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MARK VAN 
HOUWELINGEN

Hoe leren pabostudenten 
het beste rekenen?

ACHTERGROND
Studeren in het buitenland: 

je leert op eigen 
benen staan

VAN WTC-TOREN 
TOT MARKTHAL

 Zo’n 700 afgestudeerden 
van de Academie van 

Bouwkunst drukten er hun 
stempel op 15

< FEMKE RADDER
Freelancejournalist
Hier staat Femke op het 
Empire State Building in 
NY. En voor haar studie 
ging ze een paar maanden 
naar Madrid. Wat doet 
zo’n buitenlandervaring 
met je? Lees het artikel 
op p.10.

< ANNA VAN DOOREN
Illustrator
Opgeleid in Brabant, 
woonachtig in 
Eindhoven en nu in 
deze Profi elen op 
Rotterdamse bodem. 
Zie haar illustratie bij 
ons buitenland-
artikel, p.10 

TOSCA SEL >
Redacteur

Eerst was ze onze 
stagiaire, toen onze 

columnist en nu is 
ze onze vaste 

collega: Tosca Sel, 
redacteur! Lees 

haar column op p.7.

 Aan dit nummer werkten mee: 

twitter.com/profielen    facebook.com/Profielen   profi elen.hr.nl
FOLLOW US:

22 Interview

Berlijn, Duitsland / Een vrijwilliger geeft Duitse taalles aan asielzoekers in de Berlijnse wijk Moabit. 3 Augustus, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch
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MEANWHILE....
 somewhere else in the world

Pim van den Berg was eerstejaarsstudent aan de opleiding com-
merciële economie van de Hogeschool Rotterdam. Hij stond 
bekend als een beleefde, rustige en leergierige student die gek 
was van alles wat met motoren te maken had. Zowel in het 
docententeam als bij medestudenten lag Pim goed in de groep. 
Pim racete in het Belgische plaatsje Zolder op zijn motor om 
aandacht te vragen voor kankeronderzoek en verongelukte. 
Pim was pas 19 jaar, veel te jong om te sterven. Wij zullen Pim 
herinneren als een leuke, gezellige student en zullen hem ontzet-
tend missen. 
Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Steffi e Theuns en Sylvia van der Woord
Onderwijsmanagers commerciële economie 

In memoriam

Pim van den Berg

Geheel onverwacht is eind juli Sander Kok overleden. 
Sander was deeltijdstudent aan de opleiding communicatie en 

multimedia design (cmd). Hij zou in het nieuwe collegejaar na een 
pauze van een jaar weer beginnen met afstuderen. 

We hebben Sander leren kennen als een gedreven cmd-professional 
met een voorliefde voor persuasive design. Daarnaast was hij het 
laatste jaar werkzaam als technical service engineer bij Hagero. 

Een van zijn passies was popmuziek. Zo was hij meer dan 10 jaar 
betrokken bij het 'subcultureel poppodium' Baroeg in Rotterdam: 

eerst als horecamedewerker en later als vrijwilliger.
Het vakgebied cmd verliest met hem een waardevolle, karakteristieke 

persoonlijkheid. Zijn plotselinge overlijden heeft ons (docenten 
en management cmd) zeer geschokt en bewust gemaakt dat een hoge 

leeftijd bereiken niet een vanzelfsprekendheid is. 
Sander is 28 jaar geworden. We leven mee met zijn nabestaanden 

en wensen hen veel sterkte.

Docenten- en managementteam cmd

In memoriam
Sander Kok
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Kort

15% 17%11%
van de studenten 
heeft betalings-
achterstanden.

20%
heeft minder dan 

100 euro spaargeld.
ervaart zelf een 

financieel probleem te 
hebben.

staat rood, van wie 
de helft meer dan 

700 euro.

heeft zowel studie-
schulden als één of meer 

andere vormen van 
schulden.

NIEUWS

Bron: Nibud Studentenonderzoek 2015, juni 2015

20%

PRODUCT

ZES STUDENTEN VAN DE WILLEM DE KOONING ACADEMIE PAKKEN 
VOEDSELVERSPILLING AAN DOOR HET FRUITAFVAL VAN DE ROTTERDAMSE 
MARKT OP DE BINNENROTTE OM TE ZETTEN IN EEN NIEUW PRODUCT: 
FRUITLEER. Volgens de studenten levert elke marktdag ongeveer 3.500 
kilo fruitafval op. Omdat de verwerking van dat afval geld kost, kiezen 
sommige marktkoopmannen ervoor om het afval illegaal te dumpen. Voor 
dit maatschappelijke probleem van verspilling en illegaal afval bedachten 
de studenten een designoplossing. Door het fruitafval te pureren, koken en 
drogen ontstaat er een taai materiaal dat bewerkt kan worden. Nu hebben 
de studenten er een tas van gemaakt, maar ze hopen op samenwerking met 
andere partners om het materiaal te verbeteren en nieuwe toepassingen 
mogelijk te maken.O

www.fruitleatherrotterdam.nl

WHAT’S IN A BAG?
 Nou, fruitleer, het materiaal waarmee 
 de tas op deze foto is gemaakt.

Nieuwe leden 
raad van toezicht

Per 1 september zijn Charlotte Insinger en Coert Beerman 
toegetreden tot de raad van toezicht van de Hogeschool 
Rotterdam. Laatstgenoemde is de nieuwe voorzitter van de raad. 
Charlotte Insinger is fiscaal jurist en werkzaam als zelfstandig 
adviseur. Ze is een aantal jaar bestuurder geweest bij Erasmus 
MC en toezichthouder bij Diergaarde Blijdorp. Coert Beerman was 
jarenlang directievoorzitter van Rabobank Rotterdam. Momenteel 
is hij directeur Nederland en Afrika bij het internationale 
bankbedrijf van de Rabobank. 

10.132

4.827

Het aantal allochtone leerlin-
gen met een vmbo-diploma 

steeg: van 9.575 in 2012/’13 
naar 10.132 in 2013/’14.

DALER

STIJGER

Het aantal allochtone 
leerlingen met een vwo-

diploma daalde: van 5.009 
in 2012/’13 naar 4.827 in 

2013/’14.

Bron: CBS, Gediplomeerden; 
onderwijssoort, herkomst, woonregio

‘BIJ SOMMIGE 
MENSEN IS JE 
STUDIE DAT WAT 
JE VAN DE STRAAT 
HOUDT, BIJ MIJ 
IS HET DAT WAT 
ME UIT HUIS 
HOUDT.’

Vivian (derdejaars 
lerarenopleiding Nederlands) 
blogt over hoe zij de balans 
zoekt tussen studie en haar 
chronische ziekte. Zoek op 
profielen.hr.nl naar Vivian.
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Chinese universiteiten moeten persbureaus 
in het leven roepen en authentiek universitair 

nieuws gaan publiceren.
BRON: Times Higher Education. 

‘Ik vind het alarmerend dat een hogeschool in 
een stad als Rotterdam op weg is om misschien 
wel een witte hogeschool te worden.’ 
Bestuursvoorzitter Ron Bormans luidde tijdens de jaaropening de noodklok over 
de positie van studenten met een mbo-vooropleiding.

Tips: Beurzen

1
Sommige grote bedrijven en 
brancheorganisaties schen-

ken gemotiveerde studenten 
geld om het collegegeld van te 
betalen. De Topsector Water 

bijvoorbeeld.

2
Ga je een paar maanden stude-
ren aan een onderwijsinstelling 
in een ander Europees land, dan 
kom je in aanmerking voor de 
Erasmusbeurs. Voor studenten 

van de HR is er dit jaar 450.000 
euro te besteden.

3 
Of gewoon: omdat je vrouw 

bent…De gefortuneerde Grada 
Nicoline van Beek-Donner 

richtte in 1940 de Van Beek-
Donner Stichting op om 

vrouwen tot een zelfstandig 
leven te stimuleren.

