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Grijs
De laatste maanden was er in onderwijsland,
en ook in Profielen, veel aandacht voor de
zesjescultuur en voor de andere kant van
dezelfde medaille, de topstudent (zie pag. 9
van dit blad). Premier Balkenende vindt dat in
Nederland te veel een mentaliteit van middel-
matigheid heerst. Bij de opening van het
academisch jaar in Wageningen zei hij dat
Nederland concurrerender en ondernemender
moet worden. Twee van de drie Nederlandse
studenten doen geen moeite om een hoog
cijfer te halen, zei Balkenende. Er is onderzoek
dat deze stelling onderbouwt en onze premier
krijgt dan ook bijval van velen. Laatst nog van
de voorzitter van het Albeda College in
Rotterdam. Hij stelde in het blad Rotterdams
Tij dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ gedreven
wordt door hedonisme, door gemak, genot en
gewin. Maar, stelt hij, dat is niet hun eigen
schuld, ‘Wij volwassenen stimuleren hen totaal
niet om iets te bereiken. Wij betrekken ze
nergens meer bij. Vind je het gek dat er dan
een zes-min cultuur ontstaat?’ Aan de andere
kant toont onderzoek van het Researchcentrum
voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan dat
Nederlandse studenten, wanneer ze een jaar
of vijf werken, zich een positie op de arbeids-
markt hebben veroverd die maar een fractie
onder het internationaal gemiddelde ligt. Hoe
kan dat?
De discussie lijkt te gaan over extremen,
wordt gevoerd in zwart-wit. Aan de ene kant
kennen we de calculerende student die met
minimale inspanning de eindstreep probeert
te halen, aan de andere kant de getalenteerde,
hardwerkende, prijswinnende student. Maar
de werkelijkheid is volgens mij heel wat
complexer en diffuser. De meeste studenten
maken gedurende hun opleiding toch een
ontwikkeling door? Misschien begint een deel
wel als zes-min, maar zijn de meesten aan het
eind van de rit toch wel een zeven of een acht
geworden en een enkeling een negen. In de
hele discussie ontbreekt de factor tijd. En dat
is jammer. Want het leven is zelden zwart of
wit, maar meestal grijs.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen

3

Redactioneel
advertentie

Onderwijs

Rubrieken

Uitgaan en recensies

ColumnNieuws HR

6 Interview: John Buijsman
Of hij nu de onhandige buurman Freek in de Gamma-reclame
speelt of een filmpersonage dat getraumatiseerd is door de
Tweede Wereldoorlog, Rotterdammer John Buijsman laat daarin
steeds het menselijk onvermogen zien. ‘Ik speel altijd mensen die
het niet redden, zelfs als ik probeer dat niet te doen.’

10 De inspirator: Melek Usta
Ze is directeur-eigenaar van Colourful People, het
eerste Nederlandse werving- en selectiebureau dat
gespecialiseerd is in diversiteit. ‘De blanke man is
op de arbeidsmarkt in de Randstad een minderheid
van ongeveer 35 procent geworden’, constateert
zij. ‘Het is dus pure noodzaak om het talent van
vrouwen en allochtonen beter te benutten.’

22 Achtergrond: Plagiaat
Het college van beroep van de HR krijgt steeds meer
zaken te behandelen waarbij sprake is van plagiaat.
Leveren studenten vaker dan voorheen gekopieerd

werk in of wordt er strenger op toegezien?

8 Bij de les
Persoonlijk Meesterschap in vier stappen

9 Onderwijs Actueel
Ruimte voor de topstudent, deel 2:
Excelleren moet je zelf doen

20Stage en beroep
Agenten bijten niet: Communicatiestudent
loopt stage bij politie

12 Elsevier-onderzoek hoger onderwijs,
zesjescultuur, associate degree management in
de zorg, examinering mbo, instituutsportret
RBS, hbo’ers meestal niet-commercieel,
Surinaamse studenten, studiepunten cadeau,
bekostigingssysteem, Feyenoord en KNAW

30 adressen en infobalk Hogeschool
Rotterdam

24Uitgaan
Ambtenaren overnachten in Hillesluis om kennis
te maken met het leven in een Rotterdamse
achterstandswijk. Profielen mocht het ook eens
proberen.

26Recensies
o.a. Torpedo, dubstep van Buriel en de nieuwe
Michael Moore: Sicko

9 René van Kralingen
Liever 360°-feedback dan zelfreflectieverslag

15 Inge van der Wel
McDreamy is echt!

4 Op de site, de concurrentie, wat vind jij?
5 Wie ben jij dan?
19D’rbij
21Afgestudeerd
28Arbeid adelt
29Colofon en (zaken)profijtjes

54
21 november 2007

NIVRA-Nyenrode School of Accountancy & Controlling

KOM NAAR DE OPEN DAG OP 12 JANUARI OP UNIVERSITEIT NYENRODE

Je staat voor een moeilijke keuze: of voorlopig alleen werken, of verder studeren. Bij NIVRA-Nyenrode kan het allebei. Onze universitaire 
deeltijdopleidingen bieden de mogelijkheid om naast je werk als (assistent-)controller de opleidingen Managerial Controlling of de
Master of Science in Controlling te volgen. Beide opleidingen worden door je werkgever betaald en bieden volop nieuwe carrière-
mogelijkheden. Meer weten over onze post-hbo- en masteropleidingen? Meld je dan aan voor onze open dag op zaterdag 12 januari op 
Universiteit Nyenrode, of vraag onze brochure aan via www.nivra-nyenrode.nl.

SHELL ZOEKT STUDENTEN
Voor ons station De Andel aan de A12 te Reeuwijk zoeken wij verkoop-
medewerkers voor het weekend.
Een baan waarin je dagelijks ongeveer 3000 mensen op weg helpt, 700 magen
vult, 400 kinderen blij maakt, de winkel bijvult, kassa draait, de pompen
schoonmaakt en ook nog de bloementjes buiten zet. Kortom een afwisselende,
verantwoordelijke en dus nooit saaie baan.

Even checken:
- Je bent een type dat niet stil kan zitten en van aanpakken houdt √
- Je bent 1exibel inzetbaar in het weekend √
- Iedere klant tevreden de deur uit is je motto √
- Je bent een echte teamspeler √
- Je bent in bezit van eigen vervoer √
- Shell lijkt je een mooie werkgever om ervaring op te doen √

Zes keer √ betekent snel een sollicitatiebrief sturen aan TEM Nederland B.V.
Maasboulevard 10, 3063NM Rotterdam, want wij hebben een prima baan voor
jou. Wil je meer informatie zie www.shell.com



Laatst ontvangen sms’je
Van een studiegenoot, met de
vraag om naar een afstudeerborrel
te komen.

Trots op… Mijn vindingrijkheid.
Van kleine dingen weet ik altijd wel
iets te maken. We hadden bij-
voorbeeld een keer een opdracht
waarbij we een blikopener
moesten ontwerpen. En ik heb
toen een soort handvat gemaakt
om de clipjes van een blikje
makkelijk omhoog te krijgen.

Hekel aan… Mensen die hun
talent verspillen. Als je iets goed
kunt, moet je ervoor gaan.
Sommige studenten zijn afwach-
tend en halen net een voldoende.
Terwijl ze veel meer kunnen leren
tijdens hun studie.

Vijf jaar geleden… Studeerde ik
bouwkunde aan de TU Delft. Ver-
der ging ik regelmatig met studie-
vrienden zeilen in van die valkjes.
Bijvoorbeeld in Friesland. We hiel-
den dan onderling wedstrijdjes.

Dagje ruilen met… Ontwerp-
ster Monika Mulder. Zij werkt voor
IKEA en komt van de Design
Academy. Zij maakte de bekende
gieter. Het lijkt me leuk om iets te
ontwerpen voor de massa, iets wat
handig is.

In het weekend… Op zondag
werk ik als toezichthouder in een
parkeergarage. Ik hoef niet zoveel
te doen, dus tijdens het werk kan
ik studeren of lezen. Op zaterdag
ga ik met mijn vriendin naar het
theater of de bios.

Geleerd op de HR… Om achter
het product te kijken. Dus hoe iets
opgebouwd is en wat het idee
erachter is. Dat kan ik goed
gebruiken wanneer ik zelf iets
maak.

Boek… De zwerm van
Frank Schätzing. Het boek combi-
neert natuurkundige principes,
dingen die echt kunnen gebeuren,
met dingen die echt niet kunnen.
Het resultaat is een heel spannen-
de thriller.

Film… Spirited Away van
Miyazaki. Dat is een Japanse
animatiefilm. Ik hou van animatie-
films. Ook omdat er vaak legendes
in zijn verwerkt, bijvoorbeeld uit
China.

CD… Pimasz van Kerekes Band.
Dat is een Tsjechische band die
funk speelt met gebruik van oude
instrumenten. Ik was op een wijn-
festival in Bulgarije en daar hoorde
ik ze spelen. Na afloop heb ik de
cd gekocht.

Verslaving… Koffie. Ik drink
anderhalve liter per dag. Als ik
geen koffie drink, komt er niets
uit mijn handen.

Ooit… Ik ben bezig met het re-
gelen van een stage in Singapore.
Als dat lukt, blijf ik er misschien
wel een tijdje plakken. Daar is een
nieuwe ontwerpstroming in
opkomst met moderne ontwerpers
die grote producties opleveren.
Veelal hightech en gadgets.

MG

5

Vorige maand in het nieuws:

In de hoofdrol op YouTube
19-11-2007 – Het is voor studenten steeds
makkelijker om beelden van lessen openbaar
te maken door het bestaan van sites als
YouTube. Reden voor de afdeling communi-
catie van de HR om medewerkers hierop te
wijzen. Niet veel docenten zullen het leuk
vinden om in een hoofdrol in een YouTube-
productie te schitteren. Profielen deed een
onderzoekje op YouTube en zag eigenlijk
vooral positieve bijdragen. Zou de gemiddelde
student dan toch gewoon zijn mobiel in de tas
houden tijdens de lessen?

Studiepunten cadeau
02-11-2007 – Tijdens onderzoek van de
Onderwijsinspectie is gebleken dat studenten
in Nederland studiepunten cadeau krijgen.
Het is niet veel, 0,7 punt per jaar op het hbo
en 0,1 punt op de universiteit, maar toch.

Waar komen deze makkelijk verdiende punten
vandaan? Een verklaring is te vinden in het
aantal uur dat aan een vak besteed is. Soms is
dat veel te weinig. En studenten geven aan dat
ze soms makkelijk punten scoren door mee te
liften of dat docenten cijfers omhoog trekken
om zo minder onvoldoendes te hebben.

(bron: HOP)

HR stopt waarschijnlijk met trainees
08-10-2007 – Het is zeer de vraag of de HR
doorgaat met het aanstellen van pas afgestu-
deerden als trainee. Er is weinig belangstelling
voor de functie van juniordocent. Leraren-
tekorten en stijgende studentenaantallen zijn
redenen geweest om in te zetten op het
werven van de trainees. De sgmr stelde vragen
over de begeleiding van deze trainees tijdens
een vergadering van de cmr.

Kijk in het nieuwsarchief op profielen.hro.nl
voor de volledige berichten.
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Nee
Ilona Moerkens, pedagogiek
Meestal als ik een werkstuk maak,
kan ik dat zelf. Ik heb daar geen
andere hulp bij nodig. Ik kijk wel-
eens voor informatie op internet.
Ik lees dan over een onderwerp
om er meer over te weten.
Die teksten gebruik ik niet letter-
lijk. Ik haal soms wel tabellen van
internet, maar nooit zonder bron-
vermelding.

Ja
Anoniem, lerarenopleiding
Ik gebruik teksten van andere stu-
denten. Vooral als ik weinig tijd
heb. Ik herschrijf de tekst van
iemand anders in mijn eigen
woorden. Ik leen mijn teksten ook
aan anderen. Docenten krijgen
zoveel opdrachten, die merken
dat niet. En ik lever het ook niet
gelijk in met die andere student.
Pas een half jaar later. Als ik het

zo doe, ben ik niet bang om
betrapt te worden. Tegenwoordig
doe ik dit trouwens niet meer. Ik
kijk nog wel naar werk van andere
studenten, maar dan vooral ter
inspiratie.

Nee
Ralph Milward, lerarenopleiding
Engels
Ik gebruik weleens teksten als
ondersteuning voor mijn eigen
tekst. Ik vermeld dan wel altijd de
bron. Dat is verplicht. Er moet
blijken uit jouw werk waar jij je
ideeën vandaan hebt. Wat is het
nut van je studie als je alles over-
schrijft? Ik wil een eigen verhaal
schrijven. Als aankomend leraar
neem je wel lessen van anderen
over als die geschikt zijn voor
jouw leerlingen.

Lees ook ons achtergrondartikel
op pagina 22 over plagiaat.

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

Uitslag poll
Profielen 53
Ik neem genoegen met een zesje:
ja 46%, nee 42%, weet niet 13%
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klacht van
Studente pabo
tegen
Voorzitter van de directie van het Instituut
voor Lerarenopleidingen
Voorzitter van de examencommissie van
de lerarenopleiding basisonderwijs
uitspraak college van beroep
GEGROND

Bsa terecht of niet?
Een studente heeft een negatief studie-
advies met bindende afwijzing ontvangen
(bsa), omdat ze na twee jaar haar
propedeuse niet heeft gehaald. Ze hoeft
nog maar één vak te halen. De studente
heeft dit vak ook gevolgd en de afsluitende
individuele opdracht ingeleverd. Deze
opdracht is niet ontvangen door de docent
en daarom is er geen cijfer gegeven. Door
allerlei problemen is het niet gelukt om de
opdracht opnieuw in te leveren. De studen-
te zou graag nog een kans krijgen om het
vak af te sluiten. Met het inleveren van de
opdracht, indien voldoende, komt het
negatieve bsa te vervallen en kan de stu-
dente, die zegt zeer gemotiveerd te zijn,
verder met haar studie.
De voorzitter van de examencommissie
geeft aan dat de studente in de gelegenheid
is geweest om de opdracht opnieuw in te
leveren. En ziet dan ook geen reden voor
een extra herkansing. Maar het college van
beroep kijkt er anders naar. De beide partij-
en kunnen niet aantonen of de opdracht
wel of niet is ingeleverd. De studente laat
een medestudent aan het woord die gezien
heeft dat de studente de opdracht heeft
ingeleverd. De examencommissie heeft
deze optie niet voldoende meegewogen in
haar beslissing. Bovendien vindt het college
van beroep dat de examencommissie onvol-
doende rekening gehouden heeft met het
belang van de studente. Het vervolgen van
de studie komt in gevaar door het besluit
van de examencommissie. Het college van
beroep vindt het dan ook redelijk dat de
studente een extra herkansingsmogelijk-
heid krijgt. Als de studente de opdracht
haalt, zal het negatieve bsa dan ook
ingetrokken worden.

MG
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Welles-nietes

WAT VIND JIJ?

