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Niet eerder schreef een 
stagiaire een achtergrond-

artikel. Saskia deed het 
wel (p. 20) en verliet ons 
daarna voor een nieuwe 

stage bij OneWorld.
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‘Ik ben uit de oorlog, 
maar moet mezelf nog bevrijden.’

Mohaimen is gevlucht uit Irak en studeert nu bml aan de HR (p. 10)

IN MEMORIAM

Verdrietig en verslagen hebben wij kennisgenomen 
van het geheel onverwacht overlijden van

 MADELIEF VAN MUNSTER
Student Pedagogiek

Wij zullen Madelief herinneren als een geliefde student die sterk betrokken 
was bij haar studie en haar medestudenten.

Wij wensen haar familie en vrienden heel veel kracht toe 
om dit zware verlies te dragen.

Directie, docenten, medewerkers en studenten
Instituut voor Sociale Opleidingen

Hogeschool Rotterdam
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10 April, 2016
People jump off a bridge, which has 
a height of 30 meters, in Hortolandia, 
Brazil, April 10, 2016. According 
to organizers, 149 people were 
attempting set a new world record for 
"rope jumping", in which people, tied 
to a safety cord, jump off a bridge. 
REUTERS/Paulo Whitaker 

MEANWHILE....
 somewhere else in the world

2 PROFIELEN 3PROFIELEN



Kort

6 verschillende culturen

Eline Brouwer, Alexandra Cupedo, Romy van Deursen & Marinka Verhoef

Persoonlijke verhalen en recepten van vluchtelingen.

25%

6%

2X

12%

5

Te dik

HR-studenten maken kookboek met vluchtelingen

Afgestudeerden in de zorg

van de mensen met hooguit 
basisonderwijs, heeft ernstig 

overgewicht.

Van de jongeren (4-20 
jaar) heeft 12 procent 

overgewicht.

Maar het aantal jongeren dat 
obesitas heeft, is lager dan 5 

procent.

Al met al is de groep men-
sen met obesitas sinds 1981 

meer dan verdubbeld.

2.10022.000 1
Tegenover 2.100 

mannen.
Vorig collegejaar 
haalden 22.000 

vrouwen een 
zorg- of 

verpleegkunde-
diploma.

2.875
Vorig collegejaar 

was het aantal 
afgestudeerden 
licht gestegen 

naar bijna 2.900.

1 op de 10 van 
alle afgestu-

deerden haalde 
een diploma 
hbo bachelor 

verpleegkunde.

2.673
In collegejaar 

2013/14 studeer-
den ruim 2.600 

hbo’ers verpleeg-
kunde af.

Vier tweedejaars small business en retail management hebben een kookboek gemaakt, toepasselijk getiteld 
Aan tafel met... Ze bezochten asielzoekerscentra en tekenden persoonlijke verhalen en favoriete recepten van 
vluchtelingen op. Fotografie, tekst en opmaak: alles is door de studenten zelf gedaan. Burgemeester Aboutaleb 
schreef het voorwoord.
Verkrijgbaar via www.aantafelmet.net, prijs €17,95. Van ieder verkocht exemplaar gaat €2,- naar Stichting 
Vluchtelingenwerk.

Bron: CBS

NIEUWS

Bron: CBS, Afgestudeerden hbo en mbo in verpleegkunde en verzorging.

Onder universitair 
geschoolden is dat 6 procent. 

Vanaf 2016 is het bedrag voor 
de lerarenbeurs verdubbeld. 
Je kunt nu maximaal 7.000 
euro per jaar ontvangen. 
Hiermee is het volgen van 
onbekostigde masters een 
stuk gunstiger geworden. 
Op de HR gaat het dan bij-
voorbeeld om de masters 
begeleidingskunde, manage-
ment en innovatie en de drie 
fysiotherapiemasters. Een le-
rarenbeurs kan maximaal drie 
keer worden aangevraagd. 
Kijk voor de ins en outs op 
www.duo.nl/particulier/leraar/.

CORRECTIE
In Profielen 127 vermeldden wij in een interview met Kino dat 
het oude LantarenVenster leegstond na de verhuizing van LV naar 
de Kop van Zuid. Dit klopt niet. In die periode zat stichting De 
Gouvernestraat in het pand.
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Goed nieuws: 
lerarenbeurs naar 

7.000 euro

‘Al na enkele minuten 
leren begin ik te gapen. 
Het enige wat mij nog 
kan motiveren zijn mijn 
goede vrienden Lays, Duyvis 
en Maltesers’
Profielen-blogger QUINCY is een gemotiveerde student. Toch wordt 
hij moe van studeren.

Met 13.700 bezoekers kende 
de open dag van februari 

1.850 meer bezoekers dan 
een jaar eerder.

DALER

STIJGER

De open dag van april trok 
met 8.623 bezoekers juist 

800 minder belangstellenden 
dan dezelfde tijd vorig jaar. 

Vanwege de mei-inschrijving 
oriënteren studiekiezers zich 

eerder.

WAT: AFSCHEID NEMEN 
HEEL GESCHIKT VOOR: MENSEN DIE ELKAAR ZAT ZIJN
MINDER GESCHIKT VOOR: MIJ
BEOORDELING: 0 STERREN

Ken je die dramatische scenes bij programma’s als Hello Goodbye 
en All you need is love waarbij twee geliefden afscheid nemen/
elkaar na een vakantie huilend in de armen vallen?  Ik moest daar 
altijd om lachen, omdat ik vond dat die mensen zich aanstelden. Nu 
niet meer, nu ben ik zelf zo’n weekdier geworden.
Het begon allemaal een week voordat ik naar Amerika zou vliegen 
om het huwelijk van een vriendin bij te wonen. Ik keek al maanden 
naar deze reis uit en had heel veel zin in de reis en het feestje. Toch 
groeide de knoop in m’n maag met de dag, want ik zou Gert twee 
weken niet zien. Iedere nacht dat we samen sliepen, hield ik hem 
stevig vast. Iedere keer dat we afscheid namen, knepen emoties m’n 
keel verder dicht. 
Het trieste hoogtepunt van mijn weekdierengedrag was op Schiphol. 
Ik huilde hard en lelijk en liet mascaravlekken en snot achter op 
Gerts jas. Toen ik eindelijk klaar was hem los te laten, moest ik met 
rode ogen en een loopneus inchecken. De mevrouw achter de balie 
deed alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Gelukkig. 
Het gemis lag als een laagje verse sneeuw over de trip. Alle prachtige 
uitzichten en mooie momenten wilde ik delen. Maar hij was er niet. 
En als ik dan wilde facetimen om het te delen, was het bij hem mid-
den in de nacht. Iedere ochtend werden we wakker met foto’s en 
berichten van onze levens die nu zo ver uit elkaar lagen. 
‘Kom me maar niet halen van Schiphol, met deze jetlag sta ik niet 
voor mezelf in’, app ik hem op de dag van vertrek. Op Schiphol zie 
ik Yvon Jaspers met een cameraploeg bij een emotioneel stel staan. 
Snel loop ik door, naar de trein, naar huis. Op de eettafel wacht een 
enorme bos rozen met een briefje. ‘Lekker ding, je bent er weer. Ik 
heb je verschrikkelijk gemist. Ik kom gelijk na m’n werk. Tot zo.’ 
Het weekdier in me maakt zich klaar voor de hereniging. Eerst dou-
chen. 

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.

HELP, 
IK BEN EEN 
WEEKDIER 

GEWORDEN
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‘Strafkorting op mijn salaris zal ik zo 
aanvaarden. Maar ik heb geen externe 
prikkels nodig hard te werken aan een diverser 
docentenbestand.’
Aldus HR-collegevoorzitter RON BORMANS. Lees verder op p. 16.

Geen tentamenboete op HR
Van de minister mag het: een boete van maximaal 20 
euro in rekening brengen voor een te late tenta-
meninschrijving. Het collegebestuur (cvb) van de HR 
maakte een rondje langs de instituutsdirecteuren om 
te vragen of zij behoefte hadden aan zo’n tentamen-
boete. Het antwoord was nee. De directeuren denken 
dat het aanmelden na de deadline het risico op studie-
vertraging vergroot. Wel zal het cvb de hogeschoolgids 
in het nieuwe jaar uitbreiden met een uitzonderings-
bepaling. Als er sprake is van overmacht, kunnen exa-
mencommissies besluiten om studenten toch toegang 
tot een tentamen te verlenen. De student hoeft in dat 
geval geen boete te betalen. Goed nieuws natuurlijk. 
Maar het betekent ook dat studenten die gewoon laks 
of vergeetachtig zijn zich niet met twee tientjes alsnog 
kunnen ‘inkopen’ in een tentamen.

‘De meeste landen kennen de aanduiding 
‘of applied sciences’ niet. Omdat wij een naam 
hebben die ongebruikelijk is, moeten we steeds 
uitleggen wat we zijn.’
HEIN VAN OORSCHOT van NHTV Breda over een wet waarin Bussemaker wil 
vastleggen hoe hogescholen zich in het buitenland mogen noemen.

Tips
Brandveilig op kamers

1
ROOKMELDERS redden levens. 
Al voor 5 euro koop je er een. 
Hang ‘m aan het plafond in de 

gang of overloop.