Voor meer tips: ‘5 redenen om een extra beurs te krijgen’, profielen.hr.nl 
Voor meer tips over studeren in het buitenland: kijk op p.10.

NIEUWS

Strip: Demian Janssen

 STRIP 

Kort

De basisbeurs mag dan zijn verdwenen, 
heel veel andere beurzen zijn dat niet.

Academie van 
Bouwkunst ziet 

Abraham
Vijftig jaar geleden ging de 
Academie van Bouwkunst van 
start. Het was 1965 en voor 
de laatste fase van de weder-
opbouw waren er veel goed 
geschoolde architecten en 
stedenbouwkundigen nodig. 
De eerste studenten van toen 
gaan alweer met pensioen. In 
die vijftig jaar tijd leverde de 
AvB – volgens de Keuzegids de 
beste van Nederland - 700 af-
gestudeerden op. Samen werk-
ten ze aan minstens 10.000 
gebouwen en andere projecten 
over de hele wereld. Grote na-
men prijken er op de lijst met 
alumni: Winka Dubbeldam van 
Archi-Tectonics die uit New 
York overvloog voor een le-
zing bij de opening van het 
jubileumjaar. Maarten Struijs 
die vanuit zijn functie bij 
Gemeentewerken zijn stempel 
heeft gedrukt op vele grote 
projecten in Rotterdam of de 
bijna-afgestudeerde Elma van 
Boxel van ZUS (Schieblock, 
Luchtsingel). 
Op pagina 15 laten we zien welke 
sporen de oud-studenten hebben 
achtergelaten in de stad.
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WAT: EEN DATE MET POTENTIE HEEL GESCHIKT VOOR: 
MENSEN MET STALEN ZENUWEN MINDER GESCHIKT 
VOOR: DE MINDER ROMANTISCHEN ONDER ONS KOST 
DAT? 3 BIERTJES, 3 WIJNTJES BEOORDELING: * x duizend 

VANAVOND HEB IK EEN DATE MET GERT. Twee dagen gele-
den raakten we aan de chat op Tinder en sindsdien appen 
we de hele dag. Iedere keer als ik z’n naam op mijn tele-
foonscherm zie, trekt er een blije kriebel door m’n buik. 
En hoe dichter we bij de date komen, hoe overheersender 
die wordt. 
Om vijf voor half negen loop ik richting de kroeg op de 
hoek van de straat. Als ik er bijna ben, zie ik hem staan, 
midden op de stoep, wachtend. En tot mijn grote opluchting 
is hij precies wie ik had verwacht. Hij lijkt op z’n foto’s, al-
leen nog vrolijker en aantrekkelijker dan verwacht. 
We zoeken een plekje op het volle terras. Het vrolijke ge-
roezemoes is een prima dekmantel voor vragen als: ‘Vond 
je het stiekem ook best spannend om af te spreken?’ en 
‘Bestel je nou een biertje dat Mannenliefde heet omdat je 
het lekker vindt of is het een geheime boodschap?’ 
Tegen de tijd dat de eerste glazen leeg zijn, is de spanning 
uit de lucht. Er wordt heel veel gelachen en het is geen mi-
nuut stil. Als de ober onverwacht de glazen niet meer wil 
vullen omdat het café zo gaat sluiten, verandert de sfeer. 
We moeten afscheid gaan nemen, want morgen moet er 
weer gewerkt worden. Maar we weten allebei ook wat er 
nu gaat gebeuren: de zoen.
We staan een beetje ongemakkelijk om elkaar heen te 
draaien onder een straatlantaarn. Afscheid nemen in het 
zicht van het toch nog wel volle terras vind ik wat gênant, 
dus ik trek Gert mee naar een donkerder hoekje. Als zijn 
lippen de mijne raken, gebeurt er wat ze in liedjes beschrij-
ven, inclusief vuurwerk, violen en knikkende knieën. Ik ben 
verkocht.0

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.

VUURWERK EN VIOLEN 

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

1

16,8

15%

Sexytime!
Seks is een prima medicijn 

tegen studiestress. Dat heeft de 
Belgische seksuologe Rika Ponnet 

onderzocht. 

Punt
Panda’s doen het bijna nooit, 
daarom sparen mensen die 
‘het’ niet regelmatig doen 

pandapunten. Een student krijgt 
1 punt per ‘droge’ week, andere 

mensen 1 per maand. 

Leeftijd
De gemiddelde Nederlandse 

jongen doet het voor het eerst 
als hij 16,8 is, meisjes zijn er 
net twee maanden eerder bij. 

Procent
Lang niet alle studenten hebben 
het al gedaan. Vijftien procent 

heeft ‘het’ nog niet gedaan. 

Maak van je mobiel 
je persoonlijke 
bibliotheek! 
Vanaf nu heb je altijd 
en overal toegang tot je 
favoriete wetenschap-
pelijke tijdschriften via de 
BrowZine-app voor iOS 
en Android. Lees artike-
len online, download ze 
voor offline gebruik en 
deel ze via social media. 
Beheer daarnaast je eigen 
tijdschriftenplankje zodat 
je op de hoogte blijft van 
de nieuwste edities. Voor 
meer informatie kun je terecht 
in de mediatheek en op Hint 
(voorzieningen&services/
mediatheek/online-bronnen/
apps)
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HET AFSCHAFFEN VAN DE BASISBEURS IS POLITIEK EN MAAT-
SCHAPPELIJK EEN GROOT DING. Maar als je in de portemonnee van 
studenten kijkt, dan gaat dit hele verhaal in feite om het wegvallen 
van deze twee stufi-bedragen: 102 euro voor thuiswonende stu-
denten en 286 euro voor studenten die op zichzelf wonen.
Met name dat laatste bedrag is geen kattenpis, maar ook in het 
oude stelsel van studiefinanciering was een beurs niet financieel 
dekkend. De vraag: hoeveel van mijn inkomsten haal ik uit werken, 
lenen en een bijdrage van mijn ouders, leeft ook al voor de oudere-
jaars die nog wel recht hebben op de basisbeurs.

 RENTE LOOPT DIRECT 
Annemarie Koop werkt bij het instituut voor budgetvoorlichting 
Nibud. Volgens haar kun je drie dingen doen als er inkomen weg-
valt: zorgen voor nieuwe inkomsten, besparen of beide. 
Koop: ‘Het begint ermee dat je een financieel overzicht maakt. 
Daarin zet je wat je per maand aan uitgaven hebt en wat er bin-
nenkomt. We hebben onderzoek gedaan onder studenten en daarin 
zien we dat ze de hoogte van hun uitgaven vaak onderschatten.’
Bijna 60 procent van de studenten krijgt geld van zijn ouders, ge-
middeld 179 euro per maand. Verder leven studenten van een stu-
dielening en/of een bijbaan. De lening bij DUO kent zeer gunstige 
voorwaarden. Nergens anders zul je tegen zo’n lage rente en sociale 
aflossingsvoorwaarden kunnen lenen als bij de overheid.
Er is dan ook niks mis mee om een studielening af te sluiten, vindt 
Annemarie Koop. ‘Waar wij wel op wijzen is dat je niet klakkeloos 
het maximale bedrag leent. Kijk naar wat jij echt nodig hebt. Ook 
al leen je onder gunstige voorwaarden: een 
lening kost altijd geld. Vanaf het moment dat 
je je eerste leenbedrag binnenkrijgt, gaat de 
rente lopen.’ In 2014 was dat 0,12 procent.

Wat is dan wel een goed bedrag om te lenen? 
Dat kan Koop niet zeggen. ‘Vul de rekenhulp 
van DUO in en maak met onze Geldwijzer 
Studenten een begroting. Op die manier kom 
je erachter wat in jouw situatie verstandig is.’
Je moet niet te veel lenen, maar ook niet 
te weinig, adviseert Koop. ‘Als je steeds op-
nieuw aan het einde van de maand rood staat 
en geen spaargeld hebt om dat op te vangen 
of in staat bent je uitgaven te verlagen, kun 

je beter je studielening verhogen. Rood staan is namelijk duurder 
dan lenen bij DUO.’ Per jaar betaal je tussen de 8 tot 15 procent 
rente over het bedrag dat je rood staat. Niet mis.