Op de site Wiebenjijdan?
Je ontwerpt een notensplijter voor je studie en voor je het weet sta je in de halve finale
van het tv-programma Het Beste Idee van Nederland. Dat overkwam Sebastiaan van Oost.
Na de eindpresentatie van zijn studieopdracht werd hij gevraagd om het nog eens
te presenteren voor het bedrijf achter het tv-programma. Uiteindelijk won hij niet,
maar de mogelijkheid bestaat dat het bedrijf het product alsnog op de markt brengt.

SEBASTIAAN VAN OOST (26)
Tweedejaars industrieel productontwerpen (IPO)
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Ik pleeg weleens plagiaat

Elke dag plaatst de redactie van Profielen
vers nieuws op profielen.hro.nl,

het digitale zusje van de gedrukte Profielen.
Wil je weten wat er speelt op de HR
en in het hoger onderwijs, breng dan

dagelijks een bezoek aan profielen.hro.nl.

Sommige studenten zien het maken van een werkstuk
eerder als een knip- en plakoefening waarbij zonder
bronvermelding van internet gekaapt wordt dan
een manier om zelf informatie te verzamelen, ordenen
en te interpreteren. Ook ‘lenen’ van medestudenten
is een beproefde manier om plagiaat te plegen.
Profielen vroeg studenten: Pleeg jij weleens plagiaat?



Auteur: Sandra van Steen Fotografie: Levien Willemse
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Acteur John Buijsman

Rotterdammer John Buijsman (1953) is bekend als
onhandige buurman Freek in de Gamma-reclame, huisbaas Cor bij

Raymann is Laat en als Dokter Doolittle in de VPRO-jeugdserie Loenatik.
Allemaal populaire televisiefiguren, maar toch staat Buijsman liever
op het toneel. Zo speelde hij het afgelopen jaar de aan lager wal

geraakte Rotterdamse dichter Cornelis Vaandrager en is hij in 2008
te zien bij het RO-theater, een jeugdtheaterstuk over geweld,

en in de film Skin.

Australië bedenken wat je echt wil.” Het is
sowieso een egoïstische periode hoor. Fortuyn
woonde hier tweehonderd meter vandaan en
toen hij stierf hadden we een week lang dertig-
duizend auto’s op de stoep. Er werd alleen maar
naar me gegild: “Hé Gamma, waar is het Pim
Fortuynhuis?” Eigenlijk had ik het idee dat het
alleen maar mensen waren die de auto uit-
stapten en dachten: “Ik wil godverdomme een
cabriolet en ik wil hem nu.”’

‘WAT IK SPEEL IS ALTIJD MIJN EIGEN STRONT’

Is er een parallel te trekken met het extremisme
waar het tegenwoordig in de krant over gaat?
‘Ik zie dat niet zo. Ik kan me als acteur niet
veroorloven bij een stroming te horen, ben
ook niet geïnteresseerd in politiek. Skin is een
verhaal over misverstanden en ouder-kind-
relaties zoals ze al eeuwen bestaan. Het speelt
zich in dit geval toevallig af in Crooswijk.’

Wat is voor jou een reden om aan een film of
toneelstuk mee te werken?
‘Ik heb het idee dat ik altijd het menselijk
onvermogen speel. Dat vind ik ook ontzettend
interessant om naar te kijken omdat mensen
als het goed is niet naar míjn, maar naar hun
eigen onvermogen kijken. Dat wekt sympathie
op voor mensen die net even buiten de boot
vallen. Ik speel altijd mensen die het niet
redden, zelfs als ik probeer dat niet te doen.
Of het nou heel zwaar indringend toneel is of
reclame, bij mij is het altijd mis.’

Ben je in werkelijkheid zo vaak je eigen
bananenschil?
‘Absoluut! Ik geloof niet dat je in de huid van
iemand anders kunt kruipen, dat bestaat niet.
Wat ik speel, is altijd mijn eigen stront. Vroeger
voelde ik me heel onbeschermd op het toneel.
Stond ik met een actrice tegenover me een
ruzie met mijn vrouw na te spelen en dacht:
“Jezus, ik sta hier een beetje om mijn eigen
zooi te janken, dat is ook niet lekker.”
Tegenwoordig denk ik dat mensen niet naar
John Buijsman kijken, maar naar het personage
dat ik speel. Dat lucht ontzettend op, het
houdt ook de psychiater weg.’

Je vader speelde jarenlang in de beroemde
band Kilima Hawaiians. Was het een natuurlijk
proces dat je artiest werd?
‘Nee, ik ben pas gaan spelen toen ik dertig
was, bij jeugdtheatergroep De Zwarte Hand.
Bij de voorloper daarvan, Wiedus, zochten ze
op een bepaald moment een technicus. Daar
ben ik wel via mijn vader ingerold, maar voor
die tijd heb ik heb veertien jaar op kantoor
gezeten bij een tankopslagbedrijf. Op mijn
vijftiende had ik drie middelbare scholen
versleten. Op een gegeven moment zei mijn
moeder: “Nou is het afgelopen.” Binnen een
dag had ze een baan voor me geregeld. Stapte
ik ’s ochtends om zeven uur op zo’n bus op
Zuidplein naar de Botlek.’

Was je zo’n ettertje?
‘Volgens mij niet. Ik deed vooral helemaal niks,
wist ook niet wat ik wilde. Jongeren gaan vaak
studeren, omdat ze niet weten wat ze anders
moeten doen. Ik vraag weleens aan de kinderen
van kennissen: “Wat ga je doen?” Zeggen ze:
“Rechten, want dan verdien ik in elk geval mijn
geld.” Ik denk dan: “Ga lekker eerst een jaar in

Tijdens het International Film Festival
Rotterdam gaat Skin van regisseur Hanro
Smitsman in première. Jij speelt een Joodse
vader die ernstig in conflict raakt met zijn
puberzoon. Heb je wat met zo’n man?
‘Hij is nogal treurig, daar heb ik altijd wel wat
mee. Mijn karakter Simon heeft in een kamp
gezeten en komt daar niet van los. Daardoor
staat hij zo strak in het leven dat hij zijn hele
familie meesleurt. Het is 1975 en zijn zoon
komt zo in verzet tegen zijn vader dat hij
uiteindelijk met een kaalgeschoren kop en
vrienden met hakenkruizen in hun nek op de
begrafenis van zijn moeder komt. Het was de
eerste scène die ik moest spelen, heel heftig.’

Herken je de situatie uit Rotterdam eind jaren
zeventig?
‘Nee, nee, toen zat ik waarschijnlijk met een
blowtje en heel lang haar ergens achterin een
hoekje. Ik heb wel tussen de punkers op de
trappen van de Beurs gezeten, met een grote
waterpijp. Kijken wie er het eerste door de
politie werd afgeslagen en wie er weer als
eerste op zat. Maar daar zat verder niets
achter. Volgens mij waren die punkers ook
alleen maar punk omdat het er goed uitzag.’

Hoe zou dat komen?
‘Mensen willen tegenwoordig alleen maar ver-
maak. Ik vraag me af wanneer dat gaat keren.
Van mij mag alles en ik verdien vaak mijn geld
met onzin, maar ik word af en toe wel gek van
populariteit en televisie. Alles moet leuk zijn.
Rij ik langs het Nieuwe Luxor, staat er: “Youp
van ’t Hek, weer de grootste grapdichtheid van
Nederland”. Ik zou me doodschamen. Alsof het
daar om gaat. Er zijn veel grotere emoties dan
dat. Opera en zwaar toneel hebben óók
amusementswaarde, huilen is óók amusement.
Maar er lijkt de laatste jaren maar één emotie
te bestaan en dat is de lach.’

Jij hebt toch ook de lach aan je kont hangen?
‘Ja, op een heel andere manier. In Skin kom ik
zenuwachtig aan het bed van mijn vrouw
zitten die op sterven ligt. Zij zegt: “Simon, wat
is er nou?” Waarop ik zeg: “Ik kom er niet uit
met de kwartaalcijfers van de zaak.” Dus ik
pak mijn koffer, leg die op bed en zet mijn bril
op haar hoofd. De geluidsman hield het niet
meer, die stond echt in zijn broek te zeiken
van de lach. Maar het is zo’n treurige scène.
Dat is ook humor, maar het is een ander soort
lach.’

Is een glimlach beter dan een schaterlach?
‘Nee natuurlijk niet, als het maar ergens over
gaat. Anders is het te makkelijk. Te makkelijk
voor de maker en te makkelijk voor het
publiek.’

Veel mensen werken hard en willen ’s avonds
gewoon vermaakt worden.
‘En ze hebben groot gelijk, als ik maar niet
hoef mee te kijken. Ik word ontzettend
gelukkig van mooie zinnen. Laatst kreeg ik het
script van Het Eigen Bloed, een stuk van jeugd-
theatergroep Oostpool over geweld.
De schrijver Peer Wittenbols heeft het stuk
teruggebracht naar het ontstaan van geweld,
naar Kaïn en Abel. Hij maakt zulke prachtige
zinnen. Net als Vaandrager en Deelder. Als ik
daaraan mag meedoen, dan ben ik echt heel
blij. En het fijnste is als je bij zo’n voorstelling
alles vergeet. Je komt van het toneel af en
weet niet meer wat je gedaan hebt. Dat is een
gelukzalige ervaring. Daar krijg je ontzettend
veel energie van. En het lekkerste is als je dan
in Leeuwarden speelt of Maastricht. Dan zet je
de muziek hard en hou je dat gevoel nog
lekker lang vast in de auto.’



Je bent een gedreven student en nieuw op
de HR. Ziet de docent jouw gedrevenheid en
talent? ‘De meeste docenten wel’, stelt
Marc van Dam die in januari – na drieënhalf jaar
– zijn opleiding technische informatica afrondt.
‘Je steekt er denk ik toch bovenuit. In de eerste
les bij beroepsoriëntatie kwam dat al naar
voren: We deden een managementspel en als
general manager voerde ik met mijn groeps-
leden sollicitatiegesprekken. Ik vroeg waar
ze goed in zijn. Daardoor hadden we goede
verkopers die de belasting (gespeeld door
docenten, red.) gingen oplichten.’ Marc viel dus
meteen op, net als derdejaars student grafische
vormgeving Julien Arts. Op het mbo werd hij
genomineerd voor een landelijke prijs en
voordat hij op de Willem de Kooning Academie
kwam, studeerde hij met succes een jaar in
Engeland. Julien: ‘Op de HR merkte in elk geval
één docent dat ik verder was, en mijn fanatisme
werd al duidelijk bij de eerste opdracht.’
Bij Nelleke Korteland (onlangs cum laude afge-
studeerd als fysiotherapeut) liep het anders.
‘Aanvankelijk was ik niet zo overtuigd van me-
zelf’, vertelt ze. Of docenten daardoor haar
talent en inzet niet meteen opmerkten, weet
ze niet. ‘Maar bij fysiotherapie viel mij wel de
persoonlijke aandacht van de docenten op.
Of ik voldoende ben gestimuleerd, kan ik niet
zeggen. Het hangt vooral van jezelf af.’

‘competentiegericht leren is geweldig’
Marc is het met dat laatste eens, maar heeft
veel gehad aan stimulerende docenten in
combinatie met competentiegericht leren.
‘Competentiegericht onderwijs vind ik geweldig
omdat je daarbij wordt gemotiveerd om beter
te presteren. Persoonlijke coaching, met aparte
eisen voor individuele studenten, is dan wel
een vereiste. Dat is bij mij gebeurd waardoor
ik bijvoorbeeld de msn-bot (een programma
waarmee studenten via msn onder andere hun
rooster kunnen opvragen, red.) heb kunnen
ontwikkelen.’ Over de kennis waarover docen-
ten beschikken, is Marc wat minder tevreden.
‘Gemiddeld geef ik de docenten daarvoor een
zesenhalf. Bij informatica verandert alles snel,
dus moeten docenten vaker worden bijge-

schoold.’ Julien is zeer positief over de kennis
en ervaring van zijn docenten. ‘Ze kauwen het
niet voor, en zo hoort het ook’, zegt hij. ‘En het
is goed dat de docent, als je met een opdracht
bezig bent, af en toe adviseert om er even
anders naar te kijken.’
De drie studenten blijken gedurende hun
opleiding vooral op te trekken met andere
gedreven studenten. ‘Niet voor niks heb ik mijn
afstudeeropdracht gedaan met een vriendin die
zich ook maximaal inzet’, stelt Nelleke. ‘Ik zou
het heel lastig vinden om dat te doen met
iemand die alleen z’n papiertje wil halen.’ Julien
heeft dezelfde instelling maar op zijn opleiding
mag hij niet zo vaak samenwerken als hij wil.
‘Terwijl je dan elkaars kwaliteiten kunt benutten
waardoor je tijd bespaart en het project beter
wordt.’ Stimulerend op de Willem de Kooning
Academie vindt Julien de aanwezigheid van
internationale studenten. Nelleke adviseert de
HR om het mogelijk te maken de opleiding
fysiotherapie in drie jaar te kunnen afronden,
iets wat op een aantal andere hogescholen al
mogelijk is.
Bovenal stellen de drie dat kunnen excelleren
vooral van jezelf afhangt. Presteren zien ze als
een uitdaging die ook nog wordt beloond.
Julien: ‘Als je presteert, word je voor leuke
dingen gevraagd. Zo mag ik, op kosten van
de HR, met een klasgenoot een week naar
Boekarest. Daar geven we een workshop en
presenteren we de Willem de Kooning
Academie.’

JvN

Wordt de student die het beste
uit zijn studie wil halen daarin op
de HR gestimuleerd? In de vorige
Profielen werd deze vraag gesteld

aan een aantal docenten,
ditmaal aan drie topstudenten.

