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I N  M E M O R I A M

ANNEKE KISTEMAKER-HARTOG
Anneke was een van de beste middenvelders die onze hogeschool ooit heeft gehad. Ze was onverzettelijk, 

vasthoudend en altijd scherp in de wedstrijd. Zij kon op verschillende velden heel verschillende wedstrijden 
tegelijk spelen. Daarbij was ze meestal nog in topvorm ook.

Ondanks haar ziekte bleef Anneke haar lessen bevlogen geven en bracht ze studenten met studievertraging 
naar de eindstreep. Ook haar werk voor de centrale medezeggenschapsraad was een passie. Zij ging zelfs zo 
ver dat ze haar behandelingen zo plande dat ze bij belangrijke vergaderingen van de raad aanwezig kon zijn. 
Haar belangrijkste wapenfeiten waren de strijd voor het behoud van het instituut RBS (dat opgeheven zou 

worden) en het mede construeren van het systeem van planning en taaktoedeling voor docenten. Bij de AOb 
nam ze nog een klus aan om de vakorganisatie binnen onze hogeschool te vertegenwoordigen.

Haar laatste wedstrijd, tegen de vermaledijde tegenstander, heeft zij met verve gespeeld en het zag er lang 
naar uit dat ze die nog kon winnen ook. Nu heeft zij toch het vermoeide hoofd gebogen.

Anneke, studenten, directie en medewerkers van RBS, de cmr, de AOb en vele collega’s van de Hogeschool 
Rotterdam zullen je verschrikkelijk missen. Om je inzet en om wie je was. Vergeten zullen we je zeker niet.

Cees van der Kraan, directeur RBS
Fons van Maldeghem, voorzitter cmr
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Kleurplaten zijn allang 
niet meer alleen voor 
kinderen, kleuren is 
deze zomer volkshobby 
nummer 1. Omdat 
wij deze zomer op 
vakantie zijn en jullie 
niet alle dagen van 
vers nieuws kunnen 
voorzien, hebben we 
iets moois bedacht: een 
inkleurbare Profielen. 
Onze illustratoren Jarek, 
Gina en Demian hebben 
hard gewerkt om de 
mooiste kleurplaten 
te maken. We hebben 
het nummer zelfs op 
lekker tekenpapier laten 
drukken. Dus voel je de 
drang om te kleuren? 
Pak je potloden of 
stiften en doe je ding. 
Deel het met ons op 
facebook.com/profielen 
of instagram.com/
profielenplaatjes, dat 
vinden we leuk. Op 
papier inleveren mag 
ook. Dan hangen wij 
ze op.
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RADICALISERING
Zoeken naar een 

pedagogisch 
antwoord

CAMPIONE!
Sparta-topscorer 

en HR-student Thomas 
Verhaar gaat naar 

de eredivisie

24/7
Rvt-voorzitter 
Coert Beerman: 
‘Toezichthouder 

ben je 24/7’ 14

08

<GINA BORSJE
Stagiaire illustratie
Het was fl ink doorploeteren, 
maar zie op p.26 Gina’s 
mooie kleurplaten bij 
Jonathans gin-tonics.

<DEMIAN JANSSEN
Afstudeerder 
illustratie
Demian parkeerde zijn 
afstudeerproject even en 
maakte voor Profi elen 
drie prachtige Rotter-
dam-kleurplaten (p.11).

JAREK VAN DALSEN>
Stagiair illustratie

Eerlijk is eerlijk. Eerst 
vond hij het idee voor een 

zomerkleurnummer ‘niet 
zo’. Maar toen hij eenmaal 

om was, maakte hij deze 
prachtige cover.

 Aan dit nummer werkten mee: 

twitter.com/profielen       facebook.com/Profielen       instagram.com/Profielenplaatjes       profi elen.hr.nl    
FOLLOW US:
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Hoeveel verslagen, prototypes en producten maak je niet tijdens je studie? Talloze, en meestal belanden ze na het behalen van je 
cijfer in de prullenbak of ergens in een hoek van je studentenkamer. Toch loopt het soms anders. Mama’s Garden bijvoorbeeld is 
een mobiele ontmoetingsplek voor moeders en kinderen, bedacht door Kristina, Marlijn, Tamara en Mats, studenten van de WdKA-
minor gamification. Vier maanden na afronding van de minor is Mama’s Garden nog steeds in gebruik en bereikt het elke maand 
meer moeders. Ze komen zelfs uit Noord en Spangen naar Rotterdam-Zuid om een Mama’s Garden bij te wonen. Op deze foto's 
versieren moeders een lijstje, waarin een foto en een gipsen voet- of handafdruk van hun kind komt. 

De studenten ontwikkelden Mama’s Garden voor het programma Nieuw in 010 van het Expertisecentrum Maatschappelijke 
Innovatie (EMI) van de HR. Ze merkten dat er voor moeders op Zuid geen fijne ontmoetingsplek bestond. Ja, ze konden naar 
instanties als het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar gewoon een plek waar niks hoeft, dat bestond niet. De studenten bedachten 
een mobiele set die overal neergezet kan worden, bestaande uit een tafel met een bank, een speeltoren, een mamatoren en een 
barretje. Een subsidie van de gemeente, geregeld via Nieuw in 010, zorgde ervoor dat het ontwerp ook echt gemaakt kon worden. 
Toen de minor was afgesloten, bleef Mama’s Garden in gebruik door het team van Nieuw in 010. De set staat nu permanent 
opgesteld in de werkplaats van EMI aan de Mijnsherenlaan voor de maandelijkse Mama’s Garden.O   [facebookadres]

NIEUW IN 010

 
 

Kort

1

1.300

8

23%

Discriminatie 
bij stage

Didactische kwaliteit docenten volgens studenten

Gemiddeld sturen zij acht 
sollicitatiebrieven voordat 

ze op gesprek mogen komen, 
terwijl autochtone studenten 

er gemiddeld zesenhalf 
versturen.

Van de allochtone 
studenten ontving 23% geen 
stagevergoeding, tegenover 

15% van de autochtone 
studenten. 

Aan de monitor werkten 
1.300 studenten mee.

3,6 3,7
3,5 IvL

EAS, 
IFM, 
IvG, 
RAC

IGO, 
ISO, 

WdKA
CMI, 
COM, 
IBK

RMU
RBS

3,33,2
3,4

De Rotterdammers Edward van de Vendel en Martijn van der Linden hebben de Woutertje Pieterse Prijs gekre-
gen voor hun boek Stem op de okapi. Van de Vendel is de auteur en Van der Linden heeft de illustraties gemaakt. 
Aan deze prijs voor het beste Nederlandstalige jeugdboek is een bedrag verbonden van 15.000 euro. 
Martijn van der Linden (1979) studeerde aan de Willem de Kooning Academie en illustreerde sindsdien boeken 
van onder andere Edward van de Vendel, Bibi Dumon Tak, Paul van Loon en Annie M.G. Schmidt. 

(op een vijfpuntsschaal):

Bron: Nationale StagemonitorBron: NSE 2016

Een op de zes allochtone 
stagiairs in het hoger 

onderwijs zegt last te hebben 
van discriminatie bij het 

solliciteren.

NIEUWS

Kinderboekenprijs voor Rotterdams duo 
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NIEUWE OPLEIDINGEN
Inschrijvingen

Bormans wil verplicht schakeljaar mbo-hbo 

De Hogeschool Rotterdam, de Koninklijke Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen en de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ontwikkelen 
een nieuwe tweejarige duale masteropleiding tot 
klinisch verloskundige. 
De opleiding zal naar verwachting op 1 september 2017 in 
Rotterdam starten en dan de bestaande opleiding physician 
assistant (klinisch verloskundige) vervangen. 
In tegenstelling tot de bestaande zal de nieuwe opleiding geen 
subsidie vanuit het ministerie van Volksgezondheid ontvangen. 
De kosten voor duaal studeren komen daarom voor rekening 
van de instelling waar de student werkt en/of de student zelf.

De Rotterdam Academy (RAC) telt vanaf aanstaande 
september twee nieuwe opleidingen: de associate 
degrees (Ad’s) integraal bouwmanagement en sales & 
accountmanagement. Over een jaar komen er nog twee Ad’s 
bij: sociaal financiële dienstverlening en logistiek.

‘Zonder schakeltraject tussen mbo en hbo zijn sommige studenten 
kansloos’, stelt Ron Bormans. De voorzitter van het college van bestuur 
(cvb) wil de uitstroom van mbo’ers op het hbo een halt toeroepen en 
heeft daarvoor een plan: een verplicht schakeljaar voor alle mbo’ers 
met een opleiding die niet verwant is aan hun vervolgopleiding.
Bij sommige opleidingen – vooral die in het economisch domein – loopt 
het uitvalspercentage op naar 85 procent. Mbo’ers die van een ver-
wante vooropleiding komen, doen het veel beter dan hun klasgenoten 
die van een niet-verwante vooropleiding komen.
Bormans: ‘We geven studenten de indruk dat ze welkom zijn in het 
hbo, maar dat is een vorm van misleiding als ze in realiteit kansloos 
zijn. Want ze slagen niet.’ Als je een autochtone vrouw met een havo-
diploma bent, heb je volgens de collegevoorzitter 60 procent kans om 
binnen vijf jaar een diploma te halen op de Hogeschool Rotterdam. Als 
je een man bent van niet-westerse komaf met een mbo-diploma op 

zak, zakt die kans tot 16 procent. 
Bormans: ‘Ja, dan ben je dus 
kansloos.’ 
De oplossing zit volgens de col-
legevoorzitter in een tussenjaar: 
‘Studenten die van een verwante 
opleiding komen, blijven welkom. 
Studenten die van een niet-ver-
wante opleiding komen, willen we een verplicht tussenjaar laten volgen 
waarin vooral aandacht besteed wordt aan taal, rekenen, wiskunde, 
studievaardigheden en bepaalde vakkennis.’
Een kort schakelprogramma voor mbo'ers ziet Bussemaker nog wel 
zitten, bijvoorbeeld in de vorm van een summerschool, 'maar met een 
schakeljaar zet je mbo'ers alleen maar op achterstand', meent de minis-
ter. Wordt vervolgd.

