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ACHTERGROND: 
IS DE STUDIEKEUZECHECK 
EEN SUCCES?

INHOUD

JOB BOS>
2dejaars illustratie

Hij wil zo veel mogelijk 
‘tekenkilometers’ 

maken, en dus bood 
Job Profielen zijn 

diensten aan. Kijk op p. 
26 voor zijn illustratie 
bij een artikel over de 

studiekeuzecheck.

<ERNEST VAN DER KWAST
Schrijver
In dit nummer staat de 
55ste column die Ernest 
voor Profielen schreef. 
Zie p.32 voor zijn ode 
aan twee messenmakers. 
In januari verschijnt 
zijn nieuwe roman: 
De ijsmakers.

<BART SIEBELINK
Columnist en docent
WdKA-docent Bart 
Siebelink schrijft niet 
alleen columns (p.13), 
maar bedacht ook de 
Profielen Leerstijlentest. 
Heb jij ‘m al gedaan? 
www.profielen.hr.nl/
leerstijlentest
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HR-student Sem (19) voldoet niet aan 
het beeld van hoe een man eruit zou 
moeten zien. Daarom werd hij jarenlang 
gepest. Ook op de HR hoort hij studenten 
over hem praten: “Kijk, een flikker”. 
‘Ik had verwacht dat studenten toleranter 
en volwassener zouden zijn.’

Hbo’ers zitten niet alleen met 
hun neus achter een scherm of in 

de boeken. Bij veel opleidingen 
steken studenten letterlijk de 

handen uit de mouwen. 

SEM WERD GEPEST

HANDS-ON

In de Keuzegids 2015 staat 
de HR, in een ranglijst van de 

zeventien grootste hogescholen, 
op een veertiende plek. Bekijk 

de scores per opleiding. 
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Scheepsbouwkunde

Bedrijfskunde MER
Informatica

Autotechniek 

Verpleegkunde

Scheepsbouwkunde

Score
Keuzegids 2013

Score
Keuzegids 2014

= Sinds oktober 2013 Focusopleiding af
= Focusopleiding met een gedaalde score

Score
Keuzegids 2015

Benoemd worden tot Focusopleiding heeft 
vrijwel altijd een positief effect, zo blijkt 
uit de Keuzegidsscores van de zeven 
Focusopleidingen van het eerste uur.

Opmerkelijk: de opleiding
maatschappelijk werk en 
dienstverlening maakt 
een vrije val.

Score
Keuzegids 2015De score van ibl blijft fors

stijgen, ook nadat ibl in 
oktober 2013 focusopleiding
af is verklaard.

Autotechniek 

Bedrijfskunde MER en 
informatica zijn sinds 
oktober 2014 focus-
opleiding af.

Extra focus zorgt voor resultaat

De Keuzegids loopt een jaar vooruit. Zo is de Keuzegids 2013 in het najaar 2012 verschenen en o.a. gebaseerd op de NSE van 2012.

Scoort een opleiding 
onder de 50, dan blijft

het een Focusopleiding

In dit Keuzegidsjaar viel 
de opleiding nog onder 
Inholland, locatie Delft.

IN 2013 STARTTE DE HOGESCHOOL ROTTERDAM MET HET KWALI-
TEITSPROGRAMMA FOCUS. Slecht scorende opleidingen moesten 
via een intensief verbetertraject de weg uit het dal vinden. Het ging 
daarbij om achterblijvers die minder dan 50 punten haalden in de 
Keuzegids Hbo of opleidingen die zelf vonden dat het niet goed liep 
en het verzoek neerlegden om benoemd te worden tot Focusopleiding. 
Er werd gestart met zeven opleidingen. Deze maakten individuele af-
spraken met het bestuur over hun verbetertraject. Vijf van de zeven 

opleidingen staan inmiddels niet meer ‘onder toezicht’ en kunnen los 
van Focus verder werken aan verbetering. Alleen mwd en scheeps-
bouwkunde zijn bijna twee jaar na dato nog steeds Focusopleiding, 
waarbij opvalt dat mwd in een vrije val naar beneden lijkt zijn be-
land, terwijl het van Inholland overgenomen scheepsbouwkunde dap-
per omhoog klimt en dit Keuzegidsjaar een sprong maakt van maar 
liefst 2 punten. O 

INFOGRAPHIC NIEUWS

DIE OPLEIDINGSMANAGER IS CEES VAN BERS. 
Hij heeft de opleiding helpen opzetten (in 2012 
begonnen de eerste studenten) en denkt na 
over hoe hij de opleiding kan uitbouwen. 
De eerste afstudeerders verwacht Van Bers pas in 
juli 2016. Tegen die tijd moet de opleiding in de 
Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(BIG) zijn opgenomen. Alleen dan kunnen de 
afgestudeerde medisch hulpverleners de ‘voorbe-
houden handelingen’ uitvoeren die ze tijdens hun 
opleiding geleerd hebben.
Voorbehouden handelingen zijn alle handelingen 
die als doel hebben iemands ‘gezondheid te bevor-
deren of te bewaken’ – het ‘onderzoeken en geven 
van raad’ inbegrepen. Zo staat het in de wet.
Probleem was dat de BIG-registratie lang op zich 
liet wachten. Zonder registratie kunnen de me-
disch hulpverleners geen medische hulp verlenen, 
en dus niet op stage, laat staan na hun afstuderen 
aan de slag in het beroep waarvoor ze zijn opgeleid.
Net na de zomervakantie was er een positieve 
ontwikkeling. Het ministerie van Volksgezond-
heid zegde toe dat het de BIG-registratie in gang 
zou zetten. Dat betekent niet dat zij er definitief 
komt, er zijn immers ook nog bezwaarprocedures 
en het voorstel van de minister moet nog langs de 
Raad van State. ‘Maar ik hoop dat het in juli 2015 
geregeld is’, zegt Van Bers, ‘al kan het ook pas 
begin 2016 zijn.’ 

spoedeisende hulp ontlasten
De afgelopen jaren was de BIG-registratie 
steeds het heikele punt. Nu de BIG-registratie 

in gang is gezet, kan Van Bers zich wat dagdro-
men permitteren. Zo denkt hij aan een nieuwe 
schakel tussen huisarts en spoedeisende hulp. 
‘Ongeveer zestig procent van de mensen die zon-
der verwijzing bij de spoedeisende hulp aanklopt, 
heeft geen spoedeisende hulp nodig. Misschien 
moeten we die mensen naar een nieuw soort 
gezondheidscentrum laten komen. Die zou dan 
juist ook buiten kantoortijden open moeten zijn. 
Medisch hulpverleners kunnen daar eerste hulp 
verlenen en daarmee de hoogwaardige spoedei-
sende hulp van de ziekenhuizen ontlasten.’

 STEEDS MEER MEDISCHE 
 HULP WORDT DOOR NIET- 
 ARTSEN VERRICHT. 
‘NOEM HET DE EMANCIPATIE 
 VAN DE MEDISCHE BEROEPEN.’ 
Dat zou ook passen in de trend dat steeds meer 
medische hulp wordt verricht door niet-artsen. 
In het ziekenhuis krijgt de verpleegkundige al de-
cennia steeds meer verantwoordelijkheden. Ook 
de wijkverpleegkundige wordt zelfstandiger. ‘Je 
zou het wel de emancipatie van medische beroe-
pen kunnen noemen’, zegt Van Bers.
Medisch hulpverleners zouden goed in deze con-
text kunnen werken, denkt de opleidingsmana-
ger, omdat ze breed zijn opgeleid. ‘Verpleegkun-
digen werken in een ziekenhuis veel meer binnen 

een afdeling, waarbij de diagnose vaak al is ge-
steld. Medisch hulpverleners worden juist opge-
leid om, soms onder hoge druk, een diagnose te 
stellen en te handelen.’

vierde speler
De acute zorg is al heel lang hetzelfde georgani-
seerd: huisarts, ambulance, spoedeisende hulp 
van het ziekenhuis. Misschien past hier een vierde 
speler tussen? Van Bers laat het kenniscentrum 
Zorginnovatie onderzoek doen naar dit idee. 
Marleen Goumans, lector en programmadirecteur 
van het kenniscentrum, ‘werd wel enthousiast’ van 
het idee van Van Bers, zegt ze in een reactie. ‘Het 
zou ook een mooie manier zijn om studenten met 
de praktijk in aanraking te laten komen.’
Goumans ziet nog niet direct de hele stelselwijzi-
ging voor zich. ‘Cees denkt groter dan ik’, maar 
ze wil het graag eens proberen. ‘We hebben goed 
contact met gezondheidscentra op Zuid en zij 
hebben hier wel oren naar.’ 
Toch is dit geen gelopen race, waarschuwt Van 
Bers. ‘Het is een gevoelig onderwerp. Je zit immers 
ook aan andermans beroep en aan andermans 
geld. Dat van de spoedeisende hulp in dit geval. 
Toch hoop ik dat het ons lukt om bijvoorbeeld in 
Rotterdam-Zuid iets op te zetten, als pilot.’
Denken de andere opleidingen medisch hulpver-
lening, in Utrecht en Nijmegen, ook in deze rich-
ting? Van Bers grijnst breed: ‘Het is niet zo dat ik 
dat met hen heb besproken. Ik zou het wel leuk 
vinden als de HR dit als eerste kan klaarspelen.’O   
Olmo Linthorst

De BIG-registratie voor de opleiding medische hulpverlening is 
eindelijk in gang gezet. Goed nieuws voor de studenten, want dit zal tot 

meer stage- en arbeidsplaatsen leiden. Ondertussen durft de opleidingsmanager 
weer te dromen. Misschien kunnen medisch hulpverleners straks ook wel 

een deel van de spoedeisende hulp buiten ziekenhuizen overnemen.

BIG-registratie medische 
hulpverlening in gang gezet

Kenniscentrum onderzoekt nieuwe vorm spoedeisende hulp

In de rubriek KORT op p.6 
een actueel overzicht van de nieuwe Focusopleidingen.
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KORT

25 19 8 2 31 op de 4 medewerkers in het hbo krijgt 
meer dan 2x modaal (€ 66.000 bruto).

Bij de universiteiten is 
dat 19%. In het mbo 8%. 13 In het voortgezet 

onderwijs 13%. 

NIEUWE CAO: HBO-SALARIS MET DRIE PROCENT OMHOOG
De hogescholen en vakbonden hebben een principe-
akkoord bereikt over een nieuwe cao. De salarissen 
stijgen in twee stappen met drie procent en er gelden 
nieuwe afspraken voor de ‘duurzame inzetbaarheid’ van 
de werknemers. Op 1 augustus 2015 krijgt het personeel 
bovendien een eenmalige uitkering van 475 euro bruto.
Voor het eerst sinds lange tijd komt er in de nieuwe 
cao aandacht voor startende docenten, van wie er nu 
opvallend veel afhaken. Op hogeschoolniveau moet er 
met de medezeggenschapsraad een plan worden ge-
maakt voor een goed inwerkprogramma. Collega’s die 
de beginnende docenten inwerken, worden bovendien 
vrijgesteld, zodat het geen ‘klusje erbij’ is.