Ruimte voor de topstudent, deel 2

Onderwijs Actueel

EXCELLEREN
MOET JE ZELF DOEN

Met zijn armen in de lucht als een echte inspi-
rator werkt docent Han Biemans zich in het
zweet voor een groep derde- en vierdejaars
small business die hem wat glazig aankijkt.
De SPIN-verkoopmethode van het ochtend-
gedeelte was zeer bruikbaar en ook met de
dramaworkshop over blind vertrouwen konden
de meesten nog wel wat, maar dit is voor
sommigen toch net iets te zweverig. ‘Wat wil
die man van ons?’, lijken ze te denken. Toch
weet Biemans als geen ander hoe het is om
knopen door te hakken. Jarenlang was hij een
zeer succesvol manager. Hij maakte enorme
winsten en zijn carrière ging alleen maar berg-
opwaarts. ‘Vaak ten koste van anderen’, vertelt
hij. ‘Want ik was
keihard.’ Tot
Biemans zich
afvroeg of dit
wel echt was
wat hij wilde.
‘Het kostte me
alleen maar
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‘Voor jezelf opkomen en de regie nemen. Wie dat kan, mag zich
Persoonlijk Meester noemen. Als de regels waaraan je moet voldoen
niet de jouwe zijn, stop er dan mee. Ja, maar mijn inkomen dan? Bullshit.
Dat komt wel weer.’ Profielen liet zich inspireren bij de workshop
Persoonlijk Meesterschap van de minor sales- en accountmanagement. R

ené
van
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Er zijn studenten die in zelfreflectieverslagen
een redelijk betrouwbaar beeld van zichzelf
geven. Er zijn ook studenten die zichzelf nog
net niet uitroepen tot megatalent van het jaar.
In hun reflectieverslagen kom je geen kritische
noot tegen over eigen optreden. Het zelfbeeld
van deze studenten wijkt af van beelden die
stagebegeleiders, medestudenten en docenten
hebben. Deze zogenaamde over-estimators
verkopen zichzelf graag. Feedback is al snel
kritiek. Ze verdedigen zich voortdurend.
Dat ligt anders voor de accurate estimators.
Er zijn onderzoekers die aangeven dat een
hoge mate van zelfbewustzijn in het algemeen
gekoppeld kan worden aan succesvol gedrag.
Studenten die zichzelf overschatten of onder-
schatten zijn minder in staat tot gedragsver-
andering. Ik vind dat we van zelfreflectiever-
slagen afmoeten. Ze werken niet, althans voor
de over- en underestimators niet. Nee, de oor-
delen en impressies van anderen: die zijn veel-
zeggend. In het boek Strangers to ourselves
legt psycholoog Timothy Wilson uit dat over-
dadig nadenken over jezelf zelfs averechts
werkt. Let vaker op de reacties van anderen,
raadt hij lezers aan. Is dat te organiseren?
Volgens mij wel. Al jaren wordt er gebruik-
gemaakt van het 360-graden feedback-
instrument. Dit instrument maakt de
vergelijking tussen zelfbeelden en externe
beelden mogelijk. Aan mensen uit de werk- en
leeromgeving van de student de vraag hoe zíj
de handelingen van de student typeren.
En laten we dan niet de fout maken dat studen-
ten zelf hun feedbackgevers mogen uit kiezen.
We kunnen de studieloopbaancoach een feed-
backtoewijzende rol toebedelen. Als gespreks-
partner kan hij zaken verhelderen. En als dan
blijkt dat zelfbeelden van externe beelden af-
wijken, valt er als coach iets te vragen en als
student iets uit te leggen.

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

Liever 360°-feedback dan
zelfreflectieverslag
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energie.’ Na lang wikken en wegen en een paar
peperdure sessies bij een psychotherapeut,
heeft hij zijn baan opgezegd. ‘Nu doe ik wat ik
echt leuk vind’, vervolgt hij. ‘En het gekke is,
het kost me totaal geen energie. Dat is
Persoonlijk Meesterschap.’ En daarmee heeft hij
de klas voor zich gewonnen. Ineens is er niks
zweverigs meer aan.

het moeilijkste van alles: eigen
verantwoordelijkheid
Wie ook Persoonlijk Meester wil worden, hoeft
slechts vier stappen te zetten. Stap één is het
hebben van een doel. ‘Bedenk waar je over tien
jaar wilt staan’, licht Biemans toe. Vervolgens

moet je, stap twee, vaststellen hoever dat doel
van de realiteit afstaat. Daaruit ontstaat een
creatieve spanning waarin je kansen moet
grijpen om dat doel te bereiken; dat is stap
drie. Stap vier, de moeilijkste van allemaal, is
het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Biemans: ‘Heb je al tien klanten binnen, dan kun
je natuurlijk denken “ach, laat maar zitten”,
maar bereik je dan je doel? Doorzetten is heel
belangrijk in het bereiken van Persoonlijk
Meesterschap. Blijf je daarbij wel afvragen
waarom je juist voor dit doel hebt gekozen en
of er stiekem niet een heel ander doel achter
schuilgaat.’ Voor student Arjan Stevensen (22),
werkzaam in een businesscenter van KPN, is
het bepalen van zijn doel geen probleem.
‘Uiteindelijk wil ik graag salesmanager worden’,
vertelt hij. ‘Volgens de regels van het
Persoonlijk Meesterschap moet ik mezelf eerst
afvragen waarom ik dat wil. Ik vertrouw
anderen veel minder dan mezelf, zou mijn
antwoord dan zijn. Een Persoonlijk Meester zou
zich afvragen of daar niet iets diepers achter zit
waar ik eerst wat aan moet doen’, lacht Arjan.
‘Maar dan nog wil ik salesmanager worden.’

afwijzingen zijn normaal
Gerben Hofland (24) die naast zijn studie small
business telefonisch acquisiteur is bij een
bedrijf voor communicatieoplossingen, zoekt
zijn doel meer in de privésfeer. ‘Natuurlijk heb
ik ambities, maar mijn einddoel is gelukkig zijn
met mijn gezin. Dat vind ik belangrijker dan
een topcarrière.’ En dat kan volgens Biemans

natuurlijk ook. ‘Ik denk wel dat ze de bood-
schap hebben begrepen’, zegt hij na afloop
van de les. ‘Mensen in de verkoop worden
geconfronteerd met hun eigen beperkingen.
Afwijzingen zijn heel normaal in dit vak.
Persoonlijk Meesterschap leert ze daarmee
omgaan.’ Naast klassikale lessen houden
Biemans en zijn collega-docenten ook indivi-
duele gesprekken met studenten. ‘“Bewijs jij
ons in vijfentwintig minuten maar eens dat je
iemand bent”, zeggen we dan tegen zo’n
student. Sommigen komen er dan achter dat
ze voor het compleet verkeerde vak hebben
gekozen’, vertelt Biemans. ‘Voor anderen is het
juist een geweldige drijfveer. Want wie zich in
deze gesprekken kan handhaven, is straks ook
goed gewapend tegen lastige klanten.’
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met dezelfde soort mensen.
Ik miste daar diversiteit. Terwijl
veel hoogopgeleide allochtone
jongeren juist via het uitzend-
bureau aan een vaste baan
proberen te komen. Ze hebben
het idee dat dat via het directe
contact met een intercedent
makkelijker lukt.

‘Ik was net een beetje om me heen
aan het kijken, want, al had ik het
heel erg naar m’n zin bij Start, ik
begon de verdieping te missen.
In zo’n bedrijf kun je niet echt de
diepte in met mensen. Ik kwam
toen op het idee zelf iets te gaan
doen op het gebied van
diversiteit.’

Gouden Gids
‘En zo ontstond, inmiddels alweer
zeven jaar geleden, Colourful
People. De naam bedacht ik tijdens
een vakantie in Portugal. Ik begon
in een klein kantoortje van dertig
vierkante meter in Amsterdam met
niets anders dan een telefoon en
een Gouden Gids. Colourful People

is actief op twee terreinen:
bemiddeling en consultancy.
Werving en selectie, detachering
en interim-management horen bij
de bemiddelingstak. Trainingen en
advies op het gebied van diversi-
teit tot het consultancy-deel. Tot
twee jaar geleden waren we met
z’n drieën. Ik besefte dat ik er
helemaal voor moest gaan, wilde
ik de naam Colourful People echt
vestigen. Nu zijn we met z’n
tienen. In twee jaar tijd zijn we dus
flink gegroeid. We bemiddelen nu
zo’n tweehonderd personen per
jaar. Onze klanten zijn financiële
dienstverleners zoal de Rabobank,
ING en Deloitte, maar ook
bedrijven als Coca Cola, Randstad
en organisaties als gemeentes en
ministeries. We bemiddelen zowel
starters als managers met tien,
vijftien jaar werkervaring. Het zijn
in elk geval geen mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt, wel
mensen die zich bij een organisatie
als de onze meer thuis voelen dan
bij een algemeen werving- en
selectiebureau. Wij weten waar we
het over hebben, welke culturele
factoren in de bemiddeling naar
een baan bij mensen meespelen.
De bemiddeling gaat via ons
makkelijker dan op een andere
manier. We hebben een goed
netwerk en leveren mensen van
een goed niveau. Daarin schuilt
onze kracht.’

Gerichte werving
‘Als ik voor de Hogeschool
Rotterdam personeelsbeleid
gericht op diversiteit zou opzetten,
zou ik beginnen aan de top. Daar
moet een sense of urgency worden

gevoeld om het personeelsbeleid
aan te passen aan een veranderen-
de samenleving, om docenten te
zoeken die aanvullend kunnen
zijn op het zittende team. Durf in
te zetten op andere manieren van
werven dan de traditionele. Zijn er
contacten met allochtone net-
werken of die van leidinggevende
vrouwen bijvoorbeeld? En besteed
aandacht aan de stijl van leider-
schap en de cultuur van de organi-
satie. Wat kunnen we doen om
nieuw personeel zich senang te
laten voelen? Het is belangrijk
om te kijken naar de impliciete
normen en waarden waardoor
uitsluitingmechanismen ontstaan.
En het helpt om politiek correct te
zijn, om diversiteitdoelstellingen
te benoemen. Uiteindelijk zal dit
de kwaliteit van het onderwijs ten
goede komen.’

Meer vrouwen aan de top
‘Leuk hoor, dat mijn naam werd
genoemd als minister van
Emancipatie van het vrouwen-
kabinet van Women on Top. Ik zou
het wel weten! Ik zou maatregelen
treffen die het voor vrouwen
makkelijker maken om arbeid
en zorg te combineren: een
kwalitatief goede kinderopvang
en buitenschoolse opvang (bso).
In die bso moet een heleboel
gebeuren wat wij nu zelf na
schooltijd moeten organiseren:
zwemles, sport, muziekles.
En warm eten op school.
Dan wordt het allemaal al een
stuk makkelijker. Tegelijkertijd
zou ik vrouwen willen oproepen
uit hun comfortzone te komen.
Het volgen van mooie opleidingen
die je vervolgens niet benut
doordat je niet werkt of een kleine
parttime baan hebt, vind ik niet
van deze tijd. Werkgevers zouden

op hun beurt vrouwen aan zich
moeten zien te binden door meer
flexibele werkvormen mogelijk te
maken. Dat betekent dat het
normaler moet worden om ook
vanuit huis te werken of op
aangepaste tijden. Het moet niet
meer gaan om hoeveel uur je op
kantoor aanwezig bent, maar om
wat je resultaten zijn. Met wat
flexibiliteit en inzet van ict is veel
meer mogelijk.
‘Nederlandse vrouwen vinden
deeltijdwerk een verworvenheid.
Ik niet. De staat investeert in ons.
Een kleine deeltijdbaan, vaak
onder je niveau, kan echt niet
meer. We moeten af van het idee
dat alleen wij moeders goed voor
onze kinderen kunnen zorgen.
Ik ben zelf een alleenstaande
fulltime werkende moeder.
Ik vond het heel opvallend dat
mijn Nederlandse vriendinnen
niet zo enthousiast waren toen
ik fulltime ging werken terwijl
mijn Turkse en Marokkaanse
vriendinnen dat heel normaal
vonden. Maar wij komen wel uit
een collectivistische cultuur. Mijn
broers en zussen kunnen net zo
goed voor m’n zoon zorgen als ik
dat kan. Het is voor ons nooit een
probleem om je kind ergens goed
en vertrouwd onder te brengen.
Dat is voor Nederlandse vrouwen
anders.’

Innovatieplatform
‘Ik zit in het Innovatieplatform
van Balkenende (gericht op
innovatie in bedrijfsleven en
maatschappelijke sectoren – red.).
Mijn aandachtsveld is dat van
sociale innovatie. Om onder
andere talent binnen organisaties
meer ruimte te geven om actief
deel te nemen aan vernieuwings-
processen. Durf eens over je eigen
grenzen te kijken en benut ook ál
het beschikbare talent. Daar valt
in Nederland nog een wereld te
winnen. De blanke man is op de
arbeidsmarkt in de Randstad al
een minderheid van ongeveer
35 procent geworden. Het is dus
pure noodzaak om het talent van
vrouwen en allochtonen beter te
benutten. Bij een bedrijf als British
Telecom is dat bewustzijn al
helemaal aanwezig. De CEO,
Ben Verwaaien, rekent zijn
managers af op het samenstellen
van complementaire teams.
Hij stelt: Het is statistisch zeer
onwaarschijnlijk dat er alleen
talent zit bij blanke mannen.
Ik wil het talent van vrouwen
en allochtonen niet missen.
Geweldig toch? Je begrijpt dat
ik met een persoonlijke passie
in het Innovatieplatform zit.
Een geweldige kans om dit geluid
te laten horen.’

DvN

Stapelaar
‘Ik ben een echte stapelaar.
Begonnen op de mavo, toen naar
de meao en de secretaresse-
opleiding. Als secretaresse werkte
ik op de afdeling personeelszaken
van een groot grafisch bedrijf waar
ik later assistent-personeels-
adviseur en weer later personeels-
adviseur werd. In die tijd studeer-
de ik, in combinatie met een full-
time baan, aan het hbo personeel&
arbeid. Daarna ging ik aan de slag
bij Start Uitzendbureau. Ik heb
daar met ongelooflijk veel plezier
als manager gewerkt. Ik was bij
aanvang verantwoordelijk voor
vier intercedenten en vier miljoen
gulden omzet. Al snel waren die
getallen verviervoudigd. De uit-
zendbranche is heel hectisch.
Op maandag kan een opdracht-
gever bellen dat hij de volgende
dag tien mensen nodig heeft.
Die moet je dan wel leveren.
Je moet heel goed zijn in relatie-
beheer want je moet zowel
opdrachtgever als werkzoekende
tevreden houden. Bij alle organi-
saties waar ik over de vloer
kwam, had ik echter te maken

De inspirator

Ze is directeur-eigenaar
van Colourful People,

het eerste Nederlandse werving-
en selectiebureau dat

gespecialiseerd is in diversiteit,
was in 2006 Zwarte Zakenvrouw

van het Jaar, is lid van
het Innovatieplatform

van Balkenende en werd door
vrouwenemancipatieorganisatie

Women on Top benoemd
tot minister van Emancipatie
in het door hen geformeerde

vrouwenkabinet.
Profielen ontmoet Melek Usta.