NIEUWS

Jarek van Dalsen, derdejaars illustratie WdKA

 STRIP 

Kort
ER HEBBEN ZICH TOT NU TOE 12.421 POTENTIËLE STUDENTEN AANGEMELD 

om in september te beginnen aan een HR-opleiding, 7,6% meer dan vorig jaar.

Voor vastgoed en makelaardij schreven zich tot half 
mei 278 studenten in, een stijging van 88,6%.

DALER

STIJGER

Bij human resource management daalde de inschrijving 
met 49,7% naar 135 half mei. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met de ingestelde numerus fixus.
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 COLUMN     

HET IS VRIJDAGAVOND EN IK ZIT THUIS OP DE BANK. Alleen. Als ik dit 
berichtje krijg: ‘Vanavond laatste wedstrijd van de zaalvoetbalcompetitie 
met na afloop een kroegentocht. Als het heel laat wordt, ga ik wel thuis 
slapen. Maak ik je niet wakker met m’n gestommel. X Gert.’ Ik laat het 
berichtje even op me inwerken. Het zint me niet en ik weet eigenlijk niet 
zo goed waarom. Hij is natuurlijk vrij om te voetballen, stappen en slapen 
waar ie wil, maar waarom slaapt hij vannacht niet bij mij? 
In de hoek van de kamer zie ik een stapel gevouwen broeken, shirts, blou-
ses op een koffertje liggen. Sokken en ondergoed zwerven er een beetje 
omheen. De kleding is niet van mij, maar van Gert. Na mijn Amerika-
avontuur zijn we een weekendje weggeweest en daarna heeft hij z’n koffer 
bij mij binnengezet en is hij alleen nog maar naar huis gegaan om meer 
kleren en spullen te halen.

Op de klerebende na is het fantastisch. Simpele dingen als samen plan-
nen wat we die avond gaan koken en eten, maken me blij. En hij heeft er 
volgens mij ook wel plezier in, al is het maar vanwege de variatie in het 
avondeten. Drie keer per week diepvriespizza is gemakkelijk, maar vind ik 
niet echt lekker. Dus we koken echt. Voor onszelf en voor vrienden die in 
groten getale aanschuiven. Wat een gezelligheid.
We hebben het nog niet zo besproken, maar ik ga ervan uit dat dit ‘pro-
ject proefsamenwonen’ is en dat het aardig geslaagd is. Ik wil in ieder 
geval niet dat het stopt. Het idee dat hij vanavond weer in zijn eigen bed 

gaat slapen, staat me enorm tegen. Dus ik app ‘Oké, have fun. En jij mag me 
altijd wakker stommelen. No problem. x.’ 
Na een wijntje op het terras kruip ik in bed. ‘De wedstrijd is gewonnen, maar 
de competitie is verloren. Tot morgen lieffie’, lees ik voordat ik m’n ogen 
dichtdoe. Om vier uur ’s nachts word ik wakker van een warm mannenlijf dat 
tegen me aankruipt. ‘Waar kom jij vandaan?’ vraag ik slaapdronken. ‘Thuis’, 
zegt Gert, ‘maar ik kon daar niet slapen. Want jij was daar niet. Zal ik het huis 
opzeggen en hier komen wonen?’ Ik trek hem dicht tegen me aan en zeg dat 
ik niets liever wil. 

The End <3

Ja, dit is echt The End van ‘Daten met Tosca’. Toen ik twee jaar geleden met 
deze rubriek begon, had ik nooit gedacht dat ik de laatste bijdrage zou tikken 
met een verlovingsring om m’n vinger. Want ja, dat is nu aan de hand. Deze 
column loopt precies een jaar achter op de werkelijkheid. Afgelopen zomer 
hebben we samen een huis verbouwd en komende zomer gaan we trouwen. 
Dank voor het meelezen en het meeleven. En maak je geen zorgen: ik blijf 
‘Lieve Tosca’ op profielen.hr.nl.

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.

JA, 
IK WIL

 VERKERING MET TOSCA 

WAT: SAMENWONEN
HEEL GESCHIKT VOOR: MENSEN DIE NIET GENOEG VAN ELKAAR KUNNEN KRIJGEN

MINDER GESCHIKT VOOR: HEN DIE AAN HUN EIGEN RUIMTE GEHECHT ZIJN
BEOORDELING: 5 STERREN
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 CAMPIONE! 
2016 GAAT MISSCHIEN WEL DE BOEKEN IN ALS 
HET JAAR WAARIN DE ROMANTIEK TERUGKEERDE 
IN HET VOETBAL. Premier League-dwerg Leicester 
City werd against all odds kampioen en ook in 
Nederland hebben we er een paar sterke verha-
len bij. Bijvoorbeeld dat van de 28-jarige Thomas 
Verhaar, aanvaller van Sparta en zesdejaars fysio-
therapie aan de HR.
Verhaar voetbalde bij amateurclub VOC uit 
Hillegersberg toen hij op zijn zeventiende de over-
stap maakte naar het betaald voetbal. Hij begon bij 
Sparta en stapte over naar Willem II waar zijn con-
tract aan het eind van seizoen 2009/2010 niet werd 
verlengd. ‘Ik was gewoon nog niet goed genoeg’, 
zegt hij daarover. En dus keerde Verhaar terug 
naar zijn oude club VOC. ‘Daar ging ik weer met 
mijn broers en vrienden in een elftal in de derde 
klasse spelen. Ondertussen had ik me ingeschreven 
voor de studie fysiotherapie aan de Hogeschool 
Rotterdam. Voetbal was nog steeds mijn leven, maar 
ik kon er niet meer van rondkomen.’
Samen met zijn broers zat Verhaar ook in een 
studentenzaalvoetbalteam waarmee ze jaar na jaar 
kampioen werden. ‘Hugo Borst en Sander de Kramer 
hebben ook een team in de zaal en we speelden 
weleens tegen elkaar. Na afloop doken we dan de 
kroeg in. Voor een toernooi in Amsterdam vroegen 
ze of ik mee wilde doen. Kennelijk waren ze onder 
de indruk, want vanaf dat moment zijn Hugo en 
Sander bij Sparta gaan lobbyen voor mijn terugkeer 
bij de club.’

TOPSCORER
Toch duurde het nog drie jaar voordat Verhaar zijn 
handtekening onder een contract kon zetten. De 
stap om een derdeklassespeler vast te leggen, was 
te groot. Maar Verhaar scoorde ondertussen de ene 
na de andere goal bij VOC en het team klom op naar 
de hoofdklasse. ‘En een hoofdklassespeler kun je als 
betaaldvoetbalorganisatie wel contracteren.’ 

INTERVIEW 
SPARTA-AANVALLER EN HR-STUDENT THOMAS VERHAAR

De HR heeft een topscorer rondlopen. Zijn naam is Thomas Verhaar (28). 
Ooit werd hij ‘de Messi van de amateurvelden’ genoemd, maar inmiddels 

is hij kampioen met Sparta en studeert hij tussen de bedrijven door 
fysiotherapie. In september debuteert hij in de eredivisie.

Twee jaar na zijn terugkeer bij de club is Sparta 
kampioen van de Jupiler League en kan het na zes 
magere jaren weer terugkeren in de eredivisie. 
Verhaar is verkozen tot beste speler van de Jupiler 
League en is met zijn 24 goals en 16 assists topscorer 
van Sparta. Een debuut op 28-jarige leeftijd in de 
eredivisie is geen record, maar wel bijzonder.

GEEN TESTOSTERONTYPES
Verhaar is blij, maar blijft er ook nuchter onder. 
Ondanks dat hij zo veel in de zestien meter te vin-
den is en veel scoort, is hij niet het testosterontype. 
Dat past meer bij echte spitsen, ‘en ik ben geen 
spits, maar een buitenspeler. De rest van de selectie 
is trouwens ook niet zo. Gedrag is een belangrijk 
ding bij Sparta. Natuurlijk hebben wij ook driftkik-
kers, maar binnen grenzen. Dat was wel anders in 
het amateurvoetbal. Daar kwam je mensen tegen 
van wie je denkt: hoe is het mogelijk dat dit nog vrij 
rondloopt? Je moest soms vrezen voor je benen. In 
het profvoetbal gaat het er een stuk sportiever aan 
toe. Toen er afgelopen zomer veel nieuwe jongens 
bij kwamen, heeft de club echt moeite gedaan om 
gasten te selecteren die complementair zijn en in 
hun gedrag stabiel en relaxed zijn. Daardoor zijn we 
sterker geworden. Dat zegt ook iets over de kwali-
teit van onze technische staf.’
Komen we bij trainer Alex Pastoor en zijn magic. 
Verhaar is lovend: ‘Pastoor heeft mij beter gemaakt. 
Hij herkende waar mijn kwaliteiten liggen en heeft 
me veel verantwoordelijkheid gegeven. Ik kon 
spelen op de manier waarop ik dat het liefste doe, 
eigenlijk precies hetzelfde als bij VOC. Vaak zijn 
trainers gericht op het systeem en moet je in die 
mal passen, maar Pastoor geeft ook vrijheid. Het is 
heel makkelijk om hem te vertrouwen. Wat hij zegt, 
komt uit. Of het werpt later zijn vruchten af.’
Voormalig voetbalvrouw Sylvie Meis klaagde twee 
jaar geleden in Vogue over de infantilisering van 
voetballers die niks zelf mogen beslissen. ‘De kindse 

INTERVIEW

24 goals
16 assists

En verkozen 
tot beste speler 
van de Jupiler 

League.