2
Maak EEN VLUCHTPLAN en 
houd de vluchtroutes vrij. 

Geen zooi in de gangen dus.

3 
Gebruik geen DRIEWEGSTEK-
KERS, van die dingen waar je 

drie apparaten op kan aanslui-
ten. Ze raken snel overbelast. 

Gevolg: kortsluiting.

4
Zet je tv uit. EEN TV DIE STAND-
BY STAAT, trekt stof aan en dan 
wordt de kans op kortsluiting 

groter.

NIEUWS

Jarek van Dalsen, derdejaars illustratie WdKA

 STRIP 

Kort

Bron: www.brandweer.nl. Lees ook Tosca’s 
verslag over een brandoefening in een 
studentenhuis. Ga naar profielen.hr.nl en 
zoek op ‘brandoefening’.

F
O

T
O

'S
: 

L
E

V
IE

N
 W

IL
L

E
M

S
E

In september 2017 opent de locatie Kralingse Zoom de deuren van een nieuw schoolgebouw dat van de vier bestaande bouwdelen 
één campus maakt. De sloop is nu afgerond en de bouwplaats wordt ingericht. Er is een bouwweg aangelegd en de bouwplaats is 
volledig afgesloten, zodat logistiek en studentenstromen gescheiden zijn. Spannend wordt het in de meivakantie als er 240 heipalen 
de grond in moeten. ‘Er is uitvoerig aan gerekend door experts en het zou moeten kunnen lukken in de beschikbare tijd’, vertelt 
projectleider Martijn Baarendse. Na het heien kan het bouwen beginnen. De nieuwbouw is ontworpen door het Amsterdamse 
architectenbureau Paul de Ruiter en levert 12.000 extra vierkante meter op. Als het gebouw klaar is, biedt het ruimte aan 10.500 
studenten van alle economische en bedrijfskundige opleidingen.O   Esmé van der Molen

NIEUWS

HEIDAG
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ONDERZOEK

Discussies in klas
       ‘exploderen’, 
maar vluchtelingen 
zijn welkom  

DE TWEEDEJAARS SPH WAREN NIEUWSGIERIG NAAR DE BEELD-
VORMING ROND HET ONDERWERP VLUCHTELINGEN IN RELATIE 
TOT DE HOGESCHOOL. Ze verspreidden vragenlijsten onder docen-
ten van alle instituten en studenten van de HR. Met een respons 
van 42 docenten en 55 studenten is het onderzoek niet represen-
tatief, maar het is wel het eerste onderzoek dat binnen de HR is 
gedaan. 
Het thema vluchtelingen raakt de hogeschool op verschillende 
manieren. Bij de start van dit collegejaar stonden 35 studen-
ten met een vluchtelingenachtergrond aan de HR ingeschreven. 
Collegevoorzitter Ron Bormans wil komend collegejaar honderd 
vluchtelingstudenten opnemen. En bovendien opent in mei een 
asielzoekerscentrum in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Aan 
honderd van de zeshonderd verwachte inwoners van het azc wil 
de HR dan taalonderwijs aanbieden. Niet zo gek dus om de tempe-
ratuur eens te meten bij de populatie van de hogeschool.

 SFEER 
Een van de opvallendste uitkomsten uit het onderzoek gaat over 
de sfeer in de klas. ‘Docenten gaven aan dat er in de klas hoogoplo-
pende discussies zijn over vluchtelingen. Discussies exploderen en 
de sfeer is vooral negatief’, vertelt Rebecca Dubbeldam, een van de 
acht studentonderzoekers.
Ook een meerderheid van de studenten die aan het onderzoek mee-
deed, vindt de sfeer in de klas rond dit onderwerp negatief. ‘Sinds 
de aanslagen zijn mensen nog banger en negatiever tegenover 
vluchtelingen’, schrijft een respondent. Een ander zegt: ‘Er is veel 
onenigheid en agressie. Ik vind dat je het er best niet mee eens mag 
zijn, maar dit moet wel op een normale manier geuit worden.’

 AANSLAGEN 
‘In de antwoorden van studenten werd meerdere keren verwezen 
naar de aanslagen in Parijs. Toen wij het onderzoek deden, hadden 
de terroristische aanslagen in Brussel nog niet plaatsgevonden’, al-
dus studentonderzoeker Leanne van Zwol. Het percentage dat de 
sfeer in de klas slecht tot zeer slecht vond, is 58. Er was ook een 
grote groep van 38 procent die ‘neutraal’ invulde en bijvoorbeeld 
zei: ‘Op de Hogeschool Rotterdam is het weinig onderwerp van 
gesprek.’ 
Maar dat is niet het hele verhaal. Iets meer dan de helft van de 
ondervraagde studenten zegt ook dat een vluchtelingstudent zich 
welkom zou voelen in de klas. En als de studenten merken dat dit 
niet zo was, dan zou bijna tachtig procent van de ondervraagden 
een gesprek starten met de vluchtelingstudent.

 HELPEN 
Er is dus een verschil tussen de sfeer in de klas en de manier 
waarop de respondenten er zelf instaan als zij daadwerkelijk met 
vluchtelingstudenten in hun klas zouden worden geconfronteerd. 
Studentonderzoeker Martine van ’t Veer: ‘We hebben de studenten 
gevraagd hoe ze zouden omgaan met een vluchteling in hun klas 
en dan geeft de meerderheid “normaal” aan of “net als met ieder 
ander”. Ruim een derde zou een vluchteling in de klas ook willen 
helpen of ondersteunen.’

 WERKCONFERENTIE 
Rebecca, Leanne, Martine en hun vijf medeonderzoekers moch-
ten hun bevindingen presenteren tijdens een werkconferentie 
over vluchtelingen in het hoger onderwijs, georganiseerd door de 
Vereniging Hogescholen en de universiteitskoepel VSNU. ‘Daar kre-
gen we heel positieve reacties. Er is nog weinig informatie over dit 
onderwerp, terwijl de vraag onder hogescholen wel groot is. Houd 
ons op de hoogte, vroegen de mensen daar.’
Voor de meeste studenten uit het groepje is dit onderwerp (tijdelijk) 
afgesloten, maar Martine zit er nog middenin. Zij werkt met vluch-
telingen in Schiedam tijdens haar stage. ‘We hebben allemaal veel 
geleerd van dit onderzoek. Er wordt zo veel negativiteit verspreid 
over vluchtelingen, maar wij hebben ook gesproken met vluchte-
lingstudenten en wat ons juist opviel was de motivatie en vastbera-
denheid van deze jongeren. Ik sta er zelf nu veel positiever in dan 
eerst.’
O   Esmé van der Molen

Het onderzoek werd uitgevoerd door Rebecca Dubbeldam, Kirsten van 
Gaalen, Rick ’N Guessam, Myrthe Reek, Romana Thumann, Martine van ’t 
Veer en Eline Vet.

Verder lezen? Op de volgende pagina's drie persoonlijke verhalen van 
vluchtelingstudenten op de HR.

HR-docenten en studenten vinden de sfeer in de klas 
als het over vluchtelingen gaat slecht tot zeer slecht. 
Dat blijkt uit een onderzoek van studenten sociaal 
pedagogische hulpverlening.

RUIM EEN DERDE VAN DE STUDENTEN 
ZOU EEN VLUCHTELING IN DE KLAS WILLEN 

HELPEN OF ONDERSTEUNEN.
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Ghada (27)
STUDEERT: Mode aan de Willem de 
Kooning Academie, vierde jaar. Hiervoor 
mbo toerisme.
KOMT UIT: Bagdad, Irak
IN NEDERLAND: Sinds 1998
GEVLUCHT: Met ouders en zus
IN AZC: Acht maanden

‘DE VLUCHTELINGENCRISIS IS 
 VOOR MIJ HEEL PERSOONLIJK’ 

GEVLUCHT 

Tekst: Dorine van Namen
Fotografie: Hans Reitzema

TOEN ZIJ NEGEN WAS, ONTVLUCHT-
TEN GHADA, HAAR OUDERS EN ZUS DE 
IRAKOORLOG. Ook al ligt die tijd ver achter 
haar, ‘toch is de vluchtelingencrisis zoals 
we die nu kennen heel confronterend voor 
mij. En persoonlijk. Alhoewel ik me hier al-
tijd welkom heb gevoeld, ben ik veel wan-
trouwender geworden. Ik ben alerter op wat 
mensen zeggen en wat ze doen.

