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Naming and shaming
De HR zoekt niet alleen naar docenten,
maar ook naar directeuren. Enkele directeuren
zijn met de reorganisatie van clusters naar
instituten van plek verwisseld, maar daarmee
zijn we er niet. Begin 2008 zal een wervings-
campagne voor nieuw directietalent worden
gestart. Een overzicht van de huidige directie-
verdeling vindt u op pagina 19 in dit blad.
Tegelijk met het schrijven van dit artikel,
verscheen de Emancipatienota van minister
Plasterk. Veel aandacht hierin voor vrouwen
in topposities, of, anders gezegd, het ont-
breken van vrouwen in topposities. Plasterk
constateert dat zelfs in traditionele vrouwen-
sectoren als onderwijs en zorg veruit het
grootste deel van de leidinggevenden man is.
Hij vindt het essentieel dat er meer vrouwen
tot topfuncties doordringen. Niet alleen zijn
succesvolle vrouwen een voorbeeld voor
anderen, ze hebben ook ‘invloed op de machts-
sfeer in de academische wereld’, aldus de
minister. ‘Universiteiten lijken er onvoldoende
in te slagen de huidige maatschappelijke
trends te volgen’, constateert hij. ‘Het ligt voor
de hand dat de overheid bijstuurt.’ In het hbo
is het niet anders. Ook daar is duidelijk sprake
van een onevenredige participatie naarmate
men hoger in de lijn zit. Het streven is tussen
de vijftien en 20 procent vrouwen in de top
van instellingen als de onze en in het bedrijfs-
leven te hebben in 2010, zo stelt hij. De HR is
nog niet zover. Van de elf instituten staat
alleen Instituut voor Gezondheidszorg onder
leiding van een vrouwelijke directeur-voor-
zitter. En twee vrouwen horen wel tot een
instituutsdirectie maar zijn geen voorzitter.
Net voor de instituutsvorming stonden drie
van de zeventien clusters onder leiding van
een vrouw. Bij de diensten is de verdeling
iets evenwichtiger: drie van de tien ingevulde
directieplekken worden vervuld door een
vrouw. Voor de reorganisatie waren er twee
vrouwen op een totaal van elf.
Minister Plasterk benoemt niet alleen concrete
streefwaarden, hij wil ook naming and
shaming inzetten als instellingen niet genoeg
vrouwelijke bestuurders, en in het geval van
universiteiten hoogleraren, benoemen.
Nog maar drie jaar en het is 2010. Ik ben
benieuwd.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen
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Ook zo iemand die graag belt?

Telefoneer 12 uur per week 
en verdien goud geld!

Leuk: bellen in je vrije tijd. Nog leuker: bellen en geld verdienen. En goed ook. 
Als Business Development Representative bij W+R.
Je werk? Je belt naar bedrijven om te kijken waar onze controllers, 
boekhouders en administrateurs aan de slag kunnen. Een job waarbij het loont 
om te vroemen.
Vroemen? Ja vroemen! Want dankzij het bonussysteem loopt je salaris al snel 
op naar € 18,- per uur. Bovendien bepaal je zelf je werktijden en ontmoet je 
veel studenten ‘at the offi ce’. Kortom, de ideale bijbaan voor studenten in 
Rotterdam die tussen het studeren door goed willen bijverdienen.
Snel beginnen? Stuur een mail met je cv naar Pieter: pieter@wr.nl  
W+R is de grootste pure fi nanciële detacheerder van Nederland en werkt 
voor toonaangevende bedrijven in de Randstad.

snel naar wr.nl

NIVRA-Nyenrode School of Accountancy & Controlling

KOM NA AR DE OPEN DAG OP 17 NOVEMBER OP UNIVERSITEIT NYENRODE

Bij de universitaire deeltijdopleidingen van NIVRA-Nyenrode gaan beroep en studie hand in hand. Je werkt als assistent-accountant of -controller 
en daarnaast ben je gemiddeld één dag per week student. Je werkgever betaalt je studie en na de opleiding liggen de carrièrekansen voor het 
oprapen. Meer weten over Managerial Controlling en onze Masters of Science in Accountancy en Controlling? Meld je dan aan voor onze open 
dag op zaterdag 17 november op Universiteit Nyenrode, waar een grote bedrijvenmarkt aanwezig zal zijn voor functies binnen accountancy en control-
ling, of vraag onze brochure aan via www.nivra-nyenrode.nl.



Laatst ontvangen sms’je
Dat was van een collega van
Albert Heijn met de vraag of ik in
haar plaats wil werken.

Trots op… Mijn stem. Ik heb
vroeger in koren gezeten. Door de
hogeschoolband ben ik meer gaan
zingen. Ik volg geen zangles. Vorig
jaar zat er een goede zangeres bij
de band en zij heeft me geholpen
met het zingen.

Hekel aan… Lui zijn. Zowel voor
mezelf als voor anderen. Vreselijk
vind ik het als je hoort ‘wil ik niet,
kan ik niet’.

Vijf jaar geleden… Was ik
eerstejaars international business
studies, een mbo-opleiding.
Ik moest heel veel assignments
maken. Die opleiding was veel
drukker dan nu op het hbo, omdat
er meer aandacht is voor de prak-
tische kant. Nu moet ik vooral veel
theorie lezen en dat kost minder
tijd dan werkstukken maken.

Dagje ruilen met… Beyoncé.
Haar performance is geweldig.
Ik wil weten hoe ze haar stem
gebruikt en haar shows neerzet.
Zelf wil ik gewoon lekker zingen
en hoef ik niet zo nodig een super-
ster te worden.

In het weekend… Werk ik en
doe ik wat huishoudelijke dingen.
Ik ga ook naar de stad en wat
drinken met vrienden.

Geleerd op de HR… Contacten
leggen, maar ook bij wie je moet
zijn voor welke informatie. En ik
heb veel geleerd in de band, zoals
samenwerken en overleggen.
Dat is heel belangrijk omdat we
van verschillende muziekstijlen
houden.

Boek… Lord of the Rings, de
Engelse versie. Het Engels is
makkelijk te lezen en de grapjes
komen beter uit de verf. Het boek

heeft veel verhaallijnen en je kunt
je identificeren met de verschillen-
de karakters. Maar niet met een
hobbit!

Film… Interview with the
Vampire, door de combinatie van
een literair verhaal met spanning
én Brad Pitt.

CD… Op het moment Once Again
van John Legend. Lekker rustige
soulmuziek. Dat spelen we niet
met de band. We beginnen nu
onder andere met een nummer
van de Doobie Brothers.

Verslaving… Chocola, jammer
genoeg. Zeker nu ik stage loop.
Als ik moe thuiskom, vergrijp ik
me minimaal één keer per week
aan chocolade.

Ooit… Heb ik een leuke baan
waarbij ik marketingproblemen
kan oplossen of iets te maken heb
met merkbescherming. En ik wil
blijven zingen. Niet solo. Ik vind
een band het leukst. Ik hou ervan
om samen te spelen en je hebt er
gelijk een groep vrienden bij.

MG
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EM – Erasmus Universiteit Rotterdam
Kopje koffie in Costa Rica
Een beetje koffie proeven en tegelijkertijd
leren over duurzaamheid. Het lijkt een ideale
combinatie. Twee studenten van de EUR
maakten het mee in Costa Rica waar zij deze
zomer bijna twee weken verbleven. De reis
was een initiatief van Nespresso. Zij hebben
een speciaal programma in landen waar koffie-
bonen geproduceerd worden om de duurzaam-
heid van koffieteelt te verbeteren. Door op de
plantages rond te lopen en de natuur van
Costa Rica te ervaren, kregen de studenten een
realistisch beeld van duurzaamheid en bio-
diversiteit.

Havana – Hogeschool van Amsterdam
Werken in Mali
Ontwikkelingswerk is hot. De Hogeschool van
Amsterdam springt in op deze trend en start
in januari met de minor ‘Internationalisering:
werken in een ontwikkelingsland’, een diff die
overigens ook al op onze hogeschool bestaat.

De studenten leren over ontwikkelingslanden,
krijgen taalles en lopen vervolgens stage in een
ontwikkelingsland. Verschillende studenten
hebben al interesse getoond. Dit zijn over het
algemeen studenten die al ervaring hebben
met ontwikkelingswerk en graag iets willen
bijdragen aan verbetering van de wereld.

UTNieuws – Universiteit Twente
Help, een buitenlandse student
Nederlandse studenten gaan naar het buiten-
land voor stages en projecten. Maar andersom
komen er ook buitenlandse studenten naar
Nederland. Docenten aan de Universiteit Twente
kunnen een cursus volgen om inzicht te krijgen
in cultuurverschillen zodat ze beter les kunnen
geven aan deze studenten. Zo leren ze bijvoor-
beeld dat Aziatische studenten een discussie
niet waarderen. De docent is alwetend en daar-
om ga je niet met hem in discussie. En in
sommige culturen, zoals de Amerikaanse, is
uitblinken heel belangrijk. Combineer dat maar
eens met al het groepswerk dat in het
Nederlands hoger onderwijs zo gebruikelijk is.

MG

Nee
Richard van Vliet – management
economie en recht – 17 jaar
Dat ligt een beetje aan het vak.
Als je voor een bepaald vak vooral
onvoldoendes haalt, is een zes wel
iets om tevreden mee te zijn. Maar
als ik een hoog cijfer voor een vak
kan halen, dan doe ik dat ook.

En Balkenende hoeft zich geen
zorgen te maken. Er zijn genoeg
studenten die goede cijfers halen.

Nee
Gino Anthonisse – small business
en retailmanagement – 18 jaar
Ik neem liever geen genoegen met
een zes. Als ik hoger kan halen,
dan doe ik daar wel mijn best
voor. Ik wil alle stof leren en niet
stoppen als ik voldoende geleerd
heb om een zes te halen.

Ja
Denise Kraanen – PABO – 21 jaar
Een zes heeft dezelfde waarde als
een zeven of een acht. Met een zes
krijg je ook je studiepunten. Er zou
iets aan de waardering moeten
veranderen om studenten te
stimuleren hoge cijfers te halen.
Je probeert wel het hoogste te
halen, maar met een zes ben ik
ook tevreden. Daar haal je je op-
leiding ook mee.

Wat vind jij? Stem op
www.profielen.hro.nl.

Uitslag poll Profielen 52 Op
kamers wonen hoort bij je
studententijd: ja 33%, nee 58%,
weet niet 9%
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klacht van
twee studentes van de opleiding trade
management gericht op Azië (tma)
tegen
voorzitter van de examencommissie
van de opleiding tma
uitspraak college van beroep
DEELS GEGROND

Afgekeken of niet?
Twee studentes gaan onafhankelijk van
elkaar in beroep tegen een uitspraak van
de examencommissie tma. Zij zouden
tijdens een tentamen bij elkaar hebben
afgekeken. Hun antwoorden op verschillen-
de tentamenvragen waren zo identiek dat
het geen toeval kan zijn. Volgens de stu-
dentes komt dat omdat ze samen voor het
tentamen hebben geleerd en daarbij de-
zelfde aantekeningen hebben gebruikt.
Eén studente verklaart dat ze tijdens het
tentamen niet eens bij elkaar in de buurt
zaten.
De andere studente zegt echter dat ze
naast elkaar zaten en dat het best mogelijk
is dat de ander bij haar heeft afgekeken.
Feit blijft dat ze niet betrapt zijn door een
surveillant.
Naast de verdenking van fraude zijn de
studentes het evenmin eens met de hoogte
van de straf. De examencommissie heeft
hen voor drie studieonderdelen uitgesloten
van deelname aan tentamens. De voorzitter
is er namelijk van overtuigd dat er fraude
heeft plaatsgevonden, zeker omdat ver-
schillende leraren onafhankelijk van elkaar
tot deze conclusie zijn gekomen. Ook vindt
hij de zwaarte van de straf passen bij de
gepleegde fraude.
Na het bestuderen van de tentamenantwoor-
den van de studentes kan het college van
beroep niet anders dan vaststellen dat er
inderdaad overgeschreven is. Beide studen-
tes maakten dezelfde spelfouten en gebruik-
ten dezelfde vreemde zinsconstructies.
Dat kan niet alleen veroorzaakt worden door
samen te studeren. Het college van beroep
vindt wel dat de opgelegde maatregel te
zwaar is. Deze levert namelijk een studie-
vertraging op van een half jaar. Een ver-
traging van drie maanden is in dit geval wel
acceptabel. De voorzitter van de examen-
commissie heeft dus terecht fraude gecon-
stateerd, maar zal zijn strafmaat moeten
aanpassen.

MG
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Welles-nietes

WAT VIND JIJ?

De concurrentie Wiebenjijdan?
Fenna Posthuma is zangeres van de hogeschoolband.
Deze coverband bestaat uit studenten die
het bijbehorende keuzevak volgen. Ze vult haar agenda
met haar stage als junior-intercedente, een bijbaan
en natuurlijk de repetities voor de band.

FENNA POSTHUMA (21)
Derdejaars international business
and management studies
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Ik neem genoegen met een zesje

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

Tijdens de opening van het academisch jaar
van de Universiteit Wageningen stelde
premier Balkenende dat Nederlanders

middelmatigheid achter zich moeten laten.
Studenten moeten geen genoegen nemen met
een zes en proberen cum laude af te studeren.

Hij stelt zelfs dat twee op de drie studenten
in Nederland geen moeite doen voor een hoog cijfer.
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‘Ik heb mijn twee werelden aardig bij elkaar weten te brengen’

Je acteert al zo ongeveer je hele leven.
Vanwaar die overstap van Jeugdtheater
Hofplein naar de soap- en tv-wereld?
‘Bij Hofplein mag je pas vanaf je vierde cursus-
jaar meedoen aan de grote voorstellingen en
in mijn derde jaar waren er audities voor
Goudkust. Ik had de serie zelf nog nooit
gezien, maar was ontzettend nieuwsgierig en
dus schreef ik me in voor de casting. Toen ik
voor de tweede ronde mocht komen, werd er
gerepeteerd in de studio. Eenmaal binnen keek
ik om me heen naar al die lichten en decors en
dacht ik “Whow, dit is wel erg gaaf.” Ik vond
het spannend, maar léuk-spannend. Van te-
voren was ik echt superzenuwachtig en ik had
geen idee hoe ik het zou doen, want je hebt
geen enkele referentie. Geen idee dat ik daar
de komende drie jaar rond zou lopen. Tv is zo
anders dan toneel, je hebt veel minder tijd om
iets neer te zetten. Al blijft het natuurlijk iets
wat je samen moet maken. Dat vind ik denk ik
nog het leukste.’

Toen Goudkust abrupt afgelopen was, werd je
vrijwel gelijk gevraagd om in Onderweg naar
Morgen (ONM) te spelen. Vereerd?
‘Ik had me er na afloop van Goudkust al hele-
maal op ingesteld dat mijn normale school-
leven weer zou beginnen, dus toen de vraag
kwam, was het heel even omschakelen, maar
lang heeft dat niet geduurd. Ik keek al wel naar
ONM en vond het dus te gek dat ze mij wilden
hebben. Ik heb nog wel een soort van onder-
handelingen gevoerd samen met mijn vader,
maar stiekem had ik de knoop allang doorge-
hakt.’

Baalde je ervan dat je misschien weer naar
school had gemoeten?
‘Nee, absoluut niet, want je mist ook een hoop
dingen van je sociale leven als je niet gewoon
naar school gaat. De dagelijkse dingen die op
het schoolplein gebeuren, wat je vrienden
meemaken, dat soort zaken.’

Je hebt naast je acteren ook je vwo-diploma
gehaald. Heb jij zo’n sterke prestatiedrang of
was je gewoon heel slim?
‘Ik denk een combinatie van beide. Ik kon
dingen makkelijk onthouden, maar ben ook
erg prestatiegericht. Ik wil dingen graag zo
goed mogelijk doen.’

Zijn soaps dan niet een beetje te laag gegrepen
voor iemand met zo’n drive?
‘Ik was zestien, ik deed auditie voor een soap,
ik kwam op tv, nee daar heb ik echt geen
moment over nagedacht. Mijn acteren tot die
tijd bestond eruit dat ik op vrijdagavond naar

de toneelclub ging, dus zoiets verwacht je
eigenlijk niet. Ik acteerde voor de hobby, om
mijn energie ergens in kwijt te kunnen.
De champagne werd dan ook losgetrokken toen
ik hoorde dat ik het geworden was.’

Op je zestiende speelde je echter ook al in een
stuk van Shakespeare, dat is dan wel de
andere kant van het acteerspectrum. Waar
voel je je nu het meeste thuis?
‘Allebei de kanten zijn hartstikke leuk om te
doen. Ik zou beide vormen van theater en
acteren zo goed mogelijk willen doen binnen
datgene wat het is. Maar na een poosje zal ik
altijd weer iets nieuws willen gaan doen om
het uitdagend te houden. Altijd hetzelfde
doen, dat lijkt me verschrikkelijk.’

Viviënne van den Assem

Viviënne van den Assem (23)
debuteerde op haar zestiende in de soap

Goudkust en heeft inmiddels rollen vervuld
in Onderweg naar Morgen, Zoop,

series, films en (kinder)programma’s.
Vanaf januari is ze te zien in

de VARA-actiethriller Deadline waar ze
naast Derek de Lint en andere

hoogvliegers uit het vak deel uitmaakt
van een anti-terreurteam.

Staat studeren ooit nog in de planning?
‘Ik heb tussendoor één cursusjaar aan de film-
academie gevolg, voor productieassistent,
maar dat was ook echt bedoeld als één jaar.
Verder heb ik nog een keer met een intro-
ductieweek meegedaan, maar toen toch
besloten er niet mee door te gaan omdat het te
druk ging worden. Nu heb ik voorlopig niks in
de planning, al heb ik wel in mijn achterhoofd
dat ik dat altijd nog een keer kan gaan doen.’

Dus jij blijft wel in de tv-wereld, maar als wat:
actrice, presentatrice, tv, film? Of misschien
toch weer het theater in?
‘Nou ja, ik ben ooit begonnen op het toneel,
maar ik zie mezelf daar niet zo gauw terug-
keren. Voorlopig blijf ik nog wel werken voor
kinderen, denk ik. Ik leer steeds meer over wat
een doelgroep van je verwacht en daarbinnen
kan ik me meer dan genoeg ontwikkelen. Voor
kinderen is bijna niets gek genoeg, dus kan ik

nog genoeg uitproberen. Wat ik nu doe is heel
erg entertainment, wie weet zie je me ooit
terug bij het Jeugdjournaal. Ik heb niet zulke
concrete plannen voor de toekomst.’

Je neemt alles van dag tot dag.
‘Ja, gelukkig wel. Ik heb wel een grote lijn,
maar die gaat niet verder dan dat ik mezelf wil
blijven ontwikkelen. Hoe beter ik word, des te
meer ik kan doen in het werk dat ik leuk vind.
Want ondertussen ben ik er wel achter dat dit
is wat ik wil doen.’

‘Het nieuwsgierige meisje is een volwaardige
tv-dame geworden?’
‘Ja, ik had er nog niet zo bij stilgestaan, maar
sinds ik mijn ouders en een aantal van mijn
vrienden heb meegenomen naar de set lijken
mijn twee werelden weer een stukje dichter bij
elkaar te komen. Het spannende avontuur van
het nieuwsgierige meisje en de normale
Viviënne van thuis zijn ondertussen verenigd in
één persoon die gewoon een baan heeft die ze
leuk vindt en waar ze zichzelf mee kan redden.’

Je doet nu ook de liveshow At Nick voor
Nickelodeon. Is een liveshow niet gewoon toneel
zonder repetities?
‘Dat kan je wel stellen, minimale repetities
zijn het. De basis staat wel, maar je hebt altijd
weer andere kinderen, andere crew. Er is altijd
iets wat het onvoorspelbaar maakt. Soms ben ik
dan ook wel zenuwachtig, maar vaak ook hele-
maal niet. Ik denk ook dat het mijn kracht is dat
ik hoe dan ook altijd weer volop enthousiast
ben, maar ik hou er dan ook van om de
kinderen een positief en leuk begin van de dag
te bieden. En dat om negen uur ’s ochtends,
daar gaat je vrijdagavond!’

Ik kan me voorstellen dat je studerende
vrienden er een heel ander levenspatroon op
nahouden. Ook werd je relatie breed uitge-
meten in de roddelbladen. Hoe beïnvloedt dat je
privéleven?
‘Mijn vrienden van buiten de tv-wereld hebben
allemaal een ander ritme. Ze zijn met van alles
bezig, reizen, werken, studeren, dus dat loopt
per definitie niet gelijk op. Als ik het heel druk
heb, merk ik ook dat ik echt bewust tijd moet
maken voor die sociale momenten en
misschien toch maar dat ene biertje meer moet
drinken. En wat betreft de bladen: ik denk niet
dat mijn omgeving zich daarmee bezighoudt.
Als ik op straat word aangesproken, duurt het
meestal ook even voordat ze doorhebben dat ik
die Viviënne van tv ben. In dat opzicht ben ik
echt niet de uitzondering.’

THE MAKING OF ACTRICE



‘Topstudenten tonen inzet, zijn
gemotiveerd, besteden heel veel
tijd aan hun studie en hebben
feelingmet het vak’, aldus PABO-
docent Wouter Pols die tegelijker-
tijd aangeeft dat deze opsomming
toch nog niet voldoende is voor de
top. Pols: ‘Je hebt ook een goede
coach nodig en kennisbronnen,
zoals boeken en internetsites, van
een hoog niveau. Een goede coach,
docent, weet de goede kennis-
bronnen aan te boren en ze voor
studenten toegankelijk te maken.’
Studenten, juist ook de toppers,
moet je niet aan hun lot overlaten,
vindt de PABO-docent. ‘Voor de
minor brede school heb ik bijvoor-
beeld een opdracht voor Stichting
De Meeuw. Een paar intelligente
studenten zijn daar met een
enorme inzet mee bezig. In dat
geval ga ik hogere eisen stellen:
Ik heb veel opmerkingen, maar
dat vinden ze prachtig.’
Het gaat dus om de kwaliteit van
het leraarschap, iets wat naar de
mening van Pols nog te weinig
wordt gestimuleerd. ‘Het is
beroerd voor het onderwijs dat
goede docenten naar het

management gaan. Gelukkig is
het inzicht daarover aan het
veranderen maar in het hbo
waarderen we management,
onder andere in functieschalen,
nog steeds hoger dan leraarschap.
Dat terwijl we juist in dat laatste
moeten investeren. Docenten
moet je daarbij ook de ruimte
geven om zich te ontwikkelen.’

talent te laat ontdekt
Net als Pols is Mohammed
Abdelghany, docent bij CMI
(Instituut voor Communicatie,
Media en Informatietechnologie),
van mening dat goede docenten
beter betaald moeten worden.
‘Je moet zoveel mogelijk jonge
docenten, jonge professionals
binnenhalen en goed betalen.
Zij moeten de leiding overnemen’,
stelt Abdelghany die vindt dat niet
alle huidige docenten de juiste
mentaliteit hebben. ‘Studenten
beginnen een bepaalde opleiding
omdat ze een droom hebben.
Als docent moet je die droom
werkelijkheid laten worden. Zelf
zoek ik vanaf het begin contact
met studenten. Ik vraag ze om,
als ze ideeën hebben, naar mij toe
te komen. Ze zijn altijd welkom en
ik kan ze bijvoorbeeld in contact
brengen met bedrijven.’ Volgens
de docent lopen er genoeg begaaf-
de studenten rond op de HR maar
ontdekken ‘we’ dat te laat.
Abdelghany: ‘Nu ontdekken we
talent vaak pas op het moment dat
ze echt ergens mee bezig moeten
zijn, bijvoorbeeld een stage-
opdracht. Ik vind dat te laat.’
Als het aan Abdelghany ligt,
moeten intakegesprekken op de

HR serieuzer worden aangepakt
zodat je erachter komt wat de
kwaliteiten zijn van de student.
Studieloopbaancoaching (slc) is
daar volgens de docent geen goed
instrument voor. ‘Slc is een dood-
geboren kind waarbij het topstu-
dent-zijn maar bijzaak is.
Coaching is goed, maar als je één
docent hebt voor twintig studen-
ten noem ik dat geen coaching.
Het moet een één-op-één-relatie
zijn met een studiecoach die wat
studiezaken betreft grotendeels
de ouders en verzorgers ver-
vangt.’ Volgens Abdelghany moet
slc worden vervangen door een
studentvolgsysteem. ‘In zo’n
digitaal portfolio vind je alle
benodigde informatie over de
student van voor en tijdens zijn
studie. Het gaat dan om eigen-
schappen, kwaliteiten, interesses,
wensen, ideeën, behaalde prijzen
enzovoort.’
De docent pleit daarnaast voor het
opzetten van multidisciplinaire
skillcentra zodat effectiever met
de huidige kennis op de HR kan
worden omgesprongen.
Abdelghany: ‘Ik ben bijvoorbeeld
bezig met robots, maar
engineering en IPO (industrieel
product ontwerpen) zijn dat ook;
de relatie onderling is nu vaag
gedefinieerd.’

selecteren op kwaliteit
Bij IPO hebben docenten een
cultuur gecreëerd waarin goed
presteren de norm is. Dat konden
ze doen omdat de opleiding pas
sinds 2003 bestaat, tegelijkertijd
móésten ze de lat ook hoog
leggen. Docent Ronald van Gils:
‘Toen de opleiding startte, was de
situatie op de arbeidsmarkt voor
IPO’ers slecht. Dus moesten we
niet de zoveelste IPO-opleiding
zijn maar goede studenten
leveren. Vanaf de eerste dag
zeiden we tegen studenten: We

vinden het belangrijk dat je als
jonge professional aan je beroeps-
houding werkt. Dat je op een
professionele manier omgaat met
opdrachtgevers; dat je je goed
presenteert en je afspraken na-
komt.’ De opleiding stelt op
diverse vlakken hoge eisen aan de
student. ‘Dat vraagt het beroeps-
veld ook van ons’, stelt Van Gils
die daarbij wel een spanningsveld
ervaart. ‘Selecteren op kwaliteit
betekent dat studenten uitvallen.
Maar als we meer dan dertig pro-
cent uitval hebben, kunnen we
door het college van bestuur en
door de instituutsdirecteur op de
vingers worden getikt.’
De opleiding moest binnen de
HR ook ‘hard strijden’ om een
werkplek te krijgen die zij het
meest geschikt acht om echte
opdrachten uit te voeren. Van Gils’
collega Stephan Blom: ‘We zijn de
minor Het ontwerpbureau gestart
waarvoor een eigen werkplek en
specifieke pc’s belangrijk zijn.’
Uit de mond van CMI-docent
Abdelghany is eenzelfde geluid
te horen. ‘Van het innovatiegeld
van de HR zou je bijvoorbeeld
een deel moeten besteden aan
faciliteiten die onze goede studen-
ten nodig hebben om robots te
bouwen. Nu betaalt de opleiding
technische informatica dat, voor
zover ze dat kan, zelf.’

JvN

Weg met de zesjescultuur, riep premier Balkenende onlangs.
En dit voorjaar concludeerde het Centraal Planbureau
dat de beste Nederlandse leerlingen en studenten het

in internationale vaardigheidstoetsen minder goed doen
dan hun collega’s uit andere landen.

Welke bijdrage kan de HR leveren om dit tij te keren?

RUIMTEOnderwijs Actueel

VOOR DETOPSTUDENT
Schrijven is een vak dat je tot op zekere hoogte
kunt leren – dat is de motiverende grond-
gedachte achter het keuzevak Artikel schrijven.
Vandaag worden de zogenaamde bouwplannen
besproken. De studenten hebben als het goed
is zo’n bouwplan ingeleverd, zoals het plan van
aanpak hier genoemd wordt. In het bouwplan
staat welk onderwerp de student wil gaan
behandelen, wat de hoofdgedachte is en hoe
hij het artikel wil gaan opbouwen. De plannen
worden klassikaal besproken.
‘Moet je in het artikel je bronnen noemen?’
‘Soms moeten die in je artikel staan’, antwoordt
een student voorzichtig, ‘maar soms zet je ze
eronder.’
Docent Rineke Koek zaagt de studenten door
over hun werkplannen. Ze bevraagt ze over
de structuur van hun artikel, over de topos
– de stellingname – van de alinea’s, over de
gedachtegang van de schrijver en over de
vraagstelling van het te schrijven stuk. Een
artikel over uitgaan in Rotterdam is leuk, maar
leuk is niet goed genoeg. Er moet ook diepgang
in zitten, vindt de docent. Een schrijfsel over
bedrijfscultuur of organisatiecultuur is te
breed. Keuzes maken. Het moet specifieker,
adviseert ze een ander.
Zo stuurt Rineke Koek haar studenten
de richting op waarin zij ze hebben wil.
Uiteindelijk moeten de studenten een
stuk inleveren van duizend woorden –
maximaal vijf woorden meer of
minder. Duizend woorden over
Marokkaanse bruiloften bij-
voorbeeld (‘Ik wil duidelijker zien
wat je visie is’). Of over een foto-
graaf die in zijn landschapsfoto’s
grote groepen naakte mensen
plaatst (‘Gaat het over de foto-
graaf of over de mensen die zich
naakt laten fotograferen?’).
Of over voetbalvandalisme.
‘Wat ik me afvraag’, zegt de
docent over dat laatste
onderwerp, ‘is of mensen
zich makkelijk laten mee-
sleuren met een groep
vandalen. Worden ze
bijvoorbeeld vandaal doordat ze
tussen andere vandalen terechtkomen?’
Dan heeft de docent ook nog een
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Schrijven is een kunst en een ambacht. Een schrijver moet
beschikken over talent, inspiratie, gedrevenheid en
persoonlijkheid en schrijven vraagt om research, discipline en
eigenheid. Althans, dat staat in de handleiding van
het keuzevak Artikel schrijven. Profielen oefende een lesje mee.

‘Leuk is niet goed genoeg’

R
ené

van
K
ralingen

Column

Typisch eigenlijk dat deze hogeschool haar stu-
denten wel weet te scholen maar dat zij het op-
leiden van docenten niet goed aanpakt. Natuur-
lijk, er wordt flink geïnvesteerd in professiona-
lisering. Heel goed. Geef docenten de kans om
te groeien. Een beetje dom is wel dat de hoge-
school eenzijdig investeert in de professiona-
lisering van docenten. Want het rendement van
deze scholingsinvestering pakt laag uit.
Ze volgen een cursus waarbij hun manager
of coachende collega niet direct betrokken is.
Teruggekomen op de werkplek krijgen docen-
ten niet de gelegenheid zaken echt te verande-
ren en het geleerde toe te passen. Die ongewij-
zigde setting zorgt ervoor dat docenten verval-
len in oude patronen. Het geleerde verdampt
als benzine op de motorkap. Of iets opleidings-
kundiger geformuleerd: de beoogde transfer
van het geleerde blijft uit. Dit verhaal verzin
ik niet. Al jaren is bekend dat zinvol investeren
in medewerkers geen kwestie is van een cursus
of training maar van een grondige opleidings-
kundige analyse. Lees de onderzoeken van mijn
leermeesters Joseph Kessels en Martin Mulder
maar eens door. Deze wetenschappers beweren
dat er vaak als een kip zonder kop geprofessio-
naliseerd wordt. Doorgaans is het organisaties
niet eens helder om welke opleidingsbehoefte
het werkelijk gaat. Er wordt scholing voor
docenten aangevraagd omdat iemand in maat-
kostuum dat nodig vindt. Zonder na te denken
over het werkelijke probleem stappen docenten
vervolgens braaf een cursus in. Zij en P&I-
trainers vragen zich na de cursus af of zíj
gegroeid zijn. Maar of ook het organisatie-
probleem na de cursus is opgelost, heeft hun
aandacht niet. Met professionalisering is niets
mis. Maar doe het anders. Doe het context-
gericht. Met de hele afdeling. Startend vanuit
de eigen organisatieproblematiek en behoeftes.
En zie die eventuele cursus als het begin van
professionalisering. Die aanpak loont. Echt.

René van Kralingen is docent bij de leraren-
opleiding en adviseur bij het onderwijskundig
adviesbureau Van Kralingen.

Professionalisering
is weggegooid geld
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Artikel schrijven
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andere, meer fundamentele vraag: ‘Waarom
zouden mensen jouw artikel moeten lezen?’
‘Omdat ik een probleem aankaart en vervolgens
de oplossing breng?’ repliceert de gedaagde
met enige twijfel in zijn stem.
‘En wat moeten mensen dan met die oplossing?’
Stilte.
‘Lastig ben ik hè?’, concludeert Rineke Koek.

De deadline voor de eerste versie van het
artikel is woensdag. Voor sommige studenten
is dat toch weer een verrassing; die beginnen
dan ook druk in hun agenda te bladeren.
De enkeling die het verkeerd heeft begrepen
protesteert. Woensdag al? Dat is over twee
dagen! Nee, volgende week woensdag, stelt de
klas klassikaal gerust. De docent: ‘Ik wil geen
spelfouten in het artikel zien en denk eraan dat
de spellingscontrole niet alle fouten eruit haalt.’
Dat is bekend.

De artikelen van de studenten zijn verschenen
op http://student.hro.nl/0772475/
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nationale Picnic Green Challenge,
een prijs voor innovatieve groene
ondernemingsplannen. Kort
gezegd komt het plan erop neer
dat de opgewekte energie binnen
een woonwijk verdeeld wordt
naar plekken waar energie wordt
gevraagd. ‘Dat betekent bijvoor-
beeld dat mensen die meer zonne-
energie opwekken dan ze op dat
moment nodig hebben, bijvoor-
beeld omdat ze overdag niet thuis
zijn, energie makkelijker kunnen
verkopen’, prijst Bollwerk het
idee. ‘Het is typisch een voorbeeld
waarbij je een technologische
ontwikkeling gebruikt om een
maatschappelijke ontwikkeling
in gang te zetten. In Duitsland
bestaat er al een dorp waar ze
dit doen. Daar hebben mensen
zonnepanelen op hun daken
waarvan de energie overdag door

bedrijven gebruikt wordt. Dat ver-
rekenen ze onderling. Voor de
eigenaar van zo’n zonnepaneel is
het interessant omdat hij zijn geld
sneller terugverdient. Maar net zo
belangrijk is dat mensen zich
realiseren dat energie geld is. Bij
zo’n systeem zul je overdag niet
zomaar je apparatuur stand-by
laten staan. Als je het uitschakelt,
kun je tenslotte meer elektriciteit
verkopen.’
Energieverbruik blijkt, vergeleken
met andere kosten van een huis,
sowieso nog een ondergeschoven
kindje, weet Bollwerk. ‘Ik merk dat
mensen verschrikkelijk veel weten
over de fiscale wetgeving.

Ze weten exact hoe ze de laatste
cent bij de belasting kunnen
terugkrijgen en wat de meest
gunstige hypotheek is. Maar als
ze eenmaal in dat huis zitten, dan
maken ze gedurende de tijd dat
ze er wonen, zeker in een oud
huis, enorme energiekosten.
En daar kijken ze vaak niet naar.’

Schepen aan het stopcontact
Bij de minor Ondernemende
innovator merkt Bollwerk al een
toenemende bewustwording bij
studenten. ‘Vorig jaar hadden we
bijvoorbeeld een project over
walstroom. Schepen die aan de
kade liggen, laten hun vervuilende
generatoren draaien om over
energie te beschikken. Een aantal
studenten heeft gekeken of je
deze schepen niet beter letterlijk
aan het stopcontact kunt zetten.

Tijdens dat onderzoek bleek dat
die schepen aan de kade helemaal
niet zoveel energie nodig hadden
als ze dachten. ‘Bedrijven willen
zich wel bezighouden met smart
energy maar hebben vaak niet de
tijd om de zaken goed door te
rekenen. Als je iets wilt aan-
pakken, moet het altijd snel-snel.
Dus moeten we op de hogeschool
mensen opleiden die veel beter
bedacht zijn op het energie-
verbruik, die letterlijk “smarter”
omgaan met energie.’

JvN

Ik wil zaken in beweging brengen,
een discussie op gang brengen.
Ik zou willen dat afgestudeerden
nu en straks duurzame keuzes
maken. Daarbij maakt het niet uit
of het ingenieurs, bouwkundigen
of fysiotherapeuten zijn, en of
ze nou bij de overheid of in het
bedrijfsleven gaan werken. Op het
moment dat je bij het ontwerp
van een huis de ramen allemaal
op het noorden intekent, dan
weet je gewoon dat je meer
verwarming nodig hebt dan
wanneer je ramen op het zuiden
hebt. Over dat soort zaken moet
je vooraf nadenken, anders is het
een gemiste kans. Het onderwijs
zie ik hierin als basis voor
verandering.’

De spaarlamp als antwoord?
‘In 1990 riepen we al dat we in
Nederland hoognodig terug
moesten in energieverbruik.
De eerste meerjarenafspraken met
de industrie werden gemaakt. Dat
werkte op zich prima, ik heb in de
praktijk gezien dat bedrijven veel
bewuster met energie omgingen
omdat er duidelijke afspraken
lagen en omdat ze zagen dat dit
geld opleverde. Inmiddels worden
verdergaande energie-efficiency-
verbeteringen steeds moeilijker
en duurder en neemt het energie-
verbruik in Nederland alleen maar
toe, vooral in huishoudens en de

transportsector. Die trend zet nog
steeds door en daar maak ik me
zorgen over. Niet in de laatste
plaats omdat het overgrote deel
van onze energie, olie en gas, uit
politiek instabiele regio’s komt.’
Volgens Bollwerk leeft duurzaam-
heid nog te weinig bij consument
en bedrijfsleven. ‘Bij de Duitse
Grünen heb je de splitsing tussen
de realo’s en de fundies.
De fundamentelen gaan uit van
een negatieve benadering: minder
energie verbruiken en geen auto
meer rijden. Dat is niet mijn
richting. De maatschappij is
zoals die is. Met bijbehorende
lifestyles. Het is onrealistisch om
mensen voor te houden dat ze
dingen niet meer mogen doen.
De uitdaging is om mensen te
laten beseffen dat ze keuzes
hebben. Maar dan moet je ze ook
informatie aanreiken. Als mensen
geen idee hebben dat bepaalde
alternatieven meer energie vergen
dan andere, dan moet je niet van
ze verwachten dat ze een keuze
kunnen maken voor een duur-
zamere levensstijl.’
Is de spaarlamp het antwoord?
De lector smart energy staat niet
te juichen. ‘Dat is symboolpolitiek.
Als je niet uitkijkt krijgen mensen
het gevoel dat ze daarmee al
voldoende doen voor het milieu.

Daarnaast speelt het rebound-
effect: mensen die geld over-
houden door minder energie te
gebruiken, gaan van dat geld
vervolgens bijvoorbeeld vaker
met het vliegtuig op vakantie.
Een andere reden om geen voor-
stander van de spaarlampenactie
van de overheid te zijn, is dat je
daarmee bepaalde bestaande
producten promoot, terwijl andere
producten zich verder ontwik-
kelen. Er is inmiddels veel betere
verlichting dan spaarlampen; led’s
verbruiken nog minder energie.’

Restwarmte
Van de energie die we inzetten
komt 75 procent vrij als warmte.
Slechts 25 procent zetten we echt
nuttig in, stelt Bollwerk.
‘De restwarmte die bijvoorbeeld
in Europoort vrijkomt, is enorm.
Je kunt de energie niet kwijt,
sterker nog: Er is vaak extra
energie nodig om warme stromen
af te koelen. Dan ben je dus niet
efficiënt bezig met energie.
We moeten veel meer denken in
termen van: Hoe kun je processen
anders inrichten zodat ze minder
energie vergen, en hoe kunnen
we dingen anders combineren.
Daarom bestaat het warmtebedrijf
in het Rijnmondgebied en wordt
er gedacht aan een energie-
efficiencybedrijf. Als hogeschool
zijn we daarbij betrokken. Je kijkt
naar wie energie overhoudt en
wie energie nodig heeft.’ Ofwel:
wat afvalwarmte is voor de een,
is kostbare energie voor de ander.
Onlangs won een Nederlander
met een dergelijk idee de inter-

De inspirator

Sinds begin dit jaar is ir. Sigrid Bollwerk lector smart energy
aan de HR. Smart energy betekent ‘slim energie gebruiken’,

dus alleen als het nodig is, en dan zo min mogelijk.
Dat vraagt om een andere manier van denken over energie.

Ze ziet het onderwijs als ideale plek voor verandering.

‘ENERGIE IS GELD’
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Sigrid Bollwerk studeerde
chemische technologie aan de
Universiteit Twente. Afstuderen
deed ze begin jaren tachtig in
Indonesië bij een drinkwater-
project. ‘Ik was bezig met inte-
graal watermanagement toen de
term nog niet bestond: ‘Ik stelde
me toen al de vraag of de mensen
het water wel konden betalen als
de infrastructuur was aangelegd.’
Na een aantal jaar kwam ze bij
Exxon terecht waar ze werkte aan
het verbeteren van de verwerking
van grondstoffen, ook wel proces-
optimalisatie genoemd. Bij de
Novem (Nederlandse onder-
neming voor energie en milieu)
werd ze later programmamanager
voor verschillende energie-
programma’s en sinds een aantal
jaar is Bollwerk zelfstandig
adviseur. Dat adviseurschap
combineert ze vanaf begin dit jaar
met het lectoraat smart energy op
de HR. ‘Toen ik de advertentie
voor het lectoraat zag, had ik
meteen zoiets van: Dat is voor
mij. Ik had al een tijdje het idee
om dieper in mijn vak te duiken.

10

Lector smart energy Sigrid Bollwerk



Gemiddeld studentenoordeel en landelijke positie van de in 2007 door
CHOICE onderzochte HR-opleidingen

Studentenoordeel Plaats/
op een totaal van

Kunstacademie autonoom 7,07 1/4
Fysiotherapie 6,98 2/10

Facility management 6,88 3/9
PABO 6,87 15/47
IPO 6,85 2/6

PABO Dordrecht 6,80 20/47
Werktuigbouwkunde 6,75 5/16

Lerarenopleiding exact 6,72 3/8
Vrijetijdskunde 6,65 3/4

Ruimtelijke ordening en pl. 6,61 3/4
Small business 6,60 6/15

Sph 6,59 14/21
Pedagogiek 6,56 6/8

Autotechniek 6,53 1/2
Grafimediatechnologie 6,48 1/1

Lerarenopleiding maatsch. 6,30 6/8
Lerarenopleiding talen 6,28 7/7

Verpleegkunde 6,28 19/20
MER 6,25 16/20
Cmd 6,16 6/6

Met een mager gemiddelde van
6,16 doet communicatie en multi-
media design (cmd) het een stuk
minder dan twee jaar geleden.
Studenten beoordeelden de
opleiding in 2005 met een 6,95.
Bij alle tien onderwerpen waar-
over de studenten werden be-
vraagd, lag de score lager.
Zo kreeg de samenhang van de
opleiding nu een magere 6,2 (dat
was een 7,0), de studeerbaarheid
een 6,2 (7,2) en de faciliteiten en
gebouwen respectievelijk een 6,4
(7,4) en een 5,9 (6,8). De kroon
spant het onderdeel communica-
tie dat omlaag ging van een 6,4
naar een 5,1.

‘De communicatie kan inderdaad
beter’, reageert vierdejaars
Bryan van Bockxmeer op de uit-
komsten. ‘Als je thuis een opdracht
uitvoert en je wilt een docent
bereiken, is dat lastig. Ze reageren
niet op een mail of het duurt heel
lang. Sowieso ben je heel erg op
jezelf aangewezen.’ Een medestu-
dente beaamt dat. ‘Je krijgt te
weinig les waardoor je te weinig
gemotiveerd wordt’, stelt ze.
Opleidingsdirecteur
Elsemiek Heins denkt dat de
slechte bereikbaarheid van
docenten het gevolg is van het
personeelsbeleid van cmd waarbij
vooral praktijkmensen worden
aangetrokken. Heins: ‘Het voor-
deel is dat je op zo’n manier de
praktijk naar binnenhaalt maar

organisatorisch kleven er nadelen
aan: De meeste praktijkmensen
werken hier in deeltijd en zijn dus
niet altijd beschikbaar en bereik-
baar. We vragen hen wel om op
z’n minst op e-mails te reageren;
we zullen hier aandacht aan
blijven besteden.’ Wat betreft
de contacttijd zit cmd op het
gemiddelde van de HR, stelt
Heins. ‘Maar afgelopen jaar heeft
een aantal klassen erg geleden
onder ziekte van een paar
docenten.’ De opleiding maakt
zich nu sterk om in dergelijke
gevallen voor vervanging te
zorgen.

Te spreken is student Bryan wel
over het gebouw waar cmd zat op
het moment dat de studenten
werden geënquêteerd (Wijnhaven)
maar niet over de Pieter de
Hoochweg. Aan deze locatie
wordt momenteel nog een deel
bijgebouwd en tot de verbouwing
eind dit jaar klaar is, hebben de
studenten minder faciliteiten en
geen kantine. Ook directeur Heins
is daar niet blij mee. ‘Maar straks
krijgen we wel vier studio’s waar-
onder een fotostudio en een
medialab.’ Dat de samenhang bij
cmd laag scoort, wijt de directeur
overigens aan het feit dat de op-
leiding vorig jaar een aantal onder-
wijsprogramma’s clusterbreed
moest maken. Heins: ‘Dat zit nu
goed in elkaar.’
Bryan en collega-student
Mark van Dongen hebben niet
alleen klachten. Mark: ‘Ik vind het
goed dat de opleiding zich meer
richt op projecten uit het werk-

veld met echte opdrachtgevers.
En tijdens mijn stage merkte ik
dat ik toch wel wat had geleerd;
ik heb bijvoorbeeld kennis van
bepaalde computerprogramma’s.’
Bryan vult aan: ‘En je merkt dat je
mee kunt praten met de mensen
uit de praktijk.’ Dat cmd zo laag
scoort, ligt volgens het tweetal
ook aan de gemotiveerdheid van
de studenten. Mark: ‘Ik denk dat
cmd’ers gemotiveerder en daar-
mee kritischer zijn dan studenten
van veel andere opleidingen.’
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Afgaande op de studentenoordelen van de verschillende opleidingen
scoort de HR een 7 min, om precies te zijn een 6,73. Met een 6,76 was
de score vorig jaar ongeveer gelijk. Het cijfer is het resultaat van de
studentenenquêtes die CHOICE (Centrum Hoger Onderwijs-Informatie
voor Consument en Expert) de afgelopen drie jaar uitvoerde. CHOICE
onderzoekt welk oordeel studenten in Nederland geven over diverse
aspecten van het onderwijs aan hun opleiding. Bij het onderzoek
komen er elk jaar andere opleidingen aan de beurt zodat in drie jaar
tijd alle opleidingen zijn onderzocht. De cijfers worden gepubliceerd
in de Keuzegids Hoger Onderwijs, een van de bronnen die aan-
komende studenten kunnen gebruiken bij hun studiekeuze.
Op deze pagina’s gaat Profielen dieper in op enkele opvallende uit-
komsten bij HR-opleidingen. Zo ging het oordeel over communicatie
en multimedia design (cmd) en over verpleegkunde flink omlaag, en
die over werktuigbouwkunde juist omhoog. Van de onderzochte
deeltijdopleidingen doen technische bedrijfskunde en communicatie
het erg goed; beide mogen ze zich de beste van Nederland noemen.
Bij communicatie valt het hoge oordeel over de docenten op: een 7,5.

Resultaten CHOICE-enquêtes:
EEN 6,7 VOOR HR
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StudentenoordeelCommunicatie
ONVOLDOENDE bij cmd

Auteur: Jos van Nierop Fotografie: Ronald van den Heerik

Grootste dalers
1. cmd -0,79 (van 6,95 naar 6,16)
2. verpleegkunde -0,54 (van 6,82 naar 6,28)
3. MER -0,38 (van 6,63 naar 6,25)
4. lerarenopl. maats. -0,31 (van 6,61 naar 6,30)
5. lerarenopl. talen -0,29 (van 6,57 naar 6,28)

Grootste stijgers
1. werktuigbouwk. +0,42 (van 6,33 naar 6,75)
2. vrijetijdskunde +0,24 (van 6,41 naar 6,65)
3. kunst autonoom +0,22 (van 6,85 naar 7,07)
4. facility manag. +0,22 (van 6,66 naar 6,88)
5. lerarenopl. exact +0,14 (van 6,58 naar 6,72)



meer les!’, aldus de studente die
zegt dat de kritiek door veel
medestudenten wordt gedeeld.
Clazina Pool, directeur van het
Instituut voor Gezondheidszorg
(IvG), vindt de CHOICE-cijfers
tegenvallen. ‘Zeker na het visitatie-
rapport van de NQA (Netherlands
Quality Agency) van september
2006. Daar hadden we op zestien
facetten een goed en op vijf een
voldoende. Deze beoordeling is
integraal overgenomen door de
NVAO (Nederlands-Vlaamse
Accreditatie Organisatie) in 2007.’
Daarnaast is en wordt er wel een
aantal verbeteringen doorgevoerd.
Zo wordt het onderwijs in de
eerste twee leerjaren
geïntensiveerd. Pool: ‘Studenten
krijgen meer begeleiding van
docenten in de practica, bachelor-
vaardigheden, studieloopbaan-
coaching en colleges.’ Daarnaast
wordt de structuur van Hint beter,
krijgt iedere studieloopbaancoach-

groep van vijftien studenten één
vaste peercoach en vindt er vaker
overleg plaats tussen het manage-
ment en de studentenjaarraden.’
De door de studente aangehaalde
roosterproblemen nuanceert Pool.
‘Van de 28 eerste- en tweedejaars-
groepen kregen er vier met een
wisseling van het rooster te maken
maar dat was nog wel vóór de
start van het blok.’
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Drie jaar kon je, afgaande op de studentenoor-
delen in de Keuzegids, werktuigbouwkunde
maar beter niet op de HR studeren.
De opleiding stond landelijk gezien stijf
onderaan met een 6,33. Op alle ondervraagde
onderdelen doet de HR het nu beter waardoor
het eindcijfer steeg naar een 6,75. De HR-
opleiding klom daarmee van de laatste naar
de vijfde plek, op een totaal van zestien hoge-
scholen.
‘De communicatie met docenten is nu beter’,
vertelt een derdejaarsstudent. ‘Twee, drie jaar
geleden had je nog veel oude docenten; met
de jonge docenten van nu kun je beter
communiceren, zit je meer op één lijn.’ Ook de
computerfaciliteiten zijn er in drie jaar op voor-
uitgegaan, weet een collega-student. Docent
Sacup Kromosoeto beaamt dat laatste en wijst
ook op de ‘kleine kwaliteit’ die is verbeterd.
‘De cijferverwerking, de roosters en de service
aan de balie van het bedrijfsbureau zijn aan-
merkelijk verbeterd.’ Ook de opmerkingen over
de oude docenten begrijpt Kromosoeto, zelf
een van de oudgedienden. ‘De docenten die
weg zijn gegaan, hadden vaak veel deskundig-
heid maar de flexibiliteit was wat minder.
Zij ervaarden de veranderingen een beetje
als oneerlijk en dat was begrijpelijk.’ Bij de
veranderingen doelt de docent met name op
de omvorming van het klassikale naar het
studentgerichte projectonderwijs. Kromosoeto:
‘Studenten die ergens moeite mee hebben
kunnen nu makkelijker op ons afstappen.
En als iemand iets extra’s wil, is daar ruimte
voor. Twee jaar geleden was dat minder het
geval.’

Verpleegkundestudenten van
de HR zijn ontevredener dan stu-
denten van alle andere achttien
verpleegkundeopleidingen in
Nederland. In 2005 was de op-
leiding nog een middenmoter.
Het oordeel over de docenten is
vergelijkbaar met twee jaar
geleden maar op de andere onder-
delen (zoals werkvormen en in-
houd van het onderwijs) scoort
de HR een stuk lager. Zo kreeg
‘faciliteiten’ een 6,9 (was een 7,3)
en daalde ‘communicatie’ van 6,0
naar 4,9.
‘De communicatie is inderdaad
om te huilen’, klaagt een studente
die niet met haar naam in het blad
wil. ‘Deze week zijn er al drie
lessen niet doorgegaan. Gisteren

heb ik bijvoorbeeld drie uur voor
niks gewacht. Dinsdag zeiden ze
dat er voor een les geen lokaal
was, woensdag zou het wel weer
doorgaan maar bij het bedrijfs-
bureau wisten ze van niks.’
De start van dit studiejaar verliep
sowieso niet vlekkeloos, vertelt ze.
‘Aan het begin van het jaar kregen
we een rooster maar in de week
dat we zouden beginnen werd het
rooster omgegooid en kregen we
ineens de stof van een ander blok.’
Maar haar grootste kritiek richt
zich op de inhoud van de
opleiding. ‘We zijn veel te veel
bezig met buitenkantjes, zoals
met de lay-out van verslagen of
met powerpointpresentaties, en
te weinig met inhoud. Het vak
‘medisch’ zit dit jaar in de
conceptuele leerlijn, daarover
moet je dus zelf informatie
vergaren. Dat vind ik flut. Naar
mijn mening moet je hierover
gewoon uitleg krijgen. We willen

Van de negen hogescholen die technische
bedrijfskunde in deeltijd aanbieden, doet de
HR het ’t beste met een gemiddeld eindcijfer
van 7,15. Hogeschool Utrecht volgt met een
6,94 op de tweede plaats. Het onderdeel
communicatie scoort op de HR ‘slechts’ een
6,6 maar alle andere onderzochte onderdelen
vinden de deeltijders minstens een 7,0 waard.
‘Dat communicatie het minst scoort, herken
ik wel’, reageert derdejaars Peter van den
Nieuwendijk. ‘Als je per mail mededelingen
krijgt over bijvoorbeeld zieke docenten, krijgt
iedereen die. Terwijl ik die docent dan bijvoor-
beeld helemaal niet ken; zoiets is er toch
makkelijk uit te filteren?’ Positiever zijn Peter
en zijn studiegenoot Ronald Schaap over de
werkvormen. Ronald: ‘Je doet heel veel in

projectteams. Zo ontstaat er een soort groeps-
controle die je stimuleert om steeds bij te
blijven. Daarnaast weten de docenten waar ze
het over hebben.’ Voor Peter voldoet de
deeltijdopleiding aan wat hij er vooraf aan
dacht te hebben. ‘Ik wil de theorie achter de
praktijk leren kennen. Dat gaat goed.’
Met de hoge score voor faciliteiten (7,5) zijn
Ronald en Peter het minder eens. Zo worden
de studenten nogal eens in te kleine lokalen
ingeroosterd, is er in hun ogen te weinig
parkeergelegenheid in de buurt en voldoet de
kantine niet helemaal. Ronald: ‘Juist op drukke
tijden staat er maar één persoon achter de
kassa.’

Deeltijd technische bedrijfskunde:

BESTE VAN NEDERLAND

Verpleegkunde in de min
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Werktuigbouwkunde
KLIMT UIT DAL

D’rbij

Uit het aanbod van lezingen,
debatten en symposia op de HR
kiest Profielen er elke maand eentje uit
om te bezoeken en te bespreken.
Ditmaal een kort symposium
ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan
van Area010, de club die namens
onder andere de HR
startende ondernemers faciliteert.

Sparta boeit niet
Slingers en ballonnen, twintigers in ‘studentenoutfit’
en jasje-dasje zakenmannen. In Zaal Staal in het WTC
aan de Beurs wordt de verjaardag van Area010
gevierd. Eén jasje-dasje spant de kroon. Als het
officiële deel begint, blijkt het Joost Mooijweer te zijn,
de directeur van Area010. Terugblikkend op vijf jaar
Area010 somt hij de resultaten op. ‘We ondersteunden
54 ondernemingen waarvan er vier failliet gingen en
zeven zelf stopten. In totaal hebben we 120 banen
gecreëerd.’ De directeur wijst op Mimir, het bedrijfje
dat drie IPO-studenten van de HR (voor de minor
Ondernemen door ondernemen) zijn gestart.
‘We hebben een eigen productontwerpbureau en
zitten hier (in het WTC, red.) dagelijks’, vertelt een
van de Mimir-ontwerpers. ‘Als je een bedrijf start op
je zolderkamer is het ontvangen van klanten lastig,
hier niet.’ Het drietal ervaart Area010 als een
‘professionele inspirerende omgeving’ waar de
bedrijven ook elkaars klant zijn en elkaars netwerk
gebruiken. ‘Er gebeuren goede dingen’, concludeert
Mooijweer dan ook.
Na Mooijweers praatje volgt professor Roy Thurik
die pleit voor meer plekken waar studenten worden
gestimuleerd ondernemer te zijn. Thurik: ‘Studenten
moeten op de campus en op hogescholen kamers
krijgen waar ze kunnen knoeien zodat er ideeën
ontstaan.’ Bij de presentatie van Rik van Aalst is de
link met Area010 vervolgens ver te zoeken. Sparta’s
commercieel directeur weet wel te vertellen dat de
voetbalclub met vierhonderd bedrijven ‘iets heeft’.
Het blijkt de toehoorders, onder wie veel mannen
(die houden toch van voetbal?), niet te boeien.
Het geroezemoes in Zaal Staal neemt toe om weer
te verstommen als wethouder Dominic Schrijer het
publiek laat toosten. Maar niet voordat hij heeft
vastgesteld wat de hoofdstad van ondernemend
Nederland is. ‘Als je het hebt gemaakt zit je in
Amsterdam, als je het wilt maken ga je naar
Rotterdam…’

JvN

De studentenpopulatie van de
masteropleiding stadspedagogiek
van de Kenniskring Opgroeien in
de Stad (KOS) laat dit jaar een
flinke ‘verkleuring’ zien. Vorig jaar
was nog maar drie procent van
de masterstudenten van alloch-
tone komaf, dit jaar meer dan
vijftig procent.
‘Een ontwikkeling waar we heel
blij mee zijn’, zegt Ton Notten,
lector bij de kenniskring. ‘Toen we
in 2002 met de masteropleiding
begonnen, hebben we die inge-
richt na uitvoerige gesprekken
met gemeentelijke diensten, wel-
zijns- en pedagogische instellin-
gen in Rotterdam en de regio.
Dat werpt nu zijn vruchten af.
De master is georiënteerd op de
grootstedelijke vraag. De instellin-
gen hebben zelf belang bij deze
master. Vandaar dat zij jonge,
inmiddels vaak allochtone, pro-
fessionals onze kant opsturen.
‘We zien niet alleen een spectacu-
laire stijging van allochtone stu-
denten, het totaal aantal studen-
ten is ook gestegen naar 27, en
dat is veel. Vanaf een groeps-
grootte van 25 studenten wordt
het onderwijs toch wat meer
klassikaal en de onderzoeks-
begeleiding wordt natuurlijk ook
een grotere klus. We zitten nu wel
aan onze taks. In de opleiding
gaat er daardoor het een en ander
veranderen. Voor tweederde of
misschien wel driekwart van de
studenten gaan we een cursus
Engels organiseren. Het niveau

van het Engels moet omhoog
om de literatuur te kunnen
bestuderen. En onze coaching
zal nog meer inhoudelijk worden.
We zullen wellicht iets andere
literatuur voorschrijven en de
jaarlijkse studiereis kan andere
vergelijkende accenten krijgen.
Kortom: Het etnisch bewustzijn
wordt sterker. Dat kan ook in de
onderzoeksthematiek duidelijk
worden. Schoolinstroom én -uitval
bijvoorbeeld zijn in Nederland,
en meer nog in Vlaanderen, sterk
etnisch bepaald, aldus OECD-
cijfers. Hoe komt dat en wat
kunnen we eraan doen?
We starten verder een breed
Curaçao-samenwerkingsproject.
Met dit soort onderwerpen zullen
we ons dit jaar gaan bezighouden.’

DvN

• Percentage allochtone masterstudenten Kenniskring Opgroeien
in de Stad (KOS) van 3 naar ongeveer 50 procent

• Studentenaantal masteropleiding groeit naar 29
• Onderwijsprogramma op onderdelen aangepast

Spectaculaire

STIJGING aantal
allochtone studenten bij KOS
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Op stapel

Ingezoomd

School of Engineering and Applied Science

Wegens succes gereorganiseerd!
Met ingang van dit collegejaar

telt de Hogeschool Rotterdam elf
instituten in plaats van zeventien
clusters. De forse groei van de

studentenpopulatie vroeg om deze
organisatieverandering. In elk

nummer van Profielen een portret
en ‘demografische’ schets van een

nieuw instituut. Ditmaal: EAS.

Lectoraat
• autotechniek
• biologie en medisch laboratoriumonderzoek (bml)
• chemie
• chemische technologie (ct)
• werktuigbouw
• elektrotechniek
• gezondheidszorgtechnologie (gzt)
• industrieel product ontwerpen (IPO)
• algemene operationele techniek (per 1/1/2009 beëindigd)

Bacheloropleidingen

Studenten, docenten & medewerkers in getal

2060

115

16

studenten

docenten

medewerkers

peildatum 1 oktober 2007

Studentenaantallen door de jaren
cluster engineering 1170
hlo-ct 650

cluster engineering 1392
hlo-ct 675

EAS 2060

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Het EAS kent één kenniskring met drie lectoren, te weten
Kenniskring Innovatie en Productrealisatie (KIP) met:
• innovatie en ondernemerschap, lector Anneloes Cordia
• nieuwe technologie voor productinnovatie, lector Frank Rieck
• smart energy, lector Sigrid Bollwerk

Masteropleiding
• geen

(zie ook pagina 10, ‘De inspirator’, voor een interview met lector Sigrid Bollwerk)

Albert Einstein (1879-1955)
überbèta en stamvader van de moderne natuur-
kunde. Verwierf zijn grootste bekendheid met
de relativiteitstheorie en de formule E=mc2 die
de relatie tussen massa en energie uitdrukt.
Zonder deze relativiteitstheorie zouden we nu
niet in staat zijn gps-coördinaten te berekenen
en met de immer hulpvaardige TomTom de weg
kunnen vinden.

Charles Darwin (1809-1882)
zijn evolutietheorie wordt algemeen aanvaard
maar is nooit onomstreden geweest; op dit
moment winnen de creationisten zelfs weer
terrein. Hoewel niet alle onderdelen van zijn
evolutietheorie de hedendaagse wetenschap-
pelijke toets der kritiek zouden kunnen door-
staan, is hij geheel op zijn plaats in de
eregalerij van beroemde bèta’s.

Bron: Volkskrant/ Bètacanon

Beroemde bèta’s

Elk instituut kent een tweekoppige directie, bestaande uit een voorzitter en een lid.

Ed van Sprundel is voorzitter van de directie bij EAS. Hij is sinds 2000 in diverse functies werk-
zaam bij de HR. Zo zorgde hij in 2002 bij hlo-ct als directeur innovatie voor de introductie van de
opleiding gezondheidszorgtechnologie en werd hij in 2005 directeur bij het cluster engineering.
Als voorzitter EAS is hij ondermeer verantwoordelijk voor strategisch beleid, externe betrekkingen,
lectoren, een deel van de bacheloropleidingen, keuzeonderwijs en financiën. Eind dit jaar verlaat
Van Sprundel de HR om per 1/1/2008 aan de slag te gaan bij Avans Hogescholen.

Jaap Kortland is lid van de directie bij EAS. Hij is gepromoveerd chemicus en heeft eerst als do-
cent en later als directeur bij hlo-ct gewerkt. Bij EAS is hij onder meer verantwoordelijk voor een
deel van de bacheloropleidingen, kwaliteitszorg en veiligheid, huisvesting, personeel en Techniek
Plaza/Bèta techniek.

Directie
Nieuwe vervoersconcepten bedenken bij
Future mobility

Verzin een mobiliteitsconcept voor de regio
Rotterdam in 2017, zowel voor het personen-,
goederen- als gemengde verkeer. En let op:
er mag geen CO2-uitstoot aan te pas komen.
Al voor het vierde achtereenvolgende jaar
moeten tweedejaars autotechniek hun tanden
zetten in dit project Future mobility. Daarbij
moeten ze niet alleen duurzame middelen van
vervoer verzinnen, maar ook een totaalconcept.
Hoe zorg je bijvoorbeeld voor milieuvriendelijk
vervoer tussen Ikea en de stad? Mensen zullen
de auto willen pakken, maar kan het ook
anders? Docent Roeland Hogt wil dat studenten
tijdens dit project ‘out of the box’ leren denken
door de realiteit los te laten. Soms komen daar
aardige ideeën van, dit jaar hoopt Hogt een
idee uit het project te oogsten voor het
Rotterdam Climate Initiative. Het begrip duur-
zaamheid leeft niet altijd onder de auto-
techniekstudenten op het moment dat ze als
eerstejaars binnenkomen. Dan zijn ze vooral
bezig met snelle auto’s à la Top Gear, ‘maar’
stelt Roeland Hogt: ‘gaande de opleiding zie je
dat bewustzijn toch ontstaan.’

10/2007 Start masterclass Sustainable
Solutions voor docenten EAS

7&14/11/2007 informatieavonden ouders
eerstejaars EAS

1/2008 Dag voor familie en vrienden van
EAS

30/1/2008 Dag voor externe relaties.
Met uitreiking Blomprijs en oratie
van nieuwe lector Sigrid Bollwerk.

2/2008 Start van het nieuwe
ingenieursbureau van derdejaars
engineering/ EAS.

9/2008 Start op RDM-terrein van
opleidingen autotechniek en IPO

Auteur: Esme van der Molen Illustratie: Marco Faasen

Instituutsportret

Academieplein
G.J. de Jonghweg 4-6,
3015 GG Rotterdam
Telefoon (010) 241 48 41
fax (010) 241 48 02

Bedrijfsbureau
ma, wo, vr 8.00-17.00 uur/di en do 8.00-18.30 uur
Vertrouwenspersoon
Petra Kanitz-Huijbers (hoofd studentzaken)
Clemens Peters (hoofd studentzaken)

��� Alumnivereniging

��� Studieverenigingen
Sotto Prodotto (IPO), Hysteresis (elektrotechniek 
en werktuigbouwkunde), Careless (gzt)

��� Studentenvereniging
ASV Thonis (hlo-ct, chemie)

��� Nieuwsbrief
EAS-nieuwsbrief voor studenten, viermaal per 
jaar, eerstvolgende rond 1 november.
Communiqué: tweewekelijkse nieuwsmailing aan
alle mede werkers van EAS

��� Instituutsprijs
Stichting Blomprijs, reikt jaarlijks een prijs uit aan
twee kandidaten voor excellente afstudeer -
opdrachten, geïnitieerd door HR-alumnus werktuig -
bouwkunde Blom.

Instituut voor Engineering en Applied Science (EAS)



De HR zoekt niet alleen naar
docen ten maar ook naar direc -
teuren. Alle elf instituten (bestaan -
de uit een of meerdere voormalige
clusters) hebben weliswaar een
directeur/voor zitter maar een
tweede directielid is er, op het
moment van schrijven, in vijf
gevallen nog niet. Het college
verwacht de werving voor deze
vacatures begin 2008 te starten. 

Bij vier van de vijf open plekken
gaat het om directieleden bij
instituten die ongeveer de zelf de
omvang hebben als het voor malige
cluster. ‘Maar in de organi satie -
plan nen is voor zien in een tweede
directielid’, vertelt 
Herman Veenema, secretaris 
van het college van bestuur. 
‘Dat tweede directielid is vooral
nodig om nieuwe taken, zoals
contract activiteiten en maat werk -
trajecten, uit te voeren. Hoe die
taken worden opgepakt, zal in de
komende periode in strategische
beleidsplannen aan de orde
komen. Daarna zal de werving
starten.’ De tweekoppige directie

bij de andere insti tuten hoeft zich
overigens niet te vervelen.
Veenema: ‘Die hebben onder
andere volop werk aan de inte gra -
tie tussen de voormalige clusters
waaruit het instituut bestaat.’

stoelendans
Nog niet alle directieteams zijn
gevuld maar na een kleine
stoelen dans hebben alle instituten
in mid dels wel een directeur/voor -
zitter. Bij het Instituut voor de
Lerarenop leidingen (IvL) is dat
Hans van der Moolen geworden.
Hij stapte over van het Instituut
voor Communi catie, Media en
Informatietechno logie (CMI) waar

nu Aad van der Wel (was directeur
van de facilitaire dienst) de
scepter zwaait. 
De invulling van de directie bij IvL
had de nodige voeten aarde.
Aanvankelijk zou Fred Feuerstake
directeur/voorzitter worden en de
extern geworven Mieke Rutten het
andere directielid. Rutten was zes
weken in dienst maar dat dienst -
verband werd begin september
beëindigd. Volgens het college van
bestuur vanwege ‘fundamen tele
verschillen in opvatting over de
koers en inrichting van het nieuwe
IvL’. Aad Monquil van de cluster -
mede zeggen schapsraad (clmr) van
de lerarenop leiding geeft aan dat

een conflict over zeggen schap
binnen het instituut ten grondslag
lag aan het vertrek van Rutten. 
‘Zij werd aange nomen als directeur
van de leraren op leiding maar
lopende de sollicita tie kwam de
instituuts vorming. In het instituut
zou Feuerstake directeur/voor -
zitter worden en het laatste woord
hebben.’ 
De clmr had veel vertrouwen in
Rutten. ‘Zij had al kennis gemaakt
en eigenlijk niet veel fout gedaan.
Het is een drama voor haar maar
ook voor ons omdat er veel ver -
trouwen in haar was en omdat er
na een interim-schap van twee jaar
opnieuw een gat viel. Een verwijt

dat je het college kan maken is dat
tijdens de instituutsvorming een
directeur voor de oude situatie is
ge worven’, aldus Monquil die
bena drukt ook in Hans van der
Moolen veel vertrouwen te
hebben. ‘Het college van bestuur
heeft bij die benoeming, gezien de
om standigheden, adequaat en in
goed overleg met ons gehandeld.’
Volgens het college heeft
Feuerstake na de zomer aan -
gegeven af te zien van de hoogste
functie binnen het instituut; ‘onder’
Van der Moolen is hij nu directeur. 
Van de elf instituten staat alleen
IvG onder leiding van een
vrouwelijke directeur/voor zitter,

Clazina Pool. Vrouwelijke direc -
teuren zijn verder Claire Kornaat
(IvG) en Elsemiek Heins (CMI). 
Net voor de instituutsvorming
stonden drie van de zeventien
clusters onder leiding van een
vrouw. Bij de diensten is de ver -
deling evenwichtiger: drie van de
tien ingevulde directieplekken
worden vervuld door een vrouw.
Voor de reorganisatie waren er
twee vrouwen op een totaal van
elf. 

JvN

VACATURES AAN DE TOP

Instituut voor Engineering en Applied
Science (EAS)
Directeur/voorzitter: Ed van Sprundel *
Directeur: Jaap Korteland

Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde
(IBB)
Directeur/voorzitter: Dick Glasbergen
Directeur: Bert Hooijer

Willem de Kooning Academie art media &
leisure (WdK) 
Directeur/voorzitter: Richard Ouwerkerk
Directeur: vacature

Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) 
Directeur/voorzitter: Clazina Pool
Directeur: Claire Kornaat

Instituut voor Communicatie, Media en
Informatietechnologie (CMI)
Directeur/voorzitter: Aad van der Wel
Directeur: Elsemieke Heins

Rotterdam Business School (RBS)
Directeur/voorzitter: Michel Molier
Directeur: vacature

Instituut voor Commercieel Management
(COM) 
Directeur/voorzitter: Bert Reul
Directeur: vacature

Instituut voor Financieel Management
(IFM)
Directeur/voorzitter: Wijnand van den Brink
Directeur: vacature

Instituut voor Managementopleidingen
(IMO)
Directeur/voorzitter: Herman Soppe
Directeur: vacature

Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL)
Directeur/voorzitter: Hans van der Moolen
Directeur: Fred Feuerstake

Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)
Directeur/voorzitter: Rob Elgershuizen en 
Eric Bezemer **
Directeur: Rob Elgershuizen en Eric Bezemer **

Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Directeur: Herman Veenema 

Auditing, Monitoring & Control (AMC)
Directeur: Cees van der Kraan 

Concernstrategie (CS) 
Directeur: Johan Sevenhuijsen 

Onderwijs en Kwaliteit (O&K) 
Directeur: Paula Hupkens 

Communicatie en Externe Betrekkingen
(CEB) 
Directeur: Ans Huurman 

Facilitaire Dienst (FaDi)
Directievoorzitter: vacature
Directeur: Cees Zaat

Financiën 
Directeur: Alexander van den Assum 

HR Services (HRS) 
Directeuren: Rob Ketelaar en John Beeking 

Personeel en Organisatie (P&O)
Directeur: Marion Duivenvoorde

*) tot eind december, Van Sprundel heeft per 
1 januari een andere baan buiten de HR 

**) de rolverdeling wisselt periodiek
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Op een hoek van het
Sandelingplein in Rotterdam-Zuid
wonen zestien jongeren van acht -
tien tot 23 jaar oud, min of meer
zelfstandig. Ze leren budgetteren,

studeren, plannen en huishouden,
kortom: volledig zelfstandig
wonen. In deze woonfoyer, ont -
staan uit een samenwerkings -
verband van ROC Zadkine, de

Hogeschool Rotterdam,
Woningbedrijf Rotterdam (WBR) 
en zorginstelling Flexus, kunnen
leerlingen van Zadkine terecht die
door hun problemen geen gestruc -
tureerd thuis hebben. Logisch
gevolg: de school resul taten lijden
eronder. Door de combinatie van
een rustige plek om te wonen en
24-uurs begeleiding leren ze zelf -
standig wonen en krijgen ze een
betere kans iets van hun opleiding
te maken. De HR levert met stu -
denten sociaal pedagogische hulp -
verlening (sph) en pedagogiek de
begeleiders en realiseert zo een
aantal stageplekken. Flexus en 
het WBR leveren op hun beurt de
ambulante hulp en de woningen
en zo ontstaat een efficiënte en
doelgerichte oplossing voor een
meervoudig probleem.
De bewoners, inmiddels zestien in
totaal, hebben naast hun contract
met de woningbouwvereniging

ook een deal met de begeleiders.
Houden ze zich niet aan de huis -
regels, dan volgt er eerst een
waar schuwing, dan een gele kaart
en als dat nog niet afdoende is de
rode kaart. Dat laatste betekent
spullen pakken. Vooral de visite -
regel (na elf uur geen bezoek
meer op de kamer) wil nog wel -
eens op de proef gesteld worden. 
‘Maar’, vertelt woonzorgcoördi na -
tor Liesbeth Zoetmulder van de
HR vanuit de gezamenlijke keuken
op de eerste verdieping, ‘door
tegen bepaalde situaties aan te
lopen en hier met de begeleiders
op te reflecteren, ga je vanzelf
beleid ontwikkelen. Het heeft 
vrij veel weg van een standaard
stu dentenhuis, maar dan met iets
striktere regels, want anders
wordt het een zootje. Voor de
begeleiders is het een ontzettend
leerzame stageplek die best
confronterend kan zijn, het belang
van de bewoners gaat immers
voor. Het blijft hulpverlening.
Bewoners zijn soms ouder dan
hun begeleiders en zie dan maar
professioneel te blijven als ze je

“lekker ding” noemen.’ Inmiddels
is Zoetmulder zeer tevreden over
het reilen en zeilen in de woon -
foyer en denkt ze al aan uit -
breiding van het project.
Die uitbreiding is overigens nog
verre van vanzelfsprekend. Tot nu
toe wordt het merendeel betaald
door ROC Zadkine, maar eigenlijk
zou er subsidie van de gemeente -
lijke dienst SoZaWe moeten
komen. ‘Dit project is een grens -
geval, omdat we én leerplek zijn
én een huisvestingsprogramma’,
duidt Zoetmulder het probleem.
‘Maar de betrokken partijen
hebben afgesproken om elkaar
geen ‘nee’ te verkopen, dus daar
komen we wel uit.’ Dat de woon -
foyer in de één of andere vorm
noodzakelijk blijft, staat volgens
Zoetmulder als een paal boven
water. De doelgroep valt met
achttien jaar en ouder net buiten
de reguliere jeugdzorg en daar -
door tussen wal en schip. 
De woonfoyer opereert op het
snijvlak van preventie en hulp -
verlening en kan dus een hoop
goed doen. Aan meerdere kanten.

RJ

• HR partner in woonproject voor jongeren zonder goede
thuissituatie

• Zeven studenten sph en pedagogiek betrokken als begeleider

Woonfoyer snijdt aan meerdere kanten
‘Zie maar professioneel te blijven als ze je “lekker ding” noemen’
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• Vijf instituten hebben nog geen tweede directielid
• Cvb start werving begin 2008
• Eén vrouw op elf directeur-voorzitters

INSTITUTEN EN DIENSTEN EN HUN DIRECTIE
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Inge van der W
el (19) 

Column

Ik weet nog steeds niet precies waarom, 
maar ik heb laatst vrijwillig (nou ja, wel
tegen een rendabele vergoeding natuurlijk)
aange boden het huis van een andere stu -
dent schoon te maken. Deze jongen oogt
altijd fris maar onderweg op de fiets bedacht
ik me dat dit beeld van hem nog niks over
de keuken van dit mannenhuis hoeft te
zeggen. Een beetje onzeker over wat me te
wachten stond, stapte ik de keuken binnen
waar het behalve een grote afwas best mee -
viel met de ranzig heid. Na anderhalf uur had
ik een behoorlijk zelf voldaan gevoel over
het resultaat. De knoppen van de kastjes
konden weer aangeraakt worden en het
aanrechtblad bleek zelfs behoorlijk wit te
zijn. Ik ging op weg naar de badkamer maar
de geur verraadde al dat dit een minder
florissant beeld zou opleveren dan de
keuken. Of zoals we in ’t Westland zouden
zeggen: Het riekt nogal. Het is moeilijk te
beschrijven wat ik daar precies aantrof maar
stel je een badkamer voor met heel veel
haren, tandpasta, nog meer haren, een bad
met water dat al twee weken probeert weg
te lopen en tot slot nóg wat haren. Dit klusje
ga ik dus mooi niet klaren, dacht ik bij
mezelf. Nadat ik onder diverse lagen
tandpasta een wastafel tevoor schijn had
getoverd, besloot ik mezelf niet langer te
kwellen. Heb daarna nog even met de frisse-
jongen-uit-het-iets-minder-frisse-huis
gekletst en ach, als je verder kijkt dan alle
bierflesjes, stapels zooi en het kleine laagje
arrogantie, merk je dat slechts het huís
riekt…  

Inge van der Wel (19) is derdejaars sociaal
pedagogische hulpverlening

Het riekt 
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Het project 
‘Het idee was goed: bied de stu -
den ten, via zo’n ruimte en appa -
ratuur, de gelegenheid om naast
hun studie concepten uit te
proberen. Een soort speeltuin waar
je zonder dat er gelijk veel op het
spel staat, kan experimen teren en
kunt leren van elkaars technische
hoogstandjes’, vertelt Korneel
Wever. ‘Ook kan je in zo’n setting
grotere dingen aanpakken omdat
je het met medestudenten kunt
doen. Ik kwam zelf op het idee om
iets met het medialab te gaan doen
op 10 oktober 2006. Toen werd

YouTube gekocht door Google. 
Het concept van YouTube is niet zo
ingewikkeld. Het laat zien dat een
simpel idee een gigantisch succes
kan worden. Alleen kun je het niet
in je eentje. Je hebt kritische ogen
nodig, mensen die meedenken en
bege leiden. Dat was wat ik wilde
be reiken met het medialab. Het lab
zoals het bestond vóór mijn afstu -
deerproject, slaagde er niet in dat
te bereiken. Studenten wisten niet
dat het bestond, het was gewoon
een hok met wat computers. 
Ik vond dat je het moest beman -
nen. Ik bestempelde mezelf als
Grote Roerganger en ging er vier
dagen in de week zitten. De stu -
den ten kwamen via het leerwerk -
bedrijf van gmt. De tweedejaars
konden vanuit het onderdeel
‘individuele studieactiviteiten’ bij
het medialab aan de slag met een

project en daar voor punten halen
bij het leerwerkbedrijf. 
‘Ik bleek goed te zijn in anderen
motiveren om een stapje extra 
te doen en heb tijdens mijn afstu -
deer opdracht vier projecten bege -
leid; bij één project was ik zelf ook
betrokken. We organiseerden
brain  stormsessies waar concrete
applicaties uit voortkwamen. 
Eén groepje werkte aan een soort
Hyves voor bedrijven, ikzelf
werkte met medestudenten aan
een vertaalmachine Engels-
Nederlands voor de computer.
Natuurlijk zijn we niet klaar –
giganten als Microsoft en Google
zijn hier ook mee bezig – maar ik
ben wel verder gekomen dan in
mijn eentje. Het afstudeerproject is
ten einde, maar op de Pieter de
Hoochweg is nu een multidisci pli -
nair medialab ingericht voor gmt,
communicatie en multimedia
design (cmd) en communicatie ad -
viseur digitale media (cdm). Daar
ben ik nog maar zijdelings bij be -
trokken: Ik heb inmiddels een baan
van 32 uur bij Hoppinger en werk
nog acht uur bij de hoge school,
waarvan vier op het media lab.’ 

Het cijfer 
Gmt-docent Sandra
Hekkelman bege leid -
de het afstu deren
van Korneel. Zij
maak te deel uit
van de eind -
examen com missie
van vier per sonen die
Korneels project, scriptie en
eindpresentatie una niem be loonde
met een acht. Een hoog cijfer, vindt
Hekkelman zelf ook. Waaraan
verdiende Korneel deze eindscore?
‘Aller eerst: door zijn motivatie en
ge drevenheid. Hij heeft ervoor ge -
zorgd dat het media lab weer werd
gebruikt. Ook sterk vonden we de
manier waarop hij het lab had ge -
or gani seerd en hoe hij de stu den -
ten coach te. Verder heeft hij een
aantal bruik bare dingen achter -
gelaten, zoals de vertaal machine.
Dan gaat het niet zo zeer om het
vertaaldeel er van, maar om de
tech niek er achter. Wat sterker had
gekund was de marketing van het
media lab. Techneuten denken van -
uit de in houd – en dat bedoel ik
zeker niet negatief – maar je doel -
groep moet wel weten dat die in -
houd er is.’
Korneel was niet altijd zo’n goede
student. ‘Integendeel. Hij heeft een
gedaantever wisseling onder gaan.
De eerste twee jaren was hij een
rampstudent. Hij deed niks, hij
kwam af spraken niet na, zijn moti -
va tie was ver te zoeken. Zij studie -
loop baan coach heeft hem toen uit -
ge nodigd voor een gesprek en
laten inzien wat en dát hij moest
ver anderen. Daarna ging hij er -
voor, met als mooi eindresultaat
deze acht.’ 

EvdM

afstudeerprojecten

fo
to
: R

on
al
d 
va
n 
de

n 
H
ee

rik

Klaar!

Wat: medialab 
Waar: grafimediatechnologie

(gmt)
Wie: Korneel Wever

OP DE HR

Academieplein
Op Academieplein is het aantal werk plekken
voor studenten uit gebreid en zijn de media -
theek en het bedrijfsbureau van het EAS
(Instituut voor Engineering en Applied Science)
aangepast. Dit alles om plaats te creëren voor
de informaticaopleidingen van het
Museumpark. Ook in de weeken den is er
gewerkt om het op tijd af te krijgen. Problemen
die door de nieuwe situatie ontstonden, onder
andere met roosters, zijn inmiddels opgelost. 

Pieter de Hoochweg
De locatie Pieter de Hoochweg huisvest sinds
dit studiejaar de studenten communicatie en
multi media design (cmd), grafimedia technolgie
(gmt) en communicatie. De oudbouw is klaar
voor gebruik, maar de oplevering van de
nieuw  bouw heeft vertraging opgelopen doordat
het glazen dak later ge leverd wordt. In plaats
van oktober is dat gedeelte nu aan het eind 
van het jaar klaar. Hierdoor zijn het open leer -
centrum en bedrijfs restaurant pas in januari
gereed. 

Wijnhaven 107 (nieuw)
De verbouwingen op de nieuwe locatie,
Wijnhaven 107, verlopen volgens plan. De
oplevering is eind november en aan het begin
van de derde periode starten daar de lessen
voor de studenten van het Instituut voor
Management opleidingen (IvM).

Kralingse Zoom
Mede doordat het IvM nu nog huist aan de
Kralingse Zoom is het momen teel erg vol op
deze locatie. Er is ruimte gehuurd aan de 
Max Euwelaan waar sinds kort ook de Transfer -
groep gevestigd is, zodat er wel voldoende
lokalen zijn voor de colleges. Na de verhuizing
van het IvM naar de Wijnhaven zal het rustiger
worden. Er zijn wat problemen met roosters,
maar die worden nu geleidelijk weggewerkt.
Om de klimaatproblemen in de Noord-vleugel
van het gebouw te ver hel pen, zal in het voor -
jaar een nieuwe koeling geïnstalleerd worden.

Wijnhaven 61
De verhuizing van vrijetijds manage ment naar
Wijnhaven 61 heeft geen problemen opge -
leverd. De locatie krijgt nog een likje verf en
een nieuw onderwijsplein.

RDM-terrein
De Europese aanbesteding van het RDM-terrein
is in de eindfase. Zeer binnenkort kan de aan -
nemer een de offerte uitbrengen. Oplevering
zal aan het eind van de eerste helft van 2008
plaatsvinden.

Museumpark
Op de locatie Museumpark zijn de verhuizingen
goed verlopen. De informaticaopleidingen
vertrokken en de lerarenopleidingen namen 
de vrijgekomen ruimte in. Door de komst van
de leraren  op leidin gen moesten de media theek -
medewerkers in de vakantie hard werken om
de collectie, die vanaf de Wijnhaven kwam, te
integreren in de al aan wezige collectie. Om de
media theek op 3 september te kunnen openen
voor studenten, zijn er zelfs medewerkers
eerder terug gekomen van vakan tie. Het eind -
resultaat is een collectie die verspreid is over
ruim een kilometer boeken planken.  

MG

Stand VERHUIZINGEN EN
VERBOUWINGEN HR-locaties
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Tijdens de zomermaanden is hard gewerkt om alle verhuizingen 
en verbouwingen rond te krijgen. Tijdens de jaaropening prees
collegevoorzitter Jasper Tuytel de medewerkers die in de vakantie 
hard gewerkt hebben. Zitten alle opleidingen nu op de juiste locatie 
en zijn de verbouwingen klaar? Profielen zet de verhuizingen 
en verbouwingen op een rij.

Er was een ruimte, er stonden computers, 
maar omdat haast niemand ervan wist, 
kon je het stof van de toetsenborden blazen. 
Het medialab heette het wervend, geïnspireerd 
op het beroemde MIT Medialab van 
 het Massachussets Institute of Technology.
Vierdejaars grafimediatechnologie Korneel Wever
wijdde zijn afstudeerproject aan het uit het slop
trekken van het GMT-Medialab
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Hoe het vroeger was? Tja, dat weten ze bij het
ministerie van OCW niet meer. ‘De expertise
van vóór 1997 is met de VUT of heeft een
andere baan’, meldt een voorlichter. Nou ja, de
grote lijnen zijn duidelijk genoeg: iedereen die
bij een universiteit of hogeschool werkte was
gewoon medewerker, had een functie die in
een ambtelijke schaal viel en kreeg dien over -
eenkomstig betaald. Ook de bestuurders dus,
die er overigens wel een toelage bij ontvingen. 
De omslag kwam aan het eind van de jaren
negentig, de jaren waarin de zelfstandigheid
van de instellingen groter werd en daarmee
ook de afstand tot het ministerie. Eigen raden
van toezicht of equivalente organen kregen
formeel de zeggenschap over de arbeidsvoor -
waarden van bestuurders. De bestuurders zelf,
de colleges en de directies, traden vervolgens
op als werkgever van het gewone personeel en
onderhandelden via hun brancheverenigingen
VSNU en HBO-Raad over de cao’s. Dat alles werd
geregeld in het Besluit decentralisatie arbeids -
voorwaardenvorming universiteiten, hoge -
scholen en onderzoeks instellingen van 1999. 

Op het eerste gezicht ligt daar dan ook de
cesuur: Vanaf dat moment stond niets een
snelle stijging van de bestuurderssalarissen,
los van alle cao-afspraken, in de weg. Maar 
de minister van Onderwijs zag het kennelijk
anders. Die handhaafde voor de bestuurders 
in zowel wo als hbo het uitgangspunt dat het
salaris nooit meer dan het maximum van
schaal 18 kon zijn, plus een toelage. Een en
ander valt te lezen in een algemene maatregel
van bestuur uit 1998 voor het wo; voor het
hbo geldt een identieke tekst uit 2001. Sinds -
dien is er geen nadere wetgeving geweest. 

tweeslachtig
Schaal 18: dat zou op dit moment zo’n
104.000 euro op jaarbasis betekenen. Eén blik
op de salarisstaatjes in wo en hbo, op de
lijstjes van Intermediair of van het ministerie
van Binnenlandse Zaken, en de conclusie is
duidelijk: schaal 18 is een lachertje. Rien
Meijerink, voorzitter van de raad van toezicht
van de Universiteit Utrecht en tevens capo di
capi als voorzitter van het overleg van alle
universitaire toezichthouders: ‘Het aanhouden
van schaal 18 is een rare, verouderde regel. 
We lossen het op door de toelagen op te
rekken. Die zijn niet gemaximeerd, en nu dus
behoorlijk hoog.’ Inderdaad, zeker waar het
voorzittersbeloningen betreft is vijftig procent
of meer geen uitzondering. 
Tweeslachtig, zo mag je de houding van de
overheid op dit vlak wel noemen. Er is een
wettelijke salarisregeling, maar met alle
mogelijkheden om er via torenhoge toelagen
onderuit te komen. Daarnaast is er het door
minister Hermans in 2001 gesanctioneerde
beloningssysteem voor hbo-topbestuurders,

ontworpen door de Hay Group. 
Dit systeem, dat stoelt op vergelijkingen met
anderen op de nationale ‘directeurenmarkt’ en
dus niets meer met ambtelijke schalen van
doen heeft, is na een paar updates nog altijd
van kracht. En het is zo berekend – dat viel
ook minister Plasterk op toen hij de jongste
uitwerking onder ogen kreeg – dat een bepaal -
de categorie bestuurders inderdaad boven
Balkenende uitkomt. Inmiddels maakt de
jongste versie deel uit van de branchecode
governance van het hbo uit 2006. Onderzoek
door weer een ander adviesbureau,
PriceWaterhouseCoopers, in datzelfde jaar
wees uit dat 96 procent van de beloningen
conform de regeling was. 
Desondanks blijft er onvrede over de hoogte
van de salarissen van de bestuurders in het
hoger onderwijs. Marieke van den Berg van
Abvakabo FNV, vooral sterk in de universitaire
wereld: ‘Kijk naar het college van bestuur in
Groningen: een verhoging ineens met 
dertig procent, terwijl ze promovendi in een
bursalen stelsel duwen. Als men de bestuur ders
al niet onder de cao wil brengen, dan zouden
ze er ten minste mee in de pas kunnen lopen.’ 
Walter Drescher van de Algemene Onderwijs -
bond, met name in het hbo ver tegen woordigd:
‘In de instellingen is voort durend geld tekort,
terwijl de topmensen grote bedragen krijgen.
Dat werkt demotiverend. Er worden deals
gesloten tussen bestuurders en toezicht -
houders, dat kan niet anders, het is een spel 
dat afwijkt van alle cao-onder hande lingen.’

Hay Group: architect salarissysteem 
‘Als je Hay binnenhaalt gaan de topsalarissen
omhoog; ja, ik ken die verhalen. Maar het
klopt niet.’ Aan het woord is Peter Langerak,
senior-consultant bij Hay Group met onder
meer het hoger onderwijs in zijn portefeuille.
Hij legt uit hoe het systeem werkt. Dat Hay
functies op zwaarte waardeert met een aantal
punten, dat het systeem gewoon in een boekje
staat en transparant is, dat vergelijkbare
functies in de gezondheidszorg, bij woning -
corporaties maar ook bij het bedrijfsleven een
bepaald beeld over de beloning opleveren. 
Dat dit de markt is waaruit bestuurders
worden gerekruteerd. ‘En dan kun je bovenin
die markt gaan zitten, in het midden of laag.
Voor het hoger onderwijs zijn we laag gaan
zitten.’ 

Vervolgens worden de loonontwikkelingen in
die markt gevolgd en doorgegeven. En daar is
weleens wat mis gegaan, erkent Langerak.
Zodra Hay haar onderzoek naar de gemiddelde
salarisstijging in dit marktsegment bekend -
maakte, renden sommige bestuurders in het
hbo naar de salarisadministratie om een
salaris verhoging in gang te zetten. Langerak:
‘Wij stuurden die overzichten naar de
vereniging van bestuurders, die toen onze
opdrachtgever was. Die bleek de overzichten
rechtstreeks door te geven aan de leden in
plaats van aan de toezichthouders. Sinds de
jongste actualisering die is opgenomen in de
hbo-branchecode van 2006 loopt alles via de
raden van toezicht. Die krijgen voortaan om
de twee jaar een overzicht van de markt ont -
wikkelingen, en dan moeten ze maar zien wat
ze ermee doen. Wij nemen geen op drachten
meer aan van bestuurders, uit sluitend nog van
toezichthouders.’ 

De ene na de andere universiteits- en hogeschoolbestuurder
blijkt boven de Balkenende-norm te verdienen. 
Wat is er toch gebeurd met de ambtelijke salarissen 
die bestuurders van hogescholen en universiteiten 
vroeger ontvingen? En wat is precies de rol van de Hay Group
als het om beloningen gaat?

De commissie-Dijkstal en de nieuwe 
JP-norm

Verdienen bestuurders in het hoger onderwijs
meer of minder dan de minister-president? 
De vergelijking met deze zogenoemde JP-norm
wordt mogelijk verleden tijd als het kabinet het
advies van de commissie-Dijkstal overneemt.
Dijkstal presenteerde zijn advies vorige maand.
Hij vindt dat topbestuurders in het hoger onder -
wijs niet meer dan een minister zouden mogen
verdienen. Dat is 171.000 euro, inclusief
pensioen en toeslagen. Overigens komt dit
bedrag overeen met wat tot nog toe steeds
werd aangemerkt als de JP-norm.

De Hay-regeling voorziet in variabele onder -
delen van de beloning, die zodoende op 
115 procent van het maximum per categorie
kan komen. Een raad van toezicht die
bonussen uitkeert, moet dat doen aan de hand
van vooraf afgesproken prestatie-indicatoren.
Maar sluit dat dealtjes tussen toezichthouders
en bestuurders uit? Toezichthouders boven -
dien die vaak zelf uit vorstelijk betaalde
commerciële banen komen? Langerak: 
‘Oké, dat bepaalt inderdaad iemands
referentiekader, maar ik zie in het hbo ook
vakbondsmensen en dominees in raden van
toezicht. Maar goed, als men bonussen uit -
keert boven de bandbreedte die wij aangeven,
dan gaat de openbaarheid spelen. Daar is een
rol weggelegd voor journalisten, vind ik.’ Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor het dichten van
een verondersteld pensioengat wat college -
voorzitter Jo Ritzen van de Universiteit van
Maastricht bij zijn aanstelling bedong.
Langerak: ‘Dat lijkt inderdaad een achterdeur.
Ik ben het ermee eens dat daar een normering
moet komen.’

SCHAAL 18 IS EEN LACHERTJE
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kelde ik in het Amsterdamse
Concertgebouw, maar in de Doelen
gaat hij niet op. Rotterdam heeft
wat minder prestige en dat zie je
aan het prijskaartje. Voor jongeren
maakt het overigens niet zoveel
uit: In Amsterdam kun je voor vijf
euro naar concerten waar je
normaal soms wel zestig euro voor
betaalt en in Rotterdam betaal je
gemiddeld een tientje. 
Het Beaux Arts Trio kostte zestien
euro, elf euro voor cjp-ers.
Daarvoor kreeg je, na Beethoven,
ook een korte moderne dans van
Turnage (A Slow Pavane) en
Mendelssohns Pianotrio nr.1 in D.
Dat het Beaux Arts Trio deze drie
zeer verschillende componisten 
in één programma opneemt, zegt
veel over hoe het er momenteel 
in de klassieke muziek aan toe -
gaat. Er wordt heel breed gepro -
gram meerd, met naast klassiek
ook jazz, tango, folk en andere
wereldmuziek. En net als in
Amsterdam kun je iedere
woensdag naar een gratis lunch -
concert in de Doelen, om kennis 
te maken met al die verschillende
soorten muziek. Van de alleroudste
middeleeuwse muziek tot
componisten die nog altijd leven,
zoals bijvoorbeeld Turnage.

De leden van het Beaux Arts Trio
zijn er het voorbeeld van dat die
verschillende genres samen
kunnen gaan. De pianist van over
de tachtig is de enige die altijd in
het trio heeft gezeten. Zijn com -
pagnons zijn veertig en vijftig jaar
oud en hebben met dat leeftijds -
verschil ook verschillende stijlen
en interesses ontwikkeld.
Blijkbaar gaat dat samen, want na
het concert staat de hele zaal op
om een daverend applaus weg te
geven. Het trio komt terug en
speelt een toegift. Dan is er weer
een staande ovatie van enkele
minuten, dan wéér een toegift en
dan is het echt afgelopen – nadat
iedereen voor de zoveelste keer
zijn handen blauw geklapt heeft.
Mevrouw Lensink deelt Dextro
Energy uit. Dat doet ze niet omdat
ze zoveel geklapt, gestaan en
staande geklapt heeft. Ze doet dat
omdat de muziek tijdens een goed
concert écht energie vreet. 

OL

BONTE BOEL
Nieuw in WaterFront
WaterFront gaat voor lef en kwaliteit. Een bomvol
programma met grote namen, nieuw talent en de beste
feestjes. Waar je ook van houdt… WaterFront heeft het,
niets is te gek. En dat geldt zeker voor hun nieuwe
maandelijkse donderdagavond-feestje! Tijdens Bonte Boel
kun je muzikaal gezien echt alles verwachten, van hiphop
tot rock en van drum ’n bass tot electrohouse. Naast
residents Turbo G en Taladega staat er elke maand een
gast-dj achter de draaitafels. De komende periode zijn dat
bijvoorbeeld de Zweedse jongens van Stockholm Beat
Connection, Boriss Ross van het Rotterdamse Luxaflex en
niet te vergeten Ted Langenbach. Kortom… een Bonte Boel
in WaterFront. 
Met je Studenten Uitpas krijg je standaard € 2,-
korting op alle concerten en dansavonden. 
Bonte Boel is zelfs helemaal gratis (i.p.v. € 2,-).

Bonte Boel
Donderdag 1 november

www.waterfront.nl

Met de gratis Studenten Uitpas van het Rotterdams Uitburo
krijg je het hele jaar door fikse korting – oplopend tot meer
dan 50 procent – op uitgaan bij meer dan dertig
Rotterdamse theaters, podia, filmzalen, clubs en musea.
Nog geen Studenten Uitpas? Ga naar
www.studentenuitpas.nl voor meer info en vraag de
Studenten Uitpas direct (gratis) aan. 
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Wil je een Dextro Energy?’, vraagt
mevrouw Lensink na het concert.
‘Dit vreet echt energie!’
Het is zondag, net na het middag -
uur en zojuist is het concert van
het Beaux Arts Trio in de Doelen 
in Rotterdam afgelopen. Vooral
Beethoven viel in goede aarde. 
Na zijn pianotrio gingen direct
enkele mensen staan om maar 
vast een staande ovatie te geven.
De rest van het concert moest toen
nog komen.

‘Beethoven kan niet elke dag’, zei
zangeres Ellen ten Damme eens.
En ze heeft een punt. Een symfonie
van Beethoven kan behoorlijk
vermoeiend zijn. Je moet er maar
zin in hebben. Ellen ten Damme
loste dat probleem op door zelf
een bandje te maken met alleen de
rustige stukken. In plaats daarvan
kun je natuurlijk ook gewoon
Beethovens pianotrio’s opzetten,
dat is een stuk minder over -
weldigend dan een volledig
orkest, waarin soms wel honderd
muzikanten spelen.
Het Beaux Arts Trio is op dergelijke
pianotrio’s toegesneden; het
bestaat uit een pianist, violist en
cellist. Door die kleine bezetting is

het veel gemakkelijker voor de
muzikanten om snel op en neer 
te schakelen in tempo en volume. 
Het ene moment spatten de
vonken ervan af, even later speelt
slechts één muzikant een
schitterende solo. 
En soms gebeurt er juist
verschrikkelijk weinig. Less is
more. Het Beaux Arts Trio speelt
Beethovens Geistertrio (geesten -
trio), een naam die vooral het
middendeel van het stuk veel 
recht doet. Bijna vijfhonderd man
publiek zit doodstil te luisteren
hoe de muzikanten een
mysterieuze, spannende sfeer op -
roepen. De muzikanten bewegen
nauwelijks, ze beheersen hun

instrument zo perfect dat ze met
de kleinste beweging precies de
juiste toon maken. De pianist tilt
zijn handen nauwelijks van de
toetsen en de twee strijkers
bewegen hun strijkstok zo licht
mogelijk over de snaren. 
Ze luisteren naar elkaar en bouwen
het stuk in perfecte harmonie met
elkaar op. De muziek roept zoveel
spanning op dat het pijn doet in je
buik. 

voor een tientje naar klassiek
Het is prettig om in een concert -
zaal te zitten met al die serieuze
ouderen. Tijdens het concert doet
iedereen zijn uiterste best om geen
geluid te maken, zodat de
muzikanten zich zo goed mogelijk
kunnen concentreren op wat ze
moeten doen: muziek maken.
Vroeger dacht ik altijd dat iedereen
zo serieus was omdat de kaartjes
zo duur waren. Die theorie ontwik -

Het Beaux Arts Trio kreeg tijdens zijn concert 
in de Doelen staande ovaties. Handtekeningen uitdelen, 

geroep om méér en twee toegiften. Na het concert moeten 
de meeste bezoekers even bijkomen. Komt dat omdat ze 

zo oud zijn, of was die muziek zo verschrikkelijk goed?

Naar de Doelen

Een Dextro Energy 
om VOL te houden

Concerten die je niet mag missen

Schubert en Chopin
Grigory Sokolov is misschien wel de
beste Rus die momenteel piano speelt. 
Maandag 29 oktober, 20.15 uur

Triofestijn
Drie trio’s spelen Bach, Mozart, Ravel,
Debussy en meer. De hele dag. Onder
andere door Isabelle van Keulen en
Janine Jansen. 
Zondag 4 november, 11.00

Grandeur 
Drie grote werken van misschien wel
de grootste componist: Beethoven.
6 t/m 9 december

Kijk voor meer info op
www.dedoelen.nl
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RDM: Een treurige teloorgang  *****
Begin volgend jaar neemt de HR haar intrek 
in een van de bedrijfshallen op het RDM-terrein
in de wijk Heijplaat. De scheepswerf van de
Rotterdamse Droogdok Maatschappij raakte 
de afgelopen decennia in verval. Verloren gaan
mag dit stuk industrieel erfgoed niet en op z’n
minst moeten de herinneringen blijven. 
Dat moet ook fotograaf Dolph Kessler hebben
gedacht. Nadat het laatste RDM-onderdeel in
2005 failliet ging, besloot Kessler er een
reportage aan te wijden. De foto-expositie 
in Museum De Dubbelde Palmboom laat een
fabriekshal zien die van de ene op de andere
dag is verlaten. Een open kast waar een setje
boortjes naast een koffiemok staat, een
notitie blok met aantekeningen, een stapeltje
slordig neergegooide werkkleding en aan de
muur posters van Feyenoord en blote dames.
Kessler fotografeert het allemaal rechttoe
rechtaan. Zonder opsmuk, niets verbloemend.
Het benadrukt de treurigheid van de teloor -
gang van zo’n groot bedrijf. Dat beeld wordt
versterkt doordat op een aantal foto’s goed de
grootte – en vooral de hoogte – van de RDM-
hal in beeld wordt gebracht.
Na het faillissement volgde de veiling van 
de inventaris. Kessler bezocht een van de kijk -
dagen en trof allerlei spullen waaraan een
kaartje met het kavelnummer. Grote machines,
typemachines, stoelen, bureaus, slijptollen
enzovoort. Treffend is de naam van het veiling -
bedrijf: Troostwijk.  
RDM. De laatste dagen van een Rotterdamse
fabriek is een kleine, gratis te bezoeken
expositie. Leuk voor de liefhebber, niet meer
en niet minder. 

JvN 

Cultstatus is sterker dan cd
*****
Een beetje Engelse muzikant is
minstens even beroemd om wat 
hij naast het podium uitvreet als
om zijn muzikale prestaties. 
Zo ook Babyshambles frontman
Pete Doherty, ex-vriendje van
super model en cokeverslaafde
Kate Moss, die zelf ook al menig
afkickkliniek van binnen zag en
evenzovele optredens moest
afzeggen omdat hij weer eens 
lam in een hoekje lag of opgepakt
was. Meneer heeft zelfs een
poosje zijn bleke, Britse lichaam
verkocht om zijn verslavingen 
te kunnen betalen. Zijn grillen
hebben echter alleen maar bij -
gedragen aan zijn groeiende
cultstatus. Heel Engeland leefde
via de tabloids mee met de pieken
en dalen van het meest contro -
versiële showbizz koppel en had 
te doen met de zanger omdat zijn
liefje z’n muziek niet kon aan -
horen. 
Fans van Pete (die toch het
grootste deel van het
Babyshambles-imago vormt) zagen
in zijn verloederde ogen de inspi -
ratie voor een nieuw en bij voor -
baat al geniaal Britpopalbum, wat
dus sinds kort uit is onder de
naam Shotter’s Nation. Op het
album vinden we inderdaad twaalf
nummers met een typisch Brits
geluid. Lekker swingend, stevig
rockend en stemmig als een
regen  achtige zondag. Maar om 
te zeggen dat er nu sprake is van 
‘the next big thing in Britpop’ is
wat veel. Het klinkt zeker niet
verkeerd, maar ook zeker niet
vernieuwend. In dat opzicht is de
cultstatus misschien sterker dan
de cd an sich.

RJ

De gelukkige klas
Een reis in de tijd lijkt het wel 
als je De gelukkige klas van 
Theo Thijssen uit 1926 leest, een
dagboekroman over de belevenis -
sen van meester Staal. Zes dagen
per week geeft hij les op een
armenschool in de Amsterdamse
Oosterparkbuurt. Het boek staat
vol met woorden van weleer:
‘koste lijk’, ‘schoolmeesters -
gedoetje’, ‘blokken’, ‘nuffig’,
‘stakkers’, ‘apekool’. Maar even
opvallend zijn de overeenkomsten
met het onderwijs van vandaag 
de dag. Ook toen al gemopper
over bureaucratie en onderwijs -
vernieuwingen: Registers bij -
houden, tijdsregistratie. ‘Papier,
papier, papier’, verzucht een van
de collega’s van Staal. ‘Ik school -
meester nou al zo’n dertig jaar
zonder die apekool – ik begin d’r

niet meer aan.’ En de leerkrachten
onderling ‘lachen zich een kriek’
als ze tegen de gymmeester
zeggen dat hij moet opgeven 
‘wat je met gymnastiek met onze
leer lingen hebt uitgevoerd’. 
De meesters van toen hadden
eens moeten weten dat de koprol
tegen woordig tot de eindtermen
van groep 1 behoort. En ook toen
al liepen de carrièrelijnen via het
management. ‘Zó gaat het niet
langer met de financiën’, verzucht
meester Staal. Hij kan maar beter
zo gauw mogelijk promoveren tot
schoolhoofd, vindt zijn vrouw dan
ook. 
Ook Thijssen zelf verruilde zijn
geliefde schoolklas voor een
carrière als vakbondsbestuurder
en SDAP-politicus en maakte zich
zo sterk voor onderwijskwesties
als kleinere klassen en meer auto -
nomie, salaris en waardering voor
de onderwijzer. Zijn strijd voor
gelijke onderwijskansen voor alle
kinderen, ongeacht sociale klasse,
leverde hem de bijnaam van ‘rode
onderwijzer’ op. De gelukkige klas
is een echte klassieker, een gouwe
ouwe.

Van 19 oktober tot en met 
16 november vindt de tweede
editie plaats van de campagne
Nederland Leest. Iedereen wordt
tijdens deze landelijke campagne
uitgenodigd met elkaar in discussie
te gaan over De gelukkige klas.
Leden van de openbare biblio -
theken krijgen dit boek cadeau,
zolang de voorraad strekt.

DvN
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Pas op voor najaarsdepressie
*****
Elk jaar gebeurt het vanzelf weer
en elk jaar weer baal je ervan: 
De dagen worden korter, de lucht
structureel grijs en het regent
vaker wel dan niet. Natuurlijk kun
je de herfst in al zijn facetten om -
armen, maar niet iedereen is zo
positief ingesteld. Voor een sub -
stantieel deel van de Nederlandse

bevolking is de herfst het seizoen
van verkoudheid, natgeregende
spijkerbroeken, heimwee naar de
zomer en algehele chagrijnigheid.
Behoor je tot die laatste groep, dan
raad ik je ten zeerste aan om voor -
al NIET naar de nieuwste cd Life is
short van de Amsterdamse singer-
songwriter Lucky Fonz III te
luisteren. Het zou je weleens
definitief in een najaarsdepressie
kunnen duwen. De wereld van
Lucky Fonz is, hoewel zijn jolige
naam anders doet vermoeden,
bijzonder zwaarmoedig. Met uit -
zondering van een enkel lollig
saloonliedje (Around the backdoor)
is het tweede album van Fonz, die
je moet plaatsen in de folktraditie,
verlammend deprimerend en
eentonig. En dat is zonde want er
zit zeker wel potentie in deze 
Bob Dylan-adept, anders had hij
niet de Grote Prijs van Nederland
gewonnen. Fonz heeft een goed
stemgeluid voor het genre en kan
zeker liedjes schrijven. Iets minder
‘klein’, een voller geluid om het
wat minder amateuristisch te laten
overkomen, een iets vastere stem
en een wat overtuigender Engelse
uitspraak, dat alles wordt node
gemist. Misschien iets voor het
volgende album.

SaS

The 11th Hour: Militant milieubewustzijn *****
Een jaar geleden was hij daar ineens: An Inconvenient
Truth, de documentaire van oud-presidentskandidaat 
Al Gore die tot veler verbazing insloeg als een bom, een
Oscar won en in wezen officieel het tijdperk van milieu -
bewustzijn en duurzaam leven voor de massa inluidde. 
Je moet wel onder een steen geleefd hebben wil je niet
weten waar de documentaire van Gore over ging. Politici
werden wakkergeschud, zelfs George Bush heeft inmiddels
blijk gegeven van enig besef van het bestaan van zoiets als
‘the environment’. Valt er nog wat toe te voegen aan Gore’s
verhaal? Volgens Leonardo DiCaprio wel, en daarom ging
de Hollywood-acteur aan de slag en fabriekte eigenhandig
een soort van Inconvenient Truth II in elkaar. Of een en
ander helemaal geloofwaardig overkomt uit de koker 
van een tieneridool die privé vooral bekend staat om zijn
relaties met supermodellen en drinkgelagen met collega-
tieneridolen, is aan de kijker om te bepalen.
DiCaprio laat een hele trits wetenschappers, actievoerders
en andere klimaatexperts aan het woord. De toon is tamelijk
militant vergeleken bij het strenge doch vaderlijke betoog
van Al Gore. Volgens Leonardo’s talking heads hebben wij
gaandeweg de twee eeuwen na de industrialisatie economie
tot allerhoogste waarheid ver heven en is consumeren nog
het enige waar we voor leven. En terwijl wij ons volvreten,
Playstations kopen en bergen vuilnis produceren, takelt de
aardbol in hoog tempo af en zullen we waarschijnlijk de
volgende eeuwwisseling niet halen. Tenzij we met zijn
allen als de wiedeweerga zonne panelen gaan installeren en
afval gaan recyclen. Hoewel het verhaal bekend is, maken
de harde feiten toch weer indruk. Opvoeden is herhalen,
zegt men altijd. Wat dat betreft is DiCaprio’s exercitie geen
slecht vervolg. 

SaS

Megagadgets.nl voor leuke onzincadeaus
*****
Onlangs was ik jarig en het ellendige toeval
wilde dat ik alleen maar cadeaus kreeg waar 
ik ‘niks’ aan heb. Denk hierbij aan een dekbed -
overtrekset, flessen drank, fotolijstjes en H&M-
kledingbonnen. Niet per se waardeloos, want
ooit zul je ’t nodig hebben (ook de drank ja!),
maar een echt léuk cadeau is toch anders. 
Dat zijn namelijk die dingen waar je eigenlijk
niks nuttigs mee kan, maar waar in ieder geval
nog lang over gepraat en gelachen wordt.
Nadat ik mij zelf plechtig had voorgenomen 
om nooit iemand een nuttig en saai cadeautje
te geven, kwam ik terecht bij de site die me
gaat helpen dit voornemen te realiseren:
www.megagadgets.nl.
Even een kleine opsomming van wat ze zoal
verkopen: schuimrubberen bakstenen
(schitterend!), een aquarium of mokver warmers
met usb-aansluiting(!), paintball geweren voor
zowel indoor- als outdoor gebruik, een opblaas -
bare dikke-ballerina-outfit en allerhande flauwe
drankspelletjes. Bij alle producten kan je
recensies lezen en plaatsen, zodat je weet of
iets alleen maar leuk lijkt of ook daadwerkelijk
is. Megagadgets.nl biedt in elke prijscategorie
wel iets aan, variërend van een tientje tot boven
de duizend euro, dus hoe hilarisch je ook wilt
zijn, hier zul je altijd iets van je gading vinden.
Bestellen en betalen kan ook nog eens online.
Enige nadeel: ik heb nog weleens de neiging
om pas op het allerlaatste moment te beseffen
dat ik nog geen passend cadeau heb, wat
resulteert in een paniekerige speurtocht langs
obscure en veelal dure cadeaushops, waarna ik
meestal toch weer met een laffe asbak of poster
kom aanzetten. In dit geval biedt de site helaas
geen uitkomst, want je bestelling doet er toch
echt een paar dagen over om bezorgd te
worden. Inclusief pakpapier, dat dan weer wel...

RJ

recensies



Lazet was een aantal jaar eigenaar
en directeur van reclamebureau
Make Sense! Daarvoor werkte hij
als adjunct-directeur bij Clockwork
Advertising & Marketing Services
en later bij reclameadviesbureau
Nijgh & van Ditmar in Rotterdam.
In die periode had hij de hoge -
school als klant en was mede -
verant woordelijk voor de in 2002
nieuw ontwikkelde wervings -
campagne voor de hogeschool

‘Overtref jezelf’. Vorig jaar heeft
hij, als zelfstandig adviseur, in
opdracht van de hogeschool het
leerwerkbedrijf Comm2Work
opgericht. Begin dit jaar is het
leerwerk bedrijf met een groep van
zestig studenten van start gegaan.
Lazet: ‘De bedoeling is dat stu -
denten als artdirector, copywriter
of traffic manager een opdracht
uitvoeren voor een externe klant.
Door mijn verleden in de bureau -
wereld bleek ik goed in staat
bedrijfs leven en studenten met
elkaar in contact te brengen. 
Daar is inmiddels een fantastisch
product uit voortge komen: een
communicatieplan voor Ernst &
Young, bureau voor accountancy
en belastingadvies, wat inmiddels
ook is uitgevoerd. Mijn weg heeft
die van de hoge school dus
meerdere malen gekruist. Ik zie
het eigenlijk als een logische stap
dat ik hier nu, welis waar aan de
andere kant van de tafel, werk.

‘De dienst marketing & communi -
catie waar ik nu leiding aan geef,
zie ik eigenlijk ook als een
reclame bureau. Een bureau met
twintig mensen in dienst en een
paar grote klanten: elf instituten 
en de diensten. Voor de zomer -
vakantie hebben we de arbeids -
marktcommunicatie ook bureau-
wise aangepakt. De hogeschool
had tientallen vacatures. Met de
slogan ‘Hé, blijf niet hangen’ pro -
beerden we potentieel personeel
door middel van een communi -
catie mix op onze hogeschool te
attenderen. Er werden, twee weken
lang, op Radio 538, Radio 1 en
Radio Rijnmond spotjes uitge -
zonden. Gedurende een week
stond er bijna dagelijks een grote
advertentie in één van de bladen

DAG, Metro (Nationaal), nrc.next,
Volkskrant en AD. Er is een
elektronische directmarketing -
campagne gestart, waarbij zo’n
dertigduizend mensen gemaild
werden die binnen de doelgroepen
van de diverse openstaande
vacatures pasten. Tot slot is er een
tiental hangmatten bedrukt met de
slogan ‘Blijf niet hangen’.
Studenten hebben vanuit deze
hang matten in de Koopgoot flyers
uitgedeeld aan winkelend publiek.
De campagne is heel succesvol
geweest. Er zijn een paar honderd
brieven binnengekomen en een
groot aantal van de vacatures is
inmiddels vervuld. Het is mijn
bedoeling deze manier van werken
voort te zetten.’

DvN

‘Het was onze bedoeling door activiteiten van
de pv medewerkers van de steeds groter
worden de hogeschool over de muren van
elkaars werk heen te laten kijken, op een
gezellige manier in contact te komen met
collega’s die weer heel andere dingen doen dan
jij. Daartoe organiseerden we toneelvoorstellin -
gen, zeilweekenden, kook-, wijn- en bierbijeen -
komsten en natuurlijk de jaarlijkse sinterklaas -
viering. Alhoewel de deelname aan de verschil -
lende activiteiten wel beter kan, het is toch
meestal maar een groepje van een man of
dertig dat ergens aan meedoet, hadden we als
vereniging 450 leden. Dat vind ik vrij aardig. 
‘Als docent heb ik de grote veranderingen in het
hoger onderwijs van de laatste decennia mee -

gemaakt. Toen ik begon waren er nog klassen,
en studenten gingen over of bleven zitten. We
hadden 34 contacturen van vijftig minuten.
Toen kregen we de modulering, het project -
onder wijs en nu het ROM (Rotterdams Onder -
wijs Model). Bij het opruimen zag ik tentamens
van tien, vijftien jaar geleden en dacht, na
herlezing: “Wat is het onderwijs verschraald.”
Het presenteren en communiceren is sterk
verbeterd, maar met name het oefenen, het
inslijpen van kennis gebeurt onvoldoende. 
Het idee achter de verschillende onderwijs -
vernieuwingen is dat studenten zich de stof
door zelfstudie eigen maken. Maar in de
praktijk zie ik dat veel te weinig studenten
daartoe in staat zijn. Achteraf zeg ik: we zijn te
ver doorgeslagen. Maar goed, ik ben er ook zelf
bij geweest, heb me ook laten overtuigen dat
we deze kant op moesten. Ik ga in de jaren die
voor me liggen heel veel boeken lezen. Daar
kwam ik de laatste tijd veel te weinig aan toe.’ 

DvN

Medewerkers kregen regelmatig mailtjes van hem over zeilweekenden,
de sinterklaasviering of een wijnproeverij. Tien jaar lang was hij
penningmeester van de personeelsvereniging (pv), sinds 1977 was hij
docent chemische technologie bij de hogeschool en haar voorgangers.
Onlangs ging hij met pensioen: Henk Ottevangers.

Afscheid penningmeester personeelsvereniging

Ed Lazet (44) is de 
nieuwe manager communicatie 
van de Hogeschool Rotterdam. 

Hij verdiende zijn sporen in 
de wereld van reclamebureaus 

en ziet ook de dienst 
marketing en communicatie 
van de HR als een bureau 

‘met een paar grote klanten’. 
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PROFIJTJES
TE KOOP AANGEBODEN Renault Laguna
Break RTE, wit, 1.9 dTi. November 1999,
243.000 km. Hoofdsteunen achter, trekhaak en
bagageafdekrol. Interesse? Bel: 06 -180 174 40.

Bedrijvendag Financieel Management
Op 29 november organiseert het Instituut voor
Financieel Management met studievereniging
YEBA een verplichte bedrijvendag voor alle
derde- en vierdejaars van het instituut. 
Het thema van de dag is ‘Wat wil ik’. 

ZAKENPROFIJTJES
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.

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

DE LIER VERKEERSOPLEIDINGEN
Oostzeedijk 154. Lid BOVAG. 1e tien autorij -
lessen € 19,50 per les, daarna € 26,50 per les.
Speciaal studentenpakket! 30 lessen à € 23,-
per les. Telefoon 010-425 77 26.

DE RIJSCHOLEN CONCURRENT
Speciaal stu dentenpakket! 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: 
06-387 83 525, Witte de Withstraat 30, ingang
locatie Heads Academy.

HBO’ers RIJDEN CUM LAUDE! Verkeers -
school Cum Laude verzorgt een tiendaagse 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. 

Studenten en medewerkers van de Hogeschool 
Rotterdam kunnen een GRATIS PROFIJTJE voor niet-
zakelijke mededelingen plaatsen. Mededelingen van
buitenstaanders (met een commercieel doel), de zo -
genaamde 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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‘EEN LOGISCHE STAP’
Ed Lazet, manager communicatie
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Arbeid adelt

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 kun je ons vinden:




