. Verstrekker DUO houdt de rente 
over de lening laag (hoe laag is nog niet bekend), maar dat rentebedrag 
komt er dus ook nog eens bovenop.
Ben je nu eerstejaars bachelorstudent? Of begin je volgend jaar? Dan 
heb je geluk. Jij behoudt je basisbeurs tot het einde van je studie. Ga 
je vanaf 2014 nog een master doen, of een andere opleiding? Helaas, 
vanaf dat moment zul je moeten gaan lenen. De overheid beschouwt je 
als ‘nieuwe’ student. 
Het leenstelsel heet ‘sociaal’ omdat je na je studie niet méér hoeft af te 
betalen dan je kunt opbrengen. En verdien je heel weinig of niks, dan 
heeft PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom plechtig beloofd dat je 
schuld zal worden kwijtgescholden. Moet je alleen geen partner hebben 
met een inkomen, want ook dan weet DUO je te vinden. 
Deze maatregel is de grootste en ook meteen de meest omstreden 
bezuiniging uit het onderwijshoofdstuk. Het is nog de vraag of de 
Eerste Kamer de plannen in hun huidige vorm gaat goedkeuren.

Bye bye OV-jaarkaart
Wat lEvErt HEt Op? 200 miljoen euro 
Een pijnlijke maatregel voor studenten is de 
afschaffing van de geliefde OV-jaarkaart. Vanaf 
2015 is de tijd van gratis reizen voorbij. De jaarkaart 
wordt vervangen door een kortingskaart waarmee 
je 40 procent korting krijgt op openbaar vervoer. Je 
mag de reiskosten (tot een zeker maximum) wel bij je 
lening optellen, zodat je ze pas achteraf hoeft af te 
betalen. Maar op die manier loopt je studieschuld wel 
verder op.
Hbo’ers reizen volgens onderzoek gemiddeld zo’n 
7.000 kilometer per jaar tussen huis en school of 
school en stage. Nu op kamers wonen duurder wordt 
door afschaffing van de basisbeurs, en reizen duurder 
wordt door de afschaffing van de OV-jaarkaart, 
is thuis wonen én een hogeschool dichtbij zoeken 
financieel de meest aantrekkelijke oplossing. De 
nieuwe minister van Onderwijs Jet Bussemaker was 
er alvast helder over. Bij het maken van een bewuste 
studiekeuze hoor je volgens haar rekening te houden 
met de afstand woon-studieadres. 

achtergrond                      achtergrond
 Tekst Sabine Schipper  Illustraties Annet Scholten 

Schrappen opleidingen
Wat lEvErt HEt Op? 130 miljoen euro (op de lange termijn) 
Het is vooral een belangrijke bezuinigingsmaatregel voor het mbo, maar ook 
het hoger onderwijs kan volgens de regering wel met minder verschillende 
opleidingen toe. De overheid wil ‘een efficiënter opleidingsaanbod’ dat beter 
past bij de maatschappelijke vraag. Dat zal ook het aantal net afgestudeerde 
werklozen moeten terugdringen. Als je opleiding beter aansluit op de 
arbeidsmarkt, vind je eerder een geschikte baan, is het idee. 
Kleinschalige studies die minder goed aansluiten op de arbeidsmarkt gaan 
dus her en der sneuvelen of zullen opgaan in een grotere opleiding. Over 
welke opleidingen het gaat, is nu nog lastig te zeggen. Vooral kunstopleidingen 
worden in het regeerakkoord specifiek genoemd. Er komen minder plekken 
beschikbaar bij kunstacademies en door strengere controle aan de poort zal 
er alleen nog plaats zijn voor ‘de meest getalenteerden’. Dit geldt in mindere 
mate ook voor alle populaire opleidingen die meer aanmeldingen krijgen dan 
ze plekken kunnen bieden. 

Wat behouden blijft
Het is niet alleen maar bezuinigen wat de klok slaat.
Studenten uit gezinnen met de laagste inkomens 
houden wel recht op een aanvullende beurs.
En studenten die twee opleidingen volgen, 
mogen hun tweede studie ook de komende jaren 
afmaken tegen het normale collegegeldtarief.