In het akkoord beloven de werkgevers verder dat ze 
zich gaan inspannen om het aandeel flexwerkers in het 
hbo – nu zo’n 35 procent – kleiner te maken. Slagen ze 
daar niet in, dan zullen er in de volgende cao aanvul-
lende afspraken worden gemaakt.
Namens de werkgevers leidde HR-bestuursvooriztter 
Ron Bormans de cao-onderhandelingen. Hij noemt de 
cao in een tweet ‘prima’.
Als de achterbannen van de onderhandelaars het prin-
cipeakkoord goedkeuren, loopt de nieuwe cao van 1 
oktober 2014 tot 1 april 2016. (HOP)

Meer weten? www.profielen.hr.nl, zoek op ‘cao’

NIEUWS
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WAT: DATINGSITE OKCUPID.COM HEEL GESCHIKT VOOR: 
INTERNETDATERS MET EEN MENING MINDER GESCHIKT VOOR: 
MENSEN DIE MOEITE HEBBEN MET DE ENGELSE TAAL KOST 
DAT? GRATISCH BEOORDELING: *****
Heb je een sterke voorkeur voor mensen met dezelfde huidskleur 
of raciale afkomst?  Die vind ik vaak wel het meest aantrekkelijk ja. 
Ben ik nu een racist? 
Hoe lang moet je volgende relatie duren? Dat ligt aan de persoon. 
Met de ene is een uur te lang, met de ander de eeuwigheid te kort. 
Zou je iemand daten die drugs gebruikt? Als het recreatief is wel, 
maar ik wil geen junk. 
Is het oké om de vlag van je thuisland te verbranden? Doe wat je 
niet laten kan. 
En welke antwoorden accepteer je van je mogelijke matches? 
HOU OP MET ME!!!
Een kwartier geleden logde ik in op OkCupid en nu ben ik lasti-
ge vragen aan het beantwoorden. De Amerikaanse pagina is naar 
eigen zeggen de beste gratis datingsite ter wereld en wil dingen van 
me weten zodat ik gematcht kan worden met mannen die ongeveer 
hetzelfde in het leven staan. An sich best fijn dit te weten voordat 
het grote kennismakingsproces aanvangt, maar nu moet ik ineens 
nadenken over wat ik wil dat mijn mogelijke partner wil en ik krijg 
er hoofdpijn van. 
Aan het eind van de vragenlijst berekent de site matches voor me 
en m’n scherm vult zich met lachende mannen. De meeste wonen 
in de Randstad en met drie heb ik een match van meer dan tach-
tig procent. Ik stuur ze een kort mailtje. Bij grote Nederlandse sites 
moet ik nu gaan betalen, maar dit is nog steeds gratis. Het aanbod 
Nederlanders is kleiner dan op Relatieplanet of Lexa, maar die sites 
kosten minstens 20 euro per maand. 
Als ik een dag later weer inlog, heb ik een reeks berichtjes. Een 
jongen uit New Delhi die graag met me wil afspreken, dat lijkt me 
lastig. Een Amsterdamse man die graag op hakken wil leren lopen 
en mij vraagt of ik hem dit wil leren. Ik kijk naar m’n sneakers, nee. 
En ik heb een berichtje van Maarten. We hebben ‘slechts’ een match 
van 75 procent, maar z’n profiel staat me wel aan. Ik stuur hem een 
berichtje terug en wacht geduldig af.  

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

IS HET OKÉ 
OM VLAGGEN TE VERBRANDEN?

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

 CIJFERS:                   HBO-SALARISSEN 
RELATIEF HOOG

 ILLUSTRATIE: MAUS BULLHORST 

En in het basisonder-
wijs maar 2%.

In de net gesloten cao 
gaat het hbo-salaris met 
3% omhoog.

Studenten fysiotherapie, ergo-
therapie of manuele therapie 
krijgen voortaan bij hun afstu-
deren de graad bachelor/mas-
ter of science. Om verwarring 
in het buitenland te voorkomen 
werd vorig jaar besloten dat 
hbo-opleidingen graden mogen 
uitgeven die voorheen waren 
voorbehouden aan academici. 
Deze zomer werden aan de 
groeiende lijst opleidingen met 
nieuwe titulatuur ook de hbo-
bachelors financial services 
management en financieel eco-
nomisch management toege-
voegd. Afgestudeerden van die 
opleidingen krijgen voortaan 
de graad Bachelor of Arts. 
De volledige lijst is te vinden 
op www.nvao.net, zoek op 
‘hbo-titulatuur’.

Nieuwe titels 
voor fysio- en 
ergotherapeuten

PESTEN

Bron: Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo, zestor.nl. 

Na het uitkomen van de 
Keuzegids 2015 heeft het 
college van bestuur opnieuw 
een aantal Focusopleidingen 
vastgesteld. 
Dat zijn opleidingen die 
minder dan 50 punten 
scoren. Zij worden onder 
toezicht gesteld van het 
college en ondergaan met 
spoed een verbetertraject. 
Het gaat om:
• maatschappelijk werk en 
dienstverlening (ISO): 36 
punten 
• lerarenopleiding algemene 
economie (IvL): 44 punten
• lerarenopleiding bedrijfs-
economie (IvL): 44 punten
• scheepsbouwkunde (RMU): 
44 punten
• lerarenopleiding Engels 
(IvL): 46 punten
• lerarenopleiding Frans (IvL): 
46 punten
• communication and  
multimedia design (CMI):  
48 punten
• sociaal pedagogische hulp-
verlening (ISO): 48 punten

Nieuwe 
Focusopleidingen

Doordat per januari 2015 de 
werkkostenregeling voor iedere 

werkgever verplicht wordt 
geïntroduceerd, komt er aan de 

bestaande fietsregeling een einde. 
Personeel van de Hogeschool 

Rotterdam kan in 2014 (indienen 
voor 12 december) nog wél aan 

deze regeling meedoen. 
Zoek op Hint naar ‘fietsplan’

Einde aan 
fietsplan per 2015

In 2011 studeerde ze af aan de animatie-opleiding van de Willem de 
Kooning Academie, en nu al is Aimée de Jongh een gevestigde naam. Ze 
maakte de animatieclip Last Resistance voor Wende Snijders, en heeft net 
haar eerste graphic novel gepubliceerd: De terugkeer van de wespendief.
Lees het interview met haar op p.30.

Oud-WdKA’er maakt clip voor Wende

Hoe leer jij het liefst? Door kennis 
toe te passen, door diep in de stof 
te duiken of door een stappenplan te 
maken? Doe onze leerstijlentest en 
kom erachter of je een doener, dro-
mer, denker of beslisser bent.
www.profielen.hr.nl/leerstijlentest

DE PROFIELEN 
LEERSTIJLENTEST
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Lero aardrijkskunde
Verloskunde
Biologie & medisch laboratorium ond.
Docent beeldende kunst en vormg.
Gezondheidszorgtechnologie
Elektrotechniek
Fiscaal recht en economie
Industrieel product ontwerpen
Logistiek & technische vervoersk.
Logopedie
Fysiotherapie
Medische hulpverlening
Vastgoed & makelaardij
Watermanagement
Autonome beeldende kunst
International business & languages
Mediatechnologie
Ruimtelijke ordening & planologie
Vormgeving

Chemische technologie
Civiele techniek
Maritiem offi cier
Technische bedrijfskunde
Vrijetijdsmanagement
Business IT & management
Chemie
Facility management
Human resource management
International business & management
Lero Nederlands
Logistiek & economie
Ergotherapie
Financial services management
Lero Duits
Lero geschiedenis
Lero wiskunde
Pabo
Werktuigbouwkunde
Commerciële economie
Communicatie
Cultureel maatschappelijke vorming
Pedagogiek
Small business & retail management
Hogeschool Rotterdam
Autotechniek
Bouwkunde
Lero maatschappijleer

Bedrijfskunde MER
Informatica
Lero biologie
Accountancy
Bedrijfseconomie
Lero natuurkunde
Technische informatica
Trade management gericht op Azië
Verpleegkunde
Communication & multimedia design
Sociaal pedagogische hulpverlening
Lero Engels
Lero Frans
Lero algemene economie
Lero bedrijfseconomie
Scheepsbouw
Maatschappelijk werk en dienstv.

82
78
74
72
72
70
70
70
70
70
68
68
68
68
66
66
66
66
66

64
64
64
64
64
62
62
62
62
62
62
62
60
60
60
60
60
60
60
58
58
58
58
58
57,7
56
56
56

54
54
54
52
52
52
52
50
50
48
48
46
46
44
44
44
36

1/9
3/4
3/11
4/9
3/5
5/12
1/7
1/8*
3/6
3/8
7/11
2/3
1/4
2/8
5/9
2/13
4/5
5/9
8/14

5/7
5/10
4/4*
9/15
1/4*
3/5
11/13
3/9
9/21
10/17
3/9
3/9
4/4
4/7
4/8
2/9
6/9
26/43
9/15
14/21
9/19
5/11
12/14
6/13
14/17
3/3
8/12
2/5

13/21
8/9
6/7
14/18
18/23
7/7
4/6
1/2*
21/22
9/9
20/23
7/9
6/7
11/11**
11/11**
2/2
23/24

KEUZEGIDS 2015 KEUZEGIDS 2015 KEUZEGIDS 2015 TOTAALSCORE  TOTAALSCORE  TOTAALSCORE  RANKING  RANKING  RANKING 

NIEUWS  KEUZEGIDS 2015 
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--
--
--

BOVENGEMIDDELD GEMIDDELD ONDERGEMIDDELD

* Gedeelde eerste of laatste plaats
** Deze twee opleidingen staan in dezelfde categorie ('lero economie') 
en scoren hetzelfde aantal punten.

Waar komen deze scores vandaan?
De totaalscore is een optelsom door de Keuzegids van alle deel-
scores. De eerste zes deelscores zijn gebaseerd op de oordelen van 
studenten in de Nationale Studenten Enquête en tellen allemaal voor 
tien procent mee. De andere veertig procent komt van het expert-
oordeel (accreditaties, tot en met sept. 2014) en van de prestaties van 
de opleiding (survival eerste jaar; diploma na vijf jaar, contacturen).                                                                                                                               
De Keuzegids zet gelijksoortige opleidingen ter vergelijking bij elkaar. 
Daaruit ontstaat deze ranglijst.

Niet beoordeeld: Lero techniek & lero technisch beroepsonderwijs 
(onvoldoende respons).

Plusjes en minnetjes tellen 
Een opleiding die significant beter/slechter scoort dan gemiddeld 
(ten opzichte van soortgelijke opleidingen), krijgt één, twee of 
drie plusjes/minnetjes achter de totaalscore. De afgelopen jaren 
nemen de uitschieters af:
 KG 2015 2014 2013 2012 2011
+++ 0 1 0 2 0
++ 2 3 4 2 2
+ 17 14 9 13 10
GEM. 27 19 18 17 28
- 13 16 19 17 11
-- 4 0 1 2 2
--- 0 1 2 0 0
TOTAAL 63 54 53 53 53
NB: Het aantal opleidingen dat de Keuzegids beoordeelt, steeg 
dit jaar omdat de lerarenopleidingen een individuele score krijgen.

De Keuzegids Hbo zet de Hogeschool 
Rotterdam, in een ranglijst van de 
zeventien grootste hogescholen, op 
een veertiende plek. Vorig jaar eindigde 
de HR als dertiende. Het puntentotaal 
steeg wel, van 56,5 naar 57,5. Alle 
opleidingen bij elkaar opgeteld gaat 
de HR er dus op vooruit.

HR ZAKT EEN PLAATS 
maar stijgt in punten

DBKV: LAAGSTE SCORE SINDS 2009
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
72 86 80 86 76 74 80

MAROF: WOELIGE WATEREN
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
64 60 80 88 68 76 80

TI: GESTAGE DALER
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
52 56 62 60 62 60 66

V&M: HOOGSTE SCORE SINDS 2009
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
68 58 50 50 48 54 56

L&E: BEHOORLIJK STABIEL
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
62 66 62 64 60 64 64
Samen met civiele techniek is l&e de enige opleiding waarvan de to-
taalscore al zeven jaar binnen een bandbreedte van zes punten blijft.

MWD: EEUWIGE DALER
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
36 48 50 50 56 64 68

HR: SUPERSTABIEL
2015 2014 2013 2012 2011 2010
57,5 56,5 56 57.5 56 58
Geen enkele opleiding van de HR is zo stabiel als de HR zelf. 
Al zes jaar op rij scoort de hogeschool een krappe voldoende.

