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FUNX-DJ SHAY
Hilversum, bel me!

< TOSCA SEL
Redacteur
Vorig jaar slowcookte ze 
een lammetje met kerst. 
Zo heerlijk dat ze er af 
en toe nog van droomt. 
Voor dit nummer stelde 
ze met foodies van de 
HR een feestmaal samen 
(p.19).

< VIVIAN KRAMER 
GEZEGD FREHER
Stylist
Net verschenen: haar 
Vintage Style Guide, 
maar al langer bekend 
door haar fotostudio 
Sugarcoated. Voor 
Profielen toverde Vivian 
onze Tosca om tot 
vintage bombshell (p.5).

WENDY 
VAN DER WAAL >

Illustrator
Oud-WdKA Wendy 
werkt al langer als 

freelancer voor 
Profielen. Ze heeft 

inmiddels een baan 
bij volkskrant.nl/

kijkverder. Zie haar 
pabo-illustratie op p.8.

 Aan dit nummer werkten mee: 
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San Francisco, VERENIGDE STATEN, 10 November 2016
Tala Rahal (14) en Ariana Echols (14), leerlingen van de Lowell High School, poseren voor een foto tijdens een demonstratie 

na de verkiezing van republikein Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. 
REUTERS/Elijah Nouvelage

MEANWHILE....
 somewhere else in the world
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‘Als kinderen spelen en er barst er een in huilen uit, vraagt een ander: 
‘Wat is er, waar doet het pijn?’ 

Dat hebben we nodig om elkaar beter te begrijpen.’
Lees het interview met FunX-dj Shay op p.14
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0%

Kort

Het is goed nieuws voor studenten die nu afstuderen. Voor hen is de 
rente voor de komende vijf jaar vastgesteld op helemaal niets. Dat is 

nog net iets lager dan de 0,01 procent van dit jaar.
De rente op studieschulden hangt af van de rente die de Nederlandse 
staat op leningen betaalt. Nederland is een stabiel land in de woelige 

wereldeconomie en daarom is die staatsrente heel laag.
Voor afbetalers van studieschulden wordt de rente telkens voor een 
periode van vijf jaar vastgezet. Ook oud-studenten die vijf jaar gele-

den klaar waren met studeren zien de rente dus naar nul dalen.

HOP, Bas Belleman

RENTE STUDIELENING 
NAAR 0 PROCENT

66,9 

63,5

MANNEN

Mannen willen (in het hoger onderwijs) 
doorwerken tot 66,9 jaar.

DALER

STIJGER

VROUWEN

Vrouwen willen (in het hoger onderwijs)
 doorwerken tot 63,5 jaar.

In het hoger onderwijs werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen.
Bron: CBS
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COLUMN         

Lieve Tosca,

Mijn collega’s zijn vriendelijk en ik werk altijd graag met ze, 
behalve aan het begin van ’t nieuwe jaar. De eerste paar weken 
van januari zou ik het liefst thuisblijven, omdat iedereen elkaar 
dan een gelukkig nieuwjaar zoent. Ik wens mijn collega’s ook het 
beste, maar heb absoluut geen behoefte zo intiem met ze te zijn. 
Hoe ontloop ik de kussen zonder mensen tegen de borst te stuiten?

Liefs, 
Kusweigeraar

Lieve Kusweigeraar,

Als ik na de kerstvakantie op het werk kom, doe ik niets liever dan 
m’n collega’s helemaal plat kussen om daarna van minuut tot minuut 
hun vakantie door te nemen en dat hele proces kan zo tot aan de 
lunch duren. Echt, i  it. 
Door de jaren heen hebben collega’s (alleen of in groepsverband) ver-
schillende manieren bedacht om mij en mijn gezoen en geouwehoer 
te ontlopen. Ik som de meest effectieve even voor je op. 
De button Een jaar geleden droegen al m’n collega’s een button met 
daarop de tekst ‘Gelukkig nieuwjaar. Wij zoenen niet, Tosca’. Bij het 
zien van die buttons dacht ik: Dat zullen we nog weleens zien. In het 
moment van vertwijfeling dat dat opleverde, gingen ze allemaal met 
hun koptelefoon op achter hun bureau zitten werken. Het werd een 
effectieve werkweek. 
De uitgestoken hand Toen ik mijn collega’s kwam begroeten, 
staken ze direct een uitgestrekte hand in m’n gezicht. Als ik door 
wilde lopen voor de zoen, zorgde deze hand ervoor dat ik de wang 
van mijn collega nooit bereikte. Na een paar keer duiken was de 
boodschap duidelijk en mompelde ik ‘ook gelukkig nieuwjaar’ terwijl 
ik de uitgestoken hand schudde. 
De kale prairie Door de hele maand januari vakantie te nemen, 
ontloop je ook veel gelukwensen en zoenen. Het was tof geweest als 
niet iedereen dat tegelijk had gedaan, maar je kan niet alles hebben. 
Soit.  
Succes en een gelukkig nieuwjaar! 

xxx Tosca 

Volg ook Tosca’s wekelijkse rubriek op profielen.hr.nl.

HOE 
ONTLOOP 
IK NIEUW-

JAARS-
KUSSEN?

Barack Obama, de dag voordat Donald Trump werd gekozen als nieuwe president van Amerika.

            ‘No matter what happens, 
the sun will rise in the morning.’

‘Het groeiende studentenaantal 
en de leenstelselgelden betalen 

zich de komende jaren uit.’ 
Cvb-lid Jan Roelof over de financiële situatie van de HR. 

 

HR-SCORES 
PRESTATIE-
AFSPRAKEN
De Hogeschool 
Rotterdam krijgt 
misschien minder 
overheidsbekostiging 
omdat ze de prestatie-
afspraken, die ze 
in 2012 met de 
onderwijsminister 
maakte, niet is 
nagekomen. 

26,9
De uitval 

van 
studenten 

uit het eerste 
jaar ging van 
24 naar 26,9%. 

De ambitie 
was 25%.

11,8
De switch 
naar een 
andere 

opleiding 
binnen de HR 

ging van 
10 naar 11,8%. 

Het streven 
was 11%.

53,7
Het bachelor-

rendement 
ging van 

64 naar 53,7%. 
De ambitie 
was 65%. 7,3

De deelname 
van studen-

ten aan excel-
lentietrajec-
ten ging van 
2 naar 7,3%. 
Het streven 

was 7%.

67,4
Het aantal 

docenten met 
een master-
opleiding of 
PhD steeg 
van 49,9%

naar 67,4%. 
De ambitie 
was 65,9%.

0
Er waren 

en zijn geen 
opleidingen 
waar in het 

eerste studie-
jaar minder 
dan twaalf 

uur per week 
onderwijs 

wordt 
gegeven.

1,7
De verhou-
ding tussen 

onderwijzend 
en onder-
steunend 
personeel 
was 1,38, 

moest 
worden 

1,45 en is 
geworden 

1,7. De 
ambitie is dus 
ruimschoots 
gerealiseerd. Lees meer over de prestatieafspraken op de website Profielen.hr.nl

OUD EN NIEUW

Afsteken mag tegenwoordig 
alleen nog maar tussen 

18.00 en 2.00 uur op 31 
december en 1 januari.

18:00 18:00 

Bij het vreugdevuur eet 
Nederland een oliebol. Het AD 

test sinds 1993 waar 
de lekkerste te koop is.

1993

Voor het tiende jaar op rij is 
de nationale vuurwerkshow in 
Rotterdam, bij de Erasmusbrug.

Rotterdam heeft geluk. 
Wij hebben Richard Visser, 
de beste oliebollenbakker 

van Nederland. 
Hij won de AD-test 9 keer.

9x

€ 65.000.000

10

Vorig jaar staken we met z’n 
allen voor 65 miljoen aan 

vuurwerk af. (NOS)
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Ik mis het échte groepsgevoel, met mensen kunnen praten die dezelfde 
stage-  struggles doormaken, dezelfde docenten hebben, 

dezelfde opdrachten en tentamens moeten zien te overleven.’

TIPS
Vacature-valkuilen

Columnist Bart Siebelink helpt je 
vacatureteksten ontcijferen: 

‘Je hoort me niet zeggen dat je er niet 
voor moet gaan, immers: no guts no glory. 

Maar blijf nuchter 
en laat je niet in de luren leggen door 

mooie woorden.’

 GEPASSIONEERD TEAM MET COLLEGA’S 
 DIE JE SCHERP HOUDEN?  :

Slangenkuil!
•

 DYNAMISCHE OMGEVING WAARIN VEEL 
 BELANG WORDT GEHECHT 

 AAN  NAUWKEURIGHEID?  :
Je voorganger zit waarschijnlijk thuis 

met een burn-out.
•

Staat er iets van 
 GEEN 9-TOT-5-MENTALITEIT 

of zoeken ze iemand met een
 HOOG ENERGIENIVEAU?  

Reken dan op overwerk. 
Heel. Veel. Overwerk.

NIEUWS

DEMIAN JANSSEN, vierdejaarsstudent illustratie WdKA

 STRIP 

Kort

Blogger VIVIAN VAN LEEUWEN heeft een aangepaste studieroute en dat vindt ze soms best jammer.
 

