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<ELINE JETTEN
Illustrator
Ze studeerde in 
2012 af aan de 
WdKA en 
combineert een 
freelancebestaan als 
illustrator met 
modellenwerk. Zie 
haar robotillustratie 
op p.18.

<EVA BOMERT & 
INDIE VOSS. Tweedejaars lifestyle, 
WdKA
Hoe style je een student 
die in zijn baan bedrijfs-
kleding moet dragen? Eva 
en Indie gaven een 
eigentijdse look aan de 
maritieme outfit van 
student Huig-Jan. (p.20)

SARAH AMRANI & VEERLE 
KLUIJFHOUT>

Tweedejaars lifestyle, WdKA
Wat een klus om twee 
studenten te stylen tot 

professional. Nooit eerder 
shopten ze zo veel kleren 
in één keer. Het resultaat 

mag er zijn. (p.20)
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Ze woont in Rotterdam en presenteert 
in februari haar nieuwe album: The One. 
Ntjam Rosie over woekeren met je talenten, 
haar geloof in God en haar korte avontuur 
op de Hogeschool Rotterdam.

Lector Jacomine de Lange sleepte een 
onderzoekssubsidie van 450.000 euro binnen. 
De hogeschool zet het in voor onderzoek naar 
zelfredzaamheid en vitaliteit van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. 
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Vier studenten lifestyle van 
de WdKA transformeerden 
drie HR-studenten naar de 
professional die zij over 
een paar jaar zullen zijn. 
Ontmoet de juf, de kapitein 
en de projectmanager.
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Bezoekjes aan de decaan
Vorig collegejaar bezochten 5.438 studenten 
een decaan. Het aantal gesprekken nam toe 
met vier procent. Met welke vragen klopten 
studenten aan bij het decanaat?

Bron: Jaarrapportage decanaat 2013-2014, Hogeschool Rotterdam.

2013
2014

Persoonlijke
omstandigheden

Materiële voorzieningenStudieaanpak

WetgevingStudiekeuze

PERSOONLIJKE PROBLEMEN STAAN MET STIP OP NUMMER ÉÉN BIJ STU-
DENTEN DIE HET SPREEKUUR VAN DE HOGESCHOOLDECANEN BEZOE-
KEN. Het aantal studenten dat zelf of in het gezin te maken heeft met 
financiële problemen, neemt toe. Ouders raken bijvoorbeeld hun baan 
kwijt, of het overkomt de student zelf. Ook zien de decanen meer stu-
denten met psychische problemen. Vooral de groep die last heeft van een 
angststoornis groeit. Studenten anno 2014 zijn ook zwaarder belast dan 
generaties voor hen. Steeds meer studenten springen bij in de zorg voor 
(zieke) familieleden of ze hebben zelf al een kind. 
Uitschieter is de Rotterdam Academy, het instituut waar de associate 

degrees onder vallen. Daar is het percentage dat een decaan bezoekt 
vanwege persoonlijke omstandigheden het hoogst met 76,9 procent, ge-
volgd door IFM (financieel management, 71,9 procent) en CMI (commu-
nicatie, multimedia en informatietechnologie, 70,1 procent). De laagste 
score laat het bedrijfskunde-instituut IBK zien. Daar gaat 44,7 procent 
langs de decaan vanwege persoonlijke omstandigheden, maar deze stu-
denten melden zich wel het vaakst met vragen rondom studieaanpak 
(36 procent), bijvoorbeeld voor cursussen rondom studievaardigheden 
of studeren met een beperking.O

INFOGRAPHIC NIEUWS

HET IS HET JONGSTE INSTITUUT VAN DE HOGE-
SCHOOL ROTTERDAM: DE ROTTERDAM ACA-
DEMY. Volgens directeur Bert Reul heerst er nog 
altijd een jongehondenmentaliteit onder de 120 
docenten die er werken. ‘Ik had net weer een 
docent in mijn kamer die een plan had voor een 
nieuwe associate degree. Het is leuk werken met 
dat soort enthousiaste mensen.’
De Rotterdam Academy biedt tweejarige associate 
degrees aan en onderscheidt zich daarmee van de 
andere onderwijsinstituten. De studenten komen 
voornamelijk van het mbo. Ze zijn ouder dan de 
‘gewone’ bachelorstudent en hebben vaker al een 
gezin of andere verantwoordelijkheden naast hun 
studie. Ze kiezen bewust voor de tweejarige associ-
ate degree, omdat deze opleidingen praktijkgerich-
ter zijn dan de meeste bachelors. Ook kunnen ze 
zo op een redelijk veilige manier kijken of ze het 
hbo-niveau aankunnen. ‘En als het goed gaat, kun-
nen ze na hun Ad-diploma door naar het derde jaar 
van de bachelor’, aldus Reul.

baan op niveau
Dat gebeurt ook. In juli 2013 studeerde de eer-
ste lichting RAC-studenten af. Van deze 77 af-
gestudeerden stroomde 30 procent door naar de 
verwante bachelor. Reul: ‘Dit collegejaar hadden 
we een vergelijkbaar percentage doorstroom. Ik 
ben tevreden over dat aantal. Wij leiden hier op 
voor een diploma. Dat de meerderheid na afstu-
deren dus kiest voor een baan, hoort bij het feit 
dat we een beroepsopleiding zijn. Het overgrote 
deel vindt binnen een paar maanden werk op 
niveau. Daar zijn we heel blij mee, hoewel we 
ook weten dat het in de eerste lichting om kleine 
getallen ging. Het wordt vooral spannend om te 
zien of het cohort van 2013 ook zijn weg naar 
een baan vindt.’ In dat jaar maakte de RAC een 
explosieve groei door van 66 procent.
Hoe gaat het ondertussen met de studenten die zijn 

doorgestroomd naar de bachelor? ‘Ik heb alleen 
cijfers van het eerste cohort dat in juli 2013 is afge-
studeerd’, vertelt Reul. ‘Zij zitten nu in hun vierde 
jaar en ze doen het goed. De studenten van de Ad 
ondernemen studeren bij small business en hebben 
in jaar 3 gemiddeld meer dan 53 van de 60 studie-
punten (ects) gehaald. Officemanagementstudenten 
die naar bedrijfskunde MER doorstroomden, haal-
den 47 ects en de doorstromers van maintenance & 
mechanics 50 ects.’

naadloze doorstroom?
Bij de meeste associate degrees is er een naad-
loze doorstroom naar jaar 3 van de bachelor. 
Maar soms is er een schakelprogramma nodig. 
Bij bedrijfskunde MER gaat het om een pro-
gramma van vijf studiepunten met bedrijfseco-
nomie en recht. Reul: ‘Om te voorkomen dat ze 
door dit extra programma gaan achterlopen, ver-
valt een aantal cursussen waarvan de inhoud al is 
gedekt in de Ad-opleiding.’
Ingewikkelder is het bij de associate degree ICT 
service management. De eerste doorstromers 
worden in september 2015 verwacht. Reul: ‘Dit 
zijn studenten die hebben gekozen voor ser-
vicemanagement. Maar als je informatica wilt 
studeren, moet je ook kunnen programmeren. 
Het schakelprogramma dat deze afgestudeerden 
nodig hebben, is dus omvangrijker dan bij be-
drijfskunde MER. Waarschijnlijk gaat het om 20 
studiepunten. Momenteel zijn we in gesprek met 
de collega’s van informatica hoe dat een plek kan 
krijgen in het curriculum.’

geen overstap naar Ad na bsa
Bij doorstroom is het een voorwaarde dat stu-
denten echt een Ad-diploma hebben. Waar een 
bachelorstudent aan zijn derde jaar kan beginnen 
terwijl hij nog niet alle tweedejaarsvakken heeft 
gehaald, kan een Ad-student dat niet. Ook wordt 
er een harde grens getrokken bij de overstap van 
een bachelor naar een associate degree bij een 
negatief bindend studieadvies (bsa). Deze stu-
denten mogen niet overstappen naar de verwante 
Ad. Het studentendecanaat van de Hogeschool 
Rotterdam pleit in zijn jaarverslag voor een uit-
zondering op deze regel. Er zijn studenten voor 
wie het Ad-traject qua zwaarte en studieduur een 
meer haalbare optie is dan de bachelor. 
Reul begrijpt het pleidooi, maar ‘regelgeving van 
de Hogeschool Rotterdam houdt dat nu tegen’. 
Studenten die bijvoorbeeld vanwege zorgtaken 
beter op hun plek zouden zijn bij de kortere as-
sociate degree kunnen al eerder in het studiejaar 
die overstap maken, zegt Reul. ‘Waarom zou 
je wachten tot je dat bsa oploopt? Het gebeurt 
regelmatig dat we bachelorstudenten binnen-
krijgen. In het eerste halfjaar is die overstap nog 
mogelijk.’
Ook zijn er studenten die beter functioneren bij 
de stevige begeleiding die de Rotterdam Aca-
demy biedt. ‘In het verleden hebben we weleens 
overleg gehad over studenten die net onder de 
bsa-norm zaten en wilden overstappen. In een 
enkel geval hebben we die student laten komen. 
Dat deden we als we dachten dat hij het beter 
zou doen binnen ons systeem van onderwijs en 
studieloopbaancoaching. In deze uitzonderings-
gevallen is het bsa door de directeur van de ba-
chelor ingetrokken.’O Esmé van der Molen

Lees meer over de studieloopbaanbegeleiding 
bij RAC op p.26.

In 2013 studeerde de eerste lichting studenten van de Rotterdam Academy af. 
Hoe gaat het met deze groep en hoe vaak stromen ze door naar de bachelor?

30 procent van 
de Ad-studenten stroomt door
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 DOORSTROMERS VAN DE 
 AD ONDERNEMEN HAALDEN 

 IN JAAR 3 VAN DE BACHELOR 
 53 STUDIEPUNTEN. 

ROTTERDAM 
ACADEMY IN CIJFERS

12 associate degrees 
1.600 studenten
120 docenten
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KORT

4.000 2 51 32In 2012/13 haalden 
4.000 personen hun 
doctorstitel.

Dat is 2 keer zo veel 
als 20 jaar geleden.

Van de 30-35-jarigen 
is 51% vrouw. 1/3 Van alle 

gepromoveerden 
is 1/3 vrouw.

Sinds kort werken zes cliënten van Pameijer bij de Hogeschool Rot-
terdam. Pameijer is een organisatie die mensen met een (lichte) ver-
standelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen 
ondersteunt bij het zelfstandig functioneren. Voor de een is dat leren of 
werken, voor de ander is dat het huishouden op orde krijgen.
De zes hebben ondersteunende taken in de catering en bij de facilitaire 
dienst (fadi). Ze werken in de keuken, vullen maaltijden aan en brengen 
samen met iemand van de fadi de post rond. ‘Onze cliënten zijn heel 
positief ontvangen’, vertellen leerwerkcoaches Krista de Jonge en She-
mara Vingerhoets van Pameijer. ‘En dat is goed voor hun gevoel van 
eigenwaarde.’ 
De zes Pameijercliënten werken voorlopig alleen op de locatie Museumpark. 
Studenten van de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening onder-
zoeken de mogelijkheid om ook cliënten op de andere hogeschoollocaties 
te plaatsen.

De HR en Pameijer geven door de samenwerking uitvoering aan 
de Participatiewet, waarmee de overheid meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk wil krijgen. Gemeenten worden 
verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken, 
maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet is op 
1 januari 2015 ingegaan.