‘Toen Geert Wilders in november 2015 naar 
een azc ging, besloot ik in actie te komen en te gaan demonstreren. 
Ik maakte een sandwichbord waarop stond: “Ik was een vluchte-
ling.” Ik had pennen bij me en demonstranten konden dan iets op 
het bord schrijven. Dat werden uiteindelijk allemaal aardige dingen, 
want het was een pro-vluchtelingen- en anti-Wildersdemonstratie. 
En eigenlijk vond ik dat jammer, want ik wilde in gesprek raken met 
tegenstanders, omdat ik hun positie ook begrijp. Mensen zijn bang 
voor veranderingen want ze zien een grote groep ‘anderen’ op zich 
afkomen. Ik vind dat je die angst niet moet negeren, dat je daar juist 
aandacht aan moet geven. 
‘Hierna meldde ik me aan bij het azc in Utrecht, om vrijwilligers-
werk te doen. Ik werd met open armen onthaald, want ik spreek 
goed Arabisch en werd meteen ingezet voor tolkwerkzaamheden. 
En de mensen daar wilden hetzelfde weten als wij destijds: “Wat 
staat mij te wachten? Hoe lang moet ik hier blijven? Hoe lang heb 
jij in een azc gezeten?” 
Het was voor mij de eerste keer dat ik weer in een azc kwam sinds 
ik daar zelf woonde, achttien jaar geleden. Het zag er hetzelfde uit 
als vroeger, het enige wat nu echt anders is, zijn de smartphones. 
Dat triggerde me, want de huidige vluchtelingen hebben meer moge-
lijkheden om met hun omgeving te communiceren dan wij vroeger.
‘Ik vroeg drie meisjes van negen – dezelfde leeftijd als ik had toen ik 
in het azc zat – om met hun telefoons, of met wegwerpcamera’s die 
ik ze gaf, dingen vast te leggen die hen aan huis deden denken. En 
waar kwamen ze mee terug? Met selfies en foto’s van pepernoten, 
sinterklaas en de kerstboom. Ik dacht dat ik het niet goed had uitge-
legd en vertelde nog een keer wat de bedoeling was, waarop zij rea-
geerden met: “Dat hebben we toch gedaan? Dit ís thuis.” Vreemd ge-

noeg maakte dat me jaloers. Ik voel me thuis 
in Nederland, maar er ontbreekt altijd iets. Ik 
zou er alles voor doen om nog een keer naar 
Irak te kunnen gaan. En deze meisjes? Die 
voelden zich hier na drie maanden al thuis. 
Met dit verhaal ging ik naar mijn ouders en 
mijn moeder zei: “Toen jij negen was, was je 
precies zo.” We zochten naar foto’s uit die 
tijd en inderdaad: ik zag mezelf handstandjes 
doen, een cavia verzorgen, fietsen en spelen 
in het park.’ 

‘IK WAS EEN VLUCHTELING’
Inmiddels was Ghada op school begonnen aan de minor cultural di-
versity en ze besloot om, naast de verhalen van de drie meisjes uit 
het azc, een film te maken waarin zij haar ouders interviewde. ‘Ik 
vroeg hen bijvoorbeeld: “Wat vond je belangrijk in de opvoeding? 
Vond je het moeilijk om met twee jonge kinderen in zo’n open maat-
schappij te landen? Wat wilde je ons meegeven?” Voor mijn moeder 
was het doorgeven van de liefde voor Irak en de Arabische taal het 
belangrijkste. 
‘Tijdens deze minor ben ik mezelf heel erg tegengekomen. Ik dacht 
dat onze vluchtgeschiedenis niet zo veel invloed op me had. Maar 
het tegendeel bleek waar. Heel wat onverwerkte emoties zijn er 
in dit project uitgekomen. Ik weet nu ook meer van de geschie-
denis van mijn ouders. Zij hadden een goed bestaan in Irak, had-
den allebei een goede baan en moesten hier vanaf nul beginnen. In 
Nederland pakten ze al het werk dat ze konden krijgen aan, ook al 
was dat onder hun niveau, want ze hadden mijn zus en mij om voor 
te zorgen. Zij hebben hun leven geofferd voor dat van ons en het is 
ze gelukt om zich in de opvoeding van ons aan te passen aan een 
andere samenleving. In Irak ga je pas het huis uit als je naar een 
ander huis gaat, dat van je schoonouders. Ik woon op kamers, ik 
heb een Nederlandse vriend en dat verloopt allemaal zonder pro-
blemen. Mijn ouders hebben het goed gedaan. Ik heb veel aan ze te 
danken en hou van hen met heel mijn hart.’ 
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GEVLUCHT

Je gelooft je oren niet, zo goed heeft hij in een heel korte tijd 
Nederlands geleerd. ‘Ik weet ook niet hoe dat komt, ik heb gewoon 
aanleg denk ik. Ik vind Nederlands geen makkelijke taal, maar ik 
sprak al goed Engels voor ik hier kwam, dat scheelt misschien. De 
talencursussen, aan de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam, 
heb ik in negen weken in plaats van negen maanden afgerond.’

In dat vrijwel accentloze Nederlands vertelt Mohaimen hoe hij 
samen met zijn zusje vanuit Bagdad, via Jordanië, vluchtte. Daar 
woonde hij tweeënhalf jaar toen hij naar Nederland kon. Hier kwam 
hij alleen, zonder zijn zusje. ‘Zij is teruggegaan naar Irak en daar 
getrouwd. Gelukkig met een goede man die haar een mobiele tele-
foon heeft gegeven. Sinds ze is getrouwd hebben we weer elke dag 
contact. Dat was heel zwaar ja, dat ik haar niet meer sprak nadat we 
samen zo veel hadden meegemaakt.’ 

Problemen in de persoonlijke en familiesfeer waren medeoorzaak 
van hun vlucht, maar de belangrijkste reden was de oorlog. ‘Wij 
woonden in een ommuurd gedeelte van Bagdad waar twee groepen 
elkaar met wapens bestreden. We hoorden de hele dag geweerscho-
ten en om de twee, drie uur ontplofte er een bom. Veel bekenden 
van me zijn gekidnapt. De oorlog zorgde er ook voor dat de levens-
omstandigheden slecht waren. We hadden geen elektriciteit en het 
doen van boodschappen was een levensgevaarlijke exercitie. Het 
was heel onveilig om van huis naar school of naar de universiteit 
te gaan en het gevolg daarvan was dat we heel veel thuis zaten. We 
waren gewoon te bang om het huis uit te gaan en deden dat alleen 
als het echt nodig was. Dat was geen leven. Maar de geluiden, dat 
vond ik het ergst. 

‘Hoe ik daarmee omging? Ik dwong mezelf tot positieve gedachten 
en optimisme. Ik wilde zo graag studeren dat ik mezelf voorhield 

dat dat ook ging gebeuren, no matter what. Ik zei vaak hardop: “Het 
blijft niet altijd nacht. Ik ben sterk, ik ben sterk, ik ben sterk. Ik 
overleef dit.” Op wilskracht ben ik erdoorheen gekomen, ja. Ik werd 
sterker door mijn slechte leven.’

In Nederland is het veilig, en dat is het allerbelangrijkste zegt 
Mohaimen. Maar makkelijk vindt hij het leven hier niet. ‘Eerst kón ik 
een heleboel niet zeggen. Nu kan ik het wel, maar vind ik het moei-
lijk. Om nee te zeggen bijvoorbeeld, of om aan te geven dat ik iets 
niet leuk vind, omdat ik gewend ben dingen te verdragen die ik niet 
leuk vind. Ik heb angst om ergens om te vragen. Er zijn docenten 
die erg snel praten. Ik zou wel willen vragen of ze iets langzamer 
willen praten, maar dat durf ik niet. Ik ben uit de oorlog, maar moet 
mezelf nog bevrijden.’

Mohaimen heeft behoefte aan nieuwe vrienden, maar vrienden 
maken is niet eenvoudig. ‘Ik ben jaren ouder dan mijn klasgenoten 
en heb een heleboel bagage die zij niet hebben, dat creëert afstand.’ 
Ik vraag hem wat hij vindt van Nederland, van de Nederlanders. ‘Het 
klinkt misschien gek, maar ik weet het niet. Ik heb al mijn energie 
nodig om me staande te houden en om m’n tentamens te halen. Ik 
heb heel weinig tijd en ruimte om om me heen te kijken. Dus sociale 
contacten opdoen buiten school, daar heb ik gewoon geen tijd voor.’

Met die tentamens, waar hij extra tijd voor krijgt, gaat het redelijk. 
‘Ik heb niet alles gehaald, maar ik hoop dat ik wel 48 punten kan ha-
len. Ik vind de opleiding leuk, maar moeilijk. De digitale systemen 
waarmee de hogeschool werkt, die ken ik helemaal niet. Daar moet 
ik erg aan wennen, en soms vind ik het moeilijk om de stof in één 
keer te begrijpen. Ik bestudeer alles vóór de lessen, zodat ik die be-
ter kan volgen en na de lessen bestudeer ik de stof nog een keer. Ik 
werk volgens mij twee keer zo hard als de Nederlanders, maar dat 
geeft niet, want ik ben sterk en ik kan het. Het gaat me lukken om 
deze opleiding te halen. Maar daarvoor is het nodig dat ik eerst het 
vak algemene chemie haal, en dat is heel moeilijk. Na deze opleiding 
wil ik farmacie studeren, dat is het grote doel.’ 

‘IK BEN UIT DE OORLOG, MAAR 
MOET MEZELF NOG BEVRIJDEN’

‘HET BLIJFT NIET ALTIJD NACHT’

Mohaimen (23)
short for Abdulmohaimen

STUDEERT: Biologie en medisch labo-
ratoriumonderwijs, eerste jaar. Deed in 
Jordanië de opleiding tot apothekersas-
sistent die in Nederland niet is erkend.
KOMT UIT: Bagdad, Irak
IN NEDERLAND: Sinds december 2013
GEVLUCHT: Alleen
IN AZC: Niet. Vanuit Schiphol ging hij met 
twee andere vluchtelingen naar een ap-
partement in de Alexanderpolder.



‘Ik had een heel mooi leven in Syrië. Ik denk altijd aan Syrië. Als ik 
wakker word, is Syrië het eerste waar ik aan denk.’ Jenny’s gezicht 
vertrekt als zij het heeft over het leven in haar geboorteland, de 
vlucht van haar familie – eerst naar Libanon en daarvandaan naar 
Nederland – en de dood van een vriend en haar beste vriendin.

De familie komt oorspronkelijk uit Kamishli. ‘We hadden echt een 
mooi huis, een appartement met drie slaapkamers. Ik ben daar ge-
boren en getogen. Ik mis mijn ouderlijk huis, zo’n plek waar je altijd 
naartoe kunt gaan. We zijn ontworteld nu, onze geschiedenis is weg. 
Toen we vertrokken, hebben we alleen het meest noodzakelijke 
meegenomen, ik heb bijvoorbeeld geen babyfoto’s meer. We weten 
niet eens of ons huis nog overeind staat en of onze spullen er nog 
zijn.’ Haar vader overleed in Syrië en daar is hij ook begraven. ‘Het 
verband met hem is nu ook weg…’
Het enige wat zij nog heeft, is een plastic armbandje in de kleuren 
van de Syrische vlag. ‘Dat armbandje, dat heb ik altijd om.’
‘Een kleine drie jaar geleden besloot mijn familie om te vertrekken 
uit Syrië, het werd te gevaarlijk. Maar mijn zus en ik, die allebei in 
Aleppo studeerden, wilden niet. Wij waren bezig met het opbouwen 
van een toekomst en wilden onze glazen niet ingooien, maar we 
moesten mee. Ik vond het verschrikkelijk. 
‘Tien dagen voor ons vertrek ging mijn beste vriendin naar de uni-
versiteit en toen ze daar was, is er een bom op het gebouw gegooid. 
Ze is daarbij omgekomen.’
[...]
‘Daarna wilde ook ik vertrekken.’
[...]
‘We zijn eerst naar Libanon gegaan en daarvandaan naar Nederland. 
Er woonde al een deel van onze familie hier, in Rijswijk, en we kon-
den gelukkig bij hen terecht. We hebben daarom maar twee dagen 
in een azc gezeten. Onze hele familie is nu hier, er is niemand meer 
in Syrië.’ 

‘De eerste zeven tot acht maanden kon ik niet veel, ik was te getrau-
matiseerd. Maar langzamerhand kreeg ik meer energie en ook weer 
de wil om te leven en wat van mijn leven te maken.’ 
Jenny zit in het eerste jaar van de opleiding accountancy. In Syrië 
studeerde ze ook accountancy, aan de universiteit van Aleppo. Daar 
zat ze al in het vierde jaar. De inhoud lijkt behoorlijk veel op elkaar, 

zegt ze, al was het onderwijs aan de universiteit van Syrië wel the-
oretischer dan op de Hogeschool Rotterdam. ‘Wat ik moeilijk vind, 
is het gevoel dat ik drie jaar heb weggegooid. Ik had het einde van 
mijn opleiding al in zicht en hier moest ik weer helemaal opnieuw 
beginnen, zowel met mijn studie als met mijn rijbewijs. 
‘Ik worstelde ook met de vraag hoe je kan studeren als je vrienden 
doodgaan. Ik heb die gedachte nu omgedraaid: ik studeer voor hen. 
Het was de droom van mijn vader om onze diploma’s te zien. Ik ga 
een diploma halen voor hem. Mijn vriendin en ik droomden ervan 
om samen een master te volgen. Ik ga die droom waarmaken, voor 
haar. 
‘Inmiddels heb ik ook in Nederland mijn rijbewijs gehaald en met 
m’n studie gaat het goed. Ik heb tot nu toe alle punten gehaald. Ik 
moet wel heel hard studeren, omdat ik het Nederlands niet zo goed 
beheers als mijn klasgenoten. Voor de laatste tentamenperiode heb 
ik echt dag en nacht gewerkt, ik heb nachten niet geslapen. 

‘Op school vond ik in het begin moeilijk aansluiting. Ik ben 24 en 
heb veel meegemaakt. Ik zit in de klas bij jongens en meisjes van 
achttien die net van de middelbare school komen en geen oorlog 
hebben gekend. We zitten nu in de derde periode en mijn mede-
studenten weten inmiddels dat mijn Nederlands niet perfect is en 
daardoor durf ik nu ook opener te zijn, dus het contact met mijn 
klasgenoten verloopt nu beter. Ik word ook goed geholpen door de 
decaan en mijn studieloopbaancoach. 
‘Buiten school heb ik nog weinig contact met Nederlanders, daarom 
wil ik naar een sportvereniging gaan of zo. En als ik stage ga lopen, 
zal ik dat bij een Nederlands bedrijf doen. Natuurlijk om mijn taal 
te perfectioneren, maar ook om hier mijn netwerk op te bouwen. 

‘Syrië was zo gezellig, de winkels en terrasjes waren altijd open, 
het leven op straat was veel geanimeerder dan hier, dat mis ik. In 
Syrië leefden we veel buiten, hier binnen. Daar is het makkelijk om 
bij iemand langs te gaan zonder afspraak, hier niet. Maar dat is al-
lemaal niet zo belangrijk. We hebben een huis, volgen allemaal een 
opleiding, ik heb mijn rijbewijs weer en op school gaat het met mij 
en met mijn broer en zussen goed. Hoe ouder je bent, hoe moeilijker 
het is om de taal opnieuw te leren. Voor mijn moeder is dat daarom 
moeilijker dan voor ons. Ik ben heel trots dat zij nu op niveau C1 zit 
(vaardig gebruiker, red.). In Syrië was zij directeur van een school en 
hopelijk lukt het haar om ook hier aan de slag te gaan.
‘De mensen hier zijn aardig en gelijkwaardig, dat vind ik heel opval-
lend en heel fijn. Hier zijn we veilig en daar gaat het om.’  O

Jenny (24) 
STUDEERT: Accountancy, eerste 
jaar. Studeerde in Syrië ook 
accountancy, die opleiding is in 
Nederland niet erkend.
KOMT UIT: Kamishli, Syrië. 
Studeerde in Aleppo.
IN NEDERLAND: Sinds maart 
2013
GEVLUCHT:  Met familie
IN AZC: Twee dagen

GEVLUCHT

‘HOE KAN JE STUDEREN ALS 
JE VRIENDEN DOODGAAN?’

‘IK HEB TOT NU TOE AL MIJN 
 STUDIEPUNTEN GEHAALD’
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‘Ik heb goed gekeken naar de manier waarop Arjan zijn lessen 
spannend houdt. Hij staat soms drie uur voor een groep zonder dat 
de leerlingen zich gaan vervelen of op hun telefoons gaan kijken. 
Leerlingen en Arjan hebben echt aandacht voor elkaar. Hij is heel 
goed in het onderhouden van een relatie. Hij is energiek, betrok-
ken en de leerlingen voelen zich veilig. Ik heb misschien meer 
aandacht voor lesopbouw, voor de kop en vooral voor de staart. 
Hoe check je of je lesdoelen zijn gehaald? Arjan zei dat hij daar 
weer van leerde.’

 DISCIPLINE 
Zowel het duo Van den Broek-Enny als het duo Kooske Franken 
(Albeda)-Willemien Sneller (IvL, Nederlands) boog zich over het 
thema discipline. Hoe ga je om met een leerling die te laat binnen-
komt of zijn huiswerk niet gemaakt heeft? Het mbo stuurt op disci-
pline, het hbo op eigen verantwoordelijkheid, zegt Franken. ‘Kom je 
in het mbo een paar keer te laat, dan krijg je een houdingscontract 
onder je neus geduwd. Ben je een paar keer afwezig (en nog onder 
de achttien), dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ben 
je boven de achttien, dan belt de verzuimcoördinator om te vragen 
waar je bent. Leerlingen op het mbo zijn veel meer in het vizier dan 
studenten op het hbo. Op het hbo word je meer losgelaten en aan-
gesproken op interne motivatie. Dat is voor mbo’ers die de overstap 
maken naar het hbo een grote cultuurshock. Uitval van mbo’ers uit 
het hbo heeft daarmee te maken.’
Franken en Sneller zijn inmiddels druk bezig met het ontwikkelen 
van een programma van honderd uur voor mbo’ers die naar het 
hbo willen. Daarin is aandacht voor taal-, maar ook voor studie-
vaardigheden. We willen studenten al op het mbo vertrouwd maken 
met begrippen als ‘centrale vraag’, ‘hypothese’ en ‘deelvragen’, want 
onderzoek wordt op het hbo steeds belangrijker, maar is op het mbo 
afwezig. In het programma komt ook aandacht voor taalvaardighe-

den: van het lezen van formele taal tot het oefenen met teksten op 
hbo-niveau en het lezen van grotere hoeveelheden tekst, want ook 
daar zien we een kloof tussen mbo en hbo. Het zou geweldig zijn als 
hbo-docenten deze lessen bij ons konden verzorgen.’
Dat zou de samenwerking een boost kunnen geven, veronderstelt 
La Fleur. Want de organisatie van de docentstages is niet eenvoudig. 
‘Mbo en hbo zijn heel anders georganiseerd. We werken samen met 
drie roc’s: Albeda College, Zadkine en Da Vinci College. Wij hebben 
dertien instituten, het Albeda College 55 branches. En de roostering 
zorgt ervoor dat er weinig flexibiliteit is. Het maken van afspraken 
is soms een probleem. Het gaat niet vanzelf, maar het project do-
centstage kan wel iets heel moois worden.’ 
Zijn collega Sander Peters, onderwijsleider gezondheidszorg bij het 
Albeda College, is dat met hem eens. ‘Ik ben erg blij dat de samen-
werking tussen onze docenten op gang komt, maar wat mij betreft 
mogen er wel meer duo’s zijn en mag dit project meer body krijgen.’ 
La Fleur is daar al druk mee bezig. ‘We willen het aantal hbo-mbo-
duo’s uitbreiden en ik ga proberen om volgend jaar ook docentsta-
ges met het vmbo van de grond te krijgen.’

Enny heeft ook nog een eigen doel voor ogen. Lachend: ‘Volgend 
jaar hoop ik docent van het jaar te worden.’ O

‘EEN AANTAL DOCENTEN VAN ONS INSTITUUT KENT HET MBO HE-
LEMAAL NIET’, ZEGT PETER LA FLEUR, REGIOMANAGER EXTERNE 
BETREKKINGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LERARENOPLEIDIN-
GEN (IVL). ‘Dat is jammer, want het is goed om te weten hoe mbo-
studenten worden opgeleid, zodat de aansluiting met het hbo kan 
verbeteren. En het is ook goed om te weten hoe het werkveld 
eruitziet waarvoor wij onze studenten opleiden, want veel van 
onze studenten komen in het mbo te werken. Neem een vak als 
Nederlands. Op havo en vwo geef je naast grammatica en spelling 
ook les over proza en literatuur, dat is in het mbo niet het geval. 
Daar is het vak Nederlands branchegerelateerd. Om de aansluiting 
mbo-hbo beter te laten verlopen zijn aan beide kanten curricu-
lumaanpassingen nodig. De lerarenopleiding Nederlands heeft in 
leerjaar 2 inmiddels een module ‘Nederlands in het beroepsonder-
wijs’ die twee blokken bestrijkt. In die module gaat het om taalbe-
heersing, argumenteren en debatteren.’
Tot nu toe hebben acht duo’s uit mbo en hbo bij elkaar stage gelo-
pen. Per cluster (talen/exact/maatschappij) zijn dat twee docenten. 
Zo’n stage duurt vier maanden en de docenten krijgen hiervoor 
zestig uur ter beschikking. Het is de bedoeling dat de duo’s het-
zelfde vak geven, de een op het mbo, de ander op het hbo. 

 STIGMATISERING 
Arjan van den Broek (Albeda) en Rudy Enny (Hogeschool Rotterdam) 
zijn zo’n duo. Van den Broek is docent gezondheidszorg en wel-
zijn, Enny is docent beroepsvaardigheden bij de lerarenopleiding: 
voorbereiding op stage, adolescentie- en onderwijspsychologie. 
Enny: ‘Ik wilde graag met Arjan in een groepje, want vorig jaar 
was hij voorgedragen voor Leraar van het Jaar Rotterdam. Ik was 
daarom geïnteresseerd in zijn docentvaardigheden. We hebben bij 
elkaar in de klas gekeken en veel met elkaar gesproken over hoe 
we met studenten en met verschillende achtergronden omgaan. 
We zien bijvoorbeeld allebei dat studenten met dezelfde cultu-
rele achtergrond in de pauzes bij elkaar gaan zitten en dan ook 
in hun eerste taal praten. Is dat prima of moet je stimuleren dat 
de groepjes gaan mengen en dat er Nederlands wordt gesproken? 
Dat houdt ons allebei bezig. We denken dat de geborgenheid van 
de eigen groep belangrijk is en dat het geen probleem is dat die 
groepsvorming er is, maar dat we de studenten wel attent moeten 
maken op de omgeving. Anderen vinden het soms niet leuk als 
een groepje studenten Turks of Arabisch spreekt; ze kunnen zich 
buitengesloten voelen. Subgroepvorming vergroot ook de kans op 
stigmatisering en vooroordelen.

ACHTERGROND ACHTERGROND 
 Tekst: Dorine van Namen  Illustratie: Jarek van Dalsen 

DOCENTSTAGE

DISCIPLINE <-–––––––––> INTERNE MOTIVATIE
Mbo’ers hebben het in het hbo niet makkelijk, en op de pabo en de 

lerarenopleidingen al helemaal niet. Docentstages - uitwisselingen tussen 
docenten uit mbo en hbo - moeten de grenzen beslechten. ‘Mbo’ers krijgen op 

het hbo een enorme cultuurshock.’
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 Tekst: Tosca Sel Fotografi e: Bob van der Vlist 

INTERVIEW

 MENEER DUIJST & MENEER DUIJST 

DAT HUN LOOPBANEN ZO OVEREENKOMEN, 
IS MEER EEN VROLIJK TOEVAL DAN EEN 
VOOROPGEZET PLAN. 
Edwin: ‘Na ons vwo-examen zouden we 
allebei een opleiding kiezen die we graag 
wilden doen. Dat bleek voor ons beiden 
sport, management en ondernemen aan de 
Hogeschool van Amsterdam.’
Jeffrey: ‘Omdat er een strikte selectie was 
en van de 600 geïnteresseerden slechts 180 
mensen een plekje zouden krijgen, hadden 
we nooit verwacht allebei toegelaten te wor-
den. Maar dat gebeurde dus toch. En dan zeg 
je niet: “Ik ga niet omdat m’n broer al gaat.” 
Dus toen volgden we dezelfde opleiding.’ 
Edwin: ‘Maar we begonnen wel in geschei-
den klassen. Uiteindelijk hebben we ook 
dezelfde stage gelopen, omdat we dezelfde 
master wilden gaan doen.’

COMPETITIE
De broers hebben waarschijnlijk de meeste 
tweelingvragen al wel gehoord. Ze hebben 
nog nooit een vriendin gedeeld en ze hebben 
ook nooit elkaars toetsen gemaakt. Jeffrey: 
‘Dat zou nooit gebeuren, daarvoor was er 
veel te veel competitie tussen ons. Ik wilde 
altijd beter zijn dan hij. Nu nog trouwens.’
De heren hebben wel dezelfde (sportieve) 
interesses, maar zijn naar eigen zeggen ook 
heel verschillend. Jeffrey: ‘Ik vind het fijn als 
zaken efficiënt en effectief verlopen. Edwin 
doet dingen meer op gevoel. We hebben echt 
verschillende karakters en daardoor kunnen 
we heel goed samenwerken. We hebben al-
lebei gesolliciteerd op een baan bij de HR en 
toen ze me aannamen, werd me gevraagd of 
het een voorwaarde voor mij was dat Edwin 
hier ook zou komen werken. Dat was het na-
tuurlijk niet, maar ik heb toen wel gezegd dat 
ik het heel fijn zou vinden omdat ik me geen 
betere collega kon wensen. En zo geschiedde.’
De collega’s zijn ondertussen wel aan de vro-
lijke broers gewend, voor de studenten is het 
vooral aan het begin van een schooljaar wat 
lastig. En daar maken ze maar wat graag mis-
bruik van. Jeffrey: ‘Laatst liep ik even een les 
uit om koffie te halen en op de gang kwam 
ik Edwin tegen. Ik grapte toen: “Ga jij anders 
even het lokaal in, kijken of ze het merken.” 
Pas toen ik met een mok in m’n hand achter 
hem ging staan, had de klas het door.’O

Ze zaten in dezelfde klas van het vwo, 
speelden in hetzelfde voetbalteam, 

deden dezelfde hbo-opleiding, dezelfde 
master en nu werken tweelingbroers 
Jeffrey en Edwin Duijst allebei op de 

Hogeschool Rotterdam, bij de sporttak 
van commerciële economie.
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‘DIVERSITEIT IN HET PERSONEELSBESTAND MOET JE NIET AAN 
HET TOEVAL OVERLATEN’, ZEI BURGEMEESTER ABOUTALEB AF-
GELOPEN DECEMBER TIJDENS EEN BEZOEK AAN DE HR. Hiermee 
doelde hij vooral op de etnische diversiteit van docenten. De 
cijfers van de hogeschool spreken voor zich: slechts 4,5 procent 
van de docenten op de HR heeft een andere nationaliteit dan de 
Nederlandse. Cijfers over docenten met een dubbele nationaliteit 
zijn niet bekend. Die vallen in de statistieken onder ‘Nederlands’. 
Hoe dan ook: wie door de school loopt, ziet dat de verhoudingen 
scheef liggen. De studentenpopulatie is namelijk veel diverser dan 
die van de docenten. In 2014 was 37 procent van de studenten op 
de HR allochtoon. 
Afgelopen februari was de HR medeondertekenaar van het Charter 
(manifest, red.) Diversiteit waarmee de hogeschool de intentie 
uitspreekt om de diversiteit van haar personeelsbestand te ver-
groten. Maar het besef dat diversiteit een kracht kan zijn voor 
de hogeschool was er bij veel instituten al. Het ideaalbeeld: een 
docentenbestand dat een afspiegeling vormt van de Rotterdamse 
bevolking waarvan bijna 38 procent van niet-westerse afkomst is.