‘De blanke man is een uitstervend ras’
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hebben de studenten niet meer
dan een 3,8 over. Onvoldoendes
zijn er daarnaast voor de mogelijk-
heid om in het buitenland te stu-
deren (5,2) en voor de bereikbaar-
heid van de docent (5,3). Meest
positief zijn de ondervraagde
studenten over de haalbaarheid
van het eerste jaar: een 7,0.
Vierdejaars Erik Bergwerf kan zich
vinden in het lage cijfer over de
tentamenuitslagen. ‘Je moet soms
een halfjaar wachten: drie maan-
den op de uitslag en nog eens drie
maanden totdat het is geadmini-
streerd. Dat is echt slecht.’
Een derdejaarsstudente die van-
wege haar kritiek niet met naam
en toenaam in Profielen wil, is het
met Erik eens. ‘Sommige docenten

maken er wat betreft cijfers geven
en nakijken van werk een rommel-
tje van. Ik erger me heel erg aan
de communicatie over de cijfers
van de leraren naar het systeem.
Ze raken cijfers kwijt en dan moet
je briefjes elke keer weer opnieuw
invullen. Dat heb ik wel tachtig
keer gedaan; je wordt er niet goed
van.’ Ook over de informatie over
studiemateriaal is de derdejaars
ontevreden. ‘De informatie over
welke boeken je precies nodig
hebt, ontbreekt. Dan kom je in de
les en blijk je nog een boek nodig
te hebben’, aldus de studente die
wel te spreken is over de bereid-
heid van de meeste docenten om
haar te helpen als ze iets niet
snapt. Ze spreekt de docent dan

niet per e-mail maar persoonlijk
aan, een manier die Erik ook toe-
past. ‘Als je hier een paar jaar zit,
weet je ze wel te vinden. Als ik
hulp nodig heb, loop ik gewoon
naar zo’n docent toe. Want met de
mail werkt het niet. Ze ontvangen
te veel mails en zelf krijg je op je
hogeschoolaccount ook heel veel
spam: reclame, informatie over
feestjes en informatie bestemd
voor andere opleidingen.
Het meeste is onzin.’

alleen projecten
Erik beklaagt zich er daarnaast
over dat de opleiding alleen maar
projecten aanbiedt. ‘Je krijgt
nauwelijks inhoudelijke kennis
aangeleerd. In de modulewijzer
staat wel dat er cursussen worden
gegeven, maar dat blijken dan ook
projecten te zijn’, aldus Erik.
Hij vindt overigens wel dat die
projecten goed zijn georganiseerd.
De anonieme studente vindt het
niet zo’n punt dat de opleiding
vooral uit projecten bestaat. ‘Juist
het samenwerken in groepjes is
heel belangrijk. En de kennis-
verwerving? Het is hbo, dus moet
je ook aan zelfstudie doen.’
Ze merkt dat niet al haar medestu-
denten er zo over denken en zich
serieus voorbereiden. ‘Ik werkte in
een groepje waarin studenten na
drie weken nog niet wisten wat er
in de modulewijzer stond, en dus
niet wisten wat ze voor dat project
moesten doen.’

Een belangrijk kritiekpunt voor
vierdejaars Mohammed Al-Kaabi
is dat de docenten in zijn ogen
niks doen met het verschil tussen
studenten die van de havo en die
van het mbo komen. ‘Als havist
heb je heel weinig ervaring met
bouwkunde maar daar houden
ze absoluut geen rekening mee.’
Verder komt het aantal te ver-
dienen studiepunten vaak niet
overeen met de zwaarte van een
vak of een richting. Mohammed:
‘Ik doe de richting architectuur en
dat is best wel zwaar. Je kunt zo
veertig uur aan je studie besteden
maar ik heb ook nog privé en
werk.’ Over de organisatorische
problemen kan de student ook
meepraten. ‘Met de roosters is het
heel slecht geregeld. De ene keer
heeft de leraar geen lokaal en dan
weer is de leraar er niet maar
wordt dat niet doorgegeven.’
Per mail weet Mohammed, die
het ondanks zijn kritiek naar z’n
zin heeft op de opleiding, zijn
docenten overigens wel te be-
reiken. ‘Ik krijg dezelfde dag nog
antwoord.’

Het weekblad Elsevier ondervraagt
elk jaar een groot aantal studenten
naar het oordeel over hun studie.
Dit jaar was onder andere de op-
leiding bouwkunde van de HR aan
de beurt. De drie onderwerpen die
te maken hebben met organisatie
en communicatie doen het ronduit
slecht: de roosters voor colleges
en tentamens scoren een 5,1, de
termijn waarbinnen tentamen-
uitslagen bekend zijn een 4,6 en
voor communicatie met de student

gevolg van het gegeven dat afge-
lopen jaar meer keuzes in het cur-
riculum zijn gebouwd. Glasbergen:
‘Dat was goed bedoeld maar het
blijkt niet goed te managen. De
gemeenschappelijke propedeuse
voor bouwkunde, civiele techniek
en ruimtelijke ordening en plano-
logie gaan we daarom toch weer
meer uit elkaar halen.’
Dat de communicatie met de
docent slecht wordt beoordeeld,
wijt Glasbergen onder andere aan

het feit dat veel docenten deels
buiten de HR werken. ‘Ik merk ook
dat niet alle docenten en studen-
ten hun hogeschoolmailaccount
gebruiken’, aldus de directeur.
Wat betreft de kritiek op de spam,
gaat Glasbergen ervan uit dat het
te regelen is dat studenten minder
worden gespamd met berichten
die niet voor hen zijn bedoeld.
Het kritiekpunt over het onder-
werp studeren in het buitenland
trekt IBB zich ook aan.
Glasbergen: ‘Daar moeten we
meer het accent op leggen.
We komen daarom voor het hele
instituut met een beleidsplan
internationalisering.’

‘Het is geen verrassing’, reageert
Dick Glasbergen, directeur van het
Instituut voor Bouw- en Bedrijfs-
kunde (IBB), op de slechte uitkom-
sten bij bouwkunde. ‘Maar nu
weten we wel wat we te doen
hebben. Bij het volgende Elsevier-
onderzoek moeten de cijfers dan
ook anders zijn.’
Voor een deel zijn de problemen
terug te voeren op het bedrijfs-
bureau van het voormalige RIBACS
dat, vóór de fusie, een tijd niet

goed functioneerde. Glasbergen,
die mede namens voormalig
RIBACS-directeur Bert Hooijer
spreekt: ‘We hebben daar pech
gehad met ziektes en dus werkten
er uitzendkrachten en anderen
die onervaren waren en niet goed
opgeleid.’ De bedrijfsbureaus van
ism en RIBACS zijn nu gefuseerd
tot één bureau waar de organisa-
tie strakker is en zal worden.
‘In het vervolg zullen de
tentamens binnen twee weken
nagekeken moeten zijn. En dat
zal ik gaan volgen. De studenten
hebben daar recht op.’
De organisatorische problemen
zijn volgens de directeur ook het

Inge
van

der
W
el(19)

Column

Op dag één van mijn stage in een
Rotterdams ziekenhuis was ik er al achter:
Alle mogelijke ziekenhuisclichés die je op
televisie tegenkomt, gebeuren ook daad-
werkelijk op de afdeling. Ik was er al vrij
snel achter welke verpleegkundige de
opperbitch is die de afdeling domineert en
waar je dus liever bij uit de buurt blijft.
Ook klopt het dat artsen arrogant aan je
voorbijlopen wanneer je hen in de wandel-
gangen tegenkomt. En toen ik voor het
eerst de OK binnenging, waar de hart-
piepjes en mensen in blauwe pakken niet
te negeren zijn, dacht ik werkelijk dat ik in
een scène van ER was beland. Wat óók niet
verzonnen is door tv-makers, is dat co-
assistenten verlegen een krukje bijschuiven
tijdens een overleg. Nou vraag ik je!
Waarom zou je jezelf zo omlaag halen door
een zielig krukje te pakken wanneer er nog
zat lege stoelen om de tafel heen staan?
Zelfs ik, ‘slechts’ een stagiaire pedagogisch
medewerker, ga op een stoel naast een arts
zitten (zouden ze me daarom compleet
negeren op de gang?).
Om een en ander wat te verluchtigen, ver-
langde ik er ondertussen al weken naar om
spontaan een McDreamy tegen te komen.
Want waar zijn toch die vreselijk aantrekke-
lijke dokters die menig zusterhartje sneller
doen kloppen? Ik moest er drie maanden op
wachten, maar toen kwam ik hem dan toch
ineens tegen, mijn eigen McDreamy: dokter
van Bergen. Adembenemend mooi. Even
wist ik niets uit te brengen en het enige wat
er in mij omging was: Dus toch, ze
bestáán…

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

McDreamy is echt!
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Elsevier-onderzoek

‘Tentamens binnen twee weken nakijken’
Directeur Glasbergen:

Onderzochte HR-opleidingen in 2007
Studentenoordeel Plaats/op een totaal van

Bedrijfseconomie 6,6 10/18
Commerciële economie 6,6 5/19
Communicatie 6,7 5/13
Bouwkunde 6,0 14/14
Civiele techniek 6,2 12/14
Informatica 6,5 13/18
Technische informatica 6,7 9/12
Werktuigbouwkunde 6,7 8/16

In het vorige nummer van Profielen (nummer 53) verschenen de
uitkomsten van een ander onderzoek naar hbo-opleidingen. Check
www.profielen.hro.nl als je meer wilt weten over de uitkomsten van
dit CHOICE-onderzoek.

HR-OPLEIDING BOUWKUNDE
SLECHTSTE• van 14 onderzochte bachelors bouwkunde scoort HR-bouw-

kunde met een 6,0 het slechtst
• studenten klagen over roosters, tentamenuitslagen en
communicatie VAN NEDERLAND

1312
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De zesjescultuur onder de Nederlandse studenten
blijft de gemoederen bezighouden.
Ook de eerste tegengeluiden zijn al te horen.
Zo publiceerde universiteitsblad VOX
vorige maand een onderzoek waaruit bleek
dat de Radboud Universiteit Nijmegen in 1984
aanzienlijk meer zessen gaf dan in 2000.

Een Kamermeerderheid van PvdA,
CDA en SP heeft er bij de staats-
secretaris op aangedrongen dat
mbo-diploma’s evenveel waard
moeten zijn. ‘Zeker voor algemene
vakken als Nederlands en Engels
zou het een goede zaak zijn als er
centrale of meer gestandaardiseer-

de examens worden afgenomen’,
meent PvdA-Kamerlid Staf Depla.
Van hem hoeft er geen centraal
schriftelijk examen te komen dat
eens per jaar in Utrecht wordt
afgenomen. ‘Maar het gaat er wel
om dat elke mbo’er aan dezelfde
minimumeisen voldoet.’

Hij juicht het toe dat sommige
mbo-sectoren in overleg met
bedrijfsleven en hbo afspraken
maken over examens, die ze ver-
volgens centraal inkopen.
Bijkomend voordeel daarvan is vol-
gens Depla dat niet elke opleiding
zelf het wiel moet uitvinden.
Deze zomer pleitte de Onderwijs-
raad voor een versteviging van de
kennis in het onderwijs. Een van
de voorstellen was dat mbo’ers die
naar het hbo willen vrijwillig mee-

doen aan relevante havo-examens.
Op dit moment organiseren veel
hogescholen bijspijkerprogram-
ma’s in talen en wiskunde voor
eerstejaars, omdat hun voorop-
leiding onvoldoende is.

HOP
Meer lezen over examens in het
beroepsonderwijs? In Profielen 50
en 51 publiceerden we in de
rubriek Onderwijs Actueel over
examinering in het hbo. Check het
archief op profielen.hro.nl.

Afgelopen september ging
de associate degree (AD)
management in de zorg bij het
Instituut voor Gezondheidszorg
(IvG) van start, de enige gehono-
reerde AD die de Hogeschool
Rotterdam telt. Jan van Veen is
onderwijscoördinator bij het IvG.
‘We hebben zeventien inschrij-
vingen. Onze doelstelling was om
voor de AD en bacheloropleiding
samen 31 studenten te hebben;
met de zeventien ingeschrevenen
voor de bachelor en veertien voor
de AD hebben we dat aantal
gehaald.’

Van Veen is verguld met de
nieuwe korte opleiding: ‘Vroeger
hadden we een kaderopleiding
van twee jaar, maar die is ver-
anderd in de veel zwaardere
bachelor van vier jaar. Met deze
AD bieden we de groep die we
voorheen in de kaderopleiding
hadden een laagdrempeliger
alternatief voor de bachelor én
halen we nieuwe studenten
binnen. Daar zijn we natuurlijk
heel blij mee.’
Ziet Van Veen opvallende verschil-
len in profiel en achtergrond van
de bachelor- en AD-studenten?
‘Nee, ik vind die verschillen mee-
vallen. Mensen die direct aan
hun bachelor beginnen en al als
manager werkzaam zijn in de
sector, bekorten hun studie met
één jaar. Hun werkgever moet dan
garant staan, dat wil zeggen dat
die in tijd – en dus vaak ook in
geld – condities schept voor de

student om de deeltijdstudie te
volgen en het geleerde toe te
passen op de werkvloer.
Ook wordt er een praktijkcoach
voor de begeleiding aangesteld.
Onze AD-studenten hebben zo’n
garantstelling niet nodig, wel
moeten zij werken in de gezond-
heidszorg, maar niet per se als
manager. Beide groepen hebben
overigens ook overeenkomsten.
De meeste van hen hebben een
mbo-diploma.’
Voordeel van de AD voor deze
studenten is volgens Van Veen dat
de AD een graad is met een ‘civiel
effect’. ‘Als je een dergelijke op-
leiding bij een commerciële op-
leider opvolgt, ga je weg zonder
diploma. Bij ons krijg je een
wettelijke graad. Ook vind ik de
pauzemogelijkheid die de AD
biedt, heel waardevol. Je kunt
eerst je AD doen en dan een
aantal jaren werken. Bij doorgroei
in je functie kun je daarna in
maximaal twee jaar als bachelor
afstuderen.’

Voordat de AD’s landelijk van start
gingen, leefde de verwachting dat
deze korte vorm van hoger onder-
wijs juist ook het allochtone
potentieel zou aanspreken.
Manon Kamerling, coördinerend
docent bij de AD management in
de zorg, trof in het voortraject
inderdaad allochtone vrouwen
die sterk geïnteresseerd waren in
de AD. ‘Van de acht belangstellen-

de allochtone vrouwen zijn er nu
twee daadwerkelijk bij ons aan
het studeren. Twee andere
vrouwen zijn begonnen maar
gelijk weer gestopt omdat ze
het privé niet rond kregen. Je ziet
dat het voor sommige allochtone
vrouwen toch lastig blijft om te
gaan studeren als de push en
steun van het thuisfront ont-
breken.’ EvdM

• HR voert 1 van 56 landelijke pilots uit
• Associate degree management in de zorg vult gat vroegere
kaderopleiding

Eerste HR associate degree

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs
gaat onderzoeken hoe examens in het mbo
meer gestandaardiseerd kunnen worden.

Mogelijk leidt dat tot een betere aansluiting op het hbo.

Associate Degree (AD)
De laatste loot aan de stam van het hoger
beroepsonderwijs is de associate degree;
een tweejarig programma in de bachelor-
opleiding met een eigen wettelijke graad.
Zo’n programma bestaat uit studieonder-
delen van een arbeidsmarktrelevante
bacheloropleiding en loopt – voor wie na
de AD kan en wil doorstuderen – naadloos
over in de bachelor. Met deze zogenaamde
AD’s hoopt het hbo toegankelijker te
worden voor werkenden en mbo-4-
gediplomeerden die vier jaar studeren te
lang vinden, maar wel meer in hun mars
hebben.
In 2006-2007 gingen de eerste AD’s van
start en met ingang van dit collegejaar
lopen er 57 AD-programma’s. Tot 2010
hebben deze de status van pilot.
De Hogeschool Rotterdam heeft één AD:
management in de zorg, van het Instituut
voor Gezondheidszorg (IvG). Twee andere
aanvragen (over lifestyle en mode van de
Willem de Kooning Academie en onder-
nemerschap van small business & retail-
management) werden op formele gronden
afgewezen. Tot het einde van de pilot-
termijn in 2010 kan de HR in ieder geval
geen nieuwe AD-voorstellen indienen.

