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Inspirator (m/v)
Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal
International, windt er geen doekjes om.
Geen aandacht in VI voor de vrouwenvoetbal-
competitie. Hij schrijft in zijn blad immers ook
niet over blaasvoetbal.
Nova, Netwerk, Het Journaal: Experts die
hun licht laten schijnen over economische,
politieke, veiligheidskwesties zijn vrijwel altijd
van het mannelijke geslacht. ‘Wij wachten met
smart op een debat tussen vier vrouwen en
één excuusman, laten we de rollen nu eindelijk
eens een keer omdraaien.’ Hoe vaak onder-
werpen wij op onze, door vrouwen
gedomineerde, redactie kranten en media
aan dergelijke kritische beschouwingen?
Hoe vaak verzuchten we dat het nog steeds
A Man’s World is? Vaak, heel vaak. Totdat een
maand of wat geleden het schaamrood de
eigen kaken kleurde. Bij de evaluatie van de
vorige jaargang van Profielen bleek dat wij in
onze serie Inspiratoren niet één keer een
vrouw hadden geportretteerd. Tien mannen in
een serie van tien. Interessante mannen, stuk
voor stuk, kopstukken in hun eigen werkveld.
Maar waarom geen vrouw? Waarom dringen
de mannelijke rolmodellen zich zoveel
makkelijker op, terwijl we in staat bleken heel
snel een lijst vrouwelijke kopstukken te pro-
duceren? Annemarie van Gaal (Profielen 51),
Susan Bijl (dit nummer), Heleen Mees,
Neelie Kroes, Els Swaab, Leanne van den Hoek,
Riek Bakker en de meiden van Halal, om er
maar eens een paar te noemen. Het zal wel
iets te maken hebben met de status van
vrouwen in onze maatschappij en hoe dat
ons denken beïnvloedt.
Maar een nieuwe jaargang betekent gelukkig:
nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit jaar alleen
vrouwelijke inspiratoren. Om volgend jaar het
evenwicht weer te herstellen.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen
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PROFIJTJES
GEZOCHT: BEGELEIDERS
Met vmbo-scholieren in gesprek over vooroordelen
en groepsgedrag? Vrijwillige begeleiders gezocht
voor de tentoonstelling ‘Denk jij buiten je INBOX’
in Delfshaven. Meer info?
Inbox.criticalmass.nu/Hiske@criticalmass.nu/ 06-
16131475

KENNISMAKEN MET HET CHRISTELIJK GELOOF
Op 4 oktober start het NSR met de Alpha Cursus.
Deze cursus is een kennismakingscursus met het
christelijk geloof voor studenten. Als je het leuk
vindt om over geloof na te denken, kijk dan op
www.studentalpharotterdam.nl. De cursus is gratis.

ZAKENPROFIJTJES
EXPER RIJOPLEIDING
Leer autorijden van een ervaren instructeur,
meer dan 10 jaar ervaring. Lessen mogelijk in
Rotterdam en Den Haag. Informeer naar de
speciale studententarieven.
Telefoon 06-14 36 34 92.

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.

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 tien autorijlessen
€ 19,50 per les, daarna € 26,50 per les. Speciaal
studentenpakket! 30 lessen à € 23,- per les.
Telefoon 010-425 77 26.

CENTRALE DISCOTHEEK ROTTERDAM.
Meer dan 300.000 cd’s en alle *muziek-dvd’s* leen
je bij de Centrale Discotheek Rotterdam.
En nu zijn ook 6.000 albums gratis digitaal te
leen! Het lidmaatschap kost slechts € 10,50 per
jaar, voor leden van de Bibliotheek Rotterdam is
dit gratis. Meer info: www.muziekweb.nl.

WERKEN VOOR BIER?
Je gebruikt je computer voor meer dan alleen
msn? Wij zoeken parttimers voor diverse ICT-
gerelateerde klussen, 8-16 uur per week, centrum
Rotterdam. Mail coert.coomans@belcentrale.nl.

DE RIJSCHOLEN CONCURRENT
Speciaal studentenpakket! 30 rijlessen € 21,50
per 50 minuten. Rijbewijs te behalen vanaf
10 dagen. Kijk voor meer informatie op onze site
www.rijscholenconcurrent.nl of
bel 010-437 25 77.

GEZOCHT: MODELLEN
Goed geknipt/gekleurd haar belangrijk? Tegen
gereduceerd tarief (€ 7,50) op maandag, dinsdag,
woensdag. Info en afspraak: 06-38 78 35 25.
Witte de Withstraat 30, ingang locatie
Heads Academy.

Studenten en medewerkers van de Hogeschool
Rotterdam kunnen een GRATIS PROFIJTJE voor niet-
zakelijke mededelingen plaatsen. Mededelingen van
buitenstaanders (met een commercieel doel), de
zogenaamde ZAKENPROFIJTJES, kosten € 24,- (excl. 19
% btw) per 25 woorden of een veelvoud daarvan.
(Zaken)Profijtjes kunnen per e-mail (profielen@hro.nl) of
per post worden aangeleverd: Redactie Profielen, postbus
25035, 3001 HA Rotterdam. De redactie kan
(Zaken)Profijtjes zonder opgaaf van redenen weigeren.
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Xerox Service Center HRO

• Print- en kopieerwerk 
van visitekaartje t/m A3

• Posters van A2 t/m A0
• Promotioneel printwerk
• Branden van CD’s en DVD’s
• Produceren van readers
• Allerlei vormen van nabewerking

Documenten Dienstverlening voor  
de Hogeschool Rotterdam

 Onze Xerox Service Centers bevinden zich 
op de volgende locaties:

Museumpark 40 Telefoon: 010 241 4201 
 Academieplein 4-6 Telefoon: 010 241 4916 
 Kralingse Zoom 91 Telefoon: 010 453 6217

 Openingstijden: 08.00 - 17.00 
E-mail: drukwerk@hro.nl

Waar vindt u ons:



Laatst ontvangen sms’je
Dat ging over een werkafspraak.
Ik werk via een uitzendbureau in
de horeca.

Trots op… Het feit dat ik af-
gelopen zomer als kok voor mijn
zeilteam alles zelf heb gedaan.
Tijdens voorgaande ervaringen
en vakantiebaantjes was ik nog
de assistent, nu was ik de chef.

Hekel aan… Mensen die niet
het maximale uit zichzelf halen.
Je ziet dat bijvoorbeeld bij
scholieren die niet inzien dat ze
een opleiding moeten afronden om
later een baan te kunnen krijgen.

Vijf jaar geleden… Begon ik
aan mijn stage van de hotelschool.
Dat was in Antwerpen achter de
balie van een hotel. Verder sportte
ik veel, vooral hardlopen om mee
te kunnen doen aan de Roparun.

Dagje ruilen met… Jamie Oliver.
Ik wil weleens weten hoe hij dat
allemaal doet. Leven als tv-kok en
chef van meerdere zaken.
Hij heeft ook in zeer korte tijd op
zestig scholen gezond voedsel in
de kantine op het menu gekregen.
Ik zou dat wel een dagje mee
willen maken.

In het weekend… Werk ik één
of twee avonden in de horeca.
Dat is gevarieerd. De ene keer
serveren op feesten en een andere
keer weer in de keuken. Verder ga
ik graag naar voetbalwedstrijden.
Ik heb een seizoenskaart van
NAC. En ik ga graag stappen.

Geleerd op de HR… Vakkennis.
Ik kom niet van de havo en heb
vooral in het eerste jaar veel zelf
moeten leren. Het lesgeven leer je
echt in de praktijk, dus niet op de
hogeschool.

Boek… Ik hou van fantasy van
Tolkien en Maryson. Fantasy is
leuk omdat je de echte wereld
achter je laat en je waant in een
wereld waar veel mogelijk is.

Film… Lord of the Rings.
Het laatste deel vond ik het beste.
Er werd mooi naar het einde toe-
gewerkt.

CD… De cabaretprogramma’s van
Acda en de Munnik.

Verslaving… Ik denk toch wel
voetbal. Ik volg het heel intensief
door bijvoorbeeld iedere dag op
websites te kijken. En als er voet-
bal op tv is en ik ben thuis, dan
kijk ik altijd. Naast NAC volg ik
de grote competities.

Ooit… Dat kan twee kanten op.
Of ik ga op mijn zeventigste met
pensioen als leraar geschiedenis.
Of ik ben eigenaar van een eigen
horecabedrijf. En dan het liefst
een loungeachtige gelegenheid
waar mensen terecht kunnen voor
een hapje eten, een drankje en
goede muziek.

Informatie over de Tour de Voile
vind je op de website van het team
van Bas: www.delftchallenge.nl of
op de website van de organisatie:
www.tourvoile.fr.

MG
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DELTA – TU Delft
Bierestafette in de ban
Niet iedereen ziet de lol in van nieuwe stu-
denten en introductieprogramma’s. Zo kreeg
de Delftsche Studenten Bond (DSB) geen ver-
gunning voor een bierestafette in de stad.
Het drankspel zou slecht zijn voor het imago
van Delft als toeristenstad. Jammer vindt de
DSB. Zeker omdat de biercantus, waar veel
meer gedronken wordt, wel mag doorgaan.
Bovendien reageerden omstanders voorgaande
jaren juist positief op de estafette.

Univers – Universiteit van Tilburg
Bewonersprotest tegen studentenfeest
In Tilburg gingen bewoners bijna de barricades
op om de plaatsing van een feesttent bij hun
huis te voorkomen. Het plan was om de door-
gang met auto’s te blokkeren. De buurtbewo-
ners kregen pas twee weken van tevoren te
horen dat er een feest voor vijftienhonderd
eerstejaars bij hun huis zou plaatsvinden.
Bewoners dachten in eerste instantie dat de
feestelijkheden de hele week zouden duren.
Het ging maar om één avondje. De enige
gedupeerde lijkt een klein paardje dat op het
terrein graast waar de feesttent staat.

Punt.01 – Avans Hogeschool
Kleren aan
Organisatoren van het introductiekamp van
studentenvereniging Virgo zijn bang dat het
té gezellig wordt. Mannelijke en vrouwelijke
studenten slapen strikt gescheiden in twee
gymzalen waar toezicht is om ervoor te zorgen
dat studenten niet in de verkeerde zaal de
nacht doorbrengen. ‘Een beetje zoenen in de
soos mag tijdens het introductiekamp, maar
’s nachts blijven de kleren aan. Na de intro-
ductieweek moeten de studenten zelf maar
weten wat ze doen’, aldus Ronnie Feskes, één
van de organisatoren van het kamp.

MG

Ja
Denira Agard – vierdejaars bml
(biologie en medisch laboratorium-
onderzoek)
Ik woon met negen huisgenoten
samen en daar ben ik een stuk
zelfstandiger van geworden.
Je moet alle zaken zelf regelen:
bank, verzekering, school, de was,
eten enzovoort. Het is een goed
begin naar zelfstandigheid.

Nee
Mark Sinke – eerstejaars sph
(sociaal pedagogische hulp-
verlening)
Ik woon in Schiedam en vind op
kamers wonen niet essentieel.
Met studie, een bijbaantje, contact
met vrienden en eventueel een
relatie heb je al genoeg aan je
hoofd. Als je ook nog de zorg
hebt voor een eigen huis zou dat
mogelijk te veel worden.
Zelfstandig worden kan altijd nog.

Ja
Xavier de Graaf – tweedejaars tma
(trade management gericht op
Azië)
Voor mezelf vind ik het niet meer
nodig; ik ben 24 en woon zelf-
standig. En bij mijn vorige school
woonde ik in dezelfde plaats.
Maar als ik nu zeventien of acht-
tien zou zijn, zou ik het wel doen.
Het hoort erbij, je begint dan echt
een nieuw leven en hebt meer
plezier in je studie. Dat merk ik
ook aan de mensen die ik ken in
die leeftijd.

Wat vind jij? Doe mee met de poll
op www.profielen.hro.nl.

