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<WITHNEY IROKROMO
Fotograaf
Onder de naam WSDI 
Photography maakt 
Withney (WdKA) 
fashion- en lifestyle-
fotografie. Maar voor ons 
fotografeert ze ‘levens’ 
van studenten, zoals dat 
van Stefan die autisme en 
ADD heeft (p.10).

PIM BIJL>
Journalist

Pim is ‘eigen kweek’ 
van Profielen. Hij liep 

hier stage en werkt nu 
als freelancer, onder 

andere voor AD 
Sportwereld waar hij 

NAC en RKC volgt. 
Lees zijn stuk over 

Aruba op p.17.

FRANK HANSWIJK>
Fotograaf
Hij is van alle markten 
thuis: portret, architec-
tuur, stadslandschappen. 
Kijk maar op zijn site. 
Voor dit nummer foto- 
grafeerde hij comedian 
Patrick Laureij en 
collegelid Angelien 
Sanderman (p.18 en p.30).
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Een vergeten fietssleutel kan zijn dag 
in de war schoppen, maar ondanks zijn 

asperger en ADD zit Stefan in het derde 
jaar van bouwkunde. ‘Ik ga mijn studie 

zeker afronden.’

Onze Rotterdam-
correspondent onthult 
vier fijne (verborgen) 
terrassen. Speciaal voor de 
nieuwkomers in Rotterdam 
en op de HR.

STUDEREN MET 
AUTISME EN ADD

VERBORGEN 
TERRASSEN

Spieken is van alle tijden. 
De hogeschool deed onderzoek naar de 
manieren waarop HR-studenten spieken. 
Ook docenten en surveillanten spelen 
daarbij soms een rol. Hoe kan de HR 
tentamenfraude tegengaan?
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UIT IN ROTTERDAMUIT IN ROTTERDAM

IN VOORMALIG ZWEMPARADIJS 
TROPICANA ZIT SINDS KORT DE ALOHA 
BAR. Waar je vroeger tussen de kinderen 
dobberde of de wildwaterbaan door ging, 
zit nu een bar in tropische sferen. En dat 
alles met uitzicht op de Nieuwe Maas. 
Midden in de zaak staat een koffiebrander 
waar de eigen Aloha-koffie wordt gebrand. 
Verder vind je op de menukaart originele 
cocktails, met de Aloha Punch als absoluut 
hoogtepunt. De Aloha Bar heeft ook gretig 
ingespeeld op de revival van de gin-tonic. 
Deze frisbittere cocktail is hét drankje 
van deze zomer en in de Aloha Bar kun je 
kiezen uit vier verschillende soorten gin. 
Neem plaats in het oude buitenbad op het 
terras of kies een van de vele schommels 
om het vakantiegevoel compleet te maken. 
MAASBOULEVARD 100
facebook.com/PicknickAlohaBar

Jonathan XL…
VERBORGEN TERRASSEN

DE COOLHAVEN IS EEN VAN DE 
MOOISTE STUKJES WATERKANT VAN 
ROTTERDAM, MAAR EIGENLIJK WORDT 
ER TE WEINIG MEE GEDAAN. In het 
verleden was er het stadsstrand, maar 
een fijn terras, dat ontbrak. Gelukkig 
speelde restaurant De Machinist 
daar handig op in door de Viskantine 
aan de Cool te openen. Een tijdelijk 
visrestaurant dat alleen met mooi 
weer open is. Dat moet ook wel want 
de aankleding van de Viskantine is 
enigszins provisorisch. Op een houten 
veranda met biertafels en –banken grilt 
de chef-kok buiten de heerlijkste vis. 
Denk dan aan witvis uit de houtoven 
en tonijn van de barbecue. Het kleine 
menu hangt af van de vangst maar 
smaakt er niet minder om. Van spiering 
en scheermesjes tot gestoomde 
makreel. De Viskantine is in september 
voor het laatst open, dus kijk vooraf 
even op de site. 
WILLEM BUYTEWECHSTRAAT 45
www.demachinist.nl

O Jonathan van Noord

HET TERRAS IS DE IDEALE PLEK OM TE GENIE-
TEN VAN DE NAZOMER. De laatste zonnestralen 
in je gezicht, met een koud drankje in de hand. 
Maar vaak genoeg liggen de beste terrassen 
niet meteen in het zicht. Daarom zochten en 
vonden we de vier beste – verborgen – terras-
sen van Rotterdam.

HET SCHIEBLOCK IS DÉ CREATIEVE HOTSPOT 
VAN ROTTERDAM. Het gebouw stond op het 
punt om gesloopt te worden, maar daar werd 
een stokje voor gestoken. Gelukkig maar. 
Wat niet veel mensen weten, is dat er op de 
zevende verdieping een prachtig dakterras 
is, met uitzicht op de skyline van Rotterdam. 
Naast een stadsmoestuin is er een terras 
waar iedere woensdag een verse lunch wordt 
geserveerd. Met groenten en kruiden uit de 
eigen tuin en koffie van Lokaal Espresso.
SCHIEKADE 189, open op woensdagen van 
12-15 uur, facebook.com/SchieblockDakcafe

BIERGARTEN COMBINEERT DE DUITSE 
GEZELLIGHEID VAN HET OKTOBERFEST MET 
DE SFEER VAN EEN STRANDFEEST. En dat 
midden in de stad. Aan de achterzijde van het 
Schieblock staan lange tafels en banken in het 
zand waar je gebroederlijk naast elkaar zit. 
Een biertje wordt natuurlijk uitgeschonken in 
pullen van halve liters. En om de lekkere trek 
te stillen, is er een Amerikaans barbecuemenu 
met smakelijke hamburgers. In de loop van de 
avond zorgt de dj ervoor dat de voetjes van 
de vloer komen en is het nog tot in de late 
uurtjes gezellig. 
SCHIESTRAAT 18 
facebook.com/BiergartenRotterdam

Wie al wat langer op de HR rondloopt, kent hem wel: 
Jonathan, onze Rotterdam-correspondent. 
Ben je nieuw hier, volg dan deze jongeman. 
Elk nummer deelt hij zijn Geheimtips met de lezers 
van Profielen. Dit keer: verborgen terrassen.

Schieblock Dakcafé: 
lunchen op woensdag

jonathan

Biergarten: strandfeest 
meets Oktoberfest
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Aan de gin -tonic 
in de Aloha bar

Bij mooi weer: 
Viskantine aan de Cool
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Ik wil switchen
Als je vóór september 2015 aan een studie bent begonnen, houd je recht 
op studiefinanciering. Ook als je van studie verandert. 
Maar switcher let op: als je door je switch langer dan vier jaar studeert, 
val je wel in het leenstelsel. Je maandelijkse stufi en aanvullende beurs 
vervallen (omdat je de nominale studieduur van vier jaar overschrijdt). Je 
ov-kaart houd je nog één jaar. Je mag nog drie jaar lenen bij de overheid, 
tegen de voorwaarden van het nieuwe leenstelsel.

Ik wil een jaar stoppen 
Er kunnen persoonlijke redenen zijn om je studie (en stufi) een jaar te 
willen onderbreken. Kom je dan in het vierde jaar van je studie alsnog 
in het leenstelsel terecht? Het antwoord is nee. Je kan na dat pauzejaar 
je studie hervatten, zonder dat de rechten op studiefinanciering verloren 
zijn gegaan.

Ik doe langer over mijn studie dan vier jaar 
In het huidige stelsel krijg je vier jaar studiefinanciering. Doe je er langer 
over, dan studeer je op eigen kosten of via een lening bij DUO.
Als studenten uitlopen en aan het vijfde bachelorjaar beginnen, verlaten 
zij de oude studiefinanciering en vallen ze in het leenstelsel. Ze hebben 
vanwege hun studieduur dan sowieso geen recht meer op de aanvullende 
beurs, maar ze kunnen wel drie jaar lenen (onder de nieuwe voorwaarden 
van het leenstelsel) en ze krijgen nog één jaar een ov-kaart.

Ik wil na het hbo een master gaan doen 
Het leenstelsel geldt vanaf september 2015 voor nieuwe bachelor- en 
masterstudenten. Begin je na het hbo aan een master, dan ben je een 
nieuwe masterstudent en val je dus in het leenstelsel. Wat de consequenties 
zijn voor het schakeljaar of de premaster die vaak voorafgaat aan een 
master, is nu nog onbekend. 
Wel is duidelijk dat je voor het schakeljaar in het leenstelsel het gewone 
wettelijke collegegeld gaat betalen in plaats van het veel hogere 
instellingscollegegeld.

Heb ik straks twee soorten studieschuld? 
Wat gebeurt er met bachelorstudenten die nu onder de oude regels 
vallen en tijdens hun master of studie-uitloop met de nieuwe te maken 
krijgen? Hoe gaan zij straks hun studieschuld terugbetalen? Gaat DUO 
twee verschillende maandbedragen in rekening brengen? Eén voor de 

‘bachelorschuld’ en één voor de ‘masterschuld’? Of gaat de hele aflossing 
volgens de nieuwe regels? Volgens een woordvoerder van minister 
Bussemaker wordt daar nog over nagedacht. (HOP)O    Esmé van der Molen

Dit artikel houden we up-to-date op onze site profielen.hr.nl. Kijk onder de 
menubalk bij: Meer over/leenstelsel.
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STUDENTEN BETALEN DIT STUDIEJAAR DE FLINKE SOM VAN 1.906 
EURO COLLEGEGELD. Toch is dit bedrag lang niet kostendekkend. De 
Algemene Rekenkamer ontwikkelde een rekentool waarmee we de 
kosten (en opbrengsten) van het onderwijs kunnen bekijken. Zo blijkt 
een hbo-studie de student bijna 13.000 euro te kosten, terwijl de rijks-
overheid zo’n 66.000 euro investeert. Het gaat daarbij om de totale 
uitgaven voor: voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo), 
stufi (thuiswonend, zonder aanvullende beurs) en de ov-kaart. 

Bij de hbo-student is het bedrag opgebouwd uit schoolgeld, collegegeld, 
boeken en andere studiematerialen. Met het leenstelsel dat volgend 
collegejaar ingaat, zullen de kosten per student alleen maar toenemen. 
Het zal niemand verbazen dat de hoogste kosten voor onderwijs wor-
den gemaakt bij de universitaire medische opleidingen. Daar investeert 
de student 17.268 euro en de overheid maar liefst 88.486 euro. O 

Bekijk de rekentool op www.rekenkamer.nl/scholierenonderzoek.

INFOGRAPHIC

LEENSTELSEL IN 7 PUNTEN
1. Studenten die in september 2015 aan een nieuwe bachelor- of  
 masterstudie beginnen, vallen in het leenstelsel. Dit wordt door de  
 overheid het ‘studievoorschot’ genoemd.
2. De basisbeurs vervalt. Wel kunnen studenten tegen gunstige voor- 
 waarden lenen (lage rente, lange terugbetalingstermijn van 35  
 jaar, alleen afbetalen bij een inkomen boven het wettelijk mini- 
 mumloon van 19.253 euro). De ov-kaart blijft behouden. Dat geldt  
 ook voor de aanvullende beurs.
3. Studenten kunnen er zelf voor kiezen of ze gaan lenen. De lening  
 is maximaal 986 euro per maand.
4. Je hebt recht op een aanvullende beurs als het inkomen van je  
 ouders minder dan 46.000 euro is. In het nieuwe stelsel wordt de  
 aanvullende beurs verhoogd. De hoogte daarvan is afhankelijk  
 van het inkomen van je ouders. Ligt dat lager dan 30.000 euro  
 per jaar, dan krijg je de maximale aanvullende beurs (365 euro). 
5. Het leenstelsel is (net als de huidige studiefinanciering) een   
 prestatiebeurs. Het bedrag dat je – los van je lening – hebt ont- 
 vangen (aanvullende beurs, de kosten van de ov-kaart en even- 
 tuele eenoudertoeslag) wordt omgezet in een gift als je binnen  
 tien jaar een diploma hebt. Sluit je het hoger onderwijs af zonder  
 diploma, dan moet je het bedrag van de aanvullende beurs, de  
 ov-kaart en de eventuele eenoudertoeslag terugbetalen (behalve  
 de eerste vijf maanden aanvullende beurs).
6. De bijverdiengrens wordt afgeschaft.
7. Studenten met een functiebeperking verliezen het extra jaar stu- 
 diefinanciering, maar krijgen bij een afgeronde wo- of hbo-oplei- 
 ding een kwijtschelding van 1.200 euro op hun studieschuld  
  als zij door hun ziekte of beperking studievertraging hebben  
 opgelopen. Als zij niks lenen, worden ze ook niet financieel   
 gecompenseerd.

(ALS HUIDIG STUDENT)

NIEUWS

Wat je moet weten 
over het leenstelsel

Studenten van nu. Jullie zijn mazzelaars. 
Het leenstelsel dat ingaat vanaf volgend collegejaar gaat aan jullie voorbij. 

Maar wat als je switcht, uitloopt of een master wilt gaan doen?

Wat kost een hbo-studie?

En wat kost het op de universiteit?
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KORT

15.000 3.350 13.400 4.800De gemiddelde 
studieschuld is 
nu 15.000 euro.

euro per jaar is de 
basisbeurs van een 
uitwonende student.

Het afschaffen van 
de basisbeurs scheelt 
uitwoners 13.400…

...en thuiswoners 
4.800 euro, gerekend 
over 4 studiejaren.1.200 euro per jaar is de 

basisbeurs van een 
thuiswonende student.

GRATIS ECHO VOOR 
ZWANGERE COLLEGA'S EN STUDENTES

OP DE VERLOSKUNDE ACADEMIE ROTTERDAM 
(INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORG) LEREN 
VERLOSKUNDIGEN IN HET VIERDE JAAR OM ZELF-
STANDIG EEN ECHOSCOPISCH ONDERZOEK UIT TE 
VOEREN. Ze leren de ligging van het kind bepalen 
en krijgen hierdoor vaardigheid met de echoappa-
ratuur. De reguliere 2D echo's worden uitgevoerd 
onder begeleiding van een ervaren echoscopist. 
Medewerkers en studenten die tussen september 

2014 en half januari 2015 tussen de twintig en der-
tig weken zwanger zijn en al een twintigwekenecho 
hebben gehad, kunnen gratis een echo krijgen op de 
studentenechopoli. 
Het onderzoek neemt ongeveer een uur in beslag en 
vindt plaats op de Rochussenstraat 198. Na af loop 
van het onderzoek ontvangen deelnemers een foto 
van hun kind.
Mail voor een afspraak naar: IVG-echo@hr.nl.

Wil je een studenten-
vereniging opzetten, 

lezingen organiseren of 
drukwerk laten maken voor 
een project? Dan kun je een 

aanvraag voor maximaal 
500 euro indienen bij het 
Randstad Studentenfonds 
(een samenwerking tussen 
de Hogeschool Rotterdam 

en Randstad). 
Het moet in ieder geval 
gaan om een (groeps)
studenteninitiatief. 

Meer informatie: 
h.a.veenema@hr.nl

500 EURO 
VOOR STUDENTEN-
GROEPSPROJECT 

Bron: Factsheet schulden, lenen en terugbetalen. rijksoverheid.nl

Eén op de vijf studenten in 
Nederland krijgt geen stagever-
goeding en dat is bijna een ver-
dubbeling ten opzichte van vo-
rig jaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse 
Nationale Stagemonitor 2014 van 
stagebemiddelaar StudentenBu-
reau in samenwerking met de 

Erasmus Universiteit. Hiervoor 
zijn bijna 2.000 studenten en 200 

bedrijven ondervraagd. 
Niet alleen is het aantal betaalde 

stages afgenomen, ook het gemid-
delde stageloon is omlaaggegaan. 

Wie een stageplek in de zorg 
heeft, krijgt daarvoor gemiddeld 
129 euro, 47 euro minder dan 
vorig jaar. Stagiairs in de ICT 

krijgen met 343 euro het meest.
Vergoedingen verschillen ook 
sterk per regio. In de provincie 
Noord-Holland ligt de gemid-
delde stagevergoeding met 290 
euro het hoogst. In Groningen 
levert een stage met 191 euro 

gemiddeld het minst op.

STAGE: 
20 procent krijgt 

niet betaald

NIEUWS

40 procent 
van jongeren 

overschrijdt bundel 
mobieltje

Twee vijfde van de jongeren over-
schrijdt weleens de bundel van zijn 
mobieltje. Tien procent van deze 
groep doet dat maandelijks, met 
een bedrag tussen de € 2,- en € 60,- 
per maand. Dit blijkt uit het onder-
zoek Jongeren en telefoonkosten 
dat Stichting Weet Wat Je Besteedt 
(WWJB) samen met Vodafone heeft 
laten uitvoeren onder 1.500 jonge-
ren tussen 12 en 24 jaar. Te veel 
bellen is de belangrijkste oorzaak. 
Op twee staat te veel data gebrui-
ken en op drie te veel sms’en. Ou-
ders springen in de meeste gevallen 
bij. De jongeren ervaren hierdoor 
geen geldproblemen door hoge 
telefoonkosten. 
Het onderzoek is te downloaden op 
www.wwjb.org.
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WAT? AFGEWEZEN WORDEN HEEL GESCHIKT VOOR? MENSEN 
DIE ER KLAAR MEE ZIJN MINDER GESCHIKT VOOR? ZIJ DIE HUN 
HART HEBBEN VERLOREN EN HOPEN OP EEN GEZAMENLIJKE 
TOEKOMST BEOORDELING: 0 STERREN

HET IS HALVERWEGE DE OCHTEND EN IK BRENG WARME 
BROODJES EN KOFFIE NAAR DE SLAAPKAMER WAAR TIMO 
OP ME LIGT TE WACHTEN. Ik zou kunnen zeggen dat ie bij me 
heeft gelogeerd, maar dat zou impliceren dat we hebben gesla-
pen en dat is niet waar.
Toen hij me thuisbracht en vroeg of ie binnen mocht komen 
voor een kop thee, twijfelde ik nog. Het voelt toch een beetje 
slettenbakkerig om hem op de eerste date mee naar binnen te 
nemen, maar als hij me knus tegen zich aantrekt en gulzig in 
een broodje hapt, ben ik blij dat ik ‘t heb gedaan. Het is geen 
moment ongemakkelijk geweest en ik vind hem eigenlijk alleen 
maar leuker worden.
Tegen het middaguur trekt hij z'n portier dicht en rijdt hij m'n 
straat uit. De rest van de dag loop ik op wolkjes, waarschijnlijk 
door slaapgebrek. Als ik die avond in mijn bed kruip, app ik 
hem dat ik ‘m ruik op m’n lakens en dat ik daar blij van word. 
Hij reageert lauwtjes. In de dagen die volgen worden er nog 
wat berichten uitgewisseld, maar de prik is eraf. 
Heeft ie dan echt geen interesse? In een laatste poging om dit 
uit te vinden, nodig ik hem uit te komen bbq’en. Het is lekker 
weer en hij heeft vast binnenkort een avond vrij. Met een licht 
verhoogde hartslag stuur ik mijn uitnodiging en voor het eerst 
in dagen krijg ik snel antwoord: 'Superlief, maar ik ben te druk.’ 
Zonder het uit te spreken heeft hij mijn plek in zijn leven be-
paald: geen. Het is fijn om duidelijkheid te hebben, maar het 
doet ook een beetje pijn. Ik tik wel twintig berichtjes waarin 
ik om uitleg vraag, maar verstuur er geen een. Het kost me 
moeite niets meer van me te laten horen, maar ik wil absoluut 
niet zo’n triest type zijn dat zich niet laat afwijzen. ‘Als hij me 
wil spreken, weet hij me te vinden’, houd ik mezelf voor. Ik 
hoor nooit meer van ‘m. 
Au.

Tosca Sel is oud-stagiaire van Profielen en date-deskundige. 
Ze schrijft o.a. voor Viva, Veronica Magazine en Glamour.

GEDUMPT WORDEN

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

Studenten 
mogen waar-
schijnlijk van-
af komend 
najaar tijdens 

tentamens geen horloges meer 
dragen. Dit omdat de fraudege-
voelige smartwatches nogal eens 
lijken op ‘gewone’ horloges.
‘Alle horloges moeten worden 
afgedaan en in de tas gestopt’, 
vertelde collegevoorzitter 
Ron Bormans voor de 
zomervakantie in de vergadering 
van de studenten van de 
medezeggenschapsraad (sgmr). 
De maatregel is gebaseerd op 
een al bestaande regel in de 
Hogeschoolgids. Daarin staat 
dat tijdens tentamens mobiele 
telefoons, maar ook alle andere 
communicatiemiddelen moeten 
worden uitgeschakeld en in de tas 
worden gestopt. Het definitieve 
besluit over het horlogeverbod 
gaat het collegebestuur nog 
voorleggen aan de centrale 
medezeggenschapsraad. Om de 
studenten tegemoet te komen, 
zullen er in tentamenruimten 
klokken worden opgehangen.
Veel meer over spieken op p.12. 

Tentamen? 
Horloge in de tas! 

 CIJFERS:            HET LEEN-
STELSEL

 ILLUSTRATIES: MAUS BULLHORST VIERDEJAARS WdKA

8 PROFIELEN 9PROFIELEN



‘MIJN OCHTENDEN ZIEN ERUIT ALS DAT LIEDJE VAN HERMAN VAN VEEN. 
HET IS RENNEN, VLIEGEN, SPRINGEN, VALLEN, OPSTAAN EN WEER DOOR-
GAAN. Ik heb een ochtend- en een avondroutine die ervoor zorgen dat 
ik de volgende dag op tijd, en met alles wat ik nodig heb, op school kom. 
Maar als de stress tegen het eind van het trimester oploopt, schieten er 
dingen bij in. Ik weet dat ik ‘s morgens m’n tanden moet poetsen, deo 
moet opdoen, boterhammen moet smeren en m’n schooltas moet inpak-
ken, maar ik heb het gevoel dat ik dat iedere dag opnieuw moet uitvinden. 
‘Ik ben allang blij als ik op tijd op school kom en de meeste van m’n spul-
len bij me heb. Op tijd komen vind ik belangrijk, want voor mij geldt heel 
sterk: afspraak is afspraak.
‘Door mijn asperger vind ik ook sociale interactie heel ingewikkeld en 
functioneer ik het beste bij structuur en regelmaat. De ADD maakt dat ik 
het moeilijk vind om me te concentreren en snel afgeleid ben.’

EXTRA TENTAMENTIJD
‘Ik speelde vroeger met Lego en kon ook veel creativiteit kwijt in levens-
echte strategiespellen zoals The Sims en RollerCoaster Tycoon. Bouwkunde 
leek dus een geschikte opleiding voor mij, het is lekker concreet en er is 
ruimte om nieuwe dingen te bedenken. Ik ging naar open dagen van ho-
gescholen in Utrecht en Rotterdam. Mijn voorkeur ging uit naar Rotterdam 
omdat ik daar minder prikkels ervoer, in Utrecht waren te veel kleurtjes. 
Mijn opleiding zit op de locatie Academieplein waar alles wit en grijs is, net 
zoals mijn eigen slaapkamer.
‘Toen ik naar de hogeschool ging, hebben mijn ouders een afspraak met de 
decaan gemaakt om te bespreken wat er nodig was om mij door deze op-
leiding heen te krijgen. Ik kreeg in het eerste jaar een studieloopbaancoach 
die gespecialiseerd is in het begeleiden van autisten en hij maakte echt het 
verschil voor mij. Ik moet hetzelfde doen als iedere andere student, maar 
er gelden wel uitzonderingen. Ik heb twintig minuten extra tentamentijd. 
Meestal heb ik het niet nodig, maar het helpt me om te focussen op de toets 
en niet op de vraag of ik het wel op tijd afkrijg. Ook mag ik tijdens toetsen 
naar het toilet. Het idee dat dat wél mag, neemt veel spanning weg.’ 

ONZEKERE GROEPSOPDRACHTEN
‘Het studeren gaat goed, maar wat ik nu ingewikkeld vind is de sociale 
onzekerheid. In het eerste jaar had ik een heel leuke en hechte klas. 
Iedereen wist wie ik was en ik voelde me geaccepteerd. Nu gaat iedereen 
wat meer z’n eigen weg en dat vind ik lastig. Soms word ik als laatste 
gekozen bij groepsopdrachten en dat is niet leuk. Ik val dan net buiten 
de vooraf samengestelde groepjes. Ik ben ook niet de meest flexibele 
persoon om mee samen te werken. Ik probeer aan het begin van zo’n 
groepsopdracht tijden en locaties vast te leggen om een werkbare struc-
tuur voor mezelf te creëren. Als iedereen zich daaraan houdt, gaat het 
goed, maar soms willen mensen op het laatste moment nog heel veel 
doen en dat haalt bij mij veel overhoop. 
‘Ik heb baat bij een gelijkmatig verdeelde werkdruk, maar het lukt me 
niet om dat in m’n eigen leven voor elkaar te krijgen. Best ironisch, want 
via het PowerPlatform – een netwerk voor studenten met een beperking 
– geef ik les in plannen. Ik kan het anderen perfect uitleggen, maar het 
zelf doen is een heel ander verhaal.’

TE VEEL PRIKKELS
‘Meestal gaat het goed, maar als de druk tegen het einde van een periode 
oploopt, raak ik mijn usb-sticks en pinpas regelmatig kwijt, zit ik in een 
tekenles zonder tekenspullen en in een rekenles zonder rekenmachine. 
Als ik een goed beeld heb van wat er komen gaat, verloopt het beter. Om 
controle te houden, moet ik to do-lijstjes maken en activiteiten plannen, 
anders heb ik het gevoel dat alles me ontgaat. En als alles gesmeerd lijkt 
te lopen, kan een vergeten fietssleutel of een te drukke trein de rest van 
de dag in de war schoppen. Te veel prikkels in de vroege ochtend zorgen 
ervoor dat ik me niet meer kan focussen.
‘Toch weet ik zeker dat ik deze opleiding ga afronden. Van groep 1 tot 
hier ben ik nooit blijven zitten. Ik zit nu in het derde jaar en begin wat 
vertraging op te lopen. Deze opleiding ga ik niet in vier jaar afmaken, 
maar zeker wel in vijf.’ 

HR-studenten met een beperking kunnen terecht bij het PowerPlatform. Meer informatie via powerplatform@hr.nl.

Stefan Link (20) is derdejaars bouwkunde. 
Hij heeft het syndroom van Asperger – een milde vorm van autisme – 

en de aandachtstekortstoornis ADD. Hij leert andere studenten met een 
beperking organiseren en plannen, maar zelf vindt hij dit lastig.

 ‘Een vergeten 
fietssleutel kan m’n dag 

in de war schoppen’

INTERVIEW
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‘IK BEN NIET 
 DE MEEST 
 FLEXIBELE  
 PERSOON 
 OM MEE SAMEN 
 TE WERKEN’

STUDEREN 
MET ASPERGER 

EN ADD
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ACHTERGROND 

Een telefoon in je bh
Tentamenfraude 
op de HR 

HOE WORDT ER OP DE HOGESCHOOL ROTTER-
DAM GEFRAUDEERD? En hoe vaak? Als je die 
vraag bij de examencommissies neerlegt, volgt 
er een overzicht van zaken die de commissies 
behandelden. In het collegejaar 2012/2013 no-
teerden de examencommissies van de twaalf 
instituten 395 fraudegevallen, waarbij plagiaat 
(met 205 gevallen) duidelijk het hoogst scoort. 
In totaal werd 1,3 procent van de studenten be-
trapt op een geval van fraude; een percentage 
dat in de loop der jaren nauwelijks verandert.

 297 INFORMELE GESPREKKEN 
Maar ja, dit zijn ‘slechts’ de gevallen waarbij 
studenten door de mand zijn gevallen. Om er-
achter te komen hoe studenten frauderen, deed 
lector Arie de Wild samen met een docent en 
vier studenten van de minor risicomanage-
ment een interessant onderzoek. De studenten 
voerden op vier locaties van de HR informele 
gesprekken met in totaal 297 studenten die 
niet hoefden te vertellen wie ze zijn. Ze vroe-
gen bijvoorbeeld wat voor dingen er op de HR 
gebeuren die niet mogen en waarvan het ma-

nagement waarschijnlijk niets weet. Van de 297 
geïnterviewde studenten vertelden er 120 over 
maar liefst 152 methoden om te spieken of te 
frauderen. Omdat het om anonieme verhalen 
gaat, kon niet worden gecheckt of de genoemde 
praktijken waargebeurd zijn.

Omdat er fraudeurs 
worden betrapt, 
weten we iets over 
studenten die 
frauderen. Dat er 
op vele manieren 
wordt gespiekt en 
geplagieerd, is geen 
verrassing. Een 
interne commissie 
van de HR deed 
er in opdracht van 
het collegebestuur 
onderzoek naar. 
Ook docenten en 
surveillanten lijken 
soms een rol te 
spelen bij fraude. 

ACHTERGROND 
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 DOCENT ALS AANSTICHTER 
Opvallend is dat de ondervraagde studenten bij 
43 methoden de docent noemen als aanstich-
ter. Docenten geven bijvoorbeeld al de com-
plete inhoud van het aankomende tentamen (is 
acht keer genoemd), geven tips over welke stof 
in het tentamen komt of gebruiken oude tenta-
menvragen. Genoemd is ook een docent die niet 
controleerde op plagiaat, en negen studenten 
gaven aan dat een docent ergens een cijfer voor 
gaf zonder daarvoor een objectieve onderbou-
wing te hebben. Tweemaal werd het becijferen 
van niet gemaakt werk genoemd. 

 SPIEKBRIEFJE IN DE REKENMACHINE 
In de meeste gevallen, uitgaande van de 297 
gesprekken, was een student schuldig aan iets 
wat met fraude te maken heeft. Dat gaat om 
allerlei vormen van spieken. Papieren spiek-
briefjes komen langs, ‘spiekbriefjes’ die in gra-
fische rekenmachines of smartwatches zijn ge-
programmeerd, afkijken bij een andere student 
en het gebruik van mobiele telefoons. Zo zou 
een studente een mobiele telefoon in haar bh 
hebben verstopt die ze gebruikte om buiten het 
lokaal te communiceren (één keer genoemd). 
En dan is er nog plagiaat. Studenten lever-
den bijvoorbeeld hetzelfde werk in als andere 
studenten(groepjes), in precies dezelfde vorm 
of anders opgemaakt. 

 SLAPENDE SURVEILLANT 
Surveillanten zijn, weer volgens de geïnter-
viewden, soms ook schuldig aan fraude en de 
mogelijkheid om te frauderen. Sommige letten 

niet op, een enkeling valt in slaap. Eenmaal ge-
noemd is een surveillant die een fraudesituatie 
negeert en weer een andere surveillant, ook 
eenmaal genoemd, hielp een student zelfs bij 
het beantwoorden van een vraag. 
Hoewel de soms behoorlijk vergaande gevallen 
van fraude nogal eens van horen zeggen zijn, 
neemt de Hogeschool Rotterdam het onderzoek 
zeer serieus. 

 SURVEILLANTEN OM SURVEILLANTEN  
 TE CONTROLEREN 
Het collegebestuur gaat de uitkomsten bespre-
ken met de instituutsdirecties en de examen-
commissies. Duidelijk gemaakt zal worden dát 
de regels nageleefd moeten worden. Dat, als het 
om plagiaat gaat, scripties en ander schriftelijk 
werk altijd moeten worden gecontroleerd met 
het daarvoor bestemde detectieprogramma 
Ephorus. Dat surveillanten goed moeten oplet-
ten en ook handhaven. ‘Misschien moet je extra 
surveillanten laten rondlopen die controleren 
of de surveillanten wel goed hebben gecontro-
leerd, bijvoorbeeld of de tassen van de studen-
ten vóór in het lokaal staan’, tipte collegebe-
stuurder Jan Roelof. 

 GRIJS GEBIED 
Uiteraard moeten ook docenten zich aan de re-
gels houden en zijn excessen als het geven van 
een voldoende voor werk dat niet is ingeleverd 
uit den boze. Anders ligt het bijvoorbeeld bij 
het grijze gebied van tips die docenten geven 
in aanloop naar tentamens. Roelof: ‘Als een do-
cent vooraf zegt dat de studenten aan hoofd-
stuk 3 extra aandacht moeten besteden, is dat 
dan fraude? Zoiets gebeurt vaak met de beste 
bedoelingen. In hoeverre mag een oefentoets 
lijken op de echte toets? Over zulke zaken moet 
je het gesprek aangaan, het liefst in een oplei-
dingsvergadering. Dat is de afgelopen tijd niet 
of niet goed gebeurd.’

 RENDEMENT EN STUDENTENOORDEEL 
Bovendien zal nog een ander heikel onderwerp 
aan de orde moeten komen: docenten die toe-
geven aan de druk om studenten snel te laten 
afstuderen of goed te worden beoordeeld in de 
Nationale Studenten Enquête. ‘Een dergelijke si-
tuatie is ongewenst’, stelt het collegebestuur dat 

wil dat er, binnen de opleidingen en instituten, 
over zulke dilemma’s wordt gesproken.O  
Jos van Nierop 

LEREN VAN ‘GOOD PRACTICES’ 
Wat doen de onderwijsinstituten om fraude 
te voorkomen? Er blijkt een scala aan 
maatregelen te zijn, maar niet elk instituut 
past deze maatregelen toe. De examencom-
missies moeten daarom hun ‘good practices’ 
delen en van elkaar leren, adviseert de 
onderzoekscommissie. 

Bij het afnemen van tentamens gaat het 
bijvoorbeeld om de volgende preventieve 
maatregelen: 
• Stel de tentamens aan surveillanten  
 beschikbaar in een gesloten   
 envelop, met op de envelop de   
 instructies voor de surveillant.
• Weiger een student toegang als hij na de  
 starttijd van het tentamen binnenkomt.
• Werk met gekleurd kladpapier en gebruik  
 elk tentamen een andere kleur.  
• Maak gebruik van twee versies van een  
 tentamen zodat spieken geen zin heeft.
• Houd toezicht op het toezicht door als  
 examencommissie regelmatig aanwezig te  
 zijn bij de afname van tentamens.  
• Laat zowel docenten als externe   
 surveillanten surveilleren.
• Laat controleren of de student het   
 tentamen daadwerkelijk inlevert en  
 teken dat af. 
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BUITENLAND STUDENT DUIKT IN DE CHINESE ZAKENWERELD 

HIJ SNAPTE ER HELEMAAL NIETS VAN. TWEE KLASGENOTES VAN 
EMILE SCHÜRMANN KREGEN DE KANS EEN PAAR MAANDEN IN HET 
BUITENLAND TE STUDEREN, MAAR BLIEZEN DAT AF. Reden: ze had-
den net hun vriendje leren kennen. ‘Ze weten niet wat ze missen’, 
stelt Emile vol overtuiging.
De vierdejaars student bedrijfskunde MER kan het weten, want hij 
ging vorig studiejaar wél. En hoe. Emile koos voor een universiteit 
in Shanghai maar deed er veel meer dan alleen studeren en uitgaan. 
Hij raakt er niet over uitgepraat.
Waar het gros van de exchangestudenten vaak niet veel verder 
kwam dan de campus en disco’s, schoof Emile aan bij netwerkbor-
rels van westerse expats. ‘Veel van hen waren ooit begonnen zoals 

ik, met een studieuitwisseling. Ik wilde in China een bedrijfje begin-
nen en ben daarom met die mannen gaan praten. Zo kreeg ik tips 
welke sites ik moest bezoeken en bij welke bedrijven ik moest zijn.’
Het mondde onder andere uit in een vliegtrip naar een plek in China 
waar hij enkele productiebedrijven bezocht. Vooraf had Emile be-
dacht dat hij MacBook-covers zou laten maken om naar Nederland 
te exporteren. Emile werd door een chauffeur van een van die be-
drijven in een Mercedes van het vliegveld gehaald, en die chauffeur 
deed er vervolgens alles aan om Emile op de afgesproken tijd bij 
zijn baas af te leveren. Emile: ‘Hij ging zelfs tegen het verkeer inrij-
den. Om mij te helpen. Anders wordt mijn baas boos, zei hij.’

China is het beloofde land voor ondernemende geesten. Daar liggen de kansen, 
zelfs nu de economische groei langzaam afneemt. Student Emile Schürmann (23) reisde af 

naar Shanghai om te studeren en MacBook-covers te laten produceren.

BUITENLAND
 Tekst: Jos van Nierop Fotografie: Emile Schürmann 

 SPICY 
De cultuurverschillen, ook op zakelijk gebied, bleken groot, weet 
Emile nu. ‘De baas van het bedrijf waarmee je zaken wilt doen, no-
digt je uit voor een diner en dan bepaalt hij wat er gegeten wordt. 
Meestal erg spicy… Ook mocht ik niet zomaar beginnen met het drin-
ken van mijn biertje; dat mocht pas als de baas zijn glas op tafel 
had geslagen.’ Tijdens het eten was het niet de bedoeling om over 
zaken te praten, dus vroeg Emile zijn potentiële zakenpartner, om 
het gesprek op gang te houden, naar wat reistips. Emile: ‘De baas 
liep daarna van tafel, bleef tien minuten weg en kwam terug met een 
uitgeprinte lijst met reistips. Hij vatte mijn vraag op als opdracht en 
dacht dat hij anders de order niet zou krijgen.’
Niet zelden eindigt een zakendiner in China in een flink drankgelag. 
Emile maakte dat nog niet mee, maar hoorde er wel over. ‘Bij serieuze 
deals gaan de twee bazen in een karaokebar enorm veel drinken. Pas 
aan het eind van de avond, als ze heel veel biertjes op hebben, wordt 

‘China is extreem anders 
dan Nederland’

SLAPENDE CHINESE STUDENTEN
De colleges van de exchangestudenten zijn aangepast, maar 
Chinezen zijn gewend om heel lange dagen te maken. Emile: ‘Van 
acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds, echt bizar lang.’ De mores 
zijn om door te blijven gaan, zonder pauze. ‘En als er in het lokaal 
een paar liggen te slapen, wordt daar niet raar tegenaan gekeken.’ 
Chinese studenten en docenten vinden het erg belangrijk dat ze 
het beter doen dan hun collega-studenten, is Emile opgevallen. 
Dat geldt niet alleen voor de lengte van de studiedag, maar na-
tuurlijk ook voor de studieprestaties. ‘Het was grappig om bij de 
Chinese les op de universiteit naar voren te worden geroepen na 
een tussentoets. Je mocht dan een cadeautje uitzoeken. Niet om-
dat je een hoog cijfer had gehaald, maar omdat je het beter had 
gedaan dan de anderen.’ 
Als exchangestudent heb je niet zo veel contact met de Chinese 
studenten die in andere flats op de campus wonen (met zes studen-
ten op één kamer) en een ander studieprogramma volgen. Emile: 
‘Maar ze proberen wel contact met je te maken, bijvoorbeeld via 
WeChat. Ze vinden het fantastisch om met exchangestudenten te 
praten. Dat contact zocht ik zelf ook op omdat ik op die manier nog 
sneller de Chinese taal kon leren. In het begin, toen ik de Chinese 
tekens nog nauwelijks begreep, deed ik alles via Google Translate.’

‘JE MAG PAS BEGINNEN MET 
JE BIERTJE ALS DE BAAS ZIJN GLAS 

OP TAFEL HEEFT GESLAGEN.’

Christmas Eve

800 karakters leren! CHINGCHANGCHONG

IK BEN IN SHANGHAAAAAI!!!!

Links onder mijn dorm

Een treinstationnetje in Shanghai

KaraokeSpectaculairste musical/lichtshow OOIT!!
Deze show draait al sinds 2006 twee keer per avond. 
Elke dag komen er 10.000 mensen de show bezoeken.

15PROFIELEN



BUITENLAND 

er een handtekening onder een contract gezet. Chinezen zeggen: als 
je dronken bent, ben je pas echt eerlijk.’

 TAAL LEREN 
Om de cultuur echt te begrijpen moet je langer in China blijven, 
kreeg Emile tijdens de netwerkborrels te horen. ‘En ik moest door-
pakken met het Chinees, de taal. Dat heb ik ook gedaan. Op de uni-
versiteit had ik tien uur per week Chinese les van een niet zo’n 
goeie docent. Ik heb daarom bijles genomen, bij een goeie docent. 
Dat doe ik nog steeds, via Skype.’
Expats kunnen je advies geven, maar je moet het vervolgens ook nog 
opvolgen. ‘Ik doe dat omdat ik mij wil onderscheiden van die enorme 
massa bedrijfskundestudenten die jaarlijks afstudeert aan universi-
teiten en hogescholen. Ik wil iets doen wat anderen niet doen.’
In het najaar gaat Emile terug naar Shanghai om er af te studeren 
bij een consultancybureau. ‘En daarna wil ik een paar jaar bij zo’n 

bureau gaan werken om Nederlandse bedrijven te adviseren hoe ze 
de Chinese markt kunnen betreden.’ Ondertussen besteedt hij de ver-
koop van zijn MacBook-covers voor een deel uit aan een vriend.
Een langer verblijf in China ziet Emile ook wel zitten, vooral om de 
mensen en de cultuur nog beter te leren kennen. ‘Het is er zo ex-
treem anders dan in het voorspelbare Nederland en dat geeft mij 
een kick.’O 

‘BIJ DE TUSSENTOETS CHINEES 
MOCHT JE EEN CADEAUTJE UITZOEKEN 

ALS JE HET BETER HAD GEDAAN 
DAN DE REST.’

CHINA IN CIJFERS
Inwonertal: 
Ruim 1,3 miljard (2013)
Hoofdstad: 
Beijing, 19,6 miljoen inwoners (2010)
Grootste stad: 
Shanghai, inwonertal varieert per bron, 
tussen de 19 en 23 miljoen
Economie: 
China is na de VS de tweede economie ter wereld
Groei bbp (bruto binnenlands product): 
7,5 procent

Uitgenodigd voor dinertje met CEO van Eric Audio!

Het was strak blauw vandaag maar door de smog was er alsnog vrij weinig te zien...

VREEMDGAAN MET 
BEN EN JERRY(’S)

BIJDELES...

HET IS PAKWEG TIEN UUR VLIEGEN, VAN EEN VAN DE EILANDEN IN 
DE CARIBISCHE ZEE NAAR NEDERLAND. Eenmaal hier aangekomen, 
in een andere cultuur en een ander klimaat, begint voor de jon-
geren uit de Nederlandse Antillen het studeren. Dat valt niet mee. 
‘Alles is anders’, vindt Frensis die vier jaar geleden Curaçao verliet. 
Tijdens de bijeenkomst van Antuba, het HR-mentoraat voor studen-
ten uit de eilandengroep, vertelt hij voor een volgestroomde zaal 
over zijn aanpassingsproblemen.
Toen hij in Nederland aankwam, sprak Frensis de taal nog niet 
vloeiend. Zijn studie bleek daardoor moeilijk, ook al omdat hij niet 
lekker in zijn vel stak. ‘Ik wist niet of dit wel mijn plek was, heb zelfs 
depressieve klachten gekregen.’ Uiteindelijk wist Frensis zijn draai 
te vinden. ‘Ik heb geleerd om tijd voor mezelf te nemen. Soms een 
ontspannen loopje in het Kralingse Bos, het werkt echt.’

 LICHAAM & GEEST 
Want: een gezonde geest en een gezond lichaam dragen bij aan 
een succesvolle studie. Dat is ook de belangrijkste boodschap van 
de andere sprekers die de studenten moeten inspireren en moti-
veren. Get fit and don’t quit staat er in vetgedrukte letters op de 
PowerPointsheets. De cursus zumba gaat helaas niet door, maar de 
woorden van vanavond moeten de groep de kracht geven morgen 
zelf de sportschoenen aan te trekken.

