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Zo ziet examen doen op een middelbare school in Yichuan, China, eruit. Er was geen geschikte ruimte om de 1.700 leerlingen te huisvesten en daarom 
vond deze toets in de openlucht plaats. De foto werd genomen op 11 april 2015. Hoe we op de HR toetsen, daarover veel meer in dit nummer. Lees het 
artikel ‘Toetsen, je zou er ook van kunnen leren’ (p.12) en het interview met Janke Cohen-Schotanus, hoogleraar onderzoek van het onderwijs (p.22).
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<OLMO LINTHORST
Redacteur
Toetsen en onderwijs zijn 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Olmo verdiepte 
zich in wetenschappelijk 
onderzoek dat laat zien 
dat toetsen behalve als 
evaluatie- ook als leer-
instrument kunnen 
worden ingezet (p.12).

<WARD VAN ZEIJL
Fotograaf
Ward maakte foto’s bij 
de excursie van de 
studievereniging MHVR 
naar een traumaheli-
kopter (p.8). In het echte 
leven studeert hij 
geschiedenis en roeit 
hij op hoog niveau. 

OANA CLITAN>
Illustrator

Geboren in Roemenië, 
afgestudeerd met een 

master van AKV|St.Joost, 
en nu gevestigd in 

Rotterdam. Oana maakte 
de illustratie bij het artikel 

over toetsing (p.12), 
geïnspireerd op de oude 

computergame Lemmings.
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22 Interview‘Studentgedrag is simpelweg 
een afgeleide van wat je organiseert.’  

Janke Cohen-Schotanus, pagina 22
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Kort

Zeven studenten van de 
Hogeschool Rotterdam stu-
deerden deze zomer af, maar 
studeren inmiddels verder 
in het buitenland. Ze kregen 
daarvoor een VSBfonds Beurs. 
Deze beurs is bedoeld voor 
gemotiveerde studenten van 
Nederlandse universiteiten en 
hogescholen die na hun studie 
in het buitenland verder wil-
len studeren. De beurs is een 
gift van €7.000 voor één jaar 
en €10.000 voor twee jaar.
Zou jij ook in het buitenland 
willen studeren, stage lopen 
of een studiereis naar een 
ver oord willen organiseren? 
Of meer willen weten over de 
VSB beurs of andere beurzen?
Neem dan contact op met het 
Centre of International Affairs 
(CoIA), coia-info@hr.nl.
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WAT: TINDER, EEN JAAR LATER HEEL GESCHIKT VOOR: 
IEDEREEN DIE OP ZOEK IS NAAR AANSPRAAK, EEN LEUKE DATE 
OF DE WARE MINDER GESCHIKT VOOR: MENSEN DIE AL EEN 
SWYPE-DUIM HEBBEN KOST DAT? GRATIS DOWNLOADEN EN 
BEPERKT GEBRUIKEN BEOORDELING: *****
Al maanden heb ik het Tinder-icoontje op m’n iPhone niet aange-
raakt. Het rode vlammetje was me zo gaan tegenstaan dat ik ‘t naar 
het tweede app-scherm had verschoven. Maar het is zondagavond, 
ik verveel me en een rondje swypen lijkt nu niet zo’n slecht idee. 
Voordat ik aan de slag ga, zet ik een pot thee en terwijl ik wacht 
tot het water kookt, besluit ik dat het tijd is om het daten wat 
serieuzer aan te pakken. Ik heb het afgelopen jaar genoeg mannen 
ontmoet. Het was leuk, echt, maar ik wil meer. En als je niet zegt wat 
je wilt, ga je het waarschijnlijk ook niet krijgen. Dus van mijn vrijblij-
vende profieltekst ‘Hoi, ik ben Tosca. Wie ben jij?’ maak ik ‘Wil wel 
weer eens gierend verliefd worden’. Als dat afschrikt, hoeven we ook 
geen kennis te maken. Save.
Na een half uurtje heb ik dertig nieuwe matches binnen geswypet. 
Sommigen van hen hadden me maanden geleden al een hartje ge-
geven en krijgen nieuwe reacties, maar ik zie ook een berg nieuwe. 
Terwijl ik de vangst check, begint Gert met me te chatten. ‘Hoe ziet 
dat eruit, gierend verliefd worden?’ Eh. Snel check ik z’n profiel, 
twee jaar jonger dan ik, prethoofd, en een foto waarop hij gitaar 
speelt in een bandje. ‘Rode wangen en een blik die het midden houdt 
tussen dromerig en paniek’, schrijf ik terug. Dat vindt ie wel schattig. 
We praten over onze weekenden, op welke festivals we afgelo-
pen zomer waren, over hoe Tinder bevalt, wat de leuke plekken 
zijn om bier te drinken in onze wijk en hoe we eigenlijk al hadden 
moeten slapen omdat we morgen moeten werken. Ik had met me-
zelf afgesproken dat er geskypet of gefacetimed moet worden voor-
dat ik weer met een internetman zou afspreken, maar dat ben ik 
even vergeten. 
‘Deze week een biertje drinken?’ vraag ik. En daarna blijft het heel 
lang stil. Shit. Heb ik iets raars gezegd? Ik scrol terug maar zie niets… 
Dan maar naar bed. Vlak voordat ik wegdroom, licht het scherm 
van m’n telefoon op. Het is Gert: ‘Ja, laten we dat doen! Woensdag?’ 

Tosca Sel is redacteur bij Profielen en datedeskundige. Volg ook haar 
wekelijkse rubriek Lieve Tosca op profielen.hr.nl waarin ze raad geeft 
over liefde, leven, daten en seks.

TINDER, 
EEN JAAR 
LATER

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

Studeren 
in het 

buitenland? 

Koffietijd!

Nieuwkomer

Nederlanders zijn wereld-
kampioen koffiedrinken. 

Hoeveel?
Jaarlijks drinken we zo’n 

148 liter koffie. 

Automatenkoffie
Bevat vaak grote hoeveelheden 

cafestol, een stof die het 
cholesterol verhoogt.

Aan de koffieautomaat
We roddelen (8% van de 

gesprekken) helemaal niet zo veel 
bij de koffieautomaat! We praten 

gewoon over het werk (51%).

Koffie van de baas
Ruim 2/3 van de werkenden vindt 
dat de werkgever voor koffie moet 

zorgen. De HR doet dat ook: 
4 per dag.

16%

10%

52%
van de niet-westerse 

allochtone jongens met 
een mbo-vooropleiding 

heeft na 5 jaar een 
diploma bij de HR-

opleiding waaraan ze 
in 2009 begonnen. 5 

jaar geleden 
was dat nog 32%.

248%
Het aandeel 

mbo’ers en niet-
westerse alloch-
tonen nam (resp. 
+80% en +132%). 

Bij de Hogeschool 
Rotterdam was 

dat zelfs +248% en 
+151%).

In Rotterdam begint maar 10% van 
de vwo’ers aan een hbo-opleiding.

van de autochtone 
vrouwen met een 
mbo-achtergrond 

haalde bij de HR een 
diploma binnen vijf 
jaar. 5 jaar geleden 

was dat 63%.

63%
Landelijk zien we 

dat de hboinstroom 
in de afgelopen 15 

jaar in zijn totaliteit 
groeide (+34%). 
Bij de HR was 

dat 63%.

In haar strategische 
agenda voor de komende 
tien jaar verdeelt minister 
Bussemaker van Onderwijs de 
miljoenen die vrijkomen, nu de 
basisbeurs verdwijnt. In het hbo 
komen er 2.500 docenten bij.

Onderwijsminister JET BUSSEMAKER in Buitenhof

38

12,3

Het percentage hoger 
opgeleiden in Rotterdam is 
sinds 2002 gestegen van 

26 naar 38%.

DALER

STIJGER

In het eerste kwartaal van 
2014 was de werkloosheid in 
Rotterdam 16%. In het derde 

kwartaal was het gedaald 
naar 12,3%.

ELINE DE HAAS (22) START DIT JAAR MET COMMERCIËLE ECONOMIE. Ze komt van het mbo waar ze de opleiding 
pedagogisch medewerker afrondde. Zij is één van de ongeveer 10.000 nieuwe eerstejaars die dit jaar op de 
Hogeschool Rotterdam aan een kersverse opleiding beginnen. Hier maakt zij zich klaar voor de fotoshoot met 
Hans Reitzema die Eline voor de cover fotografeerde.

Bronnen: GezondheidsNet, Nestlé, 
Consumentenbond, RTL Z

Bron: Economische 
Verkenning Rotterdam 2015WERK
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Rusland gaat zijn hoger 
onderwijs drastisch hervormen. 

Geen enkele Russische instelling heeft de top 100 
van een internationale ranking weten te halen.

BRON: Transfer 5, mei/juni 2015.

Compenseren en het bsa 
omhoog, bij COM
Het Instituut voor Commercieel 
Management (COM) experimenteert 
vanaf dit jaar met een hoger bin-
dend studieadvies (bsa): studenten 
moeten niet 48 maar alle 60 studie-
punten in één jaar halen. Het hoge 
bsa, met de bijbehorende nieuwe 
manier van lesgeven (kleinschalig 
en activerender), moet studenten 
aanzetten om het maximale uit hun 
eerste jaar te halen. Eerstejaars mo-
gen wel onvoldoendes compenseren 
— en dat mocht voorheen niet — 
maar ze krijgen veel minder herkan-
singsmogelijkheden. De medezeg-
genschapsraad discussieerde veel 
en lang over dit onderwerp, want 
het betekent dat er verschillende 
regels voor studenten van verschil-
lende opleidingen gaan komen. Die 
discussie leverde op dat studenten 
die het jaar net niet halen een ex-
tra kans krijgen van maximaal acht 
studiepunten om hun propedeuse te 
halen, desnoods in de zomervakan-
tie. En halverwege het collegejaar 
bepalen collegebestuur en cmr of 
het nodig is het experiment bij COM 
aan te passen. Na deze aanscher-
pingen ging de kogel uiteindelijk 
door de kerk: het instituut mag het 
een jaar proberen om te zien of het 
hiermee het studiesucces omhoog 
krijgt. Elf procent van de eerstejaars 
haalde tot nu toe de propedeuse in 
één jaar.
Veel meer hierover op profielen.hr.nl, 
zoek op bsa.

'Je kijkt nooit mensen aan', zei ze. 'Het is daarom 
moeilijk om een connectie met je te maken.' 
Zo had ik er nooit over nagedacht.
DEMIAN JANSSEN laat in prachtig beeld (en woord) zien hoe hij een weg naar 
buiten vond na de diagnose asperger. Zoek op profielen.hr.nl naar asperger

Studietips Profielen publiceert regelmatig over studietips. 
Deze drie artikelen op onze site zouden je dit collegejaar kunnen helpen:

1
SNEL LEREN = SNEL VERGETEN 
Beetje leren, pauzeren en veel 
vragen stellen. Als je wat ac-

tiever leert, blijft de stof beter 
hangen dan met het klassieke 

stampwerk.

2
RARE EZELSBRUGGETJES 
HELPEN BIJ HET LEREN 

Informatie wordt goed opgeslagen 
als die óf aansluit bij al bestaande 

kennis óf juist in tegenspraak is met 
wat mensen al weten.

3 
MEER MOTIVATIE 

NIET PER SE BETER
Denken aan geld zorgt voor 

minder succes.

Meer studietips op de homepage van profielen.hr.nl. Kijk bij: Meer over: studietips

NIEUWS

Nou Joost, die presentatie 
was weer om te huilen. 

Wij denken dat het goed is als je nog een 
jaar langer op de�e school �lij�t �itten�
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 Victor Bos, derderjaars illustratie WdKA
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Nieuwe koppies
Deze maand beginnen weer veel 
nieuwe studenten aan een studie bij de 
HR. Profielen ving een paar van deze 
nieuwelingen op tijdens 
de startgesprekken bij COM 
(commercieel management).

NAAM: 
Dilara Ogutluoglu

LEEFTIJD: 
22 jaar

VOOROPLEIDING: 
Mbo Junior 

accountmanager
OPLEIDING: 

commerciële economie 
global marketing & sales

NAAM: Fabiënne OlsthoornLEEFTIJD: 17 jaarVOOROPLEIDING: HavoOPLEIDING: commerciële economieglobal marketing & sales

NAAM: 
Jeremy Varela

LEEFTIJD: 18 jaar

VOOROPLEIDING: 

Havo
OPLEIDING: 

sportmarketing & 

management

NAAM: Yonathan Yakob

LEEFTIJD: 19 jaar

VOOROPLEIDING: Havo

OPLEIDING: Commerciële 

economie 

global marketing & sales

NAAM: 
Eline de Haas
LEEFTIJD: 
22 jaar
VOOROPLEIDING: Pedagogisch 
medewerker
OPLEIDING: 
commerciële 
economie 
global marketing 
& sales

 STRIP 

Kort
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De studenten bezoeken op een ander moment ook een 
reddingsboot op zee van de KNRM en werken bij 
Medic Event Support. 

NIEUWS

Vier studenten wachten op Rotterdam The Hague Airport op LL2. De traumahelikopter is naar een ongeluk 
met een personenauto en een vrachtwagen op de A20. Pas vijf kwartier later meldt de heli zich weer en 
mogen de studenten binnen kijken. Wim Breeman, verpleegkundig specialist van het Mobiel Medisch Team 
en HR-docent, laat zien wat er in de vele tassen zit: gewone dingen als medicijnen en bewakingsapparatuur, 
maar ook instrumenten om de borstkas mee te openen. Meevliegen kan niet, want de helikopter moet binnen 
twee minuten na een melding in de lucht zijn.

Om meer met de beroepspraktijk in contact te komen, 
organiseert de Studievereniging Medische Hulpverlening Rotterdam 
excursies, bijvoorbeeld naar Lifeliner 2, de traumahelikopter van 
Traumacentrum Zuid West Nederland, onderdeel van Erasmus MC.

DEZE EXCURSIE WERD IN SAMENWERKING MET DOCENTE MEDISCHE HULPVERLENING LINDA DUL-KORTLEVER GEORGANISEERD. 
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ELKE WEEK GAAN MEL CRATAURA EN MARIE CUIJPERS OP HUIS-
BEZOEK BIJ DE ZWANGERE CHANTAL EN HAAR VRIEND. Chantal 
woont in de Tarwewijk en is in verwachting van haar eerste kind. 
Ze heeft een fulltime baan. Een paar jaar geleden hadden zij en 
haar vriend schulden, maar nu is alles afgelost. De kamer voor het 
kindje is al helemaal ingericht. Toch vond de verloskundige het 
verstandig voor Chantal om mee te doen aan een buddyproject 
voor kwetsbare zwangeren: Nieuw in 010.
Sinds februari heeft Chantal wekelijks contact met Mel (toen twee-
dejaars maatschappelijk werk en dienstverlening) en Marie (toen 
tweedejaars verloskunde). Wat maakt deze cliënt tot een ‘kwetsbare 
zwangere’? ‘Chantal heeft een laag IQ’, vertelt Mel. ‘Daardoor heeft 
ze meer tijd nodig om dingen te begrijpen. Een normaal verloskun-
dig consult duurt twintig minuten; zij heeft misschien wel veertig 
minuten nodig, en dat kan de verloskundepraktijk niet bieden. Wij 
vullen het hiaat.’

 GOEDE COMBINATIE 
Nieuw in 010 is vorig collegejaar als pilotproject in Rotterdam Zuid 
begonnen. Het is geïnspireerd op een Gents buddyproject. Zuid 
heeft zeven focuswijken die er sociaaleconomisch zwak voor staan. 
Daardoor is het op Zuid moeilijker om gezond zwanger te zijn en 
een goede ouder te worden dan in Rotterdam-Hillegersberg, laat 
staan de rest van Nederland.
Met veel inzet en middelen (onder andere via het gemeentelijke 
programma Stevige Start) wordt in deze wijken gewerkt aan pre-
natale zorg, terugdringing van babysterfte, zwangerschapsbege-
leiding en het stimuleren van goed ouderschap. Waarom dan nóg 
een project erbij? Wietske Willemse, projectleider Nieuw in 010 bij 
EMI (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie, HR), legt het 
uit: ‘Dit project is niet bedoeld voor zwangeren in een crisissituatie. 
Die groep wordt onder andere begeleid door Bureau Frontlijn. Maar 

er is ook een groep – vaak jonge – zwangeren met een laag inko-
men, psychosociale problemen en een klein of ontbrekend netwerk. 
Deze vrouwen zoeken niet snel hulp, maar kunnen wat extra sup-
port goed gebruiken. Door te werken met een buddykoppel van een 
mwd’er en een student verloskunde wordt de zwangere gecoacht 
op een gezonde zwangerschap, maar ook op andere psychosociale 
issues die spelen. 
‘De studenten hebben vooraf een training op de hogeschool ge-
volgd, onder meer over coaching. Het is leuk om te zien dat de ver-
loskundigen van huis uit gewend zijn om vrij sturend te adviseren 
– zeg maar: geen tabak en alcohol tijdens de zwangerschap – terwijl 
een mwd’er heeft geleerd om zelfredzaamheid te stimuleren. Juist 
dat maakt het tot een goede combinatie.’

 SPEELPLEKKEN 
Chantal, de cliënt van Mel en Marie, heeft veel vragen over haar 
zwangerschap. Mel: ‘Het is echt fijn dat Marie het als verloskun-
destudent nog een keer kan uitleggen. Maar we doen ook andere 
dingen met haar. We hebben de route naar het ziekenhuis geoe-
fend, voor als ze gaat bevallen. We hebben gekeken waar fijne 
speelplekken zijn in de buurt. En nu zijn we bezig met voeding. 
Chantals konijnen eten gezonder dan zij. Van iemand die enkel 
junkfood at, zijn we nu naar een situatie waarin ze een paar keer 
in de week groenten uit blik eet. Nog steeds niet ideaal, maar een 
stuk beter dan het was. Bovendien heeft ze een apparaat gekocht 
om smoothies te maken.’
Behalve Chantal zijn ook drie andere zwangere vrouwen begeleid 
door studentenkoppels. Willemse: ‘Bij deze vrouwen is de begelei-
ding niet afgemaakt. Ze zijn afgehaakt of verhuisd. Dat heb je in een 
wijk met zo veel mobiliteit en problematiek. De studenten hebben 
daarom andere activiteiten opgepakt, zoals het maken van een so-
ciale kaart en het organiseren van drie voorlichtingsbijeenkomsten 
in de wijk: over gezonde voeding, omgaan met stress en gezond 
bewegen.’
Dit collegejaar kent het project een doorstart. Willemse: ‘In septem-
ber gaat een groep Willem de Kooning Academiestudenten voor het 
vak story gaming aan de slag met het thema buddy. Verder zijn we 
nieuwe studentenkoppels aan het werven en werken we hard aan 
ons netwerk in de wijk, zodat de vrouwen die een buddy kunnen 
gebruiken ook bij ons worden aangemeld. De zwangere meiden en 
vrouwen zijn er, we moeten elkaar alleen nog beter weten te vin-
den.’ O   Esmé van der Molen

Chantal heeft in werkelijkheid een andere naam.

NIEUWS

Mwd’ers 
   en verloskundestudenten
       begeleiden 

  kwetsbare 
     zwangeren

Zwanger op Zuid. 
Hoe zorg je dat je gezond 
zwanger bent en straks een 
goede ouder wordt? 
Voor sommige vrouwen is 
dit een lastige opgave. 
Het HR-project Nieuw in 010 
staat deze vrouwen bij 
met buddy’s. 

‘WE ZIJN NU BEZIG 
MET GEZONDE VOEDING, 

WANT CHANTALS KONIJNEN 
ETEN GEZONDER DAN ZIJ.’

Nieuw in  010
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VAN TOETSEN KUN JE LEREN. Het maken van een toets zelf is 
al een leerzame ervaring, vindt Henk Schmidt, geestelijk va-
der van ’Nominaal is normaal’  ; het programma van de Erasmus 
Universiteit waarbij studenten hun propedeuse in één jaar moe-
ten halen. 
Schmidt is van huis uit cognitief psycholoog en als zodanig nog 
steeds aan de EUR verbonden. Hij legt uit: ‘Tijdens een toets ac-
tiveer je in het brein de kennis die je hebt bestudeerd. Daardoor 
verstevig je die kennis. Zelfs als je het antwoord niet weet, heeft 
het maken van een toets positieve effecten. Dan is je brein bezig 
op basis van de aanwezige kennis nieuwe kennis te produceren. 
Voor het brein is het zoeken naar een antwoord een vorm van 
constructieve arbeid.’
Maar van toetsen kun je nog veel meer leren. Bijvoorbeeld als je 
studenten er inhoudelijke feedback op geeft. Stel dat een student 
na het maken van een toets niet (alleen) een cijfer krijgt, maar 
(ook) een terugkoppeling van wat goed en fout is gegaan? Dat kan 
met een ‘formele’ toets, op papier en met uitgebreide inhoudelijke 
feedback, maar ook door studenten in de les te bevragen. Als er 
maar door de studenten actief nagedacht moet worden, waarna 
direct inhoudelijke feedback volgt. En als de docent maar kan zien 
hoever zijn studenten zijn.

 FORMATIEF 
Dit noemen we formatief toetsen: toetsen die tot doel hebben het 
leerproces te ondersteunen. Emeritus hoogleraar Jaap Scheerens, 
die zich heeft gespecialiseerd in het beoordelen van grote hoeveel-
heden wetenschappelijk onderwijsonderzoek, zegt dat je feedback 
na een toets het best zo diagnostisch mogelijk kunt maken. ‘Alleen 
normatieve feedback geven, dus alleen een cijfer, heeft weinig ef-
fect’, zegt Scheerens. ‘Je wilt studenten vertellen waar het precies is 
misgegaan. Dat is bovendien motiverender voor studenten, omdat 
je aan die informatie echt iets hebt.’
Het idee dat een toets naast een beoordelingsmiddel ook een leer-
middel kan zijn, is de afgelopen jaren breed uitgemeten in popu-
lairwetenschappelijke tijdschriften en boeken. De bekendste popu-
larisator van dit idee is Dylan Wiliam, met zijn bestseller Inside 
the Black Box. In Nederland wordt Evalueren om te leren van Jos 
Castelijns (samen met een lange lijst collega’s) veel gebruikt. En, 
iets recenter, een werkje onder redactie van Henk van Berkel (en 
anderen), met daarin hoofdstukken van Janke Cohen-Schotanus 
(zie interview op p.22), Henk Schmidt en Cees van der Vleuten: 
Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk – waarvan de 
titel overigens niet al te letterlijk genomen moet worden. (Het ver-
beteren van je lesroutine bijvoorbeeld, vergt veel tijd.)

Zelfs in de middeleeuwen wisten ze het al: 
je leert sneller door jezelf te toetsen. 
Nu zeggen wetenschappers het ook. Al jaren. 
En toch doen we het te weinig.

ACHTERGROND 
 Tekst: Olmo Linthorst  Illustratie: Oana Clitan 

JE ZOU ER OOK 
VAN KUNNEN LEREN

TOETSEN: 
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 HOORCOLLEGES 
Ondanks dergelijke publicaties zie je het formatief toetsen nog 
nauwelijks terug in het onderwijs. Of in ieder geval niet genoeg. 
Dat hangt onder meer samen met de manier waarop we onderwijs 
geven. Op de HR worden nog steeds veel klassikale en grootscha-
lige hoorcolleges gegeven. En studenten leren niet van hoorcol-
leges, zegt HR-onderwijsadviseur en toetsspecialist Anne Potters. 
‘We denken dat studenten leren van luisteren naar een docent. 
Studenten denken dat zelf ook. Maar als je dat toetst, dan blijkt 
het wel mee te vallen.’ Dat bevestigt Henk Schmidt. Op de EUR 
worden naast werkgroepen ook nog steeds hoorcolleges gegeven. 
Een uiterst ineffectief middel weet Schmidt. Ook al geeft hij ze 
zelf ook.

 GEEN ZIN IN FEEDBACK 
Schmidt wijst op een interessant onderzoek van Louis Deslauriers 
uit 2011, gepubliceerd in Science. In dit onderzoek luisterde een 
controlegroep ‘gewoon’ naar de beste powerpointprofessor van 
de faculteit, terwijl een tweede groep studenten activerend on-
derwijs kreeg, aangevuld met formatieve toetsmethodes, van 
twee zeer onervaren docenten. De tweede groep (bijna driehon-
derd studenten, net als de eerste) kreeg in feite geen college, 
maar moest allerlei opdrachten maken, problemen oplossen en 
argumenten bedenken. Redeneren als een wetenschapper, noemt 
Deslauriers dat. Studenten gaven elkaar feedback. In heldere taal 
(en zeer beknopt in maar drie kantjes) laat Deslauriers zien dat 
onervaren docenten een groot verschil kunnen maken als ze maar 
de juiste methodes gebruiken. De toetsscores in de tweede groep 
waren namelijk veel beter.
Schmidt stuurde dit onderzoek recent naar collega-hoogleraren, 
in de hoop dat ze deze lesmethode zouden overnemen. Maar daar 
hadden ze geen zin in. ‘De collega’s vinden het veel te veel werk. 
Het zou ze te veel tijd kosten in de voorbereiding.’ Zelf gebruikt 
Schmidt zijn colleges nu als een plek om te oefenen en formatief 
te toetsen. De studenten kunnen de stof prima zelf bestuderen, 
merkt hij. 
Schmidt denkt overigens niet dat het zin heeft om heel veel werk 
te stoppen in het maken van toetsen die niet (alleen) voor een 
cijfer meetellen. Toetsen ontwikkelen, nakijken en van feedback 
voorzien kost veel tijd en geld, zegt Schmidt, die daarom geneigd 
is de kracht van het wetenschappelijke bewijs ook weer wat te re-
lativeren. ‘Theoretisch is het waar dat formatief toetsen een groot 
effect heeft, maar in de praktijk hebben studenten vaak helemaal 
geen zin in feedback. Ze komen zelden naar een nabespreking. 
Alleen de mensen met een onvoldoende komen, en dan eigenlijk 
vooral om het cijfer een halve punt omhoog te praten. Verweef 
formatief toetsen daarom vooral met de lessen.’

 KLOOSTERLINGEN 
Wat dat betreft kunnen we nog wat leren van de geschiedenis. In 
de middeleeuwen moesten kloosterlingen complete heilige tek-
sten woordelijk uit hun hoofd leren. Dat zou hun kansen vergro-
ten om na de dood in de hemel te komen. Tijdens een overhoring 
moest de kloosterling simpelweg de geleerde tekst opdreunen. Of 
eenvoudige vragen over de tekst beantwoorden, beschrijft toets-

specialist Ben Wilbrink in een publicatie over de geschiedenis 
van het toetsen.
Deze overhoringen fungeerden als een leermiddel. De overho-
rende docent was er om de student te laten zien wat hij nog 
niet wist. De toets liet zien welke stof de student opnieuw moest 
bestuderen. 
Toetsen die dienen als eindbeoordeling speelden in dit middel-
eeuwse onderwijs geen rol. Het is natuurlijk aan God zelve om te 
bepalen wie er in de hemel komt. 
Dat is tegenwoordig wel anders. Nu staat immers niet de verlos-
sing van je ziel op het spel, maar je toegang tot de arbeidsmarkt, 
constateert Wilbrink droogjes. Voor het verkrijgen van die toe-
gang (je diploma) heb je een positieve beoordeling van je do-
centen nodig. In tegenstelling tot de situatie in de middeleeuwen 
kunnen docenten nu het finale oordeel vellen. 
Daarom is een toets nu vrijwel altijd het einde van een leerperi-
ode. Of dat nu rijlessen, integratiecursussen of schoolvakken zijn. 
Hierna volgt een rijbewijs, certificaat of diploma en dan ben je 
klaar met leren. 

 LAATSTE CONTACTMOMENT 
Ook op de hogeschool zijn toetsen er vooral ter beoordeling van 
studenten. De toets is in de meeste gevallen het allerlaatste ‘con-
tactmoment’ tussen de student en de lesstof. Door deze volgorde 
werken we de favoriete strategie van studenten in de hand. Zo 
blijkt uit studies naar studentengedrag dat studenten pas in actie 
komen als ze in de buurt van de toets komen. Dan gaan ze blok-
ken. Maar snel leren is snel vergeten. 
Zijn dit verrassende, nieuwe inzichten? Niet echt. Veel van deze 
bevindingen zijn stokoud (om het woord ‘middeleeuws’ te vermij-
den). En toch hoor je studenten nog vaak klagen over een totaal 
gebrek aan feedback op een gemaakte toets of op een schrijfpro-
duct. En ondanks deze inzichten is de toets meestal het sluitstuk 
van een leerervaring, niet het begin.

 GEEN TIJD 
Dit begint te veranderen, heel langzaam. Ook op de Hogeschool 
Rotterdam zijn er opleidingen die van formatief toetsen serieus 
werk maken (zie kaders). Maar het lijkt erop dat dit nog niet het 
nieuwe normaal is. De standaard moet nog veranderen. (Deze 
stelling is moeilijk te controleren: uit de hogeschoolgidsen van 
afgelopen collegejaar kunnen we niet opmaken hoe de lessen pre-
cies in elkaar zitten. Wel dat op de meeste instituten de toetsen 
het sluitstuk zijn. De indruk ontstaat vooral uit de lesbezoeken 
die we afleggen en uit de secundaire bronnen die we hierover 
bevraagd hebben.)
‘Vraag aan een willekeurige student hier op de hogeschool of 
hij genoeg feedback krijgt en negen van de tien keer zul je ho-
ren dat dat te weinig of helemaal niet het geval is’, meent Fred 
Feuerstake, directeur van het instituut voor commercieel manage-
ment (COM). Dit collegejaar volgen de eerstejaars van COM een 
compleet nieuw programma, waarin feedback centraal staat.
Het gebrek aan feedback is ook een kwestie waar Anne Potters 
mee rondloopt. Als onderwijsadviseur ziet ze het onder andere 

‘ALLEEN MENSEN 
MET EEN ON-
VOLDOENDE 

KOMEN NAAR EEN 
NABESPREKING. 

VERWEEF FORMATIEF 
TOETSEN DAAROM 

MET DE LESSEN.’

‘WE HEBBEN LANG TE WEINIG 
NAAR DE WETENSCHAP
GEKEKEN.’

NOMINAAL IS 
NORMAAL OP DE HR
Bij wijze van experiment moeten 
eerstejaarsstudenten van COM 
dit schooljaar alle zestig studie-
punten van het eerste jaar halen. 
Als dat niet lukt, krijgen ze een 
bindend negatief studieadvies 
(bsa) en moeten ze de opleiding 
verlaten. 
In 2012 voerde Henk Schmidt 
deze regel in op de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, onder de 
noemer ’Nominaal is normaal’. 
Niet alleen het bsa ging daar 
omhoog, het volledige onder-
wijs ging op de schop, inclusief 
de werkvorm en de examen-
regels. Op onze site legt Henk 
Schmidt uit hoe en waarom 
hij dit systeem invoerde. En 
Fred Feuerstake, directeur van 
COM, hoe hij zich erdoor liet 
inspireren. 
www.profielen.hr.nl, zoek op 
‘nominaal is normaal’

FORMATIEF TOETSEN OP DE HR :
PEDAGOGIEK
Bij pedagogiek is de toets weer het onderwijs in gebracht. 
Docenten nemen de toets zelf af en kijken hem direct 
na, samen met collega’s die dezelfde toets bij een andere 
groep hebben afgenomen. Daar komen eventuele proble-
men snel aan het licht. In een ingeplande bijeenkomst nog 
dezelfde week bespreken docenten de toets met de klas. 
Daar krijgen de studenten ook hun cijfer. ‘Wij kennen 
dus geen aparte toetsweken en inzagemomenten’, aldus 
onderwijsmanager Yvonne Aronson.

‘DE TOETS IS 
MEESTAL HET 
SLUITSTUK 
VAN EEN 
LEERERVARING, 
NIET 
HET BEGIN.’
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als haar taak om wetenschappelijke inzichten in de praktijk te 
brengen. En ‘feedback geven is inderdaad iets wat ik meer zou 
willen zien’, zegt Potters. 
Het probleem hangt samen met een gebrek aan tijd, merkt Potters 
door gesprekken met docenten. ‘Ik hoorde pas een docent zeggen 
dat er zo veel inhoud is die ze studenten eigen moet maken, dat 
er eigenlijk geen tijd over is om af en toe op de inhoud van vorige 
week terug te komen.’ Om dus, met andere woorden, informeel te 
toetsen of de stof ook enigszins beklijft.
 
 EVIDENCE INFORMED EDUCATION 
Soms blijkt ook dat docenten onbewust al veel meer feedback 
geven dan ze denken, merkt Potters als ze er met docenten over 
doorpraat. ‘De vervolgstap is dan om te kijken hoe je formatieve 
toetsing en het geven van feedback maximaal kunt benutten. Dat 
moet in de dagelijkse praktijk worden uitgevonden.’
Er is namelijk niet maar één manier van formatief toetsen die 
voor iedereen werkt. Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan 
in een bepaalde context. Wat werkt en wat niet werkt, is contex-
tafhankelijk, zegt Potters. ‘Wat ik graag zou zien, is dat docenten 
meer ruimte krijgen om voor zichzelf en hun team uit te vinden 
wat wanneer werkt. Evidence informed education is het nieuwste 
jargon hiervoor.’
Onderwijs geïnformeerd door wetenschappelijke inzichten, dat is 
duidelijk een slap aftreksel van evidence based education, onder-
wijs gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Maar het verla-
gen van de bewijslast is pure noodzaak. Onderwijs dat zou zijn 
gebaseerd op bewijs zou alleen maar kunnen bestaan uit het pre-
cies nabootsen van wetenschappelijk onderzoek in de klas. Dat is 
onmogelijk. Anne Potters ziet deze nieuwe manier van omgaan 
met wetenschappelijke inzichten juist als een voordeel. ‘Het bete-
kent dat je eerst goed moet nadenken voordat je onderzoek in de 
praktijk brengt. Waarom zou dit wel of niet werken? Dat is beter 
dan slaafs wetenschappelijk onderzoek implementeren.’
Er zijn een heleboel manieren om toetsen meer als leermiddel te 
gebruiken. Potters wil ze niet voorschrijven, maar na enig aan-
dringen geeft ze een voorbeeld uit haar eigen beginnende les-
praktijk die ze afgelopen jaar naast haar adviseurschap begonnen 
is.
‘Studenten moesten ter afsluiting een essay schrijven. Van de 
studenten die de vorige keer een onvoldoende haalden, scoor-
den de meesten na wat feedback in de herkansing nog best goed. 
Maar eigenlijk komt de feedback dan al te laat. Daarom heb ik me 
voorgenomen de volgende keer al tijdens de lessen te beginnen 
aan het schrijven van mini-essays, zodat de feedback vóór het 
eindessay komt.’

 THERMOMETER 
Uiteindelijk gaat het erom dat je al vóór de eindtoets, die meetelt 
voor een cijfer, weet waar je studenten staan en hoe je ze iets 
kunt leren. Als de toets het enige evaluatiemiddel is, en dat is het 
ook volgens Potters nog te vaak, dan heb je kennelijk de voor-
gaande negen weken geen idee gehad of je de studenten ook iets 
kon leren. Misschien wisten ze het al en zaten ze zich te vervelen; 
misschien wisten ze niets en raakte je ze kwijt.

‘OOK EEN 
DOCENT DIE OP 
DE GANG 
EEN PRAATJE 
MAAKT MET 
DE STUDENT 
KAN OP DAT 
MOMENT 
FORMATIEF 
TOETSEN.’

‘STUDENTEN 
LEREN 
NIET VAN 
HOOR-
COLLEGES’

FORMATIEF 
TOETSEN OP DE HR :
VERLOSKUNDE
Verloskunde kent onder andere 
een landelijke formatieve voort-
gangstoets die alle studenten 
meermaals per jaar afleggen. De 
kennis- en inzichtsvragen van 
de toets zijn op eindniveau, dus 
eind vierde jaar. De studenten 
krijgen er ook pas eind vierde 
jaar een cijfer voor. Een eerste-
jaarsstudent zal slechts een paar 
procent van de toets halen, maar 
dat wordt gedurende de studie 
steeds meer. ‘Daardoor zien stu-
denten zelf ook dat ze voort-
gang boeken. En ze krijgen veel 
feedback op wat ze goed en fout 
hebben gedaan’, vertelt onder-
wijsmanager Marion van Harn. 
Als uit de toetsresultaten blijkt 
dat een groep studenten een 
onderdeel minder goed begrijpt 
dan verwacht, dan is dat voor de 
docenten een belangrijk signaal. 
Een formatieve toets geeft dus 
niet alleen studenten, maar ook 
docenten inzicht.

FORMATIEF 
TOETSEN OP DE HR :
IPO
Docent Stephan Blom, medeont-
werper van het toetsprogramma 
van industrieel product ontwer-
pen, denkt bij formatief toetsen 
aan een hele lijst van maatrege-
len: oefentoetsen, overhoringen 
in de klas, computeroefenpro-
gramma’s en het uitgebreid be-
oordelen van werkstukken een 
week voor de officiële beoorde-
ling (zodat studenten nog kunnen 
verbeteren). Maar hij benadrukt 
vooral de grondige herziening 
van het onderwijs die IPO heeft 
ondergaan, waardoor feedback 
veel dieper in alle ontmoetingen 
tussen student en docent is ver-
weven. ‘Voor wie de samenhang 
van maatregelen wil zien, heb ik 
een presentatie klaarstaan’, zegt 
Blom, zelf ooit afgestudeerd op 
het onderwerp formatief toet-
sen. ‘Uiteindelijk heeft het zelfs 
invloed op de fysieke inrichting 
van het gebouw. Wij hebben de 
docentenkamers verhuisd naar 
een meer centrale plek naast 
de ontwerp- en leslokalen. Ook 
een docent die op de gang een 
praatje maakt met de student kan 
formatief toetsen.’

Hoe zou je dat kunnen doen? Formatief toetsen kent vele ver-
schijningsvormen. Docenten kunnen studenten schriftelijke toet-
sen afnemen, overhoren in de klas, ze kunnen werkstukken be-
oordelen of vragen over de stof laten voorbereiden. Alles wat de 
docent helpt om te zien wat het niveau van de student is, kun je 
zien als een formatieve toets. Het gaat erom, zegt Potters, ge-
bruikmakend van een metafoor waar ze een hartgrondige hekel 
aan heeft, ‘dat je de thermometer erin stopt om te zien waar de 
studenten staan, zodat je daarop als docent kunt inspelen.’

 NULMETING 
Bij COM wil Fred Feuerstake vanaf dit jaar eigenlijk alle verschil-
lende vormen inzetten. Studenten zullen vaker getoetst worden. 
Hij wil dat studenten meer feedback krijgen over hun toetsen of 
schrijfproducten. En in de les moeten docenten minder uitleggen 
en studenten veel meer aan het werk zetten. ‘Studenten gaan 
na een korte instructie bijvoorbeeld twee uur met een opdracht 
aan de slag en krijgen daar als ze weer terugkomen feedback op’, 
voorziet Feuerstake. 
Omdat het nogal wat vraagt om ineens op een heel nieuwe ma-
nier les te geven, huurt hij coaches in die met de docenten zullen 
meekijken. Of ze niet te veel aan het woord zijn. En of ze wel 
genoeg vragen stellen, bijvoorbeeld. En hoe ze feedback geven. 
Feuerstake heeft nog niet echt stilgestaan bij de vraag in hoe-
verre het nieuwe onderwijsmodel van zijn instituut deel uitmaakt 
van een trend richting onderwijs dat meer gebaseerd is op weten-
schappelijke inzichten. ‘Ik denk dat we inderdaad lang te weinig 
naar de wetenschap hebben gekeken. Maar ik denk dat het ook 
belangrijk is om de veranderingen die je doorvoert op een weten-
schappelijke manier te evalueren.’
In het onderwijs zijn talloze vernieuwingen doorgevoerd, legt 
Feuerstake uit, ‘maar hebben we eigenlijk wel goed gekeken of 
dat werkte? Door bijvoorbeeld van tevoren een nulmeting te 
doen, zodat je kunt vaststellen of een verbetering ook echt een 
verbetering is? Als we de resultaten beter evalueren, kunnen we 
ook beter evidence based werken.’
Bij COM is de nulmeting eind vorig collegejaar uitgevoerd. De stu-
denten zijn bevraagd over hun tijdsinvestering en de tevreden-
heid over het curriculum; de hoop is dat die met het nieuwe on-
derwijsmodel omhooggaat. En natuurlijk moet naast de kwaliteit 
van het onderwijs ook het rendement in het eerste jaar gaan stij-
gen. ‘We doen zelf dus eigenlijk ook wetenschappelijk onderzoek. 
Het is misschien geen fundamenteel onderzoek, maar we weten 
straks wel of het werkt. Het is heel spannend om die hypothese 
te toetsen.’O