JvN

klacht van
Student commercieel management
tegen
Voorzitter van de examencommissie cluster
commercieel management
uitspraak college van beroep
ONGEGROND

Juiste code of niet?
Een student gaat in beroep tegen de
beslissing geen extra herkansingsmogelijk-
heid te bieden voor het tentamen Engels.
De student vertelt dat zijn tentamen Engels
in een eerdere periode met een dag ver-
vroegd was, waardoor hij minder voor-
bereidingstijd had en om die reden is
gezakt. Hij wilde nu zeker weten dat er
niet geschoven zou worden met de datum.
Daarom deed hij bij het frontoffice navraag
door de code van het vak te geven en zo
de datum te vernemen. Op de dag voor
dit tentamen kwam hij erachter dat zijn
tentamen een andere code had en dat het
eigenlijke tentamen Engels al had plaats-
gevonden. Hij legt de schuld hiervan neer
bij de hogeschool. Door foutieve informatie
heeft hij nu een kans minder om het vak te
halen. En loopt zijn stage misschien zelfs
gevaar.
De voorzitter van de examencommissie
geeft aan dat de datum voor het tentamen
al maanden vaststond. De student zou de
juiste code niet genoemd hebben bij het
frontoffice. Op het tijdstip waarop de
student dacht dat het tentamen plaats had,
was er wel een ander tentamen Engels.
De student moest dit tentamen ook nog
herkansen. De voorzitter kan zich voor-
stellen dat de student zich vergist heeft
en de twee codes verwisseld heeft. Bij een
correcte code zal het frontoffice nooit ver-
keerde informatie verstrekken. De student
kan het tentamen in de herkansingsperiode
nog halen en daarom is een extra mogelijk-
heid niet nodig.
Het feit dat de datum van het tentamen
tijdig bekend was, opgeteld bij de her-
kansingsmogelijkheid die de student nog
heeft, deed het college van beroep
besluiten het verzoek van de student
ongegrond te verklaren.

MG
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Welles-nietes

WAT VIND JIJ?

De concurrentie

Wiebenjijdan?
Bas van Burik houdt wel van een uitdaging.

Zo was hij afgelopen zomer kok voor
het ‘Van Uden TU Delft Van Oord sailing team’
tijdens de Tour de Voile, een Tour de France

voor zeilboten. Hij maakte deel uit
van de shore crew en regelde dagelijks
het eten voor bijna twintig mensen.

BAS VAN BURIK (23)
Derdejaars lerarenopleiding geschiedenis
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Op kamers wonen hoort bij je studietijd

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

Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, gaan zoveel
mogelijk studenten op kamers wonen en blijven ze
ook na hun studie in de Maasstad wonen. Maar wil
de student dat zelf wel? Of blijft hij liever thuis bij
moeder die de was en boodschappen doet?
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War Child-directeur Willemijn Verloop

Hoe gaan al de verschillende hulporganisaties
als War Child, Oxfam Novib, Unicef,
Artsen zonder Grenzen (AzG) met elkaar om?
Is er concurrentie of wordt er samengewerkt?
‘In het veld werken we vrij goed met elkaar
samen, onder andere met AzG, want onze
organisaties zijn complementair aan elkaar.
En AzG helpt ons ook wel met de gezondheid
van onze medewerkers, wat we uiteraard heel
belangrijk vinden. De Verenigde Naties doen
veel overkoepelende coördinatie om ervoor
te zorgen dat verschillende hulporganisaties
elkaar niet voor de voeten lopen. Het is lastig
om in crisisgebieden die communicatie af te
stemmen, het gaat lang niet altijd perfect.
Wij hebben wel het voordeel dat we ons nooit
middenin de chaos van acute rampen, zoals
een aardbeving, of middenin oorlogsgeweld
bevinden. Het heeft pas zin om psychosociale
hulp te geven aan kinderen en te bouwen aan
hun ontwikkeling als basisbehoeften als onder-
dak, voedsel en relatieve veiligheid aanwezig
zijn. Uiteraard zitten hulporganisaties in
Nederland allemaal op diezelfde euro te azen,
maar we zijn geen concurrenten van elkaar.
Geen enkele organisatie kan in zijn eentje de
problemen in de wereld oplossen.

Als jongeren iets willen gaan doen in de richting
van ontwikkelingssamenwerking, wat zijn dan
de beste keuzes die ze nu kunnen maken?
‘Ik denk dat het heel belangrijk is om vrij-
willigerswerk te gaan doen. Wij kijken er in
ieder geval naar als mensen bij War Child
solliciteren. Vooral vrijwilligerswerk in een
ontwikkelingsland is een pre. Al heb je een
geschikte studie gedaan, je moet ook op
andere manieren werkervaring opdoen die
relevant is voor je uiteindelijke ambities.’

Ga je je kinderen in de toekomst meenemen
naar gebieden waar War Child actief is?
‘Absoluut, ik denk dat je niet vroeg genoeg
kan leren dat wat wij hier in Nederland hebben
niet standaard is. Dat het leven er ook heel
anders kan uitzien. Ik zou mijn kinderen heel
graag te zijner tijd willen meenemen naar
ontwikkelingslanden. Om ze te laten zien hoe
bevoorrecht ze zijn.’

Jij zei onlangs: ‘Nederland is er niet humaner
of hartelijker op geworden… alle luxe heeft ons
vooral onveiligheid en wantrouwen gebracht.’
‘Ik vind het zorgelijk dat mensen in Nederland
minder interesse lijken te hebben in wat er
over de grens gebeurt. Met name sinds
11 september 2001 zie je dat mensen angstig
zijn geworden. Waar War Child in de basis
voor staat, is het opbouwen van een vreedzame
samenleving en ik ben bang dat de Nederlandse
samenleving niet vreedzamer aan het worden
is. We zijn bang voor onze islamitische buur-
man en we kijken alleen nog maar naar de
verschillen tussen mensen, niet naar de over-
eenkomsten. Ik vind dat we een enorme stap
achteruit zijn gegaan wat betreft vrijheid en
tolerantie. Daarom ben ik blij dat 5 mei nog elk
jaar gevierd wordt. Vooral voor jongeren: Wees
ervan bewust hoe belangrijk het is dat we hier

Kindsoldaten
Vandaag de dag worden 300.000 kinderen op
de wereld als soldaat ingezet. War Child wil met
een nieuwe campagne aandacht vragen voor
deze vaak vergeten groep. Willemijn Verloop:
‘Deze kinderen worden vaak gedwongen om
gruwelijke dingen te doen. Als ze vrijkomen is
het heel moeilijk om ze weer terug in de
samenleving te krijgen. Mensen zijn bang voor
ze, hun families accepteren hen niet meer.
Maar het belang van re-integratie van deze
kinderen is enorm, anders creëer je grote
problemen voor de toekomst.’ Om aandacht
te vragen voor de campagne van War Child
en om iets te leren over dit onderwerp,
organiseert Profielen op 20 november, op de
Internationale Dag van de Rechten van het
Kind, een lezing van de Soedanese ex-kind-
soldaat en rechtenstudent Kon Kelei op de
Hogeschool Rotterdam. Kijk voor meer
informatie over War Child op www.warchild.nl.
Informatie over de lezing vind je op
www.profielen.hro.nl.

Twaalf jaar lang was je directeur van War
Child. Sinds dit jaar deel je deze functie, om
uiteindelijk het directeurschap neer te leggen.
Hoe kijk je tegen die verandering aan?
‘Het nemen van die beslissing voelt heel natuur-
lijk. Ik zit nog twee jaar in de directie en zal
daarna ook actief blijven binnen de organisatie.
Ik ga niet weg bij War Child, maar ik draag de
dagelijkse leiding over. Het is belangrijk dat je
als organisatie blijft vernieuwen, vooral aan de
top. Het is tijd voor een nieuwe kapitein met
nieuwe ideeën, dat houdt de boel scherp.
Ik heb talloze ideeën over wat ik te zijner tijd
naast War Child zou willen gaan doen, maar
ik heb nog niet besloten wat het precies gaat
worden. Ik wil mezelf daar wat meer tijd voor
geven.’

Met welke motivatie heb je de keuzes voor de
studies geschiedenis en internationale
betrekkingen gemaakt?
‘Geschiedenis interesseerde me altijd al en het
leek me ook een leuke studie. Geschiedenis
geeft je een goed inzicht in waar het fout gaat
in de wereld, of in ieder geval waar het in het
verleden fout is gegaan. Daarnaast wilde ik
op mijn manier iets bijdragen aan een betere
wereld. De internationale betrekkingen zijn
na de Tweede Wereldoorlog heel erg veranderd
door de oprichting van de Verenigde Naties en
de Europese samenwerking. Er ontstonden heel
nieuwe manieren om internationaal problemen
en conflicten aan te pakken. Ik heb de tweede
helft van mijn studie in die richting gekoerst
door moderne geschiedenis en internationale
betrekkingen te kiezen en te kijken hoe je nou

zo concreet mogelijk kunt bijdragen aan het
oplossen van problemen in de wereld. Ik heb
bij zowel de Raad van Europa in Straatsburg als
de Verenigde Naties in New York stage gelopen.
Dat is me gelukt door heel hard op deuren te
kloppen. Ik heb op alle mogelijke manieren
geprobeerd om een voet tussen de deur te
krijgen. Daar moet je creatief maar ook brutaal
voor zijn. Ik heb allerlei mensen aanbevelings-
brieven voor me laten schrijven en regelde
introductiegesprekken bij belangrijke personen.
Op die manier probeerde ik bovenop die
enorme stapel te komen.’

Er zijn tientallen conflictgebieden in de wereld,
hoe bepaalt War Child waar zij actief is?
‘Het liefst zouden we in alle 35 landen waar
sprake is van een (post-)conflictsituatie, willen
werken. Maar daar hebben we niet genoeg geld
voor. In landen waar we actief zijn, willen we
wel echt een verschil maken en niet alleen een

klein projectje doen. We kijken of War Child iets
kan bijdragen in een bepaald gebied. Zijn er
veel andere hulporganisaties actief? Hoe is de
politieke situatie in een gebied, kunnen we
instaan voor de veiligheid van onze mede-
werkers? Kunnen we ter plaatste echt een ver-
schil maken, hoeveel kinderen kunnen we
bereiken? Zo zijn er nog heel veel punten die
samen bepalen of die euro die jij ons doneert
met een maximale effectiviteit kan worden
ingezet. We werken ook liever samen met
lokale partners dan dat wij in Nederland aan
een bureau verzinnen wat er moet gebeuren.
Door samen te werken, horen we van de ken-
ners in het veld wat er nodig en mogelijk is.’

‘Realiseer je HOE SNEL
een conflict geboren is’

Auteur: Sabine Schipper Fotografie: Levien Willemse

Interview

Willemijn Verloop (37) richtte twaalf jaar
geleden War Child Nederland op,

een organisatie die inmiddels wereldwijd
actief is in elf door oorlog en
geweld verscheurde landen.

Het doel van War Child is om kinderen
in voormalige oorlogsgebieden
psychosociale hulp te bieden en

ze weerbaarder te maken.
Door ze te laten sporten en spelen,

leren ze weer kind te zijn.

vrijheid kennen en dat je daar ook aan moet
werken. Neem het niet for granted. Realiseer je
hoe snel een conflict geboren is en hoe snel
iets uit de hand kan lopen. De helft van alle
postconflictgebieden in de wereld valt binnen
vijf jaar weer terug in oorlog. De kinderen van
nu moeten later het land besturen, dus als War
Child ze kan laten zien dat ze samen kunnen
sporten en spelen en elkaar kunnen vertrou-
wen, dan legt dat een basis voor de toekomst.’
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De populaire SUV’s die in steeds
grotere aantallen over de Nederlandse

wegen razen, slurpen brandstof.
Wereldwijd zijn ontwerpers bezig

met het ontwikkelen van een groene SUV.
Ook de Hogeschool Rotterdam doet mee

aan zo’n project. Maar liefst 180 studenten
van industrieel product ontwerpen en
autotechniek zijn hierbij betrokken.

Profielen nam een kijkje in de kelder.

Tien uur per dag
werken aan
EEN GROENE SUV

Ergens in een kelder onder het Academieplein
boetseren vier groepen studenten heel precies
vier automodellen van rode klei. De modellen,
ongeveer een meter lang, zijn van voor naar
achter doormidden gesneden en alleen de
linkerhelft wordt daadwerkelijk ‘geboetseerd’:
De één schraapt met een metalen plaatje dunne
laagjes van het dak, de ander peutert met een
spatel handvatten in de deuren.
De studenten zijn niet zomaar aan het
knutselen, maar maken een exacte, drie-
dimensionale weergave van ontwerptekeningen
die als voorbeeld aan de muur hangen. Vier ver-
schillende SUV-modellen, gericht op de markten
van Amerika, Hong Kong, India en Europa.
Vanuit Tsjechië zijn drie studenten industrieel
ontwerp ingevlogen om de tekeningen te
maken die nu gekleid worden. De ontwerpers
moesten op hun beurt natuurlijk wel rekening
houden met de aërodynamica, de wielop-
hanging en de aandrijving die weer door
andere groepjes uitgedacht is.

Eén groep is bezig met het ontwikkelen
van een compleet chassis, dat weer
onder alle vier modellen moet passen.
Om te zorgen dat er geen mensen langs
elkaar heen werken, houdt weer een

ander groepje het complete voertuig in de
gaten. Zo kun je wel even doorgaan, want

er zijn 180 studenten die aan
dit project meewerken.