HAKEN HBO’ERS AF? 
Door de invoering van het leenstelsel en de 
afschaffing van de OV-jaarkaart is de verwachting 
dat het hbo de komende jaren minder nieuwe 
studenten zal trekken. Hoeveel minder dat er zullen 
zijn, daarover verschillen de meningen. 
Volgens de HBO-raad zullen de meeste afhakers in 
het hbo te vinden zijn, meer dan in het mbo of op 
universiteiten. Ze schat in dat zo’n 15.000 tot 20.000 
aankomende studenten weg zullen blijven uit angst 
voor een grote studieschuld. 
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht ook dat 
er mensen zullen afhaken, maar lang niet zoveel 
als de HBO-raad voorspelt. Thuis blijven wonen 
en een studie kiezen dichter bij huis zijn manieren 
om toch te kunnen studeren zonder te eindigen 
met torenhoge schulden. Het CPB denkt dat veel 
jongeren daarvoor zullen kiezen en schat de afname 
van het aantal nieuwe studenten hooguit op een paar 
duizend. Wie krijgt er gelijk? De tijd zal het leren. 

ZIJN DE PLANNEN DEFINITIEF? 
Nee. Het regeerakkoord moet nog worden goedgekeurd door de 
Tweede Kamer. De regeringspartijen VVD en PvdA hebben samen 
een meerderheid in die Kamer, dus dat zal geen problemen opleveren. 
Als er een wetswijziging nodig is, zoals bij het omzetten van de basisbeurs 
naar het sociaal leenstelsel, moet ook de Eerste Kamer akkoord gaan. 
De regeringspartijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. 
Partijen als CDA, GroenLinks, D66 en de SP hebben al aangegeven het 
de regering niet makkelijk te zullen maken, vooral wat betreft het sociaal 
leenstelsel. Het zou daarom zomaar kunnen dat de plannen worden 
aangepast. 
Of alle in het regeerakkoord genoemde maatregelen worden uitgevoerd 
zoals nu is bedacht, is dus nog even afwachten. Maar dat studeren niet 
goedkoper wordt, staat wel vast.
De regeringspartijen willen de opbrengst van de plannen en bezuinigingen 
terugpompen in datzelfde onderwijs. Vooral middelbare scholen, 
mbo’s en wetenschappers aan universiteiten kunnen rekenen op extra geld. 
Voor hogescholen lijkt het vooral een tijd van bezuinigen te worden.

Op het moment van schrijven was het debat over 
hoger onderwijs nog volop gaande. 
Kijk op profielen.hr.nl voor actueel nieuws.

BEzuinigings-

vOOrstEl 1 BEzuinigings-

vOOrstEl 2

BEzuinigings-

vOOrstEl 3
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THIJS VAN REES LEEFT EEN JONGENSDROOM. Van 
jongsaf met vader en grootvader naar de TT in As-
sen, altijd geïnteresseerd geweest in racemotoren 
en raceauto’s en nu ingenieur bij het Formule 1-team 
van Williams in Engeland. Bijzonder? Mwah. Van Rees 
is niet van de hoogdravende formuleringen als het 
over hemzelf gaat. ‘Je moet ervoor emigreren, naar 
een iets andere cultuur.’ Heel praktisch eigenlijk.
Totdat het over zijn vak gaat, dan komt de bevlogen-
heid. Bedachtzame bevlogenheid: ‘Een raceauto is de 
ultieme combinatie van techniek en mens’, zegt hij. Of: 
‘Een raceauto is bijzonder omdat je daarin compromis-
loos naar pure snelheid zoekt.’
Bij het ontwerpen van een Formule 1-auto is aerody-
namica waarschijnlijk het belangrijkste vakgebied. 
Bij Williams werken ruim vijfhonderd mensen, van 
wie er honderd met luchtstromen bezig zijn, vertelt 
Van Rees. ‘Een moderne F1-auto valt of staat met de 
aerodynamica. De motor is al helemaal doorontwik-
keld, daar kun je niet zoveel winst meer behalen. Met 
aerodynamica kun je nog écht verschil maken.’

