
REKENTOETS: 
wapen in de strijd 

voor beter rekenonderwijs 

REKENTOETS: 
wapen in de strijd 

voor beter rekenonderwijs 

MARCO PASTORS
‘Ik heb meer impact per minuut

dan Wouter Bos’

MARCO PASTORS
‘Ik heb meer impact per minuut

dan Wouter Bos’

PROFIELEN INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAM



4  Welles-nietes
Te zware sanctie na fraude

4  De concurrentie

4  D’rbij klussen 
Dansen en acteren, voor eerstejaars
pedagogiekstudent Igor Rhemrev is het meer dan
een hobby.

5  Wie ben jij dan?
Bedrijfseconomie-
student Abdullah Atakli
is een bezig baasje.
Toch vindt hij tijd om
tot rust te komen, en
dan luistert hij het liefst
naar cd’s met vogel-
concerten. 

6  Bij de les
Studenten met een drive volgen de diff
Ondernemen door ondernemen.

7  Onderwijs actueel
Nederland heeft helemaal geen tekort aan bèta’s,
stelt het Centraal Planbureau. 

7  Column
René van Kralingen, Selecteer geen vakidioten 

8  Interview
Marco Pastors, volgens
eigen zeggen de
belangrijkste opvolger
van de Pim-beweging,
vindt het helemaal niet
zo’n probleem dat hij
in aanloop naar de
Tweede Kamer-
verkiezingen minder
vaak op tv is dan
collega-politici. 
‘Want ik heb meer
impact per minuut dan
Wouter Bos.’

10  De inspirator: 
Professor 
Adolfo Bermeo wil dat
opleidingsinstellingen
zich aanpassen aan de
student.

11  Column 
Hasna el Maroudi, Semi-prof in opschieten

12  Nieuws HR
Rekentoets op de HR, Leonard Geluk, met de diff
naar Suriname, bidden voor de HR, Keniaas
kindertehuis is er bijna, in de prijzen, roosters en
cijfers via msn, VSB-beurzen, onderwijsbegroting,
Prins Hendrik is terug, Willem de Kooning
Academie stapt uit Zuidwijk, oplevering
Beijerlandsestraat 13

20  Achtergrond  
Wat zeggen 
de verkiezings-
programma’s over
hoger onderwijs?
Profielen stelde een
overzicht samen.

22  Stage en beroep
Younes Elorche,
student ruimtelijke
ordening en
planologie, loopt stage
bij De Nijl Architecten.
Zijn droom is om ooit
zelf architect te zijn.

23  Afgestudeerd
Voor dertig uur op de loonlijst staan en slechts 25
uur werken. Hordeloopster Judith Vis trof in LSI BV
een werkgever die haar sportcarrière een zetje wil
geven. Doel: deelname aan de Olympische Spelen
in 2008.

24  Uitgaan
Skadi is een
studentenvereniging
maar vooral een
sportclub. ‘Nee dank
je, ik moet straks nog
roeien’, kreeg de
Profielen redacteur te
horen toen hij iemand
een biertje aanbood. 

26  Recensies
Nutteloze meninkjes op PitchMedia.nl en ‘Arnon
Grunbergs beste’

28  Personeelsrubriek Arbeid adelt
Nieuwe directeuren: Cees van der Kraan (amc) en
Marion Duivenvoorde (p&o), en CEB/BEB.

30  Adressen en infobalk Hogeschool
Rotterdam

3

RedactioneelZAKENPROFIJTJES
Profijtjes van buitenstaanders en/ofmet een commercieel
doel, de zogenaamde Zakenprofijtjes, kosten € 24
(excl.19% BTW) per 25 woorden of een veelvoud daarvan.
Aanleveren per e-mail: profielen@hro.nl, per fax 010-241
45 80 of per post: Redactie Profielen, Postbus 25035,
3001 HA Rotterdam. Opdrachten moeten voorzien zijn
van naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail-
adres. De redactie kan Zakenprofijtjes zonder opgaaf van
redenen weigeren. 

HBO’ers RIJDEN CUM LAUDE!
Verkeersschool Cum Laude verzorgt een tien-
daagse of achtweekse rijopleiding vanaf € 1036,-
voor de auto en € 805,- voor de motor all-in. Kom
langs op Oostzeedijk 182, Rotterdam, kijk op
www.cumlaude.nl of bel 010-412 17 07. 

CENTRALE DISCOTHEEK ROTTERDAM. Meer
dan 300.000 cd’s en alle muziek-dvd’s leen je bij
de Centrale Discotheek Rotterdam. Het
lidmaatschap kost slechts € 10,50 per jaar, voor
leden van de Bibliotheek Rotterdam is dit gratis.
Meer info: www.muziekweb.nl.

VOOR HEM EN HAAR Knippen voor € 11,-.
Studentenkapper ’t Pakhuis, Oostzeedijk 316,
Rotterdam (let op, ziet eruit als een antiekzaakje), 
tel/fax 010-411 32 09 en www.degroenekapper.nl.

DE LIER VERKEERSOPLEIDINGEN
Oostzeedijk 154. Lid BOVAG. 1e zeven auto-
rijlessen € 18,50 per les, daarna € 25,50 per les.
Speciaal studentenpakket! 30 lessen à € 22,- per
les. Telefoon 010-425 77 26.

PROFIJTJES
Studenten en medewerkers van de Hogeschool 
Rotterdam kunnen een GRATIS PROFIJTJE plaatsen voor
niet-zakelijke mededelingen. Stuur je tekst naar Profie-
len, Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam, mail naar
profielen@hro.nl of fax naar 010-241 45 80 of lever hem
in bij de redactie, locatie Museumpark, laagbouw, k 090.
De redactie kan profijtjes zonder opgaaf van redenen
weigeren.

Doe mee aan de milieufotowedstrijd ‘Picture
This!’ Wat is voor jou een milieuprobleem? 
Wat vind jij dé oplossing? Inzenden kan tot 
31 oktober. In november is er een expositie in 
het Natuurmuseum. Kijk voor meer informatie op
www.milieupicturethis.nl

Kaatje Poker In Kaatje P vinden regelmatig
pokertoernooien plaats voor studenten van 
de Hogeschool Rotterdam en vrienden. 
Voor inschrijvingen en meer informatie:
www.kaatjepoker.nl 

Uit voor weinig in Rotterdam
Met de Studenten Uitpas krijgen studenten 
tot en met 26 jaar korting bij verschillende
uitgaansgelegenheden in Rotterdam. De pas is
gratis. Voor het aanvragen van de pas en meer
informatie: www.studentenuitpas.nl 

Houd jij je naast je studie bezig met
politieke ontwikkelingen en denk je
liberaal? Dan is de JOVD Rijnmond iets voor jou. 
Surf naar www.jovdrijnmond.nl voor meer
informatie over de activiteiten.

Speel het ¡NewAmigos! bordspel en leer zo
een taal. Spelen kan iedere dinsdagavond 
vanaf 19.00 uur in het internationale talencafé
Rotterdam, Concordia, Oostzeedijk 56B. 
Kijk voor meer informatie over het spel en het
talencafé op www.newamigos.org. 

Doe mee aan de Erasmusronde 
11 november 2006. Trek je zelf weleens de
hardloopschoenen aan? Dan is de Erasmusronde
een leuke en gezellige hardloopwedstrijd over 
5, 10 of 21 km. Kijk voor meer informatie op:
www.eur-roadrunners.nl. De inschrijving is gratis.

BEKIJK HET EENS VAN
DE ANDERE KANT

Autisme: levenslang opgesloten in een eigen wereld, zoeken

naar structuur en dingen compleet anders zien dan wij.

Leven met autisme is onvoorstelbaar moeilijk. Voor iedereen!

Het AutismeFonds probeert daar iets aan te doen. Bekijk het

eens van de andere kant en word donateur!

Het AutismeFonds is gelieerd aan 
de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Autisme. Hun wereld is anders dan je denkt.

www.autismefonds.nl Giro 479

advertenties

Verkiezingen
Nog even en scholen moeten met top-
salarissen, dikke bonussen en leasebakken
komen om nieuwe docenten aan te
trekken. Gewilde docenten zouden verleid
moeten worden met een lichter lespakket
en een gratis parkeerplaats, zo wordt
weleens grappenderwijs gesteld. Docenten
als de nieuwe heiligen, dat is in elk geval
de indruk die de onderwijsparagrafen van
de politieke partijen achterlaten. 
Op 22 november gaan we naar de stembus.
Wat is er te kiezen op het gebied van het
hoger onderwijs, vroeg Profielen zich af.
Alhoewel de meeste aandacht uitgaat naar
het primair onderwijs en het vmbo, is dat
toch nog heel wat, zo laat nadere
bestudering van de onderwijsprogramma’s
zien (zie voor een overzicht elders in dit
blad). Het CDA vindt bijvoorbeeld dat de
ingezette onderwijsvernieuwing in het
beroepsonderwijs, het praktijkgerichte
leren in een levensechte omgeving, met
kracht moet worden voortgezet. Volgens 
de SP bewijst het onderwijs juist dat
vernieuwing lang niet altijd een verbetering
is. ‘Er is in het onderwijs een trend naar de
middelmaat.’ De SP ziet tegengestelde
bewegingen: ‘een stijging van deelname
aan hogere opleidingen, naast een
verlaging van het niveau van diezelfde
opleidingen.’ Een discussie die wij onlangs
ook in Profielen voerden, op de pagina’s
Onderwijs Actueel. PvdA, VVD en SP
zouden graag zien dat universiteiten en
hbo-instellingen beter gaan samenwerken.
Instellingen zouden hun energie moeten
steken in opleiden, niet in het
beconcurreren van elkaar. De SP wijst
onderlinge concurrentie zelfs aan als een
van de boosdoeners van niveaudaling. 
Er is wat te kiezen op 22 november. Voor
mij is het inmiddels duidelijk. Ik heb mijn
keus gemaakt. 

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen



Laatst ontvangen sms’je…
Ik sms alleen met mijn vriendin.
De inhoud van die sms’jes houd
ik liever privé. 

Trots op… Het feit dat ik op
jonge leeftijd heel actief ben in 
de maatschappij en dit met mijn
studie weet te combineren.
Verder ben ik er trots op dat ik
geaccepteerd ben in de
Nederlandse maatschappij.

Hekel aan… Kortzichtigheid. 
Als iemand een stempel krijgt,
dan wordt dat vaak vertaald naar
een hele groep.

Vijf jaar geleden… Was ik
zestien. Ik zat op het St. Laurens
College. Ik was daar actief binnen
allerlei commissies en haalde
zeker geen kattekwaad uit. Als
bijbaan werkte ik bij de Chinees.
Ik had geen verplichtingen.

Dagje ruilen met… Kofi Annan.
Ik heb veel respect voor deze
man. Als hij spreekt, heeft hij al
mijn aandacht. Hij staat symbool
voor de vrede en spreekt met een
gouden hart. 

In het weekend… Op vrijdag
werk ik bij Ergo-groep, een grote
organisatie binnen de Europese
financiële branche. Op zaterdag
help ik mijn broer, die bedrijfs-
leider van een brillenwinkel is.
Zondag probeer ik thuis te zijn of
ga ik met mijn vriendin weg.

Geleerd op de HR… Ik noem
het zelf liever de HES. Toen ik met
mijn opleiding begon, was ik nog
jong en besefte niet hoe alles in
elkaar stak. Ik ben nu rijk
geworden door de ervaringen 

die ik door mijn opleiding heb
opgedaan en kan professioneel
met anderen, bijvoorbeeld
docenten, omgaan.

Boek… Vroeger las ik
Nederlandse literatuur, zoals Spijt
van Carrie Slee. Als ik naar
buitenlandse literatuur kijk, 
kies ik Misdaad en Straf van
Dostojewski en het Turkse werk
Nunur dat aan jongeren is achter-
gelaten door de oprichter van
Turkije. Dat werk is belangrijk
geweest voor de huidige
generatie.

Film… Ik houd van alle
romantische films, bijvoorbeeld
met Julia Roberts en Richard Gere.
Avonturenfilms vind ik ook nog
wel leuk. Ik ben zelf een
avonturier.

Cd… Ik heb een druk leven en
kom graag tot rust met muziek
en dan bijvoorbeeld een cd met
vogelconcerten. De stilte die je in
de natuur vindt, is ook heerlijk. 
Ik wil later in de natuur wonen. 

Verslaving… Gelukkig heb ik
geen verslaving. Ik kan alles
achterlaten en op avontuur gaan
in een andere omgeving. Er zijn
wel mensen om wie ik echt heel
veel geef. 

Ooit… Zal ik de vruchten
plukken van mijn huidige
bezigheden, van de kennis en
vaardigheden die ik nu opdoe.
Mijn echte ambities vertel ik
nooit, dat maakt me kwetsbaar.
Mijn motto is: verantwoordelijk-
heid komt steeds meer naar je
toe.

MG

5

Abdullah Atakli (21) noemt zichzelf 
een vastberaden doorzetter. Hij wil graag 
de hele wereld over reizen om het avontuur 
op te zoeken. Geef hem een ticket 
en hij laat direct alles achter om te vertrekken. 
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Wiebenjijdan?klacht van
student commerciële economie
tegen
voorzitter examencommissie cluster
commercieel management
uitspraak college van beroep 
GEGROND

Fraude,
te zware sanctie
Een student commerciële economie heeft
fraude gepleegd. De examencommissie heeft
besloten dat hij daarom zes maanden niet 
mag deelnemen aan toetsen en onderwijs-
activiteiten waarbij toetsing plaatsvindt.
Tussen de datum waarop de sanctie ingaat 
en de datum waarop hij weer mag deelnemen,
zit acht maanden in plaats van de opgelegde
zes maanden. De student tekent bezwaar aan
tegen een aantal onderdelen van de sanctie. 
Hij vindt in de eerste plaats dat de examen-
commissie hem niet mag uitsluiten van
onderwijsactiviteiten. De examencommissie
doet dit ook niet. Ze sluit de student enkel uit
van lessen waarbij getoetst wordt, zoals
practica en werkcolleges. Het college van
beroep vindt dat een student niet van onder-
wijs uitgesloten mag worden, ook niet als een
student geen profijt heeft van het onderwijs
doordat hij geen punten kan halen. Ten tweede
speelt de termijn van acht maanden. 
De examencommissie geeft aan dat ze de
vakantieperiodes erbij geteld heeft. Een maat-
regel kan niet opgeschort worden in de
vakanties, stelt het college van beroep. Verder
haalt de student de onderwijs- en examen-
regeling van het cluster aan, waarin staat dat
op fraude een sanctie staat van drie maanden.
Hierop antwoordt de examencommissie dat
drie maanden een minimum is en dat daarvan
afgeweken kan worden al naar gelang de
omstandigheden. De fraude was zo ernstig dat
een zwaardere sanctie volgens de examen-
commissie meer gepast was. Het college van
beroep ziet in de tekst van de regeling geen
formulering die aangeeft dat een langere
termijn dan drie maanden opgelegd kan
worden. Het college van beroep vindt het niet
meer nodig om in te gaan op het feit of zes
maanden een buitenproportionele sanctie is
voor de fraude, het vierde punt dat de student
aandraagt. De student krijgt van het college
van beroep op alle punten gelijk en zijn beroep
is gegrond. De examencommissie moet de
sanctie aanpassen.

MG

Welles-nietes
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Hoeveel uur per week?
Dat verschilt. Ik werk ongeveer
twee keer per maand en dan acht
uur. Je moet bij een thema passen
om te kunnen werken.

Wat verdien je?
Dat zeg ik liever niet.

Draagt je bijbaantje iets bij 
aan je huidige opleiding en je
toekomstige carrière?
Ik vind van wel. Door op een
podium te staan, vind ik het
minder moeilijk om voor een klas
te staan.

Waar geef je het geld aan uit?
Eten, levensonderhoud, ik woon
op mezelf. Verder aan
schoolspullen, kleding en
cadeautjes.  

Kun je ervan rondkomen?
Nee. Dat komt omdat ik geen
vaste uren heb. Als ik veel tijd
heb, bijvoorbeeld in vakanties,
werk ik ergens anders om zo wat
te sparen.

Wat wordt je eerste grote
aanschaf als je straks een vet
hbo-salaris hebt?
Er is niks wat ik graag zou willen.
Echt grote dingen, zoals een huis,
koop je niet van je eerste salaris.

MG

Igor Rhemrev (23)
Pedagogiek, eerstejaars

Waar werk je?
Ik werk bij Now&Wow als
performer. Dus acteren en
dansen. Hoe ik eruitzie en wat ik
doe, heeft met het soort avond te
maken.

Hoe lang doe je dit werk?
Ik werk sinds een jaar als
performer, eerder deed ik andere
dingen, zoals flyeren. Ik kom er
sinds mijn zeventiende en ben
erin gerold.

Hoe bevalt je werk?
Het is heel leuk. Mijn twee beste
vrienden werken er ook. Je kunt
gek doen en je krijgt er ook nog
voor betaald. Bovendien vind ik
het niet erg om in de spotlights
te staan.

ABDULLAH ATAKLI (21)
Derdejaars bedrijfseconomie

d’rbij
KLUSSEN

De Concurrentie
Atrium – Haagse Hogeschool
Uit gegevens van het Centraal Bureau van 
de Statistiek blijkt dat jongeren zich steeds
minder veilig voelen. Jonge vrouwen voelen
zich zelfs onveiliger dan vrouwen die ouder
zijn dan 65 jaar. Atrium stelde een eigen
onderzoek in en kwam met andere resultaten.
Ruim 60 procent van de hogeschoolstudenten
voelt zich veilig en slechts twee procent voelt
zich onveilig. De meeste angst die jongeren
voelen, wordt veroorzaakt door de veelheid
aan keuzes die ze in de maatschappij moeten
maken en financiële onzekerheid.

Sax – Saxion Hogescholen
Saxionners zijn gezonder dan studenten van
andere hogescholen. Dit blijkt uit cijfers van
een onlangs uitgevoerd gezondheidsonder-
zoek. De Saxionner drinkt en rookt minder
dan collega-studenten van andere scholen.
Op ontspanning scoort de Saxionner minder.
Bijna 60 procent van de ondervraagden geeft
aan stress te ondervinden. Volgens de studen-
tenpsychologe kan dit geen kwaad, zolang
het niet tot lichamelijke klachten leidt. Om de
studenten en medewerkers gezond te houden
is er een gezondheidscentrum geopend waar
gezonde diensten en producten aangeboden
worden. 

Delta – TU Delft
De zekerheid van goede golven. Een droom
voor iedere golfsurfer. Twee studenten kust-
waterbouw en vloeistofmechanica werken
aan een golfslagbad voor surfers. In een
zwembad met een doorsnede van twee-
honderd meter zorgt een ronddraaiende
scheepsromp voor golven van twee meter
hoogte. Het idee voor een surfspot die zelfs
in de dorre outback van Australië geplaatst
kan worden, is afkomstig van surfplank-
ontwerper Greg Webber. Of en wanneer het
bad gemaakt wordt, is nog onduidelijk.

MG

Profielen kijkt over de heg bij 
collega-hogeschool- en universiteitsbladen.



Er is geen lerarenopleiding voor hogeschool-
docenten. En dat leidt tot een mistig werving- 
en selectiebeleid. Zo vragen sommige sollicitatie-
commissies op hogescholen naar diploma’s,
andere leggen de nadruk op rijke ervaringen. Veel
docenten worden in de sollicitatieronde geselec-
teerd op hun vakkennis. Een assessment dat,
onder het bekende motto ‘gedrag in het verleden
is een goede voorspeller voor de toekomst’,
gericht is op onderwijservaringen, kan er bij een
selectie niet af. Daar is geen tijd en geld voor. Rest
een ongestructureerd vraaggesprekje met een
aantal goedgelovige toekomstige collega’s. Die
gaan ervan uit dat deze nieuwe collega het wel
zal redden. Maar dat is de vraag. Want zijn die
mensen uit de beroepspraktijk wel in staat om
studiehandleidingen te schrijven, toetsen te
ontwikkelen, voorlichting te geven, studenten 
te coachen, enzovoort? Experts uit het veld zijn
immers nog geen docenten. Dat zij die bekwaam-
heden nog missen, vind ik helemaal niet erg. 
Dat leren zij in de onderwijspraktijk en in scho-
lingstrajecten wel. Maar als sollicitatiecommissies
alleen vragen naar vakkennis geven zij daarmee
een verkeerd signaal af. Zo’n nog frisse docent
wordt aangenomen en gaat ervan uit dat zijn
vakkennis centraal staat. Daar genieten studenten
misschien van tijdens hoorcolleges, maar collega’s
zitten niet te wachten op een nieuweling die uit-
sluitend voor eigen publiek speelt. Het gaat erom
wat die collega met zijn expertise doet. Hoe hij
die vertaalt in interessante opdrachten, lessen,
projecten, trainingen, samenwerkingsverbanden.
Hoe hij samenwerkt tijdens projectbegeleiding
met studenten, collega’s, bedrijven. Hogeschool-
docent is een breed vak dat om verschillende
bekwaamheden vraagt. Daar zullen sollicitatie-
commissies op moeten screenen. En dat die
lerarenopleiding voor hogeschooldocenten niet
bestaat, is een oplosbaar probleem. Werk gewoon
met assessments. Dat leidt tot werving van
kandidaten mét de juiste verwachtingen. 

René van Kralingen is docent bij de
lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam en
onderwijsadviseur bij Xzellent.

Selecteer geen
vakidioten 

Column Onderwijs Actueel

R
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Al jaren steekt de overheid veel geld in
campagnes die jongeren moeten overhalen 
om voor exacte vakken en techniek te kiezen,
want er zouden grote tekorten dreigen. 
Het meest recente offensief is het Deltaplan
Bèta/techniek, waarvoor het kabinet in 2003
maar liefst zestig miljoen euro heeft vrij-
gemaakt. Het deltaplan moet er ondermeer toe
leiden dat in 2010 vijftien procent meer
mensen afstuderen aan het bètatechnisch
hoger onderwijs dan in 2000 en dat bestaand
talent in bedrijven en onderzoeksinstellingen
beter benut wordt. Dat zou noodzakelijk zijn
omdat de hightechbedrijven anders weg-
trekken.
Een nobel streven, dat zeker. Maar heeft
Nederland eigenlijk wel een bètatekort? 
In 2005 publiceerde het Centraal Planbureau
(CPB) het rapport Scarcity of science and
engineering students in the Netherlands waarin
gesteld werd dat Nederland geen bètatekort
heeft. In absolute getallen zou het aantal bèta-
academici licht zijn gestegen tussen 1975 en
2002. Het percentage bèta’s op de totale
studentenpopulatie is wel gedaald omdat meer
vrouwen zijn gaan studeren. Die doen vooral
gamma- en alfastudies.
Vertegenwoordigers van organisaties die leven
bij de gratie van het vermeende bètatekort,
bijvoorbeeld het Platform Bèta Techniek,
reageerden als door een wesp gestoken op
deze bevindingen. Maar het CPB blijft bij zijn
conclusies en herhaalde deze dit jaar nog eens
in het rapport Kansrijk kennisbeleid. 
Het stimuleren van de instroom van bèta-
studenten staat hier gerangschikt onder de
noemer ‘niet kansrijk’.

Hoe is het CPB tot deze stellige conclusie
gekomen, vroeg Profielen aan Dinand Webbink,
een van de opstellers van het CPB-rapport.
Webbink: ‘We hebben de arbeidsmarktpositie
van bèta’s bekeken: vacatures, lonen, werk-
loosheid, het aantal uren dat men werkt. 
We hebben de bèta’s verder vergeleken met alle
andere hoger opgeleiden. Als er schaarste 
aan bèta’s zou zijn, dan zou je relatief veel
vacatures, hoge lonen en een lage werkloos-
heid vinden, en zouden bèta’s heel veel uren
moeten werken. Uit ons onderzoek blijkt
eerder het tegendeel. Op grond daarvan
denken wij dat er geen schaarste is.’

werkloze bèta’s
Een conclusie die tegen het algemene beeld
ingaat. Webbink: ‘Maar we kregen niet alleen
kritiek. We hebben ook mailtjes gehad van
bèta’s die bijvoorbeeld schreven: “Er wordt
altijd gesuggereerd dat je met een bèta-
opleiding een fantastische baan krijgt, maar ik
ben al een half jaar werkloos en ik kom echt
niet aan de bak.” Die mensen waren daar boos
en gefrustreerd over.’
Hoe verklaart het CPB dat werkgevers toch een
bètatekort ervaren? Webbink: ‘Een element kan
zijn dat wij hebben gekeken naar alle bèta’s
tezamen. Dan vind je geen tekort, terwijl in
bepaalde vakken wel degelijk schaarste kan
zijn. Een ander verhaal is dat de bètamarkt
heel internationaal is en dat de lonen dus
internationaal worden bepaald. Als werkgevers
zeggen dat er een tekort is, bedoelen ze
mogelijk dat ze geen Nederlanders kunnen
krijgen tegen de lonen die ze bieden.
Buitenlandse werknemers zijn daar nog wel
voor te vinden. Het is de vraag of er dan een
probleem is, en of we dat probleem kunnen
oplossen door in ons land meer mensen op te
leiden. Wij denken van niet. Nu al gaat meer
dan de helft van de afgestudeerde bèta’s in
andere sectoren werken. Het lijkt ons beter om
bedrijven subsidies te geven voor onderzoek
en ontwikkeling. Dan kunnen ze bijvoorbeeld
hogere salarissen betalen en worden bèta-
beroepen aantrekkelijker.’ 

HS

In het volgend nummer van Profielen een
hogeschoolreactie op de stelling ‘Nederland
heeft (g)een bètatekort’.

‘Er is een bètatekort! 
We moeten jongeren overhalen 

om een technische opleiding 
te doen, anders verdwijnen 

de hightechbedrijven naar India!’ 
Bijna iedereen zegt het, de meeste

mensen geloven het, maar is het
ook waar? Enkele economen 
van het Centraal Planbureau

hebben de feiten op een rij gezet.
Conclusie: Nederland heeft 

geen bètatekort.

Nederland heeft 
(g)een bètatekort

Aan een tafel op het onderwijsplein van het
cluster commercieel management voeren 
Kim van ’t Sant en Rianne Willemsen (beiden
vierdejaars vrijetijdskunde) een evaluatie-
gesprek met hun begeleider, 
Gerard van der Star. ‘Vóór de vakantie hebben
we geconstateerd dat jullie heel veel tegelijk
doen. Het gaat jullie boven de pet. Jullie
moesten dus een keuze maken maar onder-
tussen moeten jullie wel je huur bij Area 010
kunnen betalen. Er moet geld op de plank
komen.’ Van der Star heeft het over het advies-
bureau voor de creatieve sector dat het twee-
tal is gestart in het kader van de differentiatie.
Crealistic denkt mee, zoekt sponsors, doet de
pr en bijvoorbeeld ook doelgroeponderzoek. 

Van der Star is kritisch over de
keuzes die Kim en Rianne
maken en vuurt vragen op

hen af. ‘Verkwanselen
jullie je creatieve
concept niet? Over
twee weken moeten
jullie je plan aan de
lector presenteren:
Hoeveel gaan jullie
verdienen? Weten jullie
dat al?’

De twee laten zich niet van
de wijs brengen. Voor de
continuïteit op korte termijn
hebben ze een pr-opdracht
aangenomen van Rita’s
Reisbureau en voor de wat
langere termijn azen ze op de

kansenzones waar het
Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam (OBR)
subsidies voor gaat

verstrekken. Ondertussen
willen ze ook nog even
afstuderen. Kim: ‘We willen
het afstuderen spreiden

zodat we ook de andere
zaken kunnen blijven doen. En dat we

nu weinig verdienen, is niet erg. Als je
maar uitzicht hebt op meer.’ 

‘Je moet de drive hebben’,
zegt Gerard van der Star over studenten 

die geschikt zijn om de differentiatie
Ondernemen door ondernemen te volgen.

‘Een pitbullmentaliteit van bijten 
en niet meer willen loslaten’,

aldus de begeleider van 
de dames van Crealistic. 

Ondanks zijn kritische houding is Van der Star
erg tevreden over Rianne en Kim die er
immers helemaal voor gaan. ‘Er zijn ook veel
studenten die afwachten, die de zelfstandig-
heid niet aankunnen en wachten tot papa (hij
heeft het over zichzelf – red.) een klap met de
zweep komt geven. We lopen tegen het
fenomeen aan van studenten die zijn voorge-
programmeerd in het afwachten. Terwijl ze mij
gek moeten maken! We willen de studenten
aan het ondernemen krijgen.’ ‘Je moet buiten
het onderwijsmodel denken’, vult Rianne aan.
‘Na schooltijd ga ik nu niet naar huis maar
naar kantoor.’ Van der Star lacht: ‘Toen we in
het begin onze agenda’s trokken, zei je nog:
Als je maar niet denkt dat ik ’s avonds aan
mijn studie werk.’ Rianne weer: ‘Ja, dat is zo.
Toen heb ik ook gezegd dat ik mijn eigen
zuurverdiende geld er niet in wilde steken.
Haha.’  
Het is geen toeval dat Crealistic, een van de
succesvolle bedrijfjes van Ondernemen door
ondernemen, gerund wordt door dames, weet
Gerard van der Star. ‘Er is een groot verschil
tussen de dames en de jongens. Wat mannen
niet hebben, is discipline.’ Rianne: ‘Toch
vreemd, want veel managers zijn man.’ 
‘Nog wel’, denkt Kim, terwijl hun begeleider
wel een vermoeden heeft waar dat succes
vandaan komt. Van der Star: ‘Ik denk dat
managers heel veel te danken hebben aan 
hun secretaresses.’    
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In 2002 werd Marco Pastors door zijn vriend Pim Fortuyn naar voren geschoven 
als wethouder voor Leefbaar Rotterdam. Door zijn harde uitspraken over moslims

kwam Pastors meerdere malen in conflict met de gemeenteraad en moest hij 
in november vorig jaar aftreden. Dit najaar hoopt hij met zijn nieuwe landelijke partij,
EénNL, de Tweede Kamer te veroveren. Profielen sprak hem in het Palazzo di Pietro.

Auteur: Sandra van Steen  Foto’s: Ronald van den Heerik

Er zijn mensen die zeggen dat Marco Pastors
de plaatsvervanger van Pim op aarde is...
‘Als ze daarmee maar niet bedoelen dat ik
probeer op hem te lijken, want dat is niet zo.
Maar naast mijn ouders is Pim wel de
belangrijkste figuur in mijn leven. Ik leerde
hem vijftien jaar geleden kennen, toen ik na
mijn studie bedrijfseconomie bij de OV-
Studentenkaart ging werken. Pim was daar
directeur en bezig om professor te worden.
Mijn studie was heel massaal, maar hij had
aandacht voor mensen. Dan zei ie: “Trek toch
eens een fatsoenlijk pak aan. Niet omdat ík het
mooier vind, maar omdat je je dan beter voelt,
en dan presteer je ook beter. Je hebt gewoon
last van die grijze pantalonnen met van die
geruite of donkerblauwe blazers erboven.” 
En dat zei hij niet tegen iedereen hoor. Doordat
hij dat bij mij wel deed, heeft hij een enorme
invloed op me gehad.’

hier is iedereen ingeburgerd?” Gebouwen krijg
je niet, die verdien je. Dit is een gebouw op
een bijzondere plek, waar mensen niet echt
zelf recht op hebben.’

Geloof je echt dat veel mensen in Zevenkamp of
Hoogvliet zich druk maken over een moskee
naast De Kuip?
‘Ja. Als er geen vrouwen werden geslagen
binnen de moslimwereld, als iedereen
Nederlands zou leren, was er voor mij geen
probleem. Als moslimjongeren niet zo volop in
het drugscircuit zouden zitten, had ik er geen
enkele moeite mee. Het zijn juist die dingen
die dat gebouw tot een probleem maken.
Ik woon zelf in een van de slechtste wijken 
van Rotterdam. Daar word ik elke keer als ik
boodschappen doe met mijn neus op de feiten
gedrukt. Als het Koninginnedag is en ik kijk op
de Beijerlandselaan om me heen, zie ik dat 
95 procent allochtoon is. Moslims die zoveel
mogelijk kleren aantrekken en Antillianen die
zo weinig mogelijk aantrekken. 
Een Nederlandse middenklasse is er nauwe-
lijks. Ik weet zeker dat het niet goed komt met
deze buurt als er niets gebeurt.’

Kun je je voorstellen dat jouw opmerkingen
hard aankomen bij jongeren die vanuit een
sociale achterstand zijn gaan studeren?
‘Ja, maar het gaat erom of het waar is of niet. 
Ik zou tegen die mensen willen zeggen: “Kijk
om je heen en vind je dan dat het goed gaat?
Wil je dan niet dat er een overheid is die de
mensen die het verzieken – ook in jouw groep
– aanpakt? En wil je daar niet zelf ook wat aan
doen?”’

Is dat de verantwoordelijkheid van een
achttienjarige student?
‘Je kunt niet alles oplossen. Ik ook niet. Maar je
moet je er wel druk over maken. Ik wil niet
naar de situatie dat zo iemand zegt: “Ik ga
lekker naar de universiteit, dus met mij gaat
het goed, maar mijn moeder kan ik niet helpen
en mijn neef doet nou eenmaal in drugs.” 

Door Fortuyn ben je de gemeentepolitiek in
gegaan. Wat neem je mee naar Den Haag?
‘We hebben de stad echt met de problemen
geconfronteerd. Dat moet landelijk ook
gebeuren. Ik heb alles aangegrepen om een
punt van te maken. De geplande nieuwbouw-
moskee op Zuid zag er formeel goed uit, maar
voor mij voelde het niet als een goed project.
Het gebouw wordt betaald door een sjeik uit
de Verenigde Arabische Emiraten, dus mensen
hier hebben er niet voor gewerkt. Dat klopt
niet. In deze samenleving krijg je waar je recht
op hebt op basis van prestaties, niet omdat er
toevallig olie in de grond zit in het Midden-
Oosten.’

Je hebt de maatschappij jouw spiegel voor-
gehouden, maar de moskee komt er gewoon.
Dat kun je toch niet als succes claimen?
‘We zijn geen bananenrepubliek, dus we gaan
geen regels veranderen om de beslissingen
van onze voorgangers teniet 
te doen. Wat de discussie heeft opgeleverd, is
dat er in heel Nederland anders wordt
aangekeken tegen de bouw van moskeeën. Er
zijn ook mensen uit Frankrijk en Denemarken
komen kijken hoe wij hebben gedurfd om de
zaak bespreekbaar te maken. Voor Rotterdam
betekent het dat er niet nog zo’n moskee bij
komt. Als er nu een groep Marokkaanse
moslims met een zak geld van een oliesjeik
komt, krijgen ze de kans niet meer zo’n suiker-
taart neer te zetten.’

Waarom kom je steeds met die moskee als
symbool? Het gaat er toch vooral om dat
mensen Nederlands leren, meedoen in de
samenleving?
‘Denk jij als je langs een moskee rijdt: “Hé, een
moskee! Hier spreken de vrouwen Nederlands,

MARCO PASTORS
‘Ik vind mezelf in vergelijking met

andere lijsttrekkers heel goed’

Dan leer je mensen een dubbele moraal aan.
Het is niet mijn schuld hoe die moeder en neef
leven, ook niet de schuld van al die goed-
willende jongeren, maar het is wel onze
verantwoordelijkheid alles te doen wat we
kunnen om van deze samenleving wat moois
te maken. Ik doe dat op mijn manier en daarin
stel ik me kwetsbaar op, want ik weet dat dit
verhaal niet populair is. Maar het is wel waar.’

Het gaat beter met de economie, premier
Balkenende wint aan populariteit. Zitten
kiezers nog wel op jouw verhaal te wachten? 
‘Er is weinig om tevreden over te zijn. Geen
van de oude partijen heeft de Pim-agenda echt
opgepikt. Zolang er nog 26.000 import-
huwelijken worden gesloten, waarvan een heel
groot deel door Turkse en Marokkaanse
kinderen, vind ik dat er een probleem is. Zoals
er door met name allochtone jongeren naar
homo’s wordt gekeken, is echt zes stappen
terug in de tijd. Balkenende heeft vanuit z’n
christelijk-gereformeerde achtergrond ook
moeite met homo’s en zal geen lans voor hen
breken. Ik wil mensen waarschuwen: Naar zo’n
samenleving moeten we niet terug.’

De Fortuynhype is over, in de peilingen blijf je
een splinterpartij. Heb je wel wat te zoeken in
de Tweede Kamer?
‘Pim had geen concurrentie. Die heb ik wel.
Maar wat ik mee heb, is onze staat van dienst
in Rotterdam. Wij hebben een honderd procent
score dat we doen wat we beloven. Dat
hebben we gedaan in 2002, toen we hebben
geregeerd. En dat hebben we gedaan na de
laatste gemeenteraadsverkiezingen, toen we
niet met de Partij van de Arbeid zijn gaan
samenwerken. Daarmee hebben we een
streepje voor op alle andere partijen. We
hebben in Rotterdam dertig procent van de
stemmen gehaald na een heel voortvarend
beleid dat echt niet voor iedereen altijd even
gemakkelijk was. Dertig procent van de

Rotterdammers is niet gek. Ik geloof dat er
mensen zullen zeggen: "Het zou best eens
kunnen dat hij direct minister wordt of vice-
premier of zelfs premier."’