In de auto-industrie worden nieuwe
modellen altijd één op één geboet-
seerd voordat er prototypes gebouwd
worden. Vervolgens worden de model-
len geverfd en verder afgewerkt zodat
de kleimodellen niet meer van echt te

onderscheiden zijn. Boetseren, hoe precies ook,
is nu eenmaal goedkoper dan het bouwen van
een volwaardig prototype.
Ook op het Academieplein maakt het kleien,
ontwerpen, managen, integreren en promoten
deel uit van een groter plan. De Amerikaanse
organisatie voor duurzame mobiliteit SSM-OSGV
wil de auto-industrie uitdagen meer energie-
zuinige technieken te ontwikkelen en toe te
passen. ‘En hoe kun je dat beter doen dan in
de achtertuin van die industrie zelf?’, vraagt
de organisatie retorisch. Door een goedkope,
energiezuinige auto te ontwikkelen, wil de
organisatie de concurrentie aanwakkeren
hetzelfde te doen.
Roeland Hogt, docent autotechniek, kreeg
van het SSM-OSGV de vraag voorgelegd of hij
een eerste ontwerp – meer een soort schets –
kon maken voor een energiezuinige SUV.
De studenten van de opleidingen autotechniek
en industrieel productontwerp (IPO) zijn met die
schetsen verder gegaan.
Door de hogeschool bij het project te betrekken
kunnen de ontwikkelingskosten laag blijven en
omdat het project een zeker idealisme uitstraalt
(of de SUV ooit daadwerkelijk zal rijden is maar
zeer de vraag), is het voor studenten blijkbaar
leuk om mee te werken. ‘Ik vind het wel interes-
sant om eens over de grenzen te kijken’, zegt
een IPO-er die aan het Europese model werkt.
‘Nu weet ik wat er gebeurt als ik later nog eens
een modelbouwer opdracht geef voor mij iets
te maken.’ De inzet en betrokkenheid van
studenten is groot, zegt een IPO-er van het
Amerikaanse model. ‘We zitten hier al een paar
dagen van negen tot negen te boetseren.’
Maar omdat het een groot project is en de

werkzaamheden zijn verdeeld over alle stu-
denten, is niet iedereen tevreden met zijn taak.
‘Ik ben vooral de hele dag aan het overleggen
en projecten op elkaar aan het afstemmen’,
zegt een student autotechniek die de schone
taak heeft om de resultaten van alle teams in
één enkel voertuig te integreren. Hij draagt zijn
lot gelaten, dat wel, want het hele project, ja,
dat is toch wel leerzaam.

Dan is er ineens paniek in de kelder. ‘Er mogen
maar twee modellen naar de beurs!’, roept een
student. Hebben twee groepen nu voor niets
aan hun auto zitten werken? De Hogeschool
Rotterdam mag zich op een jaarlijkse auto-
ontwerpbeurs presenteren, maar de gehuurde
stand blijkt te klein voor vier grote klei-
modellen. De studenten zijn niet voor één gat
te vangen.
‘Het zijn halve modellen, zet ze gewoon tegen
elkaar!’
‘Dat is gek, dan heb je een auto met twee
verschillende helften.’
‘Bovendien zijn het allemaal linkerhelften.’
‘Dan zet je er toch spiegels tussen?’
Klaar.
Nu kan iedereen weer rustig verder kleien.
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achthonderd ook echt een tas
wilden kopen. Vóór dat artikel
hadden we goed geteld drie
tassen via de site verkocht!’

Japan loves Susan Bijl
Een andere vriendin van Bijl had
contacten met een agentschap
voor ontwerpers in Japan.
De New Shoppingbag werd door
dit agentschap opgenomen in
de collectie voor zogenaamde
‘travelling shops’: tijdelijke
winkels met veel producten van
Europese designers. ‘Het begon
met kleine zendingen van tien of
twintig tasjes tot we vrij snel aan
de tweeduizend zaten – een mijl-
paal. Japanners bleken de sterke
beeldtaal van de tas met de streep
en kleurstelling te waarderen.
Toen de Japanse regering de
plastic tasjes in supermarkten
verbood, was ons agentschap er
heel snel bij om de tas te

promoten als ecotas, nog voordat
anderen dat konden doen. Dit gaf
ons een voorsprong en heel veel
publiciteit. Op een gegeven
moment ging het zo hard dat
onze Japanse partner exclusiviteit
wilde.
Zij hebben nu de licentie om de
tas te produceren. Ik krijg per
verkochte tas royalties, maar het
ontwerp is nog steeds mijn eigen-
dom. Ik denk dat we dit jaar de
100.000-ste tas gaan verkopen
in Japan.’ Met dit succes heeft
Bijl in 2006 de Deshima Award
gewonnen, uitgereikt door de
Nederlandse Kamer van
Koophandel in Japan aan
Nederlandse bedrijven die een
bijzondere economische prestatie
hebben neergezet in Japan.

Verder met verantwoord
design
Facturering, huisstijl, verzending,
productiebegeleiding, ontwerp,
marketing – Bijl en Van Duin
hebben alles zelf uitgevonden
en zelf gedaan. ‘Niet de meest
efficiënte manier’, blikt Bijl terug.
‘Ik denk weleens dat wij een voor-
beeld zijn van hoe je het niet moet
doen. Al gelijk na het bedenken
van de tas, kwamen we op
onbekend terrein. Als we meer
kennis hadden gehad van onder-
nemen, of iemand daarvoor
hadden ingeschakeld, hadden we
vast tijd gewonnen. Aan de andere
kant is de tas nu wel waar we hem
hebben willen. Daar ben ik heel
tevreden over.’
Maar er is ook een groot nadeel
aan alles zelf doen, heeft Bijl
ondervonden. ‘En dat is de ver-
dringing van je creativiteit.
Het is heel leuk om van niets iets

te maken en alles zelf te doen,
maar dan blijft er dus geen tijd
over voor iets anders. We zoeken
nu iemand die zakelijk heel sterk
is zodat wij weer kunnen gaan
ontwerpen. Faalangstig om na
dit succes tot een nieuw ontwerp
te komen, ben ik niet. Dat heb
ik wel even gehad, maar het was
van korte duur. Ik ga er ook niet
van uit dat ik heel snel weer iets
zal ontwerpen wat zoveel mensen
aanspreekt. Wat ik wel graag zou
willen, is doorgaan met verant-
woord design, een weg die ik met
deze tas ben ingeslagen. Ik hoef
niet zo nodig nog een stoel of nog
een lamp te ontwerpen, ik vind
juist duurzaamheid belangrijk.’

EvdM
www.susanbijl.nl

kreeg dat haar tas heuse hit-
potential had. Ook de tas zelf was
bij toeval ontstaan, en niet voort-
gekomen uit een vooropgezet plan
om een supertas te maken.
‘In 2000 stond ik voor mijn eind-
examen audiovisueel aan de
Willem de Kooning Academie’,
vertelt Bijl, ‘maar ik had zo weinig
inspiratie dat ik besloot mijn
afstuderen een half jaar uit te
stellen. Samen met mijn vriend
Vincent van Duin deelde ik een
atelier en daar ben ik – in de hoop
weer in een soort goede flow te
komen – dingen voor mezelf gaan
maken. Waaronder dus de New
Shoppingbag.’ Van afstuderen is
het daarna niet meer gekomen, Bijl
had haar professionele lotsbestem-
ming als ontwerper gevonden.

Uurloon: 2,50 euro
Kort na het maken van de tas
bleek het ontwerp bij vrienden
en vrienden-van-vrienden in de
smaak te vallen en naast
freelance klussen in decorbouw
en styling maakte Bijl de tas op
bestelling. ‘Mensen kwamen dan
bij mij in het atelier om een kleur
uit te kiezen. Vervolgens was ik
vier uur met een tas bezig en
daar rekende ik dan 25 euro voor
af. De materiaalkosten alleen al
bedroegen vijftien euro. Ik werkte
dus voor 2,50 per uur. Toen ik het
na tweehonderd tassen ook niet
meer zo leuk vond om te doen,
heb ik geprobeerd de tas te laten
maken bij kleine naaiateliers.
Dat bleek geen haalbare zaak.
De stof was relatief duur en
moest groot worden ingekocht.
Bij een kleine productie van
honderd stuks zou de prijs-
kwaliteit verhouding niet in
balans zijn.’
Opnieuw klopte het toeval aan bij
Susan Bijl. ‘Ik had een zwager die
in de confectie werkte. Hij deed
zaken met een fabriek in China en
informeerde daar wat de mogelijk-
heden voor productie waren. Zelf
had ik daar nog niet aan gedacht.
De fabriek wilde mijn ontwerp wel
produceren maar dan moest ik
duizend meter per kleur afnemen.
Ik liet mensen toen nog uit
25 kleuren kiezen. Per tas had ik
ongeveer een meter stof nodig.
Dat zou dus een enorme order
worden. Met moeite heb ik me
beperkt tot tien kleuren. Dat was
wel het minimum, want juist in de
kleurencombinaties zat de kracht
van het ontwerp. Mensen vonden
het niet erg om met dezelfde tas te
lopen, omdat al die verschillende
en ongebruikelijke kleurencombi-
naties als bruin met een fluorkleur
het toch weer eigen maakten.’

Schip met 13.000 tassen
Mei 2003 voer het schip met
13.000 tassen de Rotterdamse
haven binnen. Tussen het
plaatsen en opleveren van de
order zat een tijdspanne van een
jaar. ‘De Chinese fabriek kon de
eenvoud van het ontwerp maar
niet begrijpen. Ik kreeg allerlei
gekke samples toegestuurd met
ritsjes en zakjes of klitteband.
Maar ik bleef bij mijn ontwerp.
En toen kwam dus dat schip
binnen. Om de productie te
financieren had ik geld geleend
van een familielid. Er was geen
bank of bedrijfsplan aan te pas
gekomen. Sterker nog: Ik had nu
13.000 tassen, maar nog geen
enkele winkel waar ik ze kon ver-
kopen.’
Bijls partner Vincent van Duin
kwam te hulp en werd de zaken-
partner van Susan Bijl. ‘Samen
hebben we museumwinkels be-
naderd. Gewoon bellen en infor-
matie opsturen. Het verkopen
vond ik heel eng. Het was toch
mijn product. Ik heb het gedaan,
maar ik vond het niet leuk om
te doen. Uiteindelijk lag de tas
in een stuk of zeven museum-
winkels en wat kleine winkeltjes
hier en daar. Ook hadden we een
website in de lucht. De verkoop
begon op gang te komen.
Het keerpunt kwam eind 2003
toen ik tachtig tassen aan een
vriendin verkocht die ze namens
haar agentschap voor visagisten
als eindejaarsgeschenk op-
stuurde naar belangrijke relaties.
Ook Volkskrant Magazine-
journalist Milou van Rossum
kreeg er een. Zij schreef een heel
mooi artikel over de tas. Toen we
terugkwamen van wintersport en
de mail gingen checken, bleef de
teller lopen. Duizend mensen
hadden ons gemaild, van wie

De inspirator

Haar tas wordt wereldwijd verkocht en kent zelfs
een schare fans die de New Shoppingbag verzamelt.

Het praktische, hippe ontwerp, gemaakt uit vliegerstof,
is niet alleen voor flaneren maar biedt een serieus alternatief

voor het plastic zakje. Susan Bijl,
oud-student aan de Willem de Kooning Academie,
brak ermee door nog voordat ze kon afstuderen.

Ontwerper SUSAN BIJL
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Kun je per ongeluk succesvol zijn?
Het verhaal van de Rotterdamse
ontwerper Susan Bijl (1975) lijkt
aan elkaar te hangen van toevallig-
heden. Toevallig stuurde een
vriendin haar New Shoppingbag
als relatiegeschenk naar een
journalist die er een lovend stuk
over schreef wat resulteerde in
800 bestellingen. En toevallig deed
de Japanse regering plastic tasjes
in de ban, waardoor er een gat in
de markt ontstond voor een ecotas
als de New Shoppingbag. Was het
louter geluk of komen dit soort
toevalligheden enkel op je pad als
je een goed product hebt?
Voor Susan Bijl duurde het in ieder
geval drie jaar voordat ze door-

scoorde hit met
NEW SHOPPINGBAG

10



Eldert Besseling en
Hugo Ekkelenkamp hebben de
Hogeschool Rotterdam Innovatie-
prijs gewonnen. De twee
ingenieurs civiele techniek (ze
studeerden zomer 2006 af)
hebben inmiddels naam gemaakt
met hun idee om baggerslib uit de
haven in zogenoemde geotubes,
grote zakken van textiel, te stop-
pen en te gebruiken bij de aanleg
van dijken. Baggertubes, noemt
het tweetal hun idee meestal.
Hugo: ‘De vraag bij het Ingenieurs-
bureau Rotterdam, waar we afstu-
deerden, was hoe we zo goedkoop
mogelijk de wijk Heyplaat konden
beschermen. Een goede vriend zei

toen: Kun je niet iets met geotubes
(textielzakken waar normaal
gesproken zand in gaat) doen?’
Eldert: ‘Wij kwamen toen op het
idee om er baggerslib in te doen.
Als je in geotubes zand doet, zijn
de kosten nog steeds hoog. Maar
voor baggerslib moet de eigenaar
stortkosten betalen.’ De tubes met
baggerslib vormen als het ware de
basis van een dijk; eroverheen
gaan zand en gras.
Ofwel twee vliegen in één klap:
Overtollig materiaal dat je kwijt
wilt, gebruik je op een plek waar
het te gebruiken is. De techniek
gaat waarschijnlijk worden toe-
gepast bij een golfbrekende dijk

in het IJsselmeer tussen Lelystad
en Enkhuizen.

Het idee heeft inmiddels al voor
diverse prijzen en veel publiciteit
gezorgd. Daarnaast gaven Hugo
(momenteel student aan de
TU Delft) en Eldert (werkzaam bij
Arcadis) al vele presentaties over
hun tubes. Toch beschouwen ze
de Innovatieprijs van de HR niet
als mosterd na de maaltijd. Eldert:
‘We zien het als extra waardering.’
Dat de prijs pas ruim een jaar na
hun afstuderen komt, vinden ze
eveneens niet vreemd.
Eldert: ‘Nu is duidelijk geworden
wat de spin-off is van het idee.’

De Hogeschool Rotterdam
Innovatieprijs is de opvolger van
de Stifobor Studentenprijs die tot
vorig jaar tijdens de jaaropening
werd uitgereikt. ‘De innovatieprijs
legt meer de verbinding tussen
onderwijs en de buitenwereld’,
verklaarde collegebestuurder
Gerard van Drielen. De hoge-
schoolprijs voor medewerkers
werd dit jaar niet uitgereikt; al
eerder was besloten om deze prijs
in het vervolg incidenteel, en op
elk mogelijk moment, uit te reiken
aan personen die zich bijzonder
hebben ingezet voor de HR.

JvN

13

Er moet meer geld naar de hoge-
scholen in grote steden, betoogde
Tuytel niet voor het eerst. ‘Wij (en
andere hogescholen in grote
steden, red.) hebben veel alloch-
tone studenten met taalproblemen.
Dan is het niet gek dat er veel uit-
val is; die grootstedelijke
problematiek wordt wel gezien
maar niet omgezet in geld. En: De
problematiek neemt toe. Als je er
dan niks aan doet, moet je niet
ouwehoeren dat er minder onder-
wijs wordt gegeven.’
Of er extra geld naar de docenten
gaat is, ondanks uitlatingen van
minister Plasterk daarover, ook
nog maar de vraag volgens Tuytel.
Een nog grotere vraag is waar dat
geld vandaan gaat komen. Tuytel:
‘Gaan de collegegelden dan om-
hoog?’ Toch zouden salarisver-
hogingen welkom zijn. ‘We hebben
nu last van concurrentie met de
marktsector; elders kunnen
mensen twintig procent meer ver-
dienen.’ Desondanks waren er op
het moment van schrijven van de
vierhonderd vacatures nog maar
zestig niet ingevuld.
Foeteren deed de collegevoor-
zitter ook op degenen die met
negatieve verhalen naar de pers
stapten en degenen die daaruit op-
maken dat het alleen maar slecht
gaat in onderwijzend Nederland.
‘Die voortdurende negatieve
publiciteit over onderwijs helpt
echt niet. Laten we daar eens mee
ophouden. Uit de HBO-monitor
blijkt dat tachtig procent van onze
afgestudeerden binnen een maand
een baan op hbo-niveau heeft, en
dat zijn dan ook studenten van wie

de ouders vaak alleen maar lagere
school hebben zoals veel alloch-
tonen. Ik vind dat een wereld-
prestatie. Deze school levert
geweldige dingen alleen heeft de
politiek altijd iets aan te merken.
Hou eens op met dat gezeik!’
Tuytel was tijdens de jaaropening
niet alleen maar boos. Ondanks te
weinig rijksinkomsten verhaalde
hij over het intensiever maken van
het onderwijs en prees hij de inzet
van met name medewerkers van
facilitaire dienst, ict, leveranciers
en aannemers. In zes weken
hebben zij de veelheid aan interne
verhuizingen mogelijk gemaakt.
Tuytel: ‘Daar heb ik ontzettend
veel waardering voor; van de
duizend dingen die klaar moesten
zijn er denk ik 950 klaar.’
Het was allemaal nodig vanwege
de groei van de HR. ‘In vier, vijf
jaar is onze instroom met 45 pro-
cent gegroeid. Daar zijn we blij
mee, en dat is nodig omdat de
arbeidsmarkt vraagt om hbo’ers.
Maar het legt ongelofelijk veel
druk op de organisatie.
De organisatie moest worden
veranderd (de instituutsvorming,
red.), de huisvesting geregeld en
we moeten voldoende personeel
hebben’, aldus de collegevoorzitter
die daarom hoopt dat de HR voor-
lopig niet verder zal groeien.
Tuytel: ‘Het leek er even op dat
het aantal aanmeldingen met
tien procent zou afnemen maar ik
schat nu dat we stabiel blijven.’

JvN

Aan de hand van het thema van de
middag, duurzaamheid, verhaalde
Lubbers over zijn carrière en over
de rol die leefklimaat en duur-
zaamheid daarin speelden.
Momenteel is de voormalig
premier voorzitter van het
Rotterdam Climate Initiative, een
samenwerkingsverband waarin

onder andere de gemeente, de
milieudienst Rijnmond en de be-
drijvenvereniging Deltalinqs zitting
hebben. Lubbers: ‘Ik ben door
burgemeester Opstelten gevraagd
adviezen te geven over de haven
en de stad. Het verbaasde me dat
de haven het zo goed deed; men
wilde hier zelfs kolen gebruiken
voor de elektriciteitsvoorziening.
“Hoho”, zei ik “dat gaat fout in
relatie tot de CO2-uitstoot”.’
Een en ander leidde tot het, tot
zijn verbazing overgenomen,
advies dat Rotterdam de CO2-uit-
stoot in 2025 met vijftig procent
reduceert ten opzichte van 1990
en economische kansen creëert op
het gebied van CO2 voor bedrijfs-
leven, industrie en haven. Lubbers:
‘Ik vind dat je niet zo snel moet
zeggen dat iets niet kan. Juist door

maatregelen die de CO2-uitstoot
verminderen, worden we niet
’s werelds grootste maar wel de
belangrijkste en modernste haven.’
Ook in het verhaal van Piet Dircke,
lector stad en water bij de kennis-
kring TransUrban, speelde de
klimaatverandering een belang-
rijke rol. Meer deltagebieden dan
alleen New Orleans zullen in de
komende tijd last krijgen van over-
stromingen, waarschuwde hij.
En dus moet er gezocht worden
naar duurzame oplossingen, zoals
wonen op het water. Dircke: ‘In en
rondom het RDM-terrein kan de HR
bijvoorbeeld aan de slag met
drijvende objecten. Als kennis-
kring zijn we nu aan het bepalen
wat onze onderzoeksagenda
precies wordt.’
Zeker is dat het aantal studenten
civiele techniek omhoog moet en
dat er een tekort is aan water-
managers. Dircke: ‘We denken
aan het oprichten van de RWA,
een masteropleiding met de naam
Rotterdam Water Academy.’

JvN
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OPENING COLLEGEJAAR
De afgelopen jaren waren de oud-ministers Winnie Sorgdrager
(Justitie) en Pieter Winsemius (Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu) de hotshot tijdens de jaaropening.
Dit jaar koos het college van bestuur voor een oud-minister-
president: Ruud Lubbers.

COMPLIMENTEN
EN KLACHTEN

Een statement maken en even foeteren.
Collegevoorzitter Jasper Tuytel gebruikte de opening

van het hogeschooljaar om medewerkers te
complimenteren en om over een aantal zaken zijn

ongenoegen te uiten.

Hogeschoolprijs voor BAGGER-IDEE

LUBBERS OP DE HR
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Petra Plak rondde onlangs haar
studie biologie en medisch
laboratoriumonderzoek af aan de
HR en is een van drie HR-winnaars
van een topappartement.
‘Een geweldige kans’, reageert
Petra. ‘Ik denk dat ik gewonnen
heb door mijn stages. Ik heb veel
kennis opgedaan in Amsterdam,
waar ik op advies van mijn eerste
stageadres Erasmus MC, naartoe
ben gegaan. Ze gebruiken daar
net weer andere onderzoeks-
technieken en die breng ik nu
weer mee naar Rotterdam.
Tijdens mijn eerste stage in

Erasmus MC, kreeg ik daar al
een baan aangeboden’, vertelt ze.
‘Ik moet minimaal een jaar in het
appartement in De Coopvaert
blijven wonen, maar ik hoop dat
het langer wordt. Met het onder-
zoekswerk dat ik doe, verdien je
geen topsalaris en na het eerste
jaar gaat de huur omhoog.
Ik woon nu op een perfecte
locatie, midden in de stad. Hier-
voor woonde ik bij mijn moeder
aan de rand van de stad.’
De HR nomineerde, net als andere
onderwijsinstellingen, goede
studenten om in aanmerking te
komen voor een topappartement,
beschikbaar gesteld door de
gemeente Rotterdam,
ontwikkelaars en verhuurders van
topappartementen. Deze luxe
appartementen kosten de studen-
ten het eerste jaar 400 euro huur
per maand, het tweede jaar 800

en vervolgens 1200 euro per
maand. Om in aanmerking te
komen voor één van de vijftien
topappartementen, reageerden in
totaal 170 Rotterdamse studen-
ten, onder wie zestien van de
Hogeschool Rotterdam. Drie van
hen wonnen een topappartement.
Een aantal ‘verliezers’, onder
wie opnieuw drie HR-studenten,
kreeg via studentenhuisvester
Stadswonen een startersapparte-
ment aangeboden. Zij hoeven zich
een zoektocht in een overvolle
woonmarkt te besparen.
De hogeschool deed ook mee aan
een actie van Stadswonen waarbij
HR-eerstejaars fysiotherapie
Robbin Dame een jaar gratis in
een studentenkamer mag wonen.

braindrain
Waarom toch al deze verwennerij
van de gemeente en verhuurders?
Ongeveer twee op de drie afge-
studeerden verlaat Rotterdam.
Die braindrain stelt de stad voor
grote problemen. Het beschikbaar
stellen van luxe appartementen
past in het streven van wethouder
Hamit Karakus (Wonen en Ruimte-
lijke Ordening) om Rotterdam aan-
trekkelijker te maken voor studen-
ten en starters.
Gerard van Drielen, lid van het
college van bestuur van de HR,
steunt de gemeente Rotterdam
in dit beleid. ‘Het is belangrijk
om afgestudeerden binnen de
stad te houden. Zij vormen een
soort economische en culturele
humuslaag. Deze hoogopgeleiden
en hun activiteiten zorgen ervoor
dat Rotterdam een prettigere
omgeving wordt om te wonen.
De hoger onderwijsinstellingen
in de stad zijn daarom al een
tijd met de gemeente in gesprek
om te kijken hoe de stad aan-
trekkelijker kan worden voor deze
groep. De acties zijn initiatieven
van andere partijen. Het is niet zo
dat de hogeschool zelf activiteiten
gaat ontplooien op het gebied van
huisvesting. Onze core business is
en blijft onderwijs.’

MG

• huisvesting ingezet als instrument om (top)studenten en
starters te behouden

• 3 HR-studenten winnen goedkoop topappartement
• HR-eerstejaars wint gratis kamer

In het voormalig communistische
Roemenië is het leven taai, maar
voor mensen die afwijken of
gehandicapt zijn, is het er nog net
een stuk taaier. De Nederlandse
stichting Breath bouwde in
Techirghiol een kinderdorp voor
kinderen met een geestelijke
handicap. Het dorp zelf toont zich
echter nauwelijks betrokken bij de
42 kinderen uit het kinderdorp.