FOODPORN

Boeken winnen?
FEEST! PROFIELEN MAG TWEE BOEKEN 
VAN HOGESCHOOLMEDEWERKERS 
WEGGEVEN.
Het eerste is DOCENT! Didactiek en 
praktijk in het hoger onderwijs van 
HR-docent René van Kralingen en 
Walter Geerts. Het boek geeft docenten 
handvatten voor onderwerpen als starten 
als docent, ontwerpen van modules, 
studieloopbaanbegeleiding en het geven 
van feedback. Bovendien gaat het boek in 
op toetsing en kwaliteitszorg. 

Onlangs verscheen ook DE SOCIALE 
INTERVENTIESTAAT; de fabel van de 
neoliberale participatiesamenleving 
ontrafeld van ISO-beleidsadviseur en 
onderzoeker Anno van der Borg. De 
participatiemaatschappij belooft de burger 
meer macht en zeggenschap, maar in de 
praktijk gebeurt het tegenovergestelde, 
betoogt Van der Borg. In plaats van meer 
grip te krijgen, groeit de onmacht van de 
burger terwijl de controle van de overheid 
toeneemt.

Meer lezen? Profielen mag van beide boeken twee exemplaren weggeven. Kans maken? 
Stuur voor 15 december een e-mail naar profielen@hr.nl en laat weten waarom jij wilt winnen.

INTIMATE DEVICES, DAT IS DUS EEN ANDER WOORD VOOR SEKS-
SPEELTJES. Docenten Diederik de Vries en Arne Padmos van tech-
nische informatica gaven studenten van de minor Security Lab de 
opdracht om een vibrator te maken die verbonden is met internet. 
Het leerdoel had niks te maken met de erotische industrie, maar al-
les met internetveiligheid. ‘Juist als het gaat om de intieme sfeer, is 
digitale privacy en veiligheid cruciaal. Veel mensen nemen privacy 
niet meer zo serieus. Er is een tegenstrijdigheid tussen privacy en 
gebruiksgemak, en die tegenstrijdigheid hebben we studenten wil-
len laten onderzoeken’, aldus de docenten. ‘Om die reden kozen we 
ervoor studenten een met internet verbonden vibrator te laten ma-
ken. Partners kunnen daarmee op afstand seks met elkaar hebben, 
en daarbij willen ze geen pottenkijkers of opslag van informatie.’
Er waren ook studenten die deze opdracht niet vonden passen bij 
hun geloofsovertuiging. Ze maakten een andere intimate device die 
verbonden is met internet: een insulinepomp en een ‘kissing device’ 
waarmee je je geliefde een digitale kus kunt geven. De prototypes 
op deze foto zijn het eindresultaat van wekenlang programmeren, 
en tot slot ‘knutselen’ met de 3D -printer en siliconen in het Stadslab 
op locatie Wijnhaven 99.O  

INTIMATE 
DEVICES
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MARIT (20) UIT SPIJKENISSE DEED DE OPLEIDING MBO-ONDER-
WIJSASSISTENT. Het was haar droom om ook als juf voor de klas te 
staan, dus ging ze in 2015 op voor drie toelatingstoetsen. Ze haalde 
er twee – aardrijkskunde en geschiedenis – maar voor natuur & 
techniek zakte ze. ‘Ik mocht nog op assessment komen voor natuur 
& techniek, maar ik was bang dat het niveau van de pabo misschien 
te hoog was. Ik schreef me in bij een andere opleiding, maar al snel 
kwam ik erachter dat het niks voor mij was. Ik wilde echt naar de 
pabo, en dus ben ik 2016 opnieuw opgegaan voor de toets natuur & 
techniek. Dit keer haalde ik hem wel.’
Marit is een van de dertig eerstejaars op de pabo met een mbo-
achtergrond. Zij vormen de tweede lichting studenten die pas na het 
halen van de toelatingstoetsen mag starten. De invoering van deze 
selectie voor de poort past in de kennisoperatie die tien jaar geleden 
begon met de verplichte entreetoetsen taal en rekenen (WisCAT).
Studenten die nu beginnen aan de pabo hebben bewezen dat ze de 
drie vakken beheersen op havo 3-/vmbo-tl 4-niveau. Hun rekenskills 
worden vervolgens in het eerste jaar getoetst met de WisCAT en het 
niveau van Nederlandse taal is geborgd op het mbo en het voortge-
zet onderwijs. Daardoor komt de pabo beter toe aan waar het om 
draait: het opleiden van de studenten tot goede meesters en juffen.
Althans, dat was het idee. Nu het tweede cohort nieuwe stijl is be-
gonnen, is het tijd om de balans op te maken. Wat is er uitgekomen 
van de doelstelling om het cognitieve niveau op te krikken? En wat 
is de bijvangst? 
Te beginnen met de bijvangst: In het eerste jaar van de toelatings-
toetsen, 2015/16, daalde de instroom van mbo’ers met tachtig pro-
cent. Een indrukwekkend percentage dat haast doet vergeten dat 
ook veel havisten strandden voor de poort. Hun instroom daalde 

maar liefst met 55 procent. Dit leidde bij elkaar tot een afname in 
het aantal eerstejaars van ruim 50 procent ten opzichte van het 
jaar ervoor. In absolute aantallen: de vijf jaar voor invoering van de 
maatregel bestond de p-instroom altijd uit ongeveer 300 studenten. 
In 2015 waren dat er 134. Dit jaar trok de instroom weer iets aan, 
tot 174 studenten, maar de oude instroomcijfers zijn nog ver weg.

 DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN 
De HR was niet de enige hogeschool die de nieuwe maatregel met 
krimp moest bekopen. Landelijk daalde de instroom aan de pabo 
met 30 procent. Het was geen verrassing dat mbo’ers als eerste 
met het badwater werden weggegooid. Ook de zorg over havis-
ten – dat ze de toetsen zouden onderschatten en misschien te laat 
zouden gaan leren – bleek terecht.
Niet alleen het opleidingsniveau van de instroom steeg, ook de 
kleur op de pabo veranderde. Voorafgaand aan de maatregel was 
de verhouding autochtoon-allochtoon 68-32; nu is dat 80-20 
waarvan 18 procent niet-westers. Het is een duidelijk effect van 
de toelatingstoetsen, maar niet het beoogde effect. 
‘De groep studenten van niet-westerse afkomst is nu heel klein’, 
vertelt Annemarie van Efferink, coördinator van de propedeuse-

De toelatingstoetsen die in 2015 op de pabo werden ingevoerd, 
hebben groot effect gehad. Maar niet alle effecten zijn gewenst.

ACHTERGROND 
 Tekst: Esmé van der Molen 

 Illustratie: Wendy van der Waal

DE PABO WORDT WIT. 
NOG MAAR 18 PROCENT IS VAN 
NIET-WESTERSE AFKOMST.

DE HOGERE PABO-LAT 
KOMT MET EEN PRIJS
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ACHTERGROND ACHTERGROND 

fase. ‘Dat is heel jammer als je kijkt naar de demografie van 
Rotterdam. Een stad met zo veel leerlingen met een migranten-
achtergrond, moet ook docenten met eenzelfde afkomst voor de 
klas hebben staan. Het is goed voor kinderen om op school een 
rolmodel te hebben.’
Studenten met een niet-westerse achtergrond komen door-
gaans uit het mbo. Nu de mbo-instroom zo dramatisch is geslon-
ken, heeft dat dus een direct effect op het aantal studenten met 
een niet-westerse achtergrond. Je zou denken: Dan haal je ze 
toch van de havo of het vwo. Van Efferink: ‘Zo simpel is het niet. 
Leerlingen van niet-westerse afkomst op havo en vwo kiezen 
vaak een ander vak dan het onderwijs. Toch heb ik het gevoel 
dat het een beetje aan het verschuiven is. Ik zie dit jaar meer 
allochtone meiden van havo en vwo dan voorgaande jaren.’
Ook onderwijsmanager Anita Derks is niet blij met de demo-
grafische verschuiving op haar pabo: ‘Wat mij verder zorgen 
baart, is dat het aandeel Rotterdammers op de opleiding af-
neemt. Basisschoolleerkrachten zijn meestal niet bereid om één 

of twee uur te reizen voor hun werk. Dat we minder studenten 
uit Rotterdam hebben, betekent dat we te weinig leerkrachten 
opleiden voor de stad. Het aantrekken van meer Rotterdamse 
studenten heeft daarom onze volle aandacht.’

 LICHTPUNTJES 
Er zijn ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal mannen en vwo’ers 
op de HR-pabo. Van Efferink ziet de jongens met genoegen door 
de gangen lopen. Mannelijke jongens zijn het, die zich kennelijk 
oké voelen op de doorgaans feminiene pabo. De vwo-instroom 
is nu 25 procent; dat was 34 procent in 2015. ‘Deze groepen 
zijn meer dan welkom’, zegt Van Efferink. ‘Het basisonderwijs 
is gebaat bij mannen voor de klas en in onze academische pabo 
leiden we al een aantal jaar leerkrachten op met meer academi-
sche bagage. De toelatingstoetsen hebben waarschijnlijk bijge-
dragen aan de groeiende instroom, maar we voeren al langere 
tijd beleid op deze groepen. Zo hebben we een ‘mannenbeleid’: 
jongens worden bij elkaar gezet zodat ze niet in hun eentje of 
met z’n tweeën tussen allemaal meiden in de klas zitten. Op hun 
eerste stage hoeven ze niet te starten bij het jonge kind en ook 
onze sportroute trekt verhoudingsgewijs veel mannen. Het aan-
tal jongens op de opleiding stijgt daardoor al een aantal jaren; 
het is nu 26 procent. Vijf procent meer dan vorig jaar.’