Meen je serieus dat je premier kunt worden?
‘Ja. We gaan niet nu de Tweede Kamer in om te
zeggen: “Laten we maar eens beginnen met
vijf zetels en dan kijken we daarna wel verder.”
Dit is geen tijd voor langzaam opbouwen. We
kunnen vijftien zetels halen en ik vind mezelf
in vergelijking met andere lijsttrekkers, ook die
van de grote partijen, heel goed.’

Je hebt nog maar een paar weken de tijd en je
krijgt waarschijnlijk niet eens zendtijd tijdens
de grote verkiezingsdebatten op tv. Hoe denk je
te kunnen winnen?
‘Na de politieke moorden op Pim en 
Theo van Gogh zal het zo toch niet gaan? Dat
je een lijsttrekkersdebat hebt met alleen de
oude partijen die praten over heffingskorting.
Dat ik daar niet bij mag zijn als belangrijkste
opvolger van de Pim-beweging. Daar trapt het
land toch niet in? Ik hoef trouwens niet heel
lang op tv te zijn, want ik heb ik meer impact
per minuut dan Wouter Bos.’

Interview



Pedagogy of excellence
‘Met deze aanpak worden studenten niet
benaderd vanuit een focus on weaknesses
maar vanuit een focus on strengths. Dus niet:
Wat kan je allemaal niet, waar moet je bij
geholpen worden, hoe slepen we jou deze
opleiding door? Scholen verwachten minder
van een bepaalde groep studenten, maar als
je niks van iemand verwacht, zal hij of zij ook
niet kunnen excelleren. Low standards, low
expectations. In plaats daarvan zeggen wij:
“Wat breng je mee, wat zijn je talenten en je
mogelijkheden?” Studenten met een first
generation-low income achtergrond worden
als risico gezien, maar moeten juist als kans
worden aangegrepen. Voor deze aanpak zijn
veranderingen nodig binnen opleidings-
instellingen, er moeten tutoren en begeleiders
komen die intensief samenwerken met
studenten. It requires high levels of support.
Critici beweren dat we migrantenstudenten
bevoordelen boven studenten met een
privileged background, maar dan zeg ik:
Uiteindelijk moeten ze zelf lessen volgen,
examens maken en dat diploma halen, 
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dat kan ik ze niet zomaar geven. Maar voor-
waarde is wel dat de opleidingsinstelling zich
aanpast aan de student, en niet alleen maar
andersom, zoals nu gebeurt. Sinds vorig jaar
werk ik in Washington DC, en implementeer
ik deze werkwijze ook op andere
universiteiten.’

Latino
‘Ik ben op mijn veertiende van Mexico naar 
de Verenigde Staten verhuisd. Ik kon als
eerste van mijn familie gaan studeren aan de
universiteit. Als ik terugdenk aan die studie-
tijd dan herinner ik me vooral dat ik me nooit
onderdeel van de universiteit heb gevoeld.
Alsof ze een fout hadden gemaakt door mij
aan te nemen en dat ik, als ik mijn mond
open zou doen, mezelf belachelijk zou
maken. Ik hóórde er niet, dat werd mij op
allerlei subtiele manieren kenbaar gemaakt. 
Aan de demografische werkelijkheid verander
je niks, de maatschappij ziet er anders uit dan
vijftig jaar geleden en ook het schoolsysteem

moet zich daarin aanpassen, niet alleen de
studenten. Maar dat is een moeizaam proces.
Migranten in Amerika zijn onzichtbaar. Meer
dan vijftig procent van de bevolking van
Californië is Latino, maar de meeste niet-
Latino’s kennen geen enkele Latino, behalve
hun tuinman of kindermeisje. Ik heb gelukkig
de kans gekregen om door te leren en te
excelleren. Dat was in de jaren zestig, maar
tegenwoordig is het nog veel moeilijker om
op een universiteit te komen. De concurrentie
is enorm. Er zijn simpelweg veel meer
mensen dan dertig jaar geleden, maar niet
veel meer universiteiten.’

Nederland
‘Ik ben hier al vaak geweest, ik vind het
fantastisch dat mensen hier geïnteresseerd
zijn in de dingen die wij ontwikkelen op
UCLA. Je ziet in de Nederlandse wetenschaps-
kringen dat men steeds meer manieren zoekt
in omgaan met de veranderende demografie
en migranten, hoewel de Nederlandse maat-
schappij er in zijn algemeenheid erg veel
moeite mee heeft. Er is ook hier een hoop
weerstand bij delen van de bevolking, 
maar in Nederland wordt wel veel opener
gesproken over deze onderwerpen dan in
Amerika. 
Hier op de HR heb ik gepraat met studenten
uit Marokko, Turkije en Sudan. Het meisje 
uit Sudan zei dat mijn verhaal haar erg had
geraakt en dat ze het idee had dat ik het 
over haar had. Ze was de eerste Sudanese 
die ik ooit heb ontmoet, maar ik denk dat 
de ervaringen van migranten die vanuit de
onderontwikkelde naar de ontwikkelde
wereld verhuizen, universeel zijn. Al deze
mensen komen in een maatschappij terecht
waar constant tegen ze wordt gezegd: 
“We willen jou hier eigenlijk niet hebben.” 
Als je dat niet zelf hebt meegemaakt, zul je
nooit helemaal begrijpen hoe dat voelt.’

Amerika
‘De Verenigde Staten hebben gefaald in 
hun pogingen de verschillende rassen te
integreren. Dat zie je aan de marginale positie
die de Afro-Amerikaanse bevolking nog
steeds inneemt. Wat betreft Latino’s: 
De dynamiek tussen Noord- en Zuid-Amerika
is vergelijkbaar met die tussen Europa en
Noord-Afrika: Zuid-Amerikanen en Noord-
Afrikanen willen allemaal het ‘Beloofde land’

binnenkomen en het Westen gebruikt hen als
goedkope arbeidskrachten. Veel kinderen van
migranten zijn boos op de onrechtvaardig-
heid, boos op een maatschappij die hun
familieleden illegal aliens noemt als ze niet 
de juiste papieren hebben. “Ik kom niet van
Mars, ik kom uit Mexico!” Ik noem dat
legitimate rage. Het is oké om boos te zijn op
het systeem, maar zorg er dan voor dat je zelf
in staat bent om het ten goede te veranderen.
Dat doe je door je diploma te halen en leraar,
advocaat of arts te worden. De federale over-
heid heeft in de laatste 35 jaar nooit genoeg
gedaan aan het ontsluiten van onderwijs voor
alle lagen van de bevolking. Het geld wordt
vooral gestopt in wetenschappelijk-militair
onderzoek.’

Californië
‘Vijftig procent van alle Latino en 
Afro-Amerikaanse kinderen in Californië is
een high school drop-out. Van de zeer kleine
groep die na de middelbare school verder
gaat studeren, gaat tachtig procent naar een
community college. Op deze colleges in LA
zitten bijna alleen jongeren uit arme
migrantengezinnen, want mensen met geld
sturen hun kind niet naar een community
college maar naar een privéschool. In de VS
zeggen ze graag dat educatie voor iedereen
een open deur is, maar de realiteit is dat het
systeem erop gemaakt is om migranten eruit
te filteren. Gemiddeld stromen slechts drie 
op de honderd studenten van een community
college door naar een universiteit. Vanuit
UCLA werken wij samen met de colleges om
het curriculum aan te passen en het systeem
zodanig te wijzigen dat doorstromen een
reëlere optie wordt voor meer studenten.
Eerstegeneratiestudenten hebben vaak te
maken met enorm veel sociale druk. De hele
familie, de hele buurt zelfs, weet dat hij of zij
naar de universiteit gaat, ze voelen zich door
hem of haar gerepresenteerd. Ik vind dat je
het dan als instelling niet kan maken om die
student teleur te stellen of te laten falen.’ 

SaS

Meer weten over de manier waarop Bermeo’s
pedagogy of excellence wordt vertaald op de
HR? Lees dan het artikel over diversiteitbeleid
in Profielen 41, pagina 22, of kijk in het archief
van nummer 41 op www.profielen.hro.nl.

Professor Adolfo Bermeo 
werkte twintig jaar lang 

op de Amerikaanse universiteit UCLA 
en ontwikkelde daar zijn pedagogy of

excellence, een andere kijk op diversiteit. 
De HR haalde Bermeo’s aanpak 
naar Rotterdam. ‘De ervaringen 

van migranten die vanuit 
de onderontwikkelde naar 

de ontwikkelde wereld verhuizen,
zijn universeel.’

Jij bent er vast ook zo een. Om het uiterste uit
je ochtend te halen, blijf je zo lang mogelijk in
bed liggen. Zelfs het gegeven dat je straks
bezweet het klaslokaal moet inrennen om op
tijd te zijn, doet je niets. Slapen is heilig. 
En omdat je zo van slapen houdt, ben je 
een semi-prof in het opschieten. Je douchet,
poetst je tanden, pakt je tas in, neemt een
broodje en weg ben je. En dat alles in minder
dan een kwartier. Buiten zie je de tram
aankomen, dus sprint je naar de halte. Alles
gaat gesmeerd, je komt op tijd! Bij het
uitstappen heb je nog twee minuten. Je staat
bij de rode stoplichten om je heen te kijken.
Intuïtief twijfel je even, maar er komen geen
auto’s aan. Gemakzuchtig steek je over. En dan,
halverwege het zebrapad, heb je alweer spijt.
Twee vervelende politieagenten verwelkomen
je aan de overkant. Door rood licht oversteken
is verboden. Hoeveel haast je ook hebt en hoe
weinig auto’s er ook op straat zijn. Regels zijn
regels. 
Een aantal jaar geleden besloot 
meneer Balkenende dat er meer blauw op
straat nodig was. Niemand voelde zich meer
veilig op straat en dat moest opgelost worden.
Hoewel het idee er in de eerste instantie
redelijk goed uitziet, is het totaal mislukt.
Vorige week is er bij mijn overburen
ingebroken en is mijn fiets gejat. Daarbij 
kon de politie ons niet helpen. Maar toen ik
vanochtend moest haasten voor mijn
presentatie, stonden ze daar glimlachend te
wachten. Alsof ze wisten dat ik eraan kwam.
Dus ben ik nu een boete rijker en een fiets
armer. En ik was te laat. 

Hasna el Maroudi is tweedejaars
modevormgeving aan de Willem de Kooning
Academie.

Semi-prof in
opschieten

Column

H
asna el M

aroudi  

‘Migranten in Amerika zijn onzichtbaar’

In elk nummer van Profielen een
interview met een kopstuk uit
een werkveld of beleidsterrein
waarvoor de HR opleidt. Dit keer:
professor Adolfo Bermeo.

De inspirator

Adolfo 
Bermeo

fo
to

: L
ev

ie
n 

W
ill

em
se

10

fo
to

: v
ia

 V
ec

om

fo
to

: L
ev

ie
n 

W
ill

em
se

en de pedagogy
of excellence



12 13

De Tweede Kamer stond vorig jaar
op zijn achterste benen toen uit
onderzoek bleek dat het slecht
gesteld was met de rekenvaardig-
heid van PABO’ers. De regerings-
partijen eisten verplicht wiskunde
voor aankomende basisschoolleer-
krachten, hoewel minister 
Van der Hoeven van Onderwijs
juist had geopperd om wiskunde
uit het profiel Cultuur en Maat-
schappij te schrappen. En de door-
stromers vanuit middelbare
beroepsopleidingen kregen vak-
inhoudelijk veel te weinig mee.
Het is een onderwerp dat de hele
samenleving bezighoudt, want als
het om de scholing van ’s lands
kinderen gaat, heeft iedereen er
wat over te zeggen.
Inmiddels heeft de minister be-
loofd dat er binnen het voorgezet
onderwijs en het mbo meer zal
worden gedaan aan bijspijkeren
van studenten. Dat verandert op
de korte termijn niks aan het
bedroevende instroomniveau, dus
als extra maatregel is er nu door
de HBO-raad op stel en sprong de
rekentoets geïntroduceerd. 

De toets wordt aan het begin van
het eerste jaar gemaakt, meer bij
wijze van meting dan als examen.
Als een student de toets niet haalt,
krijgt hij het hele jaar de tijd om te
herkansen. De toets moet wel in
het eerste jaar gehaald worden,
anders volgt een bsa.
Het ministerie merkte, nog voor 
de toets überhaupt in werking
was getreden, al op dat het een
tijdelijke maatregel betreft die in
2009 afgeschaft kan worden. 
De HBO-raad moet nog maar zien
of dat het geval zal zijn. 
Joris Paulussen, beleidsmede-
werker van de HBO-raad: ‘De
minister heeft beloofd te zullen
gaan werken aan een beter in-
stroomniveau vanuit het voor-
gezet onderwijs en mbo op het
gebied van rekenvaardigheid, de
HBO-raad volgt dat nauwgezet.
Met deze toets is het hbo de af-
spraak aan de politiek nagekomen
om met selectie en de mogelijk-
heid tot bijspijkeren het niveau
omhoog te trekken. Het is inge-
steld als een tijdelijke maatregel,
de HBO-raad heeft nog geen
mening over of de toets
structureel zou moeten worden,
de bal ligt nu eerst bij de minister
die ervoor moet zorgen dat het
instroomniveau omhoog gaat.’ 
Ook op de HR zijn maatregelen
genomen. Lia Lugthart van de
PABO: ‘Wij werken dit jaar voor 
het eerst met peercoaches die
weer worden begeleid door
docenten en daarnaast volgen alle
eerstejaars een module rekenen in
de bovenbouw. Ook hebben we
een mbo-hbo overleggroep, die
volop bezig is programma’s op
beide niveaus op elkaar af te
stemmen. Rekendocenten hebben
hierin bepaald wat studenten
moeten beheersen en dit had
onder andere tot gevolg dat
studenten op het Albeda College
het afgelopen jaar al extra
rekenlessen hebben gekregen.’

SaS

Effe oefenen
Doe jij het beter dan de gemiddelde PABO-
student? 

1 Een auto van 22.000 euro wordt 20 procent
goedkoper. De nieuwe prijs wordt daarna nog
eens met 10 procent verlaagd. Wat is het
percentage van de totale prijsverlaging? 
(Kans op correcte beantwoording door
gemiddelde eerstejaars PABO’er: 0,20)

2 De tuin van Rinus is 8,40 meter lang en 5,60
meter breed. Rinus maakt een plattegrond van
zijn tuin met een schaal van 1:20. Wat worden
lengte en breedte van de tuin op de platte-
grond?
(Kans op correcte beantwoording door
gemiddelde eerstejaars PABO’er: 0,50)

3 Uit het hoofd!
0,2 x 1,5 =
(Kans op correcte beantwoording door
gemiddelde eerstejaars PABO’er: 0,80)

Bron: Cito/Straetmans en Eggen: 
Afrekenen op rekenen

REKENTOETS OP DE HR
Op 26 september moesten zo’n 400 eerste-
jaars PABO eraan geloven: de rekentoets. Een
zogenaamde computergestuurde adaptieve
toets, ontwikkeld door Cito in opdracht van de
HBO-raad. Adaptief toetsen houdt in dat de
computer de vaardigheid van de kandidaat
inschat op grond van het gegeven antwoord en
hier wordt dan de volgende opgave op aange-
past. Brunette Holleboom en Gülseren Altun
zijn beide doorstromers van de mbo-opleiding
onderwijsassistent. Allebei haalden ze het net
niet. Gülseren: ‘Ik vind het een goed idee om
zo’n toets af te nemen. Ik had wel verwacht dat
ik slecht zou scoren, mijn rekenvaardigheid is
behoorlijk weggezakt. Op de mavo had ik geen
wiskunde in mijn pakket en op het mbo werd
amper wat aan rekenen gedaan. Ik vind dat
raar, ze moeten wiskunde gewoon verplicht
stellen. Het hoeft heus geen gymnasiumniveau
te zijn maar je moet toch in ieder geval wat
weten over breuken en procenten.’ Brunette:
‘Het viel me tegen, ik dacht wel rond het
gemiddelde te zitten. Maar vooral breuken,
procenten en meten zijn lastig. Ze zeggen dat
je vanaf mbo-onderwijsassistent kunt door-
stromen naar de PABO, maar in de praktijk sluit
het inhoudelijk niet op elkaar aan. Op het mbo
deden we niks aan rekenen, belachelijk toch?’

Meer dan de helft 
van alle PABO-studenten

is slechter in rekenen 
dan de beste 

twintig procent van 
de basisschoolleerlingen 

van groep acht. 
Met andere woorden:

Aankomende meesters
en juffen moeten straks

in twaalfjarigen hun
meerdere erkennen 

als het gaat om breuken
en procenten. 

De PABO-rekentoets 
biedt tijdelijk soelaas.

51,6 procent van 
de eerstejaars PABO 
van de HR slaagde.

Antwoorden: 1 – 28 procent  2 – 0,42 bij 0,28  3 – 0,3 
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Op 10 oktober jl 
hield Leonard Geluk,

wethouder van Jeugd, Gezin en
Onderwijs in Rotterdam, in de serie

Profielen presenteert…
een lezing op de hogeschool.

Profielen sprak met hem 
over de pijlers van 

het Rotterdams onderwijsbeleid. 

over brede school,
het stimuleren van talent 

en heropvoedingskampen

Leonard Geluk 

U bent voor de tweede termijn
Rotterdams wethouder van
Onderwijs. Wat zijn de belang-
rijkste ontwikkelingen geweest in
de afgelopen vier jaar en waar zet
u voor de komende vier jaar op in?
‘De afgelopen vier jaar hebben we
veel geïnvesteerd in de ontwikke-
ling van een stadsbreed onder-
wijsbeleid. Ook hebben we extra
aandacht gehad voor het onder-
werp integratie op school.

Op dit moment woedt er op
nationaal niveau een discussie
over zogenaamde 'heropvoedings-
kampen', voor jongeren die als
onhandelbaar worden gezien. 
Wat is uw mening over het nut 
van dergelijke plannen?
‘Op dit moment verlaten veel te
veel jongeren zonder diploma hun
opleiding. Een groot deel van deze
jongeren kunnen we terugleiden
naar reguliere opleidingen. Als het
nodig is eventueel met extra
begeleiding of een aangepast
programma. Maar niet voor
iedereen is dat genoeg. Voor deze
groep moeten we overgaan tot
andere maatregelen. Een Campus
Nieuwe Kans, zoals ik dat graag
noem, kan hierbij een uitkomst
zijn. In deze voorziening krijgen
jongeren scholing, worden sociale
vaardigheden bijgebracht en
werkervaring geregeld. Op de
campus krijgen jongeren twee jaar
les. In eerste instantie krijgen ze
discipline bijgebracht. In die fase
ligt de nadruk op een strak dag-
ritme, zelfbeheersing, fysieke
inspanning en wilskracht. Daarna
komt de nadruk te liggen op de
opleiding: Er wordt gezorgd dat
de jongeren een diploma halen op
MBO2-niveau. Een behoorlijk pittig
traject dus wat mij betreft. Ik zou
willen dat het rijk hiervoor de
nodige financiën uittrekt zodat 
we een dergelijke voorziening in
Rotterdam kunnen creëren. Ook
zou ik willen dat de wet wordt
aangepast, zodat ik sommige
jongeren kan dwingen om naar
een dergelijke campus te gaan.’