Daarom vroeg de stichting de HR
een plan te bedenken hoe de
samenhang tussen dorp en kinder-
dorp versterkt kan worden.
Hilde Koops (juniordocent ISO –
Instituut voor Sociale Opleidingen)
en ISO-docenten Harry Vrins en
Hans Donders zijn vanaf het begin
betrokken bij het project.
Donders: ‘Als sociale opleiding
voelen we ons betrokken bij het
lot van gehandicapte kinderen.
Maar bovenal zijn we een onder-
wijsinstelling. Vanuit die invals-
hoek vonden we het interessant
om onze methodes eens inter-
nationaal uit te proberen. Ook is
het leerrendement in zo’n lastige
context heel hoog.’

gekke Nederlanders
‘Wat we niet wilden, was iets een-
maligs aanrichten. Even kermisje
spelen en dan weer vertrekken
zonder iets achter te laten’, vult
Koops aan. ‘Ons plan was om
via Opzoomer-achtige activiteiten
zowel het dorp als het kinderdorp
te bereiken.’ Het budget van
30.000 euro werd na veel gelobby
bij elkaar gelegd door Breath,
Opzoomeren en de gemeente
Rotterdam en in maart 2007
konden een oud-cmv’er en een
vierdejaars cmv naar Techirghiol
vertrekken om contacten te leggen
die zouden kunnen voortbestaan
als het project achter de rug was.
Donders: ‘Zo zetten zij een vrij-
willigerspool van dorpelingen en
scholieren op. Die ondernamen
activiteiten met de kinderen uit
het kinderdorp.’ Ook troffen ze
voorbereidingen voor de zomer-
activiteiten.
Het programma had twee peilers:
een kinderprogramma voor het
folklorefestival in het dorp en
sport- en spelactiviteiten in het
kinderdorp. De deelname van de
cmv’ers aan het festival maakte
veel indruk op de dorpelingen.
Koops: ‘In Roemenië is alles gericht
op volwassenen. De kinderen
waren stomverbaasd dat die gekke
Nederlanders iets voor hén deden.

Mooi was ook dat groepen die
moeilijk samengaan, zoals de
Roma-bewoners en andere
dorpelingen, bij onze activiteiten
moeiteloos door elkaar liepen.’
Ook de kinderen uit het kinderdorp
hebben genoten. ‘Normaal wordt
er nauwelijks iets met hen onder-
nomen’, vertelt Donders.
‘De medewerkers van het kinder-
dorp zijn of universitair of heel
laag opgeleid. Ze hebben niet
geleerd hoe ze een zinvol dag-
programma kunnen samenstellen.
Wij hebben ook willen laten zien
hoe je met deze kinderen kunt
werken.’
Zowel dorp als kinderdorp zijn
door de cmv’ers goed bereikt,
maar hoe zit het met de samen-
hang? Donders: ‘Met name het
voortraject heeft iets bijgedragen
aan cohesie tussen het dorp en
de gehandicapte kinderen. Tijdens
de zomerweken was dat lastiger.
Wel zijn de kinderen een paar keer
naar het dorp geweest. Maar
natuurlijk is er meer nodig om
en sterkere samenhang te krijgen.
We houden nog contact met
Techirghiol, maar het dorp en
kinderdorp zijn nu zelf weer aan
zet.’

EvdM

Studenten via huisvesting
VERLEID tot vestiging

IN ROTTERDAM

Wie: Jason Zhang (22)
Wat: bouwkunde
Waar: Rotterdam

‘Ik heb mijn klas nog niet gezien,
ik weet niet wat me allemaal te
wachten staat. Ik weet wel dat ik
van tekenen, rekenen en
architectuur houd. Bouwkunde
dus. Dat adviseerde mijn decaan
me al op de mavo, dus ben ik mbo

bouwkunde gaan doen. Dat heb ik
niet afgemaakt, ik voelde me op
school niet op mijn plaats en het
stagelopen bij een architecten-
bureau beviel me ook niet.
Anderhalf jaar geleden, na mijn
derde jaar, ben ik fulltime in de
horeca gaan werken en toen ik
21 was, oud genoeg voor een
toelatingstoets, heb ik me voor
hbo bouwkunde ingeschreven.

De cijfers die ik haalde op het mbo
waren niet slecht, ik denk dat het
hier wel zal gaan lukken. Ik heb
nu een beter idee van de richting
die ik op wil: beheer. Woonwijken
beheren bijvoorbeeld, bij een
woningcorporatie. De uitvoerder is
buiten, de ontwerper binnen en de
beheerder zit er als het goed is een
beetje tussenin. Maar ik geloof dat
we pas in de het derde jaar een
richting kunnen kiezen, dus ik zie
wel.’

OL

Eind augustus stroomden ruim 8000 nieuwe eerste-
jaars de school binnen. In deze Profielen
twee portretten van de kersverse lichting ’07.

NIEUWKOMERS

‘Opzoomeren’
in Roemenië

Afgelopen zomer vertrok een gezelschap
van 35 studenten en docenten culturele

en maatschappelijke vorming (cmv)
voor twee weken naar Roemenië.

Bestemming: Techirghiol, een dorp onder
de rook van Constanza,

de grootste havenstad van Roemenië.
Doel: gehandicapte kinderen uit

het kinderdorp betrekken bij het dorpsleven.
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Uit de inventarisatie van de onderwijsinspectie
wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn
tussen opleidingen. Zo roostert landelijk
gezien ruim een derde van de opleidingen
in het eerste jaar wekelijks minder dan tien
contacturen in. Eerstejaarsstudenten op bijna

vier procent (zie de tabel) van de opleidingen
kunnen daarentegen rekenen op meer dan
25 uur contacttijd. Bij contacturen gaat het om
onderwijsactiviteiten waarbij de docent fysiek
aanwezig is, en worden de lesuren van veertig
of vijftig minuten omgerekend naar ‘echte
uren’ van zestig minuten. Na het eerste jaar
neemt de gemiddelde contacttijd vanwege
onder andere stages logischerwijs af.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek, waaraan
510 hbo-opleidingen meewerkten, dat uitval
van colleges vrij algemeen is.
Intern onderzoek van de Hogeschool
Rotterdam laat eveneens verschillen tussen
opleidingen zien. De hogeschool is over-
vertegenwoordigd bij zowel de opleidingen
die minder dan 15 uren per week inroosteren,
als bij de opleidingen die boven de 25 uur
zitten en scoort beneden het gemiddelde bij
de opleidingen met 15 tot 20 uur.
Herman Veenema, secretaris van het college
van bestuur (cvb), verklaart dit uit de gekozen
werkvormen bij een aantal opleidingen.
‘We zijn met name bij de (para)medische en
sociale opleidingen doorgeschoten in dure
werkvormen voor kleine groepjes. Opleidingen
waar nog veel hoorcolleges voor grote groepen
worden gegeven, zoals bij veel economische
opleidingen, scoren snel hoger op de contact-
urenschaal.’ Jan Roelof, lid van het college
van bestuur (cvb): ‘Tegelijkertijd blijkt dat op-
leidingen met weinig contacturen soms een
goed rendement hebben; binnen vijf jaar zijn
er relatief veel afstudeerders.’ Het kan dus zo
zijn dat de onderwijskwaliteit bij weinig
contacturen, juist door die intensieve werk-
vormen in kleine groepjes, goed is.

studie-uitval
Het aantal ingeroosterde contacturen wordt
echter lang niet altijd waargemaakt, blijkt uit
de respons van 1108 hbo-studenten die ook
aan het inspectieonderzoek meededen.
Vijfentwintig tot dertig procent van hen gaf
aan dat het percentage uitgevallen colleges
boven de tien procent lag. Aan de
universiteiten is de uitval veel beperkter:
Slechts vijf procent van de 1600 ondervraagde
wo-studenten meldt dat meer dan tien procent
van de colleges uitvalt. Over de lesuitval op de
HR bestaat geen algemeen beeld. Roelof: ‘Dat
wordt wel op opleidingsniveau, maar niet op
centraal niveau geadministreerd. Misschien
moeten we dat wel gaan doen.’

De inspectie benadrukt in het landelijke
onderzoek dat een hbo-opleiding meer is dan
contacturen alleen, en dat de manier waarop
een opleiding wordt ingericht in hoge mate
een zaak van de instellingen zelf is. Zo is er
geen minimumaantal contacturen vastgelegd.
‘Er zijn zelfs geen vaste afspraken over hoe de
studiebelasting wordt bepaald’, vult Veenema
aan. ‘Hoeveel pagina’s literatuur er in een uur
kunnen worden bestudeerd bijvoorbeeld, dat
is nergens vastgelegd. Ook hier zal het komen-
de jaar aandacht voor zijn.’
Bovendien wijst de inspectie op de overgang
naar competentieonderwijs in het hbo. ‘Daarbij
ligt de nadruk meer op zelfstandig leren.
De contacttijd moet in samenhang met die
ontwikkeling worden gezien’, staat te lezen in
het rapport. De gemiddelde studielast van een
opleiding is volgens hogescholen goed voor
36 uur per week. De tijd die studenten gemid-
deld zeggen te besteden aan hun opleiding ligt
volgens grootschalig landelijk onderzoek rond
de dertig uur.
Maar wordt die studietijd een beetje effectief
besteed? Of ligt er een grote piekbelasting vlak
voor tentamens als studenten gaan stampen,
een leeractiviteit die over het algemeen weinig
zinvol wordt geacht. Ook hierover is weinig
bekend. Er is wel onderzoek verricht naar de
beste verhouding tussen zelfstudie en contact-
tijd, waardoor het onderwijsrendement ver-
betert. Daaruit blijkt dat een contactuur de
meeste zelfstudietijd oplevert bij ongeveer
325 tot 400 uur contacttijd op jaarbasis.
Dit leidt tot 820 netto uur zelfstudie. Bij meer
contacturen gaan studenten minder zelf-
standig werken, bij minder gaan studenten wel
zelfstandiger werken, maar dit compenseert
het verlies aan contacturen niet volledig
(onderzoek van Peter Vos, Over de ware aard
van uitstellen, 1998). Het omslagpunt waarbij
een toename van contacturen geen extra
hoeveelheid zelfstudie oplevert, is twaalf uur

per week. En, blijkt uit onderzoek van dezelfde
Vos, leerprestaties worden bepaald door zelf-
studie en niet door contacturen. De beste
organisatie van het onderwijs is die waarbij
contacturen gespreid worden over vijf dagen
en studenten voldoende tijd hebben om zich
voor te bereiden op een contactuur of ten-
tamen. Zelfstudie wordt hierdoor over de hele
week gespreid en pieken in studiebelasting
verdwijnen.

Meer over dit onderwerp op de volgende
pagina
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DE RELATIE
Niet zo simpel als het lijkt

Al maanden is er veel onrust over het geringe aantal contacturen
in het hbo. Reden voor de onderwijsinspectie om steekproefsgewijs
onderzoek te doen binnen alle hogescholen. De HR voerde onder

haar opleidingen zelf een onderzoek uit. Het aantal contacturen blijkt
iets lager dan bij andere hogescholen. Tegelijkertijd hebben opleidingen

met weinig contacturen soms wel een hoog rendement.

INGEROOSTERDE CONTACTTIJD IN KLOKUREN
(in het eerste studiejaar, landelijk)

Gemiddeld aantal Aantal opleidingen
uur per week
0 tot 10 uur 173 (33,9%)
10 tot 15 uur 211 (41,4%)
15 tot 20 uur 81 (15,9 %)
20 tot 25 uur 26 ( 5,1 %)
25 tot 35 uur 19 ( 3,7 %)

Totaal aantal onderzochte opleidingen 510
Bron: Onderwijstijd in het hoger onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs.

CONTACTUUR
Wat is dat precies, een contactuur? Eigenlijk
elk moment dat er contact is tussen docent
en student. Dat zijn dus de hoorcolleges, de
practica, gesprekken met de studieloopbaan-
coach en het begeleiden van stage en af-
studeren. De onderwijsinspectie telt het niet
mee, maar eigenlijk hoort de tijd dat de docent
bezig is met het versturen van een mail aan
een student ook tot contacttijd. Bij contacturen
wordt er door de inspectie gerekend in klok-
uren. Het aantal college-uren wijkt daarvan af
omdat een college-uur meestal uit vijftig
minuten bestaat. Op de HR zelfs uit veertig
minuten.

CONTACTTIJD EN STUDIERENDEMENT



De stichting Thuis Op Straat (TOS),
die zich op allerlei manieren bezig-
houdt met het verbeteren van leef-
baarheid en veiligheid van de
buitenruimte, besloot in samen-
werking met het Verwey-Jonker
Instituut voor sociaal-maatschap-
pelijk onderzoek tot het creëren
van een sterrensysteem voor
Rotterdamse pleinen. Een door-
timmerd systeem waarmee de
kwaliteit van pleinen kan worden
gemeten en beoordeeld, net zoals
bijvoorbeeld campings of hotels
worden gekwalificeerd: Van één
ster voor droevige rommel tot vijf
sterren voor het beste van het
beste en alles daar tussenin.
Ze klopten aan bij de Hogeschool
Rotterdam voor studentmede-
werkers aan het omvangrijke
project. Barbie Boom, docent bij
het cluster pedagogiek en sph
(p&s), coördineerde het project
vanuit de HR. Tweedejaars studen-
ten van zowel p&s als het Instituut
voor Sociale Opleidingen (ISO)
gingen aan de slag met de op-

dracht. Boom: ‘Deze studenten
moeten altijd in het tweede jaar
projectmatig en interdisciplinair
aan de slag met grootstedelijke
problemen. Aan dit project hebben
ze twee kwartalen gewerkt, het is
een enorme klus geweest.’
Sph-studente Marjon van der Hel
onderzocht met een groep van
zeven medestudenten drie pleinen
in de deelgemeente Feijenoord.
De resultaten werden samen met
de resultaten van twee andere
groepen, die ook ieder drie
pleinen in Feijenoord bestudeer-
den, samengevoegd tot één eind-
product. In de deelgemeenten
Delfshaven en Charlois werd pre-
cies hetzelfde gedaan. Wat hielden
de werkzaamheden van de stu-
denten in? Marjon: ‘We moesten
per plein 75 enquêtes afnemen bij
buurtbewoners en professionals
zoals wijkagenten en winkeliers.
Zij gaven hun mening over onder
andere de veiligheid, bereikbaar-
heid, sociale leefbaarheid en aan-
kleding van het bewuste plein.’