 BIJBAAN 
Een vergelijkbare kanttekening plaatst Annemarie Koop bij een 
grote bijbaan. De meeste studenten klussen bij naast hun studie. 
Als je nog thuis woont, zou je in theorie de 100 euro basisbeurs 
met een bijbaantje kunnen aanvullen. Voor studenten die op kamers 
wonen, wordt het al lastiger om de weggevallen stufi met arbeid te 
compenseren. Koop: ‘Meer werken is te overwegen, zeker als je een 
bijbaan hebt die relevant is voor je studie. Maar als je studie onder 
je bijbaantje lijdt, moet je goed nadenken. Een flinke studievertra-
ging kan duurder zijn dan lenen bij DUO en wél op tijd afstuderen.’

 BEZUINIGEN, MAAR HOE? 
En dan besparen. Dat is voor de meeste studenten lastig, maar mis-
schien kun je wel beter gebruikmaken van de regelingen die er zijn 
voor studenten. Koop: ‘De meeste jongeren weten dat je zorgtoeslag 
kunt aanvragen bij de Belastingdienst en hebben dat ook gedaan. 
Winst is verder te halen bij de zorgverzekering.’ Als studenten met 
hun ouders zijn meeverzekerd, betalen ze vaak meer voor hun zorg-
verzekering dan nodig is. Het kan tientjes per maand schelen als je 
overstapt naar een budgetzorgverzekering voor studenten. Dat kan 
één keer per jaar, voor 1 januari. 
Ook kan er beknibbeld worden op abonnementen. Ga na welke abon-
nementen je hebt en wanneer ze aflopen. Noteer dit in de agenda van 
je smartphone en zet de wekker zodat je ze tijdig kan afzeggen of kan 
vervangen door een goedkoper mobiel of sportschoolabonnement. 
‘Vaak glipt dit soort dingen ertussendoor’, zegt Koop. ‘Dat geldt ook 
voor de belastingaangifte. Niet alle studenten met een bijbaantje 
doen jaarlijks aangifte inkomstenbelasting. Het is slim om het wel 

te doen, want voor tijdelijke baantjes draag 
je vaak te veel belasting af.’ Als je meer dan 
14 euro te veel hebt afgedragen, kun je het 
terugkrijgen. Maar dat kan alleen als je zelf, 
uiterlijk voor 1 mei, aangifte hebt gedaan.

Lenen zonder huilen – het kan. Houd alleen je 
hoofd erbij als je op DUO aangeeft welk be-
drag je wilt lenen. En heb je eens een periode 
waarin je meer geld nodig hebt, bijvoorbeeld 
omdat je stage loopt, draai dan je leenbedrag 
gelijk terug zodra je stage is afgelopen en je 
weer fijn kan vakken vullen of cateren.O 
Esmé van der Molen

NIEUWSNIEUWS

ROOD STAAN 
IS DUURDER 

DAN EEN LENING 
BIJ DUO.

LET OP DAT JE NIET TE VEEL 
BETAALT VOOR JE ZORGVERZEKERING. 

MEER INFO:
www.financieelstudieplan.nl

www.duo.nl (zoek op: rekenhulp)
www.nibud.nl/studenten

www.profielen.hr.nl (zoek op: 
leenstelsel)

Lezers van Profielen krijgen kor-Profielen krijgen kor-Profielen
ting op de Geldwijzer Studenten 

van het Nibud. Met de kortingscode 
GWSHR15 krijg je 15% korting en 

betaal je maar € 8,45. Bestellen kan 
op www.nibud.nl.

 Maximale DUO-lening  €    854
 Maximaal collegegeldkrediet €    162
LENEN BIJ DUO  TOTAAL   € 1.016

Dit zijn de bedragen tijdens de nominale duur (op het hbo: 4 jaar) van je studie. 
Daarna kun je nog drie jaar lenen en is de maximale DUO-lening € 916. 
Het collegegeldkrediet blijft gelijk.
Als je een aanvullende beurs ontvangt, moet je dat bedrag aftrekken van 
de maximale DUO-lening. Het bedrag dat overblijft, mag je maximaal bijlenen.

Lenen 
zonder huilen
Nu de basisbeurs voor de nieuwe lichting studenten is afgeschaft, 
is de verwachting dat meer studenten een lening zullen afsluiten 
bij DUO. Lenen is geen taboe meer, maar hoe zorg je 
dat je verstandig leent?
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TOEN DE 21-JARIGE MORGANE LE BRETON IN SEPTEMBER HAAR 
VERTROUWDE LEVENTJE IN EEN KLEIN FRANS DORPJE VERRUILDE 
VOOR ROTTERDAM, HAD ZE GEEN IDEE WAT HAAR TE WACHTEN 
STOND. Ze was nog nooit in Nederland geweest, had haar fami-
lie nooit langer dan een paar weken hoeven missen en wist niet 
beter dan dat de relatie tussen studenten en docenten zakelijk en 
formeel was. Dat veranderde allemaal toen ze naar Rotterdam ver-
trok om daar een jaar lang te studeren, eerst IBaC (international 
business and career) en daarna IBEX (international business expe-
rience). Ze leerde op eigen benen te staan, verbeterde haar Engels 
en ontdekte dat Nederlandse docenten een stuk informeler zijn dan 
ze gewend was. ‘In een anderhalf uur durende powerpointpresen-
tatie vertelde mijn nieuwe docent alles over zijn vrouw, kinderen, 
katten en hobby’s. Van mijn Franse docenten weet ik vaak niet eens 
de voornaam.’

 4,3 MILJOEN INTERNATIONALE STUDENTEN 
Morgane is een van de vele reislustige studenten. Volgens de laatste 
cijfers van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling, waren er in 2010 wereldwijd ruim 4,3 miljoen 
studenten in het buitenland voor stage of studie. Dat is ongeveer 
2,4 procent van alle hogeronderwijsstudenten in de wereld. Ter 
vergelijking: in 1994 waren het er 1,7 miljoen. Deze groeiende 
groep is interessant om onder de loep te nemen. Want wat levert 
het op? Wat zijn de effecten van studeren in het buitenland? 
Als je het de studenten zelf vraagt, heeft het antwoord bijna altijd 
te maken met zelfstandigheid. De 23-jarige Monique Snyder uit 
Canada (tweedejaars international business and languages) noemt 

het haar grootste prestatie. ‘Voordat ik in Rotterdam kwam stude-
ren, had ik nog nooit de afwas gedaan of mijn eigen kleren gewas-
sen. Daar had ik mijn moeder voor. Nu doe ik het allemaal zelf, en 
ik vind het nog leuk ook.’
Frontiers, een online uitgeverij voor wetenschappelijke tijdschrif-
ten, publiceerde eind 2013 een onderzoek naar de persoonlijke en 
professionele impact van deelname aan een internationaal studie-
programma. De cijfers liegen er niet om. Na terugkomst zijn stu-
denten nieuwsgieriger (78%), socialer (54%) en is de drang naar 
méér avontuur toegenomen (69%).
Psychotherapeut Dorien van Otterloo vindt dat niet gek. ‘Het is 
natuurlijk ook een groot avontuur. Je verlaat je comfort zone en 
komt jezelf tegen. Je ziet meer van de wereld en komt in aanraking 
met andere gewoonten. Zo’n spannende onderneming zorgt voor 
een toenemende hersenmassa, hebben wetenschappers ontdekt. 
Slechter word je er dus niet van.’ 