BETERE examenafstemming mbo

UIT DE STARTBLOKKEN
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De zesjescultuur bestaat niet meer aan de universiteit,
stelt de Nijmeegse filosofiedocent Ron Welters. Voor een
artikel in universiteitsblad VOX had hij de studenten-
administratie van de Radboud gevraagd na te gaan hoe
het aandeel zessen zich in de loop der tijd ontwikkelde.
In 1984 was 45 procent van de voldoende tentamencijfers
een zes. Dat percentage daalde naar ongeveer 33 procent
vanaf 2000.
Volgens Welters kan dit niet worden verklaard doordat
opleidingen hun studenten soepeler beoordelen. ‘Leraren
zullen misschien geneigd zijn van een 5 een 6 te maken,
dus dan zou je juist meer zessen moeten krijgen.’
In oktober publiceerde het Maastrichtse Researchcentrum
voor Onderwijs en Arbeidsmarkt een internationaal onder-
zoek waaruit bleek dat Nederlandse studenten zesjes-
kampioen zijn. Slechts 26 procent van de ondervraagde
Nederlandse afgestudeerden verrichtte meer werk dan
nodig om tentamens te halen, tegen een internationaal
gemiddelde van 38 procent. En slechts één op de drie gaf
aan dat ze tijdens hun opleiding voor de hoogst mogelijke
cijfers gingen. Internationaal gold dit voor ruim de helft
van de ondervraagden.
ROA-onderzoeker Jim Allen vindt het Nijmeegse onderzoek
interessant, maar betwijfelt of het einde van de
Nederlandse zesjescultuur kan worden geproclameerd.
‘De afname van het aandeel zessen in Nijmegen kan ook
betekenen dat de universiteit studenten milder is gaan
beoordelen en ze vaker een zeven geeft.’

HOP

NIJMEEGS ONDERZOEK:

MEER ZESJES
in 1984 dan in 2000

Op 27 november gaat voor de vijfde keer het tweejaarlijkse
studenttevredenheidsonderzoek van start. Alle ruim
25.000 studenten van zowel de bachelor- als master-
opleidingen, wordt per e-mail gevraagd om de vragenlijst
in te vullen. Elke vijftigste respondent krijgt een boeken- of
cd-bon. Een hoge respons is belangrijk, want de resultaten
van dit onderzoek worden gebruikt om verbeteringen aan
te brengen in het onderwijs bij de Hogeschool Rotterdam
en de organisatie daarvan.

Studenttevredenheidsonderzoek 2007

14
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Directie

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: RBS.

Masteropleidingen (Engelstalig)
• International Business and Management Studies (ibms,
Engelstalig)

• International Business and Languages (ibl)
• Trade Management gericht op Azië (tma)

Bacheloropleidingen

Studenten, docenten & medewerkers in getal

1773

72

26

studenten

docenten

medewerkers

peildatum 1 oktober 2007

Studentenaantallen door de jaren

1293

1482

1773

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Elk instituut kent een twee-
koppige directie, bestaande
uit een voorzitter en een lid.

Michel Molier is voorzitter
van de directie RBS. Hij is sinds
de fusie van de HES met de HR
directeur van Rotterdam Business
School. Voor die tijd vervulde hij
diverse functies bij de HES waar
hij sinds 1999 Dean International
School of Economics Rotterdam
was. Als voorzitter RBS is hij onder
meer verantwoordelijk voor
strategisch beleid, externe (inter-
nationale) betrekkingen, lectoren
en financiën.

Lid directie
(vacature)

Auteur: Mirjam Goudswaard i.s.m. RBS Illustratie: Marco Faasen

Instituutsportret

Kralingse Zoom
Kralingse Zoom 91
3063 ND Rotterdam
Telefoon (010) 453 62 14
Fax (010) 453 60 01

Bedrijfsbureau
ma 13.30 – 16.00 uur / di t/m vr 10.00 – 12.30
en 13.30 – 16.00 uur
Vertrouwenspersonen
Johan Reijenga
Jannie Verdonk

��� Alumnivereniging
Reverso
www.reverso.nu

��� Studieverenigingen

��� Nieuwsbrief
Nieuwsbrief voor studenten, achtmaal per jaar.

��� Instituutsprijs

Rotterdam Business School (RBS)
• Master in Consultancy and Entrepreneurship
• Master in Finance and Accounting
• Master in Logistics Management
• Joint Master in Finance and Accounting for Common Europe
• Master of Business Administration (MBA)

Precourses (Engelstalig)
• Pre-ibms 
• Pre-Master
• Accelerated ibms
(Een lectoraat is momenteel in ontwikkeling.)

Recruiten van internationale studenten

Recruitment doet denken aan agressieve wervers en con -
currentiestrijd. Daar herkent de afdeling global recruitment
and student support (gr&ss) van de RBS zich niet in. 
Het werven van internationale studenten kent weinig con -
currentie. De verschillende hoge scholen werken soms zelfs
samen op inter nationale studiebeurzen. In samenwerking
met Nuffic, de Nederlandse organisatie voor inter nationale
samenwerking in het hoger onder wijs, heeft gr&ss een
wereld wijd netwerk op ge zet om zo talentvolle studenten te
interesseren voor een opleiding in Nederland. De studenten
komen uit alle hoeken van de wereld, onder andere Azië,
Rusland en Zuid-Amerika, om kennis op te doen over
westerse handel en volgen meestal een volledig studie -
programma. Om toegelaten te worden moeten de studenten
een minimumscore halen op een Engelse test, dat is ook een
eis van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Maar gr&ss
houdt zich niet alleen bezig met werving, de internationale
studenten kunnen er ook terecht voor hulp bij praktische
zaken. Zo helpen ze de studenten om hun draai te vinden 
in Rotterdam. 

Ingezoomd

Thomas L. Friedman – De wereld is plat
Journalist Thomas L. Friedman focust op globalisering. In zijn boek De aarde is plat
onderzoekt hij internationale handel die ontstaat doordat de aarde in zijn ogen
steeds platter wordt. Zo beschrijft hij dat de klanten service van een Amerikaanse
vliegtuig maat schappij in India gevestigd is en bemand wordt door Indiërs. Luidt
globalisering een nieuw internationaal handelstijdperk in?

Bettine Vriesekoop – Bij de Chinees
Als jonge tafeltennisster maakte zij kennis met China. Inmiddels is ze gestopt met
haar actieve sportcarrière en werkt zij, na een studie sino logie, als correspondent
voor NRC Handelsblad in China. In haar boek Bij de Chinees beschrijft zij haar
ervaringen in dit land en geeft zij aan hoe buitenlandse ondernemers in China te
werk moeten gaan om succes te boeken. Een belangrijke tip: Wees voorzichtig met
het ontvouwen van je plannen, voor je het weet hebben de Chinezen door wat je
wilt verkopen en maken ze het zelf.

Schrijvers over internationale handel

voor eind 2007 Tekenen van het contract voor een samen -
werking met de INTI University in Kuala Lumpur.
Doel van de samenwerking: uitwisseling van
docenten en studenten. 

februari Start voorbereidingscursussen voor de
internationale programma’s voor studenten van
buiten Europa.

Op stapel
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van de Wet op het hoger onder -
wijs worden gelijkgesteld aan
studenten uit de EU, waardoor
ook voor hen het wettelijk
college geld als maximum geldt.
Ter compensatie mogen hoge -
scholen en universiteiten studen -
ten uit deze groep meetellen voor
de bekostiging van OCW. Of de
Surinaamse studenten gebruik
kunnen maken van regelingen die
Europese stu denten in staat stelt
om bijvoorbeeld tegen een laag

tarief geld te lenen, is nog on -
duidelijk.
Om te voorkomen dat de groep
van ongeveer achthonderd
studenten een instellingscollege -
geld moet betalen totdat de wet is
gewijzigd, heeft minister Plasterk
individuele instellingen gevraagd
de Surinamers te ontzien. ‘Diverse
instellingen hebben mij aan -
gegeven dit verzoek ter harte te
nemen’, schrijft de minister.

HOP

Minder dan de helft 
van alle hoogopgeleiden werkt 

in het bedrijfsleven. 
De meesten komen terecht in 

de niet-commerciële
dienstverlening zoals overheid,
onderwijs en gezondheidszorg,

meldt het Centraal Bureau 
voor de Statistiek.

De afgelopen tien jaar is het aan -
tal hoogopgeleiden in de beroeps -
bevolking toegenomen van een
kwart naar een derde. Ze kiezen
nog altijd voor dezelfde sectoren.
Tien jaar geleden werkte 32 pro -
cent van de hoogopgeleiden in
het bedrijfsleven; nu is dat 35 pro -
cent. In de niet-commerciële sec -
tor werkte voorheen 55 procent
van de hoogopgeleiden en nu nog
altijd 52 procent. Twaalf procent

zit in de nijverheid en één procent
kiest voor landbouw, bosbouw &
visserij, net als tien jaar geleden.
Maar binnen de sectoren zelf
winnen ze terrein. In het openbaar
bestuur is het aandeel hoogop -
geleiden bijvoorbeeld met tien
procent gegroeid naar 42 procent.
De gezondheidszorg kent een
toename van 35 naar 38 procent. 
Ook binnen de landbouw &
visserij en nijverheid groeit het

aantal hoogopgeleiden:
respectievelijk van vier naar tien
procent en van dertien naar
achttien procent. Maar ze blijven
daar dus ver in de minderheid.
In het onderwijs werken relatief
de meesten van hen: vier van de
vijf onderwijswerknemers
(leraren, managers) zijn hoogop -
geleid. Maar dat was tien jaar
geleden ook al zo. 

HOP

Minister Plasterk deed deze op roep gisteren 
in de Tweede Kamer. Aansluitend op een
eerder gepubliceerd onderzoek van de
Onderwijsinspectie verklaarde hij dat hij
‘spookvakken’ als een vorm van fraude
beschouwt. Opleidingen die hun studenten
punten toeschuiven voor vakken die ze niet

hebben gevolgd, zal hij hard aanpakken. 
Uit een vorige week verschenen rapport van
de Onderwijsinspectie bleek overigens dat
spookvakken niet of nauwelijks voorkomen.
Ook een recente klacht van een Nijmeegse
student klopte niet volgens de minister. 
Hij zou geen studiepunten hebben ontvangen
voor een spookvak, maar van wege een vrij -
stelling.
Cadeaupunten komen volgens de inspectie
geregeld voor. Welis waar worden die
gedeeltelijk gecompen seerd door vakken
waarvoor studenten meer moeten doen dan

Feyenoord 
en KNAWworden

In 1808 opende koning Lodewijk Napoleon de deuren van
het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde
en Schone Kunsten, de voorloper van de KNAW. Een eeuw
later werd Feyenoord opgericht. Nog een eeuw later
vieren wetenschappers en voetbal supporters samen feest.
Ze gaan de wave doen.
De wave is een voorbeeld van een ‘soliton’, een op zichzelf
staande golf. ‘Als twee solitons op elkaar botsen, gaan ze
als het ware door elkaar heen en vervolgen dan hun weg’,
zegt KNAW-lid Gert-Jan van Heijst (Technische Universiteit
Eindhoven). ‘We willen nagaan of dat bij de wave ook zo
gaat.’
De wave zal op 19 juli 2008 twee keer door het stadion
golven, met twee verschillende instructies. Volgens de
KNAW is er nog nooit een experiment gedaan waarbij
zoveel mensen tegelijk betrokken waren.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
is een genootschap van topwetenschappers. 
Feyenoord is ook een topclub. Zie voor alle feestelijkheden
http://www.knaw200.nl en
http://www.feyenoord.nl/content/feyenoord100jaar/home.
asp.

HOP

Voetbalclub Feyenoord en wetenschapsclub
KNAW gaan samen de ‘wave’ onderzoeken. 
Zo vieren zij hand in hand hun jubilea.

STUDIEPUNTEN CADEAU? NAAR  DE INSPECTIE

Hoogopgeleide werknemers 
meestal niet-commercieel

Studenten die punten krijgen voor
vakken waar ze weinig of niets voor
hebben gedaan, moeten dit melden

bij de Onderwijsinspectie. 
Die kan dan actie ondernemen. 

Omwille van de toegankelijkheid
van het hoger onderwijs pleiten
VSNU, HBO-raad, LSVb en ISO
ervoor dat de overheid net als 
nu opdraait voor het leeuwendeel
van het hoger onderwijs in
bachelor- en masterfase. Studen -
ten betalen een uniform college -
geld van ongeveer 1500 euro, 
hoe lang ze ook over hun op -
leiding doen. Dat geldt, anders
dan nu, ook voor dertigplussers.
Universiteiten en hogescholen
mogen pas een hoog collegegeld
vragen op het moment dat een
stu dent zich na voltooiing van 
zijn eerste bachelor- en master -
op leiding inschrijft voor een
nieuwe studie. Maar er is een
ontsnap pings mogelijkheid: Wie
daar al aan is begonnen voor hij
is afge  stu deerd, betaalt het
standaard tarief. 

Het geld dat de instellingen ont -
vangen, wordt verdeeld volgens
beproefde formules. De grootste
mep ontvangen ze voor het
aantal ingeschreven studenten
die binnen de normale cursus -
duur blijven. Daarnaast krijgen 
ze een diplomabonus voor iedere
afgestudeerde bachelor of
master. Dat bedrag mag niet
groter zijn dan één jaar
bekostiging, wat neerkomt op
5600 tot 5800 euro. In het hbo 
is deze bonus nu veel hoger. 
Een van de redenen om het be -
kostigingssysteem te veranderen
is dat dit fraude in de hand werkt.
Een kwart van het instellings -
budget is een vaste voet. Het
idee om de hoogte daarvan te
laten afhangen van prestaties –
de Onderwijsraad en minister
Plasterk zijn daar voorstander
van – komt niet in het voorstel
terug. De universiteiten en
hogescholen willen pas praten
over prestatie bekostiging als er
extra geld te verdelen valt. En
dan nog is het technisch lastig
uitvoerbaar. ‘Al is het maar omdat
bijzondere kwaliteit moeilijk te

definiëren is’, zegt LSVb-voor -
zitter Lisa Westerveld in een
eerste reactie. ‘Want hoe meet je
bij voor beeld de prestaties van
docenten?’ 
De vier organisaties formuleer -
den het voorstel op verzoek van
de minister. ‘Als dit niet was

gelukt, had Plasterk een eigen
model ontwikkeld. We hadden
geen zin om dat af te wachten’,
zegt ISO-voorzitter Bastiaan
Verweij. Er zijn nog wel wat losse
eindjes. ‘Studenten met een hbo-
diploma hebben in principe recht
op een bekostigde masterstudie,
maar de meesten moeten daar -
voor naar de universiteit. Over 
de vergoeding van het vereiste
schakeljaar volgt een nader voor -
stel in december.’

HOP

Hoger onderwijs wil
lagere diplomabonus 
De koepels van hogescholen,
universiteiten en studenten

hebben de minister een voorstel
voor een gezamenlijk nieuw

bekostigingssysteem gedaan. 
Een prestatiebonus voor excellente
opleidingen ontbreekt vooralsnog. 