WEINIG AERODyNAMICA IN STUDIE
In 2006 begon Thijs van Rees zijn studie autotech-
niek aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn interesse lag 
al langer bij auto’s en techniek, maar door zijn studie 
ging hij ook weer naar races kijken. ‘De jaren daarvoor 
verloor ik mijn interesse omdat Michael Schumacher 

zo dominant was’, zegt Van Rees. (F1-coureur Schu-
macher won het wereldkampioenschap hardrijden vijf 
keer achtereen, red.) 
Van Rees kwam in aanraking met de autosport tij-
dens zijn eerste stage. ‘Ik was in eerste instantie ook 
geïnteresseerd in personenwagens, maar doordat ik 
mijn eerste stage liep bij een bedrijf dat racewagens 
maakt op basis van BMW-modellen, dacht ik: hier wil 
ik werken. Ik zag dat ik het misschien ook zou kun-
nen. Ik zag hoe de ingenieurs hun werk deden, hoe 
ze waren en ik kon me wel aan hen relateren.’
Na deze eerste kennismaking van binnenuit stak Van 
Rees extra veel energie in het vinden van een goede 
afstudeerstage. ‘Ik heb toen ook al gezocht bij For-
mule 1-teams, maar dat lukte niet. Ik kwam uiteinde-
lijk bij een Engelse constructeur van racewagens te-
recht, een klein bedrijf waar ik aan veel verschillende 
onderdelen kon werken. Daar heb ik enorm veel van 
geleerd. Ook over aerodynamica.’
Het gekke is dat aerodynamica tijdens zijn studie 
amper werd behandeld, zegt Van Rees. ‘Terwijl het 
verminderen van luchtweerstand en het verbeteren 
van de akoestiek ook in de gewone auto-industrie 
erg belangrijk zijn. Minder weerstand betekent een 
lager benzineverbruik. Windtunnels om te testen zijn 
natuurlijk erg duur, maar er is ook opensourcesoft-
ware waarmee je goede simulaties kunt maken.’ Over 
dit tekort aan aandacht voor aerodynamica sprak 

Hoe maak je F1-raceauto’s sneller? 
Dat is waar Thijs van Rees (23) zich dagelijks mee bezighoudt. 

Hij studeerde autotechniek aan de HR en werkt nu bij een Formule 1-team 
aan de aerodynamica van racewagens.

 
CV

2011-heden 
Junior Aerodynamicist 
bij Williams Grand Prix 
Engineering, Wantage
2010-2011
Master Motorsport 
Engineering and 
Management, 
Cranfi eld University
2006-2010 
Bachelor Autotechniek, 
Hogeschool Rotterdam 
(eerste stage bij BMW 
Alpina in Duitsland; 
afstudeerstage bij Juno 
Racing Cars in Engeland)

GELEERD OP DE HR: 
 Problemen analyseren, 
 opbreken in stukjes 
 en meetbaar oplossen. 
 Maar ik heb ook leren 
 samenwerken, in een 
 team functioneren. 
GEMIST OP DE HR: 
 ‘Gedetailleerde 
 aerodynamica.  En 
 inspirerende oud- 
 studenten die je laten 
 zien wat je met een 
 studie kan. In Engeland  
 steken ze veel energie 
 in contact met alumni.’ 

hij met docenten, onder andere met Roeland Hogt 
die naar aanleiding van zijn opmerkingen de aerody-
namica weer belangrijker heeft gemaakt binnen de 
opleiding.

WINNEN 
Van Rees heeft voor een aantal onderdelen van de 
Williams F1-racewagen het eerste ontwerp getekend, 
‘vooral aan delen die om de radiateur heen zitten’. 
‘Maar ik ben al vrij snel overgestapt naar het team 
dat aan de auto voor het komende seizoen werkt.’
Hij heeft al auto’s met door hem ontworpen onder-
delen races zien rijden. ‘Dat is leuk. Maar eigenlijk is 
het nóg leuker om te zien dat andere teams soms een 
concept van je overnemen.’
Dat is een compliment, maar ook een overwinning. 
Thijs van Rees is namelijk niet alleen ingenieur, hij is 
ook sportman. Hij wil dat zijn team wint en hij kijkt 
dan ook met gemengde gevoelens naar de recente ra-
ces: 2011 was sportief gezien het slechtste jaar ooit 
voor Williams en in 2012 won Williams één race. 
Ondertussen spelen de ingenieurs zo hun eigen spel-
letje op de achtergrond. Iedere keer als ingenieurs 
de auto veranderen, komen de regelmakers kijken 
of de aanpassing niet verboden is. De regels rondom 
het ontwerp van de auto zijn namelijk tot op de mil-
limeter vastgelegd. Van Rees: ‘Het is een strijd tus-
sen regelmakers en technici. Als een techniek wordt 