 SCHOON WATER NIET VANZELFSPREKEND 
Uit het onderzoek van Frontiers blijkt ook dat 80 procent van de 
studenten meer begrip heeft gekregen voor de cultuur van hun 
gastland. Andere eetgewoontes en lesmethoden, de verschillen tus-
sen mannen en vrouwen, je leert een cultuur pas echt kennen als je 
er een tijd deel van uitmaakt. 
Zo liep Tom den Breejen (25, vierdejaars small business en retail 
management) drie maanden stage in Oeganda waar hij werkte bij 
een koffiecorporatie en schoon water en een warme douche niet 
vanzelfsprekend waren. ‘Daar word je je pas van bewust als je het 
zelf meemaakt. Natuurlijk kende ik de verhalen, maar in het echt 

Studeren in Spanje of stage lopen in Canada. 
Studenten doen het steeds vaker en het werpt zijn 

vruchten af, blijkt uit meerdere onderzoeken. 
Ervaring opdoen in het buitenland maakt je een zelfstandige wereldburger 

die bovendien succesvoller is op de arbeidsmarkt.

ACHTERGROND 
 Tekst: Femke Radder  Illustratie: Anna van Dooren 

De zegeningen van een stage of studie in het buitenland

Ver van mijn bed 

‘IN CANADA DRAAIT HET 
 ALLEMAAL OM GROOTS DENKEN, 
 VOORUITKIJKEN.’
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is het toch anders. Ik heb meer begrip gekregen voor de ma-
nier waarop mensen daar leven. In Nederland kunnen we soms 
moeilijk doen over kleine dingen terwijl we het zo goed heb-
ben. Dat zet je ook weer aan het denken over je eigen cultuur.’

 RELATIVEREN 
Het ervaren en begrijpen van een andere cultuur zorgt ervoor 
dat je jezelf en je eigen cultuur leert relativeren. Maar het is 
ook essentieel voor de wereld, vindt de Engelse organisatie 
Education UK, onderdeel van British Council, het kenniscen-
trum ter promotie van de Engelse taal en cultuur. Deze organi-
satie beweert dat internationale studenten een grote bijdrage 
leveren aan globalisering. Met hun kijk op de wereld, inter-
nationale netwerk en begrip voor andere culturen zijn ze van 
essentieel belang voor het mondiale dorp waarin we leven, 
aldus Education UK. 
De 25-jarige Stefan van Winden (vierdejaars internatio-
nal business and management studies) snapt die bewering. 
‘Culturen kunnen veel van elkaar leren. Ik liep stage in Canada 
bij een bedrijf dat zich focust op de olie- en gasindustrie. Ik 
kwam in aanraking met de top van het bedrijf en maakte de 
Canadese werkcultuur van heel dichtbij mee. Totaal anders 
dan in Nederland. Het draait allemaal om groots denken, voor-
uitkijken. Daar kunnen Nederlandse bedrijven nog wat van 
opsteken. Het gaf mij in ieder geval veel inspiratie die ik hoop 
toe te passen in Nederland, en ik denk dat dat een essentiële 
les is van zo’n buitenlandstage.’

 HELFT MINDER KANS OP WERKLOOSHEID 
En als je dan als afgestudeerde wereldburger met een bui-
tenlands rugzakje op de arbeidsmarkt verschijnt, heb je dan 
automatisch een streepje voor? De Europese Unie deed in 
september onderzoek naar de gevolgen voor de werkgelegen-
heid van studenten die via het Erasmusprogramma over de 

grens hebben gestudeerd of stage gelopen. Wat blijkt? 64 pro-
cent van de werkgevers stelt buitenlandervaring op prijs en 
ex-Erasmusdeelnemers lopen de helft minder kans langdurig 
werkloos te worden. Maar, misschien nog wel belangrijker, 92 
procent van de werkgevers is op zoek naar persoonlijkheids-
kenmerken die door buitenlandervaring worden versterkt. 
Denk bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, besluitvaardigheid, 
nieuwsgierigheid en tolerantie voor de normen en waarden 
van een ander. 
Arend van Triest (35) kan het weten. Ruim tien jaar geleden 
vertrok hij voor zijn studie bouwkunde naar New York. Toen 
hij uiteindelijk op de arbeidsmarkt belandde, merkte hij dat hij 
opviel door zijn buitenlandervaring. ‘Het was altijd het eerste 
waar werkgevers over begonnen tijdens een sollicitatie. En 
dan gaat het niet per se om de reis zelf, maar om wat je daar 
geleerd hebt. Je kunt wel in je cv zetten dat je zelfstandig en 
ondernemend bent, maar je moet het ook kunnen bewijzen.’

 NIET VOOR IEDEREEN 
Moeten studenten nu massaal naar het buitenland om zichzelf 
te ontdekken en gigantisch carrière te kunnen maken? Nee, 
vindt therapeut Van Otterloo. ‘Het is niet voor iedereen weg-
gelegd. Mensen denken vaak dat het goed voor je is om zo’n 
avontuur aan te gaan, maar als je al nachtmerries krijgt bij de 
gedachte dat je alleen op reis moet, raad ik het af. Depressieve 
mensen stimuleer ik bijvoorbeeld ook niet om op vakantie te 
gaan. Zoiets heeft vaker een negatieve dan een positieve uit-
komst en ik denk dat dat in dit geval ook geldt.’
‘Je moet het ook zeker niet doen omdat het goed staat op je 
cv’, benadrukt ibms’er Stefan van Winden. ‘Doe het omdat je 
het wilt. Alleen dan word je er als persoon beter van en dat uit 
zich uiteindelijk vanzelf op je cv.’O

lees op de volgende pagina

  Studeren in het buitenland for dummies

DE 5 POPULAIRSTE DE 5 POPULAIRSTE 
UITWISSELINGS-UITWISSELINGS-
LANDEN 
Gemeten onder HR-studenten 
in 2014-2015 

• DUITSLAND
• SPANJE
• VS
• FRANKRIJK
• ENGELAND

UITWISSELINGSSTUDENTEN PER INSTITUUT 
(2014-2015)
RBS: 106 (ibl), 54 (ibms) 
WdKA: 48
COM: 34
CMI:  23 
IBK: 21 

IGO: 19
IFM: 17
RMU: 4
IVL: 7
ISO: 6 

Deze aantallen betreffen alleen de studenten die op uitwisseling gaan 
naar een hogeschool of universiteit. De studenten die stage lopen of 
afstuderen in het buitenland, zijn in dit overzicht niet opgenomen.

‘NAAR HET 
BUITENLAND GAAN IS 
NIET VOOR IEDEREEN 
WEGGELEGD. 
ALS JE ER NACHT-
MERRIES VAN 
KRIJGT, 
RAAD IK HET AF.’

‘EEN SPANNENDE ONDERNEMING 
 ALS STUDEREN IN HET BUITENLAND, 
 ZORGT VOOR TOENEMENDE 
 HERSENMASSA.’

BRITSE STUDENT OP DE HR
‘STUDEREN IS HIER 
VEEL GOEDKOPER 
DAN IN ENGELAND’
Oscar Maynard (20) is derdejaars 
international business and manage-
ment en komt uit Engeland. 
‘Studeren is daar ontzettend duur. 
Per collegejaar betaal je met gemak 
12.000 euro en het leven is ook een 
stuk duurder. Ik hoefde niet per se 
naar het buitenland, maar het leek 
me leuk om eens een tijdje in een 
ander land te wonen en nieuwe men-
sen te leren kennen.
‘Nederland was een makkelijke 
keuze omdat mijn vriend hier woont. 
Daarbij is studeren hier goedko-
per en kan ik makkelijk heen en 
weer vliegen tussen Nederland en 
Engeland. 
‘Ik vind Nederland geweldig. Van de 
oude Amsterdamse grachten tot de 
gloednieuwe Markthal, ik vind alles 
mooi. Het leven is ook meer ontspan-
nen dan in Engeland, wij worden 
niet voor niets uptight genoemd. uptight genoemd. uptight
Nederlanders zijn heel direct, daar 
moest ik wel aan wennen. Engelsen 
zijn wat gereserveerder en flappen 
er minder snel iets uit. Door mijn 
tijd in het buitenland ben ik me veel 
meer bewust van dit soort cultuur-
verschillen. Zeker als ibms-student 
denk ik dat ik daar later profijt van 
zal hebben.’