 Tekst: Esmé van der Molen  Fotografi e: Hans Reitzema
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‘In het 
amateurvoetbal 
moest je soms 
vrezen voor je 

benen.’

INTERVIEW 

manier waarop volwassen mannen worden be-
handeld. […] Op trainingskampen wordt bepaald 
hoe laat je naar bed moet, wat je eet voor je 
ontbijt, wanneer je wel en niet mag praten.’ 
Maar zo gaat het niet bij Sparta. ‘We krijgen 
veel vrijheid. Iedereen weet dat je vol-
doende moet slapen omdat je anders niet 
fit bent voor de training of de wedstrijd. 
Ik heb afgelopen twee jaar ook nog trai-
ning bij VOC gegeven. Op een gegeven 
moment oogde ik wat vermoeid en ging 
het minder makkelijk op de trainingen. 
Toen klopte de trainer wel even aan om 
te vragen hoe het ging. Maar vervol-
gens is het aan mij om keuzes te maken. 
Ik heb dit jaar afgemaakt als trainer bij 
VOC, maar volgend seizoen kom ik niet 
terug. Het is niet te combineren met de 
eredivisie.’

STUDIE
In de tijd die Verhaar nog heeft voor 
de start van het nieuwe voetbalsei-
zoen, hoopt hij zijn studie fysiothe-
rapie grotendeels af te ronden. ‘De 
eerste jaren heb ik zonder dubbele 
belasting kunnen studeren. Ik ben 
bijna klaar, op mijn scriptie, eind-
stage en één tentamen na. Voor de 
zomer wil ik mijn scriptie inleveren. 
Hoe ik mijn eindstage ga combineren 
met de eredivisie, weet ik nog niet. Maar ik 
wil mijn diploma hoe dan ook halen.
‘Als voetballer heb ik veel aan deze studie gehad. 
Ik kan mijn lichaam nu een stuk beter lezen dan 
voorheen. Ik zou bijna zeggen dat het voor alle 
topsporters belangrijk is om meer te leren over je 
eigen lichaam. Ik kan goed herkennen of ik een pijntje 
heb dat niet zo veel uitmaakt of dat ik echt even moet 
opletten. Ook heb ik me verdiept in belasting en belast-
baarheid. Mijn scriptie gaat over de vraag of hartritme-
variabiliteit een voorspeller is voor overtraindheid bij 
sporters. Heel interessant, ook voor mezelf.’

TRAINER
In een ideale wereld studeert Verhaar in 2017 af. Maar 
voetbal blijft op nummer 1 staan. ‘Zoals het mijn hele 
leven is geweest. Ik heb goede hoop voor ons eerste jaar in 
de eredivisie. Promotie geeft zo’n boost dat ik ons echt zie 
overleven. Als voetballer kun je ongeveer tot halverwege 
de dertig mee. Het liefst zou ik daarna als trainer in 
het betaald voetbal verdergaan. Ik heb al een van 
de vier diploma’s. Maar als het anders loopt, 
zou ik het ook totaal niet erg vinden om 
in een praktijk voor fysiotherapie te 
werken.’ O

 ZOMER IN ROTTERDAM 
 IEDERE DAG FEEST! 

Je hebt de laatste Profielen van dit collegejaar 
in handen, de volgende komt pas op 18 augustus 
uit. Wees gerust: je hoeft je in de tussentijd niet te 
vervelen. In Rotterdam is zo’n beetje iedere dag 

wat leuks te doen en vaak nog gratis ook.
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Wanneer? 26 – 30 juli 
Waar? Centrum Rotterdam
Wat is er te doen? Vijf 
dagen lang viert Rotterdam 
zijn diversiteit met als 
hoogtepunten de swin-
gende Battle of Drums (29 
juli) en de praalwagens van 
het Zomercarnaval (30 juli).
rotterdamunlimited.com

 Tekst: Tosca Sel  Illustraties: Demian Janssen  

Wanneer? 10 t/m 28 augustus
Waar? Museumpark, als de schemering inzet 
Wat is er te doen? Op mooie zomeravonden buiten films kijken. Neem 
zelf een dekentje en/of een stoel mee, koop een kaartje en enjoy!
pleinbioscooprotterdam.nl

 PLEINBIOSCOOP ROTTERDAM 

 WEDNESDAY NIGHT SKATE 
Wanneer? 6, 13, 20, 27 juli en 3 augustus om 19.30 uur
Waar? Vertrek vanaf Stadhuisplein 
Wat is er te doen? Met een grote groep een prachtig rondje skaten 
door Rotterdam. Straten worden afgezet zodat je ook eens lekker 
over de Maasboulevard kan. Meedoen is gratis.
wednesdaynightskate.nl

 ROTTERDAM UNLIMITED 

ZOMER IN ROTTERDAM 

 ZOMERZONDAGEN 

 ROTTERDAMSE DAKENDAGEN 

Wanneer? 23 juni t/m 3 juli van 15:00 
tot 01:00 uur
Waar? Museumpark
Wat is er te doen? Op theaterfestival 
de Parade kan je korte voorstellin-
gen bekijken, maar ook lekker eten 
en drinken in de zon of een rondje 
zwieren in de zweefmolen. Tot 16:00 
uur mag je gratis naar binnen, daarna 
betaal je 7,50 euro.
deparade.nl

 DE PARADE 

Wanneer? 10 – 12 juni
Waar? Op grote hoogte
Wat is er te doen? Koop kaartjes, ontdek mooie uitzichten 
en bandjes, proost, eet en dans in een silent disco. Voor 
mensen met hoogtevrees zijn er in hetzelfde weekend ook 
de tuinendagen. verborgentuinen.nl
rotterdamsedakendagen.nl

Wanneer? 12, 19 en 26 juni 
van 14:00 tot 18:00 uur
Waar? Het Park bij de 
Euromast
Wat is er te doen? Ga met je 
eigen kleedje en proviand 
naar het park en geniet van 
muziek, theater, cabaret of 
creatieve workshops. Kijken 
is gratis, meedoen vaak ook. 
zomerzondagen.nl

Wanneer? 3 juli van 13:00 tot 21:00 uur
Waar? Zuiderpark 
Wat is er te doen? Gratis bandjes kijken. Geen grote namen 
zoals op Lowlands, maar veel onontdekt talent van wie jij 
later kan zeggen ‘die zag ik nog op Metropolis 2016’. 
metropolisfestival.nl

 METROPOLIS 



INTERVIEW

’IK KAN ALLEEN 
TOEZICHT HOUDEN ALS 
IK HET GRAS RUIK’ 

 Tekst: Dorine van Namen  Fotografi e: Frank Hanswijk 

INTERVIEW

‘JE HEBT VOLLE 
VERANTWOORDELIJKHEID, 
OOK EN MISSCHIEN WEL 
JUIST ALS ER VOLLE 
STORM IS.’

Hoe zagen uw eerste maanden op de 
hogeschool eruit? 
'De voltallige raad van toezicht (rvt) en 
het college van bestuur (cvb) komen 
minimaal vier keer per jaar bij elkaar 
om te vergaderen. Vaste agendaonder-
delen zijn financiën, het naleven van 
wet- en regelgeving en de performance 
van de hogeschool. Wat is de stand van 
zaken in het onderwijs? Hoe gaat het 
met de reorganisatie van de diensten? 
Hoe doen we het volgens studenten en 
medewerkers? Elke vergadering krijgen 
we ook een rapportage over de nieuw-
bouw aan de Kralingse Zoom. We zijn 
een school, geen aannemer, dus daar 
liggen potentieel risico’s; dat houden 
we extra in de gaten.
‘Buiten de vergaderingen om heb ik 
vier instituten bezocht. Een van die in-
stituten was COM, het commerciële on-
derwijs, omdat daar dit jaar een expe-
riment is met een 60-punten bsa. Ik heb 
gesproken met docenten en studenten 
om te vragen hoe ze de nieuwe studie-
methode ervaren. Dat geeft ons in de 
rol van toezichthouder veel meer affi-
niteit met zo’n instituut dan dat we al-
leen naar de cijfers kijken. Ik kan alleen 
goed toezicht houden als ik het gras 
ruik. En dat betekent dat ik ook contact 
heb met studenten en docenten.’ 

Hoe combineert u uw toezichthou-
dende taken met uw functie als direc-
teur van de Rabobank?
‘Praktisch. Voor mijn werk bij de bank 
ben ik 24/7 beschikbaar, maar dat ben 
ik ook als toezichthouder van de hoge-
school en van de Efteling. Met de bank 
heb ik goede afspraken kunnen maken 
over mijn nevenactiviteiten.
‘Natuurlijk ben ik niet elke dag de hele 
dag bezig voor de hogeschool, maar ik 
probeer dingen wel slim te combineren. 
Ik ben zo veel mogelijk bij klanten en 
als ik in de regio Rotterdam ben, maak 
ik ook afspraken op de hogeschool. En 

voor een tussentijds beraad met de vi-
cevoorzitter bijvoorbeeld pak ik ook 
weleens de telefoon; het is niet altijd 
nodig om elkaar fysiek te treffen.
‘Op het moment dat je een toezicht-
houdende functie aanvaart, moet je 
rekening houden met het worstcasesce-
nario. Ik was in een moeilijke tijd com-

missaris bij de prachtclub Feyenoord. In 
de periode dat bestuursvoorzitter Van 
den Herik aftrad, werd ik benoemd. Dat 
kostte heel veel tijd. Toen kwam het 
weleens voor dat ik naar de bank moest 
bellen om een vergadering op te schui-
ven omdat ik echt niet weg kon. En dat 
is dan voor een nevenfunctie. Dat was 
weleens lastig, ja. Maar dat hoort erbij, 
want je hebt volle verantwoordelijk-
heid, ook en misschien wel juist als er 
volle storm is. 
‘Ik heb de attitude: ik ben er. Als je al-
leen je vergaderingen volgt en je niet 
verder oriënteert in een organisatie, 
dan kun je aan het einde van de dag 
niet de beslissingen nemen die die or-
ganisatie op dat moment verdient.’  