 NIVEAU OMHOOG? 
Het is jammer dat de negatieve bijvangst van de toelatingsmaat-
regel zo veel aandacht trekt, want ging het niet juist om de niveau-
verhoging van de pabo? De daling van de instroom zou deels weg-
gestreept kunnen worden tegen het hogere studiesucces, hoopte 
Anita Derks in 2015 nog. De onderwijsmanager was in goed gezel-
schap, want ook minister Bussemaker ging hiervan uit. Derks in 
augustus 2015: ‘Vergeet niet dat we grote problemen hebben met 
ons propedeuserendement. Van de tien klassen waarmee wij vo-
rig collegejaar begonnen, zijn er maar vijf over. De studenten die 
we nu verwelkomen, hebben een hoger beginniveau. Het is niet 
gezegd dat wij ze allemaal kunnen behouden […] maar het heeft 
wel onze hoogste prioriteit. Als we daarin slagen, kan de afname 
van het studentenaantal minder drastisch worden dan het nu lijkt.’
Hebben de nieuwe lichtingen inderdaad een hoger niveau? Derks 
hoort van haar docenten dat het kennisniveau goed is. Ook de 
scores van de eerstejaars op de WisCAT en andere Cito-toetsen 
zijn verbeterd. De groep die de WisCAT in één keer haalt, is zelfs 
met 30 procent gestegen.
Marit, de eerstejaars die via toelatingstoetsen de pabo bereikte, 
vindt dat ze door de toetsen beter voorbereid is op de pabo. ‘Je 
hebt het ook echt nodig, want het is een pittige opleiding. Doordat 
ik de toetsen heb gehaald, heb ik meer zelfvertrouwen. In de eerste 
toetsweek heb ik vijf van de zes toetsen in een keer gehaald.’

hebben we de inleveropdrachten uit de toetsweek gehaald.’
De inzet van tweedejaars in de studieloopbaancoaching is een an-
dere actie waarmee Van Efferink het studiesucces wil verbeteren. 
‘De lessen die zij geven, komen niet in plaats van het programma 
van de docenten, maar zijn een aanvulling daarop. Als een hoge-
rejaars vertelt dat je echt op tijd moet beginnen met leren, maakt 
dat meer indruk dan wanneer wij dat zeggen. In studievaardig-
heden zien we best grote verschillen tussen havisten en mbo’ers. 
De laatste groep vindt het nuttig om te leren samenvatten, terwijl 
havisten dat uitgebreid op de middelbare school hebben gehad. 
Misschien moeten we voor slc bijvoorbeeld een apart uur voor 
mbo’ers organiseren om te oefenen met studievaardigheden. We 
zijn daarin zoekende. Om het studiesucces te verbeteren moet je 
aan veel verschillende knoppen draaien.’

 SCHAKELPROGRAMMA 
Daarin staat de pabo er op de HR niet alleen voor. Het college van 
bestuur pleitte afgelopen april bij minister Bussemaker voor een 
schakelprogramma voor mbo’ers, de groep die het aan de poort 
en op de pabo het moeilijkst heeft. Half november kwam er witte 
rook uit Den Haag. De minister geeft toestemming aan drie ex-
perimenten van in elk geval twee jaar om de mbo-doorstroom te 
verbeteren: in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Mbo-leerlingen 
(behalve mbo’ers die de opleiding onderwijsassistent doen) volgen 
dan na hun diplomering vanaf september een programma van een 
halfjaar waarin zij worden voorbereid op de pabo en de toelatings-
toetsen. Formeel staan ze ingeschreven bij hun roc, maar het on-
derwijs vindt plaats op de pabo. Hiermee schiet ook Bussemaker 
de pabo’s te hulp om het dilemma van studierendement, cognitief 
niveau en demografische representativiteit op te lossen.O

 P-RENDEMENT 
Maar leidt het hogere niveau dat de docenten ervaren ook tot 
een hoger propedeuserendement en tot minder uitval? Van 
Efferink: ‘Het p-rendement van de bachelor was 28 procent in 
2015, het jaar ervoor was het 13 procent. Het aantal studenten 
dat de propedeuse in een jaar haalt, stijgt dus.’ Derks: ‘Verder 
zien we een grotere groep die aan het einde van het eerste jaar 
de propedeuse bijna heeft gehaald. Deze studenten gaan met een 
kleine achterstand het tweede jaar in.’
Ook de uitval is gedaald, maar niet zodanig dat de instroomda-
ling gecompenseerd wordt. In februari 2015 was de uitval 35 
procent, een jaar later (het eerste collegejaar na de invoering 
van de toelatingstoetsen) was het tien procentpunten lager. Van 
Efferink: ‘Jongens, niet-westerse allochtonen, late instromers en 
studenten die na een assessment zijn toegelaten, vallen vaker 
uit. Daarom blijft verbetering van het studiesucces hoog op de 
agenda staan.’

 VERSNIPPERING 
En dat lijkt terecht, want ondanks de stijgende lijn is het p-ren-
dement nog steeds aan de lage kant. De toelatingstoetsen heb-
ben hun effect, maar er is meer nodig. Van Efferink: ‘Op de pabo 
hebben we veel vakken, omdat onze studenten alle schoolvak-
ken onder de knie moeten krijgen. Dat zijn er veertien in totaal. 
Die hebben allemaal hun eigen vakinhoud en toetsen. Vaak zijn 
het 1-puntstoetsen. Er ontstaat dan concurrentie tussen de vak-
ken, en dat wil je natuurlijk voorkomen.’ Het is een onderwijs-
organisatorische remmer van het rendement. Daarom werkt de 
pabo aan een herziening van het curriculum. Door vakken te 
clusteren, ontstaan er grotere onderwijseenheden. Volgend col-
legejaar wordt hier in de deeltijd mee gestart. Van Efferink: ‘Ook 

TOELATINGSTOETSEN IN CIJFERS

Landelijk  2015  2016
Aantal gemaakte toetsen 10.345 10.737
Deelname mbo 48% 46%
Deelname havo 44% 44%
Geslaagd mbo 65% 70%
Geslaagd havo 75% 78%

Bron: Cito, maart en september 2016

WE LEIDEN NU TE WEINIG LEERKRACHTEN OP VOOR ROTTERDAM. HET COGNITIEVE NIVEAU IS HOGER, MERKEN DOCENTEN IN DE KLAS.

INSTROOM SEPTEMBER 2016:

20% allochtoon

 WESTERSE 
 WESTERSE 
 WESTERSE 

 ALLOCHTOON 
 ALLOCHTOON 

 NIET-WESTERSE ALLOCHTOON 

Lees meer over het schakelprogramma op profielen.hr.nl, zoek op ‘schakelprogramma’.

De instroom van mbo’ers 

  daalde met tachtig procent.
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ACHTERGROND

TOEN WE DE ANTWOORDEN OP HET ONDERZOEK BEKEKEN, KRABDEN 
WE ONS EVEN ACHTER DE OREN. We waren blij dat de gemiddelde 
student gelukkig en gezond is. Voor driekwart van de studenten is 
het glas zelfs halfvol. 7,1 procent van de studenten vindt zichzelf 
depressief, 2.665 dachten het afgelopen jaar aan zelfmoord en 275 
deden afgelopen jaar een zelfmoordpoging.

 NIET ANDERS DAN ELDERS 
Al die studenten die over de dood nadenken of zelfs een einde aan 
hun leven probeerden te maken, we vonden het schrikbarend veel. 
Volgens stichting voor suïcidepreventie 113 is het inderdaad veel, maar 
is het niet meer dan wat in andere onderzoeken is gevonden. Renske 
Gilissen is senioronderzoeker bij 113. Zij legde onze uitkomsten naast 
die van een onderzoek dat 113 zelf onder jongeren deed en zag dat de 
resultaten overeenkwamen.
Gilissen: ‘In ons onderzoek gaven 11 van de 560 jongeren aan dat ze 
ooit een zelfmoordpoging hebben gedaan. Dit is ongeveer twee procent 
en dat is ruim twee keer zo veel als op de Hogeschool Rotterdam waar 
275 van de 34.000 studenten ongeveer 0,8 procent is. Er is onlangs 
ook een Amerikaans onderzoek geweest met 28.000 college students. 
Hier heeft 1,3 procent aangegeven de afgelopen twaalf maanden 
een zelfmoordpoging te hebben gedaan. Het aantal pogingen op de 
Hogeschool Rotterdam is niet uitzonderlijk.’
 