verboden, gaat iedereen bedenken hoe ze om dat 
verbod heen kunnen werken.’
Dat betekent dat je voor dit werk goed moet kunnen 
analyseren en creatief moet zijn, zegt Van Rees. En je 
moet stevig in je schoenen staan; in de racerij heerst 
namelijk een stevige afrekencultuur. ‘Of je resultaat 
boekt, is heel direct meetbaar. Een auto wordt wel 
of niet sneller van jouw vondsten en dat wordt al-
lemaal heel precies in de gaten gehouden. Je krijgt al 
snel teruggekoppeld of je wel of niet de juiste beslis-
singen neemt en dat kan behoorlijk hard zijn.’

MASTER
Na zijn studie aan de hogeschool leek het Van Rees, 
met de crisis in het achterhoofd, verstandig om nog 
een jaartje verder te studeren. Hij koos voor een 
master motorsport engineering aan de Cranfi eld Uni-
versity in Engeland. Tijdens zijn master begon hij al 
met solliciteren bij racebedrijven. Want zo kom je uit-
eindelijk gewoon bij een Formule 1-team als Williams 
aan de bak: door een open sollicitatie te sturen. Mis-
schien hielp het wel dat hij tijdens zijn master veel 
presentaties gaf voor mensen uit de racewereld en 
dat hij als afstudeerproject aan een auto voor de 24-
uursrace in Le Mans werkte. ‘Je moet infi ltreren in de 
sector’, aldus Van Rees.o   Olmo Linthorst

‘Een raceauto 
is de ultieme combinatie 
van techniek en mens’

tot 2010: autotechniek
nu: junior aerodynamicist 
bij williams grand prix 
engineering ltd

Thijs van rees
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HANS TWEEDEHANDS IS GEVESTIGD ACHTER HET CENTRAAL STATION.  
ZIJN WINKEL HEEFT GEEN ETALAGE, GEEN KASSA EN ZELFS GEEN 
NAAM. Bij de Kamer van Koophandel staat zijn zaak geregistreerd 
als ‘In- en Verkoop’, maar op de gevel staat geen naam. ‘Als mensen 
worden gebeld’, vertelt de eigenaar, ‘dan zeggen ze dat ze bij Hans 
Tweedehands zijn.’ De winkel telt 36 vierkante meter en biedt op dit 
moment onderdak aan 20.000 platen, 10.000 cd’s, enkele meters dvd’s 
en honderden boeken. Er is geen plek voor een espressoapparaat; als 
Hans koffi e wil, dan loopt hij naar de snackbar aan de overkant.
Vroeger werden er alleen boeken verkocht: strips, thrillers, romans 
en seksboekjes. Maar toen kwam de cd op de markt en wilden de 
grote winkelketens van hun platen af. ‘Van het een kwam het ander’, vat 
Hans de geschiedenis van zijn winkel samen. ‘We hebben alle genres, 
van operette tot punk en van jazz tot death metal.’ Normaal krijg ik een 
rondleiding van de mensen die ik beroepsmatig bezoek, maar je kunt 
niet meer dan twee stappen zetten in de winkel. Hans zit bijna altijd 
buiten op een stoel, daar is meer plek.
Ik doe een testje en vraag Hans Tweedehands of hij Neil young heeft. 
Hij verplaatst enkele stapels met platen, wringt zich door een gat dat 
is ontstaan en komt een halve minuut later terug met een plaat van 
de Canadese singer-songwriter. Het is een goocheltruc, denk je. Man 
verdwijnt in zijn eigen winkel en komt dan weer tevoorschijn met een 
plaat. ‘Er zit wel degelijk een systeem in de winkel’, legt Hans uit. ‘Maar 
ik ben de enige die dat systeem kent.’
Klanten kunnen niet een plaatje luisteren alvorens deze eventueel 
aan te schaffen. De winkel van Hans heeft geen pick-ups. Maar 
aankopen boven de vijf euro mogen worden geruild. Of er weleens een 
plaat wordt gestolen? ‘Vast’, zegt Hans, ‘maar dat merk ik niet.’ De 
winkel heeft ook geen beveiligingspoortjes.
Hans Tweedehands heeft geen last van de crisis. Het gaat beter dan 
ooit, de jeugd koopt weer platen: Led Zeppelin, The Doors, Jimi 
Hendrix. ‘De plaat is helemaal terug’, zegt Hans. Ik vraag of hij het zelf 
niet vol vindt in de winkel. ‘Ja, het is nu wel extreem’, antwoordt hij. 
Maar hij relativeert meteen de omvang van zijn collectie: ‘Het meeste 
heb ik niet.’o