In de praktijk was het afnemen van
die enquêtes nog niet zo makke-
lijk, aldus Marjon. ‘We dachten in
eerste instantie: Leuk, dat doen
we even. Maar veel mensen wilden
niet meewerken omdat de inter-
views ook op film zouden worden
vastgelegd. Ze waren soms
achterdochtig of spraken slecht
Nederlands waardoor het lastig
was om door de uitgebreide vra-
genlijst heen te komen. Ik kom zelf
uit een dorpje en ben niet zo veel
gewend wat betreft grotesteden-
problematiek. Ik vond het ook
lastig om mensen aan te spreken.
Dat het uiteindelijk toch is gelukt,
is een positieve ervaring die goed
is voor mijn zelfvertrouwen.’
Marjon is wel van mening dat de
balans tussen theorie en praktijk
een beetje zoek was bij dit project.
‘Ik heb wel een aantal praktische
vaardigheden geleerd, maar ik had
graag gezien dat we ook wat ver-

dieping in de inhoud hadden ge-
had.’ Het was vooral heel hard wer-
ken, realiseert ook Barbie Boom
zich. ‘Het was geen klein projectje.
Maar naast het afnemen van de en-
quêtes moesten de studenten ook
een uitgebreid verslag schrijven
over de resultaten en literatuur-
onderzoek doen. Tweedejaars
hbo’ers zijn natuurlijk geen weten-
schappers en het onderzoek moet
nog verder uitgewerkt worden,
maar de HR zal ook in het komen-
de jaar betrokken blijven bij de
verdere ontwikkeling van het
sterrensysteem. De studenten
zullen dan ook diepte-interviews
gaan afnemen over hoe bewoners
en professionals (on)veiligheid
ervaren en op de Universiteit van
Amsterdam gaat een student erop
afstuderen. Het zal dus nog enige
tijd duren voordat deze kwaliteits-
code daadwerkelijk gebruikt zal
worden.’ SaS

1918

De gevolgen van de maatregelen kunnen in-
grijpend zijn. Zo wordt erover gedacht om de
roostervrije dag af te schaffen. Roelof: ‘Die dag
is er nu om de studenten de zekerheid te geven
dat ze één dag in de week vrij zijn maar het
geeft veel roosterproblemen. Het is mogelijk
dat het twee halve vrije dagen worden.
We zoeken naar het ideale rooster waarin
we met shifts willen gaan werken: ochtend,
middag, avond. En doen onderzoek naar wat
studenten en docenten een goed rooster
vinden. Belangrijk is ook dat het rooster snel
bekend is en dat er dan geen wijzigingen meer
volgen.’ Een ander idee is om de lesuren met
tien minuten te verlengen naar vijftig minuten.
Verder zal studieloopbaancoaching (slc) in de
eerste twee studiejaren minder op de studie- en
loopbaankeuzes maar – vanwege de vele uit-
vallers – meer op de studievoortgang moeten
focussen. Ook de inzet van peercoaches, derde-
en vierdejaars studenten die de eerste- en
tweedejaars helpen, moet omhoog. Misschien

worden studenten die hun tentamens niet halen
in de toekomst wel verplicht gekoppeld aan
een peercoach, suggereert Roelof. ‘En wellicht
kunnen we vraag en aanbod van peercoaches
wel digitaal koppelen via een soort datingsite
waarbij we inspelen op de individuele behoefte
van studenten. Dan kan bijvoorbeeld een
Turkse student een Turkse mentor zoeken en
iemand die hulp nodig heeft met rekenen een
coach met die kennis. Maar het zijn allemaal
nog maar ideeën’, benadrukt het collegelid.
Roelof geeft ook aan dat er niet zomaar maat-
regelen getroffen kunnen worden. En niet alleen
vanwege het personeelstekort. Roelof: ‘Alles
hangt met alles samen, dat maakt het zo
ingewikkeld.’ Voor meer contacturen heb je
normaal gesproken meer docenten nodig en
meer lokalen. Roelof: ‘Want we willen niet
zomaar honderd studenten in een klas zetten.
Het gaat juist ook om intensievere begeleiding.
Bijvoorbeeld dat je als groepje op dinsdag-
ochtend je opdracht krijgt en er gedurende de
dag met elkaar aan werkt, tussendoor contact-
momenten met je docent hebt en aan het eind
van de dag presenteert. De vraag is dan
natuurlijk of al die groepjes in de gebouwen
kunnen.’

roosterproblemen
Efficiënt roosteren is dan ook een belangrijk
instrument in het streven om de contacttijd
te verhogen. Roelof: ‘Het komt regelmatig
voor dat docenten een gastcollege willen
organiseren maar hiervoor geen ruimte in het
rooster vinden. Het resultaat is dat ze vooraf
meer gaan inroosteren dan ze waarschijnlijk
nodig hebben. Ze hebben bijvoorbeeld eenmaal
in de veertien dagen college maar roosteren
toch het hele blok. Zo wordt het probleem

alleen maar groter. Met het roosterproject, wat
eerdaags van start gaat, willen we kijken hoe
we dit kunnen oplossen. Efficiënt roosteren is
en blijft een hardnekkige kwestie. De rooster-
problematiek was nog nooit zo groot als dit
jaar. Omdat de nieuwe locatie aan de Wijnhaven
nog niet klaar is, zorgt dat weer voor extra
roosterproblemen.’
De HR wil ook iets doen aan de tijdsindeling
van de docent. ‘Misschien moeten we in het
taaktoedelingssysteem de contacturen als
uitgangspunt nemen en daarbij als minimum
stellen dat hij de helft van zijn tijd in contact
is met studenten, in alle mogelijke vormen.
Ik denk dat onze docenten nu gemiddeld onder
die vijftig procent zitten, en relatief veel tijd
kwijt zijn aan lesvoorbereiding en manage-
ment- en administratieve taken. Terwijl zowel
studenten als docenten het anders zouden
willen’, aldus de collegebestuurder. Het plan ter
verbetering moet rond februari, maart klaar
zijn, hoewel de instituutsdirecteuren dit
collegejaar al een aantal maatregelen treffen,
zoals het verlengen van sommige practica van
twee naar drie uur. Ook zou de docent minder
tijd moeten besteden aan toetsen, stelde het
college al eerder, bijvoorbeeld door de toetsen
te automatiseren.

hogeschoolbrede maatregelen
Waar de centrale medezeggenschapsraad (cmr)
pleit voor ingrijpen bij die instituten of op-
leidingen die erg weinig contacturen hebben,
kiest het college voor een hogeschoolbreed
verbetertraject. Waarschijnlijk zal de HR alle
studenten een minimum aan contacturen gaan
aanbieden. Roelof: ‘Uit onderzoek blijkt dat
twaalf à dertien uur in de eerste twee jaar
optimaal is. Dan gaat het om klokuren. Maar er
zal toch altijd, om verschillende redenen, een
afwijking van de standaard mogelijk moeten
zijn.’

MOGELIJKE MAATREGELEN OP DE HR
• afschaffen roostervrije dag
• een rooster met ‘uren’ van 50 in plaats van

40 minuten
• toetsen automatiseren zodat docenten meer

tijd hebben voor contact met de student
• bij het taaktoedelingssysteem voor docenten

uitgaan van contacttijd
• streven naar negen lesweken in de vier

blokken van tien weken
• studieloopbaancoaches meer inzetten op

studievoortgang
• meer inzet van derde- en vierdejaars als peer-

coach

Geheel in de lijn van
de contacturendiscussie, kondigde het cvb
van de HR onlangs een serie maatregelen

aan. Hierdoor hoopt het college
de contacttijd hogeschoolbreed te verhogen.

Het cvb beslist binnen een half jaar
welke acties worden ondernomen.

HR denkt aan
SCHRAPPEN ROOSTERVRIJE DAG

en VERLENGEN VAN LESUUR •HR betrokken bij kwaliteitscode voor pleinen
•80 tweedejaars p&s en ISO actief in project
•27 Rotterdamse pleinen onderzocht, 500 observaties uitgevoerd

Eind augustus stroomden ruim 8000 nieuwe eerstejaars de school binnen.
In deze Profielen twee portretten van de kersverse lichting ’07.

Wie: Hayat Rammou (18)
Wat: Lerarenopleiding wiskunde
Waar: Dordrecht

‘Het is niet zo dat ik thuis de wiskunde bestu-
deer, dat ik sommen oplos of zit te puzzelen.
Nee, het lijkt me gewoon wel leuk om te doen.
Niet erg in ieder geval. Daar zit natuurlijk wel
een verschil tussen, maar ik vind het allebei:
wel leuk en niet erg. Het lijkt me ook wel leuk
om maatschappijleer te geven, maar er zijn
minder klassen die maatschappijleer krijgen
dan wiskunde en je moet wel fulltime kunnen
werken. Misschien dat ik na wiskunde nog
maatschappijleer ga doen.

Rotterdam is een leuke stad. Dat was voor
mij een reden om hier te komen studeren,
maar ik blijf denk ik wel in Dordrecht wonen.
De afgelopen introductiedagen waren ook in
Dordrecht. Beetje wezen kanoën in mijn eigen
stad, dat had ik dus al zo vaak gedaan.
We hebben er ook in een hotel geslapen, terwijl
ik daar woon.
Ik heb eigenlijk al een soort wiskundebijles
gegeven. Op het vmbo en later op de havo
hielp ik mijn klasgenoten al tijdens de wis-
kundelessen met hun opgaven. Dat vond ik
gewoon leuk om te doen en ik kon het goed
aan mensen uitleggen. Ze zeiden het toen al:
Je moet lerares worden. Verder vind ik het
ook leuk om voor groepen te staan en te
presenteren. Nu zit ik dus hier. Of het leuk
wordt, weet ik niet. Dat is toch ook wat je er
zelf van maakt?’

OL
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Studenten werken mee aan
project sterrenpleinen

NIEUWKOMERS



Een paar maanden geleden was er
sprake van dat hij misschien ‘zijn’
club’, waar Tim Vincken al vanaf
zijn negende speelt, zou gaan
verlaten omdat hij niet aan spelen
toekwam. ‘Ik heb vorig jaar veel
blessures gehad en daardoor
weinig gespeeld. Maar ook in de
perioden dat ik wel fit was, stond
ik vaak niet in het veld, vooral toen
na de winterstop Romeo Castelen
terugwam van een lange blessure.
Daarom had ik wel oren naar een
andere club.’ Maar sinds de zomer
is er veel veranderd bij Feyenoord.
‘Een nieuwe trainer en veel nieuwe
spelers, waardoor de situatie voor
mij ook weer veranderde. Nieuwe
ronde, nieuwe kansen. In principe
kon je als speler nog tot eind
augustus overstappen, maar ik
wilde het liefste hier blijven. Tot nu
toe heb ik het prima naar mijn zin.
En inmiddels is van beide partijen
wel uitgesproken dat ik bij
Feyenoord zal blijven.’