‘VOORDAT IK 
 IN ROTTERDAM 
 KWAM STUDEREN, 
 HAD IK NOG              
 NOOIT DE 
 AFWAS GEDAAN.’
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Vraag altijd een beurs aan
Als je bent ingeschreven, kun je gaan kijken 
naar studiebeurzen. Vertrek je naar een EU-

land? Dan kom je in aanmerking voor de Erasmus+ beurs. De 
hoogte van deze beurs verschilt per jaar en land, maar ligt 
rond de 200 euro per maand. Ga je buiten Europa studeren 
of stage lopen? Dan kun je een aanvraag indienen voor de 
Explorer-beurs (eenmalig bedrag van 150-250 euro) en de 
Holland Scholarship (voor een studie, stage of onderzoek 
buiten de EER, eenmalig 1.250 euro). Beide beurzen zijn van 
de HR. De deadlines voor het aanvragen van deze beurzen 
zijn altijd 1 mei en 15 november. 
Er zijn nog tal van andere studiebeurzen waar je wellicht 
recht op hebt. Op www.wilweg.nl/beursopener vind je een 
overzicht. Ga hier goed voor zitten, het kan een hoop geld 
schelen! 

Zet je ov om in een vergoeding
Krijg je nog studiefinanciering? Die kun je 

tijdens je periode in het buitenland meenemen. Je krijgt dan 
een uitwonende studiefinanciering. Je ov kun je laten omzet-
ten in een vergoeding. Dit bedrag verandert jaarlijks maar 
ligt rond de 90 euro. Deze zaken regel je via www.duo.nl en 
dat doe je uiterlijk twee maanden voor vertrek. 

Visum
Als je in een EU-land verblijft, heb je geen 
visum nodig. Voor Europese landen buiten 

de EU heb je soms wel een visum nodig. Die aanvraag gaat 
vrij snel en makkelijk. Bij niet-Europese landen ligt dit an-
ders; vaak moet je ruim van tevoren een visum aanvragen en 
je moet soms lang wachten op goedkeuring. Begin hier dan 
ook op tijd mee! Via www.wilweg.nl/landen kun je kijken of 
en wat voor visum je nodig hebt. 

Kamer of campus
Vrijwel alle gastuniversiteiten hebben 
een programma om je te helpen bij het 
vinden van een geschikte kamer; bij een 

stage is dat soms lastiger. Je kunt ook zelf op zoek gaan. 
Vraag aan je gastuniversiteit of stagebedrijf of er betrouw-
bare websites en instanties zijn die je kunnen helpen. Op 
www.wilweg.nl/documentatie/begrotingen.pdf zie je wat een 
normale huurprijs is voor het land of de stad waar jij naartoe 
gaat. Overigens vind je in deze begroting nog meer handige 
informatie over prijzen en valuta.

Sites
www.wilweg.nl
www.hint.hr.nl (intranet van Hogeschool Rotterdam. Zoek op: coia)

Studeren in het buitenland for dummies
Studeren of stage lopen in het buitenland 

vraagt om veel voorbereiding. 
Profi elen maakte een stappenplan voor je.

Begin een jaar van tevoren
De allerbelangrijkste tip: begin op tijd, liefst een jaar 
van tevoren. Onderzoek de mogelijkheden: waar kun je 
heen, in welk studiejaar? Dit verschilt per instituut of 

opleiding en je kunt het navragen bij de coördinator inter-
nationalisering van jouw instituut of bij het CoIA (centre of 
international affairs) van de Hogeschool Rotterdam, 
coia-exchange@hr.nl, 010-794 60 05.

Wanneer inschrijven?
Als je in september wilt vertrekken, zal je je rond ja-
nuari/februari moeten inschrijven. Voor februari geldt 
dat je je in september/oktober aanmeldt. De precieze 

deadline verschilt per opleiding, dus vraag dit na. Door de 
HR zal er gekeken worden naar je studievoortgang. Je moet 
voldoende studiepunten hebben om naar het buitenland te 
mogen gaan. Vaak zul je ook bij je opleiding op gesprek moe-
ten om jouw redenen voor een buitenlandtrip toe te lichten.

ACHTERGROND 

50 jaar geleden werd de Rotterdamse Academie van Bouwkunst 
opgericht. De 700 afgestudeerden lieten hun sporen na in het 
Rotterdamse landschap. Van WTC-toren tot Markthal, Luchtsingel, 
Campus Woudestein en het eigen interieur van de RAvB.

BEELDREPORTAGE

50 JAAR 
Academie van Bouwkunst

SPOREN 
ZOEKEN

tijdens je periode in het buitenland meenemen. Je krijgt dan 
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PROJECT: Paviljoen Plaswijckpark
BUREAU: Drost + Van Veen architecten bv
JAAR: 1999-2000

1979-1981

1983-1985

1990

1999-2000

PROJECT: Woongebouw Haagseveer (i.s.m. J. Hoogstad)
LOCATIE: Noordmolenwerf
JAAR: 1979-1981
BUREAU: Hoogstad Van Tilburg
ARCHITECT: Aat van Tilburg (1942)
AFGESTUDEERD IN: 1971

PROJECT: 
Pontons Waternet, Rotterdam
BUREAU: 
Drost + Van Veen architecten bv
JAAR: 
1998-2001
ARCHITECT: 
Simone Drost, Evelien van Veen 
(niet-RAvB)
AFGESTUDEERD IN: 
1992 
Nu gevestigd als SIMONE DROST 
ARCHITECTURE

PROJECT: Woon-werkvilla Middenclave
LOCATIE: Kralingen

JAAR: 1990
ARCHITECT: Gerard Frishert (1955)

AFGESTUDEERD IN: 1983

PROJECT: 
Windkering 

Calandkanaal 
JAAR: 

1983-1985
BUREAU: 

Gemeentewerken 
Rotterdam

ARCHITECT: 
Maarten Struijs 

(1946)
AFGESTUDEERD IN: 

1981
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50 JAAR 
Academie van Bouwkunst

SPOREN 
ZOEKEN
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PROJECT: 
Toren Beurs-World Trade Center (hoogbouw)
JAAR: 
1986
ARCHITECT: 
Rob van Erk (1942)
AFGESTUDEERD IN: 
1975
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PROJECT: 
Metrostation 
Nesselande
JAAR: 
2006
ARCHITECT: 
Hans Moor (1963)
AFGESTUDEERD IN: 
1997
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PROJECT: 
Metrostation 

Statenweg 
(RandstadRail)

JAAR: 
2010  

BUREAU: 
Gemeentewerken 

Rotterdam

PROJECT: Campus Woudestein 
LOCATIE: Kralingse Zoom  
BUREAU: Juurlink [+] Geluk
JAAR: 2009-2035
ARCHITECTEN: Cor Geluk (1965), Huub Juurlink (1964)
AFGESTUDEERD IN: 1995 (beiden)

2009-2035
2008

2009

2006 2010

PROJECT: Interieur RDM Campus
JAAR: 2009
BUREAU: PLUS architecten 
(per 2012 opgeheven)
ARCHITECTEN: Ewoud Netten (1967, nu: studio RTM), 
Bart Spee (1972, nu: SPEE architecten)
AFGESTUDEERD IN: 1998 (Netten), 2002 (Spee)

PROJECT: 
Parksite (woonhuis)
PRIJS: 
Dutch Design Award 2009
JAAR: 
2008
BUREAU: DoepelStrijkers 
ARCHITECT: 
Duzan Doepel (1971), 
Eline Strijkers (niet-RAvB) 
i.s.m. Lex Architecten
AFGESTUDEERD IN: 
1999
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PROJECT: Co-housing Tuinkamers Hoogvliet
Woonproject voor jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking
LOCATIE: Barbeelsingel, Hoogvliet
JAAR: 2011
BUREAU: van Bergen Kolpa
ARCHITECTEN: Jago van Bergen (1969), 
Evert Kolpa (1965)
AFGESTUDEERD IN: 1998 (Kolpa), 1999 (Van Bergen)