Ernest van der Kwast is schrijver. Afgelopen voorjaar verscheen zijn 
laatste boek: Giovanna’s navel.
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DE FILM LILET NEVER HAPPENED VERTELT HET WAAR-
GEBEURDE VERHAAL VAN DE TWAALFJARIGE LILET 
die noodgedwongen kinderprostituee is in Manilla, 
de hoofdstad van de Filippijnen. Ze besluit te vluchten 
van huis als haar moeder haar voor de zoveelste keer 
‘uitleent’ aan haar stiefvader om rond te komen. Wanneer ze 
op straat belandt, ontfermt sociaal werkster Claire (Johanna 
ter Steege) zich over haar. Maar kleine eigenwijze Lilet laat 
zich niet helpen en baant haar eigen weg door Manilla, waar 
ze in de seksindustrie terechtkomt. Met haar grote mond en 
grootse dromen (ze noemt zich ‘Snow White’, wil later fi lmster 
in Hollywood worden en is er heilig van overtuigd dat haar 
vader de broer is van Tom Cruise) raakt ze steeds meer 
verwikkeld in een wereld waar geen kind zou mogen komen.
Regisseur Jacco Groen was in 1987 in Manilla, toen nog als 
regieassistent voor de speelfi lm Cruel Horizon. Daar werd 
hij voor het eerst geconfronteerd met kinderprostitutie. 
Vijf jaar later ging hij weer naar de Filippijnse hoofdstad 
om research te doen voor een documentaire over dat 
onderwerp. Hij ontmoette toen een klein twaalfjarig meisje 
dat in de prostitutie zat en net een zelfmoordpoging had 
gedaan, het verband nog om haar polsen. Ze vertelde Groen: 
‘Mannen zijn alleen geïnteresseerd in mijn lichaam, maar 
niemand wil weten wat er onder mijn huid zit. Dus ik dacht, 
als ik dood ben, kunnen ze mijn lichaam hebben en dan 
voel ik het niet meer.’ Groen raakte zo geïntrigeerd door het 
meisje dat hij later terugging met het idee een documentaire 
over haar te maken. Hij heeft haar nooit meer gevonden. 
Terug in Nederland besloot hij een speelfi lm over Lilit te 
maken. En dat is deze schrijnende fi lm geworden.o 
Alice Boothby

Lilet Never Happened draait vanaf 10 januari 2013 
in de Nederlandse bioscopen.

    

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 profi elen@hr.nl.

mini’s

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.

IFFR 2013 

InsIDE IRAn 
Open je ogen en kijk verder dan je neus lang is. Dat kan tijdens het 
International Film Festival Rotterdam; een wereldberoemd festival 
in onze eigen stad. Dit jaar vindt het plaats van 23 januari tot 3 
februari. Een aanrader is het programma Signals: Inside Iran dat 
fi lms en videokunst heeft geselecteerd van makers die nog in Iran 
– en dus gecensureerd – werken en Iraanse regisseurs die naar het 
buitenland zijn uitgeweken.  
Vanaf 17 januari kun je het programma bekijken op 
www.fi lmfestivalrotterdam.com.