 SUÏCIDE EN VERKEERSONGELUKKEN 
Dat maakt het natuurlijk niet minder erg. Iedereen die geen andere 
uitweg ziet dan uit het leven stappen is er een te veel. Maar HR-studenten 
zijn niet meer levensmoe dan andere jongeren. Gilissen: ‘Suïcide is al 
jaren de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren. Behalve 
in het jaar dat de MH17 uit de lucht werd geschoten. Toen kwamen 
de meeste jongeren aan hun einde door verkeersongevallen. Die twee 
doodsoorzaken staan altijd bovenaan in de lijstjes, er overlijden maar 
weinig jongeren aan ziektes.’
Uit onderzoeken blijkt ook dat jongeren meer zelfmoordpogingen doen 
dan ouderen. Fatale pogingen komen echter niet heel vaak voor onder 
jongeren. Deskundigen van het Trimbos-instituut en 113 willen geen 
uitspraken doen over waarom deze groep meer pogingen doet. Gilissen: 
‘Het waarom is altijd lastig te achterhalen. Ik wil hier liever niet over 
speculeren.’

 HOE HELP JE? 
Ongeveer 1 op de 100 studenten heeft het afgelopen jaar een 
zelfmoordpoging gedaan. Het zou dus kunnen zijn dat er in jouw klas, 
jaar of opleiding iemand is die het leven niet meer ziet zitten. Als je 
zoiets signaleert, is het niet makkelijk om er wat mee te doen. 113 heeft 
een app waarin ze hulp biedt aan mensen die met zelfmoordgedachten 
worstelen en hun omgeving. Haar advies komt in het algemeen neer 
op: Maak zelfmoord bespreekbaar en verwijs door naar hulpverleners.
 
Het onderwerp bespreken vinden mensen vaak eng omdat ze bang zijn 
iets verkeerds te zeggen en de ander de dood in te jagen. Dat is volgens 
113 geen gegronde angst, er is nooit aangetoond dat vragen naar 
zelfmoordgedachten mensen op ideeën brengt. Het is wel aangetoond 
dat gesprekken over zelfmoord de kans op zelfdoding verkleinen. 
Als iemand aangeeft een einde aan zijn leven te willen maken, moet je 
dit altijd serieus nemen. Een kwart van de mensen die over zelfmoord 
denkt, doet uiteindelijk een poging. Slechts een heel klein percentage 
van die pogingen is fataal. Dat betekent niet dat mensen die over 
zelfmoord praten dit alleen doen om aandacht te trekken. Als iemand 
dingen zegt als ‘Ik maak er een eind aan’ of ‘Je zult geen last meer van 
me hebben’, is het tijd voor een serieus gesprek. Stel concrete vragen 
en luister zonder oordeel.
 
Vragen die je zou kunnen stellen, zijn:
• Je klinkt wanhopig. Denk je eraan een einde aan je leven te maken?
• Je zegt dat het allemaal niet meer hoeft. Denk je aan zelfmoord?
 
Als iemand aangeeft inderdaad met het idee van zelfmoord te spelen, 
vraag dan of hij al in therapie is. Als dat zo is, kun je contact opnemen 
met de behandelaar. Anders kun je de persoon aanraden contact op te 
nemen met de huisarts.

 WAT JE NIET MOET DOEN 
Als je signaleert dat iemand suïcidale gedachten heeft, is dat niet jouw 
verantwoordelijkheid. Je kunt hooguit helpen professionele hulp te 
vinden. Probeer niet met de persoon mee te praten of dingen te zeggen 
als ‘Kop op, het komt wel weer goed’ of ‘Dat kan je niet maken’. Daar 
hebben suïcidale mensen helemaal niets aan.O   Tosca Sel

Suïcide doodsoorzaak #1 
onder jongeren, ook op HR

275 studenten hebben 
het afgelopen jaar geprobeerd 

een einde aan hun leven 
te maken, blijkt uit het grote 

(on)geluksonderzoek dat 
Profielen deed. Hoe herken je 

suïcidale mensen en hoe 
kan je ze helpen? Stichting 113 

heeft gesprekstips.

Worstel jij met suïcidegedachten of ken je iemand die hiermee worstelt? 
Er is hulp, bijvoorbeeld door de suïcidenoodlijn te bellen op 0900-0113 of te chatten op 113online.nl.
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 Tekst: Tosca Sel  Fotografie: Frank Hanswijk

‘ALLES WAT GOED IS, 
VIER IK.’

INTERVIEW  SHAYVECA ‘SHAY’ KREUGER 

SHAY
FunX-dj Shay (35) kreeg een brief van Pancho, 
een gedetineerde fan van haar radioprogramma. 

De brief raakte Shay in haar hart en ze schreef terug. 
Nu zijn ze penvrienden en speelt Pancho als grote afwezige 
de hoofdrol in haar documentaire ‘Brieven van Pancho’. 



INTERVIEW

AL ACHT JAAR ZIJN MORAD EN SHAY HET VASTE 
PRESENTATIEDUO OP DE NAMIDDAG VAN FUNX. 
Ze maken eerlijke, open radio over actuele onder-
werpen en hebben een vaste schare luisteraars. 
En dat zijn dus niet alleen jongeren, de doelgroep 
van de zender, maar ook gedetineerden die via 
het programma op de hoogte blijven van wat er 
speelt buiten de muren van hun cel. 

Hoe kwam je op het idee voor deze 
documentaire?
‘Vorig jaar werd ik door Robert Vuijsje geïnter-
viewd voor de Volkskrant. Ik was toen als ver-
slaggever op tv te zien bij zo:RAYMANN en wilde 
graag meer tv maken. In dat interview heb ik ge-
zegd dat Hilversum me mocht bellen als ze meer 
kleur op hun redacties wilde. En het werkte, ik 
kreeg ineens mailtjes en telefoontjes van omroe-
pen. Ik ging kennismaken bij de VPRO en er was 
gelijk een klik. Tijdens een brainstorm vroegen 
ze me: Wat raakt jou nou echt? Ik wist het direct. 
Ik had een brief van Pancho bij me die ik uit m’n 
laptoptas trok; ik wilde graag laten zien wat zo’n 
contact voor beide partijen betekent.’

Waarom raakte die brief van Pancho je?
‘Ik kreeg echt kippenvel toen ik zijn eerste brief 
las. Deze jongen uit de gevangenis kende mij, ter-
wijl ik niets van hem wist. Dat is niet vreemd, 
het radioprogramma dat Morad en ik maken, is 
echt gevoelsradio. We zijn even eerlijk met onze 
luisteraars als met onze vrienden. Als we een ruk-
weekend hebben gehad, delen we dat ook op de 
radio en daarom wist Pancho veel meer van mij 
dan ik van hem. Dus ben ik terug gaan schrijven 
en zo leerde ik hem ook kennen.’
 
Voor je documentaireserie ging je op bezoek bij 
een dame die schrijft met terdoodveroordeelden 
en bij gedetineerden zelf, maar je hebt Pancho 
zelf niet opgezocht. Waarom niet?
‘Omdat ik het prachtig vind om met Pancho te 
schrijven. Weet je hoe lang ik geen brieven heb 
geschreven? Als ik zeven kantjes heb geschreven, 
doet m’n pols pijn, maar ik vind het zo heerlijk 
authentiek. Toen ik jong was, faxte ik ook met 
m’n vriendjes op Curaçao. De enige reden om 
hem op te zoeken is om te ontdekken hoe hij er-
uitziet, maar dat heb ik niet nodig. Ik vind het een 
prettige vorm van afstand, terwijl er in onze cor-
respondentie eigenlijk helemaal geen afstand zit.’

SHAY KREUGER

‘ MORAD EN IK ZIJN EVEN EERLIJK 
MET ONZE LUISTERAARS ALS MET 
ONZE VRIENDEN.’

Je hebt cmv gestudeerd aan de HR, bent nu dj 
en presentator en wilt graag meer tv maken. Hoe 
kies je wat je wilt doen?  
‘Heel lang had ik geen idee wat ik met m’n leven 
wilde. Ik begon altijd aan dingen op aanraden 
van anderen. De eerste keer dat ik op het podium 
stond als presentator was omdat een vriend me 
vroeg zijn albumrelease te presenteren. De eer-
ste keer theater was omdat een kennis dacht dat 
dat wel goed bij me zou passen. Ik ben bij FunX 
terechtgekomen omdat een klasgenoot van de 
Hogeschool Rotterdam er al werkte en zei: Radio 
is denk ik wel wat voor jou. Door te luisteren 
naar anderen heb ik ontdekt waar mijn krachten 
liggen.’

Is het handig om zo veel verschillende dingen te 
doen?
‘Mensen zeggen altijd: Je kan maar in één ding 
goed zijn. En ik was rond m’n 26ste bang dat ik 
te veel verschillende dingen aan het doen was 
om ook maar ergens goed in te worden. Nu weet 
ik dat het bullshit is. Je kan in meerdere dingen 
goed zijn, als je je maar honderd procent inzet. 
Daarom ben ik momenteel ook niet zo druk met 
poëzie en spoken word. Ik kan goed schrijven, 
maar om beter te worden moet ik ook meer le-
zen. En daar neem ik nu de tijd niet voor omdat 
ik me aan het focussen ben op tv. Je kan heel 
veel tegelijk, maar je moet er wel voor werken. 
Gelukkig ben ik een workaholic, ik werk altijd.’