2013

'13'12 '14'11

PROJECT: 
Waterplein Benthemplein
BUREAU: 
De Urbanisten
JAAR: 
2013
ARCHITECT: 
Dirk van Peijpe (1962), 
Florian Boer (projectarchitect, niet-RAvB)
AFGESTUDEERD IN: 1997

PROJECT: Wandel- en fietsburg 
De Groene Verbinding
LOCATIE: Krabbedijkstraat
JAAR: 2014
BUREAU: Gemeentewerken Rotterdam
ARCHITECT: Marc Verheijen (1965)
AFGESTUDEERD IN: 1997

PROJECT: Ontwerp Collectiegebouw Museumpark
JAAR: 2013+
BUREAU: MVRDV
DESIGNTEAM: o.a. Fokke Moerel (1970, architect, projectmanager)
AFGESTUDEERD IN: 2001

2014

2013+2011

2014

PROJECT: Markthal
JAAR: 2014
BUREAU: MVRDV
DESIGNTEAM: o.a. Renske van der Stoep 
(1974, projectarchitect)
AFGESTUDEERD IN: 2004 
Van der Stoep werkt nu als projectarchitect 
bij Ector Hoogstad Architecten

50 JAAR 
Academie van Bouwkunst

SPOREN 
ZOEKEN

2015

PROJECT: 
Luchtsingel
Rotterdams 
Stadsinitiatief 2012
Rotterdamse 
Architectuurprijs 2014
JAAR: 
2015
BUREAU: 
ZUS Zones Urbaines 
Sensibles
ARCHITECT: 
Elma van Boxel (1975)
Bijna afgestudeerd
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MARK VAN HOUWELINGEN IS ZO’N DOCENT 
DIE EEN LES GERUST ZELF VOLPRAAT EN DAT 
PROBEERT HIJ AF TE LEREN. Zijn hypothese is 
namelijk dat studenten meer leren als ze zelf 
ook actief meedenken en meepraten in de les. 
Hij wil de monologen minimaliseren.
Nu krijgen docenten al decennialang te ho-
ren dat ze studenten actief bij de les moeten 
betrekken, maar hoe dat precies moet, is nog 
niet goed onderzocht. Wat is een nuttige in-
teractie? Hoe ziet dat er in een les precies uit? 
Daar gaat zijn onderzoek over.
Lesmethodes waarin een docent letterlijk de 
les vol praat, die onderzoekt Van Houwelingen 
niet. 'Die zouden denk ik niet eens langs de 
ethische commissie komen. Je moet voor je 
aan je onderzoek begint hard maken dat je 
geen proefpersonen benadeelt. Dat zou wel 
het geval zijn als je studenten niet zelf laat 
meedenken en -praten tijdens de les. Als je ze 
als sponzen alles laat opzuigen. Alleen hoor-
colleges geven werkt niet.'

Mark van Houwelingen promoveert op de di-
dactiek van het reken- en wiskundeonderwijs 
op de pabo. Dat is hard nodig, constateerde 
een groep wetenschappers van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW) in 2009. We weten namelijk nog veel 
te weinig over wat echt werkt in het reken- 
en wiskundeonderwijs op de pabo. Eind 2016 
hoopt van Houwelingen de eerste resultaten 
te kunnen overleggen. 

Waar gaat je onderzoek precies over?
‘Ik heb twee verschillende interactieve metho-
des ontwikkeld om pabostudenten les te geven 
in het domein meten. Dat gaat over zaken als 
inhoud, gewicht, lengte, et cetera, en ook over 
schaalrekenen en het omrekenen van maten 
in het metrieke stelsel. In mijn eerste methode 
legt de docent een formule of procedure uit en 
vervolgens moeten de studenten die toepas-
sen op verschillende rekenproblemen. Dat is de 
deductieve methode. Mijn tweede methode is 

inductief: hierin moeten studenten aan de hand 
van concrete rekenproblemen zelf op zoek naar 
de algemene rekenregel of procedure. 
‘De inductieve methode is moeilijker en vraagt 
meer van de studenten én van de docenten, zo-
als bijvoorbeeld onderzoekende vaardigheden. 
In de deductieve methode gaat het meer om het 
instampen van de procedures.’

Klinkt alsof ze elkaar mooi aanvullen. 
Kan het ook gewoon allebei?
‘In de lessen voor mijn onderzoek trek ik ze uit 
elkaar, maar in een normale les kun je ze na-
tuurlijk heel goed combineren.’

Wat moet ik me voorstellen bij die 
verschillende vormen van interactie?
‘Er is verschil tussen hoeveel studenten van 
verschillende docenten leren, ook als die do-
centen dezelfde lesmethode gebruiken. De 
KNAW verwacht dat veel van dit verschil in 
leeropbrengst te maken heeft met de interac-
tie die docenten in de les brengen. Stelt een 
docent veel vragen? Laat hij groepjes onder-
ling samenwerken? Moeten studenten aan el-
kaar uitleggen hoe ze iets hebben opgelost? 
‘Ik heb afgelopen schooljaar in het tweede 
blok bij ongeveer tweehonderd eerstejaars-
studenten in tien klassen onderzoek gedaan. 
Vijf klassen kregen les volgens de inductieve 
en vijf volgens de deductieve methode. Aan 
het begin en aan het eind van het blok heb 
ik ze getoetst om te kijken hoeveel ze ervan 
hadden geleerd.
‘In de eerste les van het blok leerden de stu-
denten schatten. Hoe groot is dit gebouw? En 
hoe kom je tot een antwoord? De deductieve 
groep kreeg van tevoren de procedure uitge-
legd: je kunt bij het schatten een referentie-
maat gebruiken. Je bepaalt bijvoorbeeld aan 
de hand van je eigen lichaam de hoogte van 
een huis. De interactie tussen docenten en 
studenten kan dan bijvoorbeeld gaan over de 
vraag hoe je de verschillende referentiema-
ten het best gebruikt. 
‘De inductieve groepen kregen eerst de op-
dracht schattingen van voorwerpen of ge-
bouwen te maken, waarna ze moesten uit-

PROMOVEREND DOCENT 
MARK VAN HOUWELINGEN

 Tekst: Olmo Linthorst  Fotografie: Frank Hanswijk

INTERVIEW

Hoe leren pabostudenten het beste rekenen? 
Pabodocent Mark van Houwelingen promoveert op 
dit onderwerp. Hij kan het aanraden: promoveren naast 
en op het werk, 'maar alleen als alle sterren goed staan'.M H

 ‘WE WETEN NOG 
 TE WEINIG WAT 
 WERKT IN HET 
 REKENONDERWIJS  
 OP DE PABO’ 

‘HET IS EEN ENORME 
VERRIJKING DAT IK 

MIJN EIGEN WERK KAN 
ONDERZOEKEN.’
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leggen welke procedure ze hadden gevolgd. 
Ze moesten hun denkproces onderzoeken en 
expliciet maken. Daarna moest iedere student 
voor zichzelf de beste strategie kiezen om het 
rekenprobleem op te lossen.’

Je spreekt je in je onderzoek niet uit over 
traditioneel versus realistisch rekenen, de 
methodes waar de laatste decennia zo veel 
discussie over is. 
‘Die discussie gaat ook vooral de basisschool 
aan. Bovendien is de situatie op de pabo 
niet helemaal vergelijkbaar met die op een 
basisschool. Basisschoolleerlingen zijn qua 
rekenen nog blanco.
‘Het is wel zo dat bij realistisch rekenen de 
nadruk op interactie veel groter is. Realistisch 
rekenen gaat veel meer over zelf onderzoek 
doen en over begrip van wat je aan het doen 
bent. Interactie kan daarbij helpen. Maar ik 
doe in mijn onderzoek juist heel erg mijn best 
uit de buurt van deze discussie te blijven. De 
KNAW constateerde ook al dat de discussie 
over traditioneel versus realistisch rekenen 
heeft afgeleid van waar het eigenlijk om 
gaat. Het heeft afgeleid van het belang van 
interactie bijvoorbeeld.’