ACHTERGROND ACHTERGROND 
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JC
S’WE LATEN 

 VEEL STUDENTEN 
 ONTERECHT 
 ZAKKEN’ 

HOOGLERAAR 
JANKE COHEN-SCHOTANUS

 Tekst: Olmo Linthorst  Fotografie: Levien Willemse 

INTERVIEW

‘WE STEKEN VEEL ENERGIE 
IN HET FACILITEREN VAN 
ZAKKEN EN NIET ZO VEEL 
IN HET FACILITEREN VAN 
SLAGEN.’

BESTUURDERS DIE HUN ONDERWIJS WILLEN 
VERBETEREN, BELLEN JANKE. En daar doen 
ze goed aan. Janke Cohen spreekt uit haar 
hoofd, betrekt haar publiek en kent de feiten. 
Ze plaagt graag een beetje, maar meestal on-
schuldig. Hoogstens zou je kunnen zeggen dat 
ze wat streng is. Iets te streng, soms, denkt 
Cohen zelf. Maar ja, ze is inmiddels 'een ouwe 
rot in het vak'. Ze kent de argumenten door en 
door, tegen compensatie of tegen een bindend 
studieadvies (bsa) van zestig punten. Met één 
zin maakt ze daar tijdens het interview korte 
metten mee. Inhoudelijk compenseert Cohen 
niet.
'Ik laat tijdens presentaties vaak de prope-
deuse-rendementscijfers van de acht facul-
teiten geneeskunde van de afgelopen twin-
tig jaar zien. Omdat ze dezelfde eindtermen 
hebben, is het onderwijs vergelijkbaar en dat 
geldt ook voor de populatie. Na één jaar zijn er 
gigantische verschillen. En dat verschil kun je 
niet aan de studenten toeschrijven, die komen 
allemaal uit dezelfde lotingspoule en hebben 
hetzelfde landelijke eindexamen gedaan. Dat 
verschil ligt dus aan de opleiding.'
Gemeten over een periode van een paar jaar, 
vallen de verschillen in P-rendement tus-
sen de acht geneeskundefaculteiten weg. 
Kennelijk maakt het niet uit of je één jaar over 
je propedeuse doet of meer. 
Maar als je het omdraait, kun je ook zeggen 
dat het niet uitmaakt als je studenten dwingt 
hun P in één jaar te halen. Je selecteert dan 
niet méér studenten weg.
Die bevinding komt overeen met de erva-
ring van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

(EUR). Na het invoeren van ’Nominaal is nor-
maal’ (met een bsa van zestig punten) haal-
den evenveel studenten hun propedeuse als 
voorheen, maar dan in één jaar, in plaats van 
twee. De EUR voerde echter ook compensatie 
in. Misschien zijn ze op de EUR niet strenger, 
maar juist soepeler geworden? 
Cohen heeft diezelfde vraag onderzocht bij 
de medische faculteiten en daaruit blijkt dat 
studenten die er twee jaar over doen niet 
meer weten dan de studenten die hun P in 
één jaar halen. In haar oratie uit 2010 aan 
de Rijksuniversiteit Groningen concludeert 
Cohen dan ook dat sneller studeren misschien 
tegenintuïtief is, maar dat helemaal nergens 
uit blijkt dat het slecht is voor de (kennis van 
de) studenten. 

Als medici een nieuw medicijn onderzoeken 
en het blijkt veel beter te werken dan de 
placebo die de controlegroep krijgt, dan 
wordt het onderzoek stilgezet. We vinden het 
onethisch om de controlegroep het werkende 
middel te onthouden. Ziet u het lage eerste-
jaarsrendement van sommige opleidingen 
ook als een ethisch probleem? 
'Je kunt je afvragen of het fair is naar studen-

ten, dat we ons niets aantrekken van wat we 
uit onderzoek weten.'
Wat weten we uit onderzoek? Dat zit hem wat 
Cohen betreft vooral in studentgedrag. 'Als psy-
choloog ben ik geïnteresseerd in hoe toetsing 
het gedrag van studenten beïnvloedt. Als we 
veel herkansingen aanbieden, maken studen-
ten daar gebruik van. Ze gaan naar de toets om 
de vragen te verkennen en maken vervolgens 
de herkansing. Studentgedrag is simpelweg een 
afgeleide van wat je organiseert. Zo is het ook 
met het bsa. Studenten beginnen een voltijdop-
leiding, maar het eerste wat ze horen, is dat ze 
maar 48 punten hoeven te halen. Daar gaan ze 
zich natuurlijk naar richten.’ 

Die verkenners zijn toch geen probleem als 
ze gewoon de herkansing halen?
''Stel dat de toets slecht gemaakt wordt. Was 
het dan een moeilijke toets of waren er ge-
woon veel verkenners? Die maken de analyse 
van de toets en het bepalen van de cesuur erg 
lastig.'

De toetsmoeilijkheid is een groot probleem, 
zegt Janke Cohen. 'We laten veel mensen on-
terecht zakken.' Dat heeft te maken met de on-
betrouwbaarheid van toetsen. 'De toets is een 
steekproef. Had je andere vragen gesteld uit 
de lijst met mogelijke vragen, dan zou je willen 
dat dezelfde studenten zakken en slagen. In 
dat geval is de betrouwbaarheid 1. We vinden 
een toets echter al heel betrouwbaar als dat 
0,8 is. Dat betekent, een beetje afhankelijk van 
de cesuur, dat 20 procent foute beslissingen 
worden gemaakt. Zo veel studenten slagen of 

Ze weet alles van toetsen en studentgedrag, 
compenseren en bsa. Profielen sprak 
met Janke Cohen-Schotanus, 
hoogleraar onderzoek van het onderwijs 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
'Als een student in een jaar meer dan 
zes toetsen maakt, is de kans dat hij onterecht 
een vijf haalt groter dan vijftig procent.’

INTERVIEW
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zakken onterecht. Dat zijn veel fouten. En dat 
is op zich al reden om te gaan compenseren.
'Als een student in een jaar meer dan zes toet-
sen maakt, is de kans dat hij onterecht een vijf 
haalt al groter dan vijftig procent. En met ie-
dere extra toets neemt de kans op fouten voor 
een student toe. Tenzij je altijd achten scoort, 
dan haal je hoogstens onterecht een zesje. 
Maar veel studenten zitten juist rond die vijf-
zes, omdat we vinden dat we zesjes moeten 
geven.'

In het hbo zijn twintig of meer toetsen per 
jaar niet ongebruikelijk...
'Dan schat ik in dat je een laag rendement 
hebt en een heel actief herkansingsbeleid om 
daar nog iets van te maken.' (Op de HR ligt het 
P-rendement nu op 26 procent. Nog eens 30 
procent doet er twee jaar over (of langer); ruim 
40 procent stroomt uit.)

Maar als je gaat compenseren, zijn het na-
tuurlijk de moeilijke struikelvakken...
'...als je struikelvakken hebt, moet je daar iets 
aan doen. Dan is je programma niet studeer-
baar. Maar we hebben ook onderzocht welke 
vakken studenten compenseren. Zijn dat stel-
selmatig de moeilijke tegenover de makkelijke 
vakken? Nee, de onvoldoendes komen overal 
voor en ieder jaar zitten ze bij een ander vak. 
Dat duidt niet op strategisch gedrag, maar eer-
der op een probleem met een moeilijke toets.’ 

Uw onderzoek laat ook zien dat na het invoe-
ren van compensatie ieder jaar steeds meer 
studenten er gebruik van maken. 
‘Studenten zullen regels altijd strategisch ge-
bruiken. Dat moet je dus permanent tegengaan.’

Maar compenseren was toch juist een manier 

om strategisch gedrag tegen te gaan?
‘In dat onderzoek volgden studenten nog ne-
gen losse vakken per jaar. Geïntegreerd toet-
sen was de oplossing: het invoeren van één 
alomvattende toets voor het afsluiten van een 
periode. Deze toets wordt echter niet aan het 
eind van een blok afgenomen, maar steeds na 
drie weken. Studenten moeten dan regelmatig 
zelf aan de bak en kunnen niet eerst een hele 
onderwijsperiode lang colleges consumeren.’ 
De eerste toets bestaat uit twintig procent van 
de vragen, de tweede uit dertig procent en aan 
het eind van het blok volgt de resterende vijf-
tig procent. Daarna krijgen de studenten pas 

een cijfer; tussendoor horen ze alleen hoeveel 
fouten ze maken. Ze kunnen een eerste slechte 
score nog verbeteren en veel studenten doen 
dat ook. Cohen: 'Studenten met een slechte 
score verbeteren zich meer dan dat studenten 
met een goede score verslechteren.'

Onderwijs is toch meer dan rendement? Het 
gaat toch ook om een bredere vorming van 
studenten?
'Als je dat zo belangrijk vindt, moet je het 
in je curriculum stoppen. Dat hebben we in 
Groningen ook gedaan. Maar vaak is het ook 
gewoon een excuusargument om niets te doen. 
Gaan we dan door met meer dan de helft van 
de studenten laten zakken? Dan doe je iets niet 
goed. Maar in ons land zijn we daar trots op.'
De HR maakte voor de vakantie bekend dat 

mbo'ers het steeds slechter doen op het hbo. 
Misschien hebben zij gewoon iets meer tijd 
en begeleiding nodig?
'Misschien is dat zo, maar dat is moeilijk te 
zeggen als we het onderwijs niet goed gere-
geld hebben. Uit de cijfers van de EUR blijkt 
dat studenten het nu beter doen dan in twee 
jaar, met al die extra herkansingen. Iedereen, 
ook de mbo'er, gaat harder werken als je de 
regels aanscherpt. Nu steken we veel energie 
in het faciliteren van zakken en niet zo veel 
in het faciliteren van slagen. We kijken niet 
naar de moeilijkheid van toetsen. We willen 
niet compenseren. En we kijken niet naar de 
planning van tentamens. Terwijl uit al dat on-
derzoek van de afgelopen dertig jaar blijkt dat 
dat helpt. Moeten we extra begeleiding geven? 
Misschien, maar om in aanmerking te komen 
voor extra begeleiding moet je eerst gezakt 
zijn. Geef die begeleiding dan gewoon vanaf 
het begin.
'We vinden tot in onze tenen dat er iets fout 
gaat als honderd procent slaagt voor de toets. 
Dan deugt de toets niet! Maar slagen is toch 
het doel? Zeker in de hogere studiejaren. 
Waarom moet dan nog steeds twintig, dertig 
procent van de studenten zakken? Degenen 
die het echt niet kunnen, zijn dan al lang weg... 
Als de studenten niet genoeg gedaan hebben, 
dan heb je het onderwijs niet goed geprogram-
meerd. Ik breng het altijd terug naar de ver-
antwoordelijkheid van de opleiding. Aan de 
studenten kan het niet liggen. Die willen ge-
woon slagen. Daarom zitten ze hier.'O

‘NERGENS BLIJKT 
 DAT SNELLER STUDEREN  
 SLECHT IS VOOR DE (KENNIS 
 VAN DE) STUDENTEN.’

INTERVIEW 
Hoogleraar Janke Cohen-Schotanus

'DE TOETS  IS EEN STEEKPROEF. 
 EÉN WAARBIJ ZO’N 20 PROCENT 
 FOUTE BESLISSINGEN WORDEN GEMAAKT.’

DE 
MAATSCHAPPIJ 
IS NIET LANGER 

BEREID TE KIJKEN 
NAAR WAT 

ALLEMAAL MÁG 
VOLGENS DE 

(ZELF 
OPGESTELDE)

REGELTJES, MAAR 
WAT REDELIJK IS.

COLUMN
Bart Bijl
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INTEGRITEIT
LAATST LUISTERDE IK IN DE AUTO NAAR EEN INTERES-
SANT INTERVIEW. Er was een studie geschreven over de 
maatschappelijke houding ten opzichte van bestuurlijke 
integriteit. Hoe kijkt de maatschappij aan tegen bestuur-
ders die slordig omgaan met gemeenschapsgelden? Slordig 
omgaan is hier een eufemisme voor corruptie, dat begrijpt 
u. Maar corruptie is een nogal beladen woord dat inder-
daad varieert van een enkel bonnetje méér schrijven tot en 
met je jacht laten inrichten door een bevriende ondernemer 
die jij - als bestuurder - een leuke overheidsopdracht gunt. 
Ik zal het woord corruptie vermijden; ik moet ook na deze 
column nog veilig door de gangen van dit gebouw en over 
straat kunnen lopen.
Wat blijkt? Volgens dit onderzoek kijken u en ik steeds 
strenger naar dergelijk gedrag en heeft die strenge blik ook 
echt effect op het daadwerkelijke gedrag. Goed nieuws dus.
Ik zie dat ook aan onze eigen Hogeschool Rotterdam 
waar het bestuurlijke geld-over-de-balk-gooien, volgens 
mensen die het weten kunnen, sinds het aantreden van 
bestuursvoorzitter Bormans resoluut is stopgezet. Mis-
schien. Enkele jaren terug verscheen er in ditzelfde Profielen 
nog een reeks artikelen over declaratiegedrag van de toen-
malige directeuren en het cvb. Prachtig inkijkje was dat. Dat 
is te zeggen: er was vooral veel niet te zien. De declaraties 
van de ene directeur mochten door de andere gecontroleerd 
worden. Je zou het 360 gradenfeedback kunnen noemen. 
De jaarlijkse, geheel verzorgde buitenlandse reis? De rijke-
lijk met mooie wijnen versierde etentjes? Het weekabonne-
ment op peperduur restaurant Old Dutch? Het oude bestuur 
vond het niet nodig om daar ook maar enige openheid over 
te geven. De voormalige directeur van de interne audit-
dienst noemde het ‘niet interessant’, en: ‘het gaat niet om 
wat het kost maar om wat het opbrengt’. Ja, en…? ‘Wat het 
opbrengt? Moeilijk uit te drukken.’ Hmpf… vervetting en 
korsakov vermoedelijk… De mazen in het net waren groot 
genoeg: een organisatie als de hogeschool hoeft het declara-
tiegedrag van haar directeuren niet openbaar te maken. Ge-
dwongen door regelgeving gebeurt dat inmiddels wél voor 
het cvb en inderdaad blijft het nu aan de sobere kant.
Maar betekent dit dat ik nu alle vertrouwen heb in de fi-
nanciële opruimwerkzaamheden van Bormans? Daar ben 
ik nog niet uit. Een van de conclusies van het onderzoek was 
dat de maatschappij niet langer bereid is te kijken naar wat 
allemaal mág volgens de (zelf opgestelde) regeltjes, maar wat 
redelijk is. Daar hoort bij dat men open is over de besteding 
van overheidsgeld, in dit geval: over de declaraties van de 
directeuren. Dat zijn de tekenen des tijds die hopelijk door 
het bestuur binnenkort worden waargenomen. Zo niet, dan 
houd ik het er voorlopig op dat ze alleen een ander sterren-
restaurant hebben gevonden.O

Dit is een docenten-wisselcolumn.
Bart Bijl is docent aan de lerarenopleiding Nederlands. 
Hij deelt deze column met Bart Siebelink (WdKA).
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Bouwen 
met moleculen

Van hbo naar PhD. Jos Poolman deed de HR-opleiding 
chemie en werkt nu aan een onderzoek over gels.