Is de manier waarop u uw taak 
uitvoert veranderd na debacles bij 
organisaties als Meavita, Woonbron en 
Amarantis?
‘Ik ben altijd al een scherpe toezichthou-
der geweest. Nee, dat is niet veranderd.’ 

Hoe informeert de raad van toezicht 
zich? Hoe weten jullie wat er goed of 
minder goed gaat?
‘Het begint ermee dat het college van 
bestuur informatieplicht heeft. Als ik 
een toezichthoudende functie aanneem, 

Coert Beerman is sinds 
1 januari voorzitter van de raad 
van toezicht van de hogeschool. 
‘Toezichthouder ben je 24/7.’ 

COERT BEERMAN, 
VOORZITTER RAAD 
VAN TOEZICHT



16 PROFIELEN

kijk ik scherp naar de profielen van de be-
stuurders. Geven ze je de informatie die no-
dig is voor jouw rol? Zijn ze zo transparant 
dat je de organisatie in kunt en die zelf kunt 
leren kennen? Dat is voor mij heel belangrijk 
en dat is bij de hogeschool in orde. Als toe-
zichthouder kan ik binnen de hogeschool vrij 
bewegen en als ik op bezoek ga bij een van 
de instituten wordt daar gelukkig heel open 
met mij gesproken. Het cvb voelt zich ook 
niet verplicht om mij bij deze bezoeken te be-
geleiden. Daarnaast kunnen wij direct contact 
hebben met de directeuren en hebben we een 
open verbinding met de riskmanager (interne 
accountant) en de complianceofficer (iemand 
die toeziet op de naleving van wet- en regel-
geving, red.). Ik heb laten vastleggen dat er 
een rechtstreekse lijn van hem naar mij kan 
gaan op het moment dat dat nodig is en dat 
daar ook bescherming voor hem in zit. Dat 
wordt door het cvb als zeer normaal ervaren. 
En ten slotte is het natuurlijk essentieel dat 
wij de juiste vragen stellen. Ik ken beide rol-
len: die van bestuurder en van toezichthou-
der. Ik denk dat ik daarom goed kan beoorde-
len wat ik aan informatie nodig heb.’

Welke knowhow is er aanwezig in de 
raad van toezicht?
‘Er zit een registeraccountant in, een jurist, 
iemand uit het onderwijs en professionele 
bestuurders. Het is prima als iemand op een 
bepaald gebied meer weet, maar dat ontslaat 
je niet van de verplichting om als toezichthou-
der over de volle breedte de kritische tegenrol 
te vervullen. Het moet niet zo zijn dat de fi-
nancieel specialisten van de raad van toezicht 
en het cvb een dialoog hebben en dat de ove-
rige aanwezigen dan volledig kunnen vertrou-
wen op hun expertise. Ook degenen die niet 
zo vaak met financiële verslaglegging hebben 
gewerkt, moeten kunnen begrijpen waar het 
over gaat en mede beslissingen kunnen ne-
men. Besluiten worden collectief gedragen. 
Stel je voor dat ik zou zeggen: ik ben geen 
specialist op het gebied van onderwijs en ik 
vaar op het kompas van een ander, dan zou ik 
op mijn vingers moeten worden getikt.’ 

Waaraan merken wij, als medewerker of 
student van de hogeschool, dat de raad 
van toezicht zijn werk goed doet?
‘Als het goed is, merk je niks van ons. In de 
anonimiteit horen wij te zorgen dat we zo fa-
ciliteren, controleren en toezicht houden dat 
de boel op rolletjes loopt.’ 

Is er weleens verschil van inzicht tussen het 
college van bestuur en de raad van toezicht?
‘Dat heb ik nog niet meegemaakt, maar ik ben 
ook pas een paar maanden voorzitter. Ik merk 
dat het cvb niet in de verdediging schiet als 
het rapportcijfer eens een keer niet zo goed 
is of als wij het even iets minder doen bij be-
paalde doelgroepen of vergeleken met andere 
hogescholen. Natuurlijk bespreken we met el-
kaar de mogelijke oorzaken en verbeterplan-
nen, maar dat heeft tot nu toe nooit gebotst.’

Hoe verhoudt de raad van toezicht zich tot 
de interne auditors, de complianceofficer, 
riskmanager en tot de externe accountant?
‘De auditors, riskmanager en complianceoffi-
cer controleren de zaken waar de rvt toezicht 
op moet houden. Zij hebben een onafhanke-
lijke positie binnen de HR en rapporteren ook 
in een rechtstreekse lijn aan ons. 
‘De rvt is de opdrachtgever van de externe 
accountant. Wij kunnen vragen om, naast de 
wettelijke controletaken die de accountant 
heeft voor bijvoorbeeld declaraties en sa-
larissen, specifieke thema’s te onderzoeken 
zoals de uitgifte van mobiele telefoons en 
laptops. Of zo’n opdracht de laatste jaren ge-
geven is, weet ik niet.
‘De rvt kan ook interne audits (onderzoeken, 
red.) laten uitvoeren, naar de cultuur van de 
organisatie bijvoorbeeld. Is die dienend, hiërar-
chisch, open of gesloten? Wordt er voldoende 
gecommuniceerd en wat? Hoe zit het met de 
soft controls van de organisatie zoals voor-
beeldgedrag van het (midden)management, 
de mogelijkheid om incidenten te rapporte-
ren, integriteit van het bestuur, vertrouwen 
en loyaliteit? Belangrijk is ook het perso-
neelsbeleid. Wat zijn de carrièremogelijkhe-
den? Is het personeelsbeleid gericht op func-
tie of op loopbaan? Ook een onderwerp als 
duurzaamheid leent zich goed voor een audit. 
In de korte tijd dat ik bij de hogeschool ben, 
hebben we zo’n opdracht nog niet gegeven.’

Heeft de raad van toezicht budget om 
zelfstandig onderzoek te laten doen 
bijvoorbeeld?
‘Er is in de begroting geen geld gereserveerd 
voor uitgaven door de raad van toezicht, 
maar wij kunnen het cvb wel het advies ge-
ven om een externe in te huren. Als het nodig 
is dat de rvt dit zelf doet, dan is er sprake van 
een bijzondere situatie en zal er budget voor 
beschikbaar worden gesteld.’ 

INTERVIEW 
Coert Beerman, voorzitter raad van toezicht

‘ALS HET GOED IS, 
MERK JE NIETS VAN ONS.’

Welke beslissingen heeft de raad van 
toezicht het afgelopen jaar genomen?
‘De herbenoeming van Ron Bormans als col-
legevoorzitter was wat mij betreft het be-
langrijkste besluit. We hebben dat genomen 
door te kijken naar het performen van de hele 
organisatie en uitvoerig te spreken met hem, 
de mensen om hem heen en de medezeggen-
schapsraad. Voor ons is het belangrijk dat een 
bestuursvoorzitter past bij de fase waarin 
de organisatie zich bevindt. De hogeschool 
is aan het professionaliseren en in deze fase 
vinden wij Bormans de perfecte match. 
‘Het feit dat de bestuurders en toezichthou-
ders van ROC Leiden, van wie Bormans er één 
was, een algemene aansprakelijkheidstelling 
hebben gekregen (vanwege forse budgetover-
schrijdingen bij het neerzetten van nieuw-
bouw, red.), heeft geen rol gespeeld bij zijn 
herbenoeming. Ik heb daar in de gesprekken 
ook niemand over gehoord.’

Op dit moment zijn er drie bestuurders. 
Volgend jaar gaat bestuurslid Jan Roelof met 
pensioen. Bent u voor de periode daarna 
voor een twee- of driekoppig college?
‘Dat is inderdaad een vraag die hoog op onze 
agenda staat. Wat ik er nu over kan zeggen, 
is dat je met minder bestuurders toe kunt als 
je ruimtegevend leiderschap hebt, maar dan 
moeten de kaders wel duidelijk zijn.
‘Ergens tussen december 2016 en februari 
2017 moeten we daarover een besluit ne-
men. Om een afgewogen oordeel te kunnen 
vormen, zullen we goed luisteren naar men-
sen en organen binnen de school die hier ook 
ideeën over hebben. Dit soort beslissingen 
nemen we niet als raad van toezicht alleen.’

Wat zou u vinden van een student 
in de raad van toezicht, ook wel een 
studentassessor genoemd?
‘De toezichthoudende rol is niet vrijblijvend, 
maar het is interessant om over zoiets na te 
denken. Misschien in de rol van toehoorder? 
We zijn wel bezig om de relatie met de me-
dezeggenschapsraad, waarin ook studenten 
zitten, opnieuw vorm en inhoud te geven. 
Medezeggenschapsraden zijn de laatste jaren 
dichter bij het bestuur komen te staan. Dat is 
wel iets om op te letten, want ieder heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheid die uiteindelijk 
natuurlijk wel uitmondt in gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid, maar het bewaken van de 
onafhankelijkheid is cruciaal. 