Er bestaan veel zorgen over de 
rekenvaardigheden van pabo-studenten. 
Ook het KNAW-rapport uit 2009 is 
alarmerend. Deel je die zorgen? 
‘Zeker. Dat is natuurlijk ook een van de rede-
nen waarom ik er jarenlang onderzoek naar 
doe.’

Geef je een struikelvak?
‘Er is aardig wat weerstand. Er is ook een grote 
groep die je steeds weer 'o ja, o ja' hoort zeggen 
en waarbij het slechts een kwestie van ophalen 
is. Maar vooral de mbo-instroom heeft het vaak 
moeilijk.
‘Het verschil met basisschoolleerlingen is dat 
pabostudenten al een bepaald gevoel hebben 
ontwikkeld over rekenen. Sommigen zijn echt 
faalangstig geworden, anderen hebben een 
schuldgevoel omdat ze vinden dat ze het eigen-

lijk allemaal al hadden moeten kunnen. En som-
migen houden zich krampachtig vast aan één 
rekenstrategie omdat ze de andere manieren 
nooit goed begrepen hebben. Op de basisschool 
kom je ook faalangsten tegen, maar daar neemt 
het niet zo snel van die groteske vormen aan. 
‘Wat je wel ziet, is dat het halen van vakken of 
van een rekentoets de studenten zelfvertrou-
wen geeft. Maar vooral als ze succesvol les heb-
ben gegeven op de basisschool bouwen ze iets 
op. In mijn persoonlijke ervaring zie ik dat het 
meeste zelfvertrouwen komt van zelf lesgeven.’

Je bedoelde toch niet dat je zelf met 
wiskundefaalangst hebt rondgelopen?
‘Eh, nee... Hahaha! Dat ging over de studenten. 
Ik ben naast rekendocent ook stagebegeleider 
voor derde- en vierdejaarsstudenten. En stu-
dieloopbaancoach en afstudeerbegeleider. Ook 
bij afstudeerders kom je faalangst tegen.’

Is het te doen, naast je werk promoveren? 
Zou je het collega's aanraden?
‘Het onderzoek kost heel veel tijd, energie en 
aandacht. Het is wel te doen, als je alles om je 
heen goed georganiseerd hebt. Omdat ik een 
promotievoucher heb gekregen, kan ik twee 
werkdagen gebruiken voor mijn onderzoek. 
Maar je moet er zelf voor zorgen dat je geen 
ja zegt tegen projecten waar je eigenlijk geen 
tijd voor hebt. En je moet er thuis op ingericht 
zijn. Ik ben blij dat ik van mijn vrouw en zoon 
ondersteuning en begrip krijg als ik weer naar 
zolder verdwijn. Er zijn eigenlijk heel veel 
factoren die meespelen, zowel privé als op je 
werk alsook mentaal. 
‘Het is natuurlijk een enorme verrijking dat ik 
mijn eigen werk kan onderzoeken. Ik ben bezig 
mijn eigen lessen interactiever te maken. In de 
les was ik een echte prater, maar stapsgewijs 
breng ik steeds meer vragen en andere vormen 
van interactie in de les. Het motiveert extra om 
daar onderzoek naar te kunnen doen. Zou ik 
het aanraden? Niet zomaar. Alleen als alle ster-
ren goed staan, dan wel.’O

INTERVIEW 
Promoverend docent Mark van Houwelingen

COLUMN
Bart Siebelink
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‘DE DISCUSSIE OVER 
TRADITIONEEL VERSUS 
REALISTISCH REKENEN 
HEEFT AFGELEID VAN 
WAAR HET EIGENLIJK 

OM GAAT.’

B
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WAAROM WE ALLEMAAL 
RACISTEN ZIJN
SINTERKLAAS KAN ZO NIET LANGER, VINDEN DE 
VERENIGDE NATIES. Ben jij daar boos over, dan heb je 
waarschijnlijk last van 'white fragility'. Dat is de officiële 
term voor blanke overgevoeligheid als het aankomt op 
racisme. Het sinterklaasfeest zelf is een voorbeeld van 
het zogenoemde 'institutioneel racisme', ofwel: zo inge-
burgerd dat structureel racistische tendensen niet eens 
meer opvallen.
Voordat je nu nóg bozer wordt, is het misschien goed om 
even te zeggen dat ik deze termen niet zelf heb verzon-
nen. Ze komen uit de koker van lieden die ervoor hebben 
doorgeleerd. Nog zo'n woord, 'micro-agressie', verwijst 
naar opmerkingen die niet beledigend of discriminerend 
bedoeld zijn, maar wel zo worden opgevat (Jij bent niet 
helemaal Nederlands, hè?). Vervolgens heb je nog het 
'white privilege', wat staat voor alle doodgezwegen voor-
delen voor blanken (de sollicitatiebrief die kansrijker is 
als er een Nederlandse naam onder staat). Ter afsluiting 
het zogenoemde 'hipster-racisme'. Je bent blank, hoogop-
geleid, walgt van PVV-xenofobie en daarom mag jij van 
jezelf best af en toe een foute racistische grap maken.
Wat mij nu het meest stoort, is dat al deze termen zo 
weinig verklaren. Ze geven namelijk geen antwoord op 
de hamvraag waarom racisme (en het daaraan nauw-
verwante verschijnsel discriminatie) zo onuitroeibaar is. 
Aandacht voor deze vraag mis ik node in het publieke 
debat. En begin nu niet over het koloniale verleden, want 
dat verklaart nog steeds niet waarom racisme ook voor-
komt tussen etnische groepen onderling.
Heb jij je nooit afgevraagd waar racisme vandaan komt? 
Ik heb het antwoord niet, maar ik zou geneigd zijn het 
verder terug te zoeken dan die paar duizend jaar historie. 
Zou het bijvoorbeeld een uitvloeisel kunnen zijn van de 
diep ingebakken menselijke neiging om eigen familie te 
bevoordelen? Denk aan alle opa's en oma's die hun eigen 
kleinkinderen specialer vinden dan die van een ander? 
Geloven de meeste mensen diep in hun hart niet dat je, 
als het erop aankomt, meer steun kan verwachten van 
familieleden dan van anderen? En wie heeft als kind niet 
te horen gekregen dat je nooit zomaar vreemde mensen 
moet vertrouwen? 
Onschuldige voorbeelden, zou je denken. Maar als het om 
schaarse middelen gaat, betekent het bevoordelen van 
de één altijd het uitsluiten van de buitenstaander. We 
vinden dat legitiem als het om eigen familie gaat. Maar 
vervang het woordje 'familie' door 'de eigen groep' en 
de stap naar discriminatie is geen grote meer. Daarom 
wortelt racisme volgens mij veel dieper dan de meeste 
mensen willen toegeven.O

Dit is een docenten-wisselcolumn.
Bart Siebelink is docent text & copywriting aan 
de Willem de Kooning Academie en deelt deze column 
met Bart Bijl (IVL).

‘STUDENTEN ACTIEF 
 BIJ DE LES BETREKKEN;  
 HOE DAT PRECIES MOET, 
 IS NOG NIET GOED  
 ONDERZOCHT.’
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Van intuïtie naar kennis
Zelf stond ze jaren op de groep en begeleidde 
ze mensen met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. 
Nu is ze zorgmanager, een strategische en 
leidinggevende functie onder de directie.

‘HALLO, MET ANNEKE. Ik heb gehoord dat je gisteren een zware 
dienst had, en ik wil graag weten hoe het met je gaat.’ Anneke 
Anker (34), zorgmanager bij gehandicaptenzorginstelling Ipse de 
Bruggen, spreekt de voicemail in van een van haar medewerkers. 
Ze heeft drie teams onder haar hoede. Dat zijn ongeveer 45 me-
dewerkers en 23 cliënten.
Bij Ipse de Bruggen worden cliënten met ‘moeilijk verstaanbaar 
gedrag’ begeleid in woongroepen. Het is langdurige zorg; mensen 
die hier wonen, worden niet beter. ‘Onze cliënten hebben bijvoor-
beeld een verstandelijke beperking gecombineerd met een stoor-
nis, zoals autisme of hechtingsproblematiek’, legt Anker uit.
Zelf heeft ze ook op de groep gestaan. ‘Ik heb mbo verpleegkunde 
gestudeerd. Dan ben je niet echt voorbereid op dit werk. Maar dat 
geldt eigenlijk voor iedereen. Ook hbo’ers die sociaal pedagogi-
sche hulpverlening hebben gedaan, moeten dit werk in de prak-
tijk leren. Acht jaar lang heb ik het gedaan. Dat is nog best lang, 
want het verloop onder medewerkers is hoog. Je moet regelmatig 
cliënten fysiek tot bedaren brengen. Na acht jaar was het voor 
mij genoeg: ik wilde die adrenaline en escalaties niet meer, niet 
meer over mijn schouders kijken waar mijn collega is en waar de 
cliënten zijn.’

HANDEN VOL
Maar het was niet alleen wat Anneke Anker ‘niet meer wilde’, het 
ging ook over iets wat ze juist wel wilde leren: coachen en leiding-
geven aan een team. ‘Ik kreeg de kans om locatiemanager te worden, 
niet lang daarna werd ik zorgmanager. Ik was niet opgeleid voor dat 
werk. Daarom moest ik in het begin vaak op mijn gevoel varen. Het 
was een eis van de organisatie, maar ook een wens van mijzelf om 
een opleiding te gaan volgen. Het werd de associate degree manage-
ment in de zorg (MIZ).’
Er braken twee jaar aan van meer dan fulltime werken bij Ipse de 
Bruggen, thuiskomen, eten en dan op de bank met de laptop, door 
naar het tweede deel van de dag: studeren. Op donderdagen pakte 
ze de auto naar Rotterdam. Daar trof ze een gemotiveerde klas en 
docententeam aan. ‘In die omgeving heb ik ontzettend veel geleerd. 
Waar ik eerst vanuit intuïtie gesprekken met medewerkers in ging, 
doe ik dat nu vanuit kennis en structuur. Het gaat niet meer toevallig 
goed, het gaat goed omdat ik weet wat ik doe.’
Of ze ook de bachelorstudie MIZ gaat doen, weet ze nog niet. ‘Mijn 
werk is heel uitdagend, daar ligt het niet aan. Ik hoop alleen dat ik niet 
stop met mijn ontwikkeling nu ik niet meer studeer. Als dat wel het 
geval is, zit ik over een tijdje misschien weer in de schoolbanken.’O   
Esmé van der Molen

Anneke Anker
Tot juli 2015: 
Ad management in de zorg
Nu: 
zorgmanager Ipse de Bruggen

 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Het was lastig dat docenten er verschillende manieren van 

 beoordelen op nahielden. Onze kritiek is wel opgepakt.’  
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 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Theoretische kennis koppelen 
 aan de praktijk.’ 

UIT IN ROTTERDAM

Buurten bij Toko Toorop
Wat doe je als je als cmd-student op de Hogeschool 
Rotterdam zit, maar je passie eigenlijk bij koken 
ligt? Juist, dan begin je gewoon je eigen restau-
rant. Dat is het verhaal van ex-HR Paul Toorop, de 
jonge kok (hij is pas 24!) achter Toko Toorop. Met 
zijn Indische roots is het niet gek dat Paul gekozen 
heeft voor de Indonesische keuken. 
De locatie van zijn restaurant is wel wat ongewoner. 
Zo staat de toko middenin Rotterdam-Noord en dat 
is nou net een buurt met weinig horeca. Maar Paul 
zag een kans en begon zijn zaak in een oude slagerij. 
Binnen is de fraaie muurschildering van een rumah 
gadang (een traditioneel Indonesisch huis met krom 
dak) een ware eyecatcher. Daarnaast zorgen de ge-

kleurde houten meubels met oude Indonesische 
landkaarten aan de muur voor een sfeervol zaakje. 
Wekelijks wisselt Paul van menu en schotelt je klas-
sieke Indische gerechten voor in een modern jasje. 
Denk aan gebakken buikspek met ayam blado en 
sambal boontjes, maar ook zijn bekende indoribs en 
zachte makreel. En mocht je het niet pittig genoeg 
vinden: Paul laat je graag zijn zelfgemaakte sambal 
proeven. 
Een menu kost tien euro. 
Abraham Kuyperlaan 128
www.tokotoorop.nl (check de openingstijden 
op zijn Facebookpagina)

Jonathan eet 
INDISCH
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Sappige satés
Een van mijn favoriete gerech-
ten uit de Indische keuken is 
wel de saté. Een goede saté 
is sappig en overgoten met 
een dunne pindasaus, met 
een vleugje ketjap. En laat 
ik nou net twee onontdekte 
pareltjes weten. Oké, het zijn 
Surinaams-Javaanse restau-
rants, maar de saté is van zo’n 
ongekend hoog niveau dat ik 
ze goed reken. De eerste is 
Warung Mirosso aan de Bin-
nenweg. Een klein tentje, waar 
warung Indonesisch is voor 
eethuis. De tweede is Sidodadi, 
vernoemd naar de gelijknami-
ge plaats in Indonesië. Ga voor 
de saté, en als je grote trek 
hebt voor een nasi rames. Je 
zult niet worden teleurgesteld.
Een saté kost ongeveer vier 
euro. 
Warung Mirosso
Nieuwe Binnenweg 249
Sidodadi
2e Middellandstraat 25B
O Jonathan van Noord

De link tussen Nederland en Indonesië 
gaat eeuwen terug. De Indische keuken 

heeft dan ook een grote invloed gehad op 
die van Nederland. Van de pindasaus op 
je patat tot de kruiden in het speculaasje 
bij de koffie. Dat je in Rotterdam heerlijk 

Indisch kan eten, is dan ook 
niet verwonderlijk.
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Ook de pandancake is lekker 
bij Toko Toorop
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WIE BEN JIJ DAN?
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ELSE DE BOER (22)
Vierdejaars human 

resource management

‘LASKA IS DE ALLERLEUKSTE HOND VAN DE 
WERELD, MAAR SOMS DENK IK WEL: WAT 
HEB IK MEZELF AANGEDAAN? Het is een 
Siberische husky en dat is een dominant ras. 
Elke dag probeer ik twee uur met haar te lo-
pen. Goed voor haar en goed voor mij.’ 
Else is net begonnen aan haar afstudeerjaar 
human resource management. Het wordt aan-
poten, ook omdat ze vrijwilligerswerk doet 
bij stichting Corridor en een eigen bedrijf is 
gestart. ‘Bij Corridor begeleid ik mensen met 
psychische problemen bij doelen die ze zelf 
hebben gesteld, bijvoorbeeld ‘vrienden ma-
ken’ of ‘meer contact met de familie krijgen’. 
In mijn studie ben ik niet op deze manier met 
coaching bezig, maar het is iets wat ik heel 
graag doe.’
Diezelfde vonk sloeg over tijdens haar stage. 
‘Ik vond het werk zo leuk dat ik het bij ver-
schillende bedrijven zou willen doen. Dan zie 
ik alle kanten van het vak. Met mijn klasgenoot 
Anouk de Groot zat ik op één lijn en samen zijn 
we Absoluut HR gestart. Veel kleine bedrijven 
hebben niet het budget om een hrm-bedrijf in 
te schakelen. Wij werken tegen lagere tarie-
ven. We hebben nu twee mooie klussen ge-
daan waarmee we bedrijven willen interesse-
ren. En straks, als we afgestudeerd zijn, hoop 
ik dat we echt geland zijn als ondernemers.’O
Esmé van der Molen

www.absoluuthr.nl

STUDENT/ONDERNEMER/
VRIJWILLIGER