NIEUWS

WAT: DE REKENING DELEN HEEL GESCHIKT VOOR: 
ALS JE NIET ECHT VERDER WILT SAMEN MINDER GESCHIKT 
VOOR: DATERS DIE EEN STATEMENT WILLEN MAKEN 
KOST DAT? DE HELFT DUS

HET IS WOENSDAGAVOND EN DE WIND BLAAST DIKKE RE-
GENDRUPPELS TEGEN HET RAAM VAN DE HAMBURGERTOKO 
WAAR IK MET MAARTEN OP DATE BEN. Na een paar dagen 
mailen via OkCupid besloten we elkaar te ontmoeten. We ken-
nen veel dezelfde mensen en we hebben ook best wat overeen-
komsten dus we kunnen prima afspreken om te kijken of we 
elkaar aantrekkelijk vinden.
Nee dus.
Begrijp me niet verkeerd: ik vind Maarten niet echt stom, maar 
ook niet echt leuk. Er vallen geen ongemakkelijke stiltes, we zijn 
het nergens echt over oneens en ik kan ook best om z’n grapjes 
lachen, maar we verschillen veel. Hij zit in het weekend het liefst 
thuis op de bank met een boek, houdt van functionele kleding en 
in de vakantie gaat ie het liefst wandelen of fietsen. Ik niet. 
De bordjes zijn leeg, de resten ketchup zijn van kinnen en 
truien gepoetst en hij vraagt om de rekening. Dan komt de 
ober aanlopen met het schoteltje. Dit is een kritiek moment. Even 
laat ik onze mogelijke toekomst aan me voorbij trekken. Ik kan 
me niet voorstellen dat we ooit zouden zoenen en verder daten 
met de jongste bejaarde van Nederland zie ik ook niet zitten. 
Deze date krijgt geen vervolg. 
Een van de manieren om dit duidelijk te maken is door de re-
kening te delen. Echt waar. Als vrouw heb je de volgende opties: 
Je laten trakteren betekent ‘ik wil je nog wel een keer zien’. Je 
zou er zelfs bij kunnen zeggen dat jij de volgende keer betaalt. 
Smooth move! 
De rekening naar hem toeschuiven betekent ‘dit was zo stom 
dat jij best voor mijn tijd mag betalen’. Dit is full-on bitch  modus, 
dat je het weet. En de rekening delen betekent ‘we dachten dat er 
iets was, we hebben het geprobeerd, maar het is er niet’. Prima 
voor vanavond.
Twintig euro lichter en met een afscheidszoen op beide wangen 
loop ik naar huis. Op naar de volgende.

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

DATEN MET TOSCA
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 CIJFERS:                            INHAALSLAG VROUWELIJKE 
PROMOVENDI In 2013 werkten 32 docenten en lectoren van 

de HR aan een promotieonderzoek.

Bronnen: CBS en Jaarverslag 2013 Hogeschool Rotterdam

Na 36 jaar gewerkt 
te hebben bij de Ho-
geschool Rotterdam 
heeft Johan Seven-
huijsen, directeur on-
derwijs en kwaliteit, 
afscheid genomen. 

Hij is met pensioen. Hij ‘vierde’ zijn 
afscheid met een symposium over de 
twee thema’s die hem al die jaren het 
meeste aan het hart hebben gelegen: 
studiesucces en diversiteit. 
‘Dat studiesucces samenhangt met 
diversiteit, doet me gewoon pijn. 
Niet-westerse allochtonen (twin-
tig jaar geleden 6,8% van de hoge-
schoolpopulatie, nu 33%), studenten 
uit gezinnen met een zwakkere soci-
aaleconomische achtergrond, eerste-
generatiestudenten en studenten met 
een handicap zijn 
nog steeds minder succesvol dan wat 
ik voor het gemak maar even 
de hockeymeisjes noem.’ 
De hogeschool doet daar wat aan 
met doelgroepmentoraten, peercoa-
ches en ondersteunend onderwijs. 
Maar dat blijkt niet voldoende. Se-
venhuijsen: ‘Het zou mooi zijn als de 
docententeams de komende jaren de 
thema's diversiteit en studiesucces 
op hun agenda zetten. Zij moeten 
met elkaar het gesprek aangaan over 
hoe zij studenten tegemoet treden en 
ook hun eigen vooroordelen onder 
ogen zien.’
Het volledige afscheidsinterview met 
Johan Sevenhuijsen is te lezen op 
profielen.hr.nl, zoek op ‘Sevenhuijsen’. 

Op het dak van de pas gere-
noveerde scheepsbouwloods 
op het RDM-terrein staat het 
grootste zonnepanelenpark 
van de Rotterdamse haven. 
De jaarlijkse capaciteit is on-
geveer 500 MWh, goed voor 
zo’n 150 huishoudens. Het 
zonnepanelenpark is met be-
hulp van het Havenbedrijf 
Rotterdam ontwikkeld.

‘Dat studiesucces 
samenhangt 

met diversiteit 
doet me pijn’

ZONNEPANELEN 
OP RDM
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 PAULINE, PATRICK EN VINCENT ZIJN 

 AL HELEMAAL INGEBURGERD OP DE HOGESCHOOL 

OMDAT VOOR EEN-OP-EENBEGELEIDING VAAK TIJD EN 
MIDDELEN ONTBREKEN, BESTAAT HET HUIDIGE ACTIVI-
TEITENAANBOD VOOR DEMENTERENDEN VOORAL UIT 
GROEPSACTIVITEITEN. Het kenniscentrum Zorginnovatie 
van de HR onderzocht of het spelen van eenvoudige in-
dividuele computerspelletjes op de iPad van invloed is 
op stemming en gedrag. Studenten van gezondheids-
zorg- en technische opleidingen ontwikkelden nieuwe 

apps en selecteerden bestaande apps voor ouderen met dementie. Het 
onderzoek toonde aan dat het spelen van happy games bijdroeg aan een 
gevoel van prestatie, een positief zelfbeeld en een gevoel van verbon-
denheid. Ook zorgverleners zijn positief en zien de happy games als een 
goede aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen dagbehandelingen en kleinschalige 
woonvormen voor mensen met dementie in de gezondheidszorginstellin-
gen Laurens, Aafje en Humanitas. Voor verzorgenden en mantelzorgers 
is een instructiemodule gemaakt en voor spelontwikkelaars een rapport 
over het programmeren en designen voor mensen met dementie.

Meer info: zorginnovatie.hr.nl. 
Op p.18  kun je meer over dementieonderzoek lezen.

HAPPY GAMES

PAMEIJERCLIËNTEN AAN DE SLAG BIJ HR

 Door: Elzeline Kooy, vorig jaar afgestudeerd aan 
de Willem de Kooning Academie als illustrator.

 CARTOON: 'DENKEND AAN VALENTIJNSDAG...'
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‘HET VOELT ALSOF IK IN EEN GRIJS GEBIED VAL. Twee maanden geleden 
heb ik na allerlei testen te horen gekregen dat ik niet meer mag paralym-
pisch zeilen. Ja, ik kan zelfstandig mijn boodschappen doen bij de Albert 
Heijn. Maar sporten op een normaal niveau is voor mij onmogelijk. Ik kan 
niet rennen of meedoen aan een potje voetbal of tennis. Daarom ben ik 
het niet eens met de paralympische regels. Voor mij is er namelijk geen al-
ternatief. Toch moet ik mij erbij neerleggen. Boos worden slaat nergens op. 
‘Want: hallo! Ik kan wel gewoon weer lopen, terwijl ik ook acht maanden in 
een rolstoel heb gezeten. In 2012, februari, was ik met mijn hockeyteam 
op skivakantie. Skiën, après-skiën, feesten. Op een dag haalde ik de 90 
kilometer per uur. Een dag later wilde ik dat snelheidsrecord verbeteren. Ik 
was roekeloos, deed wel vaker gekke dingen. Ik ging nóg hoger en harder, 
vloog van de zwarte piste af, over een kuil heen en landde frontaal op een 
schots. Ik wist meteen dat het mis was.’ 

BIKKELHARDE BOODSCHAP
“Guus, je gaat nooit meer lopen. Bereid je voor op een leven in een rolstoel. 
Wees blij dat je nog leeft.” Het was een bikkelharde boodschap van de arts 
in het ziekenhuis. Ik had een dwarslaesie. Er was letterlijk een rugwervel 
ontploft, waardoor mijn zenuw aan een zijden draadje hing. Er kwamen 
geen signalen meer door van voeten en benen naar mijn hersenen. Ik kon 
niets bewegen. 
‘Ik heb geen enkel traantje gelaten. Een zinnetje bleef in mijn gedachten 
hangen. Er was een minieme kans op herstel. Daar besloot ik vol voor te 
gaan. Na een tweede operatie kreeg ik steeds meer gevoel terug en kon ik 
mijn teen een klein beetje bewegen. Man, ik ben gaan trainen, trainen, trai-
nen. Ik zag het als een soort drill camp. Letterlijk stapje voor stapje ging ik 
vooruit. Lopen achter de rollator, looprekjes, met twee krukken, één kruk.’

AUTOOTJE VOOR DEUR 
‘Toen ik weer korte stukjes zelfstandig kon lopen, belde de bondscoach zei-
len. Voor mijn ongeluk deed ik al aan zeilen. Het is een klein wereldje, dus 
hij had van mijn val en revalidatie gehoord. Of ik niet een topsporttraject 
in wilde in het paralympisch zeilen? Ik hoorde een aantal verhalen. Tripjes 
naar het buitenland, een eigen bootje van de watersportbond, maandelijks 
geld op de rekening en een autootje voor de deur. Nou, dat zag ik wel zitten. 
‘Zonder verwachtingen werkte ik toe naar het WK. Zeilen is heel technisch. 
In het paralympisch zeilen bestuur je de boot met allerlei touwtjes als een 

soort formule 1-wagen. Daar word je wel degelijk moe van. Dagelijks sleu-
telde ik met mijn coach aan de beste technieken. In Ierland werd ik tot mijn 
grote verrassing wereldkampioen. Waanzinnig. Alle voordelen waarover ik 
had gehoord, kwamen uit. Ik had een lekker leventje.
‘De Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werden het volgende 
doel. Daar wilde ik winnen. Ook wilde ik weer gaan studeren. Heel bewust 
koos ik voor sportmarketing & management aan de Hogeschool Rotterdam. 
Een topsportstudie die uitstekend te combineren zou kunnen zijn met mijn 
trainingen. Maar nu val ik dus buiten de boot. Om frustraties te voorkomen 
ben ik er onmiddellijk mee gestopt. Ik heb mijn droom moeten laten varen. 
Ik had het dik voor mekaar. Dat hield plotseling op toen ik zo gezegd té 
gezond was. Eigenlijk is het hartstikke goed nieuws natuurlijk. Maar ik blijf 
een dubbel gevoel houden. Het topsportersleven en mijn winnaarsmentali-
teit hebben wel mijn herstel bevorderd, denk ik. En nu ik dus fysiek vooruit 
ben gegaan, mag ik niet meer meedoen.’

ACHTER DE LOPENDE BAND 
‘Ik leef weer een normaal studentenleventje, net zoals mijn vrienden. Het 
autootje heb ik moeten inleveren. Ik reis voortaan met de tram naar school. 
De duizend euro per maand is ingeruild voor de stufi. Nu werk ik bij mijn 
vader in de lijmfabriek achter de lopende band. 
‘Ik heb door het ongeluk wel alles meer leren waarderen. Een tweede leven 
klinkt zo zwaar. Maar ik ben blij met wie ik ben en wat ik doe. Het heeft mij 
veranderd. Ik ben rustiger geworden. Vroeger wilde ik alleen maar feesten, 
mijn eigen weg bepalen. Nu ben ik iets serieuzer en vind ik het ook belang-
rijk dat ik mijn studie haal.
‘Colleges en lessen vond ik vroeger maar saai. Ik werd er moe van. Maar tot 
nu toe heb ik het naar mijn zin op deze opleiding. Ik loop niet tegen beper-
kingen op tijdens mijn studie. Wel ben ik wat ouder dan mijn klasgenoten. 
Ik heb het een en ander meegemaakt en merk dat ik wat verder ben. Pfff, ik 
vind het altijd zo vreselijk als ik dit mensen van mijn leeftijd hoor zeggen… 
Maar soms denk ik: waar hebben jullie het in hemelsnaam over? 
‘Het zeilen heb ik niet helemaal vaarwel gezegd. In juni komt de Volvo 
Ocean Race twee dagen naar Scheveningen. Dat is precies in de periode 
dat ik stage moet lopen. Het zou fantastisch zijn om dat daar te doen op de 
afdeling communicatie en persvoorlichting.’ 0   
Pim Bijl

Guus Bijlard (21) begon dit collegejaar aan zijn studie sportmarketing met 
een topsportstatus. Hij zou, als wereldkampioen paralympisch zeilen, over 

twee jaar voor goud gaan in Rio de Janeiro. Nu is Guus niet invalide genoeg 
meer en leeft hij weer een normaal studentenleventje.