 BOEK 

ICH BIn EIn QuARtERLIfER!
Wat maakt mij gelukkig? Dat is de vraag waar mensen tussen 
achttien en dertig mee worstelen. Deze (bijna)twintigers heten 
tegenwoordig quarterlifers, en Aik Kramer & Thijs Launspach – zelf 
óók quarterlifers – schreven een boek over de thema’s waarmee 
deze generatie te maken heeft: relaties, keuzes maken, de harde 
werkelijkheid van het leven, studie en werk. Interessant voor 
docenten, maar natuurlijk ook voor de worstelende quarterlifers zelf.
Quarterlife, Uitgeverij Bert Bakker

snoW WHItE In MAnILLA
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WIe-Wat-Waar

Wat doet u voor werk?
‘Ik verzamel bij ISO alle toetsen, cijferlijsten, 
diploma’s en werkstukken. Die gaan het 
archief in. Negen van de tien keer wordt er 
nooit meer naar het archiefwerk gekeken, 
maar het is wettelijk verplicht om deze 
documenten te bewaren.’ 

U bent 85, is het geen tijd om te stoppen?
‘Welnee. Ik ging wel even met pensioen, 
toen ik 59 was. Ik was directeur van één van 
de grootste bedrijven in Rotterdam 
toentertijd: DEJA Woningtextiel. Mijn dochter 
zat nog op de basisschool en ik kon daar 
helpen met het opzetten van een 
computerklasje. Met van die oude 
Commodore computers, gesponsord door de 
overheid. Toen ze naar de middelbare school 
ging, ben ik naar een uitzendbureau gegaan 
en werd binnen een week teruggebeld. Of ik 
op de HR wilde komen werken. Ik was 65 en 
het was 1993. Ik deed het. Inmiddels gaat 
mijn zoon bijna met pensioen.’

U had een eigen computerklasje, bent u zo 
modern?
‘Ik heb Facebook en ik Skype met mijn 
dochter en kleinzoons in Australië. Soms ben 
ik al dat papier op de HR wel beu. Dan denk 
ik: wat een berg papier. Dat zou ook digitaal 
kunnen!’

Over vijf jaar…
‘Zou ik hier best nog kunnen werken.’ 

Hoe houdt u het vol?
‘Door niet te doen wat ik altijd al deed. Ik 
vind het fi jn om te werken, maar ik vind het 
nog leuker om iets te doen wat ik hiervoor 
niet deed. Ik hoop dat ik nog even door kan, 
tot nu toe wordt mijn contract elke drie 
maanden verlengd. Ik hoop dat ze blijven 
zeggen: ga maar door, Jan.’o   Alice Boothby

‘IK HOOP DAT ZE BLIJVEN ZEGGEN: 
GA MAAR DOOR, JAN’

 Hij is de oudste medewerker van 
 de HR: Jan Grobbe (85), 
 archiefmedewerker bij de sociale 
 opleidingen (ISO). 

JAN GROBBE (85)
Oudste HR-

medewerker
 

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, internationaloffi ce@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

Dordrecht
078-611 26 15. Open: ma 15.00-18.30, 
di 09.00-12.30 en 18.00-20.30, wo 
10.00-14.00, do 10.00-15.00, vr 10.00-
14.00

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 
 
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

NB: Tijdens schoolvakanties zijn er 
gewijzigde openingstijden!

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

STUDENT AAN ZET (PEERCOACHING)
Museumpark MP.H00.050, 
010-794 51 06. Open: ma-vr 9.00-17.30

MENTORATEN
AMANI
Voor Marokkaanse studenten
010-794 40 68, amani@hr.nl
ANTUBA
Voor Arubaanse en Antilliaanse 
studenten, 
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.

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

STUDERENDE OUDERS AAN ZET
Voor (a.s.) studerende ouders
010-794 51 13, 
studerendeoudersaanzet@hr.nl

SUPPORTTEAM 21+ EN DEELTIJD
Voor 21+ en deeltijdstudenten
010-794 51 06, supportteam@hr.nl

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

F
O

T
O

: L
E

V
IE

N
 W

IL
L

E
M

S
E



IL
L

U
S

T
R

A
T

IE
: L

O
L

LY
 M

O
R

R
IS

           follow us:
twitteR.com/profielen

facebook.com/Profielen

PRofielen.HR.nl