LdJ

aan gaan. De leerlingen van deze
scholen leren elkaar zo beter
kennen. Voor de integratie is dat
natuurlijk erg belangrijk. Dit pro-
ject wordt begeleid door studen-
ten van de PABO. Een ander voor-
beeld is het project Talk of the
town waarin hbo-studenten samen
met jonge ambtenaren van de
gemeente Rotterdam werken aan
projecten in de stad. Op dit
moment helpen zij gezamenlijk
vmbo-leerlingen bij het zoeken
naar een stageplaats.’

Welke onderwijsplannen die in de
verkiezingsstrijd komen boven-
drijven spreken u het meeste aan?
‘De steun voor de brede school in
de verkiezingsstrijd spreekt mij
zeer aan. In Rotterdam gaan we de
komende jaren flink investeren in
de brede school. Dit kunnen we
echter niet alleen. Meer geld van-
uit het rijk voor de brede school
zou dan ook zeer welkom zijn. 
Als wethouder Onderwijs zou het
mij trouwens een lief ding waard
zijn als onderwijs een belangrijk
punt blijft in de verkiezingsstrijd.’

Wat moeten studenten die worden
klaargestoomd voor een docent-
schap in Rotterdam in ieder geval
extra meekrijgen tijdens hun
opleiding, naast het standaard
curriculum?
‘In Rotterdam hebben we nogal
eens de neiging ons te richten op
de leerlingen in het onderwijs
waar het niet goed mee gaat. 
Dat is natuurlijk van groot belang.
Maar gelukkig gaat het met heel
veel kinderen gewoon goed en
zijn ze zeer talentvol. Deze talen-
ten moeten meer de ruimte
krijgen en geprikkeld worden. 
Het zou goed zijn als docenten
nog meer dan nu al oog hebben
voor de talenten van de kinderen.’

Initiatieven die ouders nemen om
de samenstelling van de school
van hun kind meer een
afspiegeling van de wijk te laten
zijn stimuleren wij als gemeente. 
Voor de komende vier jaar is
jeugdbeleid één van de speer-
punten van het college. We willen
kinderen en jongeren in onze stad
alle kansen geven om hun talen-
ten hier te ontwikkelen. Daarbij
speelt onderwijs natuurlijk een
belangrijke rol. We werken hard
aan de ontwikkeling van de brede
school. Ik wil dat er de komende
periode 45 brede scholen in het
Rotterdamse basisonderwijs zijn
die een programma van zes uur
extra per week bieden. Daarnaast
gaan we ook de strijd aan met het
voortijdig schoolverlaten. In 2010
moet er twintig procent minder
vroegtijdige schoolverlaters zijn.’ 

Wat zijn de raakvlakken tussen
het hoger onderwijs en het
gemeentelijk beleid?
‘Het hoger onderwijs is erg
belangrijk voor onze stad. Alleen
al door alle studenten die het naar
Rotterdam trekt. Dit zijn nu al
bewoners van onze stad of
mensen die dat in de toekomst
kunnen worden. Ik ben altijd op
zoek naar manieren om elkaar te
kunnen versterken. Zo proberen
we bijvoorbeeld als gemeente
steeds meer met stagiaires uit het
hoger onderwijs in Rotterdam te
werken. Een mooi voorbeeld hier-
van zijn de zogenoemde vriend-
schapsscholen. Dit zijn witte en
zwarte basisscholen in Rotterdam
die met elkaar een speciale band

Rekentoets wapen in strijd tegen 

belabberd niveau PABO’ers
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‘Als ze hier in Nederland de
diagnose borderline stellen,
zeggen ze in Suriname dat die
persoon ‘druk’ is of ‘heimwee’
heeft. Ze zullen niet snel zeggen
dat iemand psychisch iets man-
keert.’ Aan het woord is Belinda
Tjin, vierdejaars deeltijd maat-
schappelijk werk en dienst-
verlening (mwd). Zij combineert
haar studie met een functie als

management- en projectassistente
bij het Havenbedrijf Rotterdam.
Vorig jaar koos zij de differentiatie
international aid and development
waarbij studenten in de zomer-
vakantie een aantal weken aan de
slag moeten in een ontwikkelings-
land. Belinda koos voor Suriname.
‘Ik kwam terecht op Christoforus
Internaat, een studie-internaat
voor kinderen en jongeren uit de
inlanden in de leeftijd van dertien
tot 23. Het gaat dan om marrons,
die vroeger boslandcreolen
werden genoemd, en inheemsen,
indianen dus. In de binnenlanden
ontbreekt passend onderwijs en
dus moeten ze wel naar
Paramaribo.’

Belinda Tjin nam een spreekuur
voor haar rekening op het inter-
naat: ‘Kinderen konden naar mij
toe komen met problemen. Ze zijn
al op redelijk jonge leeftijd weg
van hun ouders. Veel kinderen
hebben heimwee of zitten met
geweld dat zich thuis afspeelde,
en het was belangrijk voor ze om
daar af en toe over te kunnen
praten. Maar ook de normale
dingen als verliefdheid en studie-
problemen kwamen langs mijn
bureau. Het klikte goed tussen mij
en de kinderen, waardoor ze de
weg naar mij snel wisten te
vinden.’
Het viel Belinda op dat de
kinderen ‘heel bereidwillig’ waren
om haar hulp te ontvangen. 
‘Ze zijn gewoon al blij als je even
tijd voor ze neemt. Dat is hier
soms wel anders. Voor mij was dit
een belangrijke ervaring omdat ik
wil leren om op verschillende
niveaus te werken als hulp-
verlener. In ontwikkelingslanden
heb je te maken met heel andere
omstandigheden: natuurrampen
bijvoorbeeld, of armoede. Nu heb
ik voor het eerst eens kunnen
kijken hoe je dan, in zo’n andere
cultuur, je vak vormgeeft.’

EvdM

Voor diff international aid
naar Suriname

‘Het plan om zelf een kinder-
tehuis te starten, ontstond omdat
Marnix en Maureen merkten dat
er een enorme behoefte was aan
extra capaciteit om kinderen die
hulp nodig hebben, op te
vangen.’ Aan het woord is mede-
werker s&o Tamara Dragt en
tevens bestuurslid van Tumaini,
de stichting die Marnix en
Maureen vanuit Nederland onder-
steunt met geld en raad en daad.
‘Vorig jaar zomer financierde
Tumaini een stuk land vlakbij

Thika, een stad op veertig kilo-
meter afstand van Nairobi waar
alle belangrijke voorzieningen
zoals een ziekenhuis en goed
onderwijs te vinden zijn. 
In september is begonnen met de
bouw van het hoofdgebouw dat
straks plaats zal bieden aan ruim
vijftig kinderen. In december
wordt het geopend, maar nu al is
Macheo in bedrijf. In het huurhuis
van Marnix en Maureen worden
op dit moment dertien kinderen
opgevangen, en ook bereiken 
zij kinderen via projecten in de
sloppenwijken. Op de akker die
bij het stuk grond hoort, worden
groentes verbouwd, onder
andere voor de kantine van
ananasproducent Delmonte. 
En ook worden er konijnen gefokt
voor de eigen vleesvoorziening,
in de toekomst hopelijk ook voor
de verkoop. En die planten zich
nogal snel voort, dus dat loopt
wel.’

Met deze inkomensgenererende
projecten hoopt Macheo, in
combinatie met een soort kind-
sponsoring à la Plan, op den duur
financieel onafhankelijk te
worden. Nu zijn ze nog groten-
deels afhankelijk van giften.
Tumaini kan rekenen op flink wat
gulle gevers en ook de HR draagt
jaarlijks zijn steentje bij via een
opgm-project waarbij studenten
de opdracht krijgen om 
1000 euro in te zamelen. Dragt:
‘Zo hebben we 25.000 euro bij
elkaar gehaald. Enorm veel geld.
Ook hebben we met succes een
subsidie aangevraagd bij
ontwikkelingsorganisatie NCDO.
Zij verdubbelen elke euro die we
zelf hebben binnengehaald. Dat
betekent dus dat we 50.000 euro
kunnen stoppen in het nieuwe
gebouw.’

zebraprobleem
Logistiek loopt alles dus wel,
maar hoe zit het met
corebusiness van Macheo: het
opvoeden van kinderen. Kan je
de Nederlandse opvoedmores
zomaar importeren naar Kenia?
‘Nee. De ideeën over opvoeden in

Kenia zijn heel anders dan bij
ons’, aldus Dragt. ‘De dagelijkse
zorg voor de kinderen en het
huishouden gebeurt door de
mama’s. Zij worden aangestuurd
door de social worker. Dit zijn
allemaal Kenianen. Die social
worker neemt een sleutelfunctie
in. Met hem zitten Marnix en
Maureen op één lijn. Zij hebben
keuzes moeten maken waar je als
Nederlander niet voor komt te
staan. Zo is bewust gekozen om
de kinderen particulier onderwijs
te laten volgen, omdat het
staatsonderwijs onvoldoende
kansen biedt. Ons doel is dat
onze kinderen het kindertehuis
verlaten met een goede basis-
opleiding. Ook gaan ze zondag
naar de kerk, hoewel Marnix en
Maureen zelf niet kerkelijk zijn.
Maar in Kenia is iedereen gelovig,
je kunt het de kinderen niet aan-
doen om ze niet te sturen.’
Ook op andere terreinen staan de
oud-p&a-ers voor uitdagingen die
ze in Nederland niet (zo snel)
zouden tegenkomen. Zo heeft de
bouwvergunning enorm lang op
zich laten wachten, ‘we hebben
weleens gedacht dat dat is omdat
we geen smeergeld hebben
betaald’, en was stap één na de
aankoop van de grond het
plaatsen van een groot hek om
diefstal tegen te gaan. Van een
heel andere orde, maar minstens
zo onhollands, is het zebra-
probleem. ‘Die proberen steeds
onze akker kaal te eten.’

Voor informatie of giften check
www.macheo.org

EvdM

KENIAAS KINDERTEHUIS
door oud-studenten bijna een feit

Twee jaar geleden vertrokken oud-p&a-studenten 
Maureen Kromowirjo en Marnix Huis in ’t Veld naar Kenia om 

in een weeshuis te gaan werken. Inmiddels hebben zij hun
eerste werkplek verlaten en zijn ze dicht bij de realisatie van

een zelfopgezet kindertehuis: Macheo.

WdKA-studente wint prijs tijdens de
Shanghai Biennale 2006
Eefje Verstraelen heeft in Shanghai de
Bronzen Prijs gewonnen voor haar bijdrage 
aan de Shanghai Biënnale 2006. Het thema
was Hyper Design; kunst en vormgeving die
de traditionele grenzen van de diverse crea-
tieve disciplines overstijgen. Eefje Verstraelen
bracht met behulp van pallets problemen en
mogelijkheden van lege plekken in de stede-
lijke omgeving in beeld. Verder waren drie
van de twaalf eervolle vermeldingen tijdens
de Biënnale voor studenten van de Willem de
Kooning Academie.

Tweede prijs voor oud-studente facility
management
De inmiddels aan de HR afgestudeerde 
Erica Mol heeft de tweede prijs gewonnen 
bij de verkiezing FM student of the year. 
Deze verkiezing is een initiatief van de
samenwerkende hbo-opleidingen facility
management. Ieder van de negen hoge-
scholen die aangesloten zijn bij het landelijk
overleg, nomineert twee studenten. Hun
scripties worden door een jury van
professionals beoordeeld. Tijdens het congres
FM Marktevent op 20 september jl. in
Nieuwegein werden de prijswinnaars bekend-
gemaakt. Erica Mol schreef haar scriptie
Creativiteit, minder spelregels, meer speel-
ruimte in opdracht van newSolutions in 
Den Haag. Erica stond eerder als student van
de maand in Facility Management Magazine.
De eerste prijs ging naar Inge Murrer van de
Hogeschool Zuyd. 

MG

IN DE PRIJZEN

‘Durf jij te bidden 
en achter Jezus aan te gaan?’

Bidden voor de school

‘Durf jij het aan op maandagochtend te komen
bidden en samen met ons achter Jezus aan te
gaan?’ Dit is een van de teksten van de affiches
die onlangs op de prikborden van de HR
hingen. Het is het initiatief van een groepje
gelovige studenten dat zo’n drie jaar geleden
ontstond en op moment van schrijven zo’n
vijftien ‘leden’ telde. ‘Wij komen van
verschillende opleidingen en ook van andere
locaties. Ook zijn we van verschillende achter-
gronden. Er zijn hervormden, vrijgemaakte en
evangelische studenten’, vertelt contact-
persoon Thirsa Borsje (tweedejaars sph). 

Op maandagochtenden komt de groep van
half negen tot elf uur samen in de stilteruimte
op de locatie Museumpark (naast de
fietsenstalling). Thirsa: ‘Iemand neemt een
gitaar mee en dan zingen we van en voor
Jezus. En we bidden voor elkaar, voor andere
studenten en ook voor de school. We zouden
het bijvoorbeeld goed vinden als er christelijke
keuzevakken zouden komen, zodat studenten
meer te weten kunnen komen over het
christelijk geloof.’    

Thirsa en de andere regelmatige deelnemers
aan de gebedsochtenden ervaren dat er op de
HR niet echt een andere plek is waar je andere
gelovigen kunt ontmoeten. Thuis of in de kerk
bidden en zingen vinden de deelnemers niet
voldoende. ‘We wilden ook echt iets op deze
school’, aldus Thirsa die op zich liever naar een
christelijke school had gewild . ‘Maar dan moet
je naar Ede, dat is wat ver weg’, zegt ze over
de Christelijke Hogeschool Ede. De gebeds-
groep schrikt er niet voor terug om op de HR
met anderen in gesprek te gaan. ‘We gaan op
maandagmiddag weleens de kantine in om
met niet-christelijke studenten te praten. 
Daar gebruiken we dan bijvoorbeeld een
enquête voor. We merken dat mensen best 
wel open staan voor een gesprek.’

JvN
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Twee pupillen van het internaat
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Per automatisch sms’je worden
ingelicht over je meest recente
tentamencijfer. Daar wilde Marc
van Dam (derdejaars technische
informatica) wel een systeem
voor ontwikkelen. 
‘Mohammed Abdelghany, mijn
docent, kwam toen met het idee
om er ook msn aan te koppelen.
Briljant want sms’jes kosten geld,
msn niet’, aldus de student die
voorafgaand aan zijn studie een

bedrijfje had in het verwijderen
van gsm-simlocks. 
Marc koppelde bestaande digitale
databases met roosters, cijfer-
lijsten en clusternieuws aan zijn
HRO-bot, een msn’er in de vorm
van een computerprogramma.
Als student meld je je aan bij 
de bot en vink je aan in welke
informatie je interesse hebt. 
Door daarna in het msn-scherm
kortweg ‘cijfer’ of ‘rooster’ in te
typen, ontvang je razendsnel je
rooster of je cijfers. 
‘En de gebruikers krijgen auto-
matisch een msn-bericht als er
bijvoorbeeld iets verandert in je
cijferlijst’, aldus Marc. Ook over
nieuws uit het cluster worden
studenten, zodra het in het
huidige systeem wordt gezet of
wordt gewijzigd, direct op de
hoogte gesteld. Marc: ‘Anders
zou je helemaal moeten inloggen
en kijken welke berichten voor
jou interessant zijn. Met de msn-
bot kun je nu ook zelf een
filtering maken.’ 

Uiteraard is de nieuwsservice
alleen mogelijk als de clusters
ook echt nieuws in het systeem
zetten, momenteel zijn dat
slechts RIVIO en engineering. 
De HRO-bot, die op het moment
van schrijven nog ‘maar’ 
465 gebruikers telt, is ontwikkeld
voor alle HR-studenten. Of het
systeem tienduizenden studenten
aan kan, weet Marc echter niet.
‘Ik blijf het systeem in elk geval
zelf onderhouden en de fouten
eruit halen.’ Of hij het idee van de
HRO-bot wellicht kan verkopen
aan andere scholen, en of de
rechten daarvan bij de HR of bij
hem liggen, is Marc op het
moment aan het uitzoeken.
Helemaal uniek is het idee
overigens niet. Marc: ‘Je hebt de
Volkskrant Nieuwskraker waarbij
je via msn nieuws ontvangt en
waarbij je ook kunt kiezen welk
nieuws je wilt.’
De HRO-bot dient het gemak van
de hedendaagse student maar
heeft de HR ook iets te bieden,
meent de ontwikkelaar. ‘Iemand
die niet zo in school is geïnteres-
seerd en normaalgesproken pas
laat uitzoekt welk cijfer hij heeft
voor z’n tentamen, weet dat nu

heel snel. De kans is groter dat
zo’n student eerder wat gaat
doen aan zijn hertentamen. 
Dat kan ook de HR wat
opleveren.’ 
Marc zelf heeft die aansporing
niet nodig. ‘Afgelopen studiejaar
was de werkdruk te laag en dus
begon ik me te vervelen’, ver-
klaart hij zijn verzoek aan docent
Abdelghany om een extra op-
dracht. Juist deze opdracht, die
Marc achteraf mocht opvoeren als
derdejaars stage, resulteerde in
de HRO-bot. 

Zelf HRO-bot testen? Kijk op:
http://simlock.com/hrobot/

JvN

Op je msn-scherm ‘rooster’
intikken en meteen zien waar je de
komende uren welke lessen hebt.

Met de door Marc van Dam
ontwikkelde HRO-bot is dat sinds

kort mogelijk. Ook cijfers 
en nieuws, bijvoorbeeld over

afwezige docenten, zijn op die
manier snel op te vragen.