Je hebt cmv gestudeerd, doe je daar nog wat 
mee?
‘Ik ben die studie gaan volgen omdat ik culturele 
evenementen wilde organiseren om mensen bij 
elkaar te brengen op basis van mensheid. Die 
events heb ik nooit georganiseerd, maar ik heb 
deze functie nu wel in m’n huidige werk. Ik breng 
nu ook mensen bij elkaar die elkaar anders niet 
hadden gesproken. Ik ben dus niet geworden wat 
ik vroeger wilde worden, maar ik gebruik de ba-
sisvaardigheden uit m’n studie nog dagelijks.’

Jij brengt in je programma’s mensen bij elkaar 
met zeer uiteenlopende achtergronden en 
meningen. Ik weet dat er bij ons in de klassen 
geworsteld wordt door docenten om hun 
studenten te begrijpen, bijvoorbeeld wanneer ze 
aanslagen van IS niet direct veroordelen. 

Hoe zou jij daarmee 
omgaan? 
‘Je moet durven die moei-
lijke gesprekken met el-
kaar aan te gaan. Wij doen 
op de radio niet anders. 
Daar bellen regelmatig 
mensen in met meningen 
waarvan mijn oren klap-
peren. Ik zou zo’n student 
bijvoorbeeld vragen: Hoe 
kan het zijn dat jij het oké 
vindt dat onschuldige men-
sen de dupe worden van 
een ideaal? En dan probeer 
ik zo open mogelijk te luis-
teren naar het antwoord 
om daarna door te vragen 
tot ik het begrijp. En dat 
is lastig, begrijp me niet 
verkeerd, maar het moet. 
Naar mijn mening omar-
men we elkaar te weinig. 
Ik mis in veel volwassenen 
wat kinderlijke onschuld. 
Als kinderen spelen en er barst er een in huilen 
uit, vraagt een ander: ‘Wat is er, waar doet het 
pijn?’ Dat hebben we nodig om elkaar beter te 
begrijpen.’

Het nieuwe jaar staat voor de deur, 
heb jij een ritueel met oud en nieuw?
‘Ik hou echt van oud en nieuw! Als ik in het land 
ben, zoals dit jaar, geef ik een oldskool feest met 
vuurwerk, champagne, oliebollen en goede mu-
ziek. Het is voor mij ook wel een moment om stil 
te staan bij het afgelopen jaar. Alles wat ruk is, 
laat ik achter. Alles wat goed is, vier ik. En het 
is een moment om nieuwe plannen te maken. Ik 
hoop het komende jaar mijn tv-plannen te reali-
seren. Ik wil graag nog een documentaire maken 
en een eigen talkshow. Er is een gigantisch gat op 
de Nederlandse tv als het gaat om multiculturele 
jongeren, discussieprogramma’s en actualiteiten. 
Ik wil de Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk 
en Humberto Tan worden voor de generatie die 
nu niet kijkt en niet gehoord wordt. Ik mis op tv 
de scherpte en de gekte die wij in onze uitzen-
dingen hebben. De doelgroep luistert naar Morad 
en Shay, waarom zouden ze niet naar Shay kij-

ken? Ik weet dat ik het kan, de creatieve vormen 
om gesprekken aan te gaan oefen ik al jaren op 
de radio. Dus Hilversum, bel me!’

Oké, grote plannen. Er zijn misschien mensen 
die het wat kleiner willen aanpakken en gewoon 
iets willen doen voor een medemens. Zou je die 
mensen aanraden brieven te schrijven aan een 
gedetineerde? 
‘Als je je geroepen voelt: doe het vooral, maar 
realiseer je wel waar je aan begint. Wees je be-
wust van het feit dat iemand vastzit voor een 
misdaad en bedenk van tevoren in hoeverre je 
je aan zo’n vriendschap of correspondentie wilt 
committeren. Want het is voor mensen in de ge-
vangenis heel anders dan voor jou. Stel je voor 
dat je 25 jaar in de bak zit en iemand begint met 
je te praten voor de leuk. Je praat een halfjaar 
en daarna is het ineens stil. Dat is een gemis dat 
wij kunnen opvullen door met iemand koffie te 
gaan drinken, maar in de gevangenis kun je dat 
niet opvullen. Het is gewoon leeg. Dus denk goed 
na of je het wilt en als dat zo is, go for it. Neem 
contact op met het contactbureau BONJO en be-
gin gewoon.'O

‘IK WIL DE JEROEN PAUW, 
 MATTHIJS VAN NIEUWKERK 

 EN HUMBERTO TAN WORDEN 
 VAN DE GENERATIE DIE 

 NU NIET KIJKT EN 
 NIET GEHOORD WORDT.’

‘ IK GEBRUIK DE 
VAARDIGHEDEN UIT 
MIJN CMV-STUDIE 
NOG DAGELIJKS.’

Shay in ‘t kort 
Shayveca Kreuger - roepnaam Shay - werd op 19 september 
1981 geboren in Rotterdam. Ze noemt zichzelf een wereldburger 
met Caribische roots die tot op het bot Rotterdams is. Ze studeert 
cultureel maatschappelijke vorming (cmv) aan de Hogeschool 
Rotterdam en na een carrière als theaterdocent bij de SKVR 
gaat ze in 2007 bij FunX aan de slag. 
Daar is ze nu van maandag tot en met donderdag tussen 16:00 
en 19:00 te horen in het programma Morad & Shay. Naast haar 
radiowerk was Shay verslaggever bij zo:RAYMANN, presentator 
op onder andere North Sea Jazz en nu ook documentairemaker voor
de VPRO. Haar eerste documentaire ‘Brieven van Pancho’ is nu
te zien op npo3lab.nl/series/brieven-van-pancho
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BEELDREPORTAGE

AAN TAFEL
HET VOORGERECHT

Gevulde aubergines 
met granaatappel

  HET HOOFDGERECHT
Couscous tfaya

  HET KAASPLANKJE MET 
Perengelei met 

rozemarijn

HET DESSERT
IJstaart met frambozen, 

aardbeien en 
 mascarpone
       

 Fotografie: Anne Hospers  Tekst: Esmé van der Molen & Tosca Sel  

Vier hogeschoolfoodies verzorgen een heerlijk feestmaal. 
Voor oud en nieuw, kerst of wat je maar viert. De huisvinoloog schenkt 

een paar mooie wijnen en de recepten krijg je er gratis bij. 
Smakelijk! 

MAANDAG 7 NOVEMBER STONDEN DE HOGE-
SCHOOL ROTTERDAM EN DE GESCHORSTE DI-
RECTEUR van de Rotterdam Business School 
in een openbare zitting tegenover elkaar in de 
rechtbank. De hogeschool eist het ontslag van 
de RBS-directeur, omdat hij vanuit zijn eigen 
bv voor ruim 100.000 euro aan de hogeschool 
factureerde. Er is geen bewijs dat het geld is 
uitgegeven aan marketing en werving van stu-
denten in Zuid-Amerika, zoals de directeur be-
weert. Bovendien factureerde hij zonder dat de 
hogeschool wist dat hij voor de HR actief was 
in Zuid-Amerika. 
De hogeschool eist ‘ontbinding zonder vergoe-
ding’ vanwege ‘ernstig verwijtbaar handelen’.  
 
‘uit een oude sok’
Wat is er gebeurd? Sinds 2013 stuurde de di-
recteur vanuit zijn bv 28 facturen naar de hoge-
school voor in totaal 100.000 euro. De directeur 
zegt dat hij voor dat geld werkzaamheden (mar-
keting en werving) liet verrichten in Zuid-Ame-
rika. Het grootste deel werd in 2014 en 2015 ge-
factureerd. De werkzaamheden zouden worden 
gecoördineerd vanuit Costa Rica, en hebben 
zich volgens de directeur uitgestrekt over Boli-
via, Peru, Colombia en Mexico.
De directeur ontving het geld in Nederland op 
zijn bv omdat hij de werkzaamheden uit zijn ei-
gen zak in Costa Rica betaalde, ‘uit een oude 
sok’. Het doel zou zijn geweest om studenten 
uit dit deel van de wereld naar de Hogeschool 
Rotterdam te laten komen, specifiek naar RBS. 
De facturen werden door de directeur zelf op-
gesteld, op zijn computer van de hogeschool, 
bleek uit onderzoek van een bedrijfsrecherchebu-
reau. Of de directeur ook daadwerkelijk voor een 
ton werkzaamheden liet verrichten, kon niet wor-
den vastgesteld. Facturen of bankafschriften van 
die activiteiten kon de directeur niet overleggen. 

