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NIVRA-Nyenrode School of Accountancy & Controlling

KOM NA AR DE OPEN DAG OP 8 MA ART OP UNIVERSITEIT NYENRODE

Bij de universitaire deeltijdopleidingen van NIVRA-Nyenrode gaan beroep en studie hand in hand. Je werkt als assistent-accountant of -controller 
en daarnaast ben je gemiddeld één dag per week student. Je werkgever betaalt je studie en na de opleiding liggen de carrièrekansen voor het 
oprapen. Meer weten over Managerial Controlling en onze Masters of Science in Accountancy en Controlling? Meld je dan aan voor onze open 
dag op zaterdag 8 maart op Universiteit Nyenrode, waar een grote bedrijvenmarkt aanwezig zal zijn voor functies binnen accountancy en controlling, 
of vraag onze brochure aan via www.nivra-nyenrode.nl.

Crisis hoger
onderwijs-democratie
Vraag een gemiddelde student naar de centrale
medezeggenschapsraad (cmr) en hij zal je raar
aankijken. Nooit van gehoord. De opkomst bij
cmr-verkiezingen is dan ook allerbelabberdst
en er zijn ook maar weinig medewerkers en
studenten die zich kandidaat stellen.
Verderop in dit blad kunt u lezen dat slechts
419 studenten tijdens de verkiezingen voor de
cmr de moeite hebben genomen hun stem uit
te brengen. Dat is nog geen 1,6 procent van de
totale studentenpopulatie van de HR. Eén stu-
dent had aan slechts zeven stemmen genoeg
om in de raad te komen. Je vraagt je toch wel
af hoe het zit met de democratische legitimiteit
waarmee de studenten in zo'n raad zitten.
Ook voor de instituutsmedezeggenschapsraden
(imr) vonden verkiezingen plaats. Althans:
Bij de meeste instituten hoefden geen ver-
kiezingen plaats te vinden omdat het aantal
kandidaten lager was dan het aantal beschik-
bare zetels. Als dit geen crisis van de hoger
onderwijs-democratie is, wat is het dan wel?
Op de Profielensite (www.profielen.hro.nl)
publiceerden we over een ander verschijnsel:
Sommige HR-medewerkers mogen van hun
leidinggevende niet in de instituutsmede-
zeggenschapsraad zitting nemen.
Ook blijken er medewerkers te zijn die bij hun
beoordeling op hun imr-lidmaatschap worden
aangesproken. In het overleg met de cmr werd
geconcludeerd dat de soms lastige positie van
imr-leden een van de redenen is dat de animo
van HR-medewerkers om in een imr zitting te
nemen, te wensen over laat.
Een kritische medewerker, of in meer algemene
zin een kritische raad, wordt blijkbaar niet altijd
gewaardeerd. Voor de organisatie heeft mede-
zeggenschap dus een andere betekenis dan
voor de individuele medewerker, docent of
student.
Wat is wijsheid? Wegens gebrek aan
enthousiasme opheffen die raden? Als dat
al zou kunnen lijkt me dat geen goed idee.
Voor professionele bestuurders is het goed
om stevig op de huid gezeten te worden.
Bestuurders zouden hun critici moeten
koesteren. Een formeel systeem van checks
and balances is en blijft nodig. Misschien
moeten de leden van cmr en imr’s wat harder
op de trommel slaan, duidelijker maken waar
het om gaat. Er is per slot van rekening vol-
doende te doen over de kwaliteit van het onder-
wijs en de organisatie van het onderwijs-
systeem om de tongen wat meer in beroering
te brengen.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen
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Laatst ontvangen sms’je
Van een jongen die ik ken over een
kettingbrief.

Trots op… Mijn moeder.
Ondanks tegenslagen in haar leven
heeft ze zes kinderen opgevoed
die allemaal werken of studeren.
Iedereen is goed terechtgekomen.
Ze heeft ons altijd gestimuleerd.

Hekel aan… Mensen die liegen
voor hun eigen bestwil en zich
anders voordoen dan ze zijn.

Vijf jaar geleden… Liep ik stage
bij een advocaat in Den Haag.
Ik deed mbo sociaal juridisch
medewerker. Ik heb veel geleerd
van deze man, zowel zakelijk als
persoonlijk. Hij heeft me geleerd
dat succes een keuze is.

Dagje ruilen met… Met mijn
vader. Hij is overleden. Ik zou wel
willen weten hoe het in de hemel
is. Als iemand doodgaat, blijf je
achter met onbeantwoorde vragen.
Door een dag met mijn vader te
ruilen, zou ik die kunnen
beantwoorden. Maar natuurlijk
weet ik dat dat nooit echt kan.

In het weekend… Werk ik bij
H&M in Zoetermeer. En verder
fitness ik. Ik ga ook uit, maar
niet zo vaak. Als ik uitga, dan ga
ik dansen in een discotheek.
En verder slaap ik lekker uit.

Geleerd op de HR… Volwassen
worden. Je moet ondanks tegen-
slagen gewoon doorzetten, bij-
voorbeeld bij tentamens en
projecten. Je kunt wel balen van
een slecht resultaat, maar je moet
verder. De weg naar je doel is
belangrijker dan het doel zelf.

Boek… Stille Willem: De dodelijke
spagaat van vastgoedbaron
Endstra van Harry Lensink. Ik zag
dit boek afgelopen zomer toen ik
op de camping was. Ik had al veel
gehoord over Endstra op televisie
en was nieuwsgierig naar zijn
leven.

Film… The Secret. Deze film gaat
over het leven en het universum,
over hoe de mensheid in het leven
staat. Het zet je echt aan het
denken. Een aanrader dus.

CD… Ik hou erg van muziek
luisteren, vooral dancemuziek.
Als laatste heb ik de nieuwe
538 Dance Smash gekocht.

Verslaving… Sport, vooral
hardlopen en spinning. Ik sport
drie à vier keer per week om
nieuwe energie op te doen. Dat
combineer ik dan vaak met de
sauna en een paar keer per jaar
een massage.

Ooit… Reis ik de wereld over
als succesvolle zakenvrouw met
kennis, zelfvertrouwen en wils-
kracht als bagage. Ik wil andere
culturen en landen ontdekken.

MG
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Hanze – Hanzehogeschool Groningen
Verliefdheid is een ziekte
Dat verliefdheid eigenlijk helemaal geen
rozengeur en maneschijn is, ontmaskert
Ad Vingerhoets tijdens een lezing. Hij vergelijkt
het zelfs met een dwangneurose. Hevig verlief-
de mensen hebben geen controle meer over het
denken. En verliefdheid is ook allesbehalve
praktisch bij het kiezen van een partner.
De verliefdheid gaat na een aantal jaar over
en eenmaal verliefd kijkt men ook niet meer
naar een eventueel geschiktere partner.
Voor mannen is verliefdheid nog erger. Uit een
experiment blijkt dat een man die op een roze
wolk zit, dommer wordt.

Observant – Universiteit van Maastricht
Romantiek op de boerderij
Hoe komt het toch dat Nederland massaal naar
het programma Boer zoekt vrouw kijkt?
Observant gooide een balletje op. De stelling
dat het gaat om het romantische beeld van het
buitenleven wordt al snel verworpen. Als dat
beeld zou heersen, dan zouden er niet zoveel
boeren op zoek zijn naar een vrouw. Bovendien
schrikken veel vrouwen zelfs van het zware
leven op de boerderij. De populariteit van het
programma heeft vooral met het menselijke
aspect te maken. De Nederlander vindt het
leuk om mee te kijken in het leven van een
ander en wil graag weten welke keuze de boer
gaat maken. Het gaat de kijker vooral om de
ontluikende liefde tussen de boer en de
vrouwen.

MG

Eens
Jan Streumer, lector bij de kennis-
kring Versterking van het Beroeps-
onderwijs
Ja, het verrast me. Je zou ver-
wachten dat het in de buurt van
het gemiddelde ligt. Ik vermoed
dat het lagere percentage te
maken heeft met de organisatie-
structuur van de hogeschool.
Bij een platte organisatie is er
minder management. Ik vind het
wel goed dat het percentage veel-
verdieners laag is. Want een veel-
gehoorde klacht in het onderwijs is
dat er te veel budget naar manage-
ment gaat in plaats van naar het
onderwijs, wat het primaire proces
op een hogeschool is.

Oneens
Bertine Hillo-Visser, medewerker
Instituut voor Financieel
Management
Ik vind het niet zo verrassend.
Zeker als we kijken naar de kennis-
kringen en lectoren, dan is het iets
wat nog moet groeien. Dat zie ik
dan ook als een verklaring voor
het lage percentage veelver-
dieners. Ik verwacht wel dat het
percentage in de toekomst zal
gaan toenemen. De hogeschool is
groeiende en we zullen moeten
bijblijven met kennis en de ont-
wikkeling naar een kennisinstituut.

Eens
Reinier de Bruijn, hoofd
personeelsbeheer
Ik vind het toch wel verrassend.
We zijn een grote hogeschool en
met de vorming van de instituten

zijn er juist onderwijsmanagers
bijgekomen. Er is op de hoge-
school een zorgvuldige verdeling
gemaakt over de verschillende
schalen. De docenten, hogeschool-
docenten en kerndocenten zitten
allemaal in schaal 10, 11 of 12 en
daarin verdienen ze zeker niet te
weinig. Ik denk dat vooral de
kleinere hogescholen een hoog
percentage veelverdieners kennen.
Daar drukken de veelverdieners al
snel op het totale personeels-
bestand. Doordat wij een grote
hogeschool zijn, hebben wij dat
niet. Een andere verklaring zie ik
zo snel niet.

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

Uitslag poll
Profielen 55: Vrouwen die in
deeltijd werken, kunnen geen
carrière maken: Mee eens 43%,
oneens 54%, weet niet 3%

MG

klacht van
Student ibml (international business
management and languages)
tegen
Directeur financiën / studentadministratie
uitspraak college van beroep
ONGEGROND

Collegegeld voor
afstudeermaand terug?
Een student is in de maand september
afgestudeerd en heeft over deze maand
collegegeld betaald. Hij vraagt het college
van beroep nu om teruggave van dat geld,
omdat het volgens hem de schuld van de
hogeschool is dat hij pas in september kon
afstuderen. Zijn twee laatste tentamens
vielen op hetzelfde tijdstip. De student
heeft toen gevraagd om een vervangende
opdracht zodat hij binnen het studiejaar
kon afstuderen. De docent was voor de
vakantie niet te bereiken en de coach van
de student verwees hem terug naar de
docent. Deze was pas op 5 september weer
aanwezig. Vervolgens heeft de student ook
nog geprobeerd om zijn vraag bij het
bedrijfsbureau voor te leggen, maar dat
was tot 20 augustus gesloten. Pas in
september maakte hij zijn opdracht en kon
hij afstuderen. De directeur van de afdeling
financiën vindt daarom dat de student over
die maand collegegeld moet betalen.
Het college van beroep ziet dat anders
en vindt dat de opleiding er niet alles aan
gedaan heeft om de student te helpen.
De coach had de student bijvoorbeeld
naar een andere docent kunnen sturen.
En het bedrijfsbureau heeft ook erg laat
gereageerd. Dat had op 20 augustus
iemand van de examencommissie moeten
benaderen om de student te helpen.
Tot zover vindt het college van beroep
dat de student gelijk heeft. Maar een stu-
dent kan alleen afstuderen als hij inge-
schreven staat. En dat is een student die
zélf collegegeld betaalt. Het is dus niet zo
dat de opleiding collegegeld kan betalen
voor de student. Dan betaalt de student
namelijk niet zelf, is daardoor niet goed
ingeschreven en dat zorgt ervoor dat de
diplomering niet rechtsgeldig is. In het
belang van de student verwerpt het college
daarom zijn beroep.
Het college is niet gemachtigd om uit-
spraken te doen over schadevergoeding,
maar geeft wel aan dat het niet redelijk is
dat de kosten van de extra maand voor
rekening van de student komen.

MG
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Welles-nietes

WAT VIND JIJ?

De concurrentie Wiebenjijdan?
           Laila zat in de finale van de contest Inspiratie voor Integratie

met haar project voor een groep vmbo-jongens.
Ze liet ze voetballen tegen mannen die als voorbeeld kunnen dienen

en nam ze mee naar de gevangenis in Scheveningen.
Ze won niet, maar is een hele ervaring rijker.

(22)Laila
Derdejaars vastgoed en makelaardij
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Het is verrassend dat de HR minder
veelverdieners kent dan andere grote hbo’s

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

De Hogeschool Rotterdam blijkt minder veelverdieners te hebben
dan andere grote hogescholen. Het percentage medewerkers
in schaal 13 of hoger is bij de HR 3,2, terwijl het bij andere hogescholen
tussen vier en acht procent ligt. Zijn we verbaasd? En wat zegt dit over
onze hogeschool? Profielen peilde deze keer de meningen onder medewerkers.
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Fiona Hering (42) is ‘Telegraaf-icoon’
en geniet daarnaast bekendheid als

de uitgesproken lifestyledeskundige van
het populaire programma RTL Boulevard.
Ze woont samen met collega-journalist

Giel ten Bosch, dochter India (9) en
zoon Zola (6 maanden).

Maar ja, intussen zit deze zigeunerin al jaren
bij De Telegraaf.
‘Dat ik de journalistiek in ben gegaan, was nog
een idee van mijn vader, ikzelf had geen idee
wat ik moest worden. Maar het klopte meteen.
Ik kan het vak echt iedereen aanbevelen. Het is
een vrij beroep, je kunt er alle kanten mee op:
radio, televisie, krant, tijdschrift, en elke
richting is anders. Als je een beetje nieuws-
gierig bent aangelegd, is het heerlijk want je
mag overal je neus insteken.
‘Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij De
Telegraaf en toen ik daarna wegging,
adviseerde iedereen me om contact te blijven
houden, dus dat heb ik gedaan. En jawel: vlak
voordat ik afstudeerde, vroegen ze of ik de
moderedactrice, die ermee ophield, wilde op-
volgen. Ze zeiden dat ik er maar even goed
over moest nadenken, want de baan betekende
dat ik veel zou moeten reizen, naar Parijs en
Milaan. Alsof dat een probleem was! Ik was als
arme student vier jaar niet op vakantie
geweest.’

Maar over mode schrijven is nog wel iets anders
dan leuke kleren willen dragen.
‘Maar daar begint het wel mee. Vaak zeggen
mensen dat ze mijn baan ook wel zouden
willen hebben. Die denken dan misschien aan
leuke reisjes en gratis kleren, maar het is echt
een vak. Je moet je ook voor de geschiedenis
van mode interesseren. En afgezien van dit
alles: de industrie mode is gewoon heel erg
boeiend.’

Waarom?
‘Ja, waarom? Omdat er veel geld in om gaat.
En omdat iedereen er op zijn manier mee bezig
is. Het uiterlijk is belangrijk en de manier waar-
op je je kleedt, zegt iets over je. Dat vind ik
interessant. Het belang van mode is door een
heleboel mensen een tijd ontkend of als opper-
vlakkig weggezet. Nu is iedereen ermee bezig.
Vanochtend zag ik een foto van burgemeester
Opstelten in de krant. Hij startte een campagne
voor spaarlampen en hij zag er toch strak en
glamorous uit! Hij leek wel een filmster in zijn
witte overhemd en zijn goede, zwarte broek.
Zelfs Opstelten is dus niet wars van ijdelheid.’

Ha, Opstelten! Jij komt toch van oorsprong uit
Rotterdam?
‘Ik ben opgegroeid in Schiebroek. Vader leraar
Duits, moeder huisvrouw en we woonden in
een rijtjeshuis in een net, kinderrijk wijkje.
Heel gewoon. Ik heb er een fijne jeugd gehad,
met ouders die gewoon bij elkaar waren en
geen ruzie hadden. Alleen is mijn vader jong
overleden, heel plotseling, aan een hartinfarct.
Van de ene dag op de andere was hij weg.
Ik was pas achttien, maar zoiets maakt je in een
klap een stuk ouder.
‘Ik ben dol op Rotterdam, maar honkvast ben ik
niet. Ik heb in Tilburg gewoond, in Amsterdam,
nu zit ik tijdelijk in Haarlem. Het fijne is dat ik
me overal meteen thuis voel. Ik zou best een
leuke zigeunerin zijn, die met een gezellige –
wel chique natuurlijk – caravan door de wereld
trekt, zonder iets met iemand te maken hoeven
hebben.’

Mode was nog niet zo’n hype als nu, toen
Fiona Hering (42) zeventien jaar geleden begon
als moderedactrice van De Telegraaf. ‘Ik heb het
wereldje enorm zien veranderen en ik geloof
niet dat ik het er leuker op vind geworden.
Ik wil niet zo’n oude vrouw lijken die vroeger
alles leuker en beter vond, en het is ook zo
dat mode door die schaalvergroting veel toe-
gankelijker is geworden voor jongeren.
Maar als je als modejournalist vroeger naar een
show ging, waren ontwerpers benieuwd naar
wat je over hun werk ging schrijven. Dat is
langzaamaan steeds minder geworden. Nu gaat
het ontwerpers erom dat er een celebrity op de
eerste rij zit. Want als een blad een foto plaatst
van Paris Hilton met die ene tas op de eerste rij
wordt die tas veel meer verkocht.
‘Modejournalisten mogen komen opdraven om
de boel wat op te vullen. Mode is veel meer
business geworden en dat gaat ten koste van
de creativiteit. En de kleren zijn inmiddels
onbetaalbaar.’

Wat maakt mode zo interessant voor jou?
‘Dat kan ik niet uitleggen, maar ik heb het altijd
leuk gevonden. Van huis uit kreeg ik het mee
van mijn opa, die Italiaan was. Hij had niet
hysterisch veel kleren, maar wat hij had was
van goede kwaliteit. Zijn hoed moest een
Borsalino zijn, dat soort dingen. Mijn oma was
coupeuse/naaister. Zij naaide altijd kleren voor
mij. Toen ik een jaar of tien was, wees ik al
dingen aan in de Viva die zij voor me maakte.
Ik zag er altijd anders uit dan anderen. Niet om
op te vallen, maar gewoon: ik wilde niet wat
iedereen had.’

Tegenwoordig schrijf je niet meer alleen over
mode.
‘Sinds een jaar of vijf ben ik algemeen verslag-
gever voor de wekelijkse kleurenbijlage van de
krant: eerst voor TV Weekeinde, sinds ik terug
ben van mijn zwangerschapsverlof voor Vrouw.
Dat bevalt me wel, maar soms droom ik ook
van iets heel anders. Televisie zou ik leuk
vinden, naast de krant. Maar ik wil nooit voor
mijn inkomen afhankelijk van televisiewerk
zijn, daarvoor is die wereld me te onzeker.
Het ene seizoen kun je een leuk programma
doen, het volgende sta je Klussen met kijkers
te presenteren. Dat is vast een fijn programma,
maar ík wil het niet presenteren. Ik zou graag
documentaires willen maken, over de mode-
wereld bijvoorbeeld. Dat is een milieu dat ik
goed ken, ik weet hoeveel spannende en
interessante mensen daarin rondlopen.
In beelden kun je daarover een heel ander
verhaal vertellen dan in woorden.’

Als deskundige bij RTL Boulevard doe je
natuurlijk al televisie.
‘Boulevard is leuk. Maar… Ik doe het nu zes jaar
en in die tijd is het programma een stuk sneller
geworden. Ik zou het daar het liefst alleen over
Balenciaga en Nicolas Ghesquière willen
hebben, maar ik word ook geacht mee te
babbelen over de meest recente streken van
Paris Hilton. Zolang er een goede balans tussen
beide zaken is, vind ik het best. Ik snap ook
wel dat niet alle mensen zitten te wachten op
een geschiedenislesje over een modehuis dat
honderd jaar geleden is opgericht. Maar het
moet niet te veel de soapkant opgaan, en dat
mensen mij alleen als die roddeltante van
Boulevard kennen. Ik wil graag als een serieus
journalist gezien worden.’