 DE DOCENT ALS ROLMODEL 
‘Elke student heeft een voorbeeld nodig, een held’, zegt Gyzlene 
Kramer-Zeroual, programmamanager van de opleiding Ad onder-
nemen (RAC) en Nederlandse van Marokkaanse afkomst. ‘Dat kan 
een vrouw zijn of een docent met een beperking, een andere sek-
suele voorkeur of iemand met een andere culturele achtergrond. 
Dat is diversiteit.’ 
Awni Sedra, docent civiele techniek (IGO) en Egyptenaar, ziet zijn 
afkomst als voordeel voor zijn studenten. ‘Ik voel wel dat ik hier 
op school een rolmodel kan zijn voor studenten met een andere et-
nische achtergrond. Ik wil laten zien dat ook buitenlanders zoals ik 

goede kansen hebben op een mooie functie.’ Met studenten praten 
over religie of politieke spanningen in andere landen, doet Sedra 
niet. ‘Dat vind ik nergens voor nodig. School is school.’ 
Maar de rol die niet-Nederlandse docenten juist op dit punt kunnen 
vervullen, blijkt groot. In het proefschrift Presteren op vreemde 
bodem van Rick Wolff lezen we dat het regelmatig voorkomt dat 
niet-westerse studenten in hun contacten met studiegenoten en 
docenten van vooral autochtone afkomst geconfronteerd worden 
met hun ‘anders-zijn’. Wolff: ‘Niet-westerse studenten zullen het 
moeilijker vinden om autochtone docenten en studentbegeleiders 
te benaderen en zich minder deel voelen uitmaken van de leerom-
geving. Het zal deze studenten meer moeite kosten om de gewoon-
ten en gebruiken op de opleidingen te doorzien en hiermee om te 
gaan, wat een negatieve invloed kan hebben op hun studiesucces.’
Wat hierbij ook niet helpt, is dat veel niet-westerse studenten uit 

een schaamtecultuur komen, zegt Yamina Allali, docent accoun-
tancy (IFM) en Nederlands-Marokkaanse. ‘Ze hebben moeite met 
het uitspreken van bepaalde dingen. Ik kan me goed verplaatsen 
in deze studenten, ik weet waar het vandaan komt. Ik merk wel dat 
zij met persoonlijke zaken sneller naar mij toekomen dan bijvoor-
beeld naar een vijftigjarige autochtone docent. Maar misschien 
heeft dat ook met mijn open houding naar studenten toe te maken, 
dat weet ik niet.’

We kunnen er niet omheen: het docentenbestand van de HR 
is overwegend wit. Iedereen lijkt het erover eens dat dit moet 

veranderen. Nu de uitval onder niet-westerse studenten toeneemt, 
staat het onderwerp hoger op de agenda dan ooit.

ACHTERGROND 
 Tekst: Saskia Stavenuiter Illustratie: Gina Borsje

KAN EEN DIVERSER DOCENTENTEAM 
UITVAL VAN ALLOCHTONE 
STUDENTEN VOORKOMEN?

‘ELKE STUDENT HEEFT EEN 
VOORBEELD NODIG, EEN HELD.’
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 GEBREK AAN ZELFVERTROUWEN 
Machteld de Jong, associate lector diversiteit in organisaties bij 
hogeschool Inholland, deed onderzoek naar de identiteitsvor-
ming van Marokkaans-Nederlandse hbo-studenten. In haar boek 
Ik ben die Marokkaan niet! schrijft ze dat Marokkaanse studenten 
zich vooral ‘de Marokkaan’ of ‘de moslim’ in het contact met do-
centen voelen, met alle negatieve associaties die hieraan kleven. 
Het zou ertoe leiden dat veel studenten zich in contacten met au-
tochtone docenten nooit helemaal vrij voelen en het idee hebben 
iets te moeten goedmaken of compenseren. 
De uitval onder studenten met een allochtone achtergrond is dan 
ook hoger dan onder autochtonen. Kramer-Zeroual: ‘Ik vind het 
jammer dat we best veel studenten met een andere achtergrond 
verliezen. De reden voor deze uitval is naar mijn idee een combi-
natie van factoren: sociale problemen, het ontbreken van goede 
rolmodellen, het gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen in het 
systeem, wat nog eens versterkt wordt door de verharding in de 
samenleving. Als HR kunnen we terrein winnen op het gebied van 
crossculturele vaardigheden en begeleiding. We zouden eens een 
keer de moeite moeten nemen om studenten te vragen hoe we 
ze binnenboord kunnen houden. Ze weten zelf waar ze behoefte 
aan hebben.’ 

 KAN EEN ALLOCHTONE DOCENT HET VERSCHIL MAKEN? 
Uit het onderzoek van De Jong blijkt ook dat Marokkaanse stu-
denten hun relatie met autochtone docenten meer als instrumen-
teel beschouwen: wat krijg ik ervoor terug? Hun focus zou gericht 
zijn op het behalen van het hbo-diploma en niet op het opbouwen 
van relaties en netwerken. 
Is het dan echt zo dat alleen een docent van allochtone afkomst 
hier het verschil kan maken? Volgens Rob Elgershuizen, direc-
teur van de lerarenopleidingen (IvL), wel. ‘Wij investeren ook in 
cursussen waarbij docenten multiculturele competenties aange-
leerd krijgen, maar dat blijft een lapmiddel. Ik kan me best in 
de Marokkaanse cultuur verdiepen, maar dat is anders dan wan-

neer ik zelf Marokkaans ben. Hetzelfde geldt voor het voeren van 
maatschappelijke discussies. Neem het thema radicalisering. Ik 
denk dat je een stap verder komt als je ook met docenten met een 
andere culturele achtergrond over dit thema kan praten. Want 
wat weten mijn autochtone docenten daarvan? Die moeten zich 
er echt in verdiepen en dan nog is het een eenzijdig beeld.’ 

 ACTIEVE WERVING 
De vraag is hoe de HR ervoor kan zorgen dat docenten met een 
andere culturele achtergrond ook daadwerkelijk de HR binnen-
komen. Want waar een divers docententeam vormen volgens 
Kramer-Zeroual bij de Ad ondernemen heel natuurlijk gaat, gaat 
het bij andere opleidingen stroef. Als een allochtone docent toe-
vallig solliciteert, wordt die kans met beide handen aangegre-
pen. Volgens veel directeuren hebben allochtone kandidaten een 
streepje voor. ‘Wij werven niet actief, maar als uit een sollicitatie-
brief blijkt dat een docent een multiculturele achtergrond heeft, 
wordt hij of zij zeker uitgenodigd’, zegt bijvoorbeeld Wijnand van 
den Brink, directeur bij IGO.  
Maar kennis over het vakgebied staat altijd voorop. Zo moet IvG 
(gezondheidszorg) de norm van 70 procent van de docenten met 
een master nog halen. Toch zegt directeur Hans van der Moolen 
dat het soms nodig is om zo’n eis tijdelijk in de koelkast te zet-
ten. ‘We hebben een islamitische docent aangenomen terwijl zij 
nog bezig was met haar masteropleiding. Zij heeft verschillende 
allochtone studenten en ouders kunnen overtuigen om mee te 
gaan op introductiekamp. Het gemengd slapen en de maaltijden 
waren voor sommigen namelijk zorgelijk. Dat vertrouwen is mooi 
en daar zien wij zeker de meerwaarde van in.’ 

Maar een zinnetje bij een vacature over voorkeur voor alloch-
tone kandidaten werkt niet, volgens Karen Smits, strategisch ad-
viseur hrm. ‘We vragen docenten niet wat hun afkomst is. We 
doen niet aan positieve discriminatie. Docenten worden natuur-
lijk wel geacht de Nederlandse taal te beheersen, net zoals we 
van docenten van het Engelstalige instituut RBS verwachten dat 
ze het Engels beheersen.’

 VOOROORDELEN 
Docenten met een andere etnische achtergrond willen zelf ook 
geen positieve discriminatie. Allali: ‘Als ik zou weten dat ik ben 
aangenomen omdat ik Marokkaanse ben, zou ik dat niet fijn vin-
den.’ Het blijft dus dubbel: aan de ene kant willen we meer al-
lochtone docenten en aan de andere kant willen we docenten 
aanspreken en werven op hun kwaliteiten en niet op het feit dat 
ze allochtoon zijn. 
Allali voelt zich binnen IFM geen allochtone docent, maar gewoon 
een docent zoals alle andere docenten die op het instituut rond-
lopen. Vragen over haar achtergrond krijgt ze van studenten wel. 
‘Dan leggen ze een wedje wat mijn afkomst is.’ Kramer-Zeroual 
heeft weleens met vooroordelen te maken, maar dat vindt ze niet 
meer dan normaal. ‘Je ziet niet meteen aan mij waar ik vandaan 
kom. Als mensen naar mijn achtergrond vragen en ik vertel dat ik 
Marokkaanse ben, dan zie je het ze even verwerken. Ik heb ook 
weleens meegemaakt dat iemand zei: “Dat is niet erg hoor!” We 
moeten niet de illusie hebben dat stereotypering of vooroordelen 
niet plaatsvinden.’ 
Sedra krijgt weleens opmerkingen over zijn niet-perfecte 
Nederlands. ‘Dat moeten ze maar accepteren. Nederlands is nou 
eenmaal niet mijn moedertaal.’ Maar gediscrimineerd op de HR 
voelen ze zich geen van drieën. Meldingen van docenten over 
discriminatie krijgen directeuren naar eigen zeggen dan ook niet 
of nauwelijks. 

 INZET 
Hoe belangrijk instituutsdirecteuren culturele diversiteit ook 
zeggen te vinden, niet overal heeft het op dit moment prioriteit. 
Zo wil directeur Maarten van Ogtrop van de haven- en logistiek-

‘STUDENTEN KOMEN MET 
PERSOONLIJKE ZAKEN 
MAKKELIJKER NAAR MIJ 
TOE DAN NAAR EEN OUDERE 
AUTOCHTONE DOCENT.’

‘WIJ GELOVEN NIET IN HET 
STELLEN VAN QUOTA.’

opleidingen (RMU) bijvoorbeeld eerst inzetten op een meer ge-
lijke man-vrouwverhouding in zijn docentenbestand. ‘Om dat bij 
de technische opleidingen in evenwicht te krijgen is al ingewik-
keld genoeg. Etnische diversiteit is belangrijk, maar voor ons is 
dat voor een later stadium. Bovendien is onze docentenpopulatie 
met ongeveer 20 procent allochtonen meer een afspiegeling van 
de Rotterdamse populatie dan onze studenten van wie minder 
dan 10 procent van allochtone afkomst is.’ 
De principes gelden voor de hele hogeschool, maar in de uitvoe-
ring moet er oog zijn voor wat er op opleidingsniveau speelt. De 
opleidingen allemaal over één kam scheren is dan ook geen optie 
volgens HR-collegevoorzitter Ron Bormans. De instituten moeten 
zelf weten waar ze staan en wat ze missen in hun team. Volgens 
IvL-directeur Elgershuizen moet je dit ingewikkelde vraagstuk 
juist niet aan de instituten overlaten, maar moet het college van 
bestuur (cvb) hogeschoolbreed afspraken maken. ‘Er is moed van 
het cvb voor nodig om het personeelsbeleid te willen kantelen.’ 

 CHARTER DIVERSITEIT 
Dat het cvb die moed heeft, laat het nu zien door het onderte-
kenen van het Charter Diversiteit. Hiermee zegt de hogeschool 
te werken aan meer diversiteit op de werkvloer. Het charter is 
in 2004 in Frankrijk geschreven en is inmiddels door vijftien 
Europese landen ondertekend. Nederland is het zestiende land. 
Ruim zevenduizend bedrijven en organisaties in Europa heb-
ben het charter ondertekend en afgelopen februari sloot ook 
de HR zich aan, tegelijk met onder andere VU Amsterdam en de 
Universiteit Leiden. De hogeschool belooft hiermee binnen drie 
maanden een projectplan op tafel te hebben. 
Volgens Ostara de Jager-Bes, directeur OeO (onderwijs & ontwik-

keling) en bezig met het projectplan, moet het cvb eerst in ge-
sprek met directeuren en onderwijsmanagers en dan het beleid 
doorvoeren. Maar hoe dit er in de praktijk gaat uitzien, daar valt 
nog weinig over te zeggen. Ook een streefcijfer lijkt nog ver weg. 
‘We geloven niet in het stellen van quota. We moeten eerst gaan 
praten.’ 
Toch mag het niet bij praten blijven, zegt ook De Jager-Bes. Want 
hoewel de HR niet centraal wil vastleggen hoe divers de verschil-
lende docententeams moeten zijn, verwacht De Jager-Bes wel 
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degelijk dat de docententeams onder leiding van onderwijsmana-
gers gaan ‘sturen op de samenstelling van hun teams’. Het moet 
diverser, maar de docententeams mogen zelf uitmaken hoe.

 NIEUW EN SPANNEND 
Izaak Dekker, beleidsmedewerker voor de HR: ‘Wanneer in sol-
licitatiecommissies drie dezelfde soort mensen zitten, is de kans 
groot dat zij bij het werven op zoek gaan naar hun kloon. Het is 
de weg van de minste weerstand om te kiezen voor iemand die 
op jezelf lijkt. Het is trouwens niet zo dat diversiteit voor het 
eerst aandacht krijgt. Nieuw en spannend is dat het nu om perso-
neelsbeleid gaat. Maar ook daar zijn verschillende experimenten 
mee gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van traineeships. Een tijd 
geleden hebben we talentvolle allochtone studenten gescout en 
gekeken of zij de kwaliteit hadden om door te groeien naar het 
docentschap. Het leverde wel wat op, maar niet genoeg. Door het 
ondertekenen van het Charter Diversiteit zou dit op schaal groter 
uit kunnen pakken.’ 
Kramer-Zeroual is blij met deze vooruitgang. ‘Het getuigt van 
Rotterdams lef om hiermee aan de slag te gaan en de dingen te 

ACHTERGROND 

‘HET IS DE WEG VAN DE 
MINSTE WEERSTAND OM BIJ 
SOLLICITATIES IEMAND TE 
KIEZEN DIE OP JEZELF LIJKT.’
benoemen zoals ze zijn. Het is mooi dat Bormans visie toont en 
laat zien dat we hier harder ons best voor moeten doen. Het is 
veel te laat, dat wel.’
Kon het charter niet eerder ondertekend worden? ‘Ja’, zegt 
Bormans, ‘maar er was wat aarzeling omdat ik niet het signaal 
wil afgeven dat docenten hun werk niet goed doen. Ook vind ik 
dat elke docent de sensitiviteit en pedagogische kwaliteit moet 
en kan hebben om les te geven aan een diverse klas. Maar nu de 
uitval onder niet-westerse studenten ernstiger wordt, moeten we 
dit echt aanpakken.’

 DAG EN NACHT 
‘Het helpt om een deel van het salaris van een topman te laten 
afhangen van de mate waarin hij de taakstelling voor diversiteit 
haalt’, zei Aboutaleb afgelopen december nog tijdens een bijeen-
komst op de hogeschool. Is Bormans bereid om die stap te zetten? 
‘Als de hogeschool mij bij succes een aai over de bol wil geven en 
bij falen een draai om de oren, dan is dat prima. Voor een bonus-
cultuur ben ik niet. Dat brengt perverse effecten met zich mee. 
Strafkorting zal ik zo aanvaarden. Maar ik heb geen externe prik-
kels nodig om hier hard aan te werken. Ik ben intrinsiek gemoti-
veerd om dit op te lossen. Dag en nacht ben ik ermee bezig.’  O

IK KIES, DUS IK BEN
SOMMIGE MENSEN WETEN PRECIES WAT ZE WILLEN IN HET 
LEVEN. Helaas geldt dat niet voor iedereen en daar kun je be-
hoorlijk door van slag raken. Zeker met in je achterhoofd dat 
knagende besef dat je in het korte multiplechoicebestaan anno 
nu maar één kans hebt om er wat van te maken. Yolo, nietwaar?
En sinds we graag geloven dat succes een keuze is, wanen we 
ons lot in eigen hand. Helaas geldt dat ook voor het omge-
keerde. Noemden we vroeger iemand met een onvoldaan leven 
‘ongelukkig’, tegenwoordig heet zo iemand een loser. Daarom 
werkt de angst voor een verkeerde keuze zo verlammend. 
Echter: helemaal geen keuze maken is moordend. En dus wil 
je niks missen, sleur je jezelf van het ene festival naar het vol-
gende, ben je altijd op zoek naar de ultieme kick, spendeer 
je bakken tijd op social media en bouw je blind door aan 

je eigen burn-out.
Goed, ik stel het nogal extreem. Maar als je er ook 

maar iets van jezelf in herkent, heb ik een bevrijdend 
inzicht voor je. Ik kreeg deze geweldige eyeopener 
ooit toegediend tijdens een van de heftigste trai-

ningsprogramma’s die ik ooit heb doorlopen. Het 
ging over 'the nature of choice’. Een vrijwilligster uit 

het publiek nam plaats op het podium en de trainer 
vroeg haar: ‘Melkchocolade of pure chocolade, wat zou je 

kiezen?’ Het meisje koos zonder aarzelen voor puur. ‘Waarom 
puur?’ vroeg de trainer. ‘Veel lekkerder’, antwoordde het meisje. 
‘Fout’, zei de trainer. ‘Opnieuw: melkchocolade of puur?’
‘Puur’, antwoordde het meisje weer. Trainer: ‘Waarom puur?’ 
Meisje: ‘Omdat dat gezond is en geen vet bevat.’ Trainer: ‘Fout. 
Opnieuw: melkchoco…’, afijn, je raadt het al. Het ging net zo-
lang door totdat de deelneemster ten einde raad niet meer wist 
wat te antwoorden. De zaal was muisstil. Iedereen wilde weten 
waar dit heen ging.
Om een lang verhaal kort te maken: het enige juiste antwoord 
luidt 'ik kies voor puur omdat puur mijn keuze is'. Alles wat je 
vervolgens opvoert als reden is slechts een rechtvaardiging die 
alleen maar dient om je keuze te verantwoorden, voor jezelf of 
voor de buitenwereld. Wat is de les? Redenen of argumenten 
vormen niet de bron van onze keuzes. 
Een keuze is een opzichzelfstaande beslissing. Die komt hele-
maal uit jezelf. Het zijn niet onze talenten, maar onze keuzes die 
bepalen wie we zijn. Ik kies, dus ik besta. Twijfelen mag, het is 
zelfs goed om even pas op de plaats te maken en de voors en 
tegens tegen elkaar af te wegen. De uitdaging is immers niet het 
maken van de keuze, maar het aanvaarden van de consequen-
ties. Maar durf knopen door te hakken, en durf iets te missen. 
Anders zul je nooit weten wie je werkelijk bent.
O

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

DE UITDAGING 
IS NIET HET MAKEN 

VAN DE KEUZE, 
MAAR HET 

AANVAARDEN VAN 
DE CONSEQUENTIES.
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Na je hbo-studie toegelaten worden tot een prestigieuze research master, 
dat lukt niet veel studenten. Rachid Bouzid wel. Hij kwam er op het hbo 
achter dat hij de wetenschap in wil en geeft die droom nu vorm. 

EN WEER IS HIJ DE JONGSTE IN DE KLAS. Rachid Bouzid is gebo-
ren in september en begon als twintigjarige aan de research master 
infection & immunity, tussen de bachelors geneeskunde en biome-
dische wetenschappen. Rachid is als enige afkomstig van het hbo. 
Om aan deze master deel te nemen moest hij solliciteren, twee refe-
renties laten zien en zijn cijferlijst meesturen. Slechts zestien men-
sen, voor de helft afkomstig uit het buitenland, volgen de master dit 
collegejaar.
Dat Rachid een van die uitverkorenen is, heeft alles te maken met 
de twee stages die hij tijdens zijn HR-studie liep in het Erasmus MC. 
‘Ik was op zoek naar een pittige stage en solliciteerde bij een onder-
zoeksgroep die onderzoek deed naar de invloed van een herpesin-
fectie op het immuunsysteem van jonge kinderen. Een interessant 
onderzoek, uitgevoerd onder kinderen die deelnemen aan het grote 
Rotterdamse generatieonderzoek GenerationR. De groepsleider mo-
tiveerde ons om de verdieping te zoeken. We hadden speciale mee-
tings waarin we vakliteratuur doornamen. Daardoor leerde ik veel 
meer dan alleen pipetteren en hard werken in het lab.’

TOPBEGELEIDING
Zijn interesse in de wetenschap was gewekt en in het vierde jaar 
kwam Rachid voor zijn stage terecht bij een onderzoek naar tumor-
immunologie, ook in Erasmus MC. ‘We namen zogenaamde T-cellen 

af bij patiënten met uitgezaaide huidkanker, manipuleerden deze 
cellen met als doel de cellen terug te plaatsen en de tumor aan te 
vallen. Het ziektebeeld is voor mij als onderzoeker heel interessant.’
Ook deze laatste stage legde Rachid met goed gevolg af. De laatste 
stap was afstuderen, maar Rachid wist toen al dat hij verder wilde in 
de wetenschap. Het was spannend of hij aangenomen zou worden bij  
infection & immunity. De research master staat internationaal goed 
aangeschreven en er zijn altijd meer belangstellenden dan oplei-
dingsplaatsen. Het ‘schepje erbovenop’ waar Rachid op het hbo naar 
verlangde, heeft hij gekregen. ‘We begonnen in augustus met col-
leges van negen tot vijf, en dan thuis ook nog de literatuur induiken. 
Na afloop kregen we een toets van 47 pagina’s. Die heb ik gehaald. 
Nu ben ik bezig aan mijn eerste stage bij inwendige geneeskunde. 
De lat ligt heel hoog, maar de begeleiding is dan ook geweldig. Hier 
kom je in aanraking met de rocksterren van de wetenschappelijke 
wereld. Onze eerste collegereeks werd gegeven door viroloog Ab 
Osterhaus, om een voorbeeld te noemen. Niet alleen de professoren 
en docenten zijn inspirerend, ook de studenten zijn heel gedreven.’
Als Rachid over ruim een jaar klaar is met zijn master wil hij pro-
moveren, en daarna aan de slag als postdoc. ‘Het buitenland is dan 
een serieuze optie.’ Zijn jongere broertje heeft zich inmiddels ook 
ingeschreven voor een laboratoriumopleiding.O Esmé van der Molen

Rachid Bouzid (21)

Tot 2015: 
biologie en medisch laboratoriumonderzoek
Nu: 
research master infection & immunity, Erasmus MC

 GEMIST OP DE HR: 
‘Voor mij was het theoretische deel 
van de studie niet diepgaand genoeg.’

‘Hier zie je de rocksterren 
van de wetenschappelijke wereld’ 
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 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Het praktische deel. In het labwerk ben 

ik verder dan de geneeskundestudenten.’ 

UIT IN ROTTERDAM

Bird: pizza’s, muziek en een keurmerk
Het gebied rond de Hofbogen is al jaren een van de interessantste delen van 
Rotterdam. In het langste gebouw van Nederland is al een tijd een van de coolste 
clubs van Rotterdam te vinden: Bird. Maar sinds vorig jaar maken ze in het 
restaurant ook bijzonder smakelijke pizza’s. Traditioneel Napolitaanse pizza's, ge-
maakt door een heuse pizzaiolo. Dus uit een grote houtoven, met knapperige korst 
en iets natte bovenkant. Bird heeft zelfs een echtheidsstempel van de prestigieuze 
Associazione Verace Pizza Napoletana die in de gaten houdt of je je wel aan de 
regels voor Napolitaanse pizza’s houdt. Persoonlijk favoriet is de moeder onder 
de pizza’s: de margherita. Haal ook eens af en eet ‘m dubbelgevouwen uit het 
vuistje. Schaam je vooral niet als de slierten mozzarella uiteindelijk langs je kin 
lopen, dat overkomt iedereen.
Raampoortstraat 26

BONUS: Little Italy
Zelf aan de slag met bloem, water en gist? Bij 
delicatessenzaak Little Italy kun je je helemaal 
uitleven. Ook handig als je minder talent hebt: 
je kunt er huisgemaakte halfgebakken pizza’s 
halen. Hoef je ze alleen maar in de oven te 
doen. 
Lombardkade 51-A
O  Jonathan van Noord

Jonathan
EET PIZZA

Osteria Vicini
Restaurant Vicini in Kralingen is al jaren een 
begrip. Begrijpelijk, want de pasta en vooral 
de pizza is van hoog niveau. ‘Osteria’ staat 
voor buurtrestaurant. Een huiskamer dus, waar 
je ook nog eens een goede pizza kunt krijgen. 
Mijn aanrader is de pizze prosciutto con aceto 
balsamico, met parmaham, rucola en balsa-
mico. Daarnaast heeft het restaurant een eigen 
cocktailbarretje waar je een meer dan behoor-
lijke Italiaanse negroni of amaretto sour kunt 
drinken.
Kortekade 63

Sugo
De pizzastukken van Sugo vind ik verslavend 
lekker. Geen ronde dit keer, maar vierkante 
van de bakplaat. Lekker als hartige snack, bij 
de lunch of als je gemakkelijk uit eten wilt. 
Daarnaast zijn ze hartstikke betaalbaar, dus 
neem er gerust nog een. En ook niet onbelang-
rijk: de pizza’s zijn biologisch. Met je geweten 
zit het ook weer goed.
Aert van Nesstraat 20

Pizza is een van mijn lievelingsgerechten. 
Überhaupt kan de Italiaanse keuken weinig 
fout doen bij mij, maar van een gerecht dat 
je als lunch, diner of snack kunt eten, krijg 
ik nooit genoeg. 
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ESMAY DAAGT DE 
NAAKTCENSUUR VAN 
INSTAGRAM UIT 

Dit is Esmay Wagemans. Ze is vierdejaars lifestyle aan de Willem de Kooning Academie. Op de foto draagt ze een huidkleu-
rige latex body. Instagram heeft een reputatie als het gaat om naaktcensuur, maar het online platform liet de foto’s van 
Esmay’s Second Skin staan terwijl onder de latex haar borsten goed zichtbaar zijn. Met haar project wil Esmay ‘de grenzen 
verkennen tussen wat naakt en niet-naakt is’ en de vraag opwerpen wat er nou zo schokkend is aan het naakte lichaam. Tot 
nog toe heeft Esmay gewonnen. Instagram verwijderde alleen een foto waarop Esmay, gehuld in haar Second Skin, het plat-
form de middelvinger geeft.O Esmé van der Molen
Instagram: esmaywagemans (7.653 volgers)