HR-INFO 
nu beschikbaar

VIA MSN

Student ontwikkelt msn-bot

De Stichting VSB Fonds biedt
studenten van de Hogeschool
Rotterdam de mogelijkheid om
met een beurs, in het jaar dat
volgt op hun afstuderen, een ver-
volgstudie of onderzoek te doen
in het buitenland. De aanvullende
studie (of onderzoek) moet
minimaal drie maanden duren 
en mag maximaal 24 – aaneen-
gesloten – maanden duren en
moet binnen die periode af te

ronden zijn. De beurs is niet
bestemd voor stages. Afhankelijk
van de begroting van de aan-
vrager bedraagt de beurs
maximaal € 7.000. Voor de
hogeschool is het aantal beurzen
op acht gesteld (+ één reserve-
kandidaat). De beurzen zijn
bedoeld voor studenten aan de
Hogeschool Rotterdam die in het
studiejaar 2006/2007 afstuderen.
Kandidaten mogen op het
moment van aanvang van de
studie in het buitenland niet
ouder zijn dan 29 jaar. 

Het hebben van de Nederlandse
nationaliteit is een vereiste.
Kandidaten dienen zelf te zorgen
voor inschrijving en toelating tot
de buitenlandse universiteit of
hogeschool waar zij willen
studeren. 
Sluitingsdatum voor het indienen
van aanvragen bij het Inter-
national Office is 1 maart 2007.
De selectiegesprekken worden in
dezelfde maand gevoerd. Het
aanvraagformulier is te
downloaden via
www.vsbfonds.nl/beurzen. Voeg

bij je aanvraag een beschrijving
van je studieplannen in het
buitenland, een uitgebreide
motivatie, een bewijs van
toelating tot de buitenlandse
instelling en een gedetailleerde
begroting. Informatie over de
aanvraag en de gestelde eisen:
International Office, 
Cora Santjer, 010 – 453 62 95,
c.j.santjer@hro.nl 

CS

Nieuwe ronde VSB-beurzen

Na maanden hard werken zijn de twee appartementen 
aan de Beijerlandsestraat 13 klaar voor bewoning. 
Op vrijdag 15 september 2006 vond de officiële
oplevering plaats. Wethouder Hamit Karakus was aan-
wezig om het pand te openen. Alle betrokken partijen
spraken van een vruchtbare samenwerking die zeker 
een vervolg verdient. Zo vonden studenten van de
hogeschool het een heel realistische ervaring om op 
deze manier in de praktijk te werken en gaf Patrick Meijer,
directeur van Dura Vermeer Rotterdam, aan dat ‘het
werken met enthousiaste jongeren energie geeft’. 
Voor twee groepen studenten is het project overigens 
nog niet afgelopen. Drie studenten van vastgoed en
makelaardij houden zich bezig met de verkoop van de
appartementen. Tot 27 oktober kan er een bod gedaan
worden. Verder zullen studenten van RISO werken aan
cohesie tussen de nieuwe bewoners en de buurt-
bewoners. Ze zullen de nieuwe bewoners ondersteunen
bij hun komst in de wijk. Tot aan de verkoop worden de
appartementen gebruikt als expositieruimte door drie
studentes van de Willem de Kooning Academie.

MG
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De OCW-begroting voor 2007 brengt het
hoger onderwijs weinig nieuws. ‘Investeren in
talent’ is de slogan waarmee het ministerie
van OCW zijn begroting aanprijst. ‘Minister
Van der Hoeven en staatssecretaris Bruins
trekken eenmalig ruim een half miljard extra
voor onderwijs uit’, opent de vrolijk opge-
maakte OCW-courant waarin het ministerie de
begroting toelicht. Wie doorleest ziet snel dat
dit bedrag over meerdere jaren wordt uitge-
smeerd, zodat de jaarlijkse extra investering
nogal tegenvalt.
Nieuwe extra’s voor het hoger onderwijs zijn
in de begroting met een lantaarntje te
zoeken. Om het vrije ondernemerschap te
bevorderen reserveert het kabinet in 2007

twintig miljoen euro voor de oprichting van
zogenoemde centres of entrepeneurship bij
universiteiten en hogescholen. Het geld is af-
komstig uit de aardgasbaten en staat niet op
de eigen begroting, maar op die van het
ministerie van Economische Zaken. 
Voor het Deltaplan Bèta/techniek wordt in
2007 zestig miljoen euro uitgetrokken,
eenmalig aangevuld met nog eens zestig
miljoen euro uit de aardgasbaten. Met die
extra investering wordt een uitwisselingspro-
ject tussen universitaire docenten en leraren
in het voortgezet onderwijs gefinancierd en
krijgen vijfduizend onderwijzers en vijf-
duizend PABO-studenten een bijscholings-
cursus bèta & techniek. Twintig miljoen van

het bedrag is bestemd voor het ‘bij de tijd
brengen’ van bètalokalen op havo- en vwo-
scholen. Het hoger onderwijs schiet hier
wellicht op langere termijn iets mee op.

iets extra
Bekend was al dat het ministerie bijna vijftig
miljoen euro uittrekt voor hbo-lectoraten en
dat vanaf volgend jaar vijf miljoen euro
beschikbaar komt voor het werken met elders
verworven competenties. Voor de versterking
van de lerarenopleidingen trekt het ministerie
volgend jaar 13,5 miljoen uit.
Zoals in de voorjaarsnota stond aange-
kondigd, krijgt het hoger onderwijs meer geld
om de stijgende studentenaantallen op te

vangen. Voor komend jaar ontvangen hoge-
scholen er 37,3 miljoen euro extra bij en
universiteiten 5,4 miljoen euro. Dit bedrag
loopt in 2010 op tot ruim 117 miljoen euro
voor de hogescholen en tot 55,5 miljoen voor
de universiteiten.
Het hbo staat in 2007 voor bijna twee miljard
euro op de OCW-begroting. Dat is bijna
honderd miljoen euro meer dan in het huidige
begrotingsjaar. Ongeveer 3,5 miljard gaat
naar het wetenschappelijk onderwijs. 
De universiteiten krijgen nog geen 
zestig miljoen euro meer dan in 2006. 

HOP, TdO

De onderwijsbegroting bevat
nauwelijks verrassingen voor het
hoger onderwijs. Weliswaar gaat 

er in 2007 meer geld naar
hogescholen en universiteiten,

maar daarmee moeten 
ze meer studenten bedienen.

GEEN FEEST
voor het hoger onderwijs

Op zich is de opstelling van het
kabinet niet verrassend. Vanuit het
ministerie van OCW is nooit de
verwachting gewekt dat er fors
meer overheidsgeld naar het
hoger onderwijs zou gaan. Wie de
verkiezingsprogramma’s van CDA,
VVD en PvdA erop naslaat, zal
zien dat het draagvlak daarvoor
ontbreekt. Wel wil een politieke
meerderheid de poorten van het
hoger onderwijs openzetten voor
meer privaat geld – bijvoorbeeld
door het collegegeld van
topopleidingen te verhogen of
door commerciële aanbieders toe
te laten op de hoger-onderwijs-
markt. 
Dat er meer geld moet naar onder-
wijs, daarover is men het in Den
Haag wel eens. Maar vooralsnog
acht men de nood in de ‘lagere’
onderwijssectoren het hoogst. Te
veel jongeren slagen er niet in een
diploma op mbo 2-niveau te
halen. Dat maakt de huidige
verdeling van het volgens de
regering zo schaarse overheids-
geld op zich verdedigbaar.

stijgende studentenaantallen
Maar de minimale ‘startkwalifi-
catie’ is niet het enige speerpunt
van het kabinet; de helft van de
beroepsbevolking moet straks
hoogopgeleid zijn. Vooralsnog
stijgt het aantal studenten aan
hogescholen en universiteiten
ieder jaar. Al in de voorjaarsnota
werd hiervoor een compensatie
aangekondigd. Door jaarlijks
miljoenen extra in met name het
hbo te steken wordt de
gemiddelde overheidssubsidie
per student in elk geval op peil
gehouden: het hbo ontvangt tot
2011 gemiddeld 5400 euro per
jaar voor een student, de
universiteiten krijgen 5600 euro
subsidie. 
Als de leerrechten volgend
collegejaar worden ingevoerd,
zullen trage studenten meer van
hun eigen opleidingskosten gaan
betalen. Dat de Tweede Kamer dit
‘instellingscollegegeld’ voorlopig
heeft gemaximeerd op ruim
drieduizend euro baart wel enig
opzien, omdat het betekent dat
instellingen minder geld ontvan-
gen voor de langzame student.
Voor een student die binnen zijn
leerrechten loopt, incasseert een
universiteit immers een jaarlijks
bedrag van minimaal zeven-
duizend euro aan rijkssubsidie 
en collegegeld.
Het is denkbaar dat een 
nieuw kabinet bij aanhoudende
economische voorspoed toch
meer geld zal steken in hoger
onderwijs. Komt de overheid niet
over de brug, dan is het onont-
koombaar dat de instellingen de
komende jaren meer ruimte
krijgen om private geldstromen
aan te boren – zoals de
Onderwijsraad deze zomer al
voorstelde. 
Voor de studenten is dat een
wrange boodschap, want zij
krijgen dan de rekening gepresen-
teerd. De nieuwe bewindspersoon
op hoger onderwijs zal sterk in
zijn schoenen moeten staan. 

HOP, TdO

Het minderheidskabinet Balkenende III 
is niet bereid veel meer overheidsgeld 

in het hoger onderwijs te steken.
Universiteiten en hogescholen 

die hun kwaliteit willen verbeteren 
moeten het zien te rooien 

met particuliere bronnen van inkomsten.
Studenten worden de grootste financier.

Student betaalt rekening
van beter hoger onderwijs

In 1934 bezocht Prins Hendrik 
de festiviteiten ter gelegenheid
van het honderdjarige bestaan 
van de Zeevaartschool aan de 
Pieter de Hoochweg. Nadat de
prins datzelfde jaar overleed,
besloot de school geld in te
zamelen voor een borstbeeld. 

Het eerbetoon kwam er en prijkte
sinds halverwege de jaren dertig
in een daarvoor vervaardigde nis
op ruim drie meter hoogte. ‘Maar
in 1999, net na de herfstvakantie,
was het ineens weg’, vertelt 
Dick Glasbergen, RIBACS-directeur
en toenmalig bewoner van de
school. ‘We hebben het hele
gebouw afgezocht maar hij was
nergens te vinden. Hoewel we
toen al dachten aan een studen-
tengrap hebben we toch maar
aangifte gedaan bij de politie.’
‘Het toenmalige bestuur van onze
vereniging heeft het gedaan’,
bekent Alma de Hoop, huidig
voorzitter van studentenverenig-
ing Mariteam, lachend. ‘Na een
barbecue hebben ze het beeld met
zes man naar boven gesjouwd.
Dat lukte ongemerkt omdat ze 
de medewerker van de facilitaire
dienst die moest opletten,
dronken hebben gevoerd.’
Een paar maanden later. De school
ontvangt een e-mail van ‘Prins
Hendrik’. Glasbergen: ‘Het ging
wel goed met hem en hij vroeg
hoe het met ons ging. We hebben
teruggemaild maar daarna was
het contact weg. ICT vond uit dat
het mailtje was verstuurd vanaf de

locatie Academieplein, maar door
wie konden ze niet achterhalen.’ 
De Hoop: ‘Vanuit het buitenland
zijn er namens Prins Hendrik ook
brieven gestuurd.’ 
Aan de Pieter de Hoochweg vond
men het ondertussen vreemd dat
de daders het beeld niet kort na
de verdwijning weer hebben laten
opduiken. ‘Dan heb je pas effect
met je grap’, vindt Glasbergen.
Alma de Hoop weet wel waarom:
‘De bedoeling was dat de groep
die hem had verstopt, het beeld
na hun afstuderen in 2001 of
2002 weer terug zou plaatsen.
Maar dat zijn ze vergeten.’

logeren op Academieplein
Eind september 2006. Glasbergen:
‘We ontvingen een mail van
iemand van de Marof (opleiding
voor maritiem officier, tot een paar
jaar geleden gevestigd aan de
Pieter de Hoochweg, nu in het
Scheepvaart- en Transportcollege
(STC) – red.). Die persoon had
geruchten gehoord over het beeld.

Het moest in het gebouw zijn,
ergens tussen het plafond bij de
toenmalige ruimte van studenten-
vereniging Mariteam. We zijn gaan
zoeken maar vonden niks.’
Marijke Hengeveld van RIBACS vult
aan: ‘Ik ben oud-studenten gaan
bellen; ook een van hen vertelde
dat het beeld echt tussen het
plafond moest liggen. 
We hebben toen een zaklamp mee-
genomen en hij bleek er, moeilijk
vindbaar, toch te zijn. Met behulp
van twee huismeesters hebben 
we hem naar beneden gehaald.’
Dat Hendrik terecht is, heeft alles
te maken met de geruchten die
recent door Mariteam zijn ver-
spreid, verklapt De Hoop. 
‘We hebben het vuurtje wel een
beetje opgestookt. Want we waren
bang dat er tijdens de verbouwing
en de sloop die nu aan de gang is,
iets zou gebeuren. Stel je voor dat
het beeld naar beneden valt en er 
een bouwvakker onder loopt.’
Prins Hendrik logeert momenteel
tijdelijk op de locatie Academie-
plein. Na de verbouwing van het
gebouw waar het nieuwe media-
cluster komt, gaat hij weer terug
naar zijn vertrouwde nisje. 
‘Hij hoort bij het gebouw, hij hoort

in het nisje’, aldus Glasbergen. 
Bij Mariteam zijn ze het daar niet
mee eens. De Hoop: ‘We willen dat
ie in het STC aan de Lloydstraat
komt te staan. Prins Hendrik hoort
bij de Zeevaartschool en moet dus
naar het STC. Daar hadden we
hem ook stiekem naartoe willen
brengen. Maar dat bleek onmoge-
lijk want het gebouw was telkens
dicht of er liepen bouwvakkers
rond.’ 

JvN

Prins Hendrik is terug! 
Het bronzen borstbeeld 

van de echtgenoot 
van koningin Wilhelmina 
en opa van Beatrix was 

sinds 18 oktober 1999 zoek 
maar is eind vorige maand

teruggevonden. 
Boven het systeemplafond op 

de bovenste verdieping van locatie
Pieter de Hoochweg lag de prins

verstopt in een blauwe vuilniszak. 

Studentengrap
Prins Hendrik is niet dood, hij leeft! 

WDKA DOET NIET MEER
MEE AAN LEREN OP ZUID
Kunststudenten kunnen, via hun eigen Willem de
Kooning Academie (WdKA), niet meer deelnemen aan
projecten van Leren op Zuid. De directie van de WdKA
besloot vlak voor de zomer te stoppen met het door de
HR belangrijk geachte project in Zuidwijk. Betrokkenen
hebben laten weten ‘geen commentaar’ te willen geven
op de kwestie.

In een van de volgende nummers van Profielen meer
over de activiteiten van de HR in Zuidwijk.

JvN

NA ZEVEN JAAR ONTRAFELD
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CDA
Het CDA is voorstander van leerrechten.
Studenten die door maatschappelijk werk,
zoals een bestuursfunctie, meer leerrechten
nodig hebben, moeten wel een beroep
kunnen doen op een speciaal fonds. In het
conceptprogramma toonde het CDA zich 
nog onomwonden voorstander van hogere
collegegelden, collegegelddifferentiatie en
een gereguleerd open bestel, maar de
programmaschrijvers zijn teruggefloten door
de leden. Het congres bepaalde dat college-
gelden niet omhoog gaan en onderzocht
moet worden of een gereguleerd open bestel
voordelen kan bieden, voordat eventueel tot
invoering overgegaan wordt. De ingezette
onderwijsvernieuwing in het beroepsonder-
wijs, namelijk het praktijkgerichte leren in
een ‘levensechte’ omgeving, moet volgens het
CDA met kracht worden voortgezet. 
Om hoger onderwijs toegankelijk te houden,
blijven studiefinanciering en collegegeld-
krediet bestaan. 

Auteur: Esmé van der Molen  Illustrator: Annet Scholten

Wat zeggen de

studies daardoor vaak niet het vereiste
niveau, met als gevolg niveauverlaging in 
het mbo en hbo, selectie aan de poort en
bijspijkercursussen op universiteiten. 
Ook in de paragraaf over hoger onderwijs
stelt de SP kwaliteit van het onderwijs
centraal. Uitdijende instellingen, onderlinge
concurrentie en de gevolgen van schaal-
vergroting (zoals de ratio docent-student
waardoor contacturen verminderd zijn)
worden als boosdoeners aangewezen.
Concreet wil de SP de aanvullende beurs
verhogen. Private opleidingen krijgen geen
overheidsfinanciering. Bij publiek-private
samenwerking in het hoger onderwijs dienen
de verschillende geldstromen te worden
gescheiden. Selectie voor topopleidingen 
mag van Marijnissen cs, maar op basis van
kwaliteit, niet via collegegelddifferentiatie. 
De lerarenopleidingen moeten meer aandacht
besteden aan vakkennis, en salarissen van
bestuursleden van onderwijsinstellingen
worden gemaximeerd.

D66
Boven de onderwijsparagraaf vat D66 het
alvast handzaam voor de lezer samen: vijf
miljard extra/salarissen leraren omhoog/
vrijheid en verantwoordelijkheid bij scholen
en studenten. De partij die zich positioneert
als onderwijspartij presenteert een uitgebreid
programma. D66 handhaaft de leerrechten.
Ook het stelsel van studiefinanciering 
blijft gelijk, dus geen sociaal leenstelsel of
academicusbelasting. Bijverdienmogelijk-
heden dienen verruimd. Verder pleit D66 voor
goede doorstroommogelijkheden tussen mbo
en universiteit. Die universiteiten mogen van
D66 selecteren op vakkenpakket, maar iedere
student met een geldig diploma moet een
kans krijgen. Heel uitgesproken is D66 over
hbo-masters. D66 is voor bekostigde hbo-
masters. Brancheorganisaties moeten daarbij
verplicht geconsulteerd worden. Net als de SP
pleit D66 voor een betere balans tussen
didactiek en vakkennis op de lerarenop-
leidingen en PABO-studenten moeten volgens
de democraten minimaal over het niveau van

politieke partijen over

hoger onderwijs?

De leraar is Hollands nieuwste heilige, zo lijkt
het wel als men de onderwijsparagrafen van
de verkiezingsprogramma’s leest. Ze moeten
meer waardering krijgen, meer geld en
minder worden geplaagd door bureaucratie
en managers. Ook het rendement van het
onderwijs, en met name dat van zorgenkindje
vmbo en de mbo’s, moet omhoog. En verder
natuurlijk: schone wc’s voor alle school-
kinderen! Kort door de bocht gesteld delen
alle partijen deze uitgangspunten. Het basis-
onderwijs, vmbo en het lerarencorps brengen
de programmaschrijvers tot hartstochtelijke
betogen. Het hoger onderwijs roept minder
hevige emoties op, maar ook hier hebben de
partijen zich over uitgesproken. Profielen vat
de verkiezingsprogramma’s samen op deze
specifieke paragraaf. In dit artikel is alleen
opgenomen wat in de programma’s staat. 
Dus als PvdA-Kamerlid Martijn van Dam de
bijverdienregeling voor studenten wil op-
heffen, maar de programmaschrijvers hebben
het plan c.q. proefballonnetje niet meege-
nomen, dan leest u het misschien in de krant,
maar niet in dit overzicht. 