‘Ik wil het eigenlijk omdraaien. Wij moeten 
niet in isolement onze dingen doen. Ik hoop 
dat medewerkers én studenten zich realiseren 
dat wij benaderbaar zijn, niet op een voetstuk 
staan, dat je gewoon met ons kunt praten. Dat 
ze voelen dat je dingen tegen ons kunt zeg-
gen en dat we daar dan nog wat mee doen 
ook. Als je vertrouwen hebt in de mensen die 
je voor het toezicht hebt ingehuurd, heb je 
geen assessor nodig denk ik. Maar niets is 
voor eeuwig. We leven in een tijd waarin de 
samenleving om transparantie van bestuur 
vraagt. Dus zeg nooit nooit.’ O

INTERVIEW 

‘BESLUITEN WORDEN 
COLLECTIEF GEDRAGEN.’

Wie is Coert 
Beerman (60)?
• directeur Rabobank 
Wholesale Nederland en 
Afrika
• voorzitter raad van toe-
zicht Hogeschool Rotterdam
• lid raad van commissaris-
sen De Efteling BV

Beerman is getrouwd en 
heeft een dochter, zoon en 
kleinzoon.
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PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

WE SCHREVEN ER EERDER OVER: de lastige overgang die kinde-
ren met een autismespectrumstoornis (ASS) doormaken als ze van 
de veilige, voorspelbare basisschool naar de middelbare school 
gaan. Het kenniscentrum Zorginnovatie werkt aan de serious game 
FLOW om kinderen hierbij te begeleiden. 
Maar ook in het buitenland zijn bewezen effectieve programma’s 
ontwikkeld om kinderen bij deze stap te helpen. Het ontwikkelen 
en wetenschappelijk toetsen van zo’n programma is een proces 
van jaren. Waarom alles opnieuw doen als er al een goede inter-
ventie ligt? Die vraag bracht lectoren Patricia Vuijk en Chris Kuiper, 
senior researchers Natasja van Lang en Kristin Greaves-Lord ertoe 
om een artikel te schrijven over het vertalen van een buitenlands 
interventieprogramma. Want dat is wat ze besloten te doen.

 PREVENTIE 
Het Engelse STEP-ASD is een begeleidingsprogramma voor scho-
len dat kinderen met ASS ondersteunt bij die overstap naar het 
voortgezet onderwijs. Over de effectiviteit van dit programma is 
inmiddels wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd. Daaruit komt 
naar voren dat de betrokken jongeren minder emotionele en ge-
dragsproblemen laten zien dan jongeren die de overstap maakten 
zonder STEP-ASD. Ook zijn de meeste docenten die het programma 
gebruikten positief over de bruikbaarheid van STEP-ASD op school.
In Nederland bestaat nog geen vergelijkbaar, wetenschappelijk 
getoetst programma. Vuijk en haar collega’s besloten juist dit pro-
gramma naar Nederland te halen, omdat het past bij het beleid van 
passend onderwijs waarbij jongeren die extra ondersteuning nodig 
hebben steeds vaker in het reguliere onderwijs blijven. Als de over-
gang van basisschool naar voortgezet onderwijs bij kinderen met 
ASS problemen geeft, en dat is vaak het geval, dan heeft dat niet 
alleen negatieve gevolgen op dat moment, maar ook voor de ver-
dere schoolloopbaan en levensloop. STEP-ASD kan worden ingezet 
als preventie.

 PITTIG 
Maar niet alleen kinderen met ASS zouden bij dit programma ge-
baat zijn, denkt de onderzoeksgroep. Ook jongeren met lichtere 
problemen die sociaal-communicatief en qua flexibiliteit niet zo 
sterk zijn, kunnen profiteren van deze begeleiding. In het onderzoek 
MOVING willen de lectoren en hun onderzoekers de effectiviteit van 
het STEP-programma testen in de Nederlandse setting. Maar eerst 
moet het vertaald worden. En dat blijkt een pittig proces te zijn.
De onderzoekers volgden hierbij een werkwijze die collega-onder-
zoekers (Widenfelt en anderen) hebben ontwikkeld voor het verta-
len van buitenlandse programma’s. Volg vier stappen is het devies: 
Vertaal het programma eerst letterlijk naar het Nederlands. Maak 

de vertaling vervolgens geschikt voor het Nederlandse onderwijs-
systeem. Overleg met de auteurs van het programma, in dit geval 
STEP-ASD, over de gemaakte aanpassingen. En tot slot: Vertaal de 
aangepaste versie terug naar het Engels zodat de auteurs de nieuwe 
versie kunnen beoordelen op de oorspronkelijke doelstellingen en 
methoden.

 CULTUURVERSCHILLEN 
Bij het letterlijk vertalen stuitten de onderzoekers meteen op een 
aantal lastig te vertalen termen die in Engeland gangbaar zijn, maar 
in Nederland niet. Hoe vertaal je bijvoorbeeld ‘allocated adult’, 
‘emotional literacy’ of ‘challenging behaviour’? En wat doe je met 
verwijzingen naar situaties die in Nederland niet gebruikelijk zijn, 
zoals het dragen van een schooluniform. 
Ook vonden de onderzoekers dat er naar Nederlandse maatsta-
ven weinig aandacht werd gegeven aan het betrekken van ouders. 
Bovendien legde de Engelse versie van STEP-ASD meer aandacht op 
de kenmerken van de stoornis dan de Nederlanders wilden doen.
De onderzoekers hebben contact gelegd met de Engelse auteurs van 
STEP-ASD. Zij begrepen de overwegingen en gingen akkoord met de 
voorstellen om het programma aan te passen aan de Nederlandse 
onderwijssituatie. Op dit moment wordt de werkversie door een 
native speaker vertaald, de laatste stap in het vertaalproces.

Alles bij elkaar hebben ongeveer vijftien onderzoekers meegewerkt 
aan deze vertaling. Academische onderzoekers namen de vertaling 
voor hun rekening, maar de aanpassingen aan het Nederlandse on-
derwijssyteem zijn tot stand gekomen in overleg met begeleiders 
passend onderwijs en ouders. Dit hele proces heeft ongeveer een 
jaar gekost.
Zodra de vertaling is goedgekeurd, kan de effectiviteit voor STAP 
in Nederland worden onderzocht. O Esmé van der Molen 

Het onderzoek MOVING is een samenwerking tussen de lectoraten 
Transformaties in de zorg voor jeugd van Hogeschool Leiden en Publieke 
zorg en preventie van de Hogeschool Rotterdam, de afdelingen kinder- 
en jeugdpsychiatrie van Erasmus MC, sociale wetenschappen van EUR en 
de divisie autisme van Yulius.

Waarom zelf het wiel uitvinden als er in het buitenland al een goed 
interventieprogramma bestaat? Dan moet je dat wel eerst vertalen 
en dat is een tijdrovend en complex proces, merkten onderzoekers 
van het lectoraat Publieke zorg en preventie voor jeugd. 

ALLOCATED 
A D U L T 
EMOTIONAL 
L I T E R A C Y 
CHALLENG
I N G  
BEHAVIOU
R

HOE VERTAAL JE EEN 
BUITENLANDS WETENSCHAPPELIJK 

INTERVENTIEPROGRAMMA?

WAT DOE JE MET TERMEN ALS 
‘ALLOCATED ADULT’, ‘EMOTIONAL 
LITERACY’ OF ‘CHALLENGING 
BEHAVIOUR’?
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ACHTERGROND 

Docenten van de lerarenopleiding zoeken naar 
een antwoord op radicale geluiden in de klas.

DE PROBLEMEN EN DE OPLOSSING BEGONNEN ALLEBEI MET 
CHARLIE HEBDO. HET WAS WOENSDAGOCHTEND 7 JANUARI 2015 
toen twee broers tien schrijvers en cartoonisten van het tijd-
schrift doodschoten. Op die dag liep manager externe betrekkin-
gen Gerard Reitsma de docentenkamer van de lerarenopleiding 
binnen en daar zag hij dat het nieuws over de aanslagen er bij 
iedereen flink inhakte. 'Tussen de bedrukte gezichten van collega’s 
bedacht ik dat er waarschijnlijk ook weer naar het onderwijs geke-
ken zou gaan worden. Het leek me toen dat we iets moesten doen 
aan preventie.’
De docenten discussiëren die woensdag veel over de aanslag en 
over de vraag wat dit in de klas teweeg zal brengen. Op Facebook, 
zien de docenten, is dan al een felle discussie gaande over de 
vraag of de redactie van Charlie de moordpartij over zichzelf heeft 
afgeroepen. 
Deze discussie blijft niet tot Facebook beperkt. Zo vertellen twee 
docenten van IvL, Mieke Bosch en Ingrid Lemstra, dat ze bezorgd 
zijn over de polariserende discussies over dit soort onderwerpen 
in de klas. ‘Sommige klassen vallen uiteen in groepen die niets 
meer met elkaar te maken willen hebben’, signaleert Lemstra. ‘In 
de gepolariseerde klassen luisteren studenten niet meer naar el-
kaar. Studenten met verschillende achtergronden vinden het moei-
lijk om samen te werken omdat ze elkaar niet kennen of willen 
kennen. Zo is het ook onmogelijk geworden om nog klassenuitjes 
te organiseren, omdat de ene groep de andere niet meer tegemoet 
wil komen.’ Erg zorgelijk, vindt Mieke Bosch dit gebrek aan empa-
thie. ‘En dat in het onderwijs.’ 
Bosch geeft als docent beroepsvaardigheden les aan alle leraren-
opleidingen, Lemstra is docent bij de lerarenopleiding Engels. Bij 
die laatste zitten veel allochtone studenten die er soms een funda-

menteel andere mening op nahouden. Lemstra: ‘Studenten roepen 
bijvoorbeeld dat ze de aanslag op Charlie Hebdo wel begrijpen. Je 
hoort steeds meer extreme geluiden in de klas, ook bij studenten 
met een westerse achtergrond. Studenten zijn niet geïnteresseerd 
in de ander, er is te weinig ruimte voor dialoog.’