Nog even terug naar de mode: wat vind je nu
leuk?
‘Voor mezelf? Ik had het er een tijd geleden
met een totaal hysterische modevriendin over.
Tien jaar geleden woonden we samen in een
huis en deden we de gekste dingen in naam
van de mode. Als zij vond dat ik bij een
bepaalde outfit per se die ene knalgele nagellak
van Dior nodig had, reed ze gerust naar
Schiphol om ’m me daar aan de gate nog te
overhandigen. Hartstikke leuk. Maar goed, ik
zei tegen haar dat ik een beetje modemoe was.
Weer een nieuwe wintercollectie, weer een
nieuwe zomercollectie, alle poenerigheid
eromheen – ik had het wel gezien. “Dat heb ik
ook gehad”, zei mijn vriendin, “maar het gaat
weer over.” Ik merk inderdaad dat het bij mij
ook aan het overgaan is. Ha, de nieuwe zomer-
collectie! Ik vind het weer helemaal leuk.
Misschien begin ik aan een nieuwe tweede-
hands kleren-periode.
Het kan best dat mijn modemoeheid met mijn
zwangerschap te maken had. Ik zit altijd al
graag in mijn eigen cocon, en tijdens mijn
zwangerschap had ik dat nog sterker. Dat is nu
voorbij. Zola is bijna een half jaar, er moeten
nog een paar kilootjes vanaf, maar ik merk dat
ik er weer ben. Kom maar op! Volgens mij is het
wel een logische ontwikkeling: Als je iets groots
hebt gedaan, iets ingrijpends als een baby
krijgen, geeft je dat het gevoel dat je de hele
wereld aan kunt. Dat heb ik tenminste wel.
Ik heb een leuk gezinnetje, ik heb op mijn 41ste
een gezond, vrolijk kind gebaard – wie houdt
mij tegen?’

‘Ik wil graag als
SERIEUS JOURNALIST

gezien worden’

Auteur: Liddie Austin Fotografie: Hollandse Hoogte/Amaury Miller

Interview



‘Werkdruk is de laatste jaren een algemeen
gegeven’, zegt Koen Bertels, onafhankelijk
bedrijfsarts op de HR. Aan deze landelijke
tendens ontkomt ook de HR niet. Bertels:
‘Vanuit het management wordt het menselijk
oogpunt steeds meer verlaten en worden de
cijfers belangrijker. Het is een pijnlijke vast-
stelling en medewerkers hebben er last van.’
De bedrijfsarts merkt het aan de toename van
medewerkers die hem bezoeken vanwege
psychische spanningen door de situatie op
het werk. ‘Vergeleken met 2006 gaat het in
2007 om een flinke toename’, vertelt Bertels,
die niet over exacte cijfers beschikt. ‘Driekwart
van de mensen die ik zie, heeft psychische
klachten en bij weer driekwart daarvan heeft
dat met het werk te maken.’
Voor de pgmr was de constatering van de
bedrijfsarts onlangs reden om richting het
college van bestuur (cvb) de noodklok te
luiden. De pgmr beschouwt Bertels’ ervaringen
als bevestiging van geluiden die de
personeelsgeleding al eerder bereikten en die
al met het cvb zijn gedeeld. In een aan het
college gericht schriftelijk advies noemt de
pgmr een aantal zaken dat tot spanningen
leidt. Zoals een onjuiste toepassing van de
taaktoedelingsregels, problemen met de
invoering van het nieuwe beoordelings- en
beloningsbeleid en onvoldoende professionele
aandacht van managers voor de werknemer
als persoon. In de ogen van de pgmr heeft het
college de problemen tot nu toe onvoldoende
opgepakt. ‘Een van de terugkerende reacties
van het cvb is het wijzen op het beