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In memoriam

Drs. Hein (H.J.J.M.) Van Haaren 
13 juni 1930 – 3 augustus 2014

Op zondag 3 augustus 2014 is op 84-jarige leeftijd Hein van 
Haaren overleden. Als directeur van de Rotterdamse Acade-
mie van Beeldende Kunsten (nu Willem de Kooning Aca-
demie) was hij een van de grondleggers van de Hogeschool 
Rotterdam. Van Haaren was een erudiete kunsthistoricus. 
Docenten, medewerkers en studenten herinneren zich hem als 
een ware gentleman, belangstellend en volhardend, zakelijk en 
betrokken, gul en inspirerend, markant en bescheiden.

Geboren in 1930 in Herpen, en opgegroeid in Hees bij Nijme-
gen in een katholieke familie, studeerde hij kunstgeschiedenis 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna trad hij in 
dienst als conservator bij het Aartsbisschoppelijk Museum in 
Utrecht. Hij koppelde een grote kennis van oude – met name 
middeleeuwse – kunst aan een levendige belangstelling voor 
moderne kunst.

In 1968 maakte Van Haaren de overstap naar de PTT waar 
hij als hoofd van de Dienst Esthetische Vormgeving een frisse 
wind liet waaien door alles waarmee het staatsbedrijf naar bui-
ten trad: van postzegels tot telefoontoestellen, van briefpapier 
tot de inrichting van de postkantoren.
In 1976 vertrok hij naar de Staatsdrukkerij en -Uitgeverij. 
In zijn Haagse jaren zette hij de Nederlandse vormgeving 
internationaal op de kaart als helder en consequent, fris en 
eigentijds, wars van conventies en altijd op zoek naar experi-
ment en vernieuwing.

In 1982 verliet Van Haaren Den Haag voor Rotterdam, waar hij 
directeur werd van de Academie van Beeldende Kunsten. Toen 
het aandrong op onderwijskundige schaalvergroting, streefde 
hij aanvankelijk naar een omvangrijke clustering van al het Rot-
terdamse hoger kunstvakonderwijs. Toen dat lastiger bleek dan 
gedacht, wendde hij de steven. Hij trad aan als voorzitter van de 
directie van de Faculteit der Kunsten en Architectuur (FKA). 

Op initiatief van Van Haaren nam de hogeschool zich in 1994 
voor een kunstcollectie op te bouwen. Het college van bestuur 
vertrouwde de collectievorming toe aan een onafhankelijke 
commissie, waarvan Van Haaren voorzitter werd. Toen hij in 
2001 afzwaaide, stond de kunstcollectie stevig in de steigers. 
Inmiddels telt de collectie ruim honderd werken van meer dan 
tachtig kunstenaars. 

In september 1993 ging Van Haaren met vervroegd pen-
sioen. Meteen daarna trad hij aan als interim-directeur van 
het Nederlands Architectuurinstituut. Daarna bekleedde hij tot 
recentelijk allerlei nevenfuncties en fungeerde hij als vriend en 
klankbord voor ontelbare kunstenaars en vormgevers. 
Hein van Haaren – velen zullen hem missen. Namens de Wil-
lem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam wensen wij 
zijn directe nabestaanden veel sterkte.

Jeroen Chabot
Directeur WdKA
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Dalers
Tegenover zes instituten met groei staan acht onderwijsinstituten die dit jaar 
minder studenten inschreven dan in 2013. IvG is de grootste daler. Bij de oplei-
dingen logopedie (-26,1 procent), medische hulpverlening (-37,9 procent) en ver-
pleegkunde (-40,8 procent) liep het aantal aanmeldingen fors terug. Vooral de laatste 
twee vallen op omdat daar een numerus fixus geldt. Bij verpleegkunde is deze ge-
steld op 450 studenten; een aantal dat op 1 september bij lange na niet was gehaald 
(276 aanmelders), waardoor er half september – net als voor medische hulpver-
lening – nog een derde centrale loting bij DUO plaatsvond. Dit leverde maar een 
handjevol extra studenten op. Verpleegkunde zal de numerus fixus voor het nieuwe 
collegejaar dan ook loslaten.
Verder leren de definitieve instroomcijfers dat het vooral de deeltijd- en duale oplei-
dingen zijn die veel minder nieuwe studenten inschrijven dan vorig jaar. Daar waar 
de cijfers diep in het rood schieten, gaat het meestal om deze opleidingsvarianten. In 
percentages is dat vaak indrukwekkend (-66,7 procent voor small business duaal), 
maar in absolute aantallen al een stuk minder (van 15 naar 5 personen). En natuur-
lijk zijn ook hier weer uitzonderingen, zoals bij IBK (bedrijfskunde) waar business 
IT & management voltijd met 16,4 procent daalt, terwijl de deeltijdvariant met 50 
procent stijgt. Bovendien zijn er binnen instituten grote verschillen, waardoor de 
gemiddelde percentages (zie kader) maar een beperkt beeld geven. O
Esmé van der Molen

Op onze site vind je meer over de aanmeldingen 2014. Zoek op ‘instroom’.

De grote opscholingsoperatie

Bron: Hogeschool Rotterdam (stand december 2013)

Eind volgend jaar moet 70 procent van de 
1.800 HR-docenten een mastergraad hebben. 
Sommige onderwijsinstituten zitten daar al 
ruim boven terwijl anderen nog steeds 
minder dan 50 procent master-
docenten in huis hebben.
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Aantal docenten

Minste masterdocenten Meeste masterdocenten

Leraar economie  1 6 16,7%
Ergotherapie  4 21 19,0%
Technische informatica 2 10 20,0%

%
Int. business & languages 29 30 96,7%
Int. business & management 54 60 90,0%
Fiscaal recht en economie 13 15 86,7%

%
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DOCENTEN MOETEN ALTIJD EEN NIVEAU HOGER OPGELEID ZIJN 
DAN HUN STUDENTEN. Dat uitgangspunt van de commissie-Veerman 
wordt breed gedeeld, en het hbo maakte daarom twee jaar geleden 
prestatieafspraken over het opleidingsniveau van het docenten-
corps. Landelijk werd het gewenste percentage docenten met een 
master gesteld op 80 procent in 2016. De Hogeschool Rotterdam was 
iets voorzichtiger en beloofde 70 procent te halen. Prestatieafspraken 

zijn geen loze beloftes. Als een hogeschool zijn doelen niet haalt, kan 
het zeven procent van zijn bekostiging verspelen. We zijn nu bijna een 
jaar verwijderd van het moment van oplevering en de voorzichtige 
target van 70 procent lijkt aan de ambitieuze kant. Eind 2013 zaten 
vijf instituten nog niet aan de 60 procent. Toch denkt het bestuur van 
de hogeschool dat deze prestatieafspraak nog steeds te verzilveren 
is. Lees een uitgebreid artikel over dit onderwerp op p.26.O 

INFOGRAPHIC NIEUWS

DE HOGESCHOOL ALS GEHEEL GROEIT NOG; het 
aantal nieuwe studenten niet meer. Niemand is 
daar echt rouwig om, want de Hogeschool Rotter-
dam heeft de focus op versterking van de onder-
wijskwaliteit, en veel minder op kwantiteit en het 
binnenhalen van zo veel mogelijk studenten.
 
Stijgers
Toch zijn er nog zes instituten die (flink) groeien. 
Dit jaar is Rotterdam Business School (RBS) de 
grootste stijger. Klom het vorig jaar nog 4,7 pro-
cent, dit jaar schreef het 21,4 procent meer nieuwe 
studenten in (982 personen). Alle opleidingen van 
RBS stijgen, behalve de Nederlandstalige variant 
van trademanagement gericht op Azië, die licht 
daalt. 
Hoeveel van deze groei voor rekening komt van In-
holland-aanmelders is op het moment van schrijven 
nog niet duidelijk. In het voorjaar van 2013 sloten 
de HR en Inholland een convenant waarin zij af-
spraken maakten over het verdelen van een deel 
van het onderwijs. Zo heeft de HR per september 
2014 de opleidingen ibl en ibms van Inholland over-
genomen en ondergebracht bij RBS. Het financiële 
instituut IFM kreeg de Inholland-opleiding financial 
services management en liet bij fsm een stijging van 
65 procent nieuwe studenten zien.
Een andere opvallende stijger is het techniekinsti-
tuut EAS. Daar verwelkomde men 912 aanmelders; 
een stijging van 16,6 procent. Vorig jaar zat dit insti-
tuut ook al in de lift, dus het appèl op jongeren om 
toch vooral voor techniek te kiezen, lijkt te worden 
gehoord. Ook meisjes geven hieraan gehoor. Bij 
EAS steeg hun percentage van 21,8 naar 27,4.
De grootste stijger van vorig jaar, de Rotterdam 
Academy (RAC), noteert een groei van 4,6 procent 
aanmeldingen. Daarmee lijkt de explosieve groei 
van dit instituut voor tweejarige associate degrees 
(65,9 procent in 2013) te stabiliseren. 

Dit collegejaar telt de Hogeschool Rotterdam 34.247 inschrijvingen. 
Een groei van 3 procent ten opzichte van vorig collegejaar. 
Het aantal nieuwe studenten is met 12.000 ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Groei HR stabiliseert

STIJGERS
Percentage GROEI 

definitieve 
aanmeldingen

RBS    21,4%
EAS    16,6% 
IGO   7,4%
IFM   5,0%
RAC   4,6% 
RMU   1,3%

DALERS
Percentage DALING 

definitieve 
aanmeldingen

IvG      -17,5%
COM    -8,7%
IBK    -8,3% 
IvL    -6,9%
WdKA    -4,8%
CMI    -1,6%
ISO    -0,9%

TOTAAL HR    -0,7%
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KORT

8 9 67 14 75% van de HR-afgestu-
deerden is werkloos.

Landelijk heeft 9% van 
de hbo’ers 1,5 jaar na het 
afstuderen nog geen baan.

Toch vindt 67% meteen 
bij het afstuderen werk.

% doet er minder dan 
3 maanden over. 4 In 2008 was dat 

nog maar 4%.

OOK NUMERUS FIXUS BIJ DRIE TECHNISCHE OPLEIDINGEN
VOOR DE OPLEIDINGEN VERPLEEGKUNDE, MEDISCHE 
HULPVERLENING EN FYSIOTHERAPIE HEEFT DE HR AL 
EEN NUMERUS FIXUS. Per 1 september 2015 komen 
daar drie opleidingen bij: chemie, bml (biologie en 
medisch laboratoriumonderzoek) en ipo (industrieel 
product ontwerpen). Reden: te veel aanmeldingen voor 
de beschikbare faciliteiten. De bottleneck zit vooral bij 
biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Chris An-
beek is onderwijsmanager bij bml en chemie. ‘Veel van 
ons onderwijs vindt plaats in de laboratoria. Daar is een 
beperkte capaciteit voor 180 eerstejaars. Voor ons theore-

tische onderwijs kunnen we meestal via de roosterdienst 
wel tot een oplossing komen. Maar voor een lab werkt 
dat niet. Daar gelden stringente veiligheidseisen: maxi-
maal 24 studenten in een lab is ook echt maximaal 24, en 
geen een meer.’
De numerus fixus wordt gesteld op 180 (bml) en 120 
(chemie) studenten. Ook bij industrieel product ontwer-
pen vindt een belangrijk deel van het onderwijs plaats in 
een speciale ruimte – de studio – waarvan de capaciteit 
beperkt is. Daar wordt de numerus fixus op 100 studen-
ten gesteld. 

OP DONDERDAG 20 
NOVEMBER – DE 
25STE INTERNATI-
ONALE DAG VAN 
DE RECHTEN VAN 
HET KIND – organi-
seren  NIVOZ (on-
derzoeksinstituut 
vooronderwijs) en 

het Expertisecentrum Maatschap-
pelijke Innovatie (EMI) van de Ho-
geschool Rotterdam het symposium 
Stem van de leerling: Hoe kan de 
stem van leerlingen vergroot, ge-
hoord en gewaarborgd blijven?
De dag is bedoeld voor docenten uit 
het po, vo, sbo, mbo en hbo; teamlei-
ders, schoolleiders en bestuurders, in-
tern begeleiders, pedagogen, iedereen 
die met kinderen en jongeren werkt.
Sprekers: prof. Michael Fielding (UK), 
prof. dr. Micha de Winter (UU) en 
NIVOZ-directeur Luc Stevens. Daar-
naast is er een dialoogsessie met kin-
deren en jongeren onder leiding van 
Laurentien van Oranje en meer dan 
twintig workshops.
www.stemvandeleerling.nl

Symposium Stem 
van de leerling

NIEUWS

'Slimmer zoeken 
op internet'

De Hogeschool Rotterdam 
heeft (alleen voor intern 

gebruik) een eigen uitgave 
van het boekje Slimmer zoe-
ken op internet van Ewoud 
Sanders. In deze speciale 

uitgave geeft de auteur tips 
en trucs voor het zoeken van 
informatie via Google en via 
de betaalde digitale informa-
tiebronnen van de HR media-
theken. Dit studiejaar krijgen 
alle eerstejaars studenten een 

gedrukt exemplaar.
Er is ook een digitale versie. 

Vraag bij de mediatheek 
om de link.
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WAT: SINGLES POP QUIZ  WAT KAN JE D’R: JE MUZIEKKENNIS 
TESTEN MET ANDERE VRIJGEZELLEN HEEL GESCHIKT VOOR: 
MATIGE MUZIEKLIEFHEBBERS DIE MEEDOEN LEUKER VINDEN 
DAN WINNEN MINDER GESCHIKT VOOR: MUZIEKFREAKS DIE 
RESPECT WILLEN AFDWINGEN MET HUN EINDELOZE KENNIS 
KOST DAT? 5 EURO PP. BEOORDELING: *****

Ik ben Katy Perry en ik heb net zowaar het obscure ‘I’ve been 
looking for freedom’ van Baywatchidool David Hasselhoff her-
kend. Ik gloei van trots en verwacht minstens een bescheiden ap-
plaus van mijn teamgenoot, maar er kan bij Bob Dylan geen lachje 
vanaf. De vorige ronde zat hij bij Blondie aan tafel en die drukte 
haar - achteraf foute - antwoord door. Hij wist het beter en nu is ‘ie 
bloedsacherijnig.
Bob is een begenadigd popquizzer, hij weet heel veel van muziek, 
heeft zelf een riante platencollectie en eindigt altijd ergens in het top-
klassement. Good for him, maar daar gaat het vanmiddag niet over. 
We zitten in Rotown met een groepje van dertig vrijgezellen vooral 
te quizzen om elkaar beter te leren kennen. Het is een sociale aange-
legenheid en dat is nou net niet Bobs sterke kant.
Nadat Bob en ik het rondje ‘acteurs die ook zingen’ met de volle-
dige score en zonder verdere ongeregeldheden afronden, ben ik 
blij dat Justin Bieber bij me aanschuift. Bij binnenkomst mochten 
we allemaal een pseudoniem uitkiezen en hij koos het kindsterretje 
omdat z’n nichtje fan is. Zoet. 
We horen liedjes uit de obscure rock-hoek en moeten veel te hard 
met elkaar lachen om echt punten te scoren. Aan het eind van de 
ronde hebben we slechts een half antwoord bedacht. Wanneer Bie-
ber als overkoepelend thema zonder twijfelen ‘tuinmeubelen’ op-
schrijft, overweeg ik hem ten huwelijk te vragen. Het was natuurlijk 
fout, maar dat mag de pret niet drukken. We proosten op onze be-
labberde prestatie.
Na vijftien rondjes met steeds een nieuwe teamgenoot worden 
de briefjes nagekeken en de winnaar van de middag bekendge-
maakt. Surprise! Bob Dylan heeft de meeste punten gescoord en 
mag vanavond met een dame naar keuze uit eten. De vrouwen ont-
wijken zijn blik als hij de groep afspeurt naar een mogelijke date en 
de mannen halen bier om de gezellige middag voort te zetten. Na 
een uur staat het grootste gedeelte van de groep nog gezellig te bor-
relen en is Bob nergens meer te bekennen. 

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

BOB DYLAN KAN NIET 
TEGEN Z’N VERLIES

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

Het CoIA is een samenvoe-
ging van het international 

office (dat contacten onder-
houdt met universiteiten in 
het buitenland en er is voor 
HR-studenten die in het bui-
tenland willen studeren) met 
het gr&ss, het global recruit-
ment & student support. Het 
gr&ss zorgde, vooral voor de 
Rotterdam Business School 

(RBS), voor het rekruteren van 
studenten wereldwijd en voor 
praktische ondersteuning bij 
het vinden van een kamer, 
verzekeringszaken of het 
verkrijgen van een visum.

Met de samenvoeging moet 
de dienstverlening worden 
verbeterd. Enny Kraaijveld, 

manager international affairs: 
‘De HR heeft geen algemene 
internationaliseringsambitie 
maar de opleidingen die am-
bities hebben, willen we on-
dersteunen. We kunnen ken-
nis delen over subsidies waar 

opleidingen en studenten 
voor in aanmerking komen en 
vragen beantwoorden over de 

kwaliteit van internationale 
universiteiten waarmee we 

samenwerken.’

 CIJFERS:                 WERKLOOSHEID 
HBO’ERS

 ILLUSTRATIE: MAUS BULLHORST VIERDEJAARS WdKA 

Driekwart van de afgestudeerden vindt een 
baan op hbo-niveau.

! NIEUWE 
BOETEREGELING 
MEDIATHEEK 

De boeteregeling voor het te laat 
inleveren van geleend materiaal is 
veranderd. Was de boete voorheen 
€ 0.10 per item per dag, nu is dat 
€ 1,00 per item per week. De boete 
gaat in aan het einde van de week 
dat je te laat bent:
• na 1 week te laat op dag 7: € 1,-
• na 2 weken te laat op dag 14: € 2,-
• na 3 weken te laat op dag 21: € 3,-
• enzovoort tot aan week 5. Dan is 
het maximum van € 5,- boete per ge-
leend item bereikt.

NIEUW 
op de HR: 
Centre of 

International 
Affairs

NACHTMERRIE NA WEBCAMSEKS
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GEMAKZUCHT EN 
EEN DRAADJE WOL

WIJ HEBBEN SINDS KORT EEN JONGE POES IN HUIS. ZO'N VER-
BAASD KIJKENDE GROTE KOP OP EEN KLEIN, BEWEEGLIJK POE-
ZENLIJFJE. Met nog onbeholpen bewegingen springt ze naar van 
alles, slaat met haar pootjes naar elk draadje wol dat langs komt, 
slaat meteen haar nagels in bank en gordijnen om daarin om-
hoog te klimmen, of probeert haar klimpartij op mijn benen uit. 
Enthousiast klautert ze in dozen. Waarom kittens dat doen begrijp 
ik niet, maar elke doos waar ze in kunnen komen, is wat een hut 
is voor kinderen. Die moet ingenomen en tot territorium verklaard 
worden. Denk ik. Toch is al die spontane springerigheid niet haar 
hele wezen. Soms is ze ineens bang. Dan is er plots die aarzeling 
om ergens op af te springen. Dan kruipt ze achteruit, maar nog 
altijd met die mogelijkheid om tóch ineens weer enthousiast naar 
voren te schieten. Als die ontdekkingsdrift maar éven de overhand 
krijgt, dan slaat ze haar nagels er weer in. Tot het haar echt gaat 
vervelen, dan valt ze ter plekke neer en gaat slapen. Ik ben er eens 
op gaan letten. Het is een voortdurende mengeling van angst en 
nieuwsgierigheid die haar voortdrijft. Bij onze oudere kat is de angst 
langzamerhand vervangen door een soort ‘laat-mij-nou-lekker-
even-met-rust-alsjeblieft’, maar ook zij wil best nog weleens achter 
een draadje wol aan. Of mijn pen met kleine tikjes van het bureau 
afgooien. Ze wil heus nog wel een inspanning verrichten, maar even 
zo vaak draait ze zich bij datzelfde draadje wol om en loopt rustig 
weg. IJzige ongeïnteresseerdheid. Haar natuurlijke nieuwsgierigheid 
wordt afgewisseld met haar even natuurlijke gemakzucht. 
Ik vind dat heel verstandig van haar en gelukkig zie ik dat ook in 
studenten. In hun ogen zie ik oprecht de wens om iets te leren en 
de even oprechte intentie om zich daarvoor in te spannen. Maar ik 
zie ook die gemakzucht en de nu-even-niethouding die evengoed 
universele eigenschappen zijn. Het draadje wol boeit ze de ene keer 
absoluut niet, maar een andere keer rennen ze er speels achteraan. 
Dat gebeurt ook. Soms.O

Dit is een docenten-wisselcolumn. 
Bart Bijl is docent Nederlands aan de lerarenopleiding Nederlands en 
Bart Siebelink is docent text aan de Willem de Kooning Academie.

COLUMN         BART BIJL

B
A
R
T

 OOK RECHTS-  BESCHERMING  VOOR ASPIRANT-  STUDENTEN 

OOK ASPIRANT-STUDENTEN VERDIENEN RECHTSBESCHERMING, 
HEEFT HET GERECHTSHOF IN AMSTERDAM BEPAALD. Daarmee is 
een rechtszaak over de hoogte van het instellingscollegegeld een 
stapje verder.
De Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) klaagde in 2011 
acht universiteiten aan omdat die zich niet willen verantwoorden over 
de hoogte van hun instellingscollegegeld.
Voor een tweede bachelor of master betaal je sinds een paar jaar het 
instellingscollegegeld. Onderwijsinstellingen kunnen zelf bepalen hoe 
hoog dat is. Het bedrag loopt in de duizenden euro’s; tienduizend euro 
of meer voor een jaar studeren is geen uitzondering. (De Hogeschool 
Rotterdam vraagt ruim zevenduizend euro voor een standaard ba-
chelor, maar ook ruim twintigduizend voor enkele specialistische mas-
ters. Let wel: het gaat hier om een tweede bachelor na afronding van 
een eerdere bachelor, en dus niet om ‘dubbelstudenten’ die gelijktijdig 
twee studies volgen.)
De SCAU vindt dat universiteiten zich schuldig maken aan kartelvor-
ming door onderling afspraken te maken over de hoogte van het in-
stellingscollegegeld. Bovendien zou volgens haar ook de kwaliteit van 
opleidingen moeten worden meegewogen in de hoogte van het tarief. 
De universiteiten betoogden daarop dat de normale rechter zich niet 
over deze zaak zou moeten buigen, omdat er ook een speciale onder-
wijsrechter is. Daar was de rechtbank het mee eens. Het verklaarde 
de SCAU daarom niet-ontvankelijk. 
Tegen die uitspraak ging de SCAU in hoger beroep en in augustus 
bepaalde het gerechtshof dat de zaak van de SCAU wel degelijk be-
handeld moet worden. Immers, die speciale onderwijsrechter waar 
de universiteiten mee kwamen, buigt zich alleen over zaken van stu-
denten, die dus al ingeschreven zijn. Het gerechtshof vindt nu dat ook 
mensen die van plan zijn te gaan studeren rechtsbescherming ver-
dienen. Zij kunnen bij de gewone rechter terecht met hun geschillen.
Nu de SCAU in hoger beroep ontvankelijk is verklaard, kunnen de 
rechters zich eindelijk over de inhoud buigen. Moeten universiteiten, 
en wellicht in hun navolging hogescholen, zich publiekelijk over de 
hoogte van hun instellingstarief verantwoorden of mogen ze zelf we-
ten hoeveel geld ze vragen? Dit najaar wordt de zaak in Amsterdam 
behandeld. We houden het in de gaten.O   Olmo Linthorst

 KLACHT VAN:  

Stichting Collectieve 
Actie Universiteiten 

 TEGEN:  

acht universiteiten

IN ROTTERDAM WONEN ONGEVEER 60.000 MENSEN BINNEN 50 ME-
TER VAN EEN DRUKKE WEG OF BINNEN 100 TOT 300 METER VAN DE 
SNELWEG. De luchtkwaliteit in Rotterdam is verantwoordelijk voor 10 
tot 12 procent van de achterstand in gezondheid van Rotterdammers. 
Luchtkwaliteit is dus een heel belangrijk thema in onze stad, en ook voor 
de Hogeschool Rotterdam. 
In september 2013 begon EAS (engineering and applied sciences) met het 
project Snuffelneus. Studenten van de opleidingen industrieel product ont-
werpen, elektrotechniek en technische informatica werkten aan een ap-
paraat dat luchtkwaliteit kon meten. Daarvoor hadden ze de beschikking 
over een nieuwe sensor, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Holst 
Centre. Deze sensor werd door de studenten op een printplaatje en ver-
volgens in een kastje verwerkt.
Het apparaat was toen nog ongeveer zo groot als een sigarettendoosje. 
Een volgende groep probeerde het minimaal de helft kleiner te maken. 
Hoe kleiner hoe beter, want pas dan zou het klaar zijn voor een volgende 
stap: het bereiken van gewone burgers.
‘En toen kwamen wij erin’, vertelt Nick Kiran, nu vierdejaars communicatie 
die samen met drie andere studenten aan de slag ging met de Snuffelneus 
voor het HP-lab (honoursprogramma) van CMI (communicatie, multimedia 
en informatietechnologie). ‘De EAS-studenten waren al ver gekomen met 
de technische ontwikkeling. We hadden de beschikking over een mobiel 
apparaat dat in staat was om luchtkwaliteit te meten. Aan ons was de op-
dracht: Vind een markt voor dit apparaat.’

 ‘QUANTIFIED SELF’ 
‘We moesten bedenken waarom mensen dit apparaatje zouden willen aan-
schaffen en kwamen uit op de trend die bekendstaat onder de term quan-
tified self. Door technologische ontwikkeling kunnen we onszelf ‘tracken’: 
onze hartslag, ons insulineniveau, onze fysieke prestaties tijdens het spor-
ten. Deze apps zijn heel populair en daar wilden wij op aansluiten.’
De groep bedacht het product Qfit. Dat is een kleine houten kubus (geïn-
spireerd op de Kubuswoningen) aan een elastiekje. Net als een fietslichtje 
kan het bevestigd worden aan een tas of een fietsstuur. In de kubus zit de 
luchtmetingsensor verwerkt en via Bluetooth wordt deze sensor verbon-

den met een app. De app die door cmd-student Margot de Heide is ge-
bouwd, registreert de metingen, de plek waar is gemeten en brengt deze 
gegevens anoniem onder in een gemeentelijke database (Rotterdam Open 
Data). Daardoor krijgt de milieudienst extra neuzen en kan er een heatmap 
worden gemaakt, waarop te zien is welke plekken in Rotterdam de meeste 
en minste luchtverontreiniging hebben. ‘En aan de hand daarvan kun je bij-
voorbeeld je route naar school of werk bepalen’, vertelt Nick.

 SOCIAAL MEDIUM 
Toch dachten de studenten dat dit mensen nog niet voldoende zou trig-
geren om de Qfit aan te schaffen. ‘We willen een breder publiek bereiken 
dan alleen de milieugekkies. Qfit is ook een sociaal medium. Je kunt vrien-
den toevoegen en punten verdienen door data te verzamelen en de fiets 
te nemen in plaats van de auto. Met die punten kun je korting krijgen bij 
Rotterdamse hotspots. Er zit ook een element van gamification in: er is een 
klassement en je kunt je dus meten met je vrienden.’
Qfit zit nog in de conceptfase. Een andere groep van het HP-lab heeft ervoor 
gekozen om de luchtmetingen te koppelen aan pollen in de lucht, en werkte 
dus aan een toepassing voor hooikoortspatiënten.
‘Ons concept heeft goede reacties gekregen. Op Exposed Now, de eindten-
toonstelling van CMI, zijn we tweede geworden. EAS-studenten pakken het 
project weer op en gaan proberen het apparaatje kleiner te maken. Pas als 
het nog kleiner is en goedkoop geproduceerd kan worden, komt het plan in 
de buurt van realisatie. Ook moet de privacy van gebruikers gewaarborgd 
zijn. Misschien is het iets voor een volgend Stadsinitiatief. Het zou geweldig 
zijn als duizend Rotterdammers een Qfit aan hun tas of fiets hebben hangen 
en ieder hun bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit in de stad. Maar 
we dromen er ook van dat de Qfit ooit in Shanghai wordt gebruikt, en dat 
wij Rotterdammers daar dan voor hebben gezorgd.’O   Esmé van der Molen

De groep Qfit bestaat uit: Ingelotte de Bont (communicatie), Yosh Botterhuis 
(communicatie), Margot de Heide (cmd) en Nick Kiran (communicatie).

De gegevens in dit artikel over Rotterdamse luchtkwaliteit komen van 
www.rotterdam.nl/luchtkwaliteit

NIEUWS

Een app om 
luchtkwaliteit 
te meten

Studenten van de Hogeschool Rotterdam 
hebben in een estafetteproject een 
apparaat en een app bedacht waarmee 
individuele burgers de luchtkwaliteit van 
hun omgeving kunnen meten.
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NIEUWS

DE INZET VAN NIEUWE DOCENTEN PAST 
IN HET FOCUSBELEID WAARBIJ DE HR 
ZICH RICHT OP HET VERBETEREN VAN HET 
BACHELORONDERWIJS. Daar heeft de ho-
geschool de komende drie jaar een begro-
ting met een verlies voor over en daar gaat 
geld naartoe dat het hoger onderwijs, ook 
de HR, van het rijk ontvangt. ‘Vooraf had-
den we binnen het collegebestuur al gezegd: 
als we geld krijgen, besteden we dat aan do-
centen’, vertelt bestuurder Jan Roelof.
En dat geld is er gekomen. Vlak voor de 
zomer maakte het ministerie van Onderwijs 
de hoogte van de zogenoemde volumecom-
pensatie bekend. Dat is geld dat hogeronder-
wijsinstellingen nog tegoed hebben omdat er 
afgelopen jaren meer studenten waren dan 
het ministerie vooraf had gedacht. Roelof: 
‘Hbo- en wo-instellingen zijn gegroeid, wij 
ook. We hadden in de begroting van 2014 
gerekend op een compensatie van 2 miljoen 
euro maar het is 9,7 miljoen geworden.’ Dat 
bedrag is structureel en ontvangt de HR ook 
de komende jaren; in totaal heeft HR jaar-
lijks zo’n 260 miljoen beschikbaar.

voorschot op leenstelsel
Dit jaar gaat de hogeschool nog 3 à 4 miljoen 
euro besteden aan het aantrekken van extra 
docenten, het restant gaat naar het eigen ver-
mogen. Uit dat eigen vermogen wordt de ko-
mende jaren geld gehaald. Dat loopt, in 2017, 
op naar zo’n 17 miljoen euro en is vooral 
bedoeld voor het aantrekken van docenten. 
Roelof: ‘Over drie jaar krijgt het hoger on-
derwijs extra geld van het rijk dat vrijkomt 
door het leenstelsel. Wij nemen daar een 
voorschot op, en zullen de komende drie 
jaar genoegen nemen met een begroting 
waarop een verlies staat.’

gevolgen voor huisvesting
Het collegebestuur heeft aan alle onder-
wijsinstituten gevraagd om plannen te ma-
ken hoe ze het extra geld willen besteden. 
Roelof: ‘Er komen meer docenten, we geven 
meer begeleiding en klassen worden klei-
ner. En dat kan weer gevolgen hebben voor 
de huisvesting, waar we goed naar moeten 
kijken.’
Elk onderwijsinstituut kan op korte termijn, 

los van de toe- of afname van het aantal stu-
denten, zo’n vijf extra docenten aannemen. 
‘En volgend jaar komen er nog meer’, aldus 
de collegebestuurder die als voorbeeld het 
techniekinstituut EAS noemt. Daar werken 
nu, mede door de groei, 102 fte aan docen-
ten. Dat waren er een jaar geleden nog 80. 
Roelof: ‘Je ziet dat daar de groepen echt klei-
ner worden; zij zijn geholpen met de extra 
financiële ruimte.’

rendement en geld
Het collegebestuur gaat ervan uit dat het in-
vesteren in docenten, en daarmee dus ook in 
meer aandacht voor studenten, zal leiden tot 
een beter studierendement. Roelof: ‘En als 
het rendement beter is en er meer studenten 
afstuderen, krijgen wij als onderwijsinstelling 
ook weer meer geld beschikbaar en kunnen 
we op hetzelfde uitgaveniveau blijven.’
Mocht het leenstelsel toch niet worden inge-
voerd, dan beperkt de extra inzet zich voor-
alsnog tot de winst die dit jaar, mede door de 
volumecompensatie, wordt gemaakt.O   
Jos van Nierop

De Hogeschool Rotterdam gaat fl ink wat geld vrijmaken om 
extra docenten aan te trekken. Meer begeleiding en kleinere klassen moeten ertoe leiden 

dat een groter aantal studenten afstudeert.

HR investeert 
in meer docenten

TIEN PROCENT VAN DE NET AFGESTUDEERDE VOLTIJD HBO’ERS EN 
WO’ERS IS WERKLOOS. In 2008 was dat nog maar vier procent (ROA). 
Van een warm welkom op de arbeidsmarkt is dus lang niet altijd sprake. 
En voor de banen die wel beschikbaar zijn, gelden vaak eisen waar een 
pas afgestudeerde onmogelijk aan kan voldoen: werkervaring. Ja, bij de 
Albert Heijn of in de horeca, maar niet in je vakgebied.

 KLEM 
Zo zitten veel afgestudeerden klem. De Tilburgse hoogleraar Ton 
Wilthagen trok zich dit aan en nam met de vakbonden FNV en CNV het 
initiatief tot het oprichten van de Startersbeurs. Jongeren van 18 tot 
27 jaar die recent zijn afgestudeerd aan mbo, hbo of wo, en niet aan 
het werk komen, kunnen een halfjaar aan de slag bij een werkgever 
van hun keuze. Zo krijgen ze de kans om alsnog die broodnodige werk-
ervaring te vergaren.
Ze kunnen zelf een bedrijf zoeken of gebruikmaken van het aanbod 
van de organisatie. De jongeren krijgen een vergoeding van 500 euro 
per maand en werken daarvoor 32 uur per week. De werkgever draagt 
de kosten, maar wordt vervolgens gecompenseerd door de gemeente 
die maandelijks 400 euro ‘begeleidingskosten’ vergoedt. Voor maar 
100 euro in de maand kunnen werkgevers hun team dus versterken 
met een frisse, gemotiveerde arbeidskracht.
Inmiddels hebben zich al 150 gemeenten aangesloten bij de 
Startersbeurs. Ze financieren het uit het participatiebudget, provinci-
ale en Europese subsidies of de 25 miljoen die minister Asscher heeft 
vrijgemaakt voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Rotterdam 
doet ook mee. Sinds 2013 hebben 193 personen gebruikgemaakt van 

de Rotterdamse Startersbeurs. Van de 96 starters die hun beurs heb-
ben afgerond of tussentijds hebben beëindigd, hebben er 48 een baan 
bij het leerbedrijf of elders gekregen. 

 TE BREED OPGELEID 
Ook oud-studenten van de HR weten hun weg naar de Startersbeurs te 
vinden. Bianca Eland (25) studeerde vorig jaar juli af aan de opleiding 
cmd (communication and multimedia design). ‘Ik heb de minor game-
design gedaan en wilde graag een baan waarin ik 3D-werk zou kunnen 
doen.’ Maar werk in de gamesector ligt niet voor het oprapen en Bianca 
legde het af tegen mensen met een meer gespecialiseerde studie. 
Dan maar water bij de wijn. Van een focus op gamedesign ging Bianca 
ook kijken naar grafisch design. ‘Maar steeds hoorde ik: je hebt te wei-
nig werkervaring. Mijn moeder had in de krant over de Startersbeurs 
gelezen, en via hen werk ik nu als grafisch vormgever bij PrintHawk, 
een tussenpersoon voor drukwerk. Ik heb pakketten als Photoshop en 
Illustrator weer opgepakt en nieuwe ervaring opgedaan. Bovendien ben 
ik nu in een positieve mood. Dat is ook fijn na al die pogingen om aan 
het werk te komen.’
Bianca’s zes maanden zitten er bijna op. PrintHawk kan haar geen 
baan aanbieden, omdat het bedrijf nog in de opstartfase zit. ‘Ik ga 
gewoon weer op zoek, maar wel met een positiever gevoel en meer 
werkervaring.’O    Esmé van der Molen

Rotterdam heeft budget voor 300 beurzen. Half september waren er nog 
100 beurzen beschikbaar. Check de site: www.startersbeurs.nu/rotterdam

NIEUWS

Je hebt een hbo-diploma, maar 
bij sollicitaties hoor je steeds dat 
je te weinig werkervaring hebt. 
Met de Startersbeurs kun je deze 
vicieuze cirkel doorbreken en 
een halfjaar ervaring opdoen. 
Zoals oud-cmd’er Bianca deed.

KLEINERE KLASSEN, MEER BEGELEIDING

Werkervaring 
opdoen            
met Startersbeurs€

Lector arbeidsmarktvraagstukken Peter Ester
‘GOED INITIATIEF, MITS…’
Binnen de HR is lector Peter Ester een au-
toriteit op het gebied van arbeidsmarkt-
thema’s. De Startersbeurs is in zijn ogen 
een prima initiatief. ‘Zeker in economisch 
zwaar weer. Het zorgt ervoor dat jonge-
ren niet al aan de start van hun loopbaan 
het contact met de arbeidsmarkt verlie-
zen en dat ze de competenties die ze tij-
dens hun studie hebben verzameld, kun-
nen toetsen op de arbeidsmarkt.
‘Toch heb ik ook een paar aandachtspun-
ten. We moeten ervoor zorgen dat deze 
starters geen goedkope weggooikrachten 
worden en dat er geen verdringing op 
de arbeidsmarkt ontstaat. Ook wil ik er 
een punt van maken dat de begeleiding 
van deze starters serieus wordt geno-
men. Als hieraan wordt voldaan, vind ik 
het een uitstekende maatregel. Wel pleit 
ik ervoor om ook het onderwijs en de 
werkgevers steviger te betrekken bij de 
Startersbeurs. Nu is het vooral een initi-
atief van de vakbonden. Deelname van 
meer partijen maakt het model alleen 
maar krachtiger. Mijn deur staat in ieder 
geval open.’
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‘DIT 
IS HET ERGSTE 

WAT IK OOIT HEB 
MEEGEMAAKT. ERGER 
DAN HET VERLIEZEN 

VAN MIJN BAAN.’

‘OP EEN DAG KREEG IK OP FACEBOOK, VIA 
EEN GOEDE VRIEND, EEN VRIENDSCHAPS-
VERZOEK VAN EEN MEISJE. ZE ZAG ER LEUK 
UIT, DUS ACCEPTEERDE IK HAAR VERZOEK. 
We chatten een beetje met elkaar en al snel 
werd het echt gezellig. Ze vroeg of we via 
Skype verder konden kletsen en daar had 
ik wel oren naar. We openden de webcam 
en ik zag een leuk meisje, lang blond haar, 
aardig gezicht. Ik vond haar aantrekkelijk en 
ons contact mondde al snel uit in seks voor 
de webcam. Omdat het zo spannend was ge-
weest, zocht ik een paar uur later, weer via 
Skype, opnieuw contact met haar en aanvan-
kelijk dacht ik dat ze last had van een of an-
dere storing want het beeld deed raar. Maar 
na een paar seconden werd het beeld helder 
en kreeg ik de schrik van mijn leven. Ik keek 
naar een YouTube-filmpje van mezelf, met 
opnames van die webcamseks van een paar 
uur daarvoor. YouTube-filmpjes hebben toch 
altijd een koptekst eronder staan? Nou, dat 
was in dit geval ook zo: Mijn voor- en ach-
ternaam, die zij kende via Facebook, stonden 
eronder. 
‘Ik bekeek het filmpje en toen stond m’n hart 
stil, want wat hadden ze gedaan? Er een 
tienjarig meisje in gemonteerd dat mij zoge-
naamd bekeek terwijl ik me aftrok. Ik kan niet 
beschrijven wat er door me heen ging. Ik was 
in totale shock, ik kan me van die eerste paar 
uur nog maar weinig herinneren.’

 15.000 DOLLAR 
 OF ANDERS GAAT HET FILMPJE ONLINE 
‘Terwijl ik verlamd achter m’n computer zat, 
verscheen er een Skype-chattekst dat dit 
filmpje online gezet zou worden en naar al 
mijn Facebook-contacten zou worden ver-
stuurd als ik niet zou betalen. Ze begonnen 
met een paar honderd dollar, al snel oplo-
pend naar 7.500, waarvoor ik naar een GWK-
kantoor moest gaan. Daar kreeg ik een paar 
uur de tijd voor. Ik heb geprobeerd ze aan 
het lijntje te houden door te zeggen dat ik zo 
veel geld niet heb — wat ook zo is — maar dat 
ik zou proberen het bij elkaar te krijgen. Daar 
reageerden ze niet op en in korte tijd liep het 
bedrag op tot 15.000 dollar. Onder het film-
pje liep een tijdbalk mee waarop ik kon zien 
dat het na twee uur online zou staan. No way 
natuurlijk. Als ik het geld al gehad zou heb-
ben, dan had ik nog niet betaald, want wat 
garandeert mij dat ze dan niet doorgaan met 
hun chantage? 
‘Al hyperventilerend ben ik toen naar de po-
litie gegaan, met mijn laptop waarop Skype 
en Facebook nog openstonden. Dat kostte bij 
elkaar meer dan twee uur en toen hebben ze 
hun bedreiging ook echt uitgevoerd. Het film-
pje ging online en is daarnaast naar een paar 
van mijn Facebook-contacten gestuurd. In m’n 
vrije tijd ben ik figurant voor reclamefilmpjes 
en ingeschreven bij een castingbureau. Dat 
bureau staat ook in mijn contactenlijst en de 
directeur ervan heeft het filmpje ontvangen. 
En mijn vader ook.

‘Toen dat eenmaal was gebeurd, besloot ik 
open kaart te spelen. Ik heb op m’n Facebook-
profiel gezegd wat er aan de hand was en ik 
heb contact gezocht met al mijn Facebook-
contacten, ook met de Hogeschool Rotterdam 
die in mijn profiel vermeld staat als de school 
waar ik mijn opleiding heb gevolgd en afge-
rond. Dat was aanvankelijk heel erg eng om 
te doen, en heel vernederend, maar ik heb 
eigenlijk alleen begrip en steun gekregen. 
De mensen aan wie ik het vertelde, vonden 
het echt vervelend voor me. Op een gegeven 
moment kon ik wel over m’n schaamte heen-
stappen. Wat had ik nou eigenlijk verkeerd 
gedaan? We zijn allemaal mensen, we heb-
ben allemaal seks. Ik heb niemand misbruikt, 
bedreigd of gechanteerd. Ik ben misbruikt, 
bedreigd en gechanteerd. Het lukt me nu wel 
om er zo over te denken, al is het het ergste 
wat ik ooit heb meegemaakt. Erger dan het 
verliezen van mijn baan een jaar geleden. Ik 
denk omdat ik geen moment wantrouwend 
ben geweest. Misschien ben ik wel een naïef 
persoon, maar het meisje — ze noemde zich 
overigens Larissa de Lesta — zag eruit als een 
gewoon meisje, niet het type pornoactrice. 
Achter haar zag ik een gewone huiskamer, 
bank, tv, boekenkast, niks bijzonders. En ook 
haar Facebook-profiel zag er heel normaal uit. 
Ze had contact gemaakt via een goeie vriend 
van me, dus ze kwam ook niet helemaal out 
of the blue. Hoe dat precies is gegaan, weet 

Hoe het accepteren van een ‘onschuldig’ 
vriendschapsverzoek op Facebook leidde tot 

webcamseks, en daarna tot chantage en het publiceren 
van een YouTube-filmpje met beelden van die 

webcamseks. Daarover gaat het verhaal van 
‘Paul’ (29), oud-student van de Hogeschool Rotterdam.
‘Ik vertel mijn verhaal om studenten te waarschuwen.’

NACHTMERRIE 
NA 

WEBCAMSEKS

INTERVIEW
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SUMMERSCHOOL 
BOUWKUNDE

BIJDELES...

HET IS EEN REGENACHTIGE OCHTEND IN AUGUSTUS. De tl-verlich-
ting knippert op de eerste verdieping van het Academieplein. Vier 
studenten gaan rustig zitten en ploffen hun tassen op tafel. Hun 
zomervakantie is nu echt voorbij. 
Een week voor de start van het collegejaar volgen de vier eerste-
jaars bouwkunde een summerschool. ‘Eerstejaars met 48 punten of 
meer kunnen hier in één week hun achterstand wegwerken’, vertelt 
docent mechanica Annette Detzel. ‘Maar ook tweedejaars die nog 
een vak uit hun eerste jaar moeten halen, hebben nu hun laatste 
kans.’
De les van vandaag is mechanica. Het is een vak met sommen en re-
kenwerk waar veel studenten op zakken. Tijdens de summerschool 
kunnen de studenten maximaal twee vakken kiezen die ze willen 
herkansen en mechanica wordt vaak gekozen. De week bestaat uit 
twee delen. De eerste drie dagen hebben de studenten ’s ochtends 
les en in de middag werken ze aan een opdracht. Het tweede deel is 
het tentamen op vrijdag. Met alleen de donderdag om te leren heb-
ben de studenten dus niet veel tijd. 

 WISKUNDE 
Een van de studenten deelt de oefenopgaven uit en Detzel tekent 
met een stift een figuur op het bord. ‘Op deze vraag ben ik volgens 

mij echt gezakt’, zegt Clarissa, het enige meisje van de klas. ‘Dit is 
een samengestelde doorsnede’, legt Detzel uit. De studenten teke-
nen de figuur over in hun hokjesschrift en de rekenmachines wor-
den erbij gepakt. Het duurt niet lang voordat wiskundige termen als 
matrix en zwaartepunt ons om de oren vliegen. 
Terry en Yannick zitten naast elkaar en overleggen de opgaven. 
Allebei zijn ze nog maar een paar punten verwijderd van hun pro-
pedeuse. ‘Ik wil mijn p per se in een keer halen’, zegt Terry. Yannick 
moet alleen nog mechanica en dan heeft ook hij zijn p. 
Detzel loopt langs de twee jongens en kijkt in hun schriften. ‘Wat 
kan je het toch verwarrend opschrijven’, zegt ze tegen Yannick. 
Samen bekijken ze de stappen waar de som uit bestaat. ‘Heb je geen 
aantekeningen bij je?’ vraagt Detzel. Yannick geeft aan dat die nog 
op zijn laptop staan en die is hij vergeten. Alle studenten mogen 
een A4’tje naar het tentamen meenemen met formules en aanteke-
ningen. ‘Op de toets kan je toch ook niet met je laptop aankomen.’ 
Met de hulp van Terry’s aantekeningen heeft Yannick de som alsnog 
opgelost. ‘Ik begin hem nu een beetje te snappen, mevrouw’, laat hij 
Detzel lachend weten. ‘Onbewust bekwaam noemen we dat’, zegt 
Detzel tegen hem. Maar Yannick luistert al niet meer. Hij heeft de 
smaak te pakken en is met de volgende vraag bezig.O    
Jonathan van Noord
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De zomervakantie 
ligt alweer ver achter 
ons. De meeste 
studenten hebben de 
tijd gebruikt om eens 
goed op te laden. 
Maar de echte bikkels 
onder ons volgden 
een summerschool 
en sprokkelden zo de 
laatste punten voor 
hun p bij elkaar. 
Bijvoorbeeld bij 
bouwkunde.

Bikkelen voor je p

INTERVIEW

ik nog steeds niet want die vriend heeft geen 
contact met haar gehad. Er was niets wat mij 
heeft gealarmeerd.’

 ’BESTAAT HET NOG?’ 
‘Tegelijkertijd met mijn ‘coming-out’ heb ik na-
tuurlijk al mijn wachtwoorden veranderd en er 
alles aan gedaan om het filmpje verwijderd te 
krijgen. Ik heb contact gezocht met YouTube, 
Google en Facebook via misschien wel twintig   
e-mailadressen: info@, sales@, webmaster@, 
maar het is voor particulieren vrijwel onmoge-
lijk om met deze bedrijven in contact te komen. 
Tot op de dag van vandaag heb ik geen reactie 
gekregen, maar het filmpje is na een paar uur 
wel van YouTube verdwenen. Waarom, dat weet 
ik niet. Het kan zijn dat m’n mailtjes en tele-
foontjes effect hebben gehad, maar het kan ook 
zijn dat YouTube dit filmpje zelf heeft beoor-
deeld als ongewenste content en heeft verwij-
derd. Of dat degene die het heeft geplaatst het 
er weer heeft afgehaald. Wat ik op dit moment 
het moeilijkste vind, is dat ik niet weet wat er 
met het filmpje is gebeurd. Bestaat het nog? 
Heeft iemand het gedownload? Wordt het nog 
een keer online gezet? Ik check internet elke 
dag en tot nu toe is het weggebleven, maar je 
weet maar nooit. Met deze angst moet ik verder 
leven.’

 ONDERZOEK GESTAAKT 
‘Ik heb aangifte gedaan en wat ik aan bewijs had, 
overhandigd. Waarschijnlijk zit er een criminele 
organisatie in Ivoorkust achter. Ik heb een slimme 
ICT-vriend en via IP-trackers heeft hij het spoor 
kunnen terugleiden naar Abidjan, zelfs de straat 
is bekend. De recherche heeft mijn zaak in on-
derzoek genomen, maar het onderzoek onlangs 
helaas gestaakt.’ 
Maaike Pekelharing van het Meldpunt Kinder-
mishandeling vertelde onlangs in een interview 
(zie kader) dat de politie niet goed raad weet 
met dit soort zaken vanwege het internationale 
karakter ervan. Navraag bij de landelijke woord-
voering Nationale Politie bevestigt dit beeld. 
Een serie telefoontjes en mailtjes van Profielen 
leverde niet meer op dan de mededeling ‘Hier 
wordt niet zo specifiek op geregistreerd’.

 WAARSCHUWEN 
Paul: ‘Ik ben nog maar zes jaar geleden afge-
studeerd en ik weet dat er op de hogeschool 
ontzettend veel studenten rondlopen. Ik wil 
hen waarschuwen; dat was voor mij de reden 
om me door Profielen te laten interviewen. Kijk 
uit wie je als vriend accepteert. Accepteer alleen 
mensen die je persoonlijk kent en zo niet, doe 
het dan niet! Hoe leuk of spannend dat ook zou 
kunnen zijn. 
‘Google je eigen naam regelmatig. En als je iets 
dergelijks overkomt of overkomen is, doe dan 
aangifte. Mijn zaak ligt inmiddels stil, maar je 
weet nooit wat er gaat gebeuren als er meer 
aangiftes komen. Er zijn identieke verhalen be-
kend, ik ben ‘gelukkig’ de enige niet.’O
Dorine van Namen

‘ACCEPTEER 
ALLEEN 
FACEBOOK-
VRIENDEN 
DIE JE 
PERSOONLIJK 
KENT.’

MELDPUNT KINDERMISHANDELING
Maaike Pekelharing van het 
Meldpunt Kindermishandeling (MK) 
was in juni te gast in het Radio 
1-programma De Ochtend, waarin 
zij vertelde dat het meldpunt in 
de eerste helft van 2014 al vijftig 
meldingen heeft gekregen van jon-
gens van 18 tot 30 jaar die worden 
afgeperst nadat ze webcamseks 
hebben gehad. Ook al is het MK niet 
in het leven geroepen voor deze 
leeftijdscategorie, toch probeert de 
organisatie deze jongens zo goed 
mogelijk te helpen. ‘Er is op dit 
moment geen andere organisatie 
die dat doet.’

MELDPUNT HOGESCHOOL 
ROTTERDAM
Ook de Hogeschool Rotterdam 
heeft een meldpunt voor veilig-
heidsincidenten. Zoek op Hint naar 
‘incidentregistratie’.

HOE VOORKOM IK DEZE 
PROBLEMEN?
• Accepteer alleen digitale vrienden 
die je persoonlijk kent.
• Google je eigen naam regelmatig.
• Doe voor de camera geen dingen 
die tegen je gebruikt kunnen 
worden.
• Als je toch in de problemen komt: 
laat je niet afpersen. Betaal niet.
• Doe aangifte.

MEER WETEN?
www.eenvandaag.nl, zoek op 
‘sextortion’
www.radio1.nl, zoek op 
‘webcamseks’
www.helpwanted.nl, klik op 
‘Jongeren’
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 Tekst Pim Bijl  Fotografi e Frank Hanswijk INTERVIEW

Je kent hem 
waarschijnlijk van 
de Hi-reclames. 
In die commercials 
kruipt hij in de huid 
van zijn alter ego, 
een ‘echte klootzak’. 
Zelf is Uriah Arnhem 
veel rustiger, vindt hij. 
Als ondernemer en 
medeoprichter van 
het creatieve collectief 
Venour wil hij de 
wereld veroveren. U
RI A H ‘VET GEDREVEN’ 



AAN DE MUREN VAN ZIJN STUDIO AAN 
DE HOOGSTRAAT IN HET CENTRUM VAN 
ROTTERDAM HANGEN FRAAIE SCHILDERIJEN. 
Rechts van de ingang liggen stapels shirts en 
truien met eigenzinnige ontwerpen. Gekleurde 
kleedjes op de grond, een chique houten tafel, 
een bank om in weg te zakken; een huiselijke 
sfeer. Vrienden lopen hier de deur plat. Soms 

wordt er gehangen, maar er wordt vooral hard 
gewerkt. Dit is de thuishaven van Venour, een 
alsmaar groeiend creatief collectief. 
Dit is wat Uriah Arnhem tien jaar geleden voor 
ogen had toen hij samen met twee vrienden, 
Noël Deelen en Steven Kuijs, Venour oprichtte. 
Zijn uitgangspunten destijds: werken met 
vrienden, eigen baas zijn en kunst naar een 
groot publiek brengen. 
Venour is niet in een hokje te stoppen. Het 
collectief mixt autonome kunst met nieuwe 
media. Denk aan web art, performance, film, 
kleding, illustratie, muziek, DJ’ing, VJ’ing. Ze 
draaien in discotheken en tijdens festivals, 
hebben een eigen kledinglijn, maken komi-
sche sketches voor televisieprogramma’s als 
Rofnuts en bedenken creatieve commerciële 
concepten in opdracht van grote bedrijven als 
Absolut Vodka, Hi, de Bijenkorf en Bavaria. 
De drie hebben hun eigen specialismen en 
hebben tal van medecreatievelingen om hen 
heen verzameld. Arnhem is de regelneef van 
het stel, de manager. Hij brengt mensen samen, 
heeft een groot netwerk. De lach op zijn ge-
zicht is nooit ver weg en werkt aanstekelijk. 
Een gesprek met hem schiet alle kanten op. 
Arnhem is niet van de rechttoe rechtaan ant-
woorden en begint bijvoorbeeld plotseling aan 
een vijf minuten durende monoloog over Goku, 
een van de hoofdpersonages uit de televisie-
serie Dragon Ball. 
Wat 2015 hem gaat brengen? ‘Dat jaar gaan 
we knallen’, roept Arnhem. ‘En dan bedoel ik 
echt knallen, hè? Geen rotjes, maar siervuur-
werk.’ Zijn vuisten gaan de lucht in en open op 
het moment dat zijn armen helemaal gestrekt 
zijn. Met hoge stem, en weer die bulderende 
lach: ‘Boem, boem, boem, boem, boem!’

Jij moet je geld verdienen in de creatieve 
sector waar fors bezuinigd wordt. Merk jij 
daar iets van?
‘Niets. Ik weet mij moeiteloos staande te hou-
den. De mensen die ik ken, komen om in het 
werk. Al leven wij in een soort bubbel. Wij ge-
ven elkaar motivatie,  inspiratie en opdrachten. 
Ik moet wel zeggen dat we allemaal vet ge-

dreven zijn; we proberen het full potential uit 
onszelf te halen.’ 

Dat moet een opluchting voor studenten 
zijn. Zij krijgen te horen dat hun baankansen 
ongunstig zijn. 
Met gefronste wenkbrauwen: ‘Echt? Dat vind 
ik een slechte zaak! Je moet studenten nooit 
demotiveren. Op school moet je eigenlijk zo 
veel motivatie krijgen dat je alleen maar kan-
sen ziet.’

‘IK BEN NIET VIES VAN 
COMMERCIALITEIT’
Waarom wilde jij per se met vrienden 
samenwerken?
‘Het moet wel leuk zijn, toch? Ik kom hier elke 
dag om te werken, maar saai is het nooit. Hier 
kan ik elke dag lachen met mensen die ik al 
jaren ken.’

Ik kan mij ook voorstellen dat vriendschap-
pen verloren gaan, omdat het botst op de 
werkvloer.
‘Dat is niet mijn ervaring. Nadelen van het wer-
ken met vrienden zie ik niet. Nee, echt niet. 
Ook niet wanneer er onenigheid is of er flinke 
discussies ontstaan. Bij vreemden denk je nog: 
moet ik dit genuanceerd brengen? Nu kan ik 
juist direct zijn en drinken we na de problemen 
lekker een biertje.’

Waar kwam het idee vandaan om met Venour 
zelf de zaken te regelen?
‘Ik was al aan het klooien en kreeg veel op-
drachten. Op het moment dat ik ergens geld 
voor kreeg, vond ik het belachelijk dat anderen 
daaraan mee verdienden. Managen is namelijk 
geen vak, vind ik. Je rolt er gewoon in. Het is de 
guy die de verantwoordelijkheid neemt en de 
zaken behartigt. Nou, dat kan ik dus prima zelf.’

Als manager c.q. eigen baas moet je ook 
gedisciplineerd zijn. Ben jij dat?
‘Als mensen mij voor de eerste keer zien, den-

WIE? Uriah Arnhem
WAAR? Geboren en getogen in 
Rotterdam
WANNEER? 1982
WAT? Medeoprichter en –eigenaar 
Venour, ondernemer, acteur, komiek
JE KENT URIAH MISSCHIEN VAN: Venour, 
Hi-reclames, Van God Los, Rofnuts
JE KUNT URIAH VOLGEN OP TWITTER: 
@VenoURiah

CREATIEVELING URIAH ARNHEM

ken ze van niet. Ik leef in de tijd dat het yolo 
is, dus dat moet je ook uitstralen, maar ik weet 
wel degelijk waar ik mee bezig ben. Ik kan heel 
rustig zijn.’

Die indruk wek je niet op mij. Hebben 
anderen dat ook?
‘Mensen die mij niet goed kennen, denken in-
derdaad dat ik een wilde guy ben. Dat heeft 
met mijn uiterlijk en uitstraling te maken. Ik 
oog roekeloos, maar ben serieus met mijn vak 
bezig hoor.’

Heeft dat ook te maken met jouw optredens 
in de Hi-reclames? Daar stuiter je geregeld 
door het beeld.
‘Zeker, daar kennen de meeste mensen mij 
van. Als ik door de  stad loop, word ik daarop 
aangesproken. ‘Hé, jij bent toch die ene neger 
uit die Hi-reclame?’ Of dat vervelend is? Nee, 
dat is liefde die je krijgt van de mensen. Het is 
gewoon mijn alter ego. In die reclames ben ik 
ook echt een klootzak. Het is heerlijk om soms 
te switchen van mijn persoonlijkheid naar mijn 
alter ego. Variatie is belangrijk in het leven. Ik 

vind het fijn dat ik elke dag weer vol voor iets 
nieuws kan gaan.’

Elke dag?
‘Eigenlijk zou je als ondernemer elke week of 
op zijn minst elke maand iets nieuws moeten 
doen waarvan je denkt: tering, dat heb ik nog 
nooit in mijn leven gedaan. Wij van Venour 
doen dat elke dag.’

Ben jij tevreden met hoe Venour nu draait?
‘De basis staat, maar ik moet nog een ultiem 
einddoel bereiken. De studio, de omgeving, de 
creativiteit en de speelsheid die het uitstraalt, 
werken met gasten die ik ken, dit is de 1.0 ver-
sie. Van hieruit kunnen we next level.’ 

Wat is de ‘next level’ dan? 
‘Simpel: de wereld veroveren. Nu zitten we in 
Rotterdam en Amsterdam, hopelijk straks ook 
in Londen, Berlijn en Barcelona. Als creatieve-
ling moet je gezien worden, anders slaat het 
nergens op. Het publiek kan niet groot genoeg 
zijn.’

Werken jullie daarom ook voor grote 
bedrijven als de Bijenkorf en Bavaria?
‘Ik ben niet vies van commercialiteit. Dat kan 
volgens mij uitstekend samengaan met creati-
viteit. Venour maakt mensen vrolijk met kunst. 
Mensen die daar normaal gesproken waar-
schijnlijk niet mee in aanraking waren geko-
men. Ik zou het geweldig vinden als we nog 
meer mensen bijeen kunnen brengen die de 
Venour-filosofie hanteren.’

De Venour-filosofie?
‘Ons werk moet fun en feel good zijn, humor 
bevatten en toch professionaliteit, creativiteit 
en ambitie uitstralen. De uiteindelijke vorm 
die het krijgt, zien we dan wel weer. Zoiets 
moet ontstaan en juist niet van tevoren vast-
liggen. Ik zeg je: dit is pas het begin. In de toe-
komst moeten jongeren met talent zeggen: ik 
ben afgestudeerd en nu zou het vet zijn om bij 
Venour te werken.’O

‘ALS CREATIEVELING 
MOET JE GEZIEN WORDEN, 
ANDERS SLAAT HET 
NERGENS OP.’

INTERVIEW

‘NADELEN VAN HET WERKEN MET VRIENDEN ZIE IK NIET.’

‘IK LEEF IN DE TIJD 
DAT HET YOLO IS’
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 Tekst: Esmé van der Molen 

‘IK GA ALTIJD NAAR TENTAMENINZAGES, OOK ALS IK EEN VOL-
DOENDE HEB GEHAALD. Tijdens zo’n inzage zei mijn docent: “Ik weet 
dat je de stof goed begrijpt. De 6,5 die je hebt gehaald, is eigenlijk te 
laag voor jouw kunnen. Zal ik een paar vragen fout rekenen zodat je 
kunt herkansen?”’ Aldus een student van een economische opleiding 
die het verstandiger vindt om zijn verhaal anoniem te doen.
Als het aan het college van bestuur ligt, hoeven docenten in de toe-
komst niet meer uit te wijken naar dit soort bypasses. Er ligt een 
voorstel om studenten de mogelijkheid te geven eenmaal per jaar 
een voldoende te herkansen. Een verzoek daartoe zou dan automa-
tisch worden ingewilligd. Nu moeten studenten nog een beargumen-
teerd verzoek indienen bij de examencommissie van hun instituut en 
die drempel is velen te hoog. 
Maar de centrale medezeggenschapsraad (cmr) die zich voor de zo-
mervakantie mocht uitspreken over dit plan was niet overtuigd en 
stemde (nog) niet in. Extra herkansingen leiden mogelijk tot een ho-
gere werkdruk en een waardedaling van het diploma. Bovendien is 
het al mogelijk om voldoendes te herkansen; je moet er alleen een 
beetje moeite voor doen. 
Ook diverse examencommissies die Profielen over dit onderwerp be-
naderde, lopen er niet warm voor. Docenten krijgen nu al geen extra 
tijd voor het nakijken van herkansingen. Als het er meer worden, 
neemt de werkdruk ‘onnodig’ toe, stelt bijvoorbeeld de examencom-
missie van de pabo. Ook anderen zijn bang voor ‘wildgroei’ en vinden 
dat er altijd een weging op basis van argumenten moet plaatsvinden. 
Door de examencommissie welteverstaan.

 CUM LAUDE AFSTUDEREN 
Emile van de Logt is onderwijsmanager bij de opleidingen elektro-
techniek (±320 studenten) en gezondheidszorgtechnologie (±140 
studenten). Als het aan hem ligt, zouden studenten hun lage vol-
doende zelfs ‘meerdere keren mogen herkansen’.
‘Technische vakken zijn lastig’, zegt hij. ‘Sommige studenten hebben 
nou eenmaal iets meer tijd nodig om de stof écht goed te snappen 
en meer dan alleen een voldoende te halen. Als studenten hun vol-
doende willen herkansen, is het meestal omdat ze cum laude willen 
afstuderen. Ook speelt de wens om door te studeren mee. De meeste 
doorstromers gaan naar de TU, en de premasters zitten vol wiskun-
devakken. Sommige studenten willen daarom zo goed mogelijk sco-
ren op deze vakken. En dus af en toe een voldoende herkansen.’
In de praktijk gaat het volgens Van de Logt maar om weinig studen-
ten. ‘De meeste studenten zijn al blij met een 5,6. Maar ik ken ook 
een student die het belachelijk vindt dat hij zo veel moeite moet 
doen om een voldoende te herkansen. Waarom zouden we het hem 
zo lastig maken?’
Waarom? Omdat het dus de werkdruk verhoogt die bij onderwijsper-
soneel vaak al als hoog wordt ervaren. Van de Logt: ‘Als je het meer 
faciliteert, krijg je meer herkansingen, maar vast niet zo veel dat het 
een factor op de werkdruk wordt. Laat deze studenten meedoen aan 
de reguliere herkansing. Dan heb je alleen een extra tentamen om na 
te kijken. Als je bang bent dat studenten dit gaan misbruiken, bepaal 
je dat het laatste cijfer telt. De impact op werkdruk is dan gerommel 
in de marge.’

 ZESJESCULTUUR  
Dat vindt ook EAS-docent Henriëtte Versprille. ‘Werkdruk is voor 
mij bovendien geen hoofduitgangspunt. Het gaat om het principe 
dat studenten die zich verder willen verbeteren daartoe de mo-
gelijkheid moeten krijgen. Onderwijs gaat ook over: nóg beter wil-
len worden. Dat moet je juist toejuichen in plaats van demotiveren. 
Waarom zouden wij als docenten wel tevreden zijn met een zes en 
de studenten niet? Onder wie leeft dan de zesjescultuur?’
Onderwijsmanager Emile van de Logt plaatst wel de kanttekening 
dat een kleine opleiding makkelijker te organiseren is, en dat de si-
tuatie bij grote opleidingen misschien heel anders is. ‘Ik denk dat het 
bestuur daar dan rekening mee zou moeten houden. Ook ben ik er 
niet voor dit mogelijk te maken voor moeilijk organiseerbare toet-
sen zoals practica. Ik zie het vooral voor me bij de kennisvakken.’

 WAARDE DIPLOMA 
Maar hoe zit het dan met de bewaking van de waarde van het hbo-
diploma? Eindeloos herkansen wil niemand. Riekt het overdoen van 
een voldoende niet precies daarnaar? Nee, zegt de eerdergenoemde 
student die anoniem wil blijven. ‘Waardedaling krijg je alleen bij te 
veel herkansingen nadat een student is gezakt. In dit geval hebben 
studenten met hun voldoende al bewezen dat ze het niveau heb-
ben. Ze willen alleen nóg beter worden of ze willen een beter cijfer 
om hun cijfergemiddelde op te krikken. In mijn geval was dat nodig 
voor de master die ik wilde gaan doen. Overigens vind ik niet dat 
iedereen zomaar voldoendes moet kunnen herkansen. Ik zie dat als 
een bonus op goed studeergedrag. Een student moet bijvoorbeeld 
wel de colleges hebben bijgewoond en zijn docent moet de aan-
vraag ondersteunen.’ 

 PILOT 
CMI-docent en cmr-lid Ayman van Bregt is bereid al deze argumen-
ten te wegen, maar vindt dat de medezeggenschapsraad te wei-
nig ‘context heeft gekregen om de mogelijkheden die er al zijn te 
verruimen’. ‘Ik snap het verhaal over cum laude afstuderen en het 
vormgeven van het Overtref jezelf van de hogeschool. Maar ik vind 
dat studenten dit vooral laten zien door al bij de eerste tentamen-
kans een dikke voldoende te halen. Ik blijf bezorgd over de conse-
quenties voor de waarde van het diploma. Bovendien zijn de prak-
tische consequenties nog niet voldoende onderzocht. Wat betekent 
het voor ons studentvolgsysteem Osiris? Overschrijft het nieuwe 
cijfer het eerste cijfer? Dat zijn wel zaken waar je een antwoord op 
moet hebben. We weten verder niet eens om hoeveel gevallen het 
gaat. Met andere woorden: is er eigenlijk wel een probleem (zie ka-
der, red.)? Daarom pleit de cmr voor een betere analyse. Ook vinden 
we het een goed idee om een experiment te doen en dan eens te 
kijken naar de effecten op de kwaliteit van ons onderwijs.’
Emile van de Logt juicht dat alleen maar toe. ‘Het bestuur is van 
harte welkom om dat experiment bij ons te doen.’O 

Op dit moment wordt door de diensten o&k, cs en hrs een pilot voorbereid. 

Een zes gehaald, maar niet tevreden? 
Dan moet je voor een herkansing langs de examencommissie en wordt 
het verzoek misschien niet gehonoreerd. Het collegebestuur wil het herkansen 
van voldoendes makkelijker maken. Een goed idee of niet?

OM HOEVEEL GEVALLEN GAAT HET?
Hoe vaak werd het afgelopen jaar een verzoek ingediend 
bij de examencommissie?

Instituut      Verzoeken om herkansing 2013/14  Gehonoreerd?
CMI geen -
COM 3 1 keer 
EAS 1  nee
IGO 1 nee 
IvL/pabo geen -
ISO geen -
WdKA 5 nee

(Niet alle examencommissies hebben gereageerd.)

OPINIE OPINIE

5 8  97 10
VOLDOENDES HERKANSEN: 
EEN GOED IDEE?

6
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BEELDREPORTAGE
‘Deze studie ligt het dichtst bij mijn droom’

Haar wieg stond in Nederland, maar Lilly Quirindoongo’s 
roots zijn Antilliaans. ‘Ik ben opgegroeid op Curaçao. 
Daar heb ik de middelbare school gedaan en ben ik be-
gonnen aan een opleiding tot luchtverkeersleider. Al snel 
bleek dat niet bij me te passen.’
Lilly is een echte bèta: ‘Wiskunde B, scheikunde en 
biologie, dat waren mijn favoriete vakken. Toen ik nog 
op het vwo zat, droomde ik ervan om ooit biomedi-
sche wetenschappen te gaan studeren. Maar omdat ik 
uiteindelijk naar de havo moest, heb ik mijn plannen 
moeten veranderen.’ En dus koos Lilly, na het uitstapje 
naar de opleiding tot luchtverkeersleider, voor biologie 
en medisch laboratoriumonderzoek. ‘Ik denk dat dat het 
dichtst bij mijn oude droom ligt.’
De start aan de HR betekende voor Lilly ook een 
landverhuizing. Vier maanden geleden arriveerde ze 
in haar nieuwe woonplaats Den Haag. Het is wennen 
natuurlijk, maar nog spannender is hoe ze de studie kan 
combineren met de zorg voor haar driejarige dochter. 
‘Binnenkort gaat ze voor het eerst naar de crèche; we 
zijn al hard Nederlandse woordjes aan het oefenen.’

 Lilly (23) 
biologie en medisch 
laboratoriumonderzoek

FRESHMEN
We zijn met 34.000 studenten op 

de Hogeschool Rotterdam. 
12.000 van hen zijn eerstejaars. 

Profi elen verwelkomde ze en vroeg 
ze gelijk het hemd van het lijf. Waar 

dromen ze van en waarom zijn ze hier, 
op de Hogeschool Rotterdam?

 Fotografi e: Joshua Bakarbessy (portretten), pasfoto's: photobooth 
Tekst: Olmo Linthorst & Esmé van der Molen 

Like ons op Facebook!
FACEBOOK.COM/Profielen 

TWITTER.COM/profielen

PROFIELEN.HR.nl
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’Nu moet ik gaan knallen’

Ruben van Erp en Rens Kop kennen elkaar van het in-
trokamp. ‘Weinig slapen, veel feesten en vieze spelletjes 
spelen.’ Zoals?
Rens: ‘Rugby spelen met een zak modder.’
Ruben: ‘Dat was vies, maar veel erger vond ik het spel 
waarbij je iets uit een emmer water moest pakken met 
je mond en dat dan in de mond van de volgende moest 
doorgeven. Tien man, van mond tot mond. Dat spel heb-
ben we hard verloren.’
Ruben was ook ingeloot voor de opleiding verpleeg-
kunde, maar ‘het geeft mij meer voldoening om mensen 
met een beperking te kunnen helpen bij het inrichten 
van hun dagelijks leven. Het sociale aspect spreekt me 
aan.’
Rens heeft hiervoor de opleiding tot sportdocent 
gedaan, maar de vier uur reistijd per dag brak hem 
op. ‘Nu ben ik nog gemotiveerder dan vorig jaar. En 
de druk is natuurlijk hoger, na een jaar vertraging. Nu 
moet ik gaan knallen.’

‘Daar liggen de kansen’
Happy together, zo staan de zeven studenten op de foto en zo gaan ze met el-
kaar om. Kennen ze elkaar echt nog maar een week? Misschien komt het om-
dat ze een interesse delen: hun fascinatie voor het Aziatisch halfrond. Larissa 
heeft veel gereisd in dit deel van de wereld en een halfjaar in Japan gewoond. 
‘De interesse begon toen ik me ging bezighouden met vechtsport. Dan kun je 
niet om de Aziatische cultuur heen.’ Net als haar klasgenoten koos ze voor 
de Engelstalige variant van tma, waarbij studenten daarnaast kiezen voor één 
Aziatische taal: Japans of Mandarijn. 
Voor Larissa, Isabella en Danny is dat Japans. Jun, Kandy en Sjoerd kozen juist 
voor de grote buur van Japan: China. Sjoerd gaat er ‘helemaal blanco’ in, maar 
Jun en Kandy hebben (deels) een Chinese achtergrond. Juns moeder is Chinees, 
Kandy’s beide ouders ook. ‘Voor mij is China cultureel dichtbij’, zegt Kandy. ‘Ik 
heb al in China gestudeerd en gewerkt. Toch is mijn Mandarijn nog niet vloei-
end. Thuis spreken we dialect.’ China trekt. ‘Zo’n grote markt, zo veel mensen. 
Daar liggen de kansen.’

’Ik wil de grens over’
Nee, Mark Mastenbroek heeft geen talenknobbel, maar hij kan wel makkelijk 
tussen Nederlands en Engels switchen en zijn vriendin is Spaans waardoor hij 
inmiddels toch een aardig woordje over de grens spreekt. Bij de Engelstalige 
opleiding ibms zijn talen een belangrijk onderdeel van het curriculum. 
‘Je wordt opgeleid voor een internationale omgeving. Je kiest ook een taal 
waarin je je wilt specialiseren. Ik kies, natuurlijk, voor Spaans, hoewel mijn 
echte liefde voor het buitenland bij Zweden ligt. Ik vind het een mooi land en 
mijn lievelingsmerk Volvo komt ervandaan. Als ik straks voor mijn studie naar 
het buitenland moet, wordt het misschien wel Zweden.’
Abel van der Horst wil naar Australië. ‘Dat land wil ik graag beter leren 
kennen.’ Hij maakte net als Mark een bewuste keuze voor ibms: ‘Al een jaar 
geleden. Ik wil de grens over; andere mensen leren kennen. En omdat ik een 
economie & maatschappijprofiel had, zocht ik ook een economische studie.’ 
Thuis keken ze er een beetje van op. ‘Mijn ouders doen allebei iets creatiefs. 
Dit hadden ze niet achter me gezocht, maar ze staan er wel achter.’

 Ruben (18) en Rens (19) 
ergotherapie

 De klas van Larissa  
trademanagement gericht op Azië (tma)

Mark en Abel
international business and management studies (ibms)

De photobooth die Profielen heeft gebruikt voor deze beeldreportage is bedacht en gemaakt door de fotograaf Jos Drost 
(Drost Fotografie). Kijk voor meer info op www.mobielfotohokjehuren.nl.
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 ‘EEN SLECHTE DOCENT 
  MET EEN MASTER, 
  IS NOG STEEDS 
  EEN SLECHTE DOCENT.’ 

 Tekst: Miro Lucassen & Yvonne van de Meent  Illustratie: Saman Dezai

HET NIVEAU VAN HET HBO MOET OMHOOG EN DAAROM GAAN 
DUIZENDEN HBO-DOCENTEN TERUG NAAR DE COLLEGEBANKJES 
OM EEN MASTERTITEL TE HALEN. Twee jaar geleden maakten ho-
gescholen daarover prestatieafspraken met het ministerie van 
Onderwijs. Bij de HR moet eind volgend jaar 70 procent van de 
1.800 docenten een mastertitel hebben. 
Daar is hard over onderhandeld, weet manager van de HR Academie 
Simon Snel. Bestuurders en beleidsmakers vinden dat docenten al-
tijd een niveau hoger opgeleid moeten zijn dan hun studenten. Dus 
eigenlijk zouden alle hbo-docenten in hun ogen een masterdiploma 
moeten hebben. 
‘Wij hebben aangevoerd dat ons Rotterdams onderwijsmodel, het 
ROM, is gericht op binding met de beroepsgroep en de regio en dat 
we daarvoor een mix van docenten uit de praktijk en docenten met 
een master nodig hebben’, geeft Snel als reden om bij die beschei-
den 70 procent te blijven. Maar geld speelt natuurlijk ook een rol. 
Hogescholen die de prestatieafspraken niet halen kunnen 7 procent 
van hun bekostiging verspelen. Voor de HR komt die forse sanctie 
neer op ruim dertien miljoen euro per jaar, een bedrag waar je geen 
blufpoker mee speelt. 
Maar zelfs de voorzichtige target van 70 procent lijkt te ambitieus. 
Eind vorig jaar, halverwege de rit, had pas 60 procent van de do-
centen een mastertitel. Zelfs als alle 109 docenten die afgelopen 
studiejaar aan een masterstudie bezig waren hun diploma halen, 
blijft de teller eind 2015 op 67,4 procent steken. Vijf van de dertien 
instituten halen zelfs de 60 procent niet.

Afgelopen voorjaar hebben de instituutsdirecteuren daarom te ho-
ren gekregen dat er een flinke schep bovenop moet. Voortaan moe-
ten alle docenten die in dienst komen een mastertitel hebben – dus 
niet alleen hoofddocenten en hogeschooldocenten zoals tot dan toe 
het beleid was. Daarnaast moeten er meer docenten terug naar de 
collegebankjes. Minstens honderd docenten zouden de komende 
anderhalf jaar nog een masterdiploma moeten zien te halen om de 
target te halen. Dat wordt heel erg krap. Want een masteropleiding 
doen naast je werk, kost doorgaans minstens twee jaar. 

 VASTE AANSTELLING 
De masterkoorts loopt dus op. Hoewel onderwijsmanagers en in-
stituutsdirecteuren geen druk uitoefenen, voelen de docenten met 
een bachelor het appèl maar al te goed. ‘Je merkt natuurlijk wel 
dat het masterniveau steeds meer een vereiste wordt in het hbo’, 
zegt masterstudent Ellen Roest die al een jaar of twaalf docent is 
bij ergotherapie. Voor haar jonge collega Mieke van Eenbergen was 
het nog duidelijker. ‘Niet dat ermee gedreigd werd, maar je weet 
natuurlijk wel dat je geen vaste aanstelling krijgt als je niet bereid 
bent een master te halen.’
‘Toen ik zeven jaar geleden in dienst kwam, was al duidelijk dat ik 
er niet aan zou ontkomen’, weet ook Berry Andeweg, die vorig jaar 
zijn master haalde. ‘Zonder die titel kom je niet verder in het hbo’, 
stelt de docent die inmiddels onderwijsmanager small business is. 
Dus begonnen al tweehonderd HR-docenten aan de klus die Claire 
Ohlenschlager, lerarenopleider Engels, ‘uitdagend en zwaar’ noemt 

 Binnen vier jaar het aantal docenten met een master 
opkrikken naar 70 procent. De HR heeft het beloofd, maar het is waarschijnlijk 
te ambitieus. Daarom is afgelopen voorjaar een eindsprint ingezet. Alle docenten 

die in dienst komen, moeten een master hebben en zittende docenten worden 
teruggestuurd naar de collegebankjes. Terwijl de masterkoorts oploopt, 

groeit de scepsis. ‘Ik word hier echt geen betere docent van.’

ACHTERGROND 

Masterkoorts bij 
hbo-docenten loopt op
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en die alleen tot een goed einde te brengen is als thuis alles goed 
zit. Want een master doen naast je werk, betekent ’s avonds en in de 
weekenden doorwerken en vakanties overslaan. Maar ook vanuit 
de opleiding is steun nodig. ‘Het is belangrijk dat je de onderzoeks-
opdrachten in je eigen team kunt doen’, stelt pabodocent Joëlle de 
Groot. Zij volgde net als veel andere HR-docenten de ‘eigen’ master 
leren & innoveren (mli). 
Maar het allerbelangrijkste is het studieverlof en daar schort het 
nogal eens aan, weet Anneke Kistemaker, voorzitter van de pgmr, de 
persoonsgeleding van de medezeggenschapsraad. Docenten krijgen 
meestal wel de twee dagen verlof uit de cao, maar het onderwijs-
werk verdringt snel de studietijd. Zeker als de vervanging niet goed 
is geregeld, wat volgens Kistemaker geregeld voorkomt. ‘Ik heb een 
taaktoedeling van een docent onder ogen gehad die wel netjes stu-
dieverlof had, maar vervolgens 217 overuren kreeg toebedeeld.’

 UITVAL EN VERTRAGING 
Geen wonder dat masterstudenten studievertraging oplopen of er 
helemaal mee stoppen. ‘Wij zijn begonnen met 40 collega’s van wie 
er na een jaar nog maar 25 over waren die het tempo konden bij-
houden. Van die groep zijn er dertien op tijd afgestudeerd’, vertelt 
communicatiedocent Monica Heikoop, die zelf haar mli-studie in 
twee jaar tot een goed einde bracht. 
Het studierendement bij mli ‘staat onder druk’, geeft interim-mana-
ger Jeroen Dorsman toe. ‘Dat komt mede doordat het niveau van 
de instromers soms te wensen over laat.’ Het ontbreekt een deel 
van de deelnemers volgens hem aan de academische en de onder-
zoeksvaardigheden die nodig zijn om het programma in twee jaar 
tot een goed einde te brengen. Daarom heeft mli de intake aan-
gepast. Instromers moeten een Engelstalig wetenschappelijk artikel 
van dertig pagina’s lezen en dat in een werkgroepje bespreken. ‘We 
hopen dat docenten zich daardoor meer bewust worden van het 
vereiste ingangsniveau.’ Deelnemers krijgen bovendien de kans hun 
onderzoeks- en schrijfvaardigheden bij te spijkeren voor ze aan de 
onderzoeksfase van de studie beginnen.
Leren & innoveren is zeker niet de enige master die met forse uit-
val kampt. Ergotherapeute Mieke van Eenbergen die de master evi-
dence based practice van AMC-UvA volgt, weet dat er van de vorige 
lichting van zestig of zeventig studenten maar twee deelnemers 
zonder vertraging zijn afgestudeerd. Erica van Stipdonk, docent 
marketing bij de opleiding communicatie, volgt de executive master 
media innovation van de NHTV die maar een jaar duurt. ‘Dit is een 
deeltijdopleiding, maar we moeten wel 60 studiepunten in een jaar 
halen. Dat is tot nu toe niemand gelukt en ik ga dat ook niet halen. 
Alle opdrachten afronden die bij de modules horen, is al flink buffe-
len. Voor mijn afstudeeronderzoek neem ik in ieder geval extra tijd.’ 

HOEVEEL MASTER-
STUDENTEN ER UITVALLEN, 
HOUDT NIEMAND BIJ.

ACHTERGROND 

‘DOOR DE MASTER HEB IK 
DE SPIRIT OM DOOR 

TE GAAN TOT MIJN 67STE.’

‘ZONDER TITEL KOM JE NIET 
VERDER IN HET HBO.’

 ACADEMISCH WERK- EN DENKNIVEAU 
Hoeveel masterstudenten er uitvallen, houdt niemand bij. In de 
Rotterdamse prognoses is daar ook geen rekening mee gehouden. 
Het aantal HR-docenten met een master pakt straks dus lager uit 
dan nu op grond van deelnamecijfers wordt voorspeld. Ook heeft 
lang niet elke docent die wordt aangenomen, een master op zak. 
‘In ons vakgebied is het vaak lastig een geschikte docent met een 
master te vinden’, zegt Hans Maas, instituutsdirecteur van CMI 
(communicatie, mediatechnologie en informatietechnologie). ‘En als 
ze beschikbaar zijn, vragen ze tarieven die wij niet kunnen betalen.’ 
Daarom komen bij CMI ook sollicitanten in aanmerking ‘die bereid 
zijn een master te halen’. Ook voor een positie als hogeschooldocent. 
Bij andere instituten wordt soms genoegen genomen met ‘acade-
misch werk- en denkniveau’ of geeft men de voorkeur aan een do-
cent met praktijkervaring. Door dit wervingsbeleid heeft slechts 63 
procent van de 145 docenten die tot eind 2013 zijn aangenomen 
een masterdiploma, waarmee de target van 70 procent nog verder 
uit zicht raakt. En ondanks de recente beleidswijzigingen wordt de 
mastereis nog steeds niet overal strikt gehanteerd. Op 1 juli stonden 
er 31 docentvacatures open (in totaal bijna 40 fte): in een op de drie 
advertentieteksten werd alleen academisch werk- en denkniveau 
gevraagd.
Dat betekent dat er nog meer zittende docenten snel, snel, snel een 
masterpapiertje moeten bemachtigen. Daardoor groeit de scepsis 
over het opscholingsproject, hoewel docenten ook aangeven profijt 
te ervaren van de avonden en weekenden in de studieboeken. ‘Ik 
merk nu al dat ik studenten beter kan begeleiden bij het praktijk-
gericht onderzoek dat ze moeten doen’, zegt ergotherapeute Ellen 
Roest, die met de premaster van de VU-opleiding teaching and lear-
ning in higher education bezig is. Ze voegt er meteen aan toe dat wat 
haar betreft niet iedere docent master hoeft te worden. ‘Je moet ook 
praktijkdeskundigen hebben.’ 
Ellen de Vugt, muziekdocente bij de pabo, raadt iedereen aan een 
master te volgen. ‘Het was een achtbaan, maar ik heb er veel van 
geleerd. Ik ben nu 54 jaar, maar door die master heb ik weer de spirit 
om door te gaan tot ik 67 ben.’ Ook Erica van Stipdonk is te spre-
ken over haar master media innovation. ‘De Nederlandse docenten 
zijn echt toppers in dit vakgebied en er worden ook internationale 
hotshots ingevlogen.’ Maar ze betwijfelt of het onderwijs erop voor-
uitgaat als zij straks een master heeft. Aan de cursussen die ze in het 
verleden heeft gedaan om haar marketingkennis op peil te houden, 
had ze veel meer. ‘Deze master is goed voor mijn persoonlijke ont-
wikkeling, maar ik word er echt geen betere docent van.’ 

ACHTERGROND 

 AANFLUITING 
Ook James Boekbinder zet vraagtekens bij de toegevoegde waarde 
van een master. Hij is drie dagen in de week docent bij communi-
cation and multimediadesign en besteedt minstens drie dagen in de 
week aan zijn eigen bedrijf dat websites, games en apps ontwikkelt. 
Daarnaast deed hij de master onderwijswetenschappen bij de Open 
Universiteit, maar daar is hij mee gekapt. ‘Het is me niet gelukt om 
die studie te combineren met het docentschap en mijn eigen werk.’ 
De inhoud van de opleiding viel hem ook tegen. ‘Ik wilde mijn do-
centschap verdiepen, maar ben vastgelopen in de wollige, slecht 
geschreven en slecht vormgegeven studieboeken. Ik moest me er 
echt doorheen baggeren.’ De masters op zijn eigen vakgebied vindt 
hij helemaal een aanfluiting. ‘In mijn vakgebied doe je expertise op 
door te werken aan innovatieve producten, door te onderzoeken 
wat in de praktijk werkt. Die expertise vind je niet aan een univer-
siteit of hogeschool.’
Boekbinder vindt dat hogescholen beter kunnen stoppen met de op-
scholing van docenten. ‘Als je de kwaliteit van het onderwijs echt 
wilt verhogen, moet je het management verbeteren. Door docenten 
te dwingen een masterpapiertje te halen, verander je helemaal niets. 
Een slechte docent met een master, is nog steeds een slechte docent.’
Maar Boekbinder maakt zich niet al te veel illusies. ‘Weet je wat het 
probleem is met die masters? Ze willen iets concreets. Iets dat je kunt 
tellen zodat hogescholen straks kunnen zeggen: we hebben 70 of 
80 procent masters voor de klas, dus hebben we het onderwijs ver-
beterd. Ik kan natuurlijk alleen spreken voor mijn eigen vakgebied, 
maar daar vloekt het met de werkelijkheid.’
CMI-directeur Hans Maas kent de bezwaren, maar vindt ‘de master-
eis een gegeven waar je niet omheen kunt. Het hbo-niveau moet om-
hoog en dat vraagt om docenten met meer onderzoeksvaardigheden.’ 
In het verleden is er volgens hem te veel gekeken naar praktijkerva-
ring. ‘Toen de prestatieafspraken werden gemaakt, had maar de helft 
van de HR-docenten een master. Dat is echt te weinig.’ Maar nu dreigt 
de balans weer naar de andere kant door te slaan, geeft hij toe. ‘We 
moeten in heel korte tijd het aantal masters omhoog brengen. Met 
veel kunst- en vliegwerk zal dat wel lukken, maar die focus op het 
masterniveau is nu wel erg eenzijdig.’O 

Reactie college van bestuur
‘ALLEEN NOG MASTERS AANNEMEN, 

DAN HALEN WE HET’

‘DE CONCLUSIE DAT WE NIET OP TIJD AAN 70 PRO-
CENT MASTERS ZULLEN KOMEN, VIND IK VOOR-
BARIG’, ZEGT JAN ROELOF, LID VAN HET COLLEGE 
VAN BESTUUR, IN EEN REACTIE OP DE INHOUD VAN 
DIT ARTIKEL.
‘We zijn in 2012 gestart met 54 procent. Eind 2013 
zaten we rond de 60 procent, begin juli op 62 pro-
cent. De verwachting is dat het percentage in de ko-
mende anderhalf jaar weer 8 procent zal stijgen tot de 
70. Verder investeren we fors in het aantal docenten 
zodat er meer mensen voor de klas komen te staan.
‘Sinds januari hebben we met de directies afgespro-
ken dat de HR alleen nog nieuwe docenten met een 
mastertitel aanneemt. Dat er in advertenties ook nog 
wordt gesproken over eerstegraads bevoegdheid, aca-
demisch werk- en denkniveau of bereidheid om een 
master te halen, heeft te maken met het feit dat het 
in een aantal domeinen moeilijk is om masteropge-
leide docenten te krijgen. Bij informatica, de techni-
sche opleidingen en in de kunstsector is het moeilijk 
om masters te vinden, maar in de economische hoek 
geldt dat bijvoorbeeld helemaal niet. Instituten als de 
Rotterdam Business School, de financiële en de com-
merciële opleidingen zitten nu al deels op 90 procent 
masters en kunnen wellicht naar 100 procent. 
‘Het houdt niet op bij deze prestatieafspraken. We zul-
len ze evalueren en ons beleid bijstellen. Ik denk dat 
we minimaal verdergaan naar het landelijke streefge-
tal van 80 procent masters.
‘We stimuleren professionalisering van onze docenten 
en dat faciliteren we met twee dagen studieverlof per 
week. Dat komt in het takenplaatje en dan moet na-
tuurlijk het overwerk omlaag om binnen de jaartaak 
te blijven. Op deze wijze borgen we dat er geen sprake 
is van forse overbelasting.
‘Ik heb zelf ook acht jaar gestudeerd naast een baan, 
ik weet dat het zwaar is. We vragen ook niet dat ie-
dereen dit tegelijk doet. Laat teams een vierjarenplan 
maken waarbij je de opleiding later plant als het nu 
niet uitkomt. Als die afspraken worden gemaakt in 
een open dialoog met de manager, accepteren we dat. 
De toegevoegde waarde van een master is er volgens 
mij altijd. Ik kan me niet voorstellen dat onze goede 
docenten er niets aan zouden hebben als ze een mas-
teropleiding in hun vakgebied of op het gebied van 
didactiek volgen.’

28PROFIELEN 29PROFIELEN



Na een geslaagde carrière als profzeiler verruilde 
Steven Le Fevre in 2012 het wijde water voor een kantoorbaan. 
Hij kon niet wennen aan een negen-tot-vijfbestaan en is terug 
op zee. Deze keer als talentcoach en dat bevalt heel goed.

‘Mijn toekomst ligt 
op het water’ 

Tot 2010: Randstad Topsport Academie
Nu: talentcoach laser bij het 
Watersportverbond 

Steven Le Fevre (27)

‘TOEN IK ZELF OP HOOG NIVEAU ZEILDE, DACHT IK 
DAT COACHEN SAAI WAS. De hele dag een beetje in 
die rubberboot zitten en kijken hoe je jongens het 
doen, het leek me niets. Nu ik wat ouder ben en al 
een paar wedstrijden achter de rug heb, weet ik dat ik 
er helemaal naast zat. Het is echt heel leuk. Ik coach 
sinds april vier jongens tussen de 18 en 23 jaar oud. 
Het is nog best nieuw allemaal, maar de jongens heb-
ben hun doelstellingen gehaald en we bouwen sa-
men aan de lange termijn: in 2020 willen we naar de 
Olympische Spelen in Japan en de komende zes jaar 
hebben we nodig om daar te komen.
‘Ik ben geboren in Alkmaar en opgegroeid in Santpoort-
Zuid. Toen ik jong was, hadden mijn ouders een bootje 
in Hoorn en als we het water op gingen, zag ik andere 
kleine kinderen zeilen in van die optimistjes (jeugd-
zeilbootjes, red.). Dat vond ik leuk. Ik mocht toen ook 
op zeilen en het ging vrij snel vrij goed. Op m’n tiende 
zat ik bij de topploeg van Nederland en reisde ik de 
hele wereld over om te zeilen, echt supermooi. Als er 
wedstrijden waren in Spanje, China of Amerika gin-
gen we erheen.’

 DIPLOMA IN VIER JAAR 
‘Toen ik van het vwo af kwam, moest ik een vervolg-

opleiding kiezen. Ik wist niet zo goed wat ik wilde 
studeren, maar de Hogeschool Rotterdam bood via 
de Randstad Topsport Academie een brede econo-
mische opleiding aan en dat leek me prima. Ik heb 
veel andere sporters zien afhaken omdat het te lastig 
was een reguliere opleiding naast hun sportcarrière 
te volgen. Vanwege trainingen en wedstrijden was ik 
regelmatig in het buitenland en kon ik lang niet alle 
colleges volgen. Gelukkig kon ik bijna alles terugvin-
den op het internet en was het bijna altijd mogelijk 
om tentamens ook op andere momenten te maken. 
‘Ik had een docente die me echt door de opleiding 
heen heeft getrokken. Soms mailde ik dat ik een 
bepaalde toets of opdracht niet ging redden en dan 
antwoordde zij dat het beter was om het toch te pro-
beren. Dan beet ik op m’n tanden en deed ik het ge-
woon. Zo is het me gelukt om m’n diploma in vier jaar 
te halen.’

 NIET WENNEN AAN KANTOOR 
‘Ik haalde medailles in de laser, dat is een eenmans-
boot. De laserklasse is een van de meest competitieve 
wedstrijdklassen van het zeilen. Toen ik ouder werd 
en wilde overstappen naar een olympische klasse, 
had ik een probleempje met mijn postuur: ik ben te 

GELEERD OP DE HR: 
 Plannen en de discipline hebben om je aan 
 je planning te houden. 
 GEMIST OP DE HR: 
 Niets eigenlijk, ik kreeg genoeg vrijheid om me te kunnen 
 concentreren op m’n sport en voldoende begeleiding om 
 te zorgen dat ik niet te ver zou gaan achterlopen. 

licht. Als volwassene moet je ongeveer 80 kilo wegen 
om in een eenpersoonsboot op hoog niveau wedstrij-
den te zeilen, maar als ik me goed volstop haal ik 
net 69 kilo. Als test mocht ik naar de Pre-Olympics in 
China, omdat daar altijd weinig wind wordt verwacht. 
Verrassend werd ik daar tweede, maar uiteindelijk 
werd ik niet geselecteerd voor de Olympische Spelen. 
‘Best een prestatie, maar niet voldoende. Om op 
Olympisch niveau te kunnen zeilen, ging ik verder in 
de 470-klasse, dat doe je met z’n tweeën. Dat ging 
een tijdje vrij goed, maar niet goed genoeg en ik 
stelde mezelf de vraag: Ga ik dit nog vier jaar doen of 
ga ik werken? Als je iets niet leuk meer vindt, moet je 
de ballen hebben om iets anders te gaan doen. En ik 
vond het al een tijdje niet meer zo leuk, dus ik koos 
de laatste optie.
‘Ik stopte met zeilen en vond een leuke baan, maar 

kon niet wennen aan het kantoorleven. Acht jaar lang 
had ik uit koffers geleefd en toen moest ik ineens van 
maandag tot vrijdag aan een bureau zitten. Het waren 
niet de meest fantastische maanden van mijn leven. 
Vorig jaar oktober werd ik door een maat als coach 
meegevraagd naar de Europacup in Frankrijk. Mijn 
talenten werden daar eerste en tweede en dat was 
mooi. Toen was het me wel duidelijk: mijn toekomst 
ligt op het water. Ik heb de afgelopen tien jaar veel 
specifieke zeilkennis opgedaan en ik vind het leuk om 
die te gebruiken. Er zijn niet zo veel mensen die we-
ten wat ik weet en het leek me goed deze kennis te 
delen met nieuw talent. Nu ben ik fulltime coach en 
het is echt tof dat ik aan het begin van deze carrières 
kan staan. Het is een van de beste beslissingen die ik 
ooit heb genomen.’O   Tosca Sel
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CV

April 2014 - heden 
Talentcoach laser bij 
Watersportverbond 
2013 - 2014 
Zakelijk specialist Vodafone 
2012 - 2013 
Accountmanager Yellowbrick
2010 - 2012 
Lid olympisch zeilteam bij 
NOC*NSF
2006 - 2010 
Profzeiler en student 
Randstad Topsport Academie
2008 
Zilver Pre-Olympics Beijing 
2006 
Nederlands en Europees 
Kampioen, zilver op het WK 
2000 
Toegetreden tot de kernploeg 
van Nederland
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UITGAAN
Bahn – Underground social club. Deze club heeft geen vaste openingstijden. Check hun Face-bookpagina voor coming events: facebook.com/bahnrotterdam.Baan 48, Rotterdam

UITGAAN

COLUMN

RONALD RANDOLF BALAKIAN STAAT AL 
VIJFTIG JAAR OP DE MARKT. Het kruiden-
recept voor zijn befaamde loempia’s en 
kroepia’s is net zo oud. Maar het geheim van 
zijn succes is een aantal jaren jonger. Ooit ver-
kocht Balakian ook nasi, bami, gadogado en 
saté op de markt. ‘Dat was veel werk’, zegt hij 
nu, even wijs als grijs. ‘Je moet mensen niet zo 
veel keus geven. Hoe minder keus, hoe mak-
kelijker de verkoop.’
De keuze is nu dus: loempia’s of kroepia’s. De 
eerste is gevuld met verse taugé, de tweede is 
een loempia gevuld met nasi. Balakian bakt ze 
zelf. De verkoop wordt gedaan door Anne-
miek. ‘Die werkt al dertig jaar bij mij’, zegt hij. 
‘Ze is als een kind van me.’
Zijn klanten komen tot uit Breda, maar zijn 
loempia’s en kroepia’s reizen de hele wereld 
over. Klanten nemen ze diepgevroren mee 
naar Noorwegen, Spanje en Canada. Hij is er 
eigenlijk geen voorstander van. ‘Het transport 
doet de loempia’s geen goed’, zegt Balakian. 
‘En niemand kan zo goed bakken als ik.’ Hij 
verklaart zich nader. ‘Ik ben de beste bakker, 
anders zou ik niet zo veel klanten hebben.’ 
Gemiddeld is de rij voor zijn kraam op de Bin-
nenrotte vijf meter lang, als het echt druk is 
acht meter. Hij heeft een speciaal bordje laten 
maken met een pijl, zodat iedereen weet waar 
ze moeten aansluiten. ‘Er wordt nooit gedron-
gen’, zegt de loempiaboer.
Niet alleen vóór de kraam staan mensen, maar 
ook in de kraam. Het is een select gezelschap, 
mannen met ruwe koppen. Balakian noemt ze 
zijn ‘gabbertjes uit Crooswijk’. Zijn gabbertjes 
noemen hem Ronnie of ‘teringchinees’. Ze zit-
ten op de kar, roken, keten en geven antwoord 
op de vragen die ik aan Balakian stel. 
‘In 1985 stond hij in de krant’, zegt Martin. 
‘Toen had hij 1 miljoen loempia’s verkocht.’ 

Een ander gabbertje zegt: ‘Dat aantal had hij 
dus al in 1975 gehaald, maar dat mocht de 
belastingdienst niet weten.’
Zelf houdt Ronnie ook van een praatje. Op 
zaterdag heeft hij daarom iemand erbij die het 
bakken doet. Wat de loempiaboer dan doet? 
‘Lopen over de markt en ouwehoeren’, ant-
woordt Balakian. De gesprekken gaan over 
alles, van doodgaan tot scheiding, van goede 
omzet tot slechte omzet. ‘Ik zou niet zonder 
kunnen’, zegt hij. ‘Ik hou van de markt. Het is 
altijd een feest, ook als het heel druk is.’
‘Ze moeten me van de markt wegdragen’, ant-
woordt Balakian als ik vraag hoe lang hij door 
wil gaan. Ze hebben hem al eens moeten weg-
dragen; een loeiende ambulance bracht hem 
naar het ziekenhuis. Maar de week erop stond 
hij weer te bakken. Je zou bijna denken dat de 
markt belangrijker is dan zijn vrouw met wie 
hij al veertig jaar is getrouwd. Maar Balakian 
zegt: ‘Ze staan allebei op de eerste plek.’
Wel is hij minder gaan werken. Vroeger stond 
hij op vier verschillende markten. ‘Dat hoeft 
niet meer’, zegt Balakian. ‘Ik ben gelukkig met 
een kommetje rijst.’
Balakian verkoopt daarom ook geen frisdran-
ken. ‘Extra omzet?’ zegt hij. ‘Extra werk, zul 
je bedoelen.’
Eigenlijk is hij boeddhist.
Als het echt niet meer gaat, wil hij een scheids-
rechtersstoel midden op de markt. ‘Dan kan 
ik de hele dag naar mensen kijken.’ En de 
mensen naar hem, hoog boven alles, maar 
niet verheven. Eerder transcendent. De man 
die geen saté meer bereidt, die geen loempia’s 
meer bakt, die geen frisdranken verkoopt. De 
man die een is geworden met de markt.

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

COLUMN 
ERNEST VAN DER KWAST       LOEMPIABOER

ZIJN GABBERTJES 
NOEMEN HEM RONNIE 

OF ‘TERINGCHINEES’
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UIT IN ROTTERDAM

JONATHAN EET… GEBAK
De dagen worden korter en het druilerige weer staat voor de deur. Een 
uitstekende gelegenheid dus om een middag te theeleuten met gebak. 

VERRUKKELIJK VEGAN BIJ HEAVENLY CUPCAKES
De Nieuwe Binnenweg is een broedplaats voor kleine en gezellige 
zaakjes. Zoals Heavenly Cupcakes: een veganistische cupcakebakkerij. 
Dat betekent dat de cupcakes gemaakt worden zonder eieren, lactose, 
boter of andere dierlijke producten. Nu hoor ik je denken: ‘Veganistisch? 
Smaakt dat dan wel?’ Nou en of, kan ik je vertellen! De cakejes zijn 
zacht en sponzig, en ondanks dat er geen ei of boter wordt gebruikt niet 
droog. Ook aan te raden zijn de petitfours en de luchtige macarons.
Nieuwe Binnenweg 244-B
www.heavenlycupcakesrotterdam.nl 

HIPPE HOFBOGEN
Vroeger zat de Urban Bakery wat verscholen bij de Hofbogen, maar 
sinds de recente verbouwing kun je niet meer om deze zaak heen. Bij 
binnenkomst valt gelijk de grote vitrine met allerlei soorten taart op. 
Ook hier geldt het credo: alleen maar verse producten en geen kleur- en 
smaakstoffen. Het menu is afhankelijk van het aanbod en wisselt per 
seizoen. De gezellige schoolmeubels nodigen uit voor een gebakje met 
een kop koffie. En die is van Ketelbinkie, typisch Rotterdams en erg 
lekker. Bij elke warme drank krijg je er een versgebakken koekje bij. 
Voorburgstraat 209
www.urbanbakery.nl 

ZALIGE ZOETIGHEID IN NOORD
Verderop in het Oude Noorden is Lof der Zoetheid al jaren een begrip 
op het gebied van zoetigheid. De volledige toonbank van de winkel 
wordt ingenomen door een vitrine met meer dan tien soorten taart en 
gebak. Het menu wisselt voortdurend, dus neem vooral zelf even een 
kijkje. Let wel op, het kan er rond lunchtijd erg druk zijn, dus reserveren 
kan geen kwaad. Binnenkort wordt de zaak uitgebreid met een 
afhaalpunt en is een volle zaak geen reden meer om met lege handen 
weg te gaan. 
Noordplein 1
www.lofderzoetheid.comO

Wat zullen 
we doen?

NIEUW (ROCK)
PODIUM
S.U.R., Social Underground 

Rotterdam – spreek uit 

as you are – is een nieuw 

middelgroot podium in 

Rotterdam, in het voormalige 

Waterfront. Je kunt er ook 

een oefenruimte huren.

Elke donderdagavond vanaf 

22.00 uur is er Dandy’s 

Studentnight, www.s-u-r.nl.

Boompjeskade 10, Rotterdam
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MARKTHAL
Sinds 1 oktober is de 

Markthal geopend, elke 

dag van 9.00-20.00 uur. Een 

overdekte markt met vers 

eten uit alle windstreken. 

Het foodwalhalla van 

Nederland, zeggen ze zelf, 

al is alleen het gebouw 

al de moeite van een 

bezoek waard.

 JONATHAN BIJ 
 LOF DER ZOETHEID 
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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 / 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

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

Oceaanhuis
• Rotterdam Academy
Westzeedijk 507 – 513, 3024 EL 
Rotterdam

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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 Jongens die verpleegkunde studeren 
 zijn een uitzondering, Turkse jongens 
 zijn dat nog meer. Het maakt Emrecan, 
 kortweg Emre, niet uit. ‘Als ik mij er 
 maar goed bij voel.’ 

Verpleegkunde…
‘Vroeger dacht ik: als profvoetballer worden 
niet lukt, word ik dokter bij een voetbalclub. Ik 
wilde altijd al iets doen in de gezondheidszorg. 
Het liefst geneeskunde, maar ik haalde mijn vwo 
niet, dus het werd verpleegkunde. Mijn familie 
wilde dat ik dokter werd, maar dat is niet de re-
den dat ik voor de gezondheidszorg koos. Ik wil 
niet op kantoor werken en met allerlei papier-
werk bezig zijn. Nee, dan liever mensen helpen.’

Vrouwenberoep…
‘Als mensen aan verpleegkundigen denken, 
denken ze aan meisjes en vrouwen. Ik niet, een 
verpleegster kan net zo goed een verpleger zijn 
en er komen steeds meer mannelijke verplegers. 
Op mijn stageadres zagen ze mij ook niet als 
man maar als stagiair. In Turkije wordt het nog 
wel echt als een vrouwenberoep gezien. Mijn 
moeder vindt het prima, maar veel andere fami-
lieleden vinden het vreemd dat ik dit doe. Ook 
vrienden keken ervan op, en vroegen of ik dan 
steeds mensen moet wassen en hun billen moet 
afvegen? Dan vertel ik dat dat niet het enige is. 
En dat ik hoop dat ze niet hetzelfde zeggen als 
ze later oud zijn en zorg nodig hebben. Ik vind 
het af en toe lastig om uit te leggen, maar het 
mag toch niet uitmaken? Als je je maar goed 
voelt bij wat je doet.’

Jongens in de klas...
‘In mijn klas zijn we met z’n tweeën. Dat is wel 
anders dan op de middelbare school waar ik 
vooral met jongens omging. Maar ja, we zitten 
hier om een opleiding te doen. Of al die meiden 
achter ons aanlopen? Haha, daar hebben we nog 
niks van gemerkt...’

Over tien jaar?
‘Ik denk dat ik dan een verpleegkundige master 
heb gedaan waarmee ik in een huisartsenprak-
tijk taken van de arts kan overnemen. En als 
ik een paar jaar ervaring heb, wil ik op de ho-
geschool bij een master les gaan geven in mijn 
vakgebied. Ook wil ik graag zorgen voor een 
verandering in de zorg; iets innoveren. 
‘Wat er over tien jaar niet is veranderd, is dat ik 
dan nog steeds fanatiek fan ben van Galatasaray 
(voetbalclub uit Istanbul, red.). Die club volg ik al 
heel lang en zal ik blijven volgen.’O   
Jos van Nierop  

EMRECAN BOLAT (20)
Tweedejaars verpleegkunde
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