 ONTDEKKINGSREIS 
Een paar weken na de aanslagen stuurt Reitsma een memo naar 
zijn directeur. Hij heeft na ‘Charlie’ tientallen docenten en alle on-
derwijsmanagers van IvL gesproken en allemaal willen ze dat er 
iets met dit onderwerp gebeurt. Reitsma en Bosch stellen voor 
een ‘interne ontdekkingsreis’ te maken met het docentenkorps. 
Werktitel: ‘radicalisering’. Ze willen met docenten bij elkaar komen 
om te leren over de islam, over het proces van radicalisering en 
over het herkennen van de signalen van radicalisering. 
De ‘ontdekkingsreis’ begon ruim een jaar geleden als een serie 
informele bijeenkomsten en werd aan het begin van dit schooljaar 
onderdeel van het professionaliseringsaanbod van IvL. Een dozijn 
docenten werd vrijgeroosterd om de tot nu toe zeven bijeenkom-
sten met radicalismedeskundigen, islamkenners en wijkagenten bij 
te wonen. Reitsma en Bosch bereidden de sessies voor.
Ergens gedurende dit proces is bij Reitsma de unheimische ge-
dachte opgekomen dat hij als blanke westerling een deel van het 
probleem is. ‘Niet op persoonlijk niveau. Misschien heb je er als 
westerse docent voor de klas niet direct last van. Maar wel op so-
ciologisch niveau. Veel docenten op deze hogeschool behoren net 
als ik tot wat de Amerikanen WASP’s noemen, White Anglo-Saxon 
Protestants. De meest gehate groep ter wereld. Vergis je niet in 
wat een afkeer een groot deel van de wereld jegens ons voelt, 
vanwege onze westerse arrogantie.’

ACHTERGROND 

WAKE-UP 
CALL

 Tekst: Olmo Linthorst  Illustratie: Wendy van der Wauw 

Wat is het 
pedagogische 
antwoord op 
radicalisering?
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 ANTIWESTERS 
In oktober vorig jaar, nog voor de tweede aanslag in Parijs, peperde 
terrorisme-deskundige Peter Knoope deze boodschap er nog eens 
in toen hij in een interview in Vrij Nederland uitlegde waarom het 
merendeel van de wereldbevolking antiwesters is. We hebben een 
dubbele moraal, we voelen ons superieur en denken dat de rest 
van de wereld naar onze maatstaven wil leven, we exporteren onze 
waarden (democratie en rechtsstaat) naar landen waar dat vervol-
gens vooral corruptie en burgeroorlog oplevert en we vernederen 
moslims als waren ze tweederangsburgers. Dit is een voedings-
bodem voor extremisme. Of, om preciezer te zijn, voor het erop 
nahouden van een visie die we in het Westen als schokkend ex-
treem ervaren. 
‘Dit is inderdaad precies het probleem’, zegt een van die islami-
tische studenten van de lerarenopleiding Engels, Siham (tevens 
ex-blogger voor Profielen). ‘We uiten onze mening, zoals dat in 
het Westen van ons gevraagd wordt, maar die mening strookt 
niet met wat de meerderheid denkt – en daarom wordt hij an-
tiwesters genoemd’, constateert ze. 'Terwijl ik helemaal niet 
antiwesters ben. Ik ben juist heel blij met de vrijheid die ik 
in Nederland heb, bijvoorbeeld om mijn geloof te belijden. 
Veel islamitische landen lopen in dat opzicht ver op ons 
achter.'

 HANDELINGSVERLEGEN 
Als in de klas over de aanslagen in 
Parijs of Brussel wordt gesproken kan 

het er heftig aan toegaan. Docenten voe-
len zich soms overvallen door de in hun 

ogen extreme posities die studenten in-
nemen. Hoe kunnen studenten zeggen 

dat ze begrijpen dat mensen worden 
vermoord om een spotprent? Bij 

dat ‘begrijpen’ wil Siham ech-
ter een kanttekening plaat-
sen. 'Het is niet zo dat ik 

of de studenten die ik goed 
ken, bedoelen dat we het goed 

vinden dat mensen worden ver-
moord om een spotprent. Dat is niet 

goed te praten. “Begrijpen” betekent in 
dit geval dat je snapt waar het vandaan 

komt. Je ziet dat in de samenleving mensen 
gefrustreerd raken omdat ze worden behandeld 

als tweederangsburgers. Ze worden tot waanzin gedreven. En dan 
snap je dat er zoiets ergs gebeurt, maar dat is niet hetzelfde als het 
goedpraten.' 
Ze denkt ook dat studenten dit onderscheid tussen begrijpen in de 
verstandelijke zin en begrijpen in de sympathiserende zin niet altijd 
even goed kunnen uitleggen. 'En een docent die geschokt is door 
het woord 'begrijpen' luistert waarschijnlijk ook niet goed verder. 
Of vergeet door te vragen.'
Op hun beurt voelen islamitische of allochtone studenten zich over-
vallen door het feit dat docenten hen kennelijk als extreem be-
schouwen. Siham schreef ooit voor Profielen een blog over de vraag 
waarom ze mannen geen hand geeft en sprak daarover met een 
docent. 'Ik schrok heel erg van haar opmerking dat ze na het lezen 
van mijn blog met collega's had gepraat over de vraag of studenten 
als ik door de opleiding geweigerd moesten worden. Hoezo zou ik 
hier niet thuishoren? We willen toch niet dat in een multicultureel 
land iedereen hetzelfde denkt, voelt of gelooft?'
En soms schrikken docenten ook van wat misschien wel grappig 
bedoelde pogingen zijn om de docent of leraar op de kast te ja-
gen, denkt Siham. Zo vertelt lvL-docent Mieke Bosch dat recent een 
studente naar haar toekwam vanwege een dubieuze... grap? 'Op 
haar stageschool had een Nederlands-Marokkaans jongetje in de 
klas gevraagd of ze dacht dat in Amsterdam ook aanslagen zouden 
plaatsvinden. Ze wist daarop niet goed te reageren, ze zei iets van, 
ik hoop het niet, waarop het jongetje zei: ja, want mijn vader is ze 
aan het voorbereiden. De studente stond letterlijk lam. Achteraf had 
ze bedacht dat ze misschien vragen had moeten stellen. Maar dat is 
lastig als je wordt overvallen.’ 
Overvallen docenten lijden vaak aan handelingsverlegenheid, zo-
als dat tegenwoordig heet. Margalith Kleijwegt populariseerde deze 
term in haar artikel, uit januari, over extreme opvattingen en radi-
calisering in het onderwijs. Onder de titel Twee werelden, twee wer-
kelijkheden beschrijft Kleijwegt hoe op vmbo’s, mbo’s en hbo’s de 
moeilijke gesprekken over de actualiteit ontsporen en polariseren. 
Als een docent tijdens zo'n discussie 'handelingsverlegen' is, schrijft 
Kleijwegt, is dat in feite een 'eufemisme voor je geen raad weten 
met de situatie en dus maar niets doen'. 
Terwijl niets doen geen optie is, zegt Ingrid Lemstra. ‘Als je niets 
doet, kun je je veilige leeromgeving wel op je buik schrijven.’ Mieke 
Bosch: ‘Na zo'n opmerking over een aanslag in Amsterdam zien de 
andere leerlingen ook wel dat de lerares super handelingsverlegen 
is. Als je met die opmerking niets doet, zeg je in feite ‘zoek het zelf 
maar uit’ tegen de klas.’

 EXITGESPREKKEN 
Wat moet je doen? Reitsma kan wel een paar ver-
beterpunten opnoemen. Zo kan het in ieder geval 
geen kwaad als docenten hun 'culturele sensitiviteit' 
vergroten. Maar ook de gesprekstechnieken van docen-
ten moeten beter. Docenten moeten naast 'de les lezen' 
ook in staat zijn zich meer terug te trekken uit een klassi-
kale discussie, om die enigszins neutraal te 'modereren', zodat 
de verschillende visies over het voetlicht komen. De diepgaande, 
niet-veroordelende discussies die dan op gang komen, kunnen het 
kritisch denken en een open geest stimuleren. Bovenal zou het han-
delingsverlegen docenten kunnen helpen als ze gespreksvaardig-
heden ontwikkelen als een soort terugvaltechniek: als je extreme 
dingen hoort, kun je altijd beginnen met vragen stellen. 
Reitsma pleit ook voor betere exitgesprekken met allochtone stu-
denten. 'Voor studenten uit een schaamtecultuur komt de klap van 
een afwijzing veel harder binnen. Studenten kunnen er helemaal 
kapot van zijn. We moeten met deze studenten bijvoorbeeld naar 
een alternatieve studie zoeken. We moeten met ze meedenken, 
empathie tonen. Op dit moment bekommert niemand zich om een 
uitvaller. Ze vertrekken hier met stille trom. Het is allemaal erg 
onpersoonlijk.'
Daarmee introduceert Reitsma het tweede deel van het antwoord 
op de vraag wat het antwoord is op radicalisme en extremisme in 
de klas (naast de serieuze gevallen signaleren en hogerop bespre-
ken). In gesprekken met docenten of met bijvoorbeeld de veilig-
heidscoördinator vallen ook steeds termen als 'inclusieve klas' of 
'binding'. Wat deze mensen bedoelen, is dat het er op de hogeschool 
best wat persoonlijker aan toe mag gaan. Studenten moeten zich 
hier thuis voelen.