 Paralympisch zeiler 
is niet invalide genoeg meer
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NIEUWS FLIPPING THE CLASSROOM

THUIS LES VOLGEN
HUISWERK MAKEN OP SCHOOL

Onlangs kwamen zo’n vijfitg docenten bij elkaar 
om te praten over flipping the classroom: het omdraaien 
van klassikale instructie en het individuele huiswerk. 
‘De spreekvaardigheid van mijn studenten is echt verbeterd.’

FUMIKO INOUE IS DOCENTE JAPANS BIJ DE 
RBS-OPLEIDING TRADE MANAGEMENT GE-
RICHT OP AZIË. ‘In de klas hebben we te vaak 
de illusie dat studenten alles snappen als 
we de stof goed hebben uitgelegd. Japans is 
een moeilijke taal en ik merkte regelmatig 
dat studenten niet alles begrepen hadden. 
Vandaar dat ik me begon te oriënteren op 
andere lesvormen. Ik had weleens nagedacht 
over het maken van filmpjes, maar van een 
collega leerde ik hoe ik gesproken tekst kon 
toevoegen aan een powerpointpresentatie en 
dat vond ik veel makkelijker. Het enige wat ik 
nodig had was een microfoontje zoals je ook 
voor je telefoon gebruikt, oortjes en een com-
puter of laptop, dus duur is het niet. Zo knut-
selde ik mijn eerste alternatieve les in elkaar.
‘In een ‘gewone’ les gaf ik 20 minuten gram-
matica en daarna gingen we 30 minuten oefe-
nen. Nu leren studenten thuis de grammatica 
met behulp van mijn ingesproken powerpoints 
en oefenen ze in de les eerst 10 minuten in-
dividueel en daarna 40 minuten in groepsver-
band. Daardoor slijt de kennis beter in en lukt 
het mij om de hele les Japans te spreken in 
plaats van Japans, Engels én Nederlands. Ook 
dat is natuurlijk beter voor het leren.
‘Met mijn eerste presentaties was ik zo’n drie 
uur bezig, meestal ’s avonds en thuis. Daarom 
hoor je er ook huisgeluiden op, zoals het 
draaien van de vaatwasmachine.’ 
Gelach en herkenning in de zaal want veel do-
centen worstelen met het gebruik van nieuwe 
media en komen daar meestal in de avond-
uren pas aan toe.
Inoue vroeg haar onderwijsmanager om extra 

uren voor het ontwikkelen van haar digitale 
materiaal en die uren kreeg ze ook. Toereikend 
waren ze niet want alle begin is moeilijk, maar 
heb je je ingesproken powerpoints of filmpjes 
eenmaal gemaakt, dan kun je ze hergebruiken 
en komt die tijdsinvestering wel weer terug. 
‘In het begin kostte het megaveel tijd, maar 
mijn werk is er echt leuker door geworden en 
belangrijker dan dat: het komt het onderwijs 
ten goede. ‘

 VERBETERING SPREEKVAARDIGHEID 
Inoue ziet dat studenten veel voordelen erva-
ren, vooral de gemotiveerden onder hen.
Zij kunnen de les ‘bijwonen’ zo vaak en wan-
neer ze maar willen, vaart maken door de 
lessen intensiever te volgen dan ze op school 
worden aangeboden en de gesproken po-
werpointlessen opnieuw gebruiken bij het 
voorbereiden van de toets. Bij de meeste stu-
denten constateerde zij een heel snelle verbe-
tering van de spreekvaardigheid. 
Goede studenten pakken nog meer voordelen: 
zij kunnen de stof uitleggen aan studenten die 
de powerpointlessen niet hebben bekeken en 
dat geeft hen een extra verdiepingsslag. 
Nadelen ziet ze ook. Studenten die de les thuis 
niet hebben gevolgd, zijn in het klaslokaal 
verloren en als zij niet alle zeilen bijzetten om 
de achterstand in te lopen, lukt dat helemaal 
niet meer. Daardoor kan een tweedeling in de 
klas ontstaan. 
Inoue werkt nog te kort met haar digitale ma-
teriaal om zware conclusies te kunnen trek-
ken, maar de eerste lichting studenten liet een 
iets verhoogd rendement op de toets zien.

 LAPTOPKLASSEN 
In een geanimeerde discussie wisselden de 
docenten kennis en ervaring uit, maar het 
punt van de tijdsinvestering bleef terugko-
men. ‘Waarom maken uitgevers dit digitale 
lesmateriaal niet voor ons?’ vroeg een van 
de aanwezigen zich af. ‘Voor leerlingen in het 
basis- en voortgezet onderwijs is er volop di-
gitaal lesmateriaal.’
In het basis- en voortgezet onderwijs zijn 
het de scholen die de boeken kopen en in 
het hoger onderwijs doen de individuele stu-
denten dat. De uitgevers zijn bang voor het 
kopiëren van hun materiaal. Dat is in het ba-
sis- en voortgezet onderwijs veel beter in de 
hand te houden, weet een van de aanwezi-
gen. En daarom ligt het initiatief in het ho-
ger onderwijs bij de docenten en niet bij de 
uitgeverijen.
Een aanwezige docent maakt zich zorgen 
over scholen in het voortgezet onderwijs die 
experimenteren met laptopklassen. ‘Die kin-
deren doen bijna alles digitaal. Die schrikken 
zich rot als ze over een paar jaar op een ho-
geschool komen en een boek voor hun neus 
krijgen. We moeten opletten dat we de aan-
sluiting met de volgende generatie studenten 
niet gaan missen. We moeten aan de bak. We 
kunnen niet lang meer wachten.’O   
Dorine van Namen

Op www.profielen.hr.nl kun je meer lezen over 
de ondersteuning die de HR docenten biedt bij 
het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. 
Zoek op: flipping the classroom.
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EEN LANDMIJNBACTERIE EN EEN BIJBEHOREND HANDZAAM APPA-
RAATJE OM DE LANDMIJNEN MEE OP TE SPOREN. Het idee en de 
uitvoering vielen vorig jaar in de prijzen op de internationale wed-
strijd voor genetisch gemanipuleerde machines (iGEM, een spin-off 
van MIT) in Boston. 
De bacterie, de welbekende en makkelijk te manipuleren E. coli, is 
zo aangepast dat zij een elektrisch signaal produceert wanneer zij in 
contact komt met sporen van explosieven (TNT, DNB en DNT). Zo kun 
je met een standaard voltagemeter en een paar bacteriën vaststellen 
of er (lekkende!) landmijnen in de buurt zijn.

 ELEKTRISCH SIGNAAL 
‘Nog steeds sterven veel mensen door landmijnen’, zegt Esra Bekdas, 
vierdejaars biologie en medisch laboratoriumonderzoek aan de 
Hogeschool Rotterdam. Samen met medestudent Cristy Verzijl werkte 
ze mee aan de nieuwe bacterie, als zelf in te vullen onderdeel van 
hun honoursprogramma. De twee HR-studenten werkten samen met 
studenten van de TU Delft en de Universiteit Leiden.
Tijdens hun brainstormsessies bedachten de studenten honderden 
ideeën, zoals een bacterie die rubber of papier produceert, maar 

‘we hadden iets nodig dat aandacht zou trekken’, zegt Esra. Daar 
moesten de explosieven voor zorgen.
De bacterie had gemakkelijk iets heel anders kunnen detecteren, 
legt Esra uit. Het bijzondere aan de bacterie is vooral het elektrische 
signaal. Die functie hebben ze uit een andere bacterie gehaald en 
in de E. coli gestopt. Dat kostte ‘heel veel labwerk’, zegt Esra. ‘Niets 
garandeerde ons dat het idee ook in de praktijk zou werken.’
Esra is ook naar de Explosieven Opruimingsdienst in Soesterberg 
geweest om te onderzoeken hoe toepasbaar het idee is. Daar wa-
ren ze enthousiast: het alternatief dat de studenten bedacht heb-
ben, zou veel goedkoper zijn dan de gebruikelijke methodes en zou 
vooral voor geïmproviseerde bommen goed werken. Daaruit lekt de 
TNT sneller.
In Boston had het Delfts-Leids-Rotterdamse team concurrentie van 
zo’n 250 teams. De groep van Esra en Cristy won de eerste prijs 
in een van de elf categorieën, microfluidics. Tijd om het landmijn-
detectiebacterie-apparaatje verder de wereld in te helpen heeft ze 
helaas niet. Zoals het een honoursstudent betaamt, is ze alweer druk 
met andere bezigheden: afstuderen en een opleidingssymposium 
organiseren.O   Olmo Linthorst

NIEUWS

Honoursstudenten winnen een prijs met een genetisch gemodificeerde 
bacterie. De Explosieven Opruimingsdienst reageert enthousiast.

E. coli spot landmijn
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JAIVY ELMONT HERKENT ZIJN JONGERE ZELF IN DIEGO. DIEGO IS EEN 
LEUK VENTJE, VINDT JAIVY. Maar op school wil het niet zo vlotten. 
Motivatieproblemen. Hij weet precies wat hij wil worden: gamedesigner. 
Jaivy, tweedejaars verpleegkunde: ‘Ik zeg tegen hem: daar heb je wel 
een diploma voor nodig. Ik weet hoe hij in elkaar zit. Ik was ook zo. Naar 
school gaan zag ik als moeten. Nu probeer ik hem te helpen. Eerst zag ik 
een beetje op tegen dit vak, maar ik merkte al snel dat Diego helpen mij 
een fijn gevoel geeft. Ik ben niet voor niets de zorg ingegaan.’

 MAQUETTE 
Achter een van de computers in het lokaal op de tweede etage van 
het Rotterdams Vakcollege de Hef helpt Kristen van Nieuwenhuyzen 
Boran met een Engelse kruiswoordpuzzel. Als de twee tijd over heb-
ben na het doorlopen van zijn huiswerk, houden ze zich bezig met 
‘hun project’. Dan lopen ze over straat en bekijken ze gebouwen. 
Samen zijn ze een maquette aan het maken. ‘Bij mijn eerste kennisma-
king vertelde Boran over zijn oom, een architect’, vertelt Kristen. Dat 
is haar vriend toevallig ook. ‘Daardoor hadden we meteen een klik.’
Architect worden is niet voor iedereen weggelegd. Maar Kristen vindt 
het vaak jammer hoe vmbo-leerlingen als Boran worden weggezet. 
‘We moeten af van dat stigma en meer in kansen denken. Wij ontwik-
kelen samen zijn interesse in dit vakgebied. Misschien wordt Boran 
uiteindelijk geen architect, maar in de bouw worden ook veel andere 
mooie beroepen beoefend.’

Kristen en Boran vormen een van de koppels van het project Mentoren op 
Zuid. Dat programma ontwikkelde het Expertisecentrum Maatschappelijke 
Innovatie van de HR samen met scholen op Zuid. Studenten van verschil-
lende HR-opleidingen helpen de leerlingen bij het huiswerk, praten over 
studiekeuze en proberen hun beroepsperspectief te verruimen. 

 DOEL: TWEEDUIZEND STUDENTEN 
De studenten verpleegkunde zijn actief als mentor. Ze oefenen hun 
coachingsvaardigheden en doen grootstedelijke praktijkervaring op. 
Studenten kunnen ook deelnemen aan Mentoren op Zuid via het keuze-
vak of op andere plekken in het curriculum. Na de pilot op De Hef is het 
de bedoeling om het programma breed uit te zetten in het curriculum 
van de Hogeschool Rotterdam. De ambitie is om in collegejaar 2018-
2019 tweeduizend studenten op deze manier in te zetten als mentor.
Het zal straks na twee blokken best moeilijk voor de tweedejaars wor-
den om hun mentorleerling los te laten. ‘Hij voelt echt als mijn kindje’, 
zegt Stefanija Tomov lachend. Zij begeleidt Farhan. Farhan heeft geen 
flauw benul wat hij later wil worden. Stefanija: ‘Wil je daar in de va-
kantie over gaan nadenken?’
Terug naar Jaivy. Diego was er vandaag niet. Via Facebook gaat hij 
contact met hem zoeken. ‘Hij moet mij alles kunnen vertellen. Ik wil 
geen zakelijk contact, maar wel dat hij betere cijfers haalt. Ik wil als 
een grote broer voor hem zijn, een vriend die kan helpen. Dat heb ik 
zelf vroeger misschien wel gemist.’O   Pim Bijl

EEN GROTE BROER, 
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BIJDELES...