’DIT IS MIJN ZUURKAST.’ Jos Poolman loopt een laboratorium in 
dat ongeveer anderhalf keer zo groot is als een schoollokaal. Langs 
de wanden staan ingebouwde kasten. Elke onderzoeker heeft zijn 
eigen zuurkast met materialen die nodig zijn voor chemisch onder-
zoek. De zuurkast heeft een schuifdeur van plexiglas waarop de 
onderzoekers aantekeningen, formules en berekeningen noteren. 
Die van Poolman is bijna volgeschreven. 
Hij zit nu in het laatste jaar van zijn promotietraject. Eind dit jaar 
moet hij klaar zijn met zijn onderzoek voor de vakgroep Advanced 
Soft Matter van de TU Delft. Heel vaak komt het niet voor dat ie-
mand die op het hbo is begonnen, gaat promoveren. ‘Ik was zestien 
toen ik op de HR kwam. Op de basisschool heb ik twee groepen 
overgeslagen en ik was dus heel jong toen ik naar de middelbare 
school ging. In de tweede bleef ik zitten; ik had nog niet de juiste 
werkhouding. Vervolgens heb ik havo gedaan en na mijn examen 
besloot ik naar het hbo te gaan.’
In zijn derde jaar liep Poolman stage op de Universiteit Leiden. 
‘Dat was heel uitdagend. Toen ik klaar was op de HR, besloot ik 
door te studeren. Ik was negentien, te jong voor een echte baan en 
ook nog niet uitgeleerd.’
Hij volgde de master chemie in Leiden en liep stage bij TU Delft. 
Nadat hij zijn master had behaald, kreeg hij een promotieplaats. 

Nu doet hij onderzoek naar gels. ‘Ik werk aan een systeem waarbij 
we een gel kunnen maken van twee wateroplosbare moleculen. Die 
mengen we in water en een kwartier later heb je een gel. Deze gel 
wordt niet bereid door verhitting, toevoeging van zuur of sterke 
golven. Hoewel mijn onderzoek een proof of concept is, zijn er inte-
ressante toepassingen denkbaar. Je zou bijvoorbeeld weefsel kun-
nen laten groeien in deze gel, omdat de bereiding ervan de cellen 
niet aantast.’ De moleculen zijn door Poolman zelf gemaakt. ‘Het is 
een soort lego; alleen bouw ik met moleculen.’ 
Promoveren is een pittig traject, weet hij inmiddels. ‘Je rent een 
maaiveld in. Je wilt alles wat je tegenkomt onderzoeken. Op de 
helft van je onderzoek heb je tien potjes op het vuur, maar niks 
af. Vorig jaar ben ik er een tijd uit geweest. Ik was overwerkt, iets 
wat veel PhD’s overkomt. Er is een strip van PhDComics.com die 
precies de kern raakt; het eerste jaar ben je vol goede moed, het 
tweede jaar verward, het derde jaar depressief en het laatste jaar 
super gestrest. Ik wil dit tot een goed einde brengen. Eerst maar 
eens promoveren dus. Daarna kijk ik weer verder.’O 
Esmé van der Molen

Jos Poolman (26)
Tot 2008: 
chemie
Nu: 
PhD TU Delft

 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Voor een hbo-functie is de HR geschikt, maar op de universiteit 

  moest ik mijn kennis bijspijkeren. Een wo-bachelor is breder opgeleid.’ 
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 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Veel praktische vaardigheden.’ 

UIT IN ROTTERDAM

Burgers in stijl bij 
Firma Pickles
Burgers eet je in stijl bij de Firma Pickles. De van origine Utrechtse burgerbar 
heeft nu ook een Rotterdams broertje en dat bevindt zich aan de zijkant van de 
Markthal. De sfeervolle zaak ziet eruit zoals een burgerbar moet zijn: witte tegel-
tjes aan de muur, houten no-nonsense tafeltjes met klassiek rood-witte servetjes. 
De burgers bij Pickles zijn van een hoog culinair niveau. Naast de traditionele 
cheese- en hamburger kun je bijvoorbeeld kiezen uit een burger van Wagyurund 
met champignons of een burger van kloostervarken met venkel. Vooral de Wagyu 
burger heeft een rijke vleessmaak en combineert lekker met een van de vele 
wijnen die er bij Pickles worden geschonken. De burgers zijn enigszins aan de 
prijzige kant, maar dan krijg je er wel frites en coleslaw bij. 
Markthal, Grotemarkt 186
Burgers vanaf 13,50 euro

Gegarandeerde 
sappigheid bij Gracy’s
Een stap over de drempel bij Gracy’s is 
een stap terug in de tijd. De burgerbar 
heeft de aankleding van een Ameri-
kaanse diner uit de jaren vijftig: roze 
muren, turkooize stoeltjes en een zwart-
wit geblokte vloer. De burgers worden 
gegrild in een Josper, dat is een Spaanse 
houtskooloven. Het voordeel van deze 
manier van bakken is de gegarandeerde 
sappigheid van het vlees. Voeg daar een 
heel schappelijke prijs aan toe en je hebt 
de ideale burgerbar!
Mauritsstraat 1a
Burgers vanaf 8 euro
O Jonathan van Noord

Jonathan eet
(WEER) HAMBURGERS

Burgers & gin-tonics 
bij Burger Club
De Burgerclub aan de Nieuwe Binnenweg 
biedt drie soorten vlees. Je kunt er kiezen uit: 
MRIJ (Maas-, Rijn- en IJsselvee), Wagyurund 
en Ibericovarken. De burgers zijn op het oog 
iets kleiner van stuk, maar in combinatie met 
de erg lekkere burgersaus weten ze de honger 
meer dan behoorlijk te stillen. Ook goed 
nieuws: bij de Burger Club kun je een smakelij-
ke gin-tonic bestellen, want er zijn vier soorten 
tonic en acht soorten gin. En laat dat nu net 
uitstekend combineren met een burger.
Nieuwe Binnenweg 139
Classic burger vanaf 7,50 euro 
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Wie goed om zich heen kijkt, heeft het 
waarschijnlijk al gezien: Rotterdam is dé 
stad voor een goede hamburger geworden. 
De burgerbars schieten hier als 
paddenstoelen uit de grond. Twee jaar 
terug schreef ik er al over, maar het is hoog 
tijd voor een update. 
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WIE BEN JIJ DAN?
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ARMAND DUNKER (20)
Tweedejaars small business & 

retailmanagement

ZOMER 2013. ARMAND DUNKER VERHUIST 
VAN CURAÇAO NAAR NEDERLAND. Hij kent 
het hier, want hij gaat een paar keer per jaar 
bij zijn opa op bezoek in Rotterdam. 
Op Curaçao heeft hij zich ingeschreven voor 
bedrijfskunde MER, maar eenmaal in de 
schoolbanken valt de studie tegen. 
‘Het waren dagen van acht tot vijf, met drie 
hoofdvakken. Als ik thuiskwam, moest ik 
koken, het huishouden doen en weer leren. 
Voor mijn grote passies voetbal en piano 
had ik geen tijd meer. Toen mijn opa ziek 
werd, was ik de enige persoon om voor 
hem te zorgen.’
Nog voor het einde van het eerste studiejaar 
stopt Armand met bedrijfskunde MER. 
De beste beslissing uit zijn leven, zegt hij nu. 
Hij verzorgt zijn opa en schrijft zich in voor 
small business. ‘Eén dag voor de start van 
het nieuwe schooljaar overleed mijn opa. 
Ik heb me voorgenomen om mijn nieuwe 
start aan hem op te dragen. Daarom heb 
ik alles op alles gezet om mijn P in één jaar 
te halen.’
Bij small business zit Armand op zijn plek. 
Zijn P had hij voor de zomervakantie binnen. 
Na zijn studie wil hij een (internationaal) 
bedrijf opzetten. En hoe druk hij ook is, 
hij speelt weer dagelijks klassiek piano.O
Esmé van der Molen

Caribische studenten kunnen terecht bij 
hogeschoolmentoraat Antuba, facebook.com/
antuba-fanpage.

VAN CURAÇAO NAAR ROTTERDAM