VVD
Het hoger onderwijs moet ambitieuzer
worden: de eerste willen zijn, meer van zich-
zelf en studenten vragen. Hogescholen en
universiteiten moeten gaan samenwerken op
het gebied van onderzoek. Een groter deel
van het inkomen moet worden verdiend met
octrooien, patenten en onderzoekscontracten.
Universiteiten moeten concurreren op onder-
wijs en daarmee is de VVD warm voorstander
van collegegelddifferentiatie en selectie aan
de poort. Nieuwe aanbieders van hoger
onderwijs, inclusief buitenlandse, wordt in
beginsel niks in de weg gelegd. En onder het
mom Open de sluizen van kennis benadrukt
de VVD het belang van een open samen-
werking tussen bedrijven, kennisinstellingen,
universiteiten, hogescholen en de overheid.

PvdA
Nederland investeert volgens de PvdA in
vergelijking met andere landen weinig in het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek. Die investeringen moeten omhoog. 
De mogelijkheden om te lenen worden ver-
ruimd, zodat ook kan worden geleend voor
een studie in het buitenland of een private en
door de overheid erkende hogere opleiding.
Tegelijkertijd moet studeren in Nederland voor
buitenlandse studenten aantrekkelijker
worden. Universiteiten en hbo-instellingen
gaan beter samenwerken. Dat kan de door-
stroming van studenten verder bevorderen.
Het bureaucratische onderwijsmanagement op
hbo’s en universiteiten moet flink worden
afgeslankt. Opvallend is dat de PvdA zich op
de vlakte houdt wat betreft het open bestel,
leerrechten, collegegelddifferentiatie en
selectie aan de poort. Een standpunt pro of
contra wordt niet ingenomen. De experimen-
ten dienen te worden ‘geëvalueerd’. Blijkt de
toegankelijkheid van het onderwijs in gevaar
te komen, dan zal de PvdA ingrijpen. 

SP
Volgens de SP bewijst het onderwijs dat ver-
nieuwing lang niet altijd een verbetering is.
‘Er is in het onderwijs juist een trend naar ‘de
middelmaat’, stelt het programma. De SP ziet
tegengestelde bewegingen: een stijging van
deelname aan hogere opleidingen, naast een
verlaging van het niveau van diezelfde
opleidingen. Leerlingen hebben in vervolg-

havo met wiskunde A beschikken. Ook wil
D66 dat de eerstegraadslerarenopleiding een
erkend onderdeel van de studie wordt, zodat
studenten na hun bachelor kunnen kiezen
voor een Master of Education. Collegegeld-
differentiatie mag alleen worden toegepast ná
de bachelorfase en enkel voor masterop-
leidingen die aantoonbaar meer kwaliteit
bieden.

GroenLinks
Als GroenLinks aan de macht komt, worden
collegegelddifferentiatie en selectie aan de
poort direct teruggedraaid. Het congres van
de partij maakte er een punt van om deze
contra-standpunten expliciet op te nemen in
het programma. Maak het onderwijs vrijer,
vindt GroenLinks verder, zodat studenten
kunnen wisselen van studie of later in hun
leven terug kunnen naar de collegebanken.
De kwaliteit van hoger onderwijs denkt
GroenLinks te stimuleren door instellingen
meer ruimte te geven zich te onderscheiden.
Er worden afspraken met universiteiten
gemaakt om meer vrouwen, migranten en
jongeren in dienst te nemen. Hoger opge-
leiden kunnen best meer voor hun studie
betalen, vindt GroenLinks. Wel wordt het
terugbetalen van de lening gekoppeld aan het
inkomen dat de voormalige student verdient.
De studiebeurs, tot slot, wordt verhoogd
zodat studenten minder afhankelijk zijn van
ouders en bijbaantjes.

ChristenUnie
De ChristenUnie is tegen leerrechten. 
De partij gelooft niet dat deze marktwerking
recht doet aan de afhankelijkheidsrelatie
tussen docent en student. Als enige partij
stelt de CU in zijn programma dat de overheid
universiteiten in staat moet stellen studenten
uit ontwikkelingslanden te onderwijzen: in
het belang van een evenwichtige kennisop-
bouw op onze universiteiten én voor het
ontwikkelen van een maatschappelijk kader
in ontwikkelingslanden. Ook is de overheid
verantwoordelijk voor de bekostiging van de
masterfase in het wetenschappelijk onder-
wijs. Het hbo krijgt van de CU de ruimte om
door te gaan met praktijkonderzoek via
lectoren en onderzoeksbudgetten. 
Dat gebeurt vanuit een landelijk fonds en via
hbo-masters. Verder vindt de CU dat er in het
hbo behoefte is aan ‘ruimte voor toegepaste
ethiek’. Waarden en normen dienen een plek
te krijgen. Nederlands is de voertaal in het
hoger onderwijs en bij het bepalen van de
hoogte van de aanvullende beurs moet
rekening gehouden worden met het aantal
studerende kinderen per gezin. Elke student
moet onder gunstige voorwaarden kunnen
lenen voor zijn studie.

Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid
Het verkiezingspamflet van de Groep Wilders
wijdt een paragraaf aan onderwijs en gezin.
Dat levert stellingen op als ‘geschiedenis en
nationale identiteit prominent in het curricu-
lum’, pleidooien voor afschaffing van het
studiehuis en vmbo, en herinvoering van de
ambachtsschool, maar over hoger onderwijs 
of de kenniseconomie wordt niets vermeld.

EenNL
EénNL, de landelijke partij van Marco Pastors
en Joost Eerdmans, had op het moment 
van schrijven nog geen programmatekst
beschikbaar.
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Stage en beroep
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Opstapje naar
DROOMBAAN

als architect

Mark: ‘Het belangrijkste vinden
wij dat iemand de wil heeft om te 
leren. Alles draait bij ons om de
projecten en een stagiair draait 
daarin mee. Hoe enthousiaster
iemand is, hoe makkelijker de
stage. Ik neem ook niet iedereen
aan.’
Younes: ‘Ik heb tot nu toe vooral
tekeningen en maquettes
gemaakt en heb nu al heel veel
aan m’n stage. Dat ontbreekt best
wel bij ROP; tekenvaardigheden
en de autocadlessen hadden we
alleen maar in het eerste jaar. En
we hebben niet leren omgaan met 
Photoshop.’
Mark: ‘Maar in een paar weken 
pik je dat hier snel op. Door mee
te draaien, leer je hoe wij werken.
Daarmee kun je jezelf
ontwikkelen en je afvragen 
wat je wilt; tekenen en maquettes
maken zijn alleen de basis-
vaardigheden. Wij werken op 
het snijvlak van architectuur en
stedenbouw en hebben projecten
in naoorlogse gebieden. 
We maken stedenbouwkundige
plannen en proberen daarbinnen
ook een bouwopdracht te
realiseren.’

Younes: ‘Ik zou het fijn vinden
straks ook mee te draaien met
bouwprojecten zodat ik daar
inzicht in kan krijgen. Dit is (na
elektrotechniek, informatica en
milieukunde - red. ) mijn vierde
studie, maar ik weet nu zeker dat
ik ontzettend graag architect wil
worden.’
Mark (die vraagtekens plaatste 
bij de drie afgebroken studies 
van Younes): ‘Een sollicitatie-
gesprek voor een stage vind ik
heel belangrijk. Want het
enthousiasme van studenten
komt niet altijd tot uitdrukking in
de sollicitatiebrief. Dat gold ook
voor Younes. Daar zou de
opleiding iets aan moeten doen.
Je moet goed bedenken wat je
wilt en dat in je brief tot uit-

drukking laten komen. Van een
stagiair verwacht ik verder een
zelfstandige werkhouding en
volgens mij gaat dat bij Younes
heel goed. Daarmee word je ook
serieus genomen.’
Younes: ‘Over andere stages
hoorde ik dat iemand bij wijze
van spreken alleen maar koffie
haalt. Hier werk ik echt mee en
het leuke is ook dat je op één dag
aan één, twee of drie projecten
tegelijk kan werken.’
Mark: ‘Maar dat moet je nog wel
oefenen, want dat omschakelen 
is – zonder kennis over de
projecten – ontzettend moeilijk.’

JvN

Drie studies brak hij voortijdig af 
maar nu weet Younes Elorche het zeker: 

ruimtelijke ordening en planologie (ROP) wil hij afmaken. 
En erna wil hij een master doen, om architect 

te worden. Zijn tweede- en derdejaarsstage 
doet hij aansluitend, en bij hetzelfde 

stedenbouwkundig bureau: De Nijl Architecten. 
Mark de Bokx is er zijn stagebegeleider.

Younes: ‘Weinig bedrijven hadden
interesse om iemand aan te
nemen voor een stage van één
dag in de week, wat de opzet was
van de tweedejaarsstage. Ik haal
die stage nu dus in. De opleiding
heeft het trouwens inmiddels
veranderd in een tienweken-
programma met twee of drie
stagedagen in de week.’
Mark: ‘Een stage van een dag in
de week is niet werkbaar. Wij
proberen het namelijk zodanig in
te vullen dat iemand ook echt iets 
bijdraagt. De tweedejaarsstage
van Younes zit nu in een aaneen-
gesloten periode van 25 dagen. 
In die tijd moet hij ook nog eens
zijn stagerapportages maken; dat
levert hem veel werk op.’
Younes: ‘Achteraf had ik mij
voorafgaand aan de stage meer
moeten verdiepen in de projecten
waar De Nijl mee bezig is.’

Afgestudeerd

JUDITH VIS
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organische chemie, een andere
richting dan waarin ze nu werk-
zaam is. En: ‘Tijdens de studie
moest je altijd rapporten schrijven
met de doelstelling van het onder-
zoek. Op het werk doe ik dat
nooit.’ Plezier had ze wel op de
hogeschool. Vis: ‘De projectjes
waren erg leuk. En we hadden ook
een heel leuke klas met mbo’ers
die de verkorte opleiding deden
en allen van het Zadkine kwamen.
Van de twintig studenten waren 
er twee Nederlanders. We gingen
heel goed met elkaar om en gaan
nog elk jaar met elkaar eten.’

De studie ging Judith Vis redelijk
makkelijk af, ook in combinatie
met haar sport. ‘Ik kan best
makkelijk leren en als sporter leer
je om goed te plannen. In die drie
jaar studie heb ik maar twee keer
een hertentamen gehad: Een ten-
tamen in één keer halen scheelt
namelijk zóveel tijd. Daardoor 
was ik in de zomer, als ik veel
wedstrijden heb, vaak vrij.’ In 
haar afstudeerperiode viel de
combinatie sport-studie haar

zwaarder. ‘Mijn stage heb ik
parttime gedaan en duurde dus
tweemaal zo lang. Ik was daarom
niet in mei maar pas in augustus
klaar, vlak na het wereldkampioen-
schap.’
Na een achillespeesblessure in
2004, waardoor ze de Olympische
Spelen van dat jaar miste,
probeert Vis nu op haar oude
niveau terug te komen zodat ze
erbij kan zijn in Peking. Daarna 
zal ze stoppen met topsport,
denkt ze. ‘Ik wil nog zoveel andere
dingen doen. Zoals reizen en
misschien een jaar vrijwilligers-
werk.’ Sowieso vindt de atlete 
het van belang om regelmatig van
werk te veranderen. ‘Dat is goed
voor de werkervaring en voor je
omgang met mensen. En: Juist in
allerlei verschillende omstandig-
heden leer je jezelf kennen.’

JvN

Tot 2003: hoger
laboratorium
onderwijs 
Nu: laborant 
en atleet

Voor dertig uur op de loonlijst staan
en slechts 25 uur werken. 

Loopt Judith Vis (26) 
de kantjes ervan af? 

Nee, de parttime hordeloopster 
trof in LSI BV een werkgever 

die haar sportcarrière een zetje 
wil geven. Doel: deelname aan 

de Olympische Spelen in 2008.

‘Op de atletiekvereniging was 
een man wiens broer werkte bij
een klant van het bedrijf waar ik
nu werk.’ Judith Vis vertelt over 
de manier waarop zij met haar
huidige werkgever in contact
kwam. Vis trof een kruiwagen 
in de wereld van de atletiek, de
sport die deels haar leven bepaalt.
Omdat ook haar werkgever
Laboratorium Services

International BV (LSI) een sporthart
heeft, werkt ze nu op basis van
een ideaal parttime contract. 
‘’s Winters werk ik dertig uur, 
’s zomers 25 uur. Maar ik krijg wel
dertig uur uitbetaald; mijn baas
sponsort me’, vertelt Vis die in de
zomer haar werk combineert met
veel trainen en wedstrijden lopen.
Die combinatie is een goede.
‘Maar’, zegt ze, ‘soms is het lastig.
Als het in de zomer druk is en ik
krijg mijn werk niet af, dan heb 
ik er best wel moeite mee om 
het aan collega’s over te laten.’
Bij LSI werkt Vis op een zoge-
noemd analytisch laboratorium. 
‘Ik analyseer er ruwe metalen en
krijg bijvoorbeeld watermonsters.
Dan kijk ik hoeveel koper of zilver
erin zit; opdrachtgevers willen 
dat weten’, aldus de laborante die
zegt maar in beperkte mate iets
aan haar studie op de HR gehad 
te hebben. Daar richtte ze zich op

Gemist op de HR: Gezond voedsel in de kantine. 
Je kon wel een stuk fruit kopen, maar vooral snacks,

patat, broodje mexicano...

Geleerd op de HR: 
Haal een tentamen in één
keer. Twee keer een beetje
studeren, duurt langer dan
één keer goed.

CURRICULUM VITAE
1992-1996 mavo 

1998 nationaal juniorenrecord op 
de 100 meter horden 

1996-2000 mbo-laboratoriumopleiding 
aan het Zadkine College

2000-2003 HR hoger laboratorium
onderwijs, organische chemie

2001 voor het eerst Nederlands
kampioen horden

2002 halve finalist (horden) op het
Europees kampioenschap 

2003 deelname aan het
wereldkampioenschap

2004-heden laborante bij Laboratorium
Services International BV,
derde op het Nederlands
kampioenschap (na haar zware
blessure in 2004)

2006 Nederlands kampioen voor club-
teams met Rotterdam Atletiek
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Bij de eerste kennismaking met
Skadi is al gelijk duidelijk dat het
hier niet alleen maar een gezellig-
heidsclubje betreft. Deze studen-
ten roeien dag in dag uit het
Noorderkanaal op en af, en nog
verdomd hard ook! En hoewel de
compleet ingerichte bar in het
clubhuis dan misschien doet
denken aan doorzakken en een
taxi naar huis, blijkt het aardig
lastig om een biertje te slijten aan
één van mijn mede-barhangers.

leden). Want de mores van Skadi
zijn wel degelijk afkomstig uit
een corporaal verleden, roeien is
en blijft tenslotte een studenten-
sport bij uitstek. Zo mag je
bijvoorbeeld niet met een rugzak
de kantine inlopen of met je rug
naar de bar gaan staan. Een enkel
biertje bestellen is ook uit den
boze, vandaar ook mijn eerdere
poging om een drinkpartner te
vinden. Gelukkig is de barman
bereid me uit de brand te helpen.

acht keer per week opdagen
Vandaag komt er een einde aan
de afroeiperiode voor de eerste-
jaars. Na zes weken leren roeien
worden zij vanavond officieel lid.
Dat houdt in dat ze zelf een
ploeg moeten gaan vormen van
minimaal één en maximaal acht
personen. Ook maken ze de
keuze tussen wedstrijd- en
competitieroeien, wat erop

Lid worden van een studentenvereniging 
is een door de generaties heen beproefde manier 

om een geslaagde studieperiode te hebben. 
Maar wat maakt deze tijd dan zo bijzonder? 

Is het de ‘gezellige’ ontgroening,
het ‘spontane’ drinken of zijn het de vrienden 

die ’s nachts je bed ondersteboven keren 
als je probeert om uitgeslapen op je tentamen te

verschijnen? Kortom, waar zit nou 
die toegevoegde waarde? 

Profielen ging ernaar op zoek 
bij de studentenroeivereniging Skadi.

Zes keer bied ik een biertje aan
en telkens krijg ik als antwoord:
‘Nee dank je, ik moet straks nog
roeien.’ Op z’n zachtst gezegd
opmerkelijk dacht ik zo… Maar
als ik om me heen kijk, zie ik een
muur vol lijsten met daarop alle
overwinningen van de afgelopen
dertig jaar en wordt me duidelijk
dat ze hier toch wel wat waarde
hechten aan de sportieve
reputatie van hun
studentenvereniging. 
De bar is dan ook maar een klein
gedeelte van het hele gebouw,
wat vroeger overigens uit twee
gescheiden gedeeltes bestond.
Het enige wat hier nu nog aan
herinnert, is de dubbele wentel-
trap naar de eerste verdieping,
waarvan er één voor de
wedstrijdroeiers is en de ander
voor de competitieroeiers (wat
weer een vriendelijke benaming
is voor de recreanten onder de

SEXUAL PERVERSITY
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Dan (Johnny de Mol) en Debbie (Jelka van Houten) worden
smoorverliefd en gaan direct samenwonen. Al snel vragen
ze zich af of dit wel de juiste keuze is geweest. Hoeveel
moet je van jezelf opgeven om met iemand samen te zijn
en hoeveel kan of moet je van je partner vragen? In een tijd
waarin je overspoeld wordt met seks, decadentie en los-
bandigheid, is er niemand die je leert hoe je nou eigenlijk
moet samenleven. Het helpt ook niet echt als de twee
boezemvrienden (Gijs Naber en Birgit Schuurman) van het
stel geenszins gecharmeerd zijn van het getortelduif en een
losbandige visie op relaties hebben. Het stuk gaat over
vriendschap, bindingsangst en zeker ook over verlatings-
angst. Het gaat over je geven en je overgeven. 
In het bezit van een Studenten Uitpas? Dan krijg je
in het uur voor aanvang van de voorstelling 
50 procent korting. Je betaalt dan slechts € 10,50 of
€ 9,50 i.p.v. € 21 of €19!

Sexual Perversity
Wo. 01 en do. 02 november

20.00 uur, Oude Luxor Theater (Kruiskade)
www.luxortheater.nl

Met de gratis Studenten Uitpas van het Rotterdams Uitburo
krijg je het hele jaar door korting – tot 75 procent – op
uitgaan bij 28 Rotterdamse theaters, podia, clubs en
musea. Nog geen Studenten Uitpas? 
Op www.studentenuitpas.nl vind je meer info én kun je de
Uitpas direct gratis en vrijblijvend aanvragen. 