In het programma 
Mentoren op Zuid helpen 
HR-studenten kinderen 

uit Rotterdam-Zuid 
met hun huiswerk. 
Ook praten ze over 

de studiekeuze en het 
beroepsperspectief. 

Profielen was aanwezig 
bij het mentoruurtje van 

tweedejaars verpleegkunde 
op Vakcollege de Hef.

ZEBRO PRODUCT

DE ZEBRO STAAT VOOR ZESBENIGE ROBOT. HIJ KAN LOPEN EN SA-
MENWERKEN MET ANDERE ROBOTS. Hij lijkt op een insect en zo ge-
draagt hij zich ook. Net als een mier is hij individueel niet groot en 
sterk, maar door samenwerking met anderen kan hij grote klussen 
klaren. De Zebro wandelt nu nog in laboratoria op de TU Delft en 
Hogeschool Rotterdam, maar hij is voorbestemd om in een kolonie 
te werken op de maan en op Mars. 
De Zebro is begonnen als een project van de TU Delft, maar via 
een stage van een HR-student is de hogeschool bij het programma 
betrokken geraakt. Sinds september werken vijftien studenten elek-
trotechniek, technische informatica en werktuigbouwkunde aan de 
ontwikkeling van onderdelen van de Zebro. Ook wil de HR een link 

leggen met het mbo, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van testwerk-
zaamheden, waardoor de hele keten van onderwijs betrokken raakt 
bij de Zebro. 
Onlangs won de HR onder leiding van docent Wouter Pijnacker 
Hordijk met dit project de Innovatiebattle Beroepsonderwijs. Het 
feit dat de studenten en docenten niet alleen aan deze robot wer-
ken, maar tegelijkertijd leerlingen in het basisonderwijs en mbo 
enthousiast willen maken voor robots, leverde het team de eerste 
prijs en 10.000 euro op. Het geld wordt ingezet om meer Zebro’s 
te bouwen: geavanceerde prototypes voor onderzoek en goedkope 
versies om basisschoolleerlingen te laten kennismaken met tech-
niek.0   Esmé van der Molen

In zijn eentje is de Zebro beperkt. Maar door samen te werken met andere robots 
kan hij grote opdrachten volbrengen. Op de HR werken vijftien studenten aan deze robot.

Ontmoet: 
de zesbenige robot

DE ZEBRO IS 
VOORBESTEMD OM 
IN EEN KOLONIE OP 
DE MAAN EN OP 
MARS TE WERKEN.
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 Tekst Tosca Sel  Fotografi e Hermanna Prinsen 
INTERVIEW

 ‘IK BEN 
 GEEN ZESJE’ 

ZANGERES 
NTJAM 
ROSIE

Het is niet makkelijk om overal de beste in 
te willen zijn, maar de Rotterdamse muzikante 

Ntjam Rosie (31) heeft alles gegeven en presenteert op 
12 februari het resultaat: haar nieuwe album The One.



HET IS EEN GRIJZE, KOUDE DONDERDAGOCH-
TEND IN KRALINGEN EN ROSIE ERNST-BOEI 
KOMT BROODJESZAAK BUFKES BINNENGELO-
PEN. In een grote jas met dikke sjaal en brede 
haarband om haar korte haren schuift ze aan. 
Wanneer ze als Ntjam Rosie op het podium 
staat of zingt bij De Wereld Draait Door, schit-
tert ze je tegemoet, maar nu zou je haar zo 
voorbij kunnen lopen. Tot ze met een ijsthee 
voor zich over muziek begint te praten, want 
dan beginnen haar ogen te glimmen en stralen 
de passie en gedrevenheid bijna uit haar oren. 

WAT VOOR STUDENT WAS JIJ?
‘Voordat ik op mijn negende naar Nederland 
verhuisde omdat mijn moeder een Maastrichte-
naar trouwde, woonde ik in Kameroen. Daar 
zat ik met tachtig kinderen in de klas en die 
werden op basis van hun schoolresultaten ge-

rankt. Ik stond altijd ergens bovenaan in de top 
drie, vier of vijf. Ik hoefde niet de beste te zijn, 
maar ik wilde wel bij de besten horen. 
‘Op de middelbare school had ik vwo kunnen 
doen, maar ik koos voor de havo. Ik ben niet 
dom, maar ik ben gewoon niet zo van de boe-
ken. Als ik vwo was gaan doen, zou ik steeds 
met de hakken over de sloot overgaan terwijl ik 
wist dat ik ‘t niet nodig zou hebben. Het hbo is 
perfect voor mij, lekker praktisch.’

BEN JE NA DE MIDDELBARE SCHOOL DIRECT 
NAAR HET CONSERVATORIUM GEGAAN?
‘Dat wilde ik wel, dus deed ik vrij onvoorbereid 
een auditie. Wist ik veel hoe dat ging, ik kon 
niet eens noten lezen. Als commentaar kreeg ik 
“don’t even bother coming, ga eerst maar eens 
wat levenservaring opdoen.” Dus ging ik in de 
thuiszorg werken en onderzocht ik ondertus-
sen wat ik wilde. Ik verhuisde naar Rotterdam, 
waarom weet ik echt niet. Het was echt faith 
meant to be, het was God. Ik kan het niet an-
ders zeggen. En ik ging culturele maatschap-
pelijke vorming studeren aan de Hogeschool 
Rotterdam, maar dat werd ‘m echt niet voor 
mij.’

WAAROM WERKTE HET NIET?
‘Ik zat daar in het eerste jaar in het eerste blok 
en die docente zei iets van “zo veel procent van 
jullie gaat het eerste semester niet trekken om-
dat jullie hier om de verkeerde reden zitten.” 
Ik schrok, kon ze mijn gedachten lezen?! Ik was 
echt een van die mensen, ik had geen idee wat 
ik er deed. Ik zag mezelf geen cmv-meisje wor-
den, maar ik had ook geen idee wat ik dan met 

mezelf moest doen. Via school kwam ik bij m’n 
eerste bandje terecht en dat was heel leuk. Een 
van die jongens vroeg me toen waarom ik geen 
auditie deed voor het conservatorium en toen 
dacht ik: tja, waarom ook niet?’ 

DUS TOEN HEB JE ALLES GEDROPT 
EN BEN JE DE AUDITIE GAAN DOEN?
‘Nee! Ik liep rond op school tot ik Gods stem 
hoorde, ik kan het echt niet anders omschrij-
ven. “Als jij nog langer zo doorgaat en hier blijft, 
word je precies wat je niet wilt worden”, zei Hij. 
En dat was ook zo. Ik geloof niet in opgeven 
dus ik had de opleiding waarschijnlijk gewoon 
afgemaakt, maar het was niet mijn roeping. Ik 
moest de muziek in. Het brandde echt in mijn 
hart. Natuurlijk was ik nog steeds onzeker en 
angstig, maar ik moest het gaan doen. Punt uit. 
Dus ging ik van school, nam een baantje, zang-
les en ging me een jaar lang voorbereiden op 
mijn auditie voor Codarts.’ 

SPEELT GOD EEN GROTE ROL IN JOUW LEVEN?
‘Ja! Ik heb altijd een bijbel bij me, een kleine 
voor in m’n tas en een app op m’n telefoon. 
Mijn geloof is echt mijn drijfveer. Het is de bron 
waardoor ik ben wie ik ben. Het is de reden 
waarom ik bepaalde normen en waarden heb, 
waarom ik dingen wel en niet doe, getrouwd 
ben en veel waarde hecht aan zaken als vriend-
schap en familie. 
‘Je wordt geboren met bepaalde talenten en 
die moet je uitpluizen om te ontdekken hoe je 
daarmee kan shinen in de wereld. Ik kan niet al-
leen zingen bijvoorbeeld, ik kan ook een beetje 
koken, fotografie vind ik leuk, ik kan ook praten 

en had net zo goed presentator kunnen worden. 
Maar er is altijd een ding waar je je echt in on-
derscheidt en voor mij is dat muziek. Ga je die 
gave in de kast zetten en het af en toe als een 
parfum opspuiten om er zelf van te genieten of 
ga je er echt wat mee doen?’ 

JE GING ER DUS WAT MEE DOEN. NA EEN 
VOOROPLEIDING VAN EEN JAAR GING JE 
STUDEREN BIJ CODARTS WAAR JE MET EEN 
9,5 AFSTUDEERDE. DAT GING DUS GOED? 
‘Nee, het eerste jaar ging helemaal niet zo goed. 
Ik zag mezelf altijd afstuderen met een hoog 
cijfer, maar ik haalde zesjes. Ik zat dan op de 
wc te huilen uit frustratie: IK BEN GEEN ZESJE! 
In het tweede jaar kreeg ik een waarschuwing 
dat ik echt beter m’n best moest doen omdat ze 

me anders van school zouden sturen en toen 
gebeurde er iets in mij. Het was pijnlijk om te 
horen want ik had zo hard gewerkt en het was 
nog steeds niet genoeg, maar het was de waar-
heid. Dus ik moest mezelf een spiegel voorhou-
den en de leraren gelijk geven. Ik was druk met 
andere dingen, ik had een album uitgebracht en 
gaf optredens. Maar 99,5 percent just won’t do, 
ik moest harder werken, investeren in theorie 
en ritmische scholing. Echt, het is zo eng, alsof 
je Chinees gaat leren, maar ik werd er beter in 
en uiteindelijk vond ik het zelfs leuk.’

ONDERTUSSEN HEB JE VIER ALBUMS OP JE 
NAAM EN EEN AGENDA VOL OPTREDENS. 
KAN JIJ LEVEN VAN JE MUZIEK?
‘Ik zit niet in een commerciële hoek, maar toch 

kan ik m’n huur betalen. Het is dus zeker mo-
gelijk; het ligt er net aan wat je maatstaven 
zijn. Wil je twee keer per jaar op vakantie en 
twee auto’s of niet? Je moet bedenken wat 
kwaliteit van leven is voor jou. Mijn gezin, fa-
milie, de mensen van wie ik hou en een dak 
boven ons hoofd vind ik belangrijk. Mode vind 
ik geinig, maar het hoeft niet heel duur te zijn. 
In de uitverkoop kan ik goed scoren. En ik vind 
het ook niet erg om geld in m'n werk te inves-
teren. Als je een passie hebt, wijkt de rest er 
vanzelf voor.’

BINNENKORT PRESENTEER JE JE VIJFDE 
ALBUM: THE ONE. KAN JE VERTELLEN 
WAAR HET OVER GAAT?
‘Net als alle andere albums heb ik alles zelf ge-
schreven, hier en daar met hulp van anderen. 
Het is de soul, jazz, r&b en gospel die je van 
me gewend bent, maar dan in een nieuw jasje. 
Ik was lang op zoek naar die echte eigen Ntjam 
Rosie-sound en die heb ik na elf jaar gevon-
den. Dit is het album waar ik al die tijd naartoe 
werkte, m’n hart, m’n ziel, iedere cent, echt al-
les zit erin. Voor mijn gevoel begint het nu pas 
echt. De afgelopen jaren moest ik kiezen: ga ik 
m’n rijbewijs halen of investeer ik m’n geld in 
een videoclip? Ik heb altijd voor m’n werk ge-
kozen, maar nu wil ik tijd voor m’n gezin, een 
rijbewijs en misschien weer eens op vakantie 
naar Kameroen. En als de plaat echt massaal 
aanslaat een jeep of iets anders wat over de top 
is, gewoon omdat het dan kan. Ik ben klaar voor 
meer optredens, meer publiek. Ik heb m’n best 
gedaan, de rest laat ik over aan God.’O 

ZANGERES NTJAM ROSIE INTERVIEW

Ntjam Rosie 

• Geboren op 18 maart 1983 in   
 Sonkoe, Kameroen
• Woont in Rotterdam
• Discografie: Atouba (2008),   
 Elle (2010), Live at Grounds (2012),  
 At the Back Of Beyond (2013),   
 The One (2015)
• Twitter: @NtjamRosie 
• www.ntjamrosie.com

‘IK MOEST DE MUZIEK IN. 
 HET BRANDDE ECHT 
 IN MIJN HART.’