Surinaamse student 
geldt als EUROPEAAN

Al twee jaar lang kunnen
hogescholen en universiteiten 
hun niet-EU-studenten een hoog
college geld vragen, wat vaak
neerkomt op een veelvoud van
het standaard tarief. Nu ze dit jaar
voor het eerst ook geen subsidie
meer krijgen voor deze studenten,
zijn alle instellingen daartoe over -
gegaan: Collegegelden variëren in
hoogte van ruim tweeduizend
euro aan de Hogeschool van
Amsterdam tot 32 duizend euro
voor sommige master program -
ma’s van de Rijksuniversiteit
Groningen.
Aanvankelijk trof die verhoging
ook Surinamers, maar de kamer -
fracties van SP en PvdA hadden
minister Plasterk al in mei
gevraagd de studenten uit de
voormalige Nederlandse kolonie
een speciale status te geven. 
Uit een brief van de bewindsman
blijkt dat Surinaamse studenten
bij de eerstvolgende aanpassing

Surinaamse studenten mogen 
in Nederland studeren voor 

het standaardcollegegeld van
1500 euro. Andere studenten 

van buiten de EU betalen 
een veelvoud van dat bedrag.

het programma aan geeft, maar dat is niet
overal zo. Minister Plasterk herhaalde dat de
studielast preciezer moet worden vastgelegd
en dat er haast moet worden gemaakt met de
verdere professionalisering van de
examencommissies in het hbo. Dat komt de
betrouwbaar heid van de diploma’s ten goede. 
Net als de Kamer wil hij dat het bachelor -
onder wijs intensiever wordt. Hij gaat daarover
met de universiteiten en hogescholen in
gesprek. Voor een landelijk geldend
minimumaantal contact uren voelt hij niets. 

HOP

kameraden
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‘Dyslectici zien letters als visual
distortion, als kringen in het
water’, vertelt Frensch. ‘Dat komt
omdat de letters te veel op elkaar
lijken. De ‘n’ en de ‘o’ vormen in
de ‘normale’ lettertypes de basis
voor de rest van het alfabet, waar -
door letters veel op elkaar lijken.
Het lettertype dat ik heb ont -
worpen, de Read Regular, bestaat
uit 26 verschillende letters in

plaats van twee met hele kleine
verschilletjes. Iedere letter heeft
bij mij zijn eigen vorm.
Onderzoek wijst bovendien uit 
dat dyslectici schreefloze letters
makkelijker kunnen lezen dan
letters met schreef. De Read
Regular is dan ook schreefloos. 
De letters hebben geen enkel
onnodig detail meer, zoals een
twee verdiepingen ‘a’ of een
tweeogige ‘g’. De b en de d
kunnen niet gespiegeld worden.
De buik van de letter ‘b’ wijst in
mijn lettertype iets omhoog, waar -
door je hem minder met een ‘d’
verwart. De stokken en staarten
van letters als b, de h en de l, j en
p heb ik langer gemaakt zodat je
ze makkelijker kunt lezen.
Openingen in letters als de ‘e’ 
zijn groter. Zo krijg je scherpe
contouren en staat elke letter op

zichzelf. Het dansen van letters
waarover dyslectici klagen wordt
hierdoor veel minder’, aldus
Frensch. ‘Ik heb enorm veel
respons op ‘mijn letter’ gekregen.
Mensen die mijn letter wilden
kopen. Uiteindelijk heb ik be -
sloten dat niet te doen, want het
is niet zo dat een speciale letter
voor dyslectici het probleem
oplost. Het is niet “kusje erop 
en het is over”, niet een pleister
die je opplakt en je bent niet
dyslectisch meer. 
‘Pas nu heb ik het gevoel dat ik
met mijn ontwerp ben waar ik
wezen wilde. Samen met uit -
geverij Zwijssen maak ik een 
serie van 32 kinderboeken voor
dyslectische kinderen, voor alle
AVI-niveaus. Boeken waarin de
Read Regular wordt gebruikt,
maar ook de vormgeving is aan -
gepast, uitklapflapjes met de uit -

leg van moeilijke woorden zijn
toegevoegd en een cd’je met de
gesproken tekst. Een totaalpakket
dus om het lezen voor dyslectici
te vergemakkelijken en hun lees -
plezier te vergroten. Het letter -
type dat ik heb ontworpen maakt
hiervan deel uit, maar is op zich -
zelf niet zaligmakend. De serie
loopt geweldig. Wordt goed ver -
kocht en via de bibliotheken veel
uitgeleend.’
Natascha Frensch ging naar het
Grafisch Lyceum, daarna naar de
Willem de Kooning Academie waar
zij in 2000 afstudeerde bij de
opleiding grafisch ontwerpen. 
Tot slot behaalde ze een MA-graad
in Communication, Art & Design
aan het Royal College of Art in
Londen. ‘Ik ging dus van een
praktische naar een ontwerp op -
leiding en daarna leerde ik con -
cep tueel denken. Dat is voor mij
een perfecte drietrapsraket
geweest, eigenlijk een weg die 
ik iedereen zou aanbevelen.’ 
Op dit moment is Frensch grafisch
ontwerpster in haar eigen bedrijf.
Ze ontwerpt onder andere huis -
stijlen, affiches, boeken en boek -
omslagen.

DvN
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Afgestudeerd

‘Mijn lettertype is GEEN pleister’
Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen. 

Er komen weliswaar steeds meer digitale hulpmiddelen
beschikbaar voor leerlingen in het basis- en voortgezet

onderwijs met dyslexie, maar er is weinig onderzoek gedaan
naar typografie en letterontwerpen om dyslectici 

te ondersteunen. Oud-Willem de Kooning-studente 
Natascha Frensch (31), zelf dyslectisch, 

verrichtte in dit opzicht baanbrekend werk. 

AGENTEN
BIJTEN NIET

‘Hij ligt hier goed’
‘Juliën is hartstikke enthousiast en hij ligt goed bij de agenten’,
zegt stagebegeleider Mirjam Hoogmoed van district De
Eilanden. ‘Op dit mo ment schrijft hij een plan om buurtagenten
meer in de media te krijgen. Bovendien begeleidt hij hen bij de
communicatie naar buiten toe. De agenten zijn heel blij met de
ondersteuning. Dat zeggen ze ook: “Hier hebben wij wat aan”,
want communicatie is nu eenmaal niet hun vak.’

Stage en beroep

Juliën volgt de opleiding
communicatie van de Hogeschool
Rotterdam en loopt vijf maanden
stage als communicatieadviseur 
bij de politie Rotterdam-Rijnmond,
district De Eilanden bestaande uit
de eilanden Putten (Spijkenisse en
Bernisse), Voorne (Hellevoetsluis,
Brielle en Westvoorne) en het
eiland Goeree-Overflakkee
(Oostflakkee, Middelharnis,
Dirksland en Goedereede). ‘In het
centrum werken de stagiairs meer
op hoofdlijnen. Het Team Advies
en Communicatie van De Eilanden
bestaat alleen uit de communica -
tie adviseur en ik, dus je doet ook
veel uitvoerend werk. Dat is hart -
stikke leuk.’
Zo schrijft Juliën onder meer
berichten voor de PIT, de Politie
Informatie Tekst. ‘We houden van
afkortingen.’ Op deze interne web -

site staan niet alleen huishoude -
lijke mededelingen of opsporings -
berichten, maar bijvoorbeeld ook
interviews met het personeel. 
‘En natuurlijk schrijf ik pers berich -
ten, zoals voor Eilandennieuws.’
De stagiair pakt een exemplaar. 
Op De Eilanden heerst een heel
andere mentaliteit dan in het
drukke Rotterdam. Naast diep -
religieuze overlijdensadverten ties
en een rooster van de kerk diensten
grote verhalen over kleine gebeur -
tenissen. ‘Eén keer liet een nieuwe
buurtagent zich inter viewen. 
De krant opende daar zelfs mee.
Het artikel nam bijna de hele voor -
pagina in beslag.’
Een ander, belangrijker verschil:
het gebied is met 461 km2 uitge -
strekt. In de regio Rotterdam heeft
elke wijkagent ongeveer zeven -
duizend mensen onder zijn hoede.
‘In de stad zijn mensen eraan ge -
wend dat de politie surveilleert.
“Fijn dat ze er zijn”, is het gevoel,
maar hier kom je de politie minder
vaak tegen. Als iemand een agent
ziet, dan denkt hij meteen dat er
iets mis is. De politie heeft een
streng imago waardoor mensen
minder snel problemen uit zichzelf
doorgeven.’

niet tegenover maar naast de
burger
Samen met zijn stagebelegeider
zette Juliën daarom het project
Politie op Podium en in de Media
op. Elk succes in het kader van
veiligheid en handhaving wordt
zoveel mogelijk gemeld. Maar ook
een flyer-actie in Middelharnis bij-
voorbeeld is belangrijk. Winkeliers
werden opgeroepen geen drank
aan minderjarigen te verkopen en
de politie te waar schuwen als een
volwassene voor vijftienjarigen
boodschappen doet bij de slijterij.
De communicatie adviseurs pro -
beren hiermee duide lijk te maken
dat de politie niet tegenover maar
naast de burger staat en hopen zo
op samen werking met de burgers.
‘Je kunt je voorstellen dat door het
oprollen van hennepkwekerijen in
de stad mensen mogelijk uitwijken
naar De Eilanden om daar een
plantage te beginnen. Dan is het
natuurlijk winst als burgers uit
zichzelf melden dat het in een
bepaalde woning niet pluis is.’ 
Juliën is door zijn stage onder de
indruk geraakt van het politiewerk.

Om de organisatie echt te leren
kennen, gaat hij wekelijks een dag
met de politie op pad. Het meest
enerverend was het bij het team
DHV (Directe Hulpverlening) dat
ter plaatse komt als 112 wordt
gebeld. ‘Het was best heftig. 
Die avond kreeg ik meteen te
maken met een vrouw die zich 
om het leven had gebracht. En dan
moet je bedenken dat een agent
ver vol gens haar twee kleine kin -
deren moet inlichten. Ook dat is
politie werk. Wat ik heel goed vond,
was dat bij terugkomst ook voor
mij als stagiair een bedrijfshulp -
verlener klaar stond. Ik had geen
gesprek nodig, maar vond het wel
fijn dat er zo goed op je wordt
gelet.’
De saamhorigheid binnen het
korps spreekt Juliën überhaupt
aan. Of hij later politievoorlichter
wordt? ‘Ik weet het niet, maar het
zou zomaar kunnen.’

PlN

Buurtagenten via de krant introduceren bij de bevolking, 
maar ook geconfronteerd worden met een zelfdoding. 
Je zit bij de politie of niet. Tweedejaars communicatie 

Juliën Halkes (22) probeert tijdens zijn stage de inwoners 
van het politiedistrict De Eilanden meer vertrouwd te maken

met de dienders, want onbekend maakt onbemind. 
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Gemist op de HR:
Het zakelijke deel, daar

lopen alle kunstenaars

voor weg en later denk je

‘had ik maar’

Geleerd op de HR: 
Voor mezelf

opkomen
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Een rapport letterlijk van internet overnemen 
en de studenten met wie je het rapport moest
maken er de schuld van geven. Een student van
het Instituut voor Commercieel Management
(ICM) probeerde onlangs op deze manier onder
de opgelegde sanctie (een half jaar niet mogen
deelnemen aan toets- en tentamenmogelijk -
heden) uit te komen. Dat lukte niet omdat de
examencommissie msn-verkeer opspoorde
waaruit bleek dat juist de bewuste student de
anderen had aange moedigd om te plagiëren.
‘Dit rapport komt van de Johan Cruijff
Academie. Dat merken ze toch niet, hahaha’,
luidde ongeveer de msn-tekst. Het college van
beroep, waar de student naartoe was gestapt,
kon niet anders dan de strafmaat handhaven.  

met of zonder opzet frauderen
‘Zaken bij het college van beroep zijn het
uiterste topje van de ijsberg’, vertelt 
Ronald Goijen, een van de leden van het
beroepscollege en voorzitter van de examen -
commissie van het Instituut voor Bouw en
Bedrijfskunde. Hij wijst op de onlangs bekend
geworden uitkomst van een Frans onderzoek.
Daaruit blijkt dat bij een kwart van de werk -
stukken die ingeleverd wordt bij de universiteit
van Lyon sprake is van plagiaat door middel
van het knippen en plakken van internet. 
Goijen vermoedt dat ook op de HR veel stu -
denten zich bezondigen aan plagiaat. Deels
door onwetendheid. ‘Veel mbo’ers zijn gewend
om te knippen en te plakken van internet
zonder een bron te vermelden; ze weten niet
dat dat fraude is. Dat moet je de studenten
dus goed uitleggen.’ Veel studenten weten
bijvoorbeeld niet dat als hun werk wordt
geplagieerd, ze medeschuldig zijn aan dat
plagiaat. Als je werk aan collega-studenten 
laat zien, moet je er dus expliciet bij zeggen
dat het alleen ter inzage is. 
Daarnaast is er bij groepswerk vaak sprake
van haastwerk en hebben individuele studen -
ten niet altijd het gevoel dat ze verant woorde -
lijk zijn voor het hele rapport. Goijen: ‘Ieder

doet zijn hoofdstukje en één student voegt het
samen. Studenten leven van werkstuk naar
werkstuk, het is vaak alleen nog maar een
productieproces.’ Ook Eefje van Herwijnen,
voorzitter van de examencommissie van het
ICM, ervaart dat. ‘Studenten lezen het werk
van anderen vaak niet eens door, terwijl ze er
medeverantwoordelijk voor zijn. En dus ook
mededader als er sprake is van plagiaat.’
Uiteraard zijn er ook studenten die bewust
werkstukken van internet of van anderen
kopiëren. In zulke gevallen kan het detectie -
programma Ephorus uitkomst bieden. Ephorus
is een database waarin docenten een digitaal
werkstuk kunnen invoeren. Dat werkstuk
wordt opgeslagen én vergeleken met zowel
bestanden die je via zoekmachines op internet
kunt vinden als met al eerder ingevoerd
materiaal. Het succes van Ephorus wordt dus
bepaald door het aantal docenten dat er,
binnen en buiten de HR, gebruik van maakt. 
Bij het bestrijden van plagiaat is de school
sowieso afhankelijk van de medewerking van
docenten die bij plagiaat geacht worden naar

de examencommissie te stappen. Als een
docent dat nalaat, ontloopt de plagiërende
student zijn verdiende schorsing. Bij deze
zachte aanpak, die vooral in het verleden
voorkwam, hoeft de bewuste student ‘slechts’
de opdracht over te doen. 
‘Als een van de weinige instituten zijn wij
actief bezig met het bestrijden van plagiaat.
Vooral jonge docenten steken er tijd in’, weet
Goijen. ‘Examencommissies moeten zich
afvragen wat de waarde is van diploma’s
waaraan fraude ten grondslag ligt.
Hogeschoolbreed zou er meer aandacht aan
besteed kunnen worden.’ 
Directeur Johan Sevenhuijsen van de dienst
Concernstrategie stelt dat er al het een en
ander gebeurt. ‘Als HR schaffen we software
aan om paal en perk te stellen aan plagiaat.
Iemand van de afdeling ict beheert Ephorus 
en bevordert het gebruik ervan.’ In preventieve
zin is er echter nog geen HR-beleid op dit
gebied. Sevenhuijsen: ‘Maar natuurlijk leeft bij
ons wel het algemeen onderwijskundig besef
dat je moet voorkomen dat studenten kunnen
leren op bepaalde toetsvragen.’ Daarnaast
wordt het toetsbeleid hogeschoolbreed tegen
het licht gehouden; het voorkomen van
plagiaat maakt deel uit van dat onderzoek.
‘Docenten kunnen ook preventief iets doen 
om plagiaat in te dammen’, vertelt Goijen.
‘Bijvoorbeeld door niet ieder jaar dezelfde
opdrachten te geven, maar ook door in je
modulehandleiding goed te omschrijven wat
plagiaat is en wat niet.’ 

vergrote pakkans
De meeste zaken bij het college van beroep
over plagiaat komen van het Instituut voor
Commercieel Management. Of dat komt omdat
dit instituut meer calculerende studenten zou
tellen dan andere instituten, betwijfelt Eefje
van Herwijnen van de examencommissie. 
‘Ik heb niet het idee dat we een uitzondering
zijn wat betreft plagiaat. Maar wij pakken het
gewoon streng aan.’ Het instituut heeft daar
een paar jaar geleden toe besloten toen
plagiaat ernstige vormen ging aannemen. 