De directeur stelde tijdens de zitting dat zaken-
doen in Midden-Amerika nou eenmaal niet te 
vergelijken is met zakendoen in West-Europa. 
Hij voegde daaraan toe dat hij in Zuid-Amerika 
in contanten betaalde om de hogeschool bank-
kosten en internationale transactiekosten te be-
sparen. Ook kon hij op deze manier de lonen 
van zijn medewerkers lager houden.

reis naar Berlijn
Dan was er ook nog een bedrag van 5.000 
euro aan sponsoring van een volleybalver-
eniging in Wateringen. Een vereniging waar-
van de directeur sinds 2014 bestuurder is en 
waar zijn kinderen spelen. ‘Belangenverstrenge-
ling in optima forma’, vond de hogeschool. De 
directeur: ‘Sponsoring hoort er gewoon bij als 
je je instituut bekend wilt maken. Ik mocht dat 
zelf bepalen.’
En er was een werkreisje naar Berlijn, samen 
met het gezin van de directeur. Hij gaf een paar 
honderd euro uit aan hotel en autohuur en ver-
wachtte dat de kosten daarvan op zijn salaris 
zouden worden ingehouden. Toen dit niet ge-
beurde, verzuimde hij aan de bel te trekken.
De hogeschool bestempelt de werkwijze van de 
directeur als fraude. 
De advocaat van de directeur is het daar niet 
mee eens. ‘Meneer moet nog een heel groot be-
drag verantwoorden, dat is duidelijk, maar de 
conclusie dat hij het geld in zijn eigen zak heeft 
gestoken, is veel te kort door de bocht.’ De di-

recteur kan het bewijs niet leveren omdat hij, 
sinds hij op non-actief is gesteld, geen toegang 
heeft tot zijn mails, bestanden en telefoonnum-
mers, zo voert de verdediging aan. 

contactpersoon in gevangenis 
Met dat bewijs had zijn contactpersoon uit 
Costa Rica dan maar moeten komen, vond de 
rechter. Dat kon niet, antwoordde de directeur, 
omdat ‘deze sinds april in de gevangenis zit en 
om die reden onbereikbaar is’. En daarom heeft 
de directeur meer tijd nodig om zijn verhaal te 
kunnen onderbouwen. Stellig beweerde hij dat 
hij ‘geen eurocent in zijn eigen zak heeft gesto-
ken’. 
Zijn advocaat erkende dat ‘meneer niet goed 
heeft gehandeld. Hij ziet in dat hij het vertrou-
wen heeft beschaamd en zal hard moeten wer-
ken om het vertrouwen te herstellen.’ 
Daarvoor is het te laat, reageerde collegevoor-
zitter Bormans, die zei niets te weten van de 
Zuid-Amerikaanse activiteiten van de directeur. 
‘Dat was een complete verrassing. Wat er is 
gebeurd, heeft zich buiten de radar afgespeeld. 
Wij hebben procedures om dit te voorkomen, 
maar we zijn door de directeur op het verkeerde 
been gezet. Dit is een volstrekt onverantwoor-
de manier om met gemeenschapsgeld om te 
gaan. Zelfs als de uitgaven gedekt zouden zijn, 
is er geen terugkeer mogelijk. Het vertrouwen is 
daarvoor te ernstig geschonden.’ 
De hogeschool stapte niet alleen naar de kan-
tonrechter om de arbeidsrelatie te beëindigen, 
maar deed ook aangifte bij de politie. De zaak 
ligt inmiddels bij de officier van justitie.O   
Dorine van Namen

De kantonrechter doet binnen een maand 
uitspraak. Verdere berichtgeving op 
profielen.hr.nl.

De HR heeft de kantonrechter gevraagd om het dienstverband 
van de geschorste RBS-directeur te ontbinden. Hij wordt verdacht 

van het verduisteren van 100.000 euro. 

Directeur RBS verdacht 
van verduisteren 100.000 euro

 DE DIRECTEUR SPONSORDE 
 DE VOLLEYBALVERENIGING 

 WAAR HIJ BESTUURDER WAS  
 MET 5.000 EURO. 

NIEUWS
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SABRINA JHAGROE (31, afstudeerder maatschappelijk werk 
en dienstverlening) 
‘Zolang ik me kan herinneren, sta ik al in de keuken. Als vroeger de 
familie met wel twintig man kwam eten, mocht ik helpen met uien en 
knoflook pellen. Tegenwoordig kook ik professioneel voor grote groepen 
in de verslavingszorg en voor Shambhala-jongerenavonden waar iedereen 
voor het mediteren gratis mee kan eten. Mijn kookstijl is huiselijk, ik maak 
vooral vegetarisch of veganistisch comfort food. Hier heb ik geen vaste 
recepten voor, ik ga af op m’n eigen gevoel, geur en smaak.’

SAMIRA ABBADI (35, onderwijsadviseur) 
‘Vier jaar geleden stond ik als ondernemer op het Marokkaanse 
foodfestival Djemaa el Fna. Ik zou iets met couscous maken, maar dat 
had ik nog nooit gedaan. Als meisje heb ik niet leren koken, omdat mijn 
moeder liever wilde dat ik huiswerk maakte. Ik belde haar en vroeg: ‘Ma, 
hoe kook ik couscous?’ Nou, dat zou ze wel uitleggen als ze terug van 
vakantie was. ‘Ik moet het morgen verkopen’, zei ik. ‘Vertel je het of zal 
ik het googelen?’ En zo leerde Samira, van haar moeder en van Google, 
couscous en andere Marokkaanse lekkernijen koken. 

HET VOORGERECHT HET HOOFDGERECHT

4 PERSONEN
• 500 gram biologische couscous, AH

DE KIP
• halve kip (2 kippenbouten)
• 1 grote ui, gehakt 
• 1 tomaat
• 1/4 bosje koriander, gehakt 
• kurkuma 
• gember 
• peper 
• kaneel
• olie (mix olijf en zonnebloem)

DE TFAYA 
• 2 grote uien gesnipperd (liefst  
 rode of zoete ui)
• 2 eetlepels kaneel
• honing of suiker 
• snufje peper 
• olie (zonnebloem)
• gewelde rozijnen

DE AMANDELEN 
• ontvellen 
• kort bakken in zonnebloemolie  
 (max. 2 min.)

BEREIDING
Kook de couscous volgens de 
aanwijzingen op het pak. Stoof de kip 
met de ingrediënten 75 minuten. Bak 
(karamelliseer) de uien voor de tfaya, 
voeg de andere ingrediënten toe 
en zet het vuur laag (45 min.). Voeg 
de laatste 20 minuten de gewelde 
rozijnen toe.
Opdienen in een grote schaal, 
couscous onderop, dan de kip en dan 
de tfaya/compote. Decoreren met 
krokant gebakken amandelen. 
Eet smakelijk! Besaha! 

GEVULDE AUBERGINES 
MET GRANAATAPPEL

4 PERSONEN
• 0.05 g saffraandraadjes (zakje)
• 3 el heet water
• 1 teen knoflook
• 150 g Griekse yoghurt
• 5 el olijfolie
• 2 el citroensap
• 2 aubergines
•  2 el geroosterde pijnboom-

pitten (bakje 50 g, koelvers)
•  4 el granaatappelpitjes (bakje 120 g)
• 20 basilicumblaadjes (bakje 15 g)

Laat de saffraan 5 min. trekken in 
heet water en snijd de knoflook 
fijn. Doe de saffraan en knoflook in 
een schaal met daarin de yoghurt, de 
helft van de olijfolie, het citroensap 
en wat zout. Klop tot een gladde 
saus en zet het afgedekt maximaal 

3 dagen in de koelkast. Verwarm 
de oven voor op 200°C. Halveer de 
aubergines in de lengte en leg ze op 
een met bakpapier beklede bakplaat. 
Snijd het vruchtvlees kruislings in, 
maar zorg dat het vel heel blijft. 
Besprenkel de helften royaal met olie 
en bestrooi ze met peper en zout. 
Leg ze ca. 40 min. in de oven, 
tot ze goudbruin zijn. Laat afkoelen.  
Leg de auberginehelften op een 
schaal. Verdeel de saffraanyoghurt 
erover. Bestrooi met de pijnboom- en 
granaatappelpitten, leg de basilicum-
blaadjes erop en serveer.

Bron: Het Kookboek, Yotam 
Ottolenghi & Sami Tamimi

COUSCOUS 
TFAYA

(couscous met zoete kip)



NOA SERRÉ (21, derdejaars social work) 
‘Ik ben een echte foodgirl: ik hou van bakken en sta regelmatig hele 
dagen in de keuken om recepten te ontwikkelen en te bereiden. Voorheen 
verdwenen al die baksels in de buiken van mij en mijn vrienden, nu 
zijn ze te zien op de foodblog vollebuik.nl. Deze blog hou ik bij met m’n 
dierbare vriendinnen en huisgenootjes Nikee (stylist) en Lara (fotograaf). 
Het leek ons leuk onze krachten te bundelen.’ Op de site vind je prachtige 
foto’s en recepten om zelf mee aan de slag te gaan.

HET DESSERT

• 300 g zonnebloempitten
• 12 verse medjooldadels, ontpit
• 2 el kokosolie
• ½ tl zeezout
• 300 g bosvruchten/aardbeien/ 
 frambozen/kersen/bosbessen
• sap van ½ citroen
• 120 ml agavesiroop
• 500 g Turkse yoghurt

BEREIDING
Rooster de zonnebloempitten in 
een koekenpan op laag vuur. Laat 
afkoelen. Hak de zaden in de blender, 
maar vermaal niet tot poeder.
Voeg dadels, kokosolie en zout toe en 
meng tot je een kleverig deeg hebt. 
Schep het mengsel in een springvorm 

van 20 cm. Zet in de koelkast terwijl 
je de toplaag klaarmaakt.
Pureer het fruit, citroensap en de 
agavesiroop in de blender, schenk 
in een mengkom en meng met de 
yoghurt. 
Schenk het mengsel op de bodem in 
de taartvorm en zet ongeveer 1,5 
uur in de vriezer. Haal de taart 20 
minuten voor het aansnijden uit de 
vriezer. Maak af met garnering zoals 
vijgen, eetbare bloemen of rode 
vruchten. Een lekkere dot slagroom is 
ook niet verkeerd! 