Spelen met de nieuwe Feyenoord-
vedetten Makaay en
Van Bronckhorst vindt Vincken
vooral erg leuk en leerzaam.
‘Die jongens hebben zoveel er-
varing, die weten wat er nodig is
om het beste eruit te halen. Ik kan
daar heel veel van leren en we
hebben tot nu toe ook veel plezier
als team. Helaas had ik de afge-
lopen weken wel een blessure aan
mijn hamstring, maar dat gaat nu
al beter.’

zes hamstringblessures
Romeo Castelen is inmiddels over-
gestapt naar Hamburger SV, maar
er zijn wel andere spelers voor
teruggekomen. Wat is nu de rol
van Vincken binnen het team?
‘Dat is nog moeilijk aan te geven,
omdat ik er zes weken uit ben
geweest door die blessure. Ik kom
net weer kijken, het is nog te
vroeg. Het is frustrerend dat ik zo
vaak geblesseerd ben geweest in

de afgelopen periode. Ik heb een
keer mijn been gebroken, dat is
pure pech en dat kan iedereen
overkomen. Maar de terugkerende
spierblessures komen vanuit je
lichaam zelf, daar maakte ik me
wel zorgen over. Ik heb in de af-
gelopen twee jaar zes keer een
hamstringblessure gehad. Dan ga
je denken: Wat is er mis met mij?
Is dit chronisch? We hebben de
afgelopen periode goed gekeken
naar wat de oorzaak zou kunnen
zijn. Dat blijkt vooral in de
houding van mijn rug te zitten.
Dat zijn we nu aan het aanpakken
en het lijkt succesvol te zijn.
Hopelijk kan er dan een streep
onder gezet worden.’
Waar in ieder geval een streep
onder kwam te staan, was

Vinckens deelname aan het
mateloos populaire Jong Oranje
van Foppe de Haan. Een grote
teleurstelling? ‘Vanwege mijn
blessures kwam ik daar niet meer
voor in aanmerking. Vorig jaar
heb ik iets van vijf wedstrijden
gespeeld met Jong Oranje, maar
omdat ik bij Feyenoord weinig
speelde, kwam ik niet op het
niveau dat nodig was om
geselecteerd te worden. Dat was
natuurlijk jammer. Het is leuk om
een EK te spelen en als je ziet wat
die jongens hebben bereikt, is
dat natuurlijk fantastisch. Maar ik
ben realistisch in die dingen, ik
had die maanden voor het EK
gewoon heel weinig gespeeld en
dan moet je niet verwachten dat
je opeens in vorm bent.’

topsportacademie
En als die vorm straks weer hele-
maal terug is, wat zijn dan zijn
ultieme voetbaldromen? ‘Ik denk
dat elke speler heel graag naar een
club als Barcelona zou willen. Maar
op dit moment ben ik vooral met
doelstellingen op de korte termijn
bezig: Fit worden en spelen voor
Feyenoord. Voor sommige spelers
wordt het op jonge leeftijd al
realiteit, zoals onlangs bij
Royston Drenthe met zijn transfer
naar Real Madrid. Dat is geweldig
voor hem, maar ik zie wel dat
Royston en ik ieder in een heel
andere fase zitten. Hij heeft het

afgelopen jaar veel en goed
gespeeld en was heel populair.
Hij is een publiekslieveling.
Hij straalt veel enthousiasme
uit en dat vinden mensen leuk
om te zien.’
De nuchtere voetballer
Tim Vincken is vooral bezig met
de effectiviteit van zijn acties op
het veld en minder met het
‘showelement’ van het spelletje.
‘Het is wel zo dat hoe meer
passeerbewegingen je als speler
in je arsenaal hebt, hoe effectiever
je voetbalt, daar word je uit-
eindelijk op afgerekend. Het is
ook leuk om naar te kijken.
En natuurlijk doe je het ook voor
de supporters, die zien graag
opvallend spel en spelers met een
bepaalde uitstraling. In die zin is
het inderdaad een entertainment-
business.’ Omdat Vincken zoge-
zegd ‘eigen kweek’ is, zijn jeugd-
opleiding bij Feyenoord heeft
doorlopen, heeft hij wel een
streepje voor bij de supporters,
merkt hij. ‘Ik ben een echte
Rotterdammer en Feyenoorder,
daarom is het voor mij ook van-
zelfsprekend dat ik het liefste hier
blijf.’

Vincken heeft één jaar aan de
Hogeschool Rotterdam gestu-
deerd. ‘Ik ben na mijn vwo op
mijn achttiende naar de HES
gegaan. Ik zat in een klas met
andere topsporters. Ik was aan-
vankelijk best wel enthousiast
over de opleiding en de topsport-
regeling, maar de studie bleek
niet echt te zijn wat ik zocht. Op
de middelbare school was ik
goed geweest in economie en
daar wilde ik mee verder. Daarom
koos ik voor de opleiding
commerciële economie. Maar
in het eerste jaar krijg je veel
algemene vakken, zoals
Nederlands, daar zat ik niet echt
op te wachten. Achteraf gezien
was ik wellicht wat ongeduldig,
want na het eerste jaar zou de
stof specifieker worden. Maar in
die periode ging ik ook voor het
eerste elftal spelen. Hoewel het
qua tijd wel te combineren was,
kon ik de motivatie toch niet echt
opbrengen. Het lag me gewoon
niet. Ik heb besloten de komende
periode honderd procent voor het
voetbal te gaan.’

SaS
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Gestudeerd

‘Ik kon de motivatie voor de opleiding
niet meer opbrengen. De komende periode
ga ik 100 procent voor voetbal.’

Van 2004 tot 2005: commerciële
economie Randstad Topsport Academie
Nu: profvoetballer bij Feyenoord

CURRICULUM VITAE
1998 – 2004: vwo Thorbecke Lyceum
1993 – 1997: voetbalclub TOGB Berkel

en Rodenrijs
1998 – heden: Feyenoord Rotterdam
2004 – 2005: commerciële economie HR
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Column

Je hebt pedagogen die hun eigen kinderen niet
kunnen opvoeden. Dat fenomeen is ook zicht-
baar in het onderwijs. We leggen studenten
uit waar leerstijlen uit bestaan en hoe ze te
bepalen zijn. Maar wat wij als opleiding met
leerstijlen doen, is niet duidelijk. We leggen
studenten uit hoe bureaucratische organisaties
werken maar kunnen er, afgaande op de kritiek,
zelf moeizaam mee omgaan. We weten dat de
span of control van een manager zo’n tien
medewerkers kan bevatten. Toch laten we
opleidingsmanagers te grote teams docenten
aansturen. We bieden studenten specifieke
cursussen timemanagement aan maar lopen
zelf vast door enorme werklast. Er wordt
studenten geleerd hoe zij moeten vergaderen.
Toch zijn er maar weinig docententeams die dat
zelf goed beheersen.
Zijn wij in staat een portfolio te maken? Voeren
wij als docent perfecte gesprekken? Stellen we
de juiste vragen en zijn we klantgericht?
De hautaine houding van sommige docenten
in beoordelingssituaties irriteert mij. Zonder
schroom wordt studenten verweten dat dit
niet deugt en dat niet voldoet. En soms is het
persoonlijker en wordt studenten verweten dat
zij lui, dom, arrogant en ongeïnteresseerd zijn.
Een grote groep docenten is alleen nog in staat
te beoordelen. Als een soort kunstcriticus
geven zij voortdurend commentaar maar zelf
hebben ze nog nooit iets kunstzinnigs
gecreëerd. Zou dat schoolmeestergedrag te
herleiden zijn tot het type mens dat kiest voor
docentschap? Of komt deze beroepshouding
voort uit de ontbrekende eisen van de school-
organisatie? Ik kom tot de conclusie dat een
docent zelf voortdurend student moet blijven.
Al is het alleen maar om de andere kant van het
onderwijs te ervaren. Namelijk zelf beoordeeld
te worden en van iemand afhankelijk te zijn.

René van Kralingen is docent bij de leraren-
opleiding en adviseur bij onderwijsadvies-
bureau Van Kralingen.

Kunnen docenten
het zelf wel?
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Hij buit het feit dat hij niet kan
zingen op een slimme manier uit:
De plaatsvervangende schaamte
die je in het begin voelt, zet zich
om in een soort medelijden waar-
door de liedjes iets teders en teers
krijgen. Dat de teksten vooral
grappig en hard zijn, maakt het
contrast nog groter en leuker.
‘Jij brak mijn hart’, tokkelt Harm,
‘ik brak jouw nek. Jij nam de
benen, ik nam de romp’. Harm laat
zichzelf zo af en toe begeleiden
door twee tv’s die beide Harm en
een bizar instrument vertonen.
Als Harm de tv’s op het goede
moment aanzet, kan hij met zich-
zelf meespelen en wordt het hele-
maal een bende.
Het publiek kan ondertussen een
biertje pakken uit de koelkast van
Marco (de koude biertjes liggen
onderop) en op het bureau van
Marco staan fris, chips en een
computer.
Af en toe gaat de deurbel.

neus en hart
De Belgische band 23 &
The Lipstick Painters neemt even
later de vloer over. Met een grote
contrabas is de kamer al snel vol.
Dan nog twee gitaristen, een
toetsenist en de zangeres (met
gitaar). De achtergrondzangeres
(die af en toe op een tamboerijn
tikt) zit naast de schouw op de
grond. De Lipstick Painters en hun
voorvrouw Ingrid Veerman maken
in de kleine kamer een hoop
kabaal – in positieve zin. Stevige
country. Soms vrolijk, soms
droevig en altijd met een christe-
lijke inslag. De band sluit met zijn
muzikale geweld goed aan bij de
kleine liedjes van Harm. Ook
tekstueel: ‘You broke your nose,
I broke my heart’, klinkt een
nummer. Net op het moment
dat de band even stil is, zakt in
de achterkamer iemand met een
doffe knal door een bureaustoel.
The Lipstick Painters zijn speciaal
voor dit optreden naar Rotterdam
komen rijden. Ook zij verdienen
geen geld met hun show, ze
komen vooral het Nederlandse
publiek veroveren.

Charlie Dee wordt kleinschalig
begeleid vanavond. Van de band
zijn alleen de toetsenist en de
drummer gekomen – de drummer
speelt gitaar en de toetsenist soms
ook. Ze spelen wat nummers van
de nieuwe cd. De enkeling die nog
achter in het huis of op het balkon
van een biertje stond te genieten,
komt nu toch even kijken.
De enkeling die nog door de
muziek durfde te praten, valt stil.
Op de eerste rij zitten een paar
meisjes met open mond naar deze
overweldigende zangeres te
kijken.

Als Charlie Dee klaar is, mag ieder-
een even pauze nemen. Het is
namelijk de bedoeling dat iedere
artiest twee keer optreedt. Tijdens
de tweede ronde laat Harm zijn
publiek meespelen op wijnglazen,
de Belgische zangeres pakt uit met
een prachtig kerstliedje over haar
grote ex-liefde (die op huisnummer
23 woonde) en Charlie Dee geeft
zoveel toegiften dat de hele avond
gigantisch uitloopt.
De beertender van Marco is dan
al leeg, de koelkast eigenlijk ook,
maar op miraculeuze wijze ver-
schijnen er toch steeds weer
nieuwe biertjes. De Belgen rijden
dezelfde avond nog terug naar
Antwerpen, de straatarme
kunstenaar Harm probeert zijn
waren aan Charlie Dee te slijten.
Dat lukt niet: Ze zijn allebei
berooid. Het was dan ook een
onbetaalbare avond.

OL
Voor meer info:
www.liveinyourlivingroom.nl

UITTIP VOOR SEPTEMBER
Theater Zuidplein staat bekend om zijn ijzersterke
cabaretprogrammering. Deze maand hebben we dan ook
een ijzersterke uittip: Op Sterk Water, improvisatiecabaret
op z’n sterkst. Jij roept iets en zij doen het. Dat is het uit-
gangspunt. Een groep van ervaren en beginnende cabaret-
talenten, acteurs en theatermakers bedient je op je wenken.
En… iedere voorstelling is anders. René M. Broeders,
de voormalige presentator van Cameretten, verzamelde de
groep om zich heen. Dus ga ervoor zitten, schrijf al je goede
ideeën op en geef Op Sterk Water de leukste onderwerpen.
Zo zorg je er bijna zelf voor dat de voorstelling een succes
wordt.
Met je Studenten Uitpas krijg je normaal € 1,50
korting op een kaartje bij Theater Zuidplein. Voor
deze voorstelling betaal je geen € 12,50 maar € 9,-
op vertoon van je Studenten Uitpas aan de kassa.