Skadi,

neerkomt dat je kiest tussen
geheel vrijblijvend trainen of
ongeveer acht keer per week
verplicht opdagen. Want de
wedstrijdroeiers van Skadi
hebben een naam hoog te
houden. Vorig jaar waren twee
leden van Skadi aan boord van de
mannen-Acht die goud won op
het WK en dit jaar wisten ze de
prestigieuze 123e universiteiten-
race Varsity te winnen. Vanuit de
bar kijk ik samen met de bar-
keeper naar buiten als de Vier
voorbij komt schieten. ‘Ook
gasten van de Oranje-selectie’,
weet hij me te vertellen en aan
zijn toon merk ik dat je best wel
wat bewondering mag hebben
voor de souplesse en snelheid
waarmee dit wiebelige bootje uit
het zicht verdwijnt. Waarvan
akte.

sport en feest
Toch maakt Skadi het de nieuwe
leden niet onnodig moeilijk om
aan boord te komen. Zo hebben
ze geen ontgroening en is het
geen enkel probleem als je nog
nooit een roeiboot van dichtbij
hebt gezien (wat dan ook regel-
matig het geval is bij eerstejaars).
En ondanks het fanatisme waar-
mee de wedstrijdroeiers hun
sport beleven, zijn ook zij wel
degelijk in staat om een goed
feestje te bouwen. ‘Maar het
moet natuurlijk niet de boven-
hand gaan voeren’, aldus
president Steven Hölscher,
‘anders drijf je af van het roeien.’
Jaja, zoals een goede president

betaamt, is zelfs zijn taalgebruik
doorspekt met water en boten,
als dat geen liefde is!

Als de zestig eerstejaars
terugkomen van ‘een klein rondje
hardlopen’ (een kilometertje of
vijf!) blijkt de keuken al die tijd
overuren te hebben gedraaid.
Binnen no time wordt er voor
tweehonderd mensen een goede
pastasalade geserveerd en zitten
er overal mensen langs de
waterkant te eten, te kletsen en
biertjes te drinken (dus toch!). 
Ik hoor ouderejaars aan de
groentjes uitleggen wat nou de
schoonheid is van roeien in een
goede Acht en zie anderen
bezweet de douches induiken.
Enkelen gaan zelfs nog even het
krachthonk in om nog net even
dat laatste beetje energie eruit te
persen. En dat is volgens mij
precies waar voor Skadi die
balans zit tussen sport en feest:
Na een dag goed hard roeien met
een groep leuke vrienden, lekker
eten op de club, douchen en
daarna naar de bar voor een goed
feestje tot in de late uurtjes. 

RJ

roeien of
verzuipen?
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Magritte in BvB: Dit is niet wat het lijkt
*****
Een appel met een masker, of eentje zo groot
als een huis. Twee lijkkisten die saampjes
gezellig op een sofa zitten. Uilen die uit een
plant komen groeien. Een zeilboot die bestaat
uit golven en daarmee overloopt in zee. Naakte
voeten die bij de hielen schoenen worden waar
je zo in kunt stappen. En: iemand die in de
spiegel kijkt en zijn rug ziet.  
De Belgische kunstenaar René Magritte (1898-
1967) maakte onmogelijke afbeeldingen.
Beeldgrappen ook. Meest bekende werk is Ceci
n’est pas une pipe (dit is geen pijp) waarop een
pijp is afgebeeld. Maar dit is dus geen pijp,
redeneert Magritte, maar ‘slechts’ de afbeel-
ding ervan. Onder andere enkele versies van
dit werk zijn tot en met 3 december te zien in
Voici Magritte, de overzichtstentoonstelling in
Museum Boijmans van Beuningen.   
Niet alleen zijn strakke surrealistische schilde-
rijen tentoongesteld maar ook schetsjes, zijn
‘ploertige schilderkunst’ (aldus de schriftelijke
uitleg in het museum) uit de jaren veertig en
Magrittes wortels. De kunstenaar was ooit
affichemaker, ontwerper van behangpapier en
reclametekenaar. Op zijn beurt heeft de
reclamewereld vaak gebruik gemaakt van de
manier waarop Magritte speelde met beelden.
Het is jammer dat Voici Magritte daar niks van
laat zien. Een gemiste kans. De tentoonstelling
geeft, voor de toch wel forse entreeprijs van
13 euro, hoe dan ook een brede blik op het
werk van een van de grootste Belgen ooit. Een
wat rommelig en onsamenhangend beeld ook,
maar dat zal wel bij de schilder horen.  

JvN

Scissor Sisters flauwe gimmick  *****
Het antwoord op de vraag ‘Welk decennium
heeft de beste muziek voortgebracht?’ hangt
mede samen met de leeftijd van degene die
antwoordt. Gezien het feit dat veel pop-
journalisten tegen de pensioengerechtigde
leeftijd aanhangen, nemen de jaren zestig
nog steeds de eerste plaats in, maar andere
decennia zijn in opkomst. De jaren zeventig
van de twintigste eeuw scoren echter nog
steeds slecht. Dat is mede te wijten aan de
middle-of-the-road-klanken van artiesten als
The Carpenters en Abba en de opkomst van
de door met name rockliefhebbers verfoeide
disco.
Toch hebben de jaren zeventig nog steeds
iets gemoedelijks. Het was de tijd van
kneuterigheid, felle kleuren, foute mode 
en inderdaad ook foute muziek. De periode
heeft het New Yorkse gezelschap Scissor
Sisters genoeg inspiratie gegeven om deze
muziek in een nieuw jasje te gieten,
compleet met bijpassende outfit. Op hun
debuutalbum was dan ook een cover te
vinden van een Pink Floyd-nummer
(Comfortably Numb) dat volgens velen niet
na te spelen was, maar zelfs door leden van
Floyd zeer gewaardeerd werd. 
Een tweede album kon niet uitblijven en de
cd start veelbelovend met de single I don’t
feel like dancin’. Een mix tussen Beegees,
disco en een vleugje Elton John (zowel
muzikaal als daadwerkelijk: Elton speelt de
piano). Hierna zakt het geheel echter als een
slecht gemaakte soufflé in elkaar. Twaalf
nummers lang een gimmick herhalen, gaat
snel vervelen. Het Electric Light Orchestra en
andere, minder geslaagde, acts uit de
seventies de revue laten passeren, gaat toch
een stap te ver. Op deze wijze zal de laatste
plaats in de decenniumlijst zeker niet
verlaten worden… 

MS

Flauw moralisme in Accepted *****
Je vraagt je af of er ooit een keer een einde komt aan 
die stroom van Hollywood-tienerfilms met allemaal
praktisch dezelfde plot, al dan niet verpakt als
komedie. Doorsnee puber (m/v), zogenaamd
‘alternatief’ en uitzonderlijk slim, neemt het op tegen
bruinverbrande, populaire quarterbacks/cheerleaders
van de plaatselijke highschool/college. De hoofd-
persoon eindigt altijd met het lekkerste meisje/de
gewildste jongen en iedereen leert de één of andere
wijze les in de categorie ‘intelligente mensen kunnen
óók populair zijn’, ‘mooie meisjes zijn niet altijd
makkelijk het bed in te krijgen’ of ‘blonde quarterbacks
zijn losers’. Accepted past naadloos in deze formule.
Hoofdpersoon Bartleby is de perfect gecaste Justin
Long: Net sukkelig genoeg, maar toch wel zo fris en
leuk dat het geloofwaardig is dat hij de blonde stoot
Monica uiteindelijk afpikt van zijn archenemy, de
blonde en bruinverbrande voorzitter van een
snobberige studentenvereniging. Dat is dan ook
meteen het enige logische aan de film. In Accepted
begint Bartleby zijn eigen universiteit in een verlaten
gekkenhuis omdat hij nergens anders is aangenomen.
Het duurt niet lang voordat hordes afgewezen tieners
de weg naar Bartleby’s school vinden. Wat dus begon
als een afleidingsmanoeuvre voor zijn vreselijke
ouders, mondt uit in een uitvalsbasis voor ‘zij die
buiten de boot vallen’ en wonder boven wonder verrijst
uit de chaos een vooruitstrevende instelling van
creativiteit en vrijheid: Studenten geven elkaar les, 
één uitgerangeerde professor vult zijn colleges met
fulmineren tegen de consumptiemaatschappij, de
feesten zijn geweldig en iedereen is gelukkig. 
De film verzandt uiteindelijk in een rare mix van een
moralistisch verhaal met kritiek op het Amerikaanse
schoolsysteem enerzijds en flauwe comedy met
irritante stereotypes anderzijds. Het einde is zo zoet-
sappig en onnozel dat je er plaatsvervangende
schaamtegevoelens bij zou krijgen. Niet bepaald een
aanwinst al met al, zelfs niet in zijn – toch al niet echt
hoogstaande – genre. 

SaS
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Tirza, Grunbergs beste tot nu toe *****
Jörgen Hofmeester, de hoofdpersoon in
Tirza, de nieuw roman van Arnon Grunberg,
is vader van twee dochters. Hij werkt als
redacteur vertaalde fictie bij een
‘gerenommeerde uitgeverij’ en woont 
op stand, ‘het beste postcodegebied van
Amsterdam’. Klinkt als een klok, maar: 
Zijn vrouw is weggelopen om met een
vroegere geliefde op een woonboot te 
gaan wonen, hij verliest z’n baan, zijn
hedgefonds smelt weg als sneeuw voor de
zon en z’n oudste dochter is naar Frankrijk
vertrokken om daar een B&B te runnen met
‘een kleurling’. Dat alles kan Hofmeester 
verdragen als hij z’n jongste dochter, Tirza,
maar bij zich heeft en voor haar kan zorgen.
Tirza is de naam van een Bijbelse stad die 
zo mooi is dat de geliefde in het Hooglied
ermee wordt vergeleken. Tirza is z’n zon 
en maan, z’n allesie zeggen wij in
Rotterdam. Maar dan krijgt Tirza een vriend,
met wie ze een paar maanden door Afrika
wil gaan toeren. Ene Choukri en hij lijkt
volgens Hofmeester verdacht veel op 
Mohammed Atta, de leider van de aanslag 
op de Twin Towers in New York. Hoe tragi-
komisch menige scène ook is, hoe mee-
slepend geschreven, dan voel je het noodlot
naderen. Dan gaat het bijna pijn doen om
verder te lezen.
Een boek met grote thema’s als de ver-
houding vader-dochter, liefde en eenzaam-
heid, de onmacht om te leven, geweld en
zelfdestructie. Maar ook een boek over
islamofobie en de gevolgen van de angst
voor terrorisme op het persoonlijk bestaan.
Wat heerlijk als je zo kunt schrijven.
Grunbergs beste boek tot nu toe. 

DvN

recensies
Nachtclubmuzak van halve
Loïs Lane *****
Een duidelijk product van de jaren
tachtig was Loïs Lane, een band
die in 1989 met veel succes zijn
eerste cd lanceerde. Na dit
hoogtepunt werd de roem echter
al snel weer voor de anonimiteit
ingeleverd. Even bemoeide Prince
zich nog intensief met de carrière
van de zusjes Klemann, maar dit

was eerder een kus des doods
dan dat het de zo gehoopte
internationale doorbraak
betekende.
Het werd angstaanjagend stil 
rond Loïs Lane, totdat vrij recent
Monique Klemann bleek te
kunnen acteren en in de Talpa-
serie Parels en Zwijnen de rol van
nachtclubeigenares Lynn speelde.
Mede op aandringen van oudere
zus Suzanne leidde dit tot het op-
nemen van de cd On Patrol. Wie
echter poppy songs als The First
Time of Sex verwacht, komt
bedrogen uit. Naast een greep uit
The American Songbook (gaap!),
kweelt Klemann Duncan Browne’s
Wild Places en Bowie’s What in the
World naar de onvergetelijkheid.
Net zozeer als we niet op een
Electric Light Orchestra-kloon
zitten te wachten (zie Scissor
Sisters), is deze imitatie-Norah
Jones vijf jaar te laat met haar
nachtclubmuzak. Jammer, want
het vriendinnetje van Superman
was ooit zo veelbelovend! 

MS 

PitchMedia.nl: nutteloze meninkjes *****
Wat is de mening van een expert waard? Het meest
veelbelovende uitgeefconcept van 2005 (volgens de
experts dus!), het vernieuwende opiniemaandblad Pitch,
ging binnen een half jaar failliet. Tot zover de beloftes 
en de vernieuwing zou je zo zeggen, maar neen! 
De teleurgestelde, op straat gezette maar nog steeds
idealistische, (ex-)medewerkers van wijlen Pitch maakten
een doorstart als PitchMedia.nl. Wat het blad had moeten
worden, gaat de site nu doen: Een opinieplatform bieden
aan mensen van de generatie van ‘founding father’
Elderik Meulman (27), zodat deze jongvolwassenen
invloed kunnen uitoefenen op maatschappelijke
ontwikkelingen in Nederland. 
Meulmans droom omvatte een opinietijdschrift in
combinatie met een site waar niet alleen journalisten
bijdragen aan konden leveren maar ook de doelgroep. 
Een goed idee! Zinnige en goed onderbouwde bijdragen
aan onze samenleving lijken mij altijd welkom. Maar na
eens grondig over PitchMedia gestruind te hebben, kom
ik tot een sombere ontdekking: De Pitch-redactie heeft
het inhoudelijke roer (wat zo mooi op een koers van
maatschappelijke ontwikkeling gericht stond) uit handen
gegeven aan haar generatiegenoten en dus krijgen we, 
in plaats van maatschappelijke ontwikkeling, ‘opinies’ –
ikzelf noem het liever gezeur – over de Senseo, de
antirooklobby, het fenomeen collectieve rouw en meer
van dat soort geneuzel. Bij elke blog of topic rijst bij mij
de vraag ‘waar heb ik dit eerder gelezen, dit korte, niet
constructieve en zogenaamd subtiel cynisch geschreven
stukje over pietluttige ergernissen van alledag?’ Waarom
voelt iedereen zich geroepen om overal een oordeel over
te vellen en op basis van welke expertise doen zij dit? 
En dan nog, de mening van een expert is toch ook nog
steeds maar een mening? Volgens mij wonen in
Nederland stiekem maar een tiental experts wiens
meningen telkens iets aangepast en uitgebreid worden
om vervolgens gemeengoed te worden. Kortom: niets
nieuws onder de internetzon wat betreft PitchMedia.nl,
aldus uw zelfverklaarde subtiel cynische en altijd
constructieve pietlutexpert.

RJ
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Een veelzijdig man, Cees van der Kraan (51), de nieuwe directeur amc 
(auditing, monitoring en control). Hij was beroepsmilitair, ondernemer,

is aandeelhouder in een koffieplantage in Costa Rica, verzamelt en sleutelt 
aan oude auto’s, is dol op commercials en ‘een echte familieman’. 

Profielen sprak met hem.

Nieuwe directeur p&o

‘Wij bemoeien ons overal mee’
‘Mijn carrière hangt van de toevalligheden aan
elkaar, ik heb van alles gedaan. Ben begonnen
als beroepsmilitair en na studies rechten en
bedrijfseconomie kwam ik via via terecht in de
wereld van bedrijfs- en organisatieadvies. 
Ik werkte onder andere voor Wallast, adviseurs
voor het bedrijfsleven, en de CWR Groep
(organisatieadvies en investment manage-
ment). Vanuit de CWR Groep heb ik bijge-
dragen aan management-audits in diverse
hogescholen. Alhoewel ik geen onderwijs-
achtergrond heb, is hbo-land me dus niet
helemaal vreemd. Via m’n advieswerk kwam 
ik ook terecht in Costa Rica, waar ik aandeel-
houder werd, en nog steeds ben, van een hout-

en koffieplantage en een hotel. Leuk, maar al
met al voelde ik mezelf te veel een eenpitter
worden. Het werk van adviseur is tamelijk
solistisch, ik begon collega’s te missen en het
natuurlijke proces van zelfreflectie dat daarbij
hoort. Ik zocht iets nieuws, innovatiefs, maar
wel met een zekere mate van vrijheid. Dat heb
ik in deze functie gevonden.’ 

risicomanagement
‘De dienst amc ondersteunt het management
in het afleggen van verantwoording. We voor-
zien het management van sturings- en
besturingsinstrumenten. Bereikt de HR haar
doelen en doen we nu wat we met z’n allen
hebben afgesproken? Daarbij is het
ontwikkelen van risicomanagement een van
onze belangrijkste taken. We moeten leren
denken in scenario’s, bijvoorbeeld: Wat
betekent groei, stabilisatie of krimp voor de
organisatie? Wat zijn de implicaties van deze
scenario’s voor p&o, voor huisvesting, voor de
kwaliteit van het onderwijs? Waar liggen de
grenzen van groei? Hetzelfde geldt voor in- en
doorstroom. Wat is ons rendement? Hoe gaan
we om met tussentijdse uitval, hoe sluit ons
product aan bij de afnemer? Ik kijk heel graag
naar commercials omdat ik het heel boeiend
vind om te zien hoe bedrijven deze vraag in
een paar seconden beantwoorden. Het is de
bedoeling dat managers zich zo weinig moge-
lijk overvallen voelen door ontwikkelingen. Zij
moeten het gevoel hebben aan de knoppen te
zitten. Dat betekent wel dat wij ons met veel
dingen moeten bemoeien. Dit botst weleens
met de instellingscultuur. Aandacht voor een
ander wordt binnen deze organisatie vaak
ervaren als controle, je onterecht op het gebied
van de ander begeven. Er zal een cultuur-
omslag moeten komen waardoor mensen zich
gaan realiseren dat de inbreng van ‘de ander’ in
je eigen voordeel kan zijn.’

frisse blik
‘Ik werk hier nog maar kort maar er valt me
een aantal dingen meteen op. De organisatie is
organisch, dat wil zeggen: Veel dingen ont-
staan spontaan. Hierin huist kracht maar

ergens moet een check zijn: Past dit wel
binnen de koers van de organisatie? 
Een primaire taak voor het amc. En ik zie heel
veel passie, soms zo veel dat ik zou willen
zeggen: rustig aan, dan breekt het lijntje niet.
Bovendien vind ik het opmerkelijk dat er,
ondanks de fikse groei die de HR doormaakt,
genoeg docenten lijken te zijn. Ik loop hier nog
niet lang genoeg rond om de vraag te kunnen
beantwoorden of er kwalitatief de juiste
mensen worden aangetrokken. Worden korte-
termijnbehoeftes vervuld of wordt in het aan-
namebeleid ook rekening gehouden met de
capaciteiten van het docentenkorps op langere
termijn? Tenslotte zie ik een algemeen gevoel
van onzekerheid binnen het management van
de clusters. Zoiets als een stuurman die niet
helemaal zeker is of ie de goede kant op gaat.
Alles loopt, maar is dat te danken aan manage-
mentinspanningen of is dat min of meer
toevallig? Dat gevoel van controle moeten en
kunnen we versterken. Die stempel hoop ik
binnen de hogeschool te kunnen drukken.’