 LEREN VAN KORCZAK
Drie dagen nadat het inmiddels veelbesproken stuk van journalist 
Margalith Kleijwegt uitkwam, presenteerde pedagoog en HR-docent 
Joop Berding zijn nieuwe boek, ‘Ik ben ook een mens.’ Opvoeding 
en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Het boek 
is een samenballing van Berdings lange carrière in de wijsgerige 
pedagogiek (de filosofie van het opvoeden). Het gaat niet over ont-
sporende discussies in de klas. En toch zegt het er veel over. Dat 
komt omdat ook het belangrijkste inzicht van de Poolse pedagoog 
Janusz Korczak, zoals Berding schrijft, 'werd geboren uit pedagogi-
sche verlegenheid, of eigenlijk onmacht'. 
Korczak was kinderarts en nooit getraind als pedagoog. Tijdens zijn 
eerste zomerkamp als begeleider, in 1904, op het moment dat hij 
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‘SOMMIGE KLASSEN 

VALLEN UITEEN IN 

GROEPEN DIE NIETS MET 

ELKAAR TE MAKEN WILLEN 

HEBBEN.’

De directeur van een islamitische koepelorganisatie legde de 
themagroep radicalisering indringend uit hoe diep de pijn bij 
niet-westerlingen kan gaan. ‘Kolonisatie, oorlog, sommigen spre-
ken zelfs nog over de kruistochten. De westerse suprematie 
wordt door veel mensen als iets heel pijnlijks ervaren’, herinnert 
Reitsma zich van een van de bijeenkomsten. Daar komt bij dat 
veel Nederlanders met islamitische wortels ook nu nog (gedeelte-
lijk) in een andere wereld en werkelijkheid leven waarin de scho-
telantenne op het Zuiden staat gericht en dagelijks op zenders als 
Al Jazeera is te zien hoe de westerse invloed wereldwijd uitpakt, 
in Kunduz, Bagdad of Aleppo. Reitsma: ‘Dat levert een andere per-
ceptie van de werkelijkheid op.’ Koppel dit aan een fundamen-
teel andere weging van waarden, zegt Reitsma, zoals een sterke 
nadruk op respect en familie en minder op vrije meningsuiting 
of gelijkwaardigheid, en je krijgt een idee waar die antiwesterse 
tendens vandaan komt.

VOOR STUDENTEN UIT EEN SCHAAMTECULTUUR KOMT DE KLAP VAN EEN AFWIJZING, ZOALS EEN BSA, HARD AAN

‘IK BEN BLIJ MET DE 
VRIJHEID DIE IK HIER HEB, 
BIJVOORBEELD OM MIJN 
GELOOF TE BELIJDEN.’
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‘KOMT EEN MEISJE BIJ DE HOGESCHOOL VOOR EEN STARTGESPREK. Ze 
kan net de werkwoorden être en avoir vervoegen en wil nu docente 
Frans worden. Alleen, ze durft geen mensen aan te kijken, in gezelschap 
geen woord te spreken of contacten met mensen op te bouwen…’ Enkele 
jaren geleden kreeg een docent die in een column in Profielen schreef 
dat het verlakkerij was dat het hbo studenten toeliet die objectief gezien 
vrij kansloos waren, enorme kritiek over zich heen, als eerste van het 
bestuur. Maar het bestuurslid dat toen voldoende tijd had om zich be-
roepshalve met columns bezig te houden, is inmiddels vertrokken en de 
huidige collegevoorzitter Bormans lijkt zich een realistischer kijk te kun-
nen veroorloven: ‘We geven studenten de indruk dat ze welkom zijn in 
het hbo, maar dat is een vorm van misleiding als ze in realiteit kansloos 
zijn. Want ze slagen niet.’ 
Bormans pleit nu voor een verplicht schakeljaar tussen mbo en hbo. Dat 
is heel verstandig en doortastend van de voorzitter, omdat het een aantal 
mbo'ers een redelijke kans gaat bieden op een goede startpositie voor de 
hbo-opleiding van hun keuze. Toch moppert collega-docent Mooijmans 
van de lerarenopleiding maatschappijleer in de comments onderaan het 
Profielenartikel: ‘Kennelijk moet het hbo de problemen die op het mbo 
ontstaan, oplossen….’ Hij noemt er een paar: onbevoegde leraren, on-
betrouwbare toetsing, nauwelijks aandacht voor cognitieve vaardighe-
den. Voormalig mbo-student Thomas B. beaamt met krachtige voorbeel-
den het gelijk van Mooijmans en zelf kan ik ook nog wel wat schrijnende 
gevallen noemen. Als er in overlegsituaties vanuit de hogeschool aan 
collega’s van het mbo wordt gezegd wat er zou moeten gebeuren om het 
niveau op te krikken, dan is het antwoord: ‘Dat kunnen onze docenten 
niet.’ Helaas klopt dat. Nog niet zo lang geleden is het vak Nederlands 
(om maar eens een vakgebied te noemen) afgeschaft op het mbo en de 
braindrain die dat heeft opgeleverd, is het mbo nog altijd niet te boven. 
Lessen Nederlands bestaan daar vaak uit één uurtje per week online zin-
loze spelling- en grammaticaoefeningetjes doen. 
In principe is mbo-4 gelijk aan havo, maar in de praktijk heeft een mbo'er 
die hbo wiskunde wil doen nog nooit algebra gehad en gaat de mbo’er 
aan de lerarenopleiding Nederlands voor het eerst sinds Nijntje weer 
eens een boek lezen. Loop die achterstand maar eens in! Ik val elk jaar 
weer om van bewondering voor de mbo'ers die daar nog in slagen ook. 
Die zijn er en die studenten tonen het beste aan dat het mbo-onderwijs bij 
lange na niet het potentieel van zijn studenten weet te benutten.
Het aardige van het hele schakeljaarvoorstel van Bormans is dat het 

precies de vinger op de zere plek legt. Een punt dat ook Mooijmans 
maakt. De voor de hand liggende oplossing zou immers zijn dat de mbo-
opleidingen zelf zorgen voor het juiste uitstroomniveau in de vier jaar die 
ze hebben om het niveau te halen. Doe er desnoods nog een vijfde mbo-
jaar bij. Maar nee, liever niet. Met dit voorstel geeft Bormans het mbo 
een niet mis te verstane onvoldoende voor de geleverde prestaties. 
Zij zouden het moeten doen, maar we hebben zo weinig vertrouwen in 
de goede afloop dat we liever zelf het uitstroomniveau van het mbo 

gaan bijstellen. O

Dit is een docenten-wisselcolumn.
Bart Bijl is docent Nederlands aan de lerarenopleiding 

Nederlands. Hij deelt deze column met Bart Siebelink (WdKA).
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de controle over de groep dreigde te verliezen, zag Korczak in dat 
hij dringend de kinderen erbij moest betrekken. Na de zoveelste 
vechtpartij, en nadat de kinderen hem dreigden af te ranselen met 
stokken, ging Korczak met de kinderen praten. 'Tijdens het gesprek 
in het bos heb ik voor het eerst niet tegen de kinderen, maar met de 
kinderen gesproken; ik praatte niet over hoe ik wilde dat zij zouden 
zijn, maar over hoe zij willen en kunnen zijn', zo schrijft Korczak. 
Aan deze pedagogische onmacht, omgezet in een pedagogische re-
latie, hebben we kinderparticipatie te danken, laat Berding in zijn 
boek mooi zien. Zo zette Korczak enkele jaren later een eigen wees-
huis op en stelde daar een kinderrechtbank in. Ook begon Korczak 
als eerste ter wereld een kinderkrant. Het weeshuis werd verder 
grotendeels door de kinderen zelf bestierd. 
De pedagogische verlegenheid van Korczak is goed te vergelijken 
met die van huidige docenten, zegt Berding desgevraagd: 'Plots 
breekt het besef door dat de wereld van de student er heel anders 
uitziet dan je dacht. Studenten accepteren de huidige orde niet, ze 
verstoren hem. Dat kan behoorlijk pittig zijn, zoals in de voorbeel-
den van Margalith Kleijwegt. Maar het kan ook iets simpels zijn, 
zoals verveling, niet opletten of klieren. Dat is impliciet ook een 
'nee' tegen de orde. Het is een politiek moment, zou Hannah Arendt 
zeggen. Je kunt dat moment negeren en overgaan tot de orde van 
de dag, zoals docenten in het voorbeeld van Kleijwegt doen. Of je 
zegt: we leggen de orde stil en we gaan het erover hebben.' 