Op Sterk Water
Zaterdag 22 september

20:00 uur, Theater Zuidplein
www.theaterzuidplein.nl

Veel uit voor weinig met de Studenten Uitpas!
De hele week leven op brood met pindakaas, driemaal
daags checken of je stufi al gestort is, ranzige bijbaantjes:
Het valt niet mee om student te zijn. Gelukkig hoef je op
uitgaan niet meer te beknibbelen. Met de gratis Studenten
Uitpas van het Rotterdams Uitburo krijg je standaard
korting – oplopend tot meer dan vijftig procent – op de
toegangsprijs van meer dan dertig Rotterdamse theaters,
podia, bioscopen, musea, festivals en clubs. Ook zo’n pas
of meer weten? Ga naar www.studentenuitpas.nl en vraag
’m direct aan.
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Daar staat ze, Charlie Dee, in
de voorkamer van Marco’s huis,
een lichte doorzonwoning aan
de Willem Buytewechstraat in
Delfshaven. Ze stampt op de vloer,
schudt haar hoofd en schreeuwt
beheerst. ‘Hey, Hey, Hey, I want my
baby back!’
Marco is jarig geweest en waarom
zou hij dat niet combineren met
een leuk optreden in zijn eigen

huis? Hij was al eens eerder bij een
vriend geweest die wat bands over
de vloer had en het idee beviel
hem. Dus maakte Marco zijn huis
aan kant en sloeg een paar kratjes
bier in. De organisatie van Live in
Your Living Room deed de rest.
Geld verdient ze er niet mee, nooit
eigenlijk. Charlie Dee heeft juist
alleen maar schulden. Ze bracht
pas een nieuwe cd uit en vindt het
leuk om op te treden. Dit is de
tweede keer dat ze via Live in Your
Living Room in iemands huiskamer
speelt.

visolieblikgitaar
Maar eerst speelt Harm en zijn
bende. ‘Zanger’ en ‘gitarist’
Harm Goslink Kuiper schotelt zijn
publiek een behoorlijke bende
voor. Zijn snaarinstrumenten heeft
hij zelf gemaakt, van afval.
Ze dragen welluidende namen als
de olijfolieblikstofdorpelbanjo

of de fretloze koekblikbanjo, maar
vanavond zet Harm in met zijn vis-
olieblikgitaar gevolgd door een
nummer op een gitaar van fruit-
kistjes. Harm zingt eenvoudige
liedjes en begeleidt zichzelf met
eenvoudige melodietjes. Een beste
zanger is hij niet, hij gaat regel-
matig hoger dan hij kan. Dan
wordt zijn stem nóg zachter, zingt
hij vals en lijkt het alsof zijn
composities ieder moment in
scherven uiteen kunnen vallen.

22

Het idee is simpel: op een zondagavond geven drie acts
een akoestische acte de présence in een huiskamer.

Die huiskamer wordt opengesteld door een host
die het weleens spannend vindt om artiesten direct in zijn

of haar huiskamer te zien optreden.
Profielen woonde een avond bij en liet zich meeslepen.

Charlie Dee
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IN LIVE IN YOUR
LIVING ROOM
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Mog.com kan een grote worden *****
Welkom bij Mog.com, een online collectief
van muziek- en downloadliefhebbers die het
beste van MySpace, Hyves en Last.fm heeft
gecombineerd met maar één doel: zoveel
mogelijk ‘nieuwe’ muziek ontdekken, delen en
beoordelen. Toegegeven: echt indrukwekkend
is het nog niet, maar geef Mog.com nog wat
meer tijd en aandacht en uiteindelijk zal het
de Wikipedia onder de muzieksites kunnen
worden. Moggen (nu al een werkwoordsvorm!)
is namelijk vet leuk en uitermate leerzaam.
Via je persoonlijke profiel kan je je favoriete
muziek of videoclip uploaden en vervolgens
bewieroken of afkraken in je blog. Net als op
MySpace kun je kijken wat vrienden van je
vrienden op dit moment luisteren of wat hun
hit van de week is. Daarnaast kan je op
Last.fm-achtige wijze alles beoordelen wat je
tegenkomt, waarna Mog.com met dodelijke
trefzekerheid aangeeft wat jij de eerstvol-
gende weken grijs gaat draaien. Al zal de tref-
zekerheid ietwat beperkt zijn, aangezien er
nog veel essentials ontbreken in het Mog-
archief zoals Nederlandse producties en
bijvoorbeeld de door mij zeer gemiste soul-
zanger Donnie Hathaway. Je mede-Moggers
maken wat dat betreft wel een hoop goed.
Weet je een paar vrienden te vinden die een
uitgebreide collectie van voorkeuren hebben
opgegeven, dan kan je ze toevoegen aan je
Trusted Mog’s. Blijf je lekker netwerken, dan
hoef je binnen de kortste keren alleen nog
maar binnen dit groepje vertrouwelingen te
zoeken om altijd zeker te zijn van een
interessante nieuwe vangst.
Oh ja, nog één laatste handige functie: the
magic button. Druk op de knop en Mog.com
geeft je een lijst van andere Moggers die het
dichtste bij jouw muziek(wan)smaak in de
buurt komen. Ze hebben dan misschien nog
geen Donnie Hathaway, maar al gauw komt
Al Green om de hoek kijken, dus mij hoor je
niet klagen...

RJ

KT Tunstall wel erg
mainstream *****
Van haar vorige album Eye to the
telescope verkocht KT Tunstall
ruim drie miljoen exemplaren.
Vooral de nummers Black horse
and a cherry tree (woe-oe!) en
Suddenly I see zijn inmiddels grijs-
gedraaid op de radiozenders en
terecht, het zijn frisse liedjes die
in je hoofd blijven zitten. Als je
Tunstall alleen van genoemde hits
kent, ken je ook meteen haar
beste werk. De rest van haar
debuut schurkt erg tegen een
mainstream-geluid aan dat valt te
omschrijven als Melissa Etheridge
meets Norah Jones. Erg Sky Radio-
fähig, maar niet bepaald
spannend. KT’s nieuwe album is
getiteld Drastic Fantastic. Het is
een vriendelijk folk-pop-gitaar-
plaatje waar je niet veel op tegen
kan hebben, drastisch goed of
fantastisch is het niet. Haar
nieuwe single Hold on is eigenlijk
het enige nummer dat er echt
uitspringt door de dwingende
beat. Niet dat de andere nummers
slecht zijn, maar ze zijn wel
behoorlijk dertien-in-een-dozijn.
Dat KT’s roots in Schotland liggen
maar ze desondanks klinkt als een
zusje van Shania Twain lijkt mij
een gemiste kans. Britse accentjes
zijn hot, getuige bijvoorbeeld Kate
Nash en Corinne Bailey Rae, twee
zangeressen die, in tegenstelling
tot KT, wél een heel album lang
kunnen boeien.

SaS
Zelf luisteren? Doe mee aan de
prijsvraag op www.profielen.hro.nl
en maak kans op deze cd.

Mister Motley voor
kunstliefhebbers *****
‘Uitslapen’ wilde Alfred Schaffer
na de eerste nacht met zijn Zuid-
Afrikaanse geliefde, schrijft hij in
Mister Motley. Dat de verkering
aanbleef mag een wonder heten,
want de geliefde werd totaal op
het verkeerde been gezet. En dat
is precies wat taal kan doen.
Iemand op een verkeerd, of liever
op een ander been zetten. Kunst-
tijdschrift Mister Motley staat dit
kwartaal in het teken van taal.
Honderd bladzijden over woorden
die, als je de betekenis ervan

letterlijk neemt en erover na-
denkt, soms hard aankomen.
Want wie staat er tegenwoordig
nog stil bij het zien van een t-shirt
met daarop de letters K, I, L en L?
Mister Motley doet dat wel en dat
maakt het blad interessant voor
kunst- en taalliefhebbers en voor
anderen die de ogen willen
openen. In het blad, te koop voor
5 euro, komt de taal uiteraard ook
beeldend ‘aan het woord’. Te zien
zijn absurde kunstwerken en foto’s
zoals die waarop een jongetje een
groot bord vasthoudt met daarop
in drukletters de tekst ‘Ich schäme
mich für mein unaufgeräumtes
Zimmer.’
In de ogen van Mister Motley-
auteur Stijn Vranken gaan
sommige taalkunstenaars te ver.
Taal is slechts gereedschap want
een lezer leest geen taal maar
leest dankzij de taal, stelt hij
nuchter. Ofwel, in zijn beeld-
spraak: Zwaai niet met een gitaar,
speel erop. En de geliefde van
Alfred Schaffer? Die hoorde in
het gitaarspel iets heel anders
dan Alfred bedoelde. ‘Uitslaap’
staat in het Afrikaans voor ‘bij
iemand anders het bed induiken’.
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Ambachtelijke nederhop van
The Opposites *****
Liefhebbers van het genre kunnen
de laatste jaren hun lol niet op, de
Nederlandstalige hiphop floreert
als nooit tevoren. De tijden zijn
voorbij dat de grillige Osdorp
Posse als enige de potentie zag
van rappen in je eigen taal. Werd
er nog besmuikt gelachen over
opvolger Extince en zijn Brabantse

accent, de nieuwste lichting
nederrappers wordt door
zowel publiek als media serieus
genomen. En het is een flinke
lichting, met een hoop bekende
namen die ook buiten de stan-
daarddoelgroep van veertienjarige
pubers bekendheid genieten. Het
is ook wel een incestueus clubje,
ze kunnen individueel geen plaat
uitbrengen of de helft van rappend
Nederland draaft op om een line-
tje te droppen. The Opposites,
twee jongens die doorbraken met
de single Slaap van hun vorige
album De fik erin, houden deze
hiphoptraditie van the more the
merrier in ere. Juist de tracks
waarop ze worden bijgestaan
door collega’s springen eruit.
Op de eerste single Dom, lomp &
famous is dat Willy Wartaal en dat
is te merken aan de typische
Jeugd van Tegenwoordig-sound.
Verder is er keuze genoeg op het
album met maar liefst twintig
tracks. Van vrolijke Afrikaanse
beats tot nummers met de voor
het genre kenmerkende ‘waar
gaat dat heen met deze wereld’-
diepgang. The Opposites zullen
niemand teleurstellen met hun
ambachtelijk gemaakte nederhop.
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Goed en kwaad in The Brave One *****
Denk aan een stelletje. Zo’n stel dat ergernis opwekt door
hun geluk. Gearmd lopen ze op een avond in het park,
bijtend van hetzelfde appeltje. Het zou het begin kunnen
zijn van een romantische komedie. Maar The Brave One
blijkt allesbehalve romantisch. De wandeling in het park
eindigt in een zeer gewelddadige vechtpartij met een groep
mannen waarbij de man de dood vindt en zijn vriendin
Erica Bain, gespeeld door Jodie Foster, gewond achterblijft.
Haar leven is na de vechtpartij niet meer hetzelfde.
Uit angst gaat ze alleen nog maar gewapend met een
pistool over straat en zo transformeert ze in een mee-
dogenloze schutter.
Het belangrijkste thema in de film is het eeuwenoude
verschil tussen goed en kwaad. Aan de ene kant staat de
door angst gedreven killer Erica Bain, aan de andere kant
de principiële detective Mercer, gespeeld door Terrence
Howard, die de door Erica gepleegde moorden probeert
op te lossen. Als Erica niet zwaaiend met haar pistool in de
nachtelijke uren slechteriken afslacht, is ze een betrokken,
eerlijke radiopresentatrice. In deze rol ontmoet ze
detective Mercer en hoort ze hem uit over de moorden.
Mercer is duidelijk gecharmeerd van Erica. Wat zal hij doen
als blijkt dat zij de persoon is die hij zoekt?
The Brave One is een film die je meezuigt vanaf het begin.
Pas als de zaallichten aangaan, kun je weer rustig adem-
halen. De spanning is zo goed opgebouwd dat ik pas een
paar uur na de film besefte dat het verhaal toch wel erg
Hollywood is en dat je zo door het rauwe spannende beeld
dat de film oproept, kunt heen prikken: Misschien heb ik
toch wel naar een romantisch verhaal gekeken, zij het in
een ongebruikelijke setting…
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Net als in de film *****
De film Titanic trok in 1997 volle zalen.
Miljoenen mensen wereldwijd bekeken het
drama waarbij ruim 1500 mensen de dood
vonden in zee. De tentoonstelling Het Berlin
Drama – Scheepsramp op De Hoek vertelt een
soortgelijk verhaal. De SS Berlin verging in
1907 voor de kust van Hoek van Holland.
Slechts vijftien van de 129 passagiers over-
leefden de ramp.
De bezoeker maakt kennis met de kapitein.
Hij vertelt dat hij wel wist dat het weer heel
slecht zou worden, maar dat hij verplichtingen
had ten opzichte van zijn passagiers. Zij had-
den afspraken op het vasteland. Hij moest wel
varen. Het begin van een verhaal met een
dramatische afloop. Lopend langs de infor-
matie voel je je een ramptoerist die honderd
jaar teruggaat in de tijd. Muren met kranten-
berichten over de ramp en over helden zoals
prins Hendrik. Hij was uren ter plaatse om de
slachtoffers en hulpverleners te ondersteunen.
En natuurlijk ontbreken verhalen over de
slachtoffers niet. De vijfjarige August, die
helemaal alleen op bezoek ging bij zijn oma
in Hannover. Of Hendrik-Jan Spijker, bouwer
van de gouden koets en medeoprichter van
autobedrijf Spyker. De tentoonstelling ademt
alle elementen die bij een ramp horen:
de verslagenheid, de hoop, de opluchting bij
sommige families, de helden en de oneerlijke
strijd tegen de elementen. De enigen die ont-
breken zijn Leonardo diCaprio en Kate Winslet.

Te zien t/m 2 maart 2008, Maritiem Museum,
www.maritiemmuseum.nl
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