Geïnspireerd op een recept van 
The Green Kitchen

HET KAASPLANKJE 

CLARIET HELWIG (55, decaan locatie Wijnhaven)
‘Samen met buurman Piet heb ik het bedrijfje JOB’S jam, chutney en 
mosterd. Het is echt een uit de hand gelopen hobby. Ik maak al lang 
chutneys (een soort kruidige jam, red.) thuis. En omdat je altijd meer 
maakt dan je zelf op kan eten, deelde ik uit wat ik over had. Piet vond 
dat wel interessant en stelde voor samen meer smaken te maken en die 
te verkopen op marktjes in de wijk. Van het een kwam het ander en nu 
worden onze chutneys gebruikt door hotel-restaurant STROOM en zijn ze 
te koop in eetwinkel Buiten.’

• 1 kleine onbespoten citroen
• 1 kg peren
• 2 dl appelsap
• 25 verse rozemarijnblaadjes
• ½ vanillestokje
• 200 gram geleisuiker 

BEREIDING
Boen de citroen schoon en rasp de 
schil. Pers het sap uit de citroen en 
zet weg.
Schil de peren en verwijder het 
klokhuis. Snijd ze in stukjes.
Doe de peren in een grote pan met 
een dikke bodem en voeg citroenschil 
en -sap toe. Het halve vanillestokje 
in zijn geheel erbij of opensnijden en 
het schraapsel toevoegen.
Meng het appelsap erdoor en laat 
sudderen tot de peren zacht zijn 
(± 30 minuten).

Voeg de suiker toe en roer tot alles 
is opgelost. Breng aan de kook en 
doe na 5 à 10 minuten de rozemarijn 
erbij, laat doorkoken tot het 
stollingspunt is bereikt. Blijf af en toe 
roeren. De gelei is goed als deze blijft 
plakken op een schoteltje. Verwijder 
het vanillestokje. Doe de gelei in 
gesteriliseerde potten. 
De gelei past goed bij schapenkazen 
als manchego of pecorino, bij een 
harde geitenkaas of brokkelkaas.

PERENGELEI 
MET ROZEMARIJN

IJSTAART MET 
FRAMBOZEN, AARDBEIEN 

EN MASCARPONE
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HANNEKE SCHLEICHER (werkt bij concernstaf) 
Hanneke is levensmiddelentechnoloog. Ze werkte bij Meneba en Heinz, 
en stapte acht jaar geleden over naar de HR. Inmiddels werkt ze als 
programmamanager Continu Verbeteren. Alleen op maandag even 
niet. Dan gaat ze (met haar duurzame inzetbaarheidsuren) naar de 
Wijnacademie. Als ze afgestudeerd is, mag ze zichzelf registervinoloog 
noemen. Bij haar thuis kiest Hanneke met kerst eerst de wijn. Dan 
verzinnen ze daarna wat ze erbij gaan eten.  O

WE SCHENKEN

DE WIJNEN

APERITIEF 
ECHO INDIGO BLANC
Wat: Lichte en frisse borrelwijn met 
aroma’s van appel en een hint van 
tropisch fruit
Druivenrassen: colombard, 
sauvignon blanc
Herkomst: Côtes de Gascogne, 
Zuidwest-Frankrijk 
Prijs: €5.49, bij Albert Heijn

BIJ HET VOORGERECHT 
FLEURIE DOMAINE DE LA PRESLE 
2013
Wat: Zachte en fruitige rode wijn, 
een cru uit de Beaujolais
Druivenras: gamay 
Herkomst: Mommessin, Frankrijk
Prijs: €13.49, o.a. bij Gall & Gall  

BIJ HET KAASPLANKJE
PINEAU DES CHARENTES
MERY & FILS
Wat: Roodbruin gekleurde, lichtzoete 
Pineaus des Charente gemaakt van 

druivenmost die versterkt is met 
cognac, ook wel zomerport genoemd. 
Vol van smaak met aroma’s van 
gedroogd fruit, honing, vanille en 
noten. Licht gekoeld het lekkerst.
Druivenrassen: cabernet sauvignon, 
cabernet franc, malbec, merlot
Herkomst: Frankrijk
Prijs: €12.95, o.a. bij De Bodega, 
Capelle aan den IJssel  

BIJ DE TAART
PACHERENC DU VIC-BILH 2013 
PLAIMONT PRODUCTEURS
Wat: Zoete witte dessertwijn 
gemaakt van zeer geconcentreerde, 
laat geoogste overrijpe druiven. 
Aroma’s van rijp fruit, honing en een 
verfijnde houttoon.
Druivenrassen: petit manseng, gros 
manseng, petit courbu
Herkomst: Frankrijk
Prijs: €14.95, o.a. bij De Bodega, 
Capelle aan den IJssel

TOEN ROSANNE KLEIN HAAR SPH-DIPLOMA HAALDE, WIST ZE AL 
VRIJ SNEL DAT ZE IETS HEEL ANDERS MET HAAR LEVEN WILDE: DE 
JOURNALISTIEK IN. Ze ging terug naar de schoolbanken, werkt nu 
voor RTL Nieuws en maakt uitzendingen waar dagelijks miljoenen 
mensen naar kijken. 

‘Toen ik van de havo kwam, was ik zeventien. Het enige wat ik toen 
zeker wist over de toekomst was dat ik uit Hellevoetsluis weg wilde. 
Ik ging naar de Studiebeurs waar ik van iedere opleiding een folder 
meenam: van leraar tot piloot, alle beroepen leken me interessant. 
Piloot kon ik niet worden, want ik had een bril en bleek ook vliegangst 
te hebben, maar ik kon wel naar de oriënterende propedeuse gedrag 
en maatschappij aan de Hogeschool Rotterdam. Dat waren vier sociale 
opleidingen in één en ik dacht dat ik aan het einde van het jaar wel 
zou weten welke opleiding het beste bij me paste. Dat was niet zo, 
maar ik vond het wel gezellig in Rotterdam. Een beetje ouwehoeren, 
een beetje stappen en een beetje studeren.’

TUSSENJAAR 
‘In het laatste trimester zei m’n vader: ‘Als je je P haalt, mag je er een 
jaar tussenuit.’ Dat vond ik een goed plan. Ik werd au pair, werkte 
in de horeca en bezocht tientallen opleidingen om nu toch echt te 
ontdekken wat ik wilde. Journalist leek me wel wat, maar ik vond 
de school in Utrecht te groot en Tilburg trok me ook niet. Dus koos 
ik voor sociaal pedagogische hulpverlening, want dat sloot aan bij 
dat oriëntatiejaar en ondertussen volgde ik keuzevakken als creatief 
schrijven, theater en survival. Superleuk! 

‘In het derde jaar ging ik op stage, dat was nogal een realitycheck. Ik 
had geleerd hoe ik liedjes moest zingen met kinderen, maar niemand 
had me geleerd wat ik moest doen als diezelfde kinderen me aanvie-
len met een schaar. Na het vierde jaar had ik een diploma en een baan 
in een kindertehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen. Toen werd 
voor mij duidelijk dat ik dit werk niet tot mijn pensioen wilde doen.’

INHOLLAND
‘Na weer een jaar in de horeca werken wist ik zeker dat ik de journa-
listiek in wilde. Ik had gespaard en besloot een driejarige semiparti-
culiere opleiding te gaan volgen bij Inholland. Ik ging stage lopen bij 
NOS Headlines – een voorloper van NOS op 3 – en schreef een scriptie 
over jongeren in het nieuws waarvoor ik de hoofdredacteur van RTV 
Rijnmond interviewde. Ik wilde daar wel werken en mocht op gesprek 
komen. Ik had nog geen diploma maar bood aan de volgende maand 
gratis stage te komen lopen. Ik moest afstuderen en had toch geen col-
leges meer. M’n entree was nogal chaotisch: zij waren net verhuisd en 
ik was een puppy die net van de opleiding kwam. Na een maand flink 
aanpoten mocht ik gaan freelancen.’

POLITIENIEUWS
‘Daarna heb ik nog bij Omroep West, Hart van Nederland en RTL Z 
gewerkt. Nu werk ik als redacteur bij RTL Nieuws en houd ik het po-
litienieuws in de gaten. Als er grote zaken spelen, leg ik contact met 
politiekorpsen. Ik wist hier nog niet veel van, maar leer iedere dag 
nieuwe dingen en dat is superleuk.’O   Tosca Sel

Rosanne Klein
Tot 2003: sociaal 
pedagogische hulpverlening
Nu: redacteur RTL Nieuws
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Van sph naar het miljoenenpubliek 
van RTL Nieuws

 GEMIST OP DE HR: 
 Een realiteitsgetrouwe
 voorbereiding op de 
 beroepspraktijk.

 GELEERD OP DE HR: 
 Dat de beste docenten veel 
 praktijkervaring hebben. 
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‘HIJ BESCHREEF WAT DE IDEALE  
 DOCENT ALLEMAAL PRESTEERDE. 
 IK ZAG IN DAT IK NIET TOT DIE HOGE  
 REGIONEN ZOU DOORDRINGEN.’

B
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COLUMN
              Bart Bijl 
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CARRIÈREPAD
Voor wie dit jaar nieuw is op de Hogeschool Rotterdam: hier ligt de 
focus op onderwijs. Dat betekent mensen opleiden voor het beroep van 
hun keuze zodat die goed gekwalificeerd, geïnspireerd en gemotiveerd aan 
hun carrière kunnen beginnen. 
Daar heb je goede docenten voor nodig en die zijn minder talrijk dan je 
denkt. Hans van der Moolen, directeur van het Instituut voor Gezond-
heidszorg, verbaasde zich in een column op de site van Profielen over het 
vreemde carrièrepad dat een docent op een hogeschool krijgt aangebo-
den. Hoe hoger je zou willen komen in je carrière als docent, hoe minder 
je moet gaan lesgeven. Daarom pleitte hij voor een ‘groeipad gericht op 
het lesgeven zelf ’. Het college van bestuur had hier wel oren naar. Zo zou 
de hogeschool de eerste in Nederland kunnen zijn die een carrièrepad 
uitstippelt waarin lesgevende kwaliteiten vooropstaan. Het collegebestuur 
is het ook de docenten zelf gaan vragen, ‘want het is wel belangrijk dat we 
het in controleerbare criteria kunnen vangen’. Ik weet niet of dat nu wel zo 
verstandig is. Zet drie economen bij elkaar en je hebt vier theorieën, luidt 
een bekend grapje, maar ik vrees dat zulks bij docenten nog veel erger is. 
Toch meldde ik mij onmiddellijk toen de eerste sessie, waarin docenten als 
een soort denktank mochten meepraten, werd aangekondigd. 
Het was een leuke bijeenkomst. We werden in groepjes bij elkaar gezet 
met de intrigerende vraag: Hoe zie jij de ideale docent? Beetje overbodige 
vraag, want er is ieder jaar een verkiezing van de docent van het jaar en 
daar vind je de criteria netjes en overzichtelijk opgesomd, zoals ‘in welke 
mate de betreffende docent passie voor zijn vak heeft, lessen van hoge 
kwaliteit geeft, iets extra’s biedt naast de gewone stof en problemen van 
studenten herkent ’.
Maar terug naar de bijeenkomst. Docent A kreeg het woord. Gelardeerd 
met talloze vrij persoonlijke anekdotes ging hij beschrijven wat de ideale 
docent in de klas allemaal presteerde. Leerzaam. Ik zag onmiddellijk in 
dat ik niet tot die hoge regionen zou doordringen. Docent B nam het 
woord en zij voegde er nog enkele eigenschappen aan toe die zij ook 
héél belangrijk vond. Dat vonden haar studenten ook zo goed in haar. 
Bij docent C ging het niet anders. Er was zelfs nog een collega die alsnog 
onderzoekstaken wilde opvoeren. Zeker, dat was ook belangrijk. Zelf heb 
ik er nog aan toegevoegd dat de ideale docent toch ook wel blauwe ogen 
en blond haar moest hebben, maar dat haalde het helaas niet in de eind-
presentatie. We waren benieuwd naar wat het college met onze input zou 
gaan doen.
Kortgeleden was de tweede bijeenkomst. Ook leerzaam. Wij kregen een 
hand-out waaruit meteen bleek dat we ons over de verkeerde vraag had-
den gebogen: niet de kwaliteiten van de topdocent waren de criteria waar 
Bormans naar zocht, maar de taken die je de docent in elke schaal van 
zo’n carrièrepad zou willen toevertrouwen, de ‘controleerbare criteria’. 
Toen iemand opmerkte dat in de hoogste schaal 12 alle briljante, maar 
helaas echt lesgevende bezigheden toch waren verdwenen, werd er vrij 
snibbig gereageerd ‘dat dát nu eenmaal niet anders kon’. 
Gij zult niet lesgeven!O

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

Hij deelt deze column met Bart Siebelink (WdKA).

UIT IN ROTTERDAM

Als je het niet weet, rijd je er misschien spontaan voorbij. Midden in 
een woonwijk op de grens van Kralingen en Crooswijk vind je in een 
wijkgebouw de Buurtkantine Het Lachende Varken*. Al twintig jaar 
komen daar de lekkerste gerechten van het fornuis en wordt het 
restaurant bijna volledig gerund door vrijwilligers die van gezond 
en vegetarisch eten houden. 
In het begin was Het Lachende Varken een restaurant waar men-
sen terechtkonden met een zogenoemde melkertbaan. Toen die 
subsidies opdroogden, ging Het Varken noodgedwongen een tijdje 
dicht, maar in mei 2013 opende de buurtkantine weer haar deuren. 
‘Sindsdien werken we met leden’, vertelt Kathinka van Donkelaar 
die vroeger als klant kwam en inmiddels bestuursvoorzitter is. ‘Als 
je bij ons eet, word je voor een klein symbolisch bedrag lid. Met die 
ledenlijst op zak kunnen wij onze horecavergunning behouden en 
een biertje of wijntje bij het eten schenken.’ Ruim twintig vrijwil-
ligers runnen inmiddels het restaurant waarbij alleen de vijf vaste 
koks een kleine vergoeding krijgen. 

VAN HET SEIZOEN
Voor alle koks die er werken, is het een uit de hand gelopen hobby. 
Zo was de een hiervoor banketbakker en een ander archeologe. Wat 

overeenkwam, was hun passie voor vegetarisch koken. Iedere week 
wisselt het menu dat is afgestemd op het seizoen en de oogst van 
de boeren. 
Dat is dan ook de reden dat ik bij mijn bezoek vooraf een soep 
van bloemkool en broccoli krijg, als hoofdgerecht een stoof van 
paprika en tomaat en toe een appelcrumble. Allemaal groenten en 
fruit die je in de herfst verwacht en absoluut geen ingevlogen pro-
ducten. Waar het gevaar van een flauwe smaak bij vegetarisch eten 
nogal eens op de loer ligt, zijn de mooi opgemaakte borden goed 
op smaak en doet vooral de stoof echt niet onder voor ouderwetse 
goulash of draadjesvlees. 
Ook fijn: nu het steeds hipper is om vegan of vega te zijn, weet ook 
een jonger en ander publiek de buurtkantine te vinden. Het Varken 
maakt zich gewoon lachend op voor de volgende twintig jaar.O  
Jonathan van Noord

Buurtkantine Het Lachende Varken, Vlinderstraat 3

* De naam is een knipoog naar alle lachende varkentjes die je 
op de borden bij een slagerij ziet, maar vervolgens wel als 
karbonade eindigen.

Jonathan eet vegetarisch... 
  En het varkentje lacht
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Twintig jaar geleden kookten ze al vegetarisch. 
Maar nu vega hip is, weten ook jongeren 

de Buurtkantine Het Lachende Varken te vinden. 
Terecht, vindt Jonathan.
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WIE BEN JIJ DAN?

JOHN MEEUWSE (18)
Eerstejaars social work
Scheidsrechter KNVB

JONGSTE SCHEIDS 
‘HONDENLUL’ IS HET ERGSTE WAT 
ER TEGEN HEM IS GEZEGD OP DE 
VOETBALVELDEN; ‘pannenkoek’ het 
grappigste. ‘Sinds een toeschouwer 
dat naar mij riep, noemt mijn vrien-
din mij pannenkoek.’
John Meeuwse is scheidsrechter bij 
de KNVB. Hij was de jongste die de 
basisopleiding volgde. ‘Ik had dis-
pensatie waardoor ik al met 15,5 
jaar mocht starten in plaats van 
met 16. Nadat ik het diploma had 
gehaald, moest ik nog vier maan-
den wachten voordat ik namens de 
KNVB mocht fluiten. Ik begon bij de 
jeugd en mocht na een jaar naar de 
senioren. In het begin was dat in 
de vierde klasse. Nu fluit ik tweede 
klasse en laatst heb ik mijn debuut 
in de eerste klasse gemaakt.’
Zoals dat gaat in het voetbal krijgt 
John na afloop van de wedstrijd 
vaak een biertje aangeboden. Toen 
hij begon bij de senioren was hij nog 
16. ‘Ik mag nog niet drinken’, zei ik 
dan, en dan stonden ze wel te kijken 
dat ik nog zo jong was. Nog steeds 
zeg ik altijd pas na de wedstrijd hoe 
oud ik ben.’
John heeft hoge ambities. Hij durft 
het gewoon te zeggen. Hij reikt 
voor het allerhoogste: Champions 
League, EK, WK, en dan ook graag 
finales. Tot hij zover is, wil hij elk 
jaar promoveren en rond zijn 25ste 
hoopt hij te fluiten in de eredivisie. 
O   Esmé van der Molen

John heeft geen NOC*NSF-status, 
maar mag op de HR wel gebruikmaken 
van de faciliteiten voor topsporters.
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