 VOLWASSEN GEWORDEN IN NEDERLAND 
Garreling zweert er inmiddels bij. Een groot verschil met vroeger. 
‘Sinds mijn komst naar Nederland ging ik met twee mannen vreemd. 
Ben en Jerry.’ De ijsjes van het populaire Amerikaanse merk wel-
teverstaan. Ze leefde ongezond en werd alsmaar zwaarder. ‘Ik was 
vet, maar ik had het niet door. Ik bleef likes krijgen op Facebook.’ 
Op een dag stond ze op de weegschaal en gaf de teller 92 kilo aan. 
Het móet anders, besefte ze. Gezonder eten en meer bewegen. ‘Nu 
weeg ik 76 kilo en ik ben niet van plan te stoppen, want ik voel me 
zo ontzettend veel beter!’ Applaus.

Dan neemt Jeanine het woord. Zij kende ook aanpassingsproble-
men, maar vocht zich erdoorheen en is hier inmiddels al jarenlang 
werkzaam als psycholoog. ‘Op Curaçao ligt mijn hart, maar hier in 
Nederland ben ik volwassen geworden.’ Caribische Nederlanders 
zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de hulpverlening, vertelt ze. 
‘Wij leren van jongs af aan dat je gek bent als je naar de psycholoog 
gaat. Nou, dat is dus onzin. Er komen zo veel nieuwe indrukken op 
jullie af in de eerste jaren in dit land. Praten daarover helpt. Met een 
psycholoog, maar ook met elkaar. Hier liggen kansen. Maar alleen 
als we ons goed voelen, kunnen wij, Caribische Nederlanders, laten 
zien dat we talent hebben en ondernemend zijn.’0   Pim Bijl
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Studenten uit de 
Nederlandse Antillen 
die naar Rotterdam 
komen om te studeren, 
hebben veel aanpassings-
problemen. De overstap 
blijkt groot. Toch liggen 
de oplossingen soms 
voor het oprapen. 
Althans: dat stelden 
sprekers tijdens 
de workshop 
‘succesvol zijn 
is een keuze’.
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 Tekst Tosca Sel  Fotografie Frank Hanswijk 

INTERVIEW

Comedian Patrick Laureij (31) is opgegroeid op Zuid. 
Zijn accent heeft ie gehouden, maar z’n leven is 180 graden 

gedraaid. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam, 
is hij onderdeel van het succesvolle comedycollectief 

Comedytrain en is hij rechercheur. In een politieserie.

 ‘IK WILDE  
  MENSEN  
 ‘HAHAHAHA’  
  LATEN DOEN’  

  LAUREIJ
PATRICK



HET IS DONDERDAGMIDDAG, NET NA DE LUNCH 
IN BAZAR OP DE WITTE DE WITHSTRAAT. Patrick 
Laureij vouwt z’n lange benen onder een tafel-
tje en stopt z’n sleutels in z’n rugzak. Hij reisde 
van z’n nieuwe woonplaats naar z’n thuisstad 
Rotterdam en wilde hier afspreken omdat ‘ie het 
een fijne plek vindt. Laatst logeerde hij in het ho-
tel om teksten te leren voor de nieuwe tv-serie 
waar hij aan werkt: Noord/Zuid. Een serie over 
de Amsterdamse rechercheur Dana die haar ach-
tergrond als psychologe gebruikt bij het oplossen 
van misdaden. Patrick zit in haar team.

De comedian komt graag even naar Rotterdam. 
Na het interview heeft hij afgesproken met wat 
maten van vroeger. Vroeger, toen hij nog gewoon 
bij z’n pa en ma in IJsselmonde woonde, op 
straat basketbalde en rommel trapte.
 
Hoe was dat, opgroeien in IJsselmonde?
‘Fantastisch! Het was levendig, er waren aller-
lei soorten mensen op straat. Ik vond het fasci-
nerend. Op de basisschool was ik nergens heel 
goed, maar ook nergens heel slecht in. Er was 
geen enkel vak waarvan ze zeiden “daar moet 
je Patrick voor hebben”. Ik kon goed basketbal-
len, maar had moeite met lezen. Na de basis-
school ging ik naar de havo op het Thorbecke 
in Alexander. Dat was toen een beruchte school 
waar iedere dag werd gevochten. Ik heb weleens 
een stomp uitgedeeld, maar er ook een paar ge-
kregen. Het was geven en nemen.’ 

Waar gingen die ruzies over?
‘Die gingen nergens over. Je wist gewoon dat je 
ieder moment een klap op je bek kon krijgen. Als 
je bij voetballen te hard schoot, kreeg je een tik. 
En dan dacht ik “oké, dit is wat jij ervan vindt”. 
En daarna ging je met je vriendjes plannen hoe 
je zo’n gast ging terugpakken. We waren twaalf, 
maar hadden echt wraakgevoelens.’

Toen je na zeven jaar je havodiploma haalde, 
ging je media en entertainment management 
studeren aan Inholland. Je deed zes jaar over 
een vierjarige opleiding. Wat ging er mis?
‘Ik vond er niet zoveel aan. Het enige leuke was 

m’n stage bij Endemol. Ik werd productieassis-
tent bij het tv-programma Dancing with the Stars 
en dat betekende dat ik dingen moest regelen. 
Als ze een houten balk nodig hadden, moest ik 
die halen. Ik was de slechtste productieassistent 
ooit. Ik heb vrij weinig geregeld, maar ik kwam 
ermee weg want ik werkte hard en kon goed 
babbelen. Toen ik het zevende studiejaar in zou 
gaan, ben ik gestopt. Ik was al twee jaar met m’n 
eindverslag bezig en zag het nut niet om het af te 
maken. M’n comedycarrière begon een beetje te 
lopen en het leek me beter om daar m’n energie 
in te stoppen.’ 

Ja vertel, hoe ben je in aanraking gekomen 
met comedy?
‘Op tv had ik Youp van ‘t Hek weleens gezien, 
maar dat vond ik niets. Mijn liefde voor comedy 
begon toen ik Eddy Murphy op tv zag, ik was 
zestien of zo. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik 
dacht: wat is dat? Wat doet hij? Op school had-
den we het erover, iedereen had gekeken. Een 
week later werd er een show van Jerry Seinfeld 
uitgezonden en daarna Chris Rock en nog later 
Richard Pryor. Ik zag ze allemaal en leerde dat 
comedy in Amerika echt een vak is. Pas later ont-
dekte ik Najib Amhali, maar die vond ik niet zo 
funny toen. En Theo Maassen, die me een beetje 
aan de Amerikanen deed denken.’

Wat is dat toch met jou en Amerika?
‘Ik heb altijd het idee gehad dat ik daar wel zou 
kunnen wonen. Niets concreets hoor, het is heel 
dromerig. Ik vind Amerikaanse films en comedy 
goed, ik basketbalde ook. In mijn hoofd kwamen 
alle goede dingen uit Amerika.’

Weet je nog hoe je eerste optreden ging?
‘Het begon allemaal met een Rotterdamse 
Comedy Night in LantarenVenster. M’n toenma-
lige vriendin had me opgegeven, dus ik deed 
mee. Zangeres Sabrina Starke won de wedstrijd, 
maar het was voor mij ook een succes. Ik wist 
niet wat ik deed, maar de zaal moest keihard 
lachen. Als mensen toen niet zo hadden gerea-
geerd, was ik misschien wel iets heel anders met 
m’n leven gaan doen. Ik was nog zo zoekende. 

Het duurde trouwens best lang voor ik door-
had dat het m’n beroep kon worden. Ik werd 
geboekt door een telecomaanbieder om op een 
bedrijfsfeest te spelen. Ik vond het doodeng, 
maar kreeg er driehonderd euro voor. Niet eer-
der had ik zo veel geld verdiend.’

Er zijn geen vakscholen voor comedians, 
hoe leer je ‘het vak’?
‘Je leert door het te doen. In het begin leer je 
vooral wat het niet is. Ik wilde heel grappig 
zijn, mensen ‘hahahaha’ laten doen. Dat lukte, 
maar ik had het niet onder controle. Op een 
gegeven moment weet je wanneer en waarom 

mensen lachen, maar dan maak je grappen-
grappen en vertel je geen verhaal. Ik ging me 
afvragen “waarom vertel ik dit en niet dat?” 
Het is een zoektocht naar jezelf. Ik sta op het 
podium als mezelf en praat eerlijk en open 
over dingen die me bezighouden: masturberen, 
m’n liefdesleven, alles wat ik voel. Ik weet nu 
beter wat ik doe, maar ik ben nog steeds aan 
het leren. Daarom is het fijn dat ik bij Theo 
Maassen in het voorprogramma heb mogen 
spelen. Ik heb veel geleerd door met hem op 
pad te gaan. Op het podium sta je er alleen 
voor en het was leerzaam om te zien hoe hij 
zich voorbereidde.’

Waarom ben je eigenlijk naar Amsterdam 
verhuisd?
‘In Amsterdam zijn comedyclubs en daar wilde 
ik spelen. Ik denk nu ook dat ik weg moest uit 
Rotterdam om afstand te creëren van mijn ach-
tergrond. Ik wist niet of ik dingen vond omdat 
ze zo waren of omdat ik het had aangeleerd. 
Ik kom van de straat. Ik heb daar leren praten 
en grappen maken, maar ook leren vechten. Ik 
kwam erachter dat ik bewapend was op een 
manier waar je in Amsterdam niets mee kunt. 
In Amsterdam is het relaxed, maar ik kon me 
niet ontspannen. Die spanning zat in mij. Altijd.’

En wat heeft Amsterdam je gebracht?
‘Perspectief. Mijn collega’s wonen er. Ik heb 
er werk. Ik ga graag naar de bios en heb nu 
een Cinevillepas zodat ik vaak kan. Ik heb nog 
steeds een vakantiegevoel.’

Je zit nu midden in de opnames voor de 
nieuwe politieserie Noord/Zuid. Hoe ben je 
daarin terechtgekomen? 
‘In de serie speel ik een rechercheur die van 
Rotterdam naar Amsterdam is verhuisd. Het 
ligt dicht bij me en dat komt wel goed uit want 
ik heb nul acteerervaring. Regisseur Paula van 
der Oest kwam naar een show in Toomler en 
zag mij helemaal in haar serie. We hebben er 
echt over moeten praten om te kijken of het mij 
wel paste. Zij had er alle vertrouwen in, maar 
ik twijfelde. Ik had acht jaar lang alles op co-
medy gegooid, won Cameretten en net toen ik 
die bekendheid kon gaan inzetten, kwam deze 
kans voorbij. Het zou betekenen dat ik minder 
kon gaan spelen en ik wist niet zeker of dat wel 
wijs was.’

En?
Met een scheve grijns: ‘Het is een makkie! Paula 
heeft mij gevraagd om het niveau hoog te hou-
den. Ik werk nu samen met Ariane Schluter. Zij 
speelt Lucia de B. in die film, en tussen jou en 
mij, je ziet dat ze er de kantjes af loopt. Om 
te voorkomen dat het nu weer zo gaat, ben ik 
op de set. Nee, serieus. Het is heel spannend. 
Stiekem schijt ik iedere dag in m’n broek.’ O

COMEDIAN PATRICK LAUREIJ

OPGROEIEN IN IJSSELMONDE WAS ‘FANTASTISCH!’

‘IK KOM VAN DE STRAAT. 
 IK HEB DAAR LEREN PRATEN  
 EN GRAPPEN MAKEN, 
 MAAR OOK LEREN VECHTEN.’ 

BIO’TJE
Patrick Laureij (31) heeft een Britse 
moeder en Surinaamse vader en groeide 
op in IJsselmonde. Hij deed de havo op 
het Thorbecke College, studeerde me-
dia en entertainment management aan 
Inholland, maar stopte om zich volledig 
te richten op comedy. 
Hij verhuisde naar Amsterdam en werd 
aangenomen bij de Comedytrain.
Hij stond in het voorprogramma van 
Theo Maassen en deed in 2013 mee aan 
Cameretten waar hij de jury- én de pu-
blieksprijs won. Vanaf januari 2015 is 
hij te zien in de nieuwe KRO-politieserie 
Noord/Zuid op Nederland 1.

‘IK WIST NIET WAT IK DEED, 
 MAAR MENSEN MOESTEN KEIHARD  
 LACHEN’ 

INTERVIEW
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 FOUTE TOETS  BLIJFT STUDENTEN  ACHTERVOLGEN 

EEN PROCEDURE AANSPANNEN TEGEN JE OPLEIDING HELPT JE 
ZELDEN VAN JE FRUSTRATIE AF. Ook al heb je niets misdaan, soms 
ben je gewoon de sjaak. In deze zaak is de bron van frustratie dui-
delijk: de toets pedagogiek wordt achteraf ongeldig verklaard om-
dat de studenten de verkeerde toets hebben gekregen. Pech gehad, 
opnieuw maken.
Het was ‘abusievelijk’ precies dezelfde toets als vorig jaar en boven-
dien zaten er fouten in, zegt de examencommissie. Ze verklaart de 
toets en de resultaten van de studenten daarom ongeldig.
Een studente van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) maakt 
hiertegen bezwaar. Ten eerste heeft ze al vaker dezelfde toets ge-
kregen bij herkansingen. En als deze toets vorig jaar ook al fou-
ten bevatte, waarom werd hij dan toen niet ongeldig verklaard? 
Sterker nog, vorig jaar kregen studenten anderhalve punt extra na 
dit tentamen.
Dat klopt, zegt de examencommissie. De vorige keer klaagden stu-
denten terecht over fouten in de toets. Destijds kon de commissie 
nog volstaan met een aanpassing van de cijfers achteraf. Maar juist 
door de commotie is de kans groot dat de (deels herkansende) stu-
denten dit jaar voorkennis van de toets hebben. Daarom móet hij nu 
wel ongeldig verklaard worden, vindt de examencommissie.
Bovendien heeft ISO een regel ingesteld om hergebruik van tenta-
mens tegen te gaan: alle toetsen die binnen twee jaar afgenomen 
worden, moeten volstrekt uniek zijn. Dat de studente zegt wel vaker 
hergebruikte toetsen gekregen te hebben, maakt voor dit geval niet 
uit. Het college van beroep voor de examens besluit dat de examen-
commissie niets anders kon dan de toets ongeldig verklaren.
Hoe kan het dat het foute tentamen werd hergebruikt? Dat komt 
door die nieuwe regel van ISO. Nieuwe toetsen worden gecontro-
leerd tegen de oude toetsen in het archief. In dit geval kreeg een 
medewerker van het bedrijfsbureau een volstrekt unieke toets van 
de docent. Ze vergeleek die met de toets-met-fouten van vorig jaar 
en zag dat het goed was. Vervolgens borg ze de nieuwe toets op in 
het archief. De studenten kregen de oude.
Pech gehad, opnieuw maken. O   Olmo Linthorst

 KLACHT VAN:  

Studente maatschappelijk werk en 
dienstverlening 

 UITSPRAAK:  

ONGEGROND

DISCIPLINE
WAAROM LUKT HET ZO WEINIG STUDENTEN OM PLANNINGEN AAN 
TE HOUDEN, HET OVERZICHT TE BEWAREN, ALLE LESSEN BIJ TE WO-
NEN EN OOK NOG HUN DEADLINES TE HALEN? Zet studenten onder 
druk en je weet wat ik bedoel.
De meesten hebben de stress niet eens zien aankomen omdat ze nooit 
iets in hun agenda (opschrijfboekje, activiteitenplanner) noteren. Is de 
nood eenmaal aan de man, dan kunnen ze alleen nog maar calculeren 
voor welke vakken ze zich blijven inspannen en welke ze noodgedwon-
gen laten schieten. Niet zelden blijven ze dan actief voor de docent die 
zich het meest compromisloos opstelt. Nee, ik verzin dit niet zelf, dat 
heb ik meermalen letterlijk zo gehoord.
Als docent voel je dan de perverse prikkel je collega’s te gaan beconcur-
reren om de reputatie van strengste. Maar voor die wedloop bedankt on-
dergetekende feestelijk, want het onderwijs wordt er geen snars beter van.
Toch aarzel ook ik geen halve seconde om in Osiris een onvoldoende 
in te kloppen als een student (hoe sympathiek of talentvol ook) de 
laatste deadline niet heeft gehaald. Met alle risico’s van dien op stu-
dievertragingen, frustrerende en zich voortslepende herkansingstrajec-
ten, uitval en aanverwante aanslagen op het alom gekoesterde studie-
rendement.
Daarom opnieuw even aandacht voor die paar studentes (waarom zijn 
het bijna altijd meiden?) van wie het organisatietalent blijkt opgewas-
sen tegen de woeste baren van Stress Ocean. Hoe krijgen ze dat toch 
voor elkaar? 
Wat is het recept voor die krachtige cocktail van drive, discipline en 
dadendrang, zonder bijwerkingen zoals een haperende originaliteit of 
verminderde diepgang? Ik geloof heilig in de maakbaarheid van zo’n 
productieve mentaliteit. Dat lukt niet meteen van vandaag op morgen. 
Het gaat met vallen en opstaan en je mag er een hele opleiding over 
doen. Zoals ook een topsporter heeft moeten trainen.
Maar ergens moet een start worden gemaakt. Want misschien vor-
men planning en organisatie voor studenten wel een groter struikel-
blok dan creativiteit, intelligentie of inhoudelijke kwaliteit. En misschien 
moeten studenten al veel vroeger leren om hun uren te registreren en te 
werken met to do-lijstjes. Gewoon ter bevordering van hun tijdsbesef. 
Of is dat vloeken in de kerk?O

Dit is een docenten-wisselcolumn. 
Bart Bijl is docent Nederlands aan de lerarenopleiding Nederlands en 
Bart Siebelink is docent TEXT aan de afdeling grafisch ontwerp 
Willem de Kooning Academie.

COLUMN         BART SIEBELINK
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Kort voor de zomer studeerden 380 studenten af 
aan de Willem de Kooning Academie. Het examen is veranderd. 

Studenten kiezen nu uit drie uitstroomprofielen: 
autonoom, commercieel of sociaal. 

De afstudeerprojecten staan in het teken van dat profiel. 
En dus laten illustratiestudenten niet alleen zien hoe mooi ze kunnen illustreren, 

maar ook hoe goed ze dat kunnen toepassen in de autonome, 
sociale of commerciële praktijk. Profielen toont vier voorbeelden.

BEELDREPORTAGE
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MIFUYU NEEFJES HEEFT EEN JAPANSE 
MOEDER EN NEDERLANDSE VADER. Ze 
is in Japan geboren en kwam op haar 
achtste naar Nederland. De Japanse cul-
tuur zit diep in haar verankerd. Ook de 
beeldcultuur. ‘In Japan is illustratie niet 
alleen iets voor kinderen. 98 procent 
van de volwassen Japanse vrouwen 
heeft wel een illustratieproduct. Ikzelf 
houd ook van geïllustreerde karakters.’
Als (half-)Japanse heeft Mifuyu hard 
moeten werken aan haar handschrift. 
‘Het leren van karakters is heel moeilijk 
en door de digitalisering gaat deze fijn 
motorische vaardigheid achteruit. Dat 
speelt ook in westerse landen. Dit terwijl 
schrijven juist heel belangrijk is. Door 
handmatig schrijven onthoud je dingen 
beter. Daarom wilde ik iets ontwikkelen 
om de schrijfvaardigheid van kinderen 
te bevorderen.’
Ze bedacht een vulpotlood dat via een 
chip verbonden is met een app. Als het 
kind ermee schrijft en dus druk uit-
oefent op het potlood, laat de app een 
plant groeien. Als het kind het potlood te 
lang laat liggen, verpietert en sterft de 
plant. Om het oefenen leuker te maken 
ontwierp Mifuyu ook een schrift met 
geïllustreerde schrijfoefeningen. De app 
heeft twintig verschillende plantenka-
rakters die Mifuyu op papier tekende, 
uitknipte en animeerde. Nu het afstude-
ren achter de rug is, wil ze op zoek naar 
een productontwerper en een commer-
ciële partner om POTlood in productie te 
nemen.
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MIFUYU NEEFJES (23)
PROJECT: 
POTlood, handSCHRIFT
UITSTROOMPROFIEL: 
sociaal

HIJ HOUDT VAN (MARVEL) COMICS EN GRAPHIC 
NOVELS. Hij had er drieënhalf uur reistijd per 
dag voor over om een stripstage in Maastricht te 
doen, en dus wilde hij ook afstuderen met een 
comic. Barely social heet het project van Robin 
Band. ‘Ik zit vaak op sociale media, en dat geldt 
voor veel van mijn generatiegenoten. Ik wilde 
herkenbare situaties in een dagelijkse strip op 
Facebook plaatsen.’

In Barely social worden vaak ongemakkelijke 
situaties verbeeld. De personages zijn naakt – 
bare – en lang niet altijd zo social. ‘Ik heb geko-
zen voor blote personages, omdat ik dat grappig 
vind. Maar je kan ook zeggen dat de comic ons 
sociale mediagedrag blootlegt.’ En inderdaad, 
de situaties die Robin laat zien zijn vaak barely 
social, zoals het romantische moment bij onder-
gaande zon dat wordt verstoord door een bot 

selfiemoment.
Robin wist de examencommissie nog niet te 
overtuigen met dit project. ‘Ze vonden dat ik het 
op meerdere sociale platforms moet plaatsen. Elk 
medium vraagt om een eigen aanpak. Op Twitter 
zal ik bijvoorbeeld iets meer moeten doen met 
de actualiteit.’ Rond het verschijnen van dit num-
mer zal hij zijn nieuwe versie van Barely social 
presenteren. 
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ROBIN BAND (25) 
PROJECT: Barely social, webcomics  
UITSTROOMPROFIEL: commercieel, bijna afgestudeerd
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HET HIELD LEON BEZIG: HOE KAN HET DAT MENSEN HUN PRIVACY ONLINE ZO MAKKELIJK OPGE-
VEN? ‘Ik ben zoon, vriend en student, en in die rollen laat ik verschillende dingen van mezelf zien. 
Door de online wereld vallen de grenzen tussen deze werelden weg. Toch wil je niet dat je werkgever 
weet naar welke feesten je gaat. En voor mijzelf is het belangrijk dat er nog plekken zijn waar ik 
helemaal geen rol hoef te spelen. Met de huidige sociale media is dat bijna niet meer mogelijk.
‘Voor mijn afstudeerproject benaderde ik Bits of Freedom, een organisatie die zich inzet voor di-
gitale burgerrechten. Samen met hen kwam ik tot mijn onderwerp. Ik heb een animatie gemaakt 
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waarin je als bezoeker vier personen kunt hacken. Een van de personages post bijvoorbeeld een 
tweetje waarin als grapje de woorden “destroy America” voorkomen. Vervolgens animeer ik wat er 
met die tweet gebeurt en welke consequenties het voor de jongen heeft. Het was spannend om deze 
vier scenario’s te verbeelden, maar ook qua programmeren was het pittig.’
Bits of Freedom gaat de animatie gebruiken op zijn site en in zijn lobby naar de EU. Leon wil zich 
in de toekomst, net als in zijn afstudeerproject, storten op het verbeelden van complexe (sociale) 
thema’s.

LEON KORTE (25)
PROJECT: 

animatie Bits of Freedom
UITSTROOMPROFIEL: 

commercieel
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DE IPAD ALS SPEELGOED. Zo gaat het 
vaak in drukke huishoudens waar ou-
ders hard moeten werken en kinderen 
zich op digitale apparaten storten. Aniek 
Bartels is er niet tegen, maar speelgoed 
moet niet alleen zoethouden en verma-
ken. Spelen heeft invloed op de eigen-
waarde van een kind. ‘Vooral buiten 
spelen en de natuur zijn daarbij belang-
rijk’, zegt Aniek. ‘Door maatschappelijke 
veranderingen spelen kinderen steeds 
minder buiten. Ik wilde speelgoed ont-
wikkelen waarin experiment, creativiteit 
en buiten spelen worden gestimuleerd.’
Haar afstudeerproduct Ideetje Kleedje is 
een speelkleed voor kinderen in de leef-
tijd van zes tot acht jaar. Het prikkelt, 
daagt uit, maar legt niks op. De illus-
traties helpen het kind op weg om met 
dingen uit de natuur – takjes, bloemen, 
steentjes, blaadjes – iets te maken. En 
met die paardenbloemetjes uit de buurt 
kunnen kinderen dan bijvoorbeeld een 
kunstwerk op het kleed maken. In het 
midden zit een koord waardoor er ook 
een tent van kan worden gebouwd. 
Aniek, die stage liep bij de HEMA, testte 
haar product met succes op de doel-
groep en werkte het tot en met de ver-
pakking uit. Ze kreeg er maar liefst een 
negen voor. Nu hoopt ze haar kleed op 
de markt te brengen.  0 

ANIEK BARTELS (25)
PROJECT: Ideetje Kleedje
UITSTROOMPROFIEL: sociaal
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Loopt stage bij 
bouwcombinatie 
Hurks/Ballast Nedam

WIL JE HIER SERIEUS GENOMEN WORDEN ALS 
STAGIAIR, DAN MOET JE JE WEL EEN BEETJE 
NAAR BINNEN VECHTEN, ZEGT MUHARREM. 
‘In het begin nam ik van iedereen klusjes aan 
en maakte ik lange dagen. Niet om indruk te 
maken, maar gewoon omdat ik zin had in deze 
stage.’ 
Afgelopen zomervakantie werd zijn stageadres 
voor een paar maanden zijn vakantiebaan.
Als assistent-uitvoerder legt hij onderaanne-
mers uit wat ze moeten doen. Hij maakt te-
keningen voor ze (hij is dus ook een beetje 
werkvoorbereider) en begeleidt ze op de 
bouwplaats. ‘Ik heb hier vooral veel geleerd 
over de communicatie met andere partijen. Als 
ik een plan maak voor de timmerman, moet hij 
het direct begrijpen. Ik moet alle voorkennis 
die ik heb aan ze overbrengen.’ 
In Breda wordt een nieuw station gebouwd, 
met daaromheen appartementen, kantoren 
en winkels. Het team van Muharrem bemoeit 
zich met de afbouw. Een typisch klusje voor 
Muharrem (en een mooi leermoment) was 
het sorteren van de deurkozijnen per appar-
tement. Er waren gespiegelde versies, maar 
dat stond niet bij de levering. ‘Wel op de plat-
tegrond’, zegt Muharrem, ‘maar daar kwamen 
we pas achter vlak voordat de gesorteerde 
bundels de appartementen in gehesen zouden 
worden.’ Opnieuw sorteren die handel.
‘Je moet echt op alles letten’, weet Muharrem 
nu. ‘Je bent veel aan het onderzoeken en uit-
zoeken. Zo kom je er precies achter hoe het zit.’ 
Hadden ze hem van tevoren stap voor stap uit-
gelegd wat hij moest doen, dan was deze stage 
niet zo leuk geweest. ‘En dan zat ik nu waar-
schijnlijk nog steeds op uitleg te wachten’, zegt 
Muharrem. Hij toont juist graag initiatief. ‘Dat 
zou best wel eens de reden kunnen zijn dat ik 
hier na mijn stage nog zit.’O Olmo Linthorst

Muharrem Aksoy (26) 
Vierdejaars bouwkunde 

ONDERTUSSEN OP DE STAGE VAN…
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ANGELIEN SANDERMAN, NIEUW BESTUURSLID HOGESCHOOL ROTTERDAM

JE BENT JE CARRIÈRE BEGONNEN ALS 
LOGOPEDIST, MAAR AL SNEL TERECHTGEKOMEN 
IN HET MANAGEMENT. WAAROM HEB JE DIE 
OVERSTAP GEMAAKT?
‘Ik ben een opleiding gaan doen in een vakge-
bied dat me altijd enorm heeft geïnteresseerd, 
logopedie en neuropsychologie, maar toen ik 
was afgestudeerd kwam ik er al snel achter dat 
dat domein voor mij te afgebakend was. Ik wilde 
gewoon algemeen management doen en ben om 
die reden naar KPN gegaan waar veel aandacht is 
voor management en scholing daarin. Daar heb 
ik volop gebruik van gemaakt. Omdat ik meer 
maatschappelijk georiënteerde organisaties heel 
boeiend vind, ben ik overgestapt naar TNO, een 
instelling die zich bezighoudt met bijvoorbeeld 
energieopslag, nanotechnologie, mobiliteit, cyber-
security en medische innovaties.
‘Ik ben me in de loop van mijn carrière, maar ook 
door mijn kinderen, steeds meer gaan realiseren 
hoe belangrijk onderwijs is, hoe levensbepalend 
een goed gevulde rugzak is. Daar wil ik me nu 
voor gaan inzetten.’

HOE GAAT JE PORTEFEUILLE ERUITZIEN?
‘De bedoeling is dat ik onderzoek en bedrijfsvoe-
ring ga doen. Onderzoek in het hbo moet ten dien-
ste staan van het onderwijs. De manier van den-
ken die bij onderzoek hoort, vind ik belangrijk. Je 
onderzoekt een probleem dat je afpelt tot de kern. 
Hoe beter je dat geleerd hebt, hoe meer plezier je 
daarvan in je leven en loopbaan zult hebben. 
‘Ik ga zeker onderzoeken hoe we beter kunnen 
gaan samenwerken met de Erasmus Universiteit. 
En dan heb ik het niet over samenwerken om het 

samenwerken. Laten we maar eens beginnen met 
een onderwerp bij de kop pakken en op projectba-
sis onderzoeken wat we aan elkaar kunnen hebben.’

HOE KIJK JIJ, MET JE ERVARING IN HET 
BEDRIJFSLEVEN, NAAR STUDENTEN? ZIJN 
STUDENTEN KLANTEN?
Nadenkend: ‘Daar ben ik niet helemaal uit. Ze 
zijn sowieso klanten, maar ze zijn nog meer. Je wilt 
studenten aanspreken op hun intrinsieke motivatie, 
maar je mag ook om inzet en discipline vragen. 
Het helpt enorm als je die motivatie kunt aanspre-
ken, maar soms moet je ook gewoon dingen doen 
en ‘zin maken’, zoals bij ons thuis werd gezegd.’

WAT WIL JE DE HOGESCHOOL BRENGEN?
‘Ik zie in het onderwijs heel veel mainstream. 
Het gaat allemaal best goed als je daarin past. Maar 
voor de leerlingen en studenten die iets minder 
goed kunnen meekomen of juist wat meer over 
hebben, wordt het al snel heel ingewikkeld. Neder-
land heeft nog altijd moeite met alles wat afwijkt 
van de standaard. Ik vind het belangrijk om dat juist 
te koesteren. Ik hoop dat ik er op de hogeschool 
aan kan bijdragen dat alle studenten kunnen laten 
zien waar ze echt goed in zijn. Dan krijg je als orga-
nisatie smoel en een onderscheidend profiel. Durf 
uit te blinken. Als we een paar krenten in de pap 
hebben, wordt die hele pap lekkerder.’O   
Dorine van Namen

Sanderman begint op 15 september, maar heeft haar 
eerste openbare optreden op de hogeschool al eerder, 
tijdens de jaaropening op 3 september.

Het enorme aantal reacties en felicitaties dat ze kreeg 
toen bekend werd dat zij bestuurslid zou worden bij 
de Hogeschool Rotterdam, heeft haar verrast. ‘Geweldig leuk.’ 
Angelien Sanderman vindt het ‘belangrijk om te laten zien waar 
je echt goed in bent. Een grote jas aantrekken mag best.’
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‘Durf uit te blinken’
WIE IS ANGELIEN SANDERMAN?
Wieg: Ze werd in 1968 geboren in Rijssen, 
Twente.
Gezin: ‘Ik kom uit een groot en chaotisch 
gezin met vijf kinderen. Ik ben de oudste. 
Mijn jongste broer is dertien jaar jonger. Voor 
ik zelf kinderen kreeg, heb ik heel wat luiers 
verschoond en flesjes gegeven.’ Haar ouders, 
inmiddels overleden, hadden een middelgroot 
transportbedrijf.

OPLEIDING:
Logopedie (Hengelo)
Taal- en spraakpathologie (Radboud 
Universiteit Nijmegen)
Gepromoveerd (Technische Universiteit 
Eindhoven). Onderwerp van haar dissertatie 
was ‘de communicatieve functie van spraak-
melodie, accentuering en vluchtige structuur 
op zinsniveau’.

LOOPBAAN:
Wetenschappelijk onderzoeker bij het 
Instituut voor Perceptie Onderzoek. Daarna 
stapte ze over naar KPN en TNO waar ze 
diverse managementfuncties bekleedde. Voor 
haar overstap naar de hogeschool was ze di-
recteur earth, life and social sciences bij TNO.

NEVENFUNCTIES: 
‘Ik heb verschillende nevenfuncties die alle-
maal zijn gelieerd aan TNO. Die draag ik over 
voor ik bij de hogeschool kom.’

VRIJE TIJD: 
‘Ik squash, speel tennis en ski heel graag. Ik 
zou willen dat we hier bergen hadden. Ik heb 
veel piano gespeeld, maar daar kom ik jam-
mer genoeg niet meer aan toe.’

Angelien Sanderman is getrouwd, heeft twee 
kinderen (van 11 en 7 jaar) en woont in 
Voorburg.
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COLUMN

ALBERT BARBOSA STAAT GEMIDDELD VIER 
DAGEN PER WEEK AAN DE DEUR BIJ RO-
TOWN. Daarvoor heeft hij als uitsmijter 
gewerkt bij de Skihut op het Stadhuisplein. 
Om het verschil tussen de zaken te beschrij-
ven, heeft Albert slechts drie woorden no-
dig: ‘Dag en nacht.’
Hij is geboren in Dakar, trok op zijn veer-
tiende bokshandschoenen aan en ging als 
achttienjarige naar Frankrijk om beroeps-
militair te worden. Daarna voer hij als 
bootsman over de grote zeeën om jaren later 
in Rotterdam aan wal te gaan en als sjouwer 
te werken in de haven.
Werk voor sterke mannen, hun spieren 
hard als staal.
Albert wordt daarom door een neef ge-
vraagd om op oudejaarsavond te helpen 
bij de deur van de Skihut. Hij blijft hier ne-
gen jaar. ‘Het was bijna elke avond knokken’, 
zegt Albert. ‘Ik ben niet bang, maar ik had 
geen zin om dat tot mijn pensioen te doen.’
Dit jaar wordt Albert 65 jaar oud. Hij staat 
dan dertien jaar voor de deur van Rotown. 
‘Ik ben beveiliger, maar zie mezelf als gast-
heer’, zegt hij. Half Rotterdam kent hem. Of 
beter gezegd: half Rotterdam kent zijn glim-
lach. Hij groet alle bezoekers en maakt het 
liefst ook nog een praatje. 
Iedereen krijgt een kans bij hem voor de 
deur. Maar soms kan hij al aan iemands ogen 
zien dat hij heeft gebruikt. Dan zegt Albert: 
‘Blijf maar buiten.’ Het gebeurt weleens dat 
hij alle soorten scheldwoorden over zich heen 
krijgt, maar de poortwachter van Rotown 
blijft altijd rustig. ‘Als je vindt dat ik je on-
terecht behandel’, zegt hij, ‘dan is daar het 

politiekantoor.’ Hij wijst naar het bureau op 
het Eendrachtsplein, maar in alle jaren dat hij 
bij Rotown werkt is de politie nooit langs ge-
weest.
Op donderdag staat hij tot drie uur ’s nachts 
aan de deur, vrijdag en zaterdag tot vier 
uur. Maar als er een concert is, staat hij ook 
bij de ingang. Zijn geheim: ‘Het publiek 
houdt me jong.’
Ik vraag of er veel is veranderd door de 
jaren heen. ‘Vroeger was Rotown veel rui-
ger’, antwoordt Albert. ‘Het publiek bestond 
uit echte rockers. Tegenwoordig is het meer 
pop, een nieuwe generatie.’ Hipsters, het 
enige wat ze doen is stiekem een sigaretje 
roken. Albert betrapt er elke week wel een 
paar. De hippe jongens zeggen dan: ‘Mag je 
hier niet roken?’ ‘Come on’, antwoordt Al-
bert. ‘Het rookverbod is in 2008 ingegaan.’
Maar verder zijn ze dus heel keurig. Albert 
hoeft de stelletjes niet meer van het toilet te 
plukken. ‘Misschien heb ik ze ook wel opge-
voed’, zegt hij.
Als hij thuiskomt na een lange nacht, 
neemt hij altijd eerst een warme douche. 
Daarna schenkt hij een glaasje whisky in en 
kijkt hij nog een halfuur tv, naar series als 13th 
Street, met zijn vermoeide voeten op de bank.
Wat hij gaat doen na zijn pensioen? ‘Niet 
stoppen’, zegt hij met een glimlach. Dezelfde 
glimlach waarmee hij voor de deur staat, de 
glimlach die iedereen kent.
Ze zullen een extra portier moeten inzetten 
om hem te weren.

Ernest van der Kwast (1981) is schrijver. 
Zijn laatste boek is Giovanna’s navel.

COLUMN 
ERNEST VAN DER KWAST       
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UIT IN ROTTERDAM

 BEAUTY 

ROCKABILLY NAGELS
Ben je een bombshell? Of wil je een bombshell zijn? Dan kun je 
je nagels laten doen bij The Leopard Lounge. Deze female only-
nagelsalon afficheert zich als de ‘place where bombshells get 
their nails done’. Een team rockabilly nagelspecialisten in gele 
jurken neemt je onder handen. Je kunt gelnagels laten zetten die 
vervolgens met een superlak worden gelakt: van een klassieke 
french manicure tot kleine kunstwerkjes met stippen, strepen, 
maantjes of nail jewelry. Dit alles kan ook op natuurlijke nagels.
The Leopard Lounge is vlak bij Schorem gevestigd, en zo lijkt 
Rotterdam-West inmiddels op een rockabilly-kwartier.
Van Speykstraat 141, theleopardlounge.nl

NEW YORK, BERLIJN, TOKIO 
EN NU IN ROTTERDAM
Twee keer per jaar komen professionals uit de marketing en 
communicatie bij elkaar om de laatste ontwikkelingen rond 
sociale media met elkaar te delen. Altijd op toffe locaties, in 
prachtige wereldsteden, en nu in ons eigen Rotterdam. Ook niet-
professionals zijn welkom op dit ‘inspiratiecongres’. Interessante 
kost voor studenten, en de meeste lezingen en workshops zijn 
bovendien gratis.
22-26 september, locatie: De Rotterdam, socialmediaweek.org/rotterdam

Baroeg Open Air is het jaarlijkse openluchtfestival van 
poppodium Baroeg; de plek op Zuid voor underground en 
alternatieve pop/rock/metal. De bezoekers hebben niet 
altijd de perfecte schoonzoon-look, maar bij Baroeg blijft 
alles in het nette. Zo moeten kinderen onder de twaalf jaar 
gehoorbescherming dragen en wordt de leeftijdsgrens voor 
alcoholgebruik gerespecteerd, lezen we in de ‘huisregels’ op 
de site. Het festival heeft drie podia, de Main Stage (o.a. Elle 
Bandita), Electronic Stage (o.a. AMBASSADOR21) en Talent 
Stage waar drie upcoming bands het publiek mogen overtuigen.
20 september, locatie: Zuiderpark, bij Ahoy, gratis toegang, 
baroegopenair.nl

TIP  

TIP 

TIP 

 FESTIVAL 

NETTE UNDERGROUND BIJ 
BAROEG OPEN AIR
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WIE-WAT-WAAR

ACCOUNTMANAGERS AANSLUITING
010-794 40 73
aansluiting@hr.nl

BEDRIJFSBUREAU 
TOELATINGSEXAMENS EN 
ONDERSTEUNEND ONDERWIJS 
Rochussenstraat 198, receptie,
010-794 60 00 

BUREAU KEUZEONDERWIJS
Voor vragen over keuzeonderwijs 
(keuzevakken en minors)
Academieplein, AP.B.00.009, 010-794 
4522, keuzeonderwijs@hr.nl

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

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 

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

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!

SERVICE DESK ICT
010-794 44 11
Kijk voor de openingstijden op Hint
Academieplein, B.1.02, ictac@hr.nl
Kralingse Zoom, B1.126, 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. 
STUDENTEN SERVICE CENTER
Rochussenstraat 198, begane grond
010-794 42 00
Open: 9.00-17.30 

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
Rochussenstraat 198, 
010-794 44 00,  
studievoorlichting@hr.nl
Open: ma/vr. 9.00-17.30

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
Anabel Mendez-Lorenzo: 
a.mendez.lorenzo@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 
Marleen Braat: m.h.braat@hr.nl
Willem Werner: w.werner@hr.nl
Rochussenstraat
Gertruud Bartels van der Ham: 
g.m.e.bartels-van.der.ham@hr.nl 
Henk Vermeulen: 
h.j.m.m.vermeulen@hr.nl 
Wijnhaven/Blaak 
Jocé Bloks: j.a.l.h.bloks@hr.nl
Marijke Hagen-Sallevelt: 
m.g.j.t.hagen-sallevelt@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

WIE BEN JIJ DAN?
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Vorig jaar zette Hatem een paar Arabisch 
gesproken cartoonfilmpjes uit zijn jeugd op een 
Facebookpagina. Het werd een wereldwijde hit. 
Over een uit de hand gelopen schoolopdracht.

Egypte…
‘Daar ben ik geboren. Ik kwam op mijn elfde naar 
Nederland. Mijn vader woonde en werkte hier al en 
het is hem gelukt om ook mijn moeder, mijn broer en 
mij hierheen te halen. In het begin werd ik op de basis-
school vaak uitgelachen omdat ik dingen anders uit-
sprak, maar ik leerde de taal redelijk makkelijk.’

Cartoons…
‘In Egypte was ik buiten aan het voetballen of ik zat 
voor de tv. Cartoons vond ik het leukst. Sommige 
van de cartoons zijn ook in Nederland bekend, zoals 
Maja de Bij, maar ze zijn Arabisch ingesproken. Toen 
ik vorig jaar bij een keuzevak de opdracht kreeg om 
een community voor een doelgroep te bedenken, heb 
ik samen met mijn klasgenoot uit Irak gekozen voor 
een Facebookpagina waarop we die cartoonfilmpjes 
hebben gezet. Na een tijdje kregen we heel veel likes, 
vooral van mensen uit Egypte, Algerije, Marokko, Syrië 
en andere Arabische landen. Inmiddels hebben we 
meer dan 8.600 likes. Echt bizar. En veel leuke reacties. 
Dat ze het echt de beste pagina vinden die ze hebben 
geliket of van meisjes die vertellen dat ze verliefd wa-
ren op Captain Majid.’ 

Captain Majid? 
‘Dat is een Japanse cartoon over een voetballer 
die Captain Tsubasa heet. In het Arabisch wordt hij 
Captain Majid genoemd. Ik wilde hem vroeger altijd 
zijn: zo’n bekende voetballer die is opgegroeid met de 
bal en heel goed is. Ook was ik fan van Grendizer, een 
Transformer-achtig ding dat de wereld redde als het 
nodig was. Voor onze Facebookpagina kwam ik op het 
idee dat Captain Majid en Grendizer met elkaar zouden 
gaan appen en stelde ik onze volgers de vraag wat ze 
dan tegen elkaar zouden zeggen. Dat vonden mensen 
heel leuk.’

Over tien jaar…
‘Dan wil ik graag een ontwerper zijn van websites en 
apps, en campagnes bedenken. Daarmee wil ik mensen 
inspireren. Ook wil ik graag getrouwd zijn en veel kin-
deren krijgen, als dat financieel allemaal te doen is. De 
Facebookpagina? Die wil ik verder uitbouwen, ik wil 
nog meer likes. De Arabische wereld is zo groot; mil-
joenen mensen moeten dit leuk vinden. En misschien 
ga ik wel een app bouwen zodat je de cartoons nog 
makkelijker met elkaar kunt delen.’O   Jos van Nierop  

Zelf kijken? Ga naar facebook.com/oldarabiccartoons.

HATEM AGINA (23)
Vierdejaars communication 

and multimedia design