Van Herwijnen: ‘In werkstukken werd er driftig
geciteerd maar steeds zonder bronvermelding.
Het was duidelijk dat het om plagiaat ging.’ 
De pakkans is sinds een aantal jaar behoorlijk
groot en daarnaast zijn ook de sancties
volgens de examencommissie ‘niet misselijk’.
Van Herwijnen: ‘Wij sluiten ze minimaal voor
drie maanden uit van deelname aan de ten -
tamens van alle modules. Bij andere instituten
zijn de sancties, heb ik van horen zeggen,
meestal lager. Tegenwoordig verwachten 
we van docenten dat ze studenten expliciet
duidelijk maken dat het de bedoeling is dat 
er bij groepsopdrachten in teamverband een

uniek stuk wordt geproduceerd.’ Delen van 
het werkstuk mag je van internet halen maar
dan moet je wel de bron vermelden. En van -
zelf sprekend moet het ingeleverde werk
groten deels bestaan uit eigen inbreng van 
de student. Bij ICM krijgen studenten, vat 
Van Herwijnen samen, dus duidelijk te horen
wat wel en niet mag en welke sancties ze
riskeren als ze de regels overtreden. 
Van docenten wordt verwacht dat ze verslagen
‘door Ephorus halen’. Van Herwijnen: ‘En ik ga
ervan uit dat de docenten dat in de meeste
gevallen ook doen.’

Het college van beroep van de HR 
krijgt steeds meer zaken te behandelen
waarbij sprake is van plagiaatplegende

studenten. Leveren ze vaker dan voorheen
gekopieerd werk in, of wordt er 

strenger op toegezien? Voor enkele
instituten geldt in elk geval het laatste. 

Studenten over fraude
Op het onderwijsplein van het Instituut voor
Commercieel Management blijken de meeste
studenten bekend met de ‘plagiaatregels’. 
‘In het eerste jaar was het me onduidelijk maar
dit jaar is het wel bekendgemaakt: Als je wat
van internet haalt, moet je de bron vermelden’,
vertelt een tweedejaars studente communicatie.
Met drie medestudentes is ze bezig aan een
werkstuk waar volgens hen geen plagiaat aan
te pas komt. ‘Toen ik het vorig jaar nog niet
wist en de bron niet vermeldde, kwam de do -
cente erachter. “Als het nog een keer gebeurt,
ga ik naar de examencommissie”, zei ze. 
Die docente heeft ons wel bang gemaakt.’ 
En een andere docent heeft volgens de
studentes ‘gedreigd’ met het fraudedetectie -
program ma Ephorus. Ze vinden de pakkans te
groot om het uit te proberen. Hoewel: ‘Het is
waar schijn lijk alleen dreigen want ik denk niet
dat docen ten alle werkstuk ken helemaal
doorlezen’, aldus een van hen. ‘Plagiaat wordt
vooral gepleegd door dombo’s, meest jongens
die weinig zin hebben in het werkstuk.’ 

Een eerstejaars small business student
bevestigt dat. ‘Ik zat op InHolland en maakte
deel uit van een groepje jongens. Die gasten
hadden er helemaal geen zin in. Ze namen
teksten over van internet en voegden er zelf
nog kleine stukjes aan toe. Volgens mij komt
dat redelijk vaak voor.’ Op InHolland leerde de
student de regels over bron vermel ding maar 
op de HR heeft hij er tot nu toe weinig over
gehoord. 
Enkele andere eerstejaars small business 
weten daarentegen precies wat wel en niet
mag. Sommigen leerden dat al op de middel -
bare school. Een tweedejaars tma-student
(trade management gericht op Azië) vindt het
vooral onverstandig om te frauderen. 
‘Vorig jaar is er nog iemand gepakt en dan 
word je volgens mij voor een jaar uitgesloten.
Maar ik doe het niet, omdat je er gewoon niks
van leert.’ Op de middel bare school was zijn
instelling nog heel anders. ‘Een werkstuk van
mij op de havo was een en al plagiaat. Dat had
ik geknipt en geplakt; ik had alleen wat
woordjes vervangen.’

Het hbo-werkstuk als 
knip- en plakoefening

Plagiaat in het hoger onderwijs

Auteurs: Jos van Nierop  Illustrator: Annet Scholten
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er volgens de veiligheidsindex
iets veiliger op is geworden, maar
ze weten ook dat wat nu
‘bedreigd’ heet, in 2003 nog
gewoon als ‘onveilig’ te boek
stond. De allerdappersten boeken
toch, net als Profielen, een paar
dagen Hillesluis, in de hoop nu
eindelijk eens het verhaal achter
cijfers te zien. Maar Hillesluis laat
zich niet zo makkelijk kennen en
de meeste bezoekers komen dan
ook niet veel verder dan over -
wegingen als: ‘Dat vreselijke
kunststof dat je overal in de
ramen ziet, is me echt een doorn
in het oog’ (directeur Stadsont -
wikkeling), of: ‘De komende jaren
gaan we dit soort buurten flink
aanpakken. De bewoners kunnen
daar zelf ook aan bijdragen door
hun huizen en tuintjes goed te

onderhouden’ (wethouder Wonen
en Ruimtelijke Ordening). Iemand
klaagt over rode bakstenen.
Een andere ambtenaar schrijft in
het logboek van de
Beukelaarsstraat over de rond -
hangende buurjongens: ‘Het zijn
grote jongens. Het is moeilijk daar
neutraal – laat staan positief –
naar te kijken sinds ik de laatste
jaren bestookt word met veilig -
heids indexen, persoonsgerichte
aanpakken en onderzoeken. Een
kwestie van perspectief: Je moet
er wat van willen maken. Dus zei
ik hallo. En zowaar: ze groetten
terug!’
Rotterdamse probleemjongeren
en ambtenaren hebben in ieder
geval één overeenkomst. Juist ja,
een gebrek aan perspectief.

OL

BLOEDMOOI
Hoe dierbaar zijn dieren en hoe beestachtig zijn
mensen?
Een expo over onze dubieuze relatie met het dier. Heb jij
een huisdier? Eet je vlees? Wat voor schoenen draag je? 
Het blijft dubbel: We zijn gek op dieren, maar willen onder -
tussen niet nadenken over de herkomst van ons stukje
vlees en leren schoenen. Een Partij voor de Dieren zit in de
Tweede kamer, terwijl Nederland vele nertsenfokkerijen
herbergt. Bloedmooi is heel aantrekkelijk, heel afstotelijk,
maar vooral intrigerend. Durf jij de confrontatie aan?
Met je Studenten Uitpas krijg je standaard 50 pro   -
cent korting op de toegang van het Historisch
Museum Rotterdam, het Schielandshuis. Je betaalt
dus maar €1,50 i.p.v. €3!

Bloedmooi
HMR, het Schielandshuis te zien tot 4 maart 2008

www.hmr.rotterdam.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.

Sinds vorig jaar is het uitgaans -
leven in Hillesluis verrijkt met 
twee huizen. De gemeente heeft
een bovenhuis aan de
Beijerlandse straat en een een -
gezins woning aan de
Beukelaarsstraat gekocht, opge -
knapt en ingericht. Om te zien
hoe het er in een achterstandswijk
aan toe gaat, kunnen mensen
onder de noemer WoonXperience
in dit huis overnachten.
Rotterdamse ambtenaren bijvoor -
beeld, zeggen de initiatiefnemers,
want die komen voor meer dan de
helft niet eens uit Rotterdam.
Maar ook wethouders, gemeente -
raadsleden en journalisten zijn
welkom. Eigenlijk kan iedereen
die dS+V belt de sleutel krijgen
voor een midweek of weekeinde
in Hillesluis.
Profielen mocht naar de
Beukelaarsstraat 66, een een -
gezins woning in een rustig
straatje aan de rand van de wijk.
We hebben een bijna-vrijstaand
huis, want de meeste huizen aan
deze kant van de straat zijn onbe -
woonbaar. Bij de buren zijn de
ramen en deuren afgesloten met
metalen platen en je kunt er van -
uit een bepaald perspectief door

de daken naar de hemel kijken.
We slapen in het bed van minister
Vogelaar. Zij bracht hier in maart
nog de nacht door tijdens haar
‘Samen buurten, samen binden’-
wijkentour.
Ik sta geboekt voor een midweek,
en ben er zowel overdag als 
’s nachts. Op zoek naar wat vertier
buiten de verder prettig ingerichte
woning, kom ik niet veel verder
dan het café of de coffeeshop. 
Dat is uitgaan in Hillesluis. Maar
op het Stichtseplein mag je onge -
straft bankjes in de fik steken en
als de tv-ploeg van PREMtime er
iets van komt zeggen, jaag je die
gewoon de wijk uit. Verder kun je
in Hillesluis naar een museum
voor hedendaagse kunst of naar
de speeltuin op de Vlasakkerstraat
(tussen 17.00 en 17.30 uur geen
snoepverkoop). Toegang is gratis.
Even verderop, onder het viaduct
naar het Feyenoord Stadion, mag
je de dug-out bij het basketbal -
veldje slopen. Althans: het wordt
gedoogd. Althans: er wordt niet
opgetreden. Dus het mag. Het is
van staal, dus je kunt er best lang
mee doen.
Wie het uitgaan wil opleuken met
een beetje drugs, kan daarvoor
het best naar het hart van de wijk
gaan, rond de Beijerlandselaan. In
een shoarmazaak staan drie
jongens achter een automaat. 
Eén jongen drukt onophoudelijk
op een groene knop waarmee hij
drie rollen met afbeeldingen van
fruitsoorten laat draaien. Als de
rollen stoppen en er staan toe -

vallig drie dezelfde afbeeldingen
naast elkaar, beginnen er gekleur -
de lampjes te knipperen en komen
er rechts bovenin punten bij; dan
moeten de jongens even wachten
tot de gokmachine klaar is met
optellen. Het maakt de jongen
echter niet uit of het aantal
punten omhoog of omlaag gaat,
hij blijft onophoudelijk op de
groene knop drukken. 
‘Het leven in deze wijk is een gok’,
zegt een van de jongens achter de
fruitautomaat met gevoel voor
drama. ‘De ene dag maak je
duizend euro, de volgende dag
maak je niets.’ Uitgaan doet hij
niet en hij komt vrijwel nooit
buiten de wijk. Een kwestie van
perspectief.

‘onveilig’ heet nu ‘bedreigd’
Zoals zoveel wijken in Rotterdam-
Zuid is Hillesluis een echte ex-
arbeiderswijk. Er wonen elf -
duizend mensen, van wie negen -
duizend allochtoon, van wie 7500
‘etnische minderheid’, van wie
twaalfhonderd ‘overig arm’.
Andere ‘minderheden’ zijn Turk
(drieduizend), Surinamer (zestien -
honderd) en Marokkaan (veertien -
honderd). Blijft over de auto chtoon
(tweeduizend) of iets anders (de
rest). Van de huis houdens in
Hillesluis heeft zestig procent een
besteedbaar inkomen dat lager is
dan 22 duizend euro per jaar. Daar
moeten de huur, de energie -
rekening en de UFO-kebab nog af. 
De meeste ambtenaren kennen
deze cijfers. Ze weten dat de wijk

Ambtenaren overnachten in een achterstandswijk 
om kennis te maken met Rotterdam. Profielen mocht
het ook eens proberen en belandde zo in Hillesluis.

Volgens minister Vogelaar een prachtwijk, 
maar dat is een kwestie van perspectief.

Een midweek gratis wonen  in een prachtwijk
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De dug-out bij het basketbalveldje 
mag je slopen. Althans: het wordt gedoogd. 
Althans: er wordt niet opgetreden. 
Dus het mag. 

MINISTER  VOGELAAR
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Knarsende ijzergevaartes  *****
In de Kunsthal is een kakofonie aan geluid te
horen. Draaiende raderen, rammelend ijzer,
gezoem, het plokplokplok van, ja van wat
eigenlijk? Alles Beweegt! is een passende titel
voor de tentoonstelling van de Zwitserse Jean
Tinguely (1925 – 1991). Er staan enorme
stellages van verschillende materialen. Neem
bijvoorbeeld de Luminator. Het bordje ernaast
verklapt dat het een kroonluchter is. Maar dat
zie je er niet in en ik denk zelfs dat er niet veel
plafonds zijn die dit gevaarte aankunnen. 
De enorme lamp bevat naast schroot en oud
ijzer zo’n 1500 gekleurde lampjes, een fris -
drank kratje, opgezette dierenkoppen en een
Zwitserse vlag. Je krijgt er een soort kermis -
gevoel van. Tinguely exposeerde in 1961 ook
in Nederland. Critici spraken toen schande van
het lunapark dat het Stedelijk Museum etaleer -
de. Maar het publiek vond het geweldig. En dat
kan ik me heel goed voorstellen. Het ís ook
leuk. Met één druk op de knop mag je zelf een
gevaarte in beweging zetten. Zoals Le ballet
des pauvres dat bestaat uit een aantal touwen
waar onder andere een ouderwetse fluitketel,
een helm, het been van een paspop en oude
kleding aan hangen. Als dit kunstwerk in actie
komt, maakt het een geweldige herrie. 
Dat gebeurt ongeveer iedere tien minuten en
bezoekers wachten daar graag op. 
Alles beweegt! prikkelt de nieuwsgierigheid,
want wat is er leuker dan erachter te komen
wat er gebeurt als je op een bepaalde knop
drukt. En als het dan beweegt, kom je ogen 
en oren tekort om precies te begrijpen hóe het
werkt. Het lijkt misschien een kermis, maar
dan wel een heel fascinerende kermis.

Alles beweegt! is nog tot en met 20 januari te
zien in de Kunsthal.

MG

Het is nieuw, het is dubstep
*****
Soms vind je een artiest die iets
vernieuwends doet. Da’s mooi.
Maar eens in de zoveel tijd vind 
je een groep artiesten die daad -
werkelijk iets nieuws maakt. 
Da’s nog mooier, want voor je het
weet heb je een nieuwe stroming
die het muzikale landschap
verandert. Prijs jezelf gelukkig,
want terwijl je dit leest verandert
dubstep de koers van urban music.
Ik verzin dit niet zelf, het waren de
mensen van BBC’s Radio One die
deze stroming in een versnelling
brachten en ook deze gewaagde
uitspraken deden. 
Dubstep – liefhebbers zouden het
een kruising tussen drum ’n bass,
dub en UK-garage noemen –
brengt vooral moddervette bas -
lijnen met trage off-beats en
lekkere reggae/dub-samples,
zwaar dansbaar en nu ook volop 
in Nederland verkrijgbaar.
Dus kan Profielen niet achter -
blijven en bespreken we het
tweede album van Burial: Untrue.
Binnen de gehele scene neemt
Burial de plek in van de wat
dromerige, meer melodieuze
producer. Zijn beats zijn niet al te
overstuur of snel, al blijven ze wel
lekker duister. Vooral door de
zware bas is het heerlijk weg -
spacen met de volumeknop op tien
en een subwoofer onder je kussen.
Om tijdens een feestje de dans -
vloer in beweging te krijgen is dit
album misschien een tikkeltje te
traag, maar het zou in geen enkele
loungetent misstaan en is zeker
een aanrader voor iedereen die
geïnteresseerd is in de ontwikke -
ling van de hedendaagse muziek. 

RJ

100% columnvrij Torpedo
maakt belofte waar *****
In mei van dit jaar verscheen het
eerste nummer van het tijdschrift
Torpedo. Ik las het tweede num -
mer, dat in september verscheen.
De eerste aanblik doet niet echt
denken aan een blad, eerder aan
een pocket. Iets tussen boek en
blad in. Het lijkt eigenlijk het
meest op voetbaltijdschrift Hard
Gras. De makers zochten een
vorm om langere journalistieke
producties te publiceren, zonder
gebonden te zijn aan een blad -
formule, zonder website, zonder
rubrieken en vooral: zonder
columns. ‘100% columnvrij’
schreeuwt de cover je dan ook toe.
En, ook op de cover: Artikelen zijn
‘onderhoudend, avontuurlijk en
diepgaand’. Dat belooft wat!

En gelukkig, dit blad maakt z’n
pretenties wat mij betreft helemaal
waar met een cocktail van heel
verschillend materiaal. Over de
worsteling van Toine, uit het
Brabantse Beek en Donk, die
Antoinette wil worden, en dan
weer niet, of toch maar wel? 
Over de week dat Leo Beenhakker
De Verlosser moest worden in 
De Kuip, na het vertrek van 
trainer Koeman. We weten allemaal
hoe dát afliep. Over de alom be -
wierook te Matthijs van Nieuwkerk 
die met De wereld draait door de
Gouden Televisierring won, maar
die volgens Ron Kaal niet meer
dan de André Rieu van de talk -
show is. Maar het absolute hoogte -
punt vormt wat mij betreft het ver -
haal van Peter Middendorp, De
totale Ferry, over Ferry Mingelen.
Een heel grappig inkijkje in de
Haagse parlementaire ver slag -
geving, waar Mingelen koning,
keizer en admiraal is. Hij leert de
echte, dagelijkse Ferry kennen,
niet die van televisie: de totale
Ferry dus. ‘Degene die van
onderen geen pak draagt, geen
pantalon die bij het colbertje past,
maar een spijkerbroek, die on -
parlementair hoog is opgetrokken.’
Een verhaal van dertien pagina’s.
Inderdaad, kom er in de huidige
media maar eens om. Deze maand
verschijnt een nieuw nummer.
Gaat dat lezen!

DvN
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Niet altijd vrolijk, wel altijd
mooi ****   *
Sarah Bettens zong natuurlijk 
al een eeuwigheid bij K’s Choice,
maar heeft ondertussen ook
alweer haar derde soloplaat uit -
gebracht: Shine. Er zijn mensen
die wegzwijmelen bij het betere
singer/songwriterwerk, maar zo
iemand ben ik niet en ik vreesde
dan ook Shine niet op waarde te

kunnen schatten. Daarom haalde
ik er een goede vriendin bij die
zweert bij zoetgevooisde Vlaamse
artiesten om mij te overtuigen 
van de glorie van één persoon
met één gitaar. Nou geef ik gelijk
toe dat niet de hele cd gevuld is
met ‘kampvuur en gitaarmuziek’ 
– er staan zelfs een paar goed
rocken de livenummers als bonus
op de cd – maar ingetogen of
intiem is het zeker. Onder invloed
van mijn expert/liefhebber voelde
ik me na een paar nummers
onder gedom peld in de wereld 
van Sarah Bettens, een lieve,
levendige en bezorgde vrouw 
met een mooie kijk op de wereld.
Een wereld die niet altijd vrolijk is,
maar wel altijd mooi. Daarom kan
ik nu zeggen dat het nieuwe al -
bum Shine een heel goed singer/
songwriter album is geworden,
soms met een achtergrond van
oude folklegendes. Met band of
helemaal alleen, Bettens weet
plaatjes te schilderen die je raken
als je ervoor open staat. Dus niet
te pas en te onpas luisteren, niet
voor het stappen of net na het
opstaan, maar op momentjes voor
jezelf. Momentjes waarop je je
even kan afzonderen met Sarah.

RJ

Zeuren over zorg *****
De documentaire Sicko van de Amerikaanse regisseur
Michael Moore begint met het beeld van iemand die zelf
een gapende wond in zijn knie hecht. Deze persoon heeft
geen ziektekostenverzekering. ‘Maar’, vertelt de voiceover,
‘over deze mensen gaat de film niet.’ Gelukkig, want mijn
maag is niet echt bestand tegen dit soort beelden.
Wat beoogt Michael Moore dan wel met deze documen -
taire? Hij laat zien dat mensen die wel verzekerd zijn even -
goed niet de nodige behandeling krijgen. En dat soms met
dodelijke afloop. De verzekeringsmaatschappijen blijven
liever op hun geld zitten om slapend rijk te worden. Uiter  -
aard brengt Moore ook deze keer een bezoekje aan Canada
om te laten zien hoe een sociaal verzekeringsstelsel kan
werken. En om dat beeld helder te krijgen, gaat hij ook nog
naar Groot-Brittannië en Frankrijk. Maar ja, Amerika is niet
zo van de sociale zekerheid en daarom is zo’n systeem
daar ondenkbaar. 
Het meest spannende moment in de documentaire is
wanneer Moore een groepje reddingswerkers van Ground
Zero meeneemt in een bootje naar Guantanamo Bay.
Gevangenen daar krijgen wel voldoende zorg terwijl de
nationale helden aan hun lot worden overgelaten. In het
land van aartsrivaal Castro blijkt de zorg zelfs beter te zijn
dan in Amerika.
Je moet ervan houden, van die documentaires van Moore.
Hij is eigenlijk een soort beroepszeikerd die het geluk heeft
in een land te wonen waar veel misgaat. In Canada zou de
man zich doodvervelen. De documentaire geeft een beeld
van zielige behoeftige Amerikanen die in deze documen -
taire ook echt zielig zijn, tegenover de rijke machtige
leiders en de gezondheidszorg. En dat is het wel zo’n
beetje. Dat had hij ook in tien minuten kunnen duidelijk
maken in plaats van in een twee uur durende eenzijdige
zeurmarathon.

MG

Alibi’s en leugentjes shoppen op internet
*****
Fransen, u kent ze wel: Dat overspelige volkje
dat ervan wordt beticht tot de betere minnaars
en minnaressen van deze planeet te behoren.
Van die chauvinistische types die stront eigen -
wijs altijd doen waar ze zelf zin in hebben.
Heerlijk volk! Daarom verbaasde het me ook
niks toen ik de volgende site onder ogen
kreeg: www.alibila.com.
Deze site is het vleesgeworden excuus voor
alles wat je ooit maar mag uitspoken. Worstel
je even door het Frans heen (moet je kunnen)
en je kan er alibi’s krijgen die je stoutste
dromen overtreffen. Het assortiment variëert
van een simpele smoes per telefoon tot een
uitgebreid achtdaags toneelstuk inclusief valse
vliegtickets en restaurantrekeningen. 
Je partner moet wel erg achterdochtig zijn, 
wil ze hier niet intrappen. Je betaalt er vijftig
eurootjes voor, maar het resultaat mag er
wezen. De vraag is echter of je als Nederlandse
student geloofd wordt als je aankomt met een
alibi van één of andere chique Fransoos die
vertelt dat je een zakendiner had in Parijs en
daardoor je tentamen moest missen. Dus voor
alle low budget-leugentjes toch maar even een
goedkoper alternatief van
www.sorrygottago.com. Het werkt niet achter -
af als alibi, maar je kan er telefonisch de beste
excuses mee maken. Bel je docent op, klik een
rubriek aan die je bevalt en je kan diverse
geluidseffecten kiezen om je verhaal kracht 
bij te zetten. Van de ouderwetse ‘ik rijd nu een
tunnel in’ (als je je moeder niet wil spreken
over je studieresultaten) tot ‘iemand rijdt nu
net mijn voortuin in’ (voor het betere uitstel
van je tentamen). Beide sites vergemakkelijken
het liegen, maar liggen eigenlijk net te ver van
de waarheid om geloofwaardig te zijn. 
Dus láten liegen is zilver, zelf de waarheid ver -
draaien is goud, laten we maar zeggen. Succes!

RJ

recensies



Vanessa Ohlraun heeft een indruk -
wekkend cv. Ze studeerde kunst -
geschiedenis, culturele antro po -
logie en gender studies in Freiburg,
Berlijn en in Amerika. Daarna
werkte ze als docent, (gast)curator
(recent nog bij Witte de With –
Center for Contemporary Art), en
vanaf 2000 als cultureel attaché 
bij de Canadese ambassade in
Berlijn. Sinds september 2007 is 
ze op leidingscoördinator van de

master  opleiding fine arts aan het
Piet Zwart Instituut (PZI), de
master-tak van de Willem de
Kooning Academie.
De overstap van cultureel attaché
naar opleidingscoördinator mag
vergezocht lijken, het tegendeel 
is waar, vertelt Ohlraun. ‘Bij de
Canadese ambassade werkte ik
met jonge, startende kunstenaars.
De gevestigde namen, zoals foto -
graaf Jeff Wall, hadden mijn
support niet nodig. Ik hield nieuwe
ontwikkelingen in de kunst in de
gaten, via vak literatuur en net -
werken. Ik deed atelierbezoeken
en hielp de kunstenaars met het
formuleren van hun ideeën en het
zoeken naar een plaats in de inter -
nationale kunstscène. Ik had dus

een coachende rol en deed eigen -
lijk hetzelfde als ik hier doe, met
dit verschil dat ik nu veel inter -
nationaler kan werken. In mijn
vorige baan draaide het om de
relatie tussen Canada en
Duitsland/West-Europa, nu heb 
ik de hele wereld als werkveld.
Zo’n tachtig procent van onze
studen ten komt uit het buitenland,
uit landen als Litouwen, Amerika
of Israel, en ook een deel van onze
docenten komt van buiten
Nederland. Maandelijks komen 
ze naar Rotterdam om hun lessen
te geven. Zo werk ik nu met
docen ten uit Duitsland en Kroatië
en organi seren we gastlessen met
buitenlandse kunstenaars zoals
Jalal Toufic uit Libanon. Dat vind 
ik heel verrijkend.’

open voor publiek
Het Piet Zwart Instituut heeft inter -
nationaal een zeer goede naam,
aldus Ohlraun. ‘Juist door die
goede naam was ik geïnteres seerd
in deze baan. De trend in master -
programma’s is dat de focus
gelegd wordt op de relatie tussen
kunst en sociaal-maat schap pelijke
vragen. Het PZI heeft in dit opzicht
een goede reputatie. Kunst zien wij
niet als iets wat boven de maat -
schappelijke werkelijkheid zweeft:
Nee, het hoort ín die werkelijkheid
geïntegreerd te zijn. In bachelor -
opleidingen zie je de aandacht
voor deze thema’s veel minder.
Daar draait het vooral om vaardig -
heden en de basis van het kunste -
naarschap. In het ideale geval
zouden deze invalshoeken niet
gescheiden moeten zijn, maar het
is niet vreemd dat eerst een basis
gelegd moet zijn voordat je kunt
kijken naar de relatie tussen jouw
kunst en de sociale context.’

Twee zaken staan de komende tijd
op het professionele verlanglijstje
van Ohlraun: ‘Met regelmaat halen
wij interessante kunstenaars naar
Rotterdam die dan een dag met
onze studenten aan het werk gaan.
Meestal koppelen wij daar ook 
een lezing aan; ik wil die lezingen
open stellen voor publiek. Niet
alleen de kenners moeten ons
weten te vinden, maar ook belang  -
stellenden uit de stad of van
andere opleidingen. Ik wil dat het
Piet Zwart Instituut gekend wordt
in Rotterdam. Ook wil ik de samen -
werking met andere partners ver -
groten. Zo werkten we onlangs
samen met Sculpture International
Rotterdam. Een van de deel nemen -
de kunstenaars Monica Bonvicini
kwam een tutorial verzorgen voor
onze stu denten en gaf een presen -
tatie voor algemeen publiek. 
Die manier van werken is niet
nieuw, maar kan zeker uitgebreid
worden en is inspirerend voor
onze studen ten.’

EvdM

Institute for postgraduate studies and research
staat er in toepasselijk Engels op de website 

van het aan de Willem de Kooning Academie verbonden 
Piet Zwart Instituut. Op dit internationaal georiënteerde
opleidingsinstituut kunnen afgestudeerde bachelors 

zich twee jaar lang verder verdiepen in hun vak: 
Via eigen werk, dialoog met tutoren en groepskritiek. 

Vanessa Ohlraun is er de nieuwe opleidingscoördinator fine arts.
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PROFIJTJES
MAAK EEN LES MET TELEBLIK EN WIN!
Teleblik is een online databank met allerlei
beelden die gebruikt kunnen worden in lessen.
Als jij een leuke les maakt met dit materiaal,
kun je € 250,- winnen. 
Kijk op www.teleblik.nl/lessenwedstrijd voor de
voorwaarden. Inzenden kan tot 15 maart 2008. 

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

HBO’ers RIJDEN CUM LAUDE!
Verkeersschool 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. 

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.

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.

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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‘Het Piet Zwart Instituut heeft internationaal
Vanessa Ohlraun, nieuwe opleidingscoördinator fine arts

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:

een zeer goede naam’

advertentie
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