 BINDING 
Handelingsverlegenheid is een pedagogisch probleem, maakt 
Berding duidelijk, waarvoor we een pedagogische oplossing nodig 
hebben. Ook Paul Goossens, veiligheidscoördinator van de hoge-

school en als ex-politieman van oorsprong meer van de law and 
order, ziet een goede pedagogische relatie tussen docenten en stu-
denten als een cruciaal ingrediënt voor de veiligheid op school. Hij 
ziet een ‘as’ voor zich, waar op het ene punt de processen rond 
zorgwekkend gedrag staan en aan de andere kant de zachte, pe-
dagogische maatregelen. En natuurlijk kunnen docenten zich ook 
laten trainen in het signaleren van zorgwekkend gedrag en radica-
lisering, ongeacht de ideologie. ‘Je kunt niet eindeloos het gesprek 
aangaan. Maar uiteindelijk wil ik zo veel mogelijk wegblijven van 
harde maatregelen. In feite willen studenten toch gewoon gezien en 
gehoord worden.' Zie daar de roep om 'binding', die steeds luider in 
deze hogeschool klinkt. Berding laat met Korczak zien wat dat is: 
studenten bij naam kennen. Je interesseren in hun leefwereld (denk 
aan de kinderkrant). Docenten mogen niet boven de regels staan 
(zoals in de kinderrechtbank). Tegelijkertijd is de docent wel degene 
die regels en structuur aanbrengt; Korczak was geen softie, schrijft 
Berding. Studenten kunnen meepraten, maar hun inspraak moet er 
dan wel echt toe doen, anders is participatie een 'moetje' en irrele-
vant. Maar het belangrijkste is het door Korczak zelf geformuleerde 
inzicht: praat je over de studenten of praat je met ze? 
Op de lerarenopleiding zijn de verschillende gesprekspartners het 
er wel over eens dat er meer mét elkaar gesproken moet worden. 
'Misschien moeten we ook meer discussies met elkaar hebben over 
ethiek', denkt Reitsma. 'Het is belangrijk dat je vanuit oprechte 
nieuwsgierigheid en zonder oordeel vragen aan elkaar stelt', zegt 
Ingrid Lemstra. 
Maar echt contact maken is nog best een kunst. Ook veel leraren in 
spe moeten dat leren, vertelt Mieke Bosch. In haar lessen logopedie 
doet ze dat met de 'lichtjes aan, lichtjes uit'-methode. Onze lichtjes, 
onze ogen, zijn cruciaal bij het maken van contact. Bosch: 'Straal je 
vriendelijkheid en oprechte belangstelling uit? Is er die twinkeling 
in je ogen? Of ben je mat, niet geïnspireerd, afwezig en op jezelf ge-
richt? Studenten met wie ik deze oefening doe, voelen feilloos aan 
of iemand voor de klas bijvoorbeeld écht geinteresseerde vragen 
stelt, of alleen omdat het moet.'

Praten is de typisch westerse oplossing. Maar het is niet genoeg. 
Extremisme overwin je ook met glinsterende ogen.O

Joop Berding, ‘Ik ben ook een mens.’ Opvoeding en onderwijs aan de hand 
van Korczak, Dewey en Arendt. Uitgeverij Phronese
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UIT IN ROTTERDAM

GIN-TONIC, 
voor je 
gezondheid
 EEN KOORTSACHTIGE 
 GESCHIEDENISLES 
DE GIN-TONIC IS EEN ABSOLUTE 
KLASSIEKER ONDER DE COCKTAILS. 
Toch was het oorspronkelijk een 
medicijn. Dat zit zo: in de zeventiende 
eeuw werd ontdekt dat de bast van 
de kinaboom gebruikt kon worden 
om koorts te bestrijden. De werkzame 
stof in de bast, kinine, gold daarmee 
als een eerste medicijn tegen malaria. 
Niet gek dus dat tonic, dat zijn bittere 
smaak dankt aan kinine, zo dé drank 
werd onder Europeanen die in de 
koloniën woonden. Later volgde de 
geniale toevoeging van een scheutje 
gin en de gin-tonic was geboren.
Eigenlijk heeft de gin-tonic een 
Nederlands tintje. Op Nederlands-Indië 
groeiden namelijk bijna alle bomen 
voor de kininekweek. Daarnaast stamt 
de Engelse gin rechtstreeks af van 
onze jenever. Een groot verschil is wel 
dat gin gestookt wordt met veel meer 
kruiden. En dat proef je.

Bobby’s Dry Gin uit Schiedam
Bobby's is vernoemd naar de Molukse opa van 
oprichters Sebastiaan en Jim. Om de smaak 
van Indië ook in Nederland te krijgen, verrijkte 
deze Jacobus (kortweg Bobby) zijn jenever altijd 
met specerijen en kruiden. Dat oude recept 
stond vijftig jaar later aan de basis van deze 
kruidige gin. Combineer met de tonic Fever Tree, 
verkrijgbaar bij de slijter.

VL92 uit Vlaardingen
VL92 is vernoemd naar een historisch 
Vlaardings zeilvrachtschip: de VL92. 
Dat is de laatste 'logger' voor de 
haringvisserij die nog bestaat. De 
bijzondere fles wordt genummerd 
en heeft zelfs een internationale 
designprijs gewonnen. Combineer met 
Fentimans tonic.

Na het witbier, de rosé, 
de cider en de Aperol spritz 
is het deze zomer tijd voor 
gin-tonic. Kaal, met ijs of met 
een halve (fruit)salade in je glas: 
je kan niet om het drankje heen. 
En dat hoeft ook niet, want 
het is een geneesmiddel. 
Helaas werkt het niet echt 
tegen katers.

IN DE STAD 

FG Food Labs
François Geurds is misschien wel Rotterdams bekendste kok. Niet 
gek want zijn restaurants FG en FG Food Labs zijn samen goed voor 
drie Michelinsterren. In zijn zaak in de Hofbogen kun je ontzet-
tend lekkere en vooral bijzondere gin-tonics drinken. FG Food Labs 
beschikt over 74 gins en 9 soorten tonic. De presentatie van de 
gin-tonic in dit restaurant is spectaculair. Nadat de bartender het 
glas met ijs, gin en kruiden heeft gevuld, schenkt hij er vloeibare 
stikstof op van -196°C. Als je het glas met tonic vult, komt er een 
rookkleurig soort gas vrij dat bijna een minuut blijft hangen. Zeker 
weten dat alle blikken op het terras op jou zijn gericht als je dit 
bestelt.
Katshoek 41 

Tante Nel
Nog een bijzondere plek voor een gin-tonic is Tante Nel. Want 
eigenlijk is dit een snackbar. Niet een gewone, maar een luxe met 
haute friture. De patat en ‘oma’-kwaliteit bitterballen zijn al lekker, 
maar een glas gin-tonic maakt het pas echt af. Bij Tante Nel heb 
je de keuze uit bijna tien soorten gins en meerdere soorten tonic. 
Kies een plekje in de zon op het ruime terras en je zult me gelijk 
geven dat dit een heerlijke combinatie is.
Pannekoekstraat 53a

BONUS: Op 11 en 12 juni is het 
Jeneverfestival in Schiedam. 
Dit jaar staat het festival 
volledig in het teken van gin. 
Schiedam heet dat weekend 
dan ook Gin City. Kijk op 
jenevermuseum.nl voor kaartjes. 
O Jonathan van Noord 

Destino
Waar wij in Nederland pas net kennis hebben gemaakt met de 
gin-tonic, is de drank in Spanje al jaren een begrip. De combinatie 
van warm weer, lange avonden en een tapas-borrelcultuur ligt 
daar natuurlijk aan ten grondslag. Niet gek dus dat tapasrestaurant 
Destino een uitgebreide gin-tonickaart heeft. 
Zaagmolenkade 37/38

Waar drink je een goede gin-tonic? Jonathan ging proeven.
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 ZELF DOEN 
JE KAN DE GIN-TONIC 
BIJNA OVERAL DRINKEN. 
Liever zelf maken? Dan 
is dit het basisrecept: 

Ingrediënten:
35 ml gin
100 ml tonic
IJsblokjes

Zo maak je ‘m:
Bij een goede gin-tonic 
ligt de verhouding rond 
de 1:3. Sterker kan 
natuurlijk altijd. 
Vul een groot glas tot 
de rand met ijs en voeg 
de gin en tonic toe. Roer 
rustig zonder de tonic 
te laten bruisen. 
Garneren met citroen, 
limoen en komkommer 
zorgt voor een frisse 
gin en een sinaasappel 
met ingestoken 
kruidnagels of stengel 
limoengras levert een 
kruidigere variant op.
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RUUD VERMAASE (58)
Senior communicatieadviseur 

Libanonveteraan

OP 25 JUNI IS HET VETERANENDAG, 
EEN DAG WAAROP OUD-MILITAIREN 
ERKEND EN GEËERD WORDEN. HR-
medewerker Ruud Vermaase zal er ook 
zijn. Hij loopt niet mee met het defilé, 
dat vindt hij te veel eer voor z’n daden. 
Waarschijnlijk staat hij met een blauwe 
baret in z’n kontzak en een biertje in de 
hand herinneringen op te halen aan zijn 
diensttijd in Libanon.
‘Na het atheneum had ik dienstplicht. Je 
kon toen kiezen: of veertien maanden 
op je bedrand zitten of écht wat doen. 
Dienen in Libanon bijvoorbeeld. Ik 
had mooie beelden van mannen met 
blauwe baretten gezien en dat leek me 
wel wat. Dus ik ging met de UNIFIL, een 
interimvredesmacht van de VN, naar 
Libanon om de grenzen en de vrede te 
bewaken. Ik kwam met zeventien man op 
een post terecht en iedere nacht liepen 
we in groepjes patrouilles. We hebben 
wat schermutselingen meegemaakt, 
mensen opgepakt en schietincidenten 
gehad, maar over het algemeen was het 
rustig. Een mooie tijd ook. Ik kijk erop 
terug met een gevoel van “dat heb ik 
toch maar mooi gedaan”. Trots ook wel. 
Nu, veertig jaar later en twintig kilo 
zwaarder, zou ik het natuurlijk niet meer 
doen, maar jongens van twintig zien het 
gevaar niet. Die zoeken het juist op. Wat 
ik ervan opgestoken heb? Dat ik enorm 
goed kan relativeren en stressbestendig 
ben. Als collega’s in paniek raken om 
deadlines, kijk ik de situatie aan en denk 
ik “houd je hoofd koel, anders komt het 
niet goed”.’O Tosca Sel

Lees de XL-versie van Ruuds verhaal op 
profielen.hr.nl.

'JONGENS VAN 20 
ZIEN GEEN GEVAAR'