‘IK ZAG MEZELF 
GEEN CMV-MEISJE 
WORDEN.’
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‘IK HOUD ME AL HEEL LANG BEZIG MET ONDERZOEK NAAR DEMEN-
TIE’, VERTELT JACOMINE DE LANGE, LECTOR TRANSITIES IN ZORG. 
‘In de jaren tachtig werd voorspeld dat er binnen twintig jaar een 
medicijn op de markt zou komen om de ziekte te genezen. Het is 
inmiddels 2015 en genezing is nog steeds niet in zicht. Wat we we-
ten is dat er verschillende oorzaken en vormen zijn van de hersen-
ziekte dementie. Er zijn vertragende medicijnen op de markt, maar 
die werken niet bij iedereen. En als ze werken, is dat maar kort en 
bovendien hebben ze veel bijwerkingen. Wat wel duidelijk is – be-
wezen zelfs − is dat gezonde voeding, voldoende beweging (ook van 
de hersenen) en het onderhouden van sociale contacten belangrijk 
zijn bij de preventie. ‘En het mooie is’, zegt De Lange, ‘dat het nooit 
te laat is om ermee te beginnen. Ook al begin je op je zeventigste 
pas te sporten, dan helpt dat nog het risico op dementie te verlagen. 
Ook dat is bewezen.’

 DELTAPLAN 
Het onderzoek naar dementie heeft de laatste jaren wel een enor-
me boost gekregen, zowel nationaal als internationaal. In 2013 
startte het Deltaplan Dementie (zie kader). 
Jacomine de Lange is de enige vertegenwoordiger van een hoge-
school die erin geslaagd is om een onderzoekssubsidie te verkrij-
gen vanuit dit deltaplan. 450.000 euro krijgt ze voor het onder-
zoek naar zelfredzaamheid en vitaliteit van dementerenden en hun 

mantelzorgers, naar manieren waarop familie, buren en vrienden 
kunnen helpen, en hoe de omgeving waarin mensen met dementie 
en hun naasten wonen en leven, dementievriendelijker kan worden.
‘Natuurlijk zijn we daar erg trots op’, reageert De Lange. ‘Slechts 
20 van de 134 aanvragers hebben subsidie gekregen. Ik denk dat 
het zich uitbetaalt dat de hogeschool al jarenlang een beleid voert 
waarin samenwerking met organisaties in de regio hoog in het 
vaandel staat. In de Academische Werkplaats Dementie werken wij 
bijvoorbeeld al jaren samen met ouderenzorgorganisaties in Capelle 
en Krimpen aan den IJssel en het Van Kleef Instituut. Voor ons is het 
meer een kwestie van verdergaan waar we waren gebleven, terwijl 
bij andere hogescholen die samenwerking met het werkveld nog 
voor een groot deel op gang moet komen. Dat heeft absoluut in ons 
voordeel gewerkt.’ 

 SNOER LAMPJES 
‘Het beleid van de overheid is erop gericht dat chronisch zieken, 
en dus ook mensen met dementie, langer thuis blijven wonen. Dat 
heeft gevolgen voor de persoon in kwestie en voor de mantelzor-
gers. Daarom willen wij onderzoeken hoe de zelfredzaamheid van 
dementeren verhoogd kan worden en hoe mantelzorgers langer 
vitaal kunnen blijven. Technische toepassingen kunnen helpen die 
zelfredzaamheid te vergroten: een telefoon met foto’s op de toet-
sen, een snoer lampjes van bed naar wc dat aangaat als iemand 

Na jaren van investeren in samenwerking en onderzoek heeft lector Jacomine de Lange een 
onderzoekssubsidie van 450.000 euro binnengesleept. De hogeschool zet het in voor onderzoek 

naar zelfredzaamheid en vitaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

ROBOT: ‘Het is 12.00 uur. 
Wat denk je van een boterham?’

ACHTERGROND 450.000 EURO VOOR DEMENTIEONDERZOEK ACHTERGROND

uit bed stapt, een gps waarop de mantelzorger kan zien waar de 
dementerende is als hij buiten loopt, sensoren in een huis om een 
val te registreren. En er zijn ook robots in ontwikkeling die kunnen 
zeggen: “Het is 12.00 uur. Wat denk je van een boterham?” Of die 
je eraan herinneren dat je nog een blokje om moet, die een fi lmpje 
laten zien van iemand die oefeningen doet die de dementerende 
kan nadoen en waarschuwt als de achterdeur nog openstaat. Maar 
die zijn nog niet op grote schaal beschikbaar.
‘De opleidingen verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie en ge-
zondheidszorgtechnologie kunnen een rol spelen bij het bedenken 
en maken van toepassingen voor mensen met dementie en hun ver-
zorgers. Maar niet alle studenten staan daar direct om te trappelen. 
Onze opgave is om studenten enthousiast te maken voor dit werk-
terrein. Als ze eenmaal meedoen aan onze onderzoeken, neemt de 
belangstelling voor ouderenzorg en dementie gelukkig toe. Niet al-
leen gelukkig voor dementerenden en hun omgeving, ook voor stu-
denten zelf, want het aantal mensen met dementie zal alleen maar 
toenemen, en dus ook de werkgelegenheid in deze sector.’

 OUD IN EIGEN HUIS 
De Lange en haar team willen ook onderzoeken hoe wijken demen-
tievriendelijker kunnen worden ingericht. Studenten gaan mensen 
met dementie ‘shadowen’. Zij gaan met hen naar de huisarts of de 
winkels om te kijken hoe zij zich in hun buurt bewegen, welke pro-
blemen ze onderweg tegenkomen en hoe de oriëntatie met behulp 
van symbolen makkelijker kan worden. Hierover kunnen ze dan de 
gemeente adviseren. Studenten van de Willem de Kooning Acade-
mie hebben hier bijvoorbeeld belangstelling voor.

De Lange is met de partners in het project druk bezig om de on-
derzoeksplannen concreet te maken. ‘We zijn in september gestart. 
Nu al zijn studenten van de minor Oud in eigen huis aan het onder-
zoeken hoe het sociale netwerk van dementerenden kan worden 
uitgebreid. In februari starten de eerste afstudeerders. 
‘We zijn bezig met het zoeken naar dertig cliëntenkoppels in Ca-
pelle en Krimpen aan den IJssel: een dementerende met zijn of haar 
partner. Zij kiezen zelf wat ze willen doen: een vorm van ergothe-
rapie voor de dementerende, fysiotherapie voor de mantelzorger 
om vitaal te blijven, de inzet van familie, vrienden of buren voor 
praktische hulp en steun, een onderzoek naar wijkinrichting, of het 
gebruik van technische hulpmiddelen in huis. Daarna gaan we de 
effecten van de door hen gekozen interventie meten. We hopen de 
koppels drie jaar te kunnen volgen. De uitkomsten helpen professio-
nals, de casemanagers, welzijnswerkers, ergo- en fysiotherapeuten, 
om te kunnen vaststellen welke tools de zelfredzaamheid daadwer-
kelijk vergroten en hoe dementerenden langer thuis kunnen blij-
ven wonen. De nieuwe kennis wordt opgenomen in curricula van 
gezondheidszorgopleidingen.’O Dorine van Namen
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WAT IS DEMENTIE?
Dementie is een verzamelnaam voor 
ruim vijftig ziektes, waarvan alzheimer 
de bekendste is. Naar schatting zijn er in 
Nederland 260.000 mensen met dementie. 
De verwachting is dat dit aantal in 2050 is 
verdubbeld. De maatschappelijke kosten 
hiervan zijn hoog: in 2013 bedroegen de 
kosten ruim vier miljard, zo'n 5 procent 
van de totale gezondheidszorgkosten. Door 
de toename van het aantal mensen met 
dementie zullen deze kosten per jaar gemid-
deld stijgen met 2,7 procent. Waarschijnlijk 
zal dementie in 2030 de belangrijkste 
doodsoorzaak zijn. Bron: Deltaplan Dementie

DELTAPLAN DEMENTIE Overheid, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, wetenschap, zorgaanbie-
ders en zorgverzekeraars werken nauw samen in een meerjarig nationaal actieprogramma: het 
Deltaplan Dementie. Binnen het Deltaplan wordt onderzoek gedaan naar oorzaken, behandeling 
en voorkomen van dementie en naar sociale innovaties. Het deltaplan duurt acht jaar en er gaat 
200 miljoen euro in om. De besparingen worden geschat op 3 miljard euro in 2020.

ONDERZOEK HOGESCHOOL ROTTERDAM & PARTNERS
De Hogeschool Rotterdam (kenniscentrum zorginnovatie) werkt 
samen met TNO Delft, Alzheimer Nederland afd. Rotterdam e.o., 
drie ouderenzorgorganisaties, twee welzijnsorganisaties, het Van 
Kleef Instituut, Alzheimercentrum zuidwest Nederland en de ge-
meenten Capelle en Krimpen aan den IJssel in het onderzoek naar 
zelfredzaamheid en vitaliteit van dementeren en mantelzorgers.
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VAN BEDRIJFSKUNDESTUDENT 
NAAR PROJECTMANAGER

TIM VAN DER BOGT (18)
EERSTEJAARS BEDRIJFSKUNDE MER

Hij koos bedrijfskunde MER omdat het een 
brede studie is. Nu lijkt projectmanage-
ment hem leuk. Maar wat het ook wordt: 
hij zal zich waarschijnlijk moeten voegen 
naar zakelijke dresscodes. 

NA >
‘De outfit lijkt me prima in een commerciële omgeving. 
Ik denk alleen dat ik er zelf als beginnend professional meer standaard 
uit zou willen zien. Dus geen pantalon met een elastieken koord bij de 
enkels en ook geen strik. Het overhemd zou ik wel 
zelf gekocht kunnen hebben.’

VOOR >
‘Ik ben redelijk netjes 
gekleed. Het is niet zo dat 
ik in pak loop, maar een 
overhemd of colbert draag 
ik regelmatig.’

WAT ECHT 
NIET KAN 
‘Geen vrijetijds-
kleding! Kleding die 
je thuis draagt, zeg 
een joggingbroek, 
kun je echt niet 
aandoen in een 
zakelijke functie.’

Strikje met stippen
H&M, €10,-

Sokken met grafisch 
motief
COS, €7,-

Donkerblauwe 
pantalon

COS, €89,-

Donkerblauwe mantel
H&M, €129,-

Lichtblauw overhemd
Weekday, €35,-

THE MAKE-OVER
VAN STUDENT NAAR 

PROFESSIONAL

Nu zijn ze nog student, maar 
over een paar jaar gaan ze de 
werkvloer op. Het studenten-
kloffi e moet dan plaatsmaken 
voor een outfi t die past bij hun 
beroep. Studenten lifestyle 
van de WdKA transformeer-
den drie HR-studenten naar 
de professional van straks.

 Styling & fotografi e: Veerle Kluijfhout 
 en Sarah Amrani (Dilan en Tim), 

 Eva Bomert en Indie Voss (Huig-Jan)
 Fotografi e producten: Levien Willemse  

 Tekst: Esmé van der Molen 

BEELDREPORTAGE



DILAN ALAYVAZ (22)
EERSTEJAARS PABO

VAN PABOSTUDENT 
NAAR JUF Ze wil het liefst juf worden in groep 3 of 4; samen met 

kinderen het avontuur aangaan van leren lezen en rekenen. 
Zelf klom Dilan van mbo 2 naar het hbo, en het onderwijs 
is haar grote droom.

VOOR >
‘Mijn eigen stijl 
omschrijf ik als 
sportief-netjes.’

WAT ECHT 
NIET KAN 
‘Als juf moet je geen 
open decolleté hebben 
of een zichtbare string 
dragen. Overdreven 
make-up, te lang los 
haar dat je belemmert 
en onhygiënische 
nagels zijn ook een 
no-go.’

NA
‘Deze outfit is 
zeker geschikt 
voor het werk als 
juf. De kleding is 
comfortabel, verzorgd 
en je kunt er veilig 
in bukken. Zelf zou 
ik in de winkel aan 
dit jasje voorbij zijn 
gelopen, maar ik 
vind het wel heel 
leuk. Toch ga ik het 
niet aanschaffen: 
daarvoor ligt het 
te ver van mijn eigen 
smaak af.’

BEELDREPORTAGE

Stoere zwarte boots
H&M, €60,-

High waist jeans
Monki, €45,-

Zwarte blouse
Monki, €30,-

Kimonojasje
ZARA, €59,95

Sjaaltje met print 
in blauwtinten

HEMA, €9,95
Gevlochten leren riempje 
(eigen bezit)

Donkerbruine leren 
schoudertas
Cowboysbag 
(eigen bezit)

<



VAN MAROFSTUDENT 
NAAR KAPITEIN

HUIG-JAN TAK (20)
TWEEDEJAARS MARTIEM OFFICIER

Huig-Jan trekt naar het water. Hij is windsurfer en momenteel tweede van 
Nederland. Op de HR studeert hij voor maritiem officier. Hij hoopt offshore aan de 
slag te gaan als derde of tweede stuurman en op te klimmen naar eerste stuurman. 
Daarna zou hij loods willen worden. Spectaculair werk, waarbij je in weer en wind 
(container)schepen de haven van Rotterdam moet binnenvaren.

VOOR >
‘Ik ben een 
surfer. Mijn 
stijl is relaxed, 
met een uniek 
tintje. Ik draag 
bijvoorbeeld altijd 
een gek horloge. 
Ik had een heel 
mooie met felle 
kleuren maar die 
is in het water 
gevallen…’

WAT ECHT 
NIET KAN 
‘Als maritiem officier 
kun je niet in je eigen 
kleding werken. Je 
draagt altijd een 
uniform.’

BEELDREPORTAGE

NA >
‘Op de foto ben 
ik gekleed als 
kapitein; dat ben 
ik natuurlijk niet 
gelijk na mijn 
afstuderen. 
Ik kan straks mijn 
werkoutfit niet zelf 
kiezen, maar daar 
zit ik niet mee. 
Een man in pak 
ziet er altijd 
strak uit.’

Met dank aan Circuit Bedrijfskleding, 
Anthonetta Kuijlstraat 40, Rotterdam, www.circuitbedrijfskleding.nl

Gestreepte herensokken
H&M, €7,99

Zwarte leren riem
H&M, €14,99

Leren mannenboots
ZARA, €99,95

Kapiteinscolbert & pantalon
Circuit Bedrijfskleding

Jersey joggingbroek
H&M, €29.99

Koopvaardijpet
Circuit Bedrijfskleding
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HET IS EEN BOODSCHAP WAAR COLLEGEVOORZITTER RON BORMANS 
GEVOELIG VOOR IS. In november besloot hij daarom tot het instellen 
van een kleine commissie die gaat uitzoeken hoe de slc’s momen-
teel functioneren. Een vraag die ook Profielen interesseert.
‘Als je allemaal voldoendes hebt, dan is zo’n slc-gesprek heel kort 
en ben je snel weer weg.’ Het is de ervaring van werktuigbouwkun-
destudent Jesse die wordt gedeeld door veel andere studenten. Als 
er geen problemen zijn, is het gesprek kort en wordt het als zinloos 
ervaren. 
Dit terwijl de slc de studenten bij wie de studie van een leien dakje 
gaat ook kan motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen of in het 
buitenland te gaan studeren. Er zullen slc’s zijn die dat doen, maar 
dat lijken uitzonderingen. ‘Nee, dat wordt nu niet echt gedaan’, al-
dus Jesse. ‘Als je je p hebt, kun je peercoach worden. Dat wel. En 
iemand die heel goed is, kreeg te horen dat hij er maar bij moest 
gaan werken.’ 

 ‘GOEIE VRAGEN STELLEN’ 
John Beentjes is projectleider intensivering studieloopbaanbege-
leiding op de HR. Hij kent de verhalen over slc. ‘Studenten geven 
aan dat ze aan de slc moeten vertellen hoeveel studiepunten ze 
hebben gehaald, maar veel interessanter is het als ze worden gewe-
zen op het honoursprogramma en dat ze worden gecoacht op hun 
beroepscompetenties.’ 
Beentjes is van mening dat een coach de student bijvoorbeeld moet 
vragen hoe hij de stof van een tentamen in de praktijk kan toepas-
sen en wat zijn rol in een projectteam was. ‘Succes wordt bepaald 
door een goede aansluiting bij je beroep, en daar moet de slc bij hel-
pen. De slc moet goeie vragen stellen die aansluiten op de behoef-

ten van de student. Bovenal moet hij de dialoog mogelijk maken.’
Het coachen is niet elke docent gegeven, weet Beentjes. ‘Je moet 
het curriculum goed kennen, goed kunnen coachen en het beroe-
penveld kennen. Slc is nu een docententaak en sommige docenten 
zijn er ook verschrikkelijk goed in. Slc moet ook niet iets zijn voor 
erbij. Mensen die uit het werkveld komen, kun je niet altijd zomaar 
slc maken.’
Daar heeft Kubra, vierdejaars bouwkunde, ervaring mee. ‘Mijn do-
centen zijn vaak vakmensen uit de praktijk die nu lesgeven. Dat 
doen ze niet allemaal even goed, en dat geldt ook voor het coachen. 
Het ligt hen gewoon niet.’ En Esmée Paling, studentlid van de cmr 
heeft de ervaring dat ‘slc’ers ook een gebrek aan kennis over stude-
ren in het buitenland hebben.’ 

 SCHOLING 
Een van de manieren om slc op de HR te verbeteren is het aanbie-
den van scholing, iets waar Beentjes medeverantwoordelijk voor 
is. Er wordt een basisopleiding slc aangeboden, er zijn thematische 
vervolgcursussen zoals ‘omgaan met uitstelgedrag’, en er worden 
trainingen verzorgd bij onderwijsinstituten. De animo stijgt, vertelt 
Beentjes, ‘maar het hangt er wel van af of een directeur en onder-
wijsmanager het zien zitten.’
Bij de opleiding communication and multimedia design heeft een 
aantal slc’s zelf het initiatief genomen, en mogen nemen, om de cur-
sus ‘oplossingsgericht coachen’ te volgen. Voor Elbert Visser, slc van 
eerste- en tweedejaars, was het een eyeopener toen hij er tijdens 
die cursus mee werd geconfronteerd dat studieloopbaancoaching 
vaak voor de helft gaat over zaken die de student al weet, zoals de 
cijfers die hij heeft gehaald. Visser: ‘We moeten juist bezig zijn met 

De studieloopbaancoach (slc) moet een springplank zijn. 
Het is al een tijdje het mantra van de studenten van de medezeggenschapsraad (sgmr). 
Ook als het goed gaat met je studie, moet je iets aan je slc hebben. 
Om je uit te dagen. Om er alles uit te halen.

ACHTERGROND 
 Tekst: Jos van Nierop  Illustratie: Maus Bullhorst

HET COACHEN IS NIET ELKE 
DOCENT GEGEVEN.

DE STUDIELOOPBAANCOACH: 

van probleemoplosser 
naar springplank
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dingen die de student nog niet weet. Bij een slc-gesprek stel ik nu 
steeds aan het begin de vraag: “Wat moet er in de komende twintig 
minuten gebeuren zodat jij dit als een waardevol gesprek ervaart?”’ 
De student bepaalt dus waar het gesprek over gaat. Visser: ‘Als 
coach moet je bij de student zoeken naar de belemmeringen en de 
opties voor oplossingen. Daarnaast gaat het om empowerment: wat 
moet er worden verstevigd? Soms zul je bepaalde acties verzinnen, 
bijvoorbeeld dat de student een middagje meeloopt bij een bedrijf 
of dat hij met een vierdejaars gaat praten.’ 
Maar heeft de nieuwe manier van coachen, die bij Visser en zijn 
collega’s pakweg vier jaar praktijk is, effect? Ja, ervaart hij. ‘De stu-
denten zijn zich er vooral meer van bewust dat zij zowel hun studie 
als hun toekomstige beroepspraktijk zelf kunnen vormgeven.’ 

 COACHEN OP BEROEPSCOMPETENTIES 
Op de Rotterdam Academy (RAC), waar de tweejarige associate de-
grees worden aangeboden, is dat nog duidelijker het geval, stelt 
Marianne Linders, coördinator coaching op de RAC. ‘Wij coachen 
aan de hand van beroepscompetenties. Dat vinden de studenten 
niet altijd even makkelijk, maar als het kwartje valt, is het perfect. 
Hoe ga je om met deadlines? Kun je samenwerken? Het zijn zaken 
die ook in de beroepspraktijk belangrijk zijn. Als je het hebt over 
de opleiding ondernemen, dan is bijvoorbeeld initiatief nemen een 
belangrijke beroepshouding.’
Over zulke zaken moet een coach het hebben, vindt Linders. Bij 
het coachen hoort ook het sturen naar zelfstandigheid. ‘Op een 
gegeven moment moet de student, wat betreft de competenties, 
zelfredzaam zijn.’ 
Belangrijk bij de RAC is ook dat het coachen veel meer met het on-
derwijs verbonden is dan nu in het bacheloronderwijs het geval is. 
In het ideale plaatje houden alle docenten zich bezig met de compe-
tentiegroei van de student, en daar hebben de docenten het ook over 
met elkaar. Daarnaast is er de koppeling van de competentieontwik-
keling met de praktijk. Linders: ‘Gebruik je eigen onderneming om 
aan je competenties te werken! Dat gebeurt bij andere opleidingen 
ook: de praktijk centraal stellen en coachen op de houding die in die 
praktijk nodig is. Juist die beroepshouding is belangrijk, zegt het be-
drijfsleven. Want de benodigde kennis gooien ze er zelf wel in.’ 

SLC GAAT VAAK OVER 
ZAKEN DIE DE STUDENT AL 
WEET, ZOALS ZIJN CIJFERS. 
‘MAAR WE MOETEN JUIST 
BEZIG ZIJN MET WAT 
HIJ NOG NIET WEET.’

ACHTERGROND 

 ‘GESTIMULEERD OM ZELF NA TE DENKEN’ 
Linders was vorig jaar zelf een van de coaches en Shannon, twee-
dejaars ondernemen, was een van haar studenten. Shannon is zeer 
te spreken over de coaching. ‘Ze heeft me gestimuleerd om zelf na 
te denken en zelfstandig te worden. Ik heb een zoontje en samen 
met mijn studie is dat best druk. Een planning maken is belang-
rijk. Doordat de coach de juiste vragen stelde, ben ik het keuzevak 
planning gaan volgen. Daar heb ik veel van geleerd.’ In de ogen 
van de coach is dat plannen niet alleen handig voor de student als 
privépersoon maar ook voor de latere beroepspraktijk. Linders: ‘Dat 
koppelen we constant.’
De RAC mag dan een best practice zijn, toch lopen ook daar studen-
ten die slc maar zinloos vinden en dezelfde ervaringen hebben als 
bachelorstudenten. Een van die studenten is Tobi, tweedejaars on-
dernemen. ‘Zo’n gesprek gaat over je studievoortgang. In het begin 
heb je er wat aan, maar nu vind ik het niet meer nodig. Als het goed 
gaat, ben je nu binnen een paar minuten weer weg. Extra uitdagin-
gen? Nee, daar gaat het niet over.’
Linders moet bekennen dat het succes afhangt van de individuele 
coach. Ook bij de RAC werken minder goede coaches en coaches die 
bij bacheloropleidingen hebben gewerkt en niet gewend zijn aan de 
nieuwe manier van coachen. Maar die nieuwe manier is op de RAC 
nu wel beleid en Linders is gevraagd om ‘de hele HR te infecteren’ 
met coachen op de beroepspraktijk. 
Dat moet de studenten van de medezeggenschapsraad (sgmr) goed 
in de oren klinken. Zij maken zich al een tijdje hard voor een betere 
slc. ‘Als nieuwe student ga je je in je nieuwe omgeving voegen naar 
de rol die van je verwacht wordt’, aldus Lester Verhoef, voorzitter 
van de studenten in de medezeggenschapsraad. En daarmee be-
doelt hij de rol waarbij de student iemand is die voldoendes moet 
halen. En niet iemand die wordt uitgedaagd door ‘een steunende en 
motiverende coach’.O

VIER GESPREKKEN PER JAAR
Studieloopbaancoaching is, zo valt te lezen op 
intranet Hint, ‘het belangrijkste instrument voor de 
ondersteuning van de student bij de studie’. Naast de 
klassikale slc-lessen wordt de slc geacht viermaal per 
jaar een gesprek te hebben met elke student. Voor een 
gesprek staat, inclusief voorbereidingstijd, één uur.

COLUMN 
ERNEST VAN DER KWAST       

COLUMN

CYRA SOLEIL GAAT IN JOGGINGBROEK EN 
UGGS NAAR HAAR WERK. Wat niemand weet, 
is dat ze geen ondergoed draagt. Er mogen 
geen striemen op haar huid komen. Ze is danse-
res. Burlesque, gogo, paaldansen. ‘Ik prikkel de 
zintuigen’, zegt Cyra als ik haar op een glas wijn 
van 25 euro heb getrakteerd. Ze drinkt ervan met 
een rietje. ‘Zie mij als een amuse van een heel 
spannende avond.’
De nacht is donker, maar Cyra Soleil heeft veel 
gezien. Alles. Toen ze achttien was, trad ze al op 
in Maritime Rouge in het Scheepvaartkwartier. 
In de kelder was een aparte ruimte voor strip-
tease en lapdance. Entertainment in de ruimste 
zin van het woord. Ze danste om haar studie ar-
beids- en organisatiepsychologie te bekostigen, 
maar ook omdat ze het leuk vond. Het is het 
spel. Verleiden, opwinden, grenzen opzoeken. 
Ze heeft ook in bordelen opgetreden. Maar als 
mannen meer wilden, moest ze hen teleurstellen: 
‘Helaas, ik ben danseres.’
Tegenwoordig treedt ze in een andere bar in het 
Scheepvaartkwartier op. Rood pluche, cham-
pagnekoelers, rozen. Er is geen kelder, wel een 
paal. Geblondeerde vrouwen zitten op barkruk-
ken en wachten op mannen. Animeermeisjes. Ze 
kijken eindeloos op hun telefoon en rechten hun 
rug als de deur opengaat. Soms hoor je hun bar-
kruk zuchten. Cyra Soleil is de enige die het lukt 
om los te komen van het pluche, die zelfs de wet 
van de zwaartekracht weet te tarten. Drie keer per 
avond danst ze om en in de blinkende paal. Soms 
is het alsof ze zweeft. ‘Paaldansen is een combina-
tie van acrobatiek en erotiek’, zegt ze.
Het is ongelofelijk zwaar. Topsport. ‘Vergelijk 
het met een oefening van Epke Zonderland’, 
vertelt Cyra. ‘Alleen hoeft hij niet verleidelijk te 

kijken als hij een halsbrekende capriool uithaalt.’ 
De paaldanseres heeft geen hoge pet op van het 
RTL-programma Celebrity Pole Dancing. ‘Het 
sportieve is leuk om het taboe te doorbreken’, 
zegt ze, ‘maar het gaat om de dans.’ Om het ver-
leiden, het prikkelen van de zintuigen.
Dan staat ze op en loopt ze op haar hakken van 
vijftien centimeter naar de paal. Een rookma-
chine hult de bar in nevel, Stromae’s Formidable 
vult de ruimte. Cyra danst voor mij. Eerst voor 
de paal, langs de paal, om de paal – als voor-
spel. Dan gaat haar jurkje uit. Eerder had ze me 
verteld dat er altijd iets uitgaat, omdat je anders 
geen grip hebt en omlaag glijdt. Maar het verrast 
me toch. Haar bijna naakt te zien. Haar lange 
benen, haar huid zonder striemen. Ze kijkt naar 
mij, zoals ze afgelopen uur geen enkel moment 
naar mij heeft gekeken, zoals geen enkele vrouw 
in mijn leven naar mij heeft gekeken. Het is een 
spel, zeg ik tegen mezelf. Rustig blijven zitten op 
je barkruk. Adem in, adem uit.
Als de rook is opgelost, gaat Cyra weer naast 
me zitten. Ik kijk in haar ogen, maar haar blik is 
anders. Gewoon, misschien zelfs een beetje mat. 
Alle sensualiteit is weg. ‘In de paal ben ik in een 
andere wereld’, zegt ze. Ik ben, geloof ik, nog 
een beetje in die wereld. Ze ziet dat ik naar haar 
benen kijk. ‘Niet te lang kijken’, fluistert ze. ‘Dan 
zie je de blauwe plekken en de brandwonden.’
Over een paar uur zal ze haar joggingbroek 
weer aantrekken, maar eerst zal ze nog één of 
twee keer zweven voor varende mannen, rei-
zende zakenlieden en vaste bezoekers. Ze is 
amuse en godin.O
 
Ernest van der Kwast (1981) is schrijver. In januari 
verscheen zijn nieuwste boek: De ijsmakers.
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      HET IS  
  HET SPEL. 

VERLEIDEN, 
OPWINDEN,   
  GRENZEN 
OPZOEKEN. 

PAALDANSERES
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Een halfjaar geleden was ze zelf nog student. 
Nu staat Josephine Jansen voor de klas op de Hogeschool 
Rotterdam en werkt ze daarnaast in een logopediepraktijk.

‘Ik weet nog hoe belangrijk het is 
 om goed onderwijs te krijgen’ 

Tot juli 2014: logopedie
Nu: logopedist en HR-docent 

Josephine Jansen

HOEWEL ZE ALTIJD WIST DAT ZE WILDE STUDE-
REN, GING JOSEPHINE JANSEN NA DE MIDDELBARE 
SCHOOL EERST AAN HET WERK IN EEN WINKEL. Daar 
schopte ze het tot bedrijfsleider. Een vriendin zette 
haar na een paar jaar op het spoor van logopedie. 
‘Ik vroeg nog: “Wat is dat?”’ vertelt Jansen die nu, 
vier jaar later, is afgestudeerd aan de HR-opleiding 
logopedie en er meteen na haar diplomering ook zelf 
docent is geworden.
‘Ik was al 22 jaar toen ik begon met studeren. Ik ging 
er heel gemotiveerd in. Ik was geïnteresseerd in taal, 
in kinderen en ik wilde graag mensen helpen. Die din-
gen komen allemaal samen in het vakgebied logope-
die. Het bleek de goede keuze voor mij. Ik heb vier 
jaar lang met veel plezier gestudeerd en alle extra’s 
die er zijn, zoals het honoursprogramma, meegepakt.’
Op de HR worden studenten opgeleid tot allround lo-
gopedist. Maar Jansen was vooral geboeid door de 
neurologische kant van het vak. ‘Ik heb stage gelopen 
in een ziekenhuis en een revalidatiecentrum. Daar 
heb je te maken met patiënten die door neurologische 
oorzaken ernstige spraak- en taalproblemen hebben. 
Dan moet je wel stevig in je schoenen staan. Je zit 
tegenover mensen die bijvoorbeeld een beroerte 
hebben gehad en die niet altijd weten of het weer 
goed komt. Je bent dan niet alleen logopedisch bezig, 
maar ook coachend. Je probeert er met de patiënt 
achter te komen wat nog wél kan. Ik had een patiënte 
die vijf talen sprak voordat ze een beroerte kreeg. Ze 

was haar moedertaal en tweede taal kwijt, alleen het 
Engels beheerste ze nog een beetje. Toen zijn we een 
songtekst gaan zingen die zij had uitgezocht: Happy, 
van Pharrell Williams. Dat was een belangrijk mo-
ment. Door het zingen braken we ergens doorheen. 
Ze voelde weer de motivatie om er ondanks haar ern-
stige beperkingen tegenaan te gaan.’

 WELKE MASTER? 
Na haar afstudeerstage in het revalidatiecentrum 
mocht Josephine Jansen nog een paar maanden 
blijven om een waarneming in te vullen. Dat is nu 
beëindigd. ‘Momenteel werk ik een dag in de week 
in een logopediepraktijk in Den Haag en twee dagen 
als docent op de HR. Het contact met de studenten 
vind ik ontzettend leuk. Ik weet nog hoe belangrijk 
het is om goed onderwijs te krijgen. Omdat ik zelf in 
de praktijk werk, kan ik de stof met praktijkvoorbeel-
den tot leven brengen. Vooral voor eerstejaars zijn 
de vaktermen nog zo leeg. Een woord als afasie krijgt 
meer inhoud als ze er een echte casus bij kennen. 
‘Iedereen vraagt me hoe het is om nu de collega te 
zijn van mensen die mij een paar maanden geleden 
nog als student begeleidden. Eigenlijk is het heel na-
tuurlijk. Ik voel me geaccepteerd als collega en ben 
opgenomen in het team. Als ik docent op de hoge-
school wil blijven, moet ik mijn master gaan halen. 
Dat heb ik altijd al gewild, maar ik vind het toch lastig 
om te besluiten wat ik ga doen. De master die ik het 

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Samenwerken, reflectie en verantwoording. Studenten 
 zuchten vaak als ze een reflectieverslag moeten maken,
 maar het is een van de belangrijkste dingen die ik hier 
 heb geleerd.’ 

 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Verdieping. We leiden op tot allround logopedist, 
 dus je moet  over alles iets weten. Ik had de behoefte 
 om dieper te gaan, en dat pak ik nu zelf op.’ 

liefst zou doen, neurorevalidatie en innovatie, stelt 
de eis dat ik meer dan twee jaar werkzaam ben in 
een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dat gaat dus 
niet. De andere masters zijn eerder verbredend dan 
verdiepend, terwijl ik juist die verdieping zoek. Of ik 
kan een onderwijskundige master doen... Ik heb nog 
een paar maanden de tijd om tot een keuze te komen. 
Gelukkig kan ik mijn collega’s om feedback vragen.’

 16 TOT 18 CLIËNTEN OP EEN DAG 
Op vrijdag werkt Jansen in een logopediepraktijk in 
Den Haag. ‘Dan stap ik een totaal andere wereld bin-
nen. Ik werk er van acht uur ’s ochtends tot half zeven 
’s avonds en zie zestien tot achttien cliënten op een 
dag. Ik heb een halfuur administratietijd en dat is te 

weinig. Brieven aan de huisarts, rapportages en an-
der schrijfwerk doe ik in mijn eigen tijd. Hoewel ik in 
mijn stages altijd heb gekozen voor neurologie vind 
ik het heel leuk om nu in een praktijk te werken. Ik zie 
voornamelijk kinderen. Wat ik daar meemaak, neem 
ik mee naar mijn lessen op de hogeschool.’
Het komende jaar moeten een paar puzzelstukken op 
hun plaats vallen. ‘Toen ik de waarneming in het re-
validatiecentrum nog deed, werkte ik vijf dagen en 
moest ik drie keer per week switchen van werkomge-
ving. Dat was best zwaar. Toch zou ik graag een dag in 
de week als logopedist erbij hebben. Dan heb ik ook 
nog tijd voor de master die ik ga doen. Hoe dan ook 
hoop ik als docent te blijven werken. Want voor deze 
baan sta ik vrolijk op.’O   Esmé van der Molen
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CV

Augustus 2014: 
• docent opleiding logopedie HR
• allround logopedist in een 
praktijk
Juli 2014:
• diploma opleiding logopedie
Feb. 2014 - okt. 2014:
• afstudeerstage Sophia 
Revalidatiecentrum Den Haag, 
aansluitend waarneming
Sep. 2013 - jan. 2014:
• minor+ Beyond Borders, 
Suriname
Feb. 2013 - juni 2013:
• hoofdstage 
Slotervaartziekenhuis, 
Amsterdam
Okt. 2012 - jan. 2013:
• stage logopediepraktijk 
Nootdorp
2011-2013:
• vrijwilligerswerk en bijbaan 
IMC Weekendschool 
2010: 
• start logopedie HR
2007-2009:
• werkzaam bij De Goede Doelen 
Winkel, Den Haag 
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SAP
SAP
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NAAR DE PUB ZATERDAGPub Zaterdag is een mobiele bar vol kunst, muziek en film die gaat toeren door Rotterdam.
7 februari, Made in 4Havens Festival, Keilestraat 9. Check facebook.com/Pub Zaterdag voor latere data.

UIT IN ROTTERDAM
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BEELDSCHOON: 
JONG FOTO-
GRAFIETALENT
Twee oud-WdKA-

studenten hebben een 

platform voor fotogra-

fietalent gelanceerd: 

The Photo Graduates. 

Hun eerste tentoon-

stelling laat werk 

zien van Rotterdamse 

fotografen.
BEELDSCHOON, 
5-22 februari, WTC Art 
Gallery Rotterdam

BEZOEK WERELDERFGOED 
De Van Nellefabriek aan de Schie 
werd in 2014 uitgeroepen tot UNESCO 
Werelderfgoed. Het Chabot Museum 
organiseert er rondleidingen.
Tot 21 februari. Reserveren via 
mail@chabotmuseum.nl  

JONATHAN...
DRINKT 
SAP

IK WIL GEZONDER ETEN. Het is een van mijn goede 
voornemens voor 2015. En sinds kort heb ik een heel 
geschikte manier gevonden om al mijn groenten en fruit 
binnen te krijgen: sap!

OPPEPPER
In het voormalig pand van boekhandel De Slegte aan 
de Coolsingel zit nog niet zo lang een conceptstore. 
Naast alle kleding, kunst en design is hier de eerste sapbar 
van Rotterdam gevestigd. Sajoer, wat in het Indonesisch 
groente betekent, heeft groente- en fruitsapjes van de 
slowjuicer. De twee goedlachse dames achter de bar, Mary 
en Gaby, leggen uit dat bij het gebruik van een slowjuicer 
de meeste smaak en vitamines behouden blijven. En dat 
willen we hebben natuurlijk!
Omdat ik een nogal korte nacht heb gemaakt, besluit ik om 
op aanraden van de dames een Oppepper te nemen. Een 
sapje van ananas, spinazie, selderij, citroen en gember. Niet 
bepaald een combinatie die ik zelf zou kiezen, maar ik ben 
blij verrast. Door de slowjuicer zit er geen pulp in het sap, 
dus is het makkelijk te drinken door een rietje. De gember 
geeft zowaar een oppepper aan het sapje en ik voel me bij 
elke slok fitter worden. Naast de Oppepper kun je onder 
meer kiezen uit een Groenmonster, Bikkel en een Antikater. 
Helemaal fijn: Sapbar Sajoer is zeven dagen per week 
geopend is. Mijn plekje aan de bar op zondagochtend is 
hierbij gereserveerd! 
Een groentesap kost € 5,-.
Sapbar Sajoer, Coolsingel 83, www. sajoer.nl

HEMELS
Als je een keer op een rustig moment in de Markthal bent, 
ga dan eens langs Heavenly Smoothies. In een klein hoekje 
van de hal kun je daar ruim dertig sappen en smoothies 
kiezen die vers voor je worden geperst en gedraaid. Mijn oog 
valt op een Blueberry Beaty: een sap van braam, aardbei, 
framboos en verse appelsap. Lekker voor de dorst, niet te 
zoet en nog gezond ook. Wil je echt gezond doen, voeg dan 
wat superfoods als açai of tarwegras toe.
Een fruitsapje kost € 4,50.
Heavenly Smoothies, Markthal, 
www.markthal.nl/aanbieders/heavenly-smoothies

Kijk voor nog meer gezonde sappen en smoothies ook eens 
bij Espresso Dates. Ook hier heb je de keuze uit allerlei 
superfoods zoals gojibessen en chiazaad. 
Een smoothie kost € 4,50.
Espresso Dates, Tweede Middellandstraat 27, 
www.espressodates.nlO 
Jonathan van Noord

GRAPPIG
IK GENIET NOG IEDERE DAG VAN HET CIRCUS DAT ONDERWIJS 
HEET. Binnenkort komt er weer een accreditatie en dat is altijd 
iets om naar uit te kijken. Iedereen zenuwachtig, want je zult 
toch maar afgekeurd worden. Ik maak me daar niet zo veel zor-
gen om. De accreditatiecommissie bekijkt vooral papier of digi-
tale informatiedragers en de gesprekken die ze voeren zijn vooraf 
ingestudeerde toneelstukjes. Maar ik vind het wel grappig. 
Net zo grappig als die focus op onderwijs die ons bestuur als 
toekomstvisie heeft geponeerd. Dat een onderwijsinstelling pu-
bliekelijk te kennen geeft de focus voortaan op onderwijs te wil-
len leggen, zou in een normaal land treurig zijn, maar in Neder-
land gaat de vlag uit. Misschien ook wel terecht. We worden nu 
eenmaal niet verwend met autoriteiten die onderwijs op waarde 
weten te schatten. 
Op het moment van het schrijven van deze column, begin 
december, maakt staatssecretaris Sander Dekker van onze 
onderwijstoekomst een soort songfestival. Iedereen mag 
meepraten over wat de inhoud zou moeten zijn. In 2030! Bin-
nenkort mogen we per sms onze stem uitbrengen: wat worden 
de nieuwe examenvakken? Welke studieonderdelen doen we bij 
het groot vuil en welke actuele en daarom alleen al waardevolle 
zaken halen we binnen? Doe vooral eerst de Stemwijzer van 
RTL Boulevard, dan kan musical-ogie met als hoogleraar Albert 
Verlinde alvast op een leerstoel rekenen. 
Ook werd onlangs bekend dat er 150 miljoen voor 3.000 
nieuwe, jonge leraren is uitgegeven, maar onze staatssecreta-
ris Dekker gaf toe dat hij geen idee had wat scholen met dat 
geld hadden gedaan. Leuk toch? Raad eens wat er met dat geld 
is gebeurd. Geen idee? Kijk eens naar al die nieuwbouw van die 
scholenkolossen. Is dat gratis neergezet, denk je? Iemand zou 
eens moeten uitrekenen hoeveel leerkrachten één nieuw school-
gebouw kost. Gelukkig heeft onze eigen Hogeschool Rotterdam 
de focus strak op onderwijs. Dat is een hele opluchting.

Dit is een docenten-wisselcolumn.
Bart Bijl is docent Nederlands aan de lerarenopleiding Nederlands. 
Hij deelt deze column met Bart Siebelink, docent TEXT aan de 
afdeling grafisch ontwerp van de Willem de Kooning Academie.

 ZWANGERSCHAP  MET COMPLICATIES  LEIDT TOT BSA.  OF  TOCH NIET? 

EEN STUDENTE VAN DE RAC, HET HR-INSTITUUT WAAR 
TWEEJARIGE ASSOCIATE DEGREES WORDEN AANGEBO-
DEN, RAAKTE TIJDENS HET EERSTE JAAR VAN HAAR STUDIE 
ZWANGER, MAAR DIE ZWANGERSCHAP VERLIEP NIET ZON-
DER PROBLEMEN. Het derde en vierde blok heeft zij om die 
reden grotendeels moeten missen waardoor zij het studiejaar 
afsloot met 27 studiepunten. Of 29, want twee studiepunten 
zouden nog niet zijn verwerkt. In ieder geval niet genoeg om 
het eerste jaar te halen.
De studente heeft op tijd contact gezocht met de decaan, de 
studiecoördinator én de coördinator studentzaken en ze kreeg 
van de decaan een geruststellende mail waarin zij schreef dat 
ze de opleiding zou adviseren geen bsa (bindend studiead-
vies) te geven. Volgens de decaan was er sprake van persoon-
lijke omstandigheden waarmee door de directie bij het bsa 
rekening zou moeten worden gehouden.
Daarna heeft de studente in kwestie op school nog een me-
dische verklaring ingeleverd waaruit bleek dat de zwanger-
schap gepaard ging met complicaties en dat de bevalling, eer-
der dan de uitgerekende datum, zou worden ingeleid. Dit is 
uiteindelijk ook gebeurd.
Toch gaf de opleiding een negatief bsa. De docenten vonden 
dat de studente, los van de zwangerschap, niet in staat zou 
zijn de opleiding met succes af te ronden. 
Dit verweer was ‘gebrekkig gemotiveerd’ vond het college van 
beroep voor de examens (cbe), en het verklaarde het beroep 
van de studente dan ook gegrond.

In dezelfde week dat deze studente beroep aantekende bij 
het cbe deed een andere studente, ook van de RAC, ook zwan-
ger met complicaties, en ook met te weinig studiepunten het-
zelfde. Ook zij meldde zich bij de decaan die haar situatie aan-
merkte als ‘persoonlijke omstandigheden waarmee bij het bsa 
rekening moest worden gehouden’ en ook zij kreeg toch een 
— onvoldoende onderbouwd — negatief bsa. Het college van 
beroep voor de examens oordeelde hetzelfde: het beroep van 
de studente werd gegrond verklaard.O   Dorine van Namen

 KLACHT VAN: 

Student Rotterdam 
Academy (RAC)

 TEGEN:  

Directie Rotterdam 
Academy (RAC)

 UITSPRAAK: 

Gegrond

COLUMN         BART BIJL
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WIE BEN JIJ DAN?
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 Als onervaren kogelstootster nam ze
 in 2004 namens Suriname deel aan 
 de Paralympics in Athene. Momenteel 
 bereidt Melaica zich, namens 
 Nederland en voor bankdrukken, 
 serieus voor op de volgende 
 Paralympics in 2016.

Bankdrukken…
‘Ik deed aan kogelstoten, discuswerpen en 
speerwerpen, maar ik kwam er in 2008 tijdens 
krachttrainingen achter dat ik bankdrukken 
(het liggend omhoog stoten van gewichten, 
red.) veel leuker vond. De bondscoach vond 
mij een natuurtalent. Ik ging aan wedstrijden 
meedoen en tijdens het WK van vorig jaar 
werd ik derde. Ik was de eerste Nederlandse 
vrouw ooit die bij het bankdrukken een me-
daille haalde. Het stond zelfs op Teletekst.’

Paralympics…
‘In 2004 woonde ik in Suriname en zat ik op 

een mytylschool toen ik werd gevraagd om 
mee te doen aan de Paralympics voor het 
onderdeel kogelstoten. Suriname kreeg een 
wildcard en zocht deelnemers. Ik eindigde 
als laatste en pas na afloop realiseerde ik me 
dat ik op het hoogste podium actief was ge-
weest. In 2012 werd ik door de wereldbond 
bankdrukken uitgenodigd om voor Nederland 
mee te doen aan de Paralympics, maar de ei-
sen van Nederland waren strenger dus kon ik 
niet gaan. Daar had ik best verdriet van. Ik 
was boos en wilde stoppen maar mijn coach 
zei: “Als je dat doet, laat je je tegenstanders 
wel heel makkelijk winnen.” Dat vond ik 
ook: ik ben geen opgever. In 2016 ga ik voor 
Nederland in Rio voor een medaille.’

Goud? 
‘Dat zal heel lastig worden: de beste bank-
drukster haalt nu 155 kilo, ik op dit moment 
123 kilo. Maar in Tokio, in 2020, ga ik voor 
goud. Dat ga ik halen, daar ga ik voor! Ik zie 

mezelf nu nog als groentje, maar ik ben snel 
aan het verbeteren. En mijn concurrenten zijn 
allemaal ouder.’

School en topsport…
‘Het is zwaar en ik moet alles goed plannen. 
Ik zal school nooit opgeven voor mijn sport 
en ik ben blij dat de hogeschool er rekening 
mee houdt. Omdat ik ’s ochtends vaak train, 
volg ik weleens een les in een andere klas. Dat 
kan. En docenten vragen af en toe hoe het met 
mijn sport gaat. Dat vind ik goed en sociaal.’

Over tien jaar…
‘Dan heb ik een goede baan bij een belasting-
kantoor en ben ik nog volop aan het sporten. 
Maar misschien stop ik wel na de Paralympics 
van 2024. Ik denk dat ik een cursus ga volgen 
om scheidsrechter te worden bij het bank-
drukken. Coach zijn lijkt me niks. Daar ben 
ik te lief voor; een coach moet te allen tijde 
streng zijn.’O   Jos van Nierop

MELAICA TUINFORT (24) 
Tweedejaars fi scaal recht en economie

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

CENTRE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 
(COIA)
Kralingse Zoom, K.B2.119-120
010-794 60 05
info-centreIA@hr.nl
hint.hr.nl/intoff, balie dagelijks open van 
10.00-12.00 en 13.00-15.00

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

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
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