DE BESTE VOLTIJDOPLEIDING VAN DE HR IS, NET ALS VOLGENS 
DE STUDIESPECIAL VAN ELSEVIER, DE LERARENOPLEIDING 
AARDRIJKSKUNDE MET 82 PUNTEN. Een vergelijking met vo-
rig jaar is lastig want toen voegde de Keuzegids alle leraren-
opleidingen maatschappijvakken nog bij elkaar. De 82 punten 
van aardrijkskunde maken de opleiding niet alleen de beste van 
de HR, maar ook van Nederland. Bovendien krijgt de opleiding 
door de hoge score het stempel ‘topopleiding’, net als vier an-
dere HR-opleidingen (verloskunde voltijd, docent beeldende 
kunst en vormgeving deeltijd, sociaal pedagogische hulpverle-
ning deeltijd, vastgoed en makelaardij duaal). 
Het goede resultaat komt volgens Mieke Steenbruggen, onder-
wijscoördinator van aardrijkskunde, niet uit de lucht vallen, 
maar is ‘de vrucht van jaren werk’. Toen zij ongeveer tien jaar 
geleden in dienst kwam, stond de opleiding er slecht voor. De 
accreditatie leverde een onvoldoende op. ‘Het was crisis. We 
hebben toen naar elkaar uitgesproken dat we weer een goede 
opleiding wilden worden; een van ons durfde zelfs te zeggen 
dat we de beste moesten worden.’ Consistent werd aan deze 
missie gewerkt, met 2014 als oogstjaar.
Grootste stijger in de Keuzegids is de opleiding medische hulpverle-
ning, die omhooggaat van 50 naar 68 punten. Scheepsbouwkunde 
was vorig jaar de slechtste HR-opleiding, maar klimt uit het dal 
en gaat van 30 naar 44 punten. De laatste plek wordt nu ingeno-
men door mwd (maatschappelijk werk en dienstverlening), dat 
het al langer niet goed doet en zakt van 48 naar 36 punten. Ook 
de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving, vorig jaar 
nog de beste HR-opleiding, gaat flink achteruit: van 86 naar 72 
punten.O

Op www.profielen.hr.nl vind je extra artikelen over de Keuzegids-
scores van dit jaar, o.a. over lero aardrijkskunde, ibl en mwd. 
Zoek op ‘keuzegids’.

Hogeschool Rotterdam 57,7 14/17

Voorheen werden zij geclusterd.

 Tekst: Olmo Linthorst 
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‘HET 
PESTEN IS NIET 

GESTOPT. OOK HIER 
OP DE HOGESCHOOL 

GEBEURT HET 
WEER.’

‘IK WERD AL GEPEST OP DE BASISSCHOOL EN 
M’N HELE MIDDELBARESCHOOLTIJD GING HET 
DOOR. Ik werd homo, flikker en nep genoemd. 
Ze zeiden dat ik altijd de mooiste wilde zijn. 
Ik had geen moment rust, er werd enorm veel 
over me gesproken, zowel in de gangen en in 
de kantine als op social media. En dat ging 
meestal heel sneaky, zelden hoorde een do-
cent of een volwassene wat er gebeurde. In de 
brugklas werd ik na schooltijd weleens opge-
wacht en in elkaar geslagen. En áls ik een keer 
wat terugzei, kreeg ik meestal een klap of een 
duw.
‘Ik voelde me niet op mijn gemak bij jongens, 
nog steeds niet, en zeker niet als ze in een 
groep zijn. Als ik met jongens moet praten, 
doe ik mijn best om mijn stem anders te laten 
klinken, zwaarder, anders kom ik te vrouwelijk 
over. Bij meisjes hoef ik me niet anders voor 
te doen dan ik ben en voel ik me veel veiliger. 
Meisjes namen het in het verleden ook voor 
me op, wat als gevolg had dat het pesten nog 
erger werd. Maar toch vond ik het fijn dat ik 
die meiden aan mijn kant had, ik voelde me 
door hen gesteund.’

 THUIS 
‘M’n vader is overleden toen ik vier was, dus 
ik ben alleen door mijn moeder opgevoed. Zij 
is regelmatig naar school geweest, maar veel 
hielp dat niet. Ze gaf mij ook deels de schuld 
van wat er gebeurde. Ze zei: “Waarom doen ze 
dat? Daag jij ze niet uit?” En ook school nam 
het met een korreltje zout. Op de basisschool 

zei m’n leraar: “Je wordt niet gepest Sem, je 
wordt geplaagd.” Af en toe werden er gesprek-
ken met de pestkoppen georganiseerd, maar 
dat hielp niet. Wat school wel had moeten 
doen? Veel meer toezicht op mij houden. 
‘Op de middelbare school begon ik op een ge-
geven moment te provoceren. Ik ging me ex-
treem kleden, gebruikte zelfbruiner en make-
up en epileerde m’n wenkbrauwen strak. 
‘Twee jaar geleden kwam de zaak van Tim 
Ribberink in het nieuws. Hij pleegde zelfmoord 
nadat hij jarenlang was gepest. Dat heeft toen 
een enorme indruk op me gemaakt. Ik heb 
nooit zelfmoord overwogen, maar heb mezelf 
wel afgevraagd of ik zo verder wilde gaan. Ik 
besloot van niet en begon mijn leven een posi-
tieve wending te geven.’

 PROM KING 
‘Op mijn middelbare school werd in het laatste 
jaar een Prom King-verkiezing gehouden en ik 
besloot mee te doen. En weet je wat? Ik kwam 
in de finale. Ik heb een ‘No Hate’-campagne 
gevoerd en in verkiezingsspeeches gesproken 
over pesten. Tijdens het kerstgala zelfs voor 
heel havo 5. Dat gaf me een heel goed gevoel. 
Op de verkiezingsdag stonden mijn opponent 
en ik samen op het podium. Hij liet mij voor-
gaan met de woorden: “Vrouwen eerst”. School 
heeft dat laten passeren, iets wat ik nog steeds 
ongelofelijk vind. En ondanks dat hij degene 
was die de verkiezing gewonnen heeft, kijk ik 
met trots terug op wat ik toen gedaan heb.
‘Het pesten is niet gestopt. Ook hier op de 

hogeschool gebeurt het weer. Ik ben half 
Turks, half Surinaams, maar zie eruit als een 
Marokkaan en daarom gaan niet veel mensen 
ervan uit dat ik Turks versta. Ook nu hoor ik 
weer, in het Turks: “Kijk, een flikker.” “Kijk eens 
hoe hij zit”, “kijk eens wat hij doet”, “dat is een 
flikker”. Ik had verwacht dat studenten op een 
hogeschool toleranter en volwassener zouden 
zijn. Dat is me behoorlijk tegengevallen. Veel 
studenten hier hebben ook vooroordelen en 
aarzelen niet om die te laten horen.
‘Wat ik vervelend vind, is dat een paar pest-
koppen van de havo ook op de hogeschool 
rondlopen. Ze doen niets meer, maar ik vind 
het toch niet leuk om ze te zien. 
‘Ik begrijp heel goed wat er onlangs in Voorburg 
is gebeurd (een jarenlang gepeste jongen stak 
een medescholier neer, red.) en ik vind dat heel 
erg. Die jongen is nu van slachtoffer dader ge-
worden en dat had nooit mogen gebeuren. 
‘Ik ga confrontaties inmiddels uit de weg. En 
ondanks dat het pesten een litteken in mijn 
hart heeft gemaakt, wil ik niet meer focussen 
op het negatieve. Ik wil iets positiefs halen uit 
mijn verleden en wat betekenen voor mensen 
die gepest worden of werden. Dat is de reden 
dat ik sociaal pedagogische hulpverlening ben 
gaan studeren.’O   Dorine van Namen

Ruim tien procent van de scholieren 
op de basisschool zei in 2012 gepest te zijn. 
In het middelbaar onderwijs was dat zes procent.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

‘De meeste mensen hebben een beeld in hun hoofd van hoe een man 
eruit zou moeten zien en zich zou moeten gedragen.

 Ik voldoe niet aan dat beeld en daarom ben ik jarenlang gepest.’ 
HR-student Sem (19) over pesten, daders, slachtoffers en de rol van school.

‘Door het pesten heb ik 
 een litteken in mijn hart’

INTERVIEW

F
O

T
O

'S
: L

E
V

IE
N

 W
IL

L
E

M
S
E

11PROFIELEN



NET NOT
OM MAAR MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN: ZIJN WE NIET EEN 
BEETJE AAN HET DOORSLAAN MET DAT ENGELSTALIGE ONDER-
WIJS? (To fall with the door in the house: are we not a bit slap-
ping over with our English education?)
Begrijp me niet verkeerd: ook ik vind dat we als onderwijsinstelling 
een voorbeeldrol hebben te vervullen. (Don’t get me wrong, also I 
find that the HR is an exemplary turd. That’s why many courses offer 
an English stream.) 
Echter, je zal als student maar hebben gekozen voor Nederlands-
talig onderwijs en toch geforceerd alles in het Engels moeten doen 
omdat er toevallig een paar exchange-studenten in je klas zitten die 
bovendien zelf ook het Engels niet oppermachtig zijn. Vaak gaat 
het goed, maar heel vaak ook niet. Dan verlopen discussies stroef 
of vallen ze stil vanwege de taalhandicap. Nu mag je ook van deze 
studenten best een inspanning verlangen, maar in hoeverre kun je 
het hen verwijten wanneer het echt niet gaat?
Voor alle duidelijkheid: naast een te kleine woordenschat of ge-
brek aan grammaticale taalbeheersing, bestaat er ook nog eens 
zoiets als een cultureel verschil dat de betekenis van uitdruk-
kingen sterk inkleurt. Een voorbeeld: wanneer de Engelsman zegt 
‘correct me if I’m wrong…’ bedoelt hij ‘dit weet ik heel zeker, dus 
waag het niet mij tegen te spreken’, maar de Nederlander interpre-
teert de woorden als ‘hij aarzelt’ en voelt zich juist uitgenodigd om 
het debat aan te gaan.
Een fundamenteler bezwaar schuilt in de vraag waarom we onze 
eigen taal en cultuur zo gemakkelijk en kritiekloos opzij menen te 
moeten zetten. Behoort het onderwijs niet juist de drager en be-
schermer te zijn van onze cultuur, ook al vertegenwoordigt het Ne-
derlands een klein taalgebied?
Afijn, terug naar het onderwijs van alledag. Wat als de communi-
catie moeizaam verloopt vanwege het Engels? Wel, dan laat ik het 
belang van de informatieoverdracht prevaleren en schakel ik over 
op het Nederlands. Eventjes maar, ter verduidelijking. En dat werkt 
uitstekend, kan ik je zeggen. Laten we daarom niet al te krampach-
tig vasthouden aan ons Engelstalige globaliseringsideaal. Want in de 
praktijk is het ‘t allemaal nog net not.O

Bart Siebelink is docent TEXT aan de afdeling grafisch ontwerp van de 
Willem de Kooning Academie.

COLUMN         BART SIEBELINK
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 ‘HAAL JE DUITS II,  DAN HEB JE AUTO-  MATISCH DUITS I  OOK GEHAALD’ 

DE STUDENT UIT DEZE ZAAK HEEFT EEN NEGATIEF BINDEND 
STUDIEADVIES (BSA) GEKREGEN OMDAT HIJ VIJF STUDIEPUN-
TEN TE WEINIG ZOU HEBBEN GEHAALD. Zelf denkt hij dat hij 
voldoende punten kan halen voor het eerste jaar, omdat hij 
nog herkansingsmogelijkheden heeft voor het vak principles 
of marketing en voor Duits I. Het vak principles of marketing 
bestaat uit een schriftelijk en een multiplechoicedeel. Het schrif-
telijk deel heeft de student niet gehaald, het multiplechoicedeel 
heeft hij niet gemaakt vanwege ziekte. En ook het tentamen van 
Duits I heeft hij niet gemaakt. Zijn docent had hem daarop per 
mail laten weten dat hij zich moest richten op Duits II. Zou hij 
dat vak halen, dan zou hij automatisch geslaagd zijn voor Duits I.
De onderwijsmanager, die op de zitting het instituut RBS verte-
genwoordigt, stelt dat de student geen bezwaar heeft gemaakt 
bij de examencommissie tegen het niet kunnen herkansen van 
beide vakken, terwijl hij alle gelegenheid had om dit te doen. 
Maar het college van beroep stelt dat er nooit een officieel 
besluit is genomen waaruit blijkt dat de student geen herkan-
singsmogelijkheden meer had. De student kón dus helemaal 
geen bezwaar maken.
Ook vindt het college van beroep dat de student beide onder-
delen van principles of marketing had moeten kunnen herkan-
sen. Hem is dus ten onrechte een herkansingsmogelijkheid ont-
houden, en daarmee uitzicht op de drie studiepunten die hij zo 
hard nodig had.
De student had ook de twee studiepunten voor Duits I moeten 
krijgen. De mail van de docent laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over: ‘Als je Duits II haalt, heb je Duits I automatisch ook 
gehaald’. In juridische termen heet dit ‘opgewekt vertrouwen’ en 
daarom hadden de twee studiepunten van Duits I hem moeten 
worden toegekend.
Het college van beroep vindt dan ook dat er sprake is van een 
niet zorgvuldig genomen besluit en verklaart het beroep van de 
RBS-student gegrond.O   Dorine van Namen

 KLACHT VAN: 

Student Rotterdam 
Business School (RBS)

 TEGEN:  

Directie RBS

 UITSPRAAK: 

Gegrond

STUDENTEN BOUWKUNDE VAN DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 
ONTWIKKELDEN EN BOUWDEN DIT HUIS: CHIBB (Concept House 
Instituut van Bouw- en Bedrijfskunde) dat op 9 oktober werd ge-
opend. Het is daarmee het tweede huis in Concept House Village 
op Rotterdam-Heijplaat, een testomgeving voor duurzaam bouwen, 
wonen en gebiedsontwikkeling. 
In 2012 werd het eerste huis geopend in deze nieuwe ‘wijk’, toen 
ontworpen door studenten van de TU Delft. Er zijn nog tien andere 
huizen in ontwikkeling. De hogeschool doet mee aan de ontwikke-
ling van één daarvan, de Eco-Bio Kas (duurzame woningrenovatie 
gericht op meer biodiversiteit).
Om CHIBB zo duurzaam mogelijk te maken, zijn (biobased) bouw-
materialen hergebruikt en recyclebaar gemaakt. Er wordt optimaal 
gebruikgemaakt van zonnewarmte, zonlicht, lucht en groen waar-
door het huis zelfvoorzienend is in energie. Grijs water (uit douche, 
wasmachine en keuken) en regenwater worden gebruikt als bevloei-
ing voor de gewassen die aan de gevel en in de kassen op de dak-
tuin worden geteeld.

Zo’n veertig studenten maakten het voorlopige ontwerp en werkten 
dit uit tot een bouwplan. Dertig studenten werden voor de werk-
voorbereiding en de uitvoering ingezet. 
De prefab en uitvoering werden gerealiseerd door ongeveer vijftig 
mbo-studenten van het Albeda College.
Het is de bedoeling dat het huis echt bewoond gaat worden. Arjan 
Karssenberg, lector sustainable building technology, laat weten op 
zoek te zijn naar een gezin met twee kinderen om het huis vier jaar 
lang te bewonen, zodat ‘we alle innovaties kunnen testen en onder-
zoeken’.O   Dorine van Namen

Hbo- en mbo-studenten werken samen in leerwerkbedrijf CHIBB Atelier, 
onderdeel van een overkoepelend leerwerkbedrijf: SUS Atelier.
CHIBB is te bezoeken. Op chibb.nl kun je je aanmelden voor een 
rondleiding.

www.chibb.nl, www.concepthousevillage.nl, www.susateliers.nl 

NIEUWS

STUDENTEN BOUWKUNDE 
MAAKTEN ENERGIENEUTRAAL HUIS
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 Tekst Jonathan van Noord  Fotografi e Mandy Pieper 
INTERVIEW

Hij is pas 26, 

maar Jim de Jong heeft al twee 

succesvolle restaurants achter zijn naam staan 

en werkte in de keuken van 

Gordon Ramsay.

 HET GEHEIM VAN DE CHEF 

KOK 
JIM 

DE JONG



HET IS HALF TWAALF ’S OCHTENDS. HET MIE-
ZERT BUITEN EN HET IS KOUD. In Restaurant 
De Jong is het een stuk aangenamer en ruikt 
het naar eten. Twee jonge chefs zijn druk aan 
het snijden terwijl Jim de Jong rustig aan de 
bar zit met een kop koffie. ‘Weet je dat ik ei-
genlijk helemaal geen kok wilde worden? Maar 
ik was zestien en kon niet goed leren. Ik wilde 
niet zo’n simpele mbo’er worden, dus koos ik 
een opleiding waarmee ik zo snel mogelijk naar 
het hbo kon doorstromen. Het werd de hotel-
school. Daar merkte ik dat ik talent voor koken 
had. Ik won kookwedstrijden op school en werd 
gekozen tot beste leerling van de opleiding. De 
andere vakken heb ik links laten liggen en ik 
ben lekker de keuken ingegaan.’ 

TIJDENS JE OPLEIDING HEB JE BIJ GORDON 
RAMSAY GEWERKT. DAT IS NIET DE MINSTE 
CHEF. HOE KWAM JE DAAR TERECHT?
‘Mijn vader is journalist en had een interview 
met Jamie Oliver voor de Volkskrant. Ik ben 
daar toen bij gaan zitten, wat Jamie wel grap-
pig vond. Toen ik zei dat ik kok was en hem 
een enorme held vond, stelde hij voor om te 

bemiddelen voor een stage in Engeland. Daar 
heb ik toen meteen ja op gezegd. Hij wist he-
lemaal niet hoe ik kookte, maar we hadden di-
rect een klik.
‘Zijn personal assistent regelde alles, dus ik 
hoefde alleen maar een vliegticket te kopen. 
Ik pakte mijn koffer en mijn messen en ik kon 
beginnen in het restaurant van Gordon Ramsay 
in Londen. 

‘ALS IK EEN STER ZOU 
KRIJGEN, ZOU IK ‘M 

NIET WILLEN.’
Daarna kwam ik in The Fat Duck terecht. Dat 
was toen het beste restaurant ter wereld. Het 
was één maand in totaal, maar het heeft me 
enorm geholpen.’ 

WAAR BEN JE TOEN GAAN WERKEN?
‘Nadat ik was afgestudeerd, kreeg ik mijn 
eerste baan in Frankrijk, in Montpellier. Daar 
kwam ik terecht via een goede vriend van mijn 

vader, Alain Caron (Masterchef, red.). Hij was 
bevriend met de eigenaar van het tweesterren-
restaurant Le Jardin des Sens waar ik een jaar 
heb gewerkt.’

HOE ZAG EEN DAG ERUIT?
‘Het was een goed voorbeeld van een klassiek 
Frans restaurant. Wat je op televisie ziet van 
Gordon Ramsay, gebeurt daar nog in het echt. 
Je wordt er behoorlijk uitgescholden. Je begint 
je dag om acht uur en hebt een korte pauze 
tussen drie en vijf. Dan kon je even een tuk-
kie doen. Maar dat mocht alleen als je werk af 
was en dat gebeurde niet vaak. Tot half twee 
’s nachts stond je dan in de keuken en om acht 
uur stond je er weer. En dat vijf dagen lang.’ 

HOE HOUD JE DAT VOL?
‘Er heerst een enorme adrenaline in zo’n keu-
ken, want iedereen werkt keihard. Goed, de 
ene helft zit onder de coke en de andere helft 
bestaat uit supergedreven Franse jongetjes die 
het graag willen maken in die wereld. Daardoor 
hangt er een atmosfeer van door blijven gaan. 
Dat houdt je wakker. Ik heb ook vaak genoeg 

naar Nederland gebeld dat ik terugkwam, maar 
op zo’n moment zet je door. Je weet dat het 
goed is voor je toekomst. Ik heb er een goede 
mentaliteit door gekregen. Ziek melden doe ik 
bijvoorbeeld niet meer.’ 

TOEN BEGON JE VOOR JEZELF. HOE GING DAT?
‘Ik was 21 toen ik mijn eerste restaurant 
opende. Door mijn toenmalige compagnon 
werd ik benaderd om een eigen zaak te begin-
nen. Eigenwijs ben ik altijd geweest, al had ik 
echt niet het gevoel dat ik beter was dan an-
dere beginnende chefs in Rotterdam. Maar wie 
wil er nu geen eigen restaurant? Uit die naïvi-
teit en dat lef is De Kleine De Jong geboren.’ 

HOE GING HET JE AF?
‘Het was gelijk een succes en al snel duurde het 
vier maanden om te reserveren. Het eten was 
gedurfd en er zaten serieus goede gerechten 
tussen. Maar natuurlijk vielen er ook veel men-
sen voor de charme van een jonge chef. Vanuit 
het niets kwamen we op nummer vijf binnen 
in de SpecialBite-gids, tussen de sterrenrestau-
rants, en we hebben lang op nummer één ge-
staan op iens.nl. Van de sterrenchefs kreeg ik 
behoorlijk schuine ogen.’ 

INMIDDELS BEN JE RESTAURANT DE JONG 
BEGONNEN. WAAROM DIE SWITCH?
‘Het compagnonschap werkte niet. Het is geen 
aanrader om twee kapiteins op één schip te 
hebben. Ik zou niet meer terug willen, maar ik 
moet nu wel alles alleen doen.’

IS DAT EEN VALKUIL?
‘Ik kom mezelf nog weleens tegen, want bij het 

runnen van een restaurant komt een hoop kij-
ken. Als je weinig ervaring hebt, merk je dat 
ondernemen een vak apart is.’ 

JE HEBT IN STERRENRESTAURANTS GEWERKT, 
MAAR JE EIGEN ZAAK HEEFT ER GEEN. VIND 
JE DAT JAMMER?
‘Als ik er een zou krijgen, zou ik ‘m niet willen. 
Natuurlijk is het een bekroning op je werk, maar 
je kunt ook op andere manieren uitblinken dan 
met een ster. Het klinkt ook allemaal zo duur. 
Wat zij doen is hartstikke knap, maar zij hebben 
meer tijd om hun gerecht te perfectioneren. Wij 
wisselen iedere dag van menu, terwijl een ster-
renrestaurant dat hooguit één keer per seizoen 
doet. Dan zou ik het ook kunnen! Het uitje hier 
is misschien niet perfect gesneden, maar het 
smaakt wel hetzelfde.’

WAT WIL JE DE GASTEN MEEGEVEN IN JE 
RESTAURANT?
‘Ik wil mijn gasten vooral een fijne avond en 
veel gezelligheid onder het lampje aanbieden. 
Ik verlang geen kritiek of complimenten.’

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VOOR JE?
‘Ik wil iedere dag streven naar perfectie. En als 
ik denk dat het hier af is, wat ik pas verwacht 
over honderd jaar, ga ik een nieuwe zaak ope-
nen. Ik vind het ondernemerschap leuk en ik 
wil mijn ideeën graag kwijt op de plekken waar 
ze horen. In een wijnbar bijvoorbeeld, waar 
ik weer een ander soort hapjes kan serveren. 
Eigenlijk wil ik nog een mini-imperium bouwen.’

WANNEER KAN JIJ TEVREDEN MET PENSIOEN?
‘Ik ben serieus al best tevreden met wat ik heb 

neergezet. Maar ik vind het leuk om nieuwe 
dingen te ontwerpen en te bedenken. Van een 
gerecht tot een restaurant. Ik zie mezelf wel 
als een van die mannen die tot ver na zijn pen-
sioen doorgaat. De keuken zou mijn graf kun-
nen worden. Of liever nog: de bar in mijn eigen 
wijnbar. Dat ik trots kan toekijken op wat ik 
heb neergezet.’O

OVER WERKEN IN EEN FRANS 
STERRENRESTAURANT:

‘DE ENE HELFT ZIT ONDER DE COKE 
EN DE ANDERE HELFT BESTAAT UIT 

SUPERGEDREVEN FRANSE JONGETJES.’

KOK JIM DE JONG

‘HET IS MIJN DOEL OM 
MIJN GASTEN IETS VOOR TE 

SCHOTELEN WAT ZE NOOIT 
HEBBEN GEHAD.’

INTERVIEW

Jim de Jong in het kort

LUST ALLES
‘Eigenlijk lust ik alles wel. Als kind 
ging ik al met mijn ouders naar een 
sterrenrestaurant en kwamen de chefs 
kijken wat ik allemaal naar binnen 
werkte.’

JAMIE OLIVER
‘Jamie Oliver is een van mijn 
voorbeelden. Het is een leuke vent 
met een goede kijk op eten en hij 
heeft koken bij het grote publiek 
bekendgemaakt.’

LAATST GEGETEN
‘Bij restaurant Mevrouw Meijer, in 
Rotterdam-Noord. Als ik er iedere dag 
zou kunnen eten, zou ik het zo doen. 
Gisteren was dat runderwang en had ik 
langoustines vooraf.’
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‘DEETMAN AFGEROST DOOR STUDENTEN’, KOPT DE TELEGRAAF OP 
10 NOVEMBER 1988. De minister van Onderwijs is tijdens een de-
monstratie in zijn buik getrapt door een boze student, nadat hem 
eerder mest, aardappelen en eieren om de oren vlogen. 
Die dag loopt het uit de hand, maar onrustig is het al jaren. In 
1985 wil onderwijsminister Wim Deetman (CDA) vaart maken met 
de invoering van een ‘basisbeurs’ voor alle studenten. Tot dan toe 
was er voor studenten kinderbijslag, maar die werd overgemaakt 
aan hun ouders. Met een basisbeurs zouden alle studenten minder 
afhankelijk zijn van pa en ma. 
Studentenbonden vinden zijn plannen ‘volstrekt onaanvaardbaar’. 
Het nieuwe stelsel levert kinderen van rijke ouders extra geld op 
en ontzegt kinderen uit armere gezinnen de toegang tot het hoger 
onderwijs. Minder rijke studenten zouden immers moeten lenen 
bovenop hun basisbeurs.

 STRIJDLIEDEREN EN ONTRUIMINGEN 
Al in het voorjaar van ’85 klinken in Leeuwarden de ‘strijdlie-
deren’, moet de politie in Groningen het gebouw van de dienst 
Studiefinanciering ontruimen en blokkeren grote groepen studen-
ten in tien steden belangrijke verkeersknooppunten. Een actie op 
de Rotterdamse Erasmus Universiteit loopt uit op ruzie. ‘Rechtse en 
linkse studenten schelden elkaar de huid vol’, kopt dagblad Het Vrije 
Volk. Als minister Deetman een nieuw gebouw wil openen, wordt de 
toegang versperd en moet hij via de achterdeur naar binnen.
Alle woede ten spijt jaagt minister Deetman het wetsvoorstel binnen 
een jaar door de Kamer. Waar ambtenaren de minister voor hadden 

gewaarschuwd, gebeurt: de invoering loopt uit op een fiasco. Veel 
studenten krijgen maanden geen geld, anderen krijgen veel te veel 
en moeten later grote bedragen terugbetalen. Er komen zo veel be-
zwaren binnen dat de administratie een puinhoop wordt. Uiteindelijk 
gooit de dienst Studiefinanciering uit pure ellende alles weg en vraagt 
studenten om nog één keer hun bezwaar op te sturen.
In 1987 wordt Maarten van Poelgeest voorzitter van de Landelijke 
Studenten Vakbond (LSVb). Met de studenten voorop wordt 1988 
het jaar van steeds hardere acties tegen het onderwijsbeleid van 
minister Deetman. Van Poelgeest leidt die zomer de grootste stu-
dentendemonstratie ooit in Nederland: 35.000 mensen komen 
in actie en eisen het aftreden van de minister. ‘Het is oorlog’, 
schreeuwt Van Poelgeest op het Malieveld. 
De mobiele eenheid slaat later die dag met de wapenstok in op 
studenten die het Binnenhof bestormen. Een paar honderd actie-
voerders doorbreken het cordon, waarna een aantal al snel naakt 
in de fontein op het Binnenhof hangt: ‘uitgekleed’ door minister 
Deetman. Er sneuvelen vijf ruiten van het Tweede Kamergebouw, 
acht studenten worden die dag gearresteerd.

 UITERST ONRECHTVAARDIG, DIE BASISBEURS 
Hun woede kwam voort uit een ‘heftig gevoel dat wat er stond te 
gebeuren uiterst onrechtvaardig was’, blikt Van Poelgeest terug in 
een Amsterdams café. ‘Kinderen van rijke ouders gingen er meer 
dan honderd gulden op vooruit. Dat was niet hoe wij de welvaart 
wilden verdelen.’ Er was meer onvrede over het onderwijsbeleid 
van Deetman, maar die basisbeurs was een zichtbare maatregel 

Ooit vervloekten studenten de basisbeurs 
die ze nu zo fel verdedigen. Onaanvaardbaar, 

vonden ze die een kwarteeuw geleden, 
en intens onrechtvaardig. De strijd was heftig: 

‘We zochten heel bewust de confrontatie.’

‘Het is oorlog, 
meneer Deetman’

ACHTERGROND ACHTERGROND

waar iedereen zich iets bij voor kon stellen. ‘Wij dachten dat er 
heel veel op het spel stond. We hadden hooggestemde idealen, 
wilden de wereld verbeteren.’
Ver voor de tijd van Facebook en Twitter moeten Van Poelgeest en 
zijn kompanen studenten op andere manieren bereiken. De LSVb-
bestuurders gaan in studentenflats langs de deuren en in elke stad 
vallen bonden hoorcolleges binnen.
Acties worden strak geregisseerd. De minister kan zich op zeker 
moment nergens meer vertonen. Bij elke opening, toespraak of 
overleg wordt hij opgewacht door woedende menigten met cre-
atieve spandoeken. Van Poelgeest: ‘We zochten de confrontatie. 
Die man kon op den duur nergens meer spreken. Dat deden we 
bewust.’
Van Poelgeest wordt erop aangekeken dat de minister tijdens een 
van die confrontaties een trap in zijn buik krijgt. Nu zegt hij: ‘Het 
liep uit de hand, we hebben ons daar onmiddellijk van gedistan-
tieerd.’ De Telegraaf van 10 november 1988 tekent uit zijn mond 
op: ‘Wij zijn niet zo voor dit soort acties. Dit geeft echter wel de 
kwaadheid en de verontwaardiging aan die deze minister teweeg 
heeft gebracht.’ 
Studenten moesten niets hebben van bestuurlijk Nederland, herin-
nert ook voormalig onderwijsjournalist Jos Dohmen zich lachend: 
‘Ik werd door Van Poelgeest als handlanger van het gezag gekwali-
ficeerd. Ik had een Amsterdamse universiteitsbestuurder vriende-
lijk begroet en dat deed je niet in die tijd.’ 
Dohmen deed verslag van enkele studentenprotesten en herin-
nert zich vooral de grimmige sfeer. ‘Achteraf hadden studenten 

zich misschien wat meer koest moeten houden. Want eigenlijk was 
de basisbeurs een fantastische maatregel. Pas later is die flink 
uitgekleed.’

 HET NIEUWE LEENSTELSEL 
Van Poelgeest is inmiddels milder geworden over Deetman. ‘Ik zie 
nu dat hij ook veel goeds gedaan heeft voor het hoger onderwijs.’ 
Maar de basisbeurs vindt de oud-studentenleider, die later carrière 
maakte binnen GroenLinks en wethouder werd in Amsterdam, nog 
steeds een slecht idee. Net als in de jaren tachtig voelt hij meer 
voor een ‘academicibelasting’: afgestudeerden zouden een percen-
tage van hun inkomen moeten afdragen.
Het hoger onderwijs volgt hij niet meer op de voet, maar het 
nieuwe leenstelsel lijkt meer op de academicibelasting dan het 
huidige stelsel, denkt Van Poelgeest. Verbaasd: ‘Is er een grote de-
monstratie aangekondigd? De LSVb zou deze maatregel ook kun-
nen omarmen, het ideaal is bijna bereikt.’
In de jaren tachtig kreeg de LSVb het telkens weer voor elkaar om 
flinke groepen studenten op de been te brengen. Grote protes-
ten tegen de huidige kabinetsplannen komen nog niet echt van de 
grond. Hoe dat kan? Van Poelgeest twijfelt. ‘Dit was misschien de 
sfeer in die tijd. Je moet niet vergeten dat er in 1980 bij de kro-
ning van koningin Beatrix nog een veldslag uitbrak in Amsterdam. 
We hadden toen het idee dat de maatschappij collectief faalde. Nu 
is falen altijd individueel. Het idee dat je zelf verantwoordelijk 
bent voor je eigen succes lijkt heel diep te zitten.’O 
HOP, Petra Vissers

In de jaren tachtig wilden studenten de basisbeurs niet

 DE BASISBEURS VAN DEETMAN 
De basisbeurs van Deetman verving de 
kinderbijslag boven de achttien (400 gulden 
voor uitwonende student uit gezin met drie 
kinderen, 270 gulden voor thuiswonende 
student). In oktober 1986 kregen de eer-
ste studenten een basisbeurs: 293 gulden 
per maand voor thuiswonenden en 626 
gulden voor uitwonenden. De aanvullende 
beurs was maximaal 380 gulden per maand. 
Daarbovenop konden studenten een ren-
tedragende lening afsluiten. De basisbeurs 
was altijd een gift, ongeacht de studieduur of 
behaald diploma.

‘De LSVb zou het leenstelsel 
 kunnen omarmen. 

 Het ideaal is bijna bereikt.’
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HANDS-ON
Hbo’ers zitten niet alleen met hun neus achter een scherm 

of in de boeken. Bij veel opleidingen steken studenten 
letterlijk de handen uit de mouwen. 

Profielen ging op zoek naar dat vakmanschap op de HR.

 Foto's: Femke Reijerman  Tekst: Esmé van der Molen BEELDREPORTAGE

 ‘AMBACHTELIJK’ Een misbruikt woord. Populair onder reclamemakers, 

 liefst in combinatie met iets ‘ouds’: ambachtelijke cake naar grootmoeders recept…

 Tegelijkertijd krijgt het woord nieuwe inhoud door de kleine economie 

 van makers die unieke, handgemaakte en lokale producten op de markt brengen. 

 Op de HR staat ambachtelijkheid voor vaardigheden: een stof zeefdrukken, een 

maquette bouwen, het precieze handwerk in het laboratorium of de kunst van het lassen.

Zeefdrukken 
(publication station, WdKA)
Het is heel populair onder 
studenten van alle WdKA-
opleidingen: zeefdrukken. Het 
begint met een afbeelding op 
een ‘transparant’ die wordt 
belicht op de zeef. Met tape 
plak je de delen af die niet 
bedrukt mogen worden. Met 
een schuif, rakel genoemd, 
druk je de inkt door de zeef. 
Een beginneling geeft nog 
weleens te veel of te weinig 
druk waardoor de afbeelding er 
niet goed uitkomt. Hier werken 
eerstejaars lifestyle & design 
aan een opdracht om een 
zwart logo op een wit T-shirt te 
drukken. De leenschorten zijn 
onmisbaar.



ACHTERGROND 
Schuimmodel maken 
(industrieel product ontwerpen) 
Een espressopotje, een wa-
terkoker of een plantenspuit. 
Eerstejaars ipo zijn in staat 
ze exact na te maken. Het 
vak waarbij ze dat leren, heet 
‘schuim modelleren’. Ze begin-
nen met vormstudies. Daarna 
volgt het werken aan het model. 
Vorig jaar hebben de studenten 
daarin een hoog niveau bereikt. 
Deze generatie van digital 
natives vindt het kennelijk 
toch fijn iets met de handen 
te maken. De lessen werken 
meditatief. Er heerst een grote 
rust in de klas en als het gelukt 
is om uit schuim een voorwerp 
te toveren, volgt de trots.

Lassen en bankwer-
ken (scheepsbouwkunde)
De meeste studenten die 
afstuderen aan de opleiding 
scheepsbouwkunde worden 
later maritiem ingenieur. 
Toch leren ze lassen en bank-
werken omdat ze moeten 
begrijpen wat er gebeurt op de 
werkvloer van de scheepswer-
ven. Het lassen en bankwerken 
hoort bij het vak ‘workshop 
practice’ voor eerstejaars. Veilig 
werken is vereist. Dus laskap op 
en handschoenen aan, want de 
temperatuur van de lasvlam kan 
wel oplopen tot 7000 graden 
Celsius. Later in de opleiding 
zijn er ook andere handen-
uit-de-mouwenmomenten, 
bijvoorbeeld binnen het project 
‘zeeslag’ waarbij studenten zelf 
een proefboot bouwen.



Maquette maken 
(bouwkunde)
Eerstejaars bouwkunde 
mbo-instroom maken een 
constructiemaquette. 
Ze hebben dit al eens eerder 
gedaan, op hun vorige oplei-
ding. Voor het maken van een 
maquette heb je tijd en aanleg 
nodig. De een heeft in een uur 
al een strak model staan; de an-
der presenteert na vijf uur ploe-
teren een matig bouwwerkje. 
Alles kan op de computer, toch 
blijft de 3D-uitwerking in een 
maquette essentieel. Aan het 
einde van de opleiding hebben 
de meeste studenten vier à vijf 
maquettes op hun naam staan.

In het lab 
(biologie en medisch 
laboratoriumonderzoek)
Bij het studiekeuzegesprek voor 
de zomer kregen alle aankomende 
eerstejaars bml een steriel 
zakje mee. Daarin moesten ze 
aarde verzamelen die ze op hun 
vakantieadres hadden gevonden. 
In het lab op school gebruiken de 
studenten deze grondmonsters 
om te zoeken naar nieuwe 
antibiotica. Dat is hard nodig want 
de resistentie tegen antibiotica 
neemt snel toe. Daardoor zou 
het zo maar kunnen dat we over 
een tijd weer overlijden aan 
een longontsteking. Wat heeft 
dit verhaal met grondmonsters 
te maken? In (tuin)aarde zijn 
antibioticumproducerende 
bacteriën te vinden, 
actinomyceten genoemd. 
70 procent van de huidige 
antibiotica wordt geproduceerd 
door die actinomyceten. 
De eerstejaars mengen hun 
aarde met een vloeistof en 
verdunnen het. Daarna wordt 
het ‘soepje’ uitgesmeerd op een 
petrischaaltje. Daar gaat van alles 
groeien: schimmels, bacteriën, 
actinomyceten. Als er in de 
omgeving van de actinomyceten 
niks groeit, produceren ze dus 
antibiotica. Aan de studenten de 
opdracht om deze actinomyceten 
te isoleren. Een mooie eerste 
vingeroefening in het werken 
op het lab.
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ZE HEBBEN NET HUN EERSTE TOETSWEEK ACHTER DE RUG: DE 
RUIM 11.000 EERSTEJAARS DIE IN SEPTEMBER BEGONNEN AAN DE 
HR. Ze zijn de eerste lichting na invoering van de Wet kwaliteit in 
verscheidenheid in 2013. De juiste student op de juiste plek, dat is 
het idee. Studenten zouden een bewustere studiekeuze maken als 
ze eerder kiezen. Daarom zet de wet de aanmelddatum op 1 mei. 
Aanmelders hebben niet alleen recht op ‘studiekeuzeactiviteiten’, 
maar zijn ook verplicht om daaraan mee te werken. Ook is er meer 
ruimte voor selectie aan de poort. 
De HR zette een project op poten om het nieuwe inschrijfproces in 
goede banen te leiden. Alle aspirant-studenten moesten zich voor 1 
mei aanmelden en waren verplicht mee te werken aan een studie-
keuzecheck die bestaat uit het invullen van een online startmeter 
en een gesprek. Op basis hiervan kreeg de studiekiezer een positief 
of negatief advies. 
21 voornamelijk economische HR-opleidingen werden benoemd tot 
selectieve opleiding. Deze opleidingen kregen de mogelijkheid om 
ongeschikte aanmelders een negatief studieadvies te geven. Dat is 
alleen bindend als de student zich na 1 mei (maar voor 1 augustus) 
heeft ingeschreven. 
Een enorme operatie, want hoewel de HR al vijf jaar startgesprek-
ken voerde, was de deadline daarvoor altijd rekkelijk geweest. Nu 
moest alles voor 1 september gebeurd en geadministreerd zijn. In 
totaal zijn 18.590 aanmeldingen gedaan. Bij 13.968 daarvan is de 
startmeter ingevuld. Vervolgens zijn 12.893 gesprekken gevoerd. 
95 procent van de aanmelders kreeg een positief advies, 5 procent 
een negatief advies.
Toen Studielink op 1 september dichtging, telde de HR 11.120 
nieuwe studenten die aan alle verplichtingen hadden voldaan. De 

hele operatie kostte 2,4 miljoen; dat is na aftrek van eenmalige 
investeringen 100 euro per nieuwe student.

 UITVAL 
Terwijl de HR nog aan het uitpuffen is van deze enorme opera-
tie, kijkt Profielen samen met betrokkenen terug. Landelijk kreeg 
dit nieuwe instrument geen al te beste pers. Zo twitterde Doekle 
Terpstra, toen nog voorzitter van Inholland, zijn ongenoegen over 
het aantal studiekiezers dat niet kwam opdagen voor de studie-
keuzecheck. DUB, het blad van de Universiteit Utrecht, schreef dat 
matching van studenten nog niet had geleid tot een opvallende 
daling van de eerstejaarsuitval.
Maaike Bajwa is beleidsonderzoeker bij de HR. Zij evalueerde het 
inschrijfproces. ‘Hoe duid je succes?’ zegt zij. ‘Een belangrijk doel is 
het voorkomen van uitval. Stel dat de eerstejaarsuitval (op de HR 
27 procent in 2012/13, red.) gelijk blijft, dan kan dat betekenen dat 
het instrument geen effect heeft gehad. Maar evengoed kan daaruit 
blijken dat de uitval zonder matching nog hoger was geweest. Wat 
we wel zeker weten, is dat de studiekeuzecheck zorgt voor binding. 
En binding heeft een positief effect op het voorkomen van uitval.’
Peter Bik, lid van de stuurgroep inschrijfproces, vindt het winst 
dat 21 procent van de studiekiezers na het studiekeuzegesprek 
zekerder is van zijn keuze dan daarvoor. ‘En dan heb ik het ook 
over de studenten die een positief advies kregen, maar toch niet 
voor de HR kozen. Dat is zo’n 18 procent. Beter nu, dan na inschrij-
ving. Kijk je naar de verdere baten, dan zijn dat ook de negatieve 
adviezen. Dat zijn aanmelders van wie we denken dat ze hier niet 
met succes kunnen studeren. De helft hiervan heeft zich inderdaad 
niet ingeschreven.’

Het heeft veel medewerkers van de HR beziggehouden: 
de nieuwe studiekeuzecheck. In totaal werden bijna 13.000 

startgesprekken gevoerd. Had het zin? Ja, zegt een docent die 
zijn studieloopbaancoaching nu effectiever vindt. Maar of 

het uitval gaat voorkomen, is nog de vraag.

ACHTERGROND 

De studiekeuzecheck: 
megaklus of redmiddel? 

DE WENS VAN 
OPLEIDINGEN OM 
ONGESCHIKTE 
AANMELDERS TE 
WEIGEREN, HEEFT 
NIET GELEID TOT 
VEEL NEGATIEVE 
ADVIEZEN.
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 WEINIG NEGATIEVE STUDIEADVIEZEN 
De mogelijkheid om aankomend studenten een negatief (bindend) 
studieadvies te geven was de grootste noviteit in het inschrijf-
proces. Toch heeft de wens van veel opleidingen om ongeschikte 
aanmelders te weigeren niet geleid tot veel negatieve adviezen. De 
eindteller stond op 921 waarvan er 77 bindend waren (8 procent 
van de negatieve adviezen). 41 procent van de studieloopbaan-
coaches (slc’s) bleek het lastig te vinden om een negatief advies 
te geven. 
Esther Terpstra, coördinator studiesucces van de Rotterdam 
Business School: ‘Tijdens de roadshow van het collegebestuur heb-
ben wij gevraagd op welke gronden je iemand een negatief advies 
kan geven. Zeg je bijvoorbeeld: je moet een 7,5 voor Engels op je 
havolijst hebben? Nee, gaf het college aan. Je kunt niet tornen aan 
de bestaande toelatingseisen voor het hbo. Er wordt meer gekeken 
naar de soft skills. Zie je in de startmeter dat een student heel 
laag scoort op leiderschap, cultuuroriëntatie of samenwerken, en is 
hij niet voldoende gemotiveerd voor de opleiding, dan heb je een 
goede grond om een student af te wijzen. Toch vonden onze slc’s 
dat nog steeds moeilijk.’
Het is niet altijd zo ingewikkeld om erachter te komen of iemand 
geschikt is. Tina Balaban, werkzaam bij het bedrijfsbureau van COM 
(commerciële opleidingen): ‘Bij sportmarketing & management wa-
ren er aanmelders die dachten dat je bij deze opleiding alleen maar 
aan het sporten bent, terwijl het een economische studie is met een 
focus op de sportsector. Bij small business en retail management 
hadden we aanmelders die niet verder kwamen dan “ik wil een ei-
gen tokootje” of “ik wil niet voor een baas werken”. Als zij dan ook 
nog een slechte score hadden in de startmeter en niet goed kon-
den motiveren waarom ze voor deze opleiding kozen, was dat soms 
reden om een negatief advies te overwegen. Het verstrekken van 
bindende negatieve adviezen vonden onze docenten een stuk moei-
lijker. Dat voelde als een zware verantwoordelijkheid. Over deze 
gevallen werd dan ook bijna altijd onderling overlegd.’ 
Bij techniekinstituut EAS werden zeer weinig negatieve adviezen 
verstrekt. Frank Verschoor, manager bedrijfsvoering: ‘Als het advies 
negatief was, hadden de slc’s daar geen twijfel over. Maar alles bij 
elkaar was het aantal negatieve adviezen minimaal. Dat is een aan-
dachtspunt binnen het managementteam. Zijn de mensen die we nu 
hebben toegelaten echt allemaal zo geschikt?’
Afwijzen, nog voordat iemand zich heeft kunnen bewijzen, staat 
haaks op de opdracht die docenten zich stellen. De aanmelders om 

‘STUDENTEN GAVEN 
HET STUDIEKEUZEGESPREK 

GEMIDDELD EEN 7,7.’

ACHTERGROND 

wie het ging, waren het vaak niet eens (67 procent) met het ne-
gatieve advies. Van de studenten die een negatief bindend advies 
kregen, was zelfs 82 procent het oneens met de uitslag. De helft van 
de ‘negatieven’ ging toch gewoon studeren bij de HR: 39 procent bij 
de opleiding waarvoor hij werd afgewezen en 12 procent bij een 
andere HR-opleiding. Het wordt interessant om de uitvalcijfers en 
het p-rendement van juist deze groep te monitoren.

 SLC WORDT EFFECTIEVER 
Maar voor de instituten gaat het niet alleen om meetbaar rende-
ment. De uitgebreide kennismaking met de nieuwe student wordt 
als positief ervaren. Marijke Hengeveld, manager bedrijfsvoering 
bij IGO (gebouwde omgeving): ‘Wij hebben al jaren positieve er-
varing met startgesprekken. Wel werkten we voor het eerst met 
deze startmeter. Vaak klopte het niet. Zo was er een jongen die een 
perfecte match had met de opleiding verloskunde; daar hebben we 
maar hartelijk om gelachen. Wat ik wel nuttig vond, waren de open 
vragen en de top 5 van competenties die uit de startmeter kwam. 
Die klopte eigenlijk altijd en dan had je gelijk gespreksstof.’
Docent Glenn van der Sande van COM vindt dat zijn studieloop-
baancoaching effectiever is door de studiekeuzecheck. ‘Ik weet al 
bij de start van het jaar een beetje waar mijn studenten goed in 
zijn en wat ze nog moeten ontwikkelen. Daardoor kan ik ze beter 
begeleiden. Bovendien hebben ze gelijk een aanspreekpunt binnen 
de hogeschool. Zeker voor eerstejaars is dat fijn.’ 

 GEEN NUMMER 
Bij IGO was er half oktober minder uitval dan normaal. En bij RBS 
ook. Daar was in september nog niemand gestopt, terwijl er voor-
heen rond die tijd al enkele tientallen uitvallers zijn. Toeval of niet? 
Dat zal moeten blijken in juli. 
Volgend collegejaar gaat de HR in ieder geval door met de studie-
keuzecheck. De startmeter zal dan niet meer HR-breed worden 
opgelegd. Instituten mogen zelf bepalen welk instrument ze laten 
voorafgaan aan het gesprek. Ook zullen aanmelders strakkere dead-
lines krijgen. Peter Bik: ‘Het was lastig om ze na 1 mei geactiveerd 
te houden. Gemiddeld duurde het 42 dagen na ontvangst van de 
eerste brief voor ze de startmeter gingen invullen. En dus kregen 
instituten in de zomer nog veel gesprekken te verwerken, vaak na 
een aantal herinneringen en no -shows. Dat gaan we volgend jaar 
anders doen.’
Toch kijkt Bik met tevredenheid terug. ‘De studenten gaven het ge-
sprek gemiddeld een 7,7. Door de aandacht die van de studiekeuze-
check uitgaat, voelen ze zich geen nummer, en dat terwijl we toch 
een grote hogeschool zijn.’O 

RBS: 1.000 gesprekken, 20 negatieve adviezen (1 bindend). COM: meer 
dan 1.000 gesprekken, 60 negatieve adviezen (4 bindend). IGO: 1.200 
gesprekken, 11 negatieve adviezen (0 bindend). EAS: iets minder dan 
1.000 gesprekken.

ONDERTUSSEN OP DE STAGE VAN…
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Erwin Kraan (21), 

derdejaars informatica 

Loopt stage 
bij campagne- 
en websitebureau 
Burst

ZIJN IT’ERS NERDS ZONDER SOCIALE 
VAARDIGHEDEN? Voor Erwin gaat dat 
niet op, en het past ook niet bij Burst, 
het campagne- en websitebureau waar 
hij stage loopt. 
Vrijdagmiddag wordt er een biertje ge-
dronken en met enige regelmaat zijn er 
teamuitjes. Van een avondje bowlen tot 
een weekend Madrid. Alles voor een nog 
betere samenwerking. 
‘Er wordt hier echt in teamverband ge-
werkt. Als ik bijvoorbeeld een code heb 
geprogrammeerd, wordt er altijd mee-
gekeken hoe dit nog beter zou kunnen. 
En dat kan ik ook tegen anderen zeggen’, 
vertelt programmeur Erwin. Het bedrijf 
streeft naar het beste en gelooft daarom 
in onderlinge feedback. Burst blijft op 
die manier vernieuwen en vooroplopen 
in de markt. Erwin: ‘Zijn er nieuwe baan-
brekende programmeertechnieken, dan 
gebruiken we die ook.’ 
Erwin voelt zich prettig bij deze manier 
van werken, hoewel de eerste weken 
best zwaar waren. ‘Op school focus je 
bij een opdracht op één techniek, hier 
hadden we een project waarbij we vier 
programmeertechnieken tegelijk ge-
bruikten. Er kwam echt heel veel kennis 
op me af die ik me eigen moest maken. 
Dat was best vermoeiend. ‘s Avonds 
stond m’n computer dan wel uit, maar 
in m’n hoofd was ik nog steeds met m’n 
werk bezig.’ 
Inmiddels heeft Erwin veel geleerd, is 
hij gewend aan de overload aan kennis 
en wil hij niet anders meer. ‘Ik ga nooit 
voor de makkelijke oplossing, ik ga lie-
ver aan de slag met iets wat mij nog on-
bekend is.’O    Jos van Nierop
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In oktober verschenen van haar hand de graphic novel De terugkeer 
van de wespendief en de animatieclip Last Resistance voor 
zangeres Wende Snijders. Aimée de Jongh geldt als groot talent 
en studeerde niet eens zo lang geleden af aan de opleiding animatie 
van de Willem de Kooning Academie.

‘Op de academie 
 kreeg ik voor het eerst kritiek’ 

Tot 2011: WdKA animatie
Nu: striptekenaar en animator 

Aimée de Jongh

WÁT ZE WILDE WORDEN, DAT IS NOOIT EEN VRAAG 
GEWEEST VOOR AIMÉE DE JONGH (26). Alleen de weg 
ernaartoe heeft haar doen twijfelen. Moest ze na haar 
gymnasium gaan werken als striptekenaar – ze had al 
betaalde opdrachten – of moest ze toch gaan stude-
ren? Haar oma wilde graag dat ze advocaat zou wor-
den. Haar middelbare school adviseerde een academi-
sche loopbaan, tekenen kon ze er toch wel naast doen?
‘En dus heb ik open dagen van universiteiten bezocht, 
maar ik kon het tekenen niet zien als iets voor ‘er-
bij’. Voor mij was dat juist het doel. Daarom besloot 
ik naar de academie te gaan. Ik koos voor animatie en 
niet voor illustratie. Ik was al best ver met tekenen, 
maar animatie was voor mij een geheel nieuw terrein.’
De Jongh heeft haar hele leven getekend. ‘Als tiener 
maakte ik veel fan art, ik tekende na wat ik mooi 
vond. Dat was vooral manga (Japanse strips, red.). 
Een groot voorbeeld was ook Floor de Goede. Hij 
maakte een dagelijkse strip waarin hij zelf de hoofd-
persoon was. Dat heeft mij geïnspireerd om Aimée 
TV te maken, een wekelijkse strip met mezelf als per-
sonage. Voor mijn zestiende verjaardag gaf mijn va-
der mij een website cadeau. Daarop plaatste ik mijn 
wekelijkse strips van Aimée TV. Toen ik rond die tijd 
ook meedeed aan een stripwedstrijd van Het Parool 

begon mijn loopbaan als striptekenaar echt te lopen. 
Ik won ‘m niet, maar kwam wel ver en op mijn ze-
ventiende had ik al betaalde opdrachten en werd het 
eerste album van Aimée TV gepubliceerd.’

 GEFRUSTREERD, DAN GEÏNSPIREERD 
Na haar eindexamen begon De Jongh vol zelfvertrou-
wen aan de academie. ‘Ik was gewend om altijd de 
beste te zijn in tekenen. Nu kon iedereen om mij heen 
tekenen, en sommigen waren beter dan ik. Voor het 
eerst kreeg ik ook kritiek op mijn werk. “Die manga-
stijl gaan we eruit rammen”, zeiden mijn docenten die 
wilden dat ik ging werken aan een eigen stijl. Qua 
zelfvertrouwen begon ik weer bij nul, maar dat is iets 
wat je moet leren als kunstenaar. Er zijn voortdurend 
mensen om je heen die beter zijn. Eerst frustreerde 
mij dat, daarna werd ik erdoor geïnspireerd.’
Bij animatie leerde De Jongh dingen die haar nog al-
tijd van pas komen. ‘Ik heb veel kennis van software 
opgedaan. Ook leer je scenario schrijven, het uitwer-
ken van characters, camerastandpunten; allemaal 
vaardigheden die je kunt gebruiken als striptekenaar. 
Ik ben afgestudeerd met een ambitieus project; de 
animatiefilm One Past Two. Op de inleverdag was ik 
pas ’s ochtends om zeven uur helemaal klaar; ik ben 

 GELEERD OP DE WDKA: 
 ‘Samenwerken! Daar heb ik 

dagelijks profijt van.’ 
 GEMIST OP DE WDKA: 

 ‘Aandacht voor de zakelijke kant 
van het starten van een eigen 

onderneming.’ 

echt tot het uiterste gegaan. In die film zag je terug 
wat ik op de academie had geleerd. Ik heb er in 2012 
de WdKA Maaskantprijs mee gewonnen en tot op de 
dag van vandaag krijg ik nog mails en uitnodigingen 
naar aanleiding van dat werk.’

 DROOM 
Na haar afstuderen kon De Jongh doorgaan met wat 
ze al deed: strips maken in opdracht en vrij werk 
ontwikkelen. Ze heeft momenteel tien strips die in 
verschillende frequenties uitkomen. Haar grootste 
podium is de autobiografische strip Snippers die vijf 
dagen per week in de gratis krant Metro verschijnt. 
‘Die strip is heel belangrijk voor mij. Als je vijf keer in 
de week iets moet inleveren, leer je snel. Daarnaast 
haal ik er een basisinkomen uit waardoor ik ruimte 
heb voor andere projecten, zoals de graphic novel De 
terugkeer van de wespendief waar ik zonder subsidie 
een halfjaar aan heb gewerkt.’
Van het boek waren na twee weken al 1.000 exem-
plaren (van een oplage van 2.000) verkocht. Voor een 
graphic novel is dat zeer goed. Ook de kritieken zijn 

grotendeels positief. De Jongh wordt gezien als een 
van de grootste Nederlandse talenten van dit mo-
ment. ‘Het was mijn droom om deze graphic novel te 
maken. De vrijheid om zonder subsidie te werken, in 
mijn eigen tempo en aan mijn eigen thematiek, was 
heel fijn.’

Leven en dood, pesten, zelfmoord; naast de vrolijke 
zelfspot van een strip als Snippers, is De Jongh vooral 
geboeid door die heftige thema’s en levensvragen. Zo 
gaat De terugkeer van de wespendief over een man 
die getuige is geweest van een zelfmoord en worstelt 
met het verwerken daarvan. Ook gaat het verhaal, 
dat schuift tussen heden en verleden, terug naar 
zijn schooltijd toen zijn beste vriend het slachtoffer 
was van pesten. ‘Met dat onderwerp ben ik nog niet 
klaar. Ik wil onderzoeken of het mogelijk is om ooit 
een geïllustreerde documentaire te maken, gebaseerd 
op onderzoek en interviews. Als kind heb ik meege-
maakt dat mijn juf door de klas werd weggepest. Wat 
gebeurde er toen met haar, met ons? Dat zou ik heel 
graag willen onderzoeken.’O   Esmé van der Molen
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CV

2014 
• De terugkeer van de 
wespendief; graphic novel; 
uitgegeven door Oog & Blik/
De Bezige Bij
• animatieclip Last Resistance 
voor Wende Snijders
2012-heden
• dagstrip Snippers in Metro 
• WdKA Maaskantprijs voor 
afstudeerfilm One Past Two
2007-2011
animatie, WdKA
2007
diploma gymnasium, 
Waalwijk
2006
• eerste uitgave Aimée TV 
• start freelance illustrator/
striptekenaar
www.aimeedejongh.com
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COLUMN 
ERNEST VAN DER KWAST       

COLUMN

HET WAS EEN UITGESTORVEN BEROEP. TWEE-
HONDERD JAAR LANG MAAKTE NIEMAND IN 
NEDERLAND HANDGEMAAKTE MESSEN. Totdat 
instrumentenmaker Frans van den Heuvel be-
sloot om op kanotocht door Zweden te gaan. Hij 
had alles: een tent, een rugtas, een kano. Maar 
een geschikt mes kon hij niet vinden. Hij besloot 
er zelf een te maken. Met een handboek en een 
vijl. Er volgden al snel bestellingen van vrienden 
en bekenden. En nog geen twee jaar later gaat 
Frans met een koffertje op pad naar exclusieve 
winkels in Parijs, Londen, Bern en Brussel. Op 
het lemmet van de messen staat dan al ‘Hillknives 
Holland’ – de internationale ambitie van meneer 
Van den Heuvel moge duidelijk zijn.
Zoon Albert heeft aanvankelijk weinig interesse 
in messen, maar dat verandert als zijn vader hem 
een knaak per ingedraaide schroef biedt. Al snel 
maken ze samen de messen van Hillknives en 
dat doen ze dertig jaar later nog steeds. Hun 
handgemaakte messen gaan de hele wereld over. 
Hun klanten zijn verzamelaars, beroemde koks, 
baronnen, prinsen, maar ook het Korps Com-
mandotroepen van het Nederlandse leger heeft 
een survivalmes van Frans en Albert van den 
Heuvel, gemaakt in hun werkplaats in de Hofbo-
gen in Rotterdam.
Wat maakt een goed mes? Vader en zoon heb-
ben slechts één woord nodig: ‘Staal.’ Maar 
daarna volgt een college van dik anderhalf 
uur. Over hardheid en taaiheid. Over roest en 
scherpte. Over het percentage koolstof, chroom, 
molybdeen, vanadium, mangaan, silicium en ko-
balt. ‘Het ultieme stukje staal voor een mes be-
staat niet’, vertelt Albert. ‘Je moet altijd concessies 
doen’, zegt zijn vader. ‘Het percentage koolstof in 
staal is het belangrijkste voor een mes. Hoe meer 
koolstof, hoe scherper het mes. Maar ook: hoe 
harder het roest.’ Albert zegt: ‘Roestvast staal 
wordt weer snel bot.’
Het ultieme staal voor een mes bestaat dan niet, 

maar bij Hillknives doen ze er alles aan om zo 
dicht mogelijk in de buurt te komen. Hun staal 
komt uit Japan, Oostenrijk en Duitsland. En uit 
Uddeholm in Zweden, waar staal wordt gepro-
duceerd voor schaatsbladen. Onlangs maakten 
Frans en Albert van dit staal voor Herman den 
Blijker een vleesmes van 42 centimeter lang. Het 
heft is naar zijn hand gevormd en gemaakt van pa-
lissanderhout geïmpregneerd met kunsthars. Gi-
raffebot, fossiele walrustand en letterhout uit Su-
riname zijn andere materialen die voor de grepen 
van Hillknives worden gebruikt. Maar je kunt ook 
kiezen voor mammoetivoor, meer dan 20.000 jaar 
oud, uit de permafrost van Alaska.
Om van een strip staal tot een keukenmes te 
komen, is ongeveer tien uur werk. Maar over 
sommige messen wordt een halfjaar gedaan. Al-
bert en Frans werken met de beste graveurs ter 
wereld. Ze hebben ook de mooiste namen, vind 
ik. Alain Lovenberg, Didier Dessart, Roland Bap-
tiste. Ik word verliefd op een zakmes gegraveerd 
door de Italiaan Gianfranco Pedersoli. Voorstellin-
gen die aan Michelangelo doen denken, ingelegd 
met goud. Dit is geen mes, dit een museumstuk.
Terug naar de Hofbogen, waar de 77-jarige Frans 
nog bijna dagelijks te vinden is. ‘Ik heb geen 
zitvlees’, zegt hij. ‘Ik zou niet weten wat ik zou 
moeten doen als ik niet zou werken.’ Hetzelfde 
geldt voor zijn zoon. De mens achter het mes is 
monomaan. Ze gaan steeds meer op elkaar lij-
ken. Vader en zoon. Misschien komt het door het 
werk, de machines waarachter ze plaatsnemen. Ze 
zagen, slijpen en polijsten. Hun rug gebogen over 
het mes, hun ogen gericht op de vouw van het 
lemmet.
Nog niet zo lang geleden was messenmaker een 
uitgestorven beroep. Het is leven ingeblazen. 
Schitterend leven.O
 
Ernest van der Kwast (1981) is schrijver. In januari 
verschijnt zijn nieuwste boek: De ijsmakers. 
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UIT IN ROTTERDAM

Rotterdam staat sinds kort op menig must see-lijstje 
en dat komt lang niet alleen door de architectuur. 
Ook culinair heeft Rotterdam steeds meer te bieden, 
met dank aan deze twee nieuwe hotspots.  

MARKTHAL ROTTERDAM
Als je in de stad bent, kun je niet meer om de Markthal 
heen. Het ontwerp van architect Winy Maas is niet 
alleen een ontzettende blikvanger, maar ook een 
magneet voor horden toeristen. Van buiten is ie 
schitterend, maar hoe is het binnen?  
Eigenlijk ontzettend Rotterdams. Van de verse vis 
van Schmidt, appeltaart van Dudok, de Turkse keuken 
van Obba tot een Aziatische toko. Dus zowel de 
Hillegersberger als de Chinees van de Kruiskade komt 
in de Markthal aan zijn trekken. Voor de gemiddelde 
student is het misschien even slikken, want je betaalt al 
gauw een ‘marktconforme prijs’, maar pluspunten voor 
de kleine barretjes. Daardoor kun je bij ieder zaakje 
wel een hapje proeven en een glaasje drinken. Nu maar 
wachten tot die toeristen een keer weg zijn.
Markthal Rotterdam, Ds. Jan Scharpstraat 298, 
www.markthalrotterdam.nl 

FENIX FOOD FACTORY
Met de Fenix Food Factory is het rauwe Rotterdam-
Zuid een pareltje rijker. In de loods op het schiereiland 
Katendrecht vind je geen grote ketens want alles 
is lokaal. Hier kun je namelijk terecht voor echte 
Rotterdamse kost. 
Zo heb je er de Kaapse Brouwers met hun eigen bier, 
Firma Bijten met zelfgemaakte paté, kaasmakerij 
Booij en de koffie wordt onder je neus gebrand door 
Stielman. Maar daar blijft het niet bij. Je kunt er ook 
terecht voor streetfood uit wisselende foodtrucks. Het 
aanbod verschilt per week, van versgebakken pizza’s 
tot een sateetje van de grill. Ook is er iedere derde 
zaterdag van de maand een extra grote markt. In de 
zomer op het terras en ’s winters lekker warm binnen. 
Fenix Food Factory, Veerlaan 19D, 
www.fenixfoodfactory.nl 

Al met al mag Rotterdam in zijn handjes knijpen 
met zulke culinaire trekpleisters. Beide plekken zijn 
door en door Rotterdams. Met de Markthal als mooi 
visitekaartje voor de stad. Laten we de Fenix Food 
Factory dan maar niet te veel doorvertellen…O 
Jonathan van Noord
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SCHAATSEN!
29 november-

28 februari 2015

De schaatsbaan 

Rotterdam is er weer. 

Dagelijks geopend 

van 9.00-22.00 uur.

5 euro, Toepad 955 euro, Toepad 95

Wat zullen we doen?

LACHEN: STAND-UP 
COMEDY IN BIRD
Vrijdag 28 november, 20.00 uur

Firma Zintuig: stand-up comedy, 

livemuziek en poëzie.

Raampoortstraat 26

POPQUIZEN
Zaterdag 27 decemberDoe als columniste Tosca, ga popquizen in Rotown.5 euro, Nieuwe Binnenweg 19

JONATHAN EET… 
IN DE FENIX FOOD FACTORY
(EN IN DE MARKTHAL)

GIRAFFEBOT, 
FOSSIELE WALRUSTAND 

EN LETTERHOUT 
UIT SURINAME 

ZIJN MATERIALEN 
DIE VOOR DE GREPEN 

VAN HILLKNIVES 
WORDEN GEBRUIKT.

MESSEN
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WIE BEN JIJ DAN?
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 Gefascineerd door musicals én afstuderen bij 
 het gevangeniswezen. Marieke doet ‘t allebei 
 en gaat die twee werelden wellicht ooit nog 
 eens combineren. 

Musicals…
‘Toen ik tien jaar was, namen mijn ouders mij mee 
naar de musical Aida en vanaf toen is mijn liefde voor 
de musical nooit meer overgegaan. Ik speel trompet en 
op de middelbare school speelde ik al in musicals. Ik 
dacht erover om naar het conservatorium te gaan of 
om professioneel muzikant te worden. Die ambitie had 
ik wel, maar ik denk dat ik daarvoor het talent mis.’

Reclassering…
‘Tja, het is een heel andere wereld dan waar ik vandaan 
kom, ik ben heel beschermd opgevoed. Tegelijkertijd 
zijn mensen die de verkeerde kant op zijn gegaan of 
verslaafd zijn geraakt natuurlijk ook maar gewone 
mensen. Deze vorm van hulpverlening spreekt mij 
aan, misschien ook wel omdat ik een stukje van de 
wereld wil verbeteren. Ik studeerde hiervoor crimino-
logie aan de universiteit, maar ik haalde mijn p niet. 
Via sph kom ik nu toch weer bij criminologie en het 
gevangeniswezen.’ 

En toch ook weer bij musicals…
‘Met vier anderen heb ik Het Musical Collectief opge-
richt. In juni volgend jaar komen we met de produc-
tie Robin Hood, die wordt opgevoerd in De Nieuwe 
Regentes in Den Haag. Onze producties zijn voor ge-
vorderde amateurs, en we streven een hoge kwaliteit 
na. Voor de hoofdrollen moet je wel talent hebben en 
voor die spelers kan ons collectief misschien de spring-
plank zijn naar een professionele carrière. Maar verder 
is ons initiatief bedoeld als een gezellige vrijetijdsbe-
steding voor studenten en andere jonge mensen.’ 

Combineren?
‘Sph richt zich in de reclassering ook op creatieve ac-
tiviteiten. Juist bij mensen die door een stoornis als 
schizofrenie crimineel zijn geworden én geholpen wil-
len worden, kunnen zulke activiteiten helpen. Door het 
spelen van een musical, en vooral ook door de voor-
bereidingen, zou je hen kunnen leren samenwerken.’

Over tien jaar…
‘Ik hoop dat Het Musical Collectief dan bekend en echt 
succesvol is. En dat we dan zo’n tien producties heb-
ben gedaan, elk jaar één. Misschien ben ik er dan ook 
nog wel, aan de zijlijn, bij betrokken. En misschien heb 
ik de musical dan wel geïntroduceerd in de psychia-
trie. Dat zou een vernieuwing zijn, want nu gaat het bij 
creatieve activiteiten om een keertje muziekles of een 
keertje schilderen. Dat allemaal samenbrengen tot het 
maken van een musical zou erg mooi zijn.’O   
Jos van Nierop

Het Musical Collectief (www.hetmusicalcollectief.nl) is nog op 
zoek naar orkestleden. 

MARIEKE DE ZANGER (22) 
Vierdejaars sociaal 

pedagogische hulpverlening (sph) 

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

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. 

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

STUDENTEN SERVICE CENTER
Rochussenstraat 198, begane grond
010-794 42 00
Open: 9.00-17.30 

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

WTC Beurs
• Instituut voor Financieel Management 
(fi nancieel recht en economie)
Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
Telefoon (010) 794 6012



HANDS-ON