DvN

Het Centrum voor Externe
Betrekkingen (CEB) is gesitueerd in
fonkelnieuwe kantoren op de
locatie Museumpark. Projectleider 
George Brouwer legt graag uit wat
de plannen voor de komende tijd

zijn. ‘Het is een enorme operatie.
Vanuit het CEB ondersteunen we
de clusters bij het opbouwen van
de Bureaus voor Externe
Betrekkingen (BEB).’ Het doel van
deze organen is om in het kader
van Outside In Inside Out (OIIO)
contacten met bedrijven, instan-
ties en overheidsinstellingen te
leggen of te intensiveren en zo
samenwerkingsverbanden te
realiseren. Hiervoor moet in ieder
geval de communicatie tussen alle
interne partijen verbeteren, niet
alleen de CEB’s en BEB’s maar ook
andere afdelingen die al langer
betrokken zijn bij externe

betrekkingen, zoals de
Transfergroep en de acht steden
met hun lectoren en programma-
managers. ‘Stuk voor stuk mensen
met een eigen netwerk buiten de
HR die nu nog onvoldoende
gecoördineerd van elkaar
opereren. Wij willen dit allemaal in
kaart brengen zodat we optimaal
gebruik kunnen maken van reeds
bestaande contacten. Dit moet
samenkomen in een interactieve
databank die nu wordt gemaakt
door de afdeling ICT. Zo kan een
bestuursvoorzitter die gaat praten
met een groot havenbedrijf straks
eerst een kijkje nemen in de

databank zodat hij weet op welke
manieren de HR al banden met dat
bedrijf heeft, een goede binnen-
komer.’ 
Maar het hoofddoel blijft uiteraard
het inzetten van studenten in de
praktijk en het binnenhalen van
die praktijk op de HR. 
Een gecentraliseerde manier van
werken vereist veranderingen
binnen de organisatie en dat gaat
op vele niveaus tegelijk. 
Niet alleen praktische zaken als
een databank, accountmanagers
en een fysiek bureau zijn hiervoor
nodig, maar ook moet de ‘CEB en
BEB-visie’ tussen de oren van alle
clusters komen. ‘Het is wennen,
maar in de overleggen met de
clusterdirecteuren heb ik alleen

maar gemerkt dat ierdereen 
vindt dat de externe contacten
geprofessionaliseerd moeten
worden. De HR is uniek met deze
aanpak, we wijken af van andere
hogescholen en moeten daarom
nog zoeken naar de juiste
invulling. In januari zullen alle
onderdelen samenkomen en
zullen CEB en BEB volledig draaien
zoals we voor ogen hebben.’ 
Rest Brouwer nog het
belangrijkste te vermelden wat
betreft de huidige status: 
‘Het telefoonnummer functioneert
en de bedrijven weten ons al te
vinden. De muren staan er, aan de
inrichting wordt hard gewerkt.’ 

SaS

‘Na m’n studie andragogie kwam
ik de eerste tien jaar van m’n
carrière terecht in de volwassenen-
educatie en het landelijk instituut
van bestuursacademies. Daar
ontwikkelde ik alle management-
trainingen voor het topmanage-
ment van gemeenten. Daarnaast
heb ik gewerkt aan de herstructu-
rering van het bestuursdienst-
onderwijs. Het (hoger) onderwijs
is me dus niet geheel vreemd,
zeker ook omdat ik drie kinderen
heb in de leeftijd van de studenten
die hier rondlopen. Dat zorgt er-

voor dat deze nieuwe omgeving
toch vertrouwd aanvoelt. Op m’n
28-ste ging ik organisatiesocio-
logie studeren en daarna kwam ik
terecht in allerlei verschillende
p&o-functies. Ik heb bijvoorbeeld
een fusieproces van drie verschil-
lende gemeentes tot de gemeente
Halderberge geleid, de gemeente
waarin ik nu woon. Ook in de ge-
meentes Zoetermeer, Vlaardingen
en Breda was ik begeleider van
veranderingsprocessen. Bij m’n
laatste werkgever, de gemeente
Spijkenisse, was ik hoofd p&o.’

enorme groei
‘Belangrijke thema’s die mijn werk
de komende tijd zullen bepalen,
zijn het opvangen van de p&o-

consequenties van de enorme
groei van deze school. Daarnaast
het ondersteunen van de profes-
sionalisering van docenten ten
behoeve van het ROM (Rotterdams
Onderwijs Model). Er bestaat
natuurlijk zorg om de vervulling
van moeilijk vervulbare vacatures
(docenten en ondersteunend
personeel) als gevolg van groei en
vergrijzing, en om handhaving
van de beoogde kwaliteit. Het
project professionalisering &
implementatie (dat zorg draagt
voor een uitgebreid professionali-
seringsaanbod voor onderwijzend
en ondersteunend personeel –
red.) dat onlangs is ondergebracht
bij p&o moet je ook in dit licht
zien. En tenslotte zal ik ook nog
bezig zijn met de afronding van
de invoering van het nieuwe
functiehuis. Naar mijn idee is dat
voor de docenten helder en trans-

parant, maar voor het ondersteun-
end personeel kan ik nog geen
functiehuis ontdekken. Dat moet
nog worden opgetrokken. 
‘Het is van enorm belang dat de
hogeschool het profiel heeft van
een goede werkgever. Als dat lukt,
kun je de beste mensen uit de
arbeidsmarkt trekken. De kwaliteit
van het personeel is de kritische
succesfactor. Goede arbeidsvoor-
waarden zijn daarbij essentieel,
maar óók aandacht voor
ontplooiing en mobiliteit van 
het personeel en sfeer en cultuur
van de instelling spelen een
belangrijke rol. Ikzelf ervaar de
sfeer hier als inspirerend. Er waait
een positieve wind en er is een
hoog ambitieniveau. Maar: die
sfeer moet blijvend waargemaakt
worden. Daaraan hoop ik een
bijdrage te leveren.’

DvN

Arbeid adelt
Deze personeelsrubriek komt uit bij
voldoende nieuwsaanbod. Nieuwe directeuren
worden voorgesteld, vertrekkende
medewerkers blikken terug op hun jaren bij
de HR. Maar ook afdelingsevenementen en
berichten van de personeelsvereniging
hebben hier een podium. Heeft u
personeelsnieuws, mail dat dan naar
profielen@hro.nl.
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Vanaf 1 september heeft de dienst p&o een nieuwe directeur:
Marion Duivenvoorde (53). Ze komt hiermee terug in de sector

waar ze ooit begon: het onderwijs.

CEB en BEB, de afkortingen
veroveren langzamerhand 

een plekje in het HR-jargon. 
Het grootschalige project 

ter bevordering van de externe
betrekkingen is op de jaaropening

uitgebreid aan bod gekomen,
de buzz in de wandelgangen 

is optimaal, maar hoe staat het 
er eigenlijk mee?

CEB werkt hard aan inrichting
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Museumpark
Theo van der Burg (ma/di/do(vrij)) 

010-241 42 56, kamer ML 1.84,
T.W.van.der.Burg@hro.nl

Peggy Schultz (ma/di/wo/do) 
010-241 42 52, kamer ML 1.86,
P.J.Schultz@hro.nl  

Cas Jönsthövel (vr) 
010-241 42 52, kamer ML 1.86,
C.L.Jonsthovel@hro.nl

Kralingse Zoom
Puck van der Land (di/wo) 

010-453 62 43, kamer 01.230,
A.van.der.Land@hro.nl

Jannie Verdonk (oneven weken wo/vr afwezig)
010-453 62 48, kamer 01.305,
J.Verdonk@hro.nl

Jan van Westrenen dagelijks bereikbaar 
(tussen 11-15 uur) 010-453 62 84 
kamer 01.307, J.G.van.Westrenen@hro.nl

Wijnhaven/Blaak
Mieke Bos (ma t/m do) 

010-241 46 96, kamer 2.125,
M.E.Bos@hro.nl

Frank Ooms 
010-241 47 85, kamer 2.123,
F.A.J.Ooms@hro.nl

Cas Jönsthövel (ma/di) 
010-241 47 85, kamer 2.123,
C.L.Jonsthovel@hro.nl

Pabo Dordrecht
Puck van der Land (do) afspraak via 

010-453 62 83. Spreekuur op locatie.
A.van.der.Land@hro.nl

Digitale decaan
http://intern.hro.nl/diensten/decanen/
digitaal/index.htm
Helpdesk Dyslexie
Contactpersoon: Nel Hofmeester
Academieplein B 1.08.
Afspraken voor di of do: 

010-241 49 82 / 46 81 
p.m.hofmeester@hro.nl 
International Office
Kralingse Zoom 91, K.Z2.002 (route 101), 

010-453 62 95/453 60 05, 
fax: 010-453 60 07, 
international-office@hro.nl.,
www.misc.hro.nl/intoff/index.htm 

Mediatheken
Info op 
http://mediatheek.hro.nl 
Catalogus hogeschoolmediatheken op
http://Vubissmart.hro.nl
Academieplein 010-241 48 20

Open: ma/di/do 8.30-21.00, 
wo/vr 8.30-17.30

Kralingse Zoom 010-453 62 78
Gebouw II, K.N1.104 (route 77)
Open: ma/di/do 9.30-16.30, 
wo 9.30-21.00, vr 9.30-14.30

Museumpark 010-241 43 93
Open: ma t/m do 8.30-21.00 u en 
vr 8.30-16.30

Wijnhaven 
010-241 47 02 (balie), 
010-241 47 73 (kunstkelder), 
010-241 46 54 (werkkamer)
Open: ma/di/do/ 9.00-21.00, 
wo/vr 9.00-17.00

Pabo Dordrecht Onderwijswerkplaats
Open: ma t/m do 8.45-16.30, 
di 18.00-21.00, do 18.00-22.00; 
vr 8.45-14.30

NB: Tijdens schoolvakanties zijn er gewijzigde
openingstijden!

StudieDocumentatiehoek
Mediatheek, locatie Wijnhaven 61

Info (opleidingen) 

Studievoorlichting zoekt enthousiaste
studenten voor oriënteren
Van oktober t/m mei heeft de afdeling studie-
voorlichting regelmatig leerlingen uit 3 havo
en 3 vwo op bezoek. Door middel van doe-
opdrachten kunnen deze leerlingen kennis-
maken met een aantal opleidingen. Op deze
manier worden zij voorbereid op het maken
van hun profielkeuze. Lijkt het je leuk om
jouw opleiding tijdens het oriënteren te
vertegenwoordigen en ben je tweede-, derde-
of vierdejaars student? Geef je dan nu op via
studievoorlichting@hro.nl of 010-241 44 00,
onder vermelding van ‘aanmelden oriënteren’.
Voor je deelname aan het oriënteren ontvang
je een financiële vergoeding. Ook kun je in
sommige gevallen kiezen voor studiepunten,
maar dit kan alleen in overleg met je
opleiding.

Wie of wat bepaalt wat succes is in de
kunst?
Deze vraag staat centraal tijdens vier bijeen-
komsten die Studium Generale en het cluster
Media aan de Maas samen organiseren.
Gekeken wordt hoe de verschillende spelers
(o.a. museum, journalist, kunstonderwijs,
subsidiënt) zich binnen de hedendaagse
beeldende kunstwereld bewegen. En hoe
verhouden deze verschillende partijen zich
tot elkaar?
Ma 6 november, 16.00-17.45 uur: 
Rammelen aan de poort.
Ma 13 november, 16.00-17.45 uur:
Grensvervagingen in de kunst.
Ma 20 november, 16.00-17.45 uur: 
Dutch Art (debat is in het Engels).
Do 30 november, 20.00-23.00 uur: 
De Rotterdamse matras. 

adressen opleidingen

Hogeschool Rotterdam
Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam
telefoon (010) 241 41 41 / fax (010) 241 42 11
www.hro.nl

Academieplein (algemeen)
• Instituut voor Service Management
• Rotterdams Instituut voor Bouwkunde, Architectuur,

Civiele Techniek en Stedenbouw (RIBACS)
• Techniek en Engineering
• Laboratoriumopleidingen
G.J. de Jonghweg 4-6, 3015 GG Rotterdam
telefoon (010) 241 48 41 / fax (010) 241 48 02

Kralingse Zoom 
• Opleiding personeel & arbeid
• Rotterdam Business School
• Economische Opleidingen (HES)
• Transfergroep Rotterdam (TR)
• Graduate Department
Kralingse Zoom 91, 3063 ND Rotterdam
telefoon (010) 453 62 00 / fax (010) 452 70 51
telefoon TR (010) 453 60 60 / fax (010) 453 60 61 

Museumpark 
• Lerarenopleiding pabo
• Gezondheidszorgopleidingen
• Gedrag en maatschappij opleidingen
• Rotterdams Instituut voor Informatica Opleidingen

(RIVIO)
Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam
telefoon (010) 241 41 41 / fax (010) 241 42 11

Lloydstraat
• Hogeschool voor de Zeevaart (MAROF)
Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam
telefoon (010) 448 64 00

Wijnhaven/Blaak
• Lerarenopleiding VO/BVE (Voortgezet

Onderwijs/Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie)

Wijnhaven 61, 3011 WJ Rotterdam
telefoon (010) 241 47 47 / fax (010) 241 47 01

• Willem de Kooning Academie 
• Art, media & design
Blaak 10, 3011 TA Rotterdam
telefoon (010) 241 47 50 / fax (010) 241 47 51

Kubus 
• Art, media & design/Lerarenopleiding
Overblaak 85-87, 3011 MH Rotterdam
telefoon (010) 241 41 51 / fax (010) 241 41 52

Regiolocaties
• Pabo 
Achterom 103, 3311 KB Dordrecht
telefoon (078) 611 26 00

Assessment Centre
Museumpark 010-241 44 00 

Afdeling Studentregistratie
Bureau inschrijving: 

010-241 42 00, Museumpark MH 02.212
Open: 8.00-16.30 

Bureau Instroom: 
010-241 43 37, Museumpark MH 02.212

Bureau Studievoorlichting
Open: ma/di/do 9.00-17.30, 
wo/vr 9.00-17.00, Museumpark,
studievoorlichting@hro.nl

Centrum Externe Betrekkingen
Museumpark, telefoon 010- 241 44 44, 
fax 010-241 44 41,
externebetrekkingen@hro.nl,
www.externebetrekkingen.hro.nl 

Centrum voor Topsport en Studie
Contactpersoon Mariëtta Broersma, Kralingse
Zoom, 010-453 6048 of 06-48 13 58 48

Copyshops Xerox
Kralingse Zoom: 010-453 62 18
Museumpark: 010-241 42 01
Academieplein: 010-241 49 16

Helpdesks
Computers
Open: ma t/m do: 8.30 tot 16.30, vr: tot 16.00
In schoolvakanties gesloten. Tussen 8.30 en
17.00 telefonisch bereikbaar op:
Academieplein, I 302, 

010-241 48 23, 
Ict-servicedesk-Academieplein@hro.nl

Museumpark, MH 01.121, 
010-241 44 11, 
Ict-servicedesk-Museumpark@hro.nl 

Wijnhaven/Blaak, kamer 03, 
010-241 47 07, 
Ict-servicedesk-Wijnhaven@hro.nl

Kralingse Zoom, K.01.425 (route 43), 
010-453 62 57, 
Ict-servicedesk-Kralingsezoom@hro.nl

Logopedie
Contactpersonen: Mieke Bosch en Jeanine
Hoogerland 
Wijnhaven 61, 
cluster lerarenopleiding VO/BVE, 

010-241 46 80
Helpdesk Nederlands en Nederlands als
tweede taal
Taalspreekuren
Academieplein

Mevrouw Chris Pleisner,
E.C.Pleisner@hro.nl, 010-241 41 24 
(ma, di, wo, vrij)

Kralingse Zoom
Roel Huysmans, C.W.M.Huysmans@hro.nl,
010-241 45 43 (ma t/m vrij)

Museumpark
Mevrouw Hilde Valentin,
H.M.Valentin@hro.nl, 010-241 45 43
(ma, di-mi, do) en 
mevrouw Maureen Crijns,
M.M.F.Crijns@hro.nl, 010-241 45 95 
(ma, di, do, vrij)

Wijnhaven
Mevrouw Pauline Tonkens,
P.A.Tonkens@hro.nl, 010-241 43 82 
(ma, di, do, vrij)

Informatie Beheer Groep (IBG)
Wilhelminakade 131A Rotterdam 
ma t/m vr 9.00-17.00
IB-groep Infolijn 050-599 77 55 (9.00-20.00),
www.ib-groep.nl

Meldpunten
Facilitaire dienst
Academieplein 010-241 48 08/48 06
Kralingse Zoom 010-453 62 61 (K.M0305,
route 38)
Museumpark 010-241 42 15/42 19
Wijnhaven/Blaak 010-241 47 47/47 40

Readershop
Academieplein (2e etage)

Open: ma 9.00-20.00, di 8.30-20.00, 
wo 8.30-17.00, do 8.30-19.00, 
vr 10.00-14.00
Gesloten ma/di/do 13.00-13.30 en 
18.00-18.30, wo 13.00-13.30

Kralingse Zoom (passage M0.308, route 35)
Open: ma t/m vr 9.00-17.00

Museumpark
Open regulier: ma/do 10.00-12.30,
13.00-15.00, 17.00-18.30, 
di/wo/vr 10.00-12.30,13.00-15.00. 
In 1e kwartaal eerste 2 lesweken hele dag
geopend. In 2e, 3e, 4e kwartaal de eerste
lesweek hele dag geopend.

Wijnhaven (begane grond) 
Open: ma 9.00-16.00, di/do 9.00-16.00 en
17.00-19.00.; vr 10.00-15.00. Woensdag
gesloten. Gedurende de eerste twee weken
van elke onderwijsperiode dagelijks open
van 9.00-20.00. 

Servicecenter onderwijs & studenten
(SCOS)
Frontoffice SCOS: kamer MH 00.323. Open:
dagelijks van 10.00-17.00.
tel: 010-241 42 28
Voor vragen over keuzeonderwijs: 
010-241 45 22/keuzeonderwijs@hro.nl
Decanen
Academieplein
Henk de Klerk (di/wo/do/vrij tot 15.00 uur) 

010-241 48 45, kamer B 1.02,
H.G.de.Klerk@hro.nl

Marie-Enne Brasser (ma/di/do tot 15.00 u) 
010-241 48 44, kamer B 1.10,
M.E.Brasser@hro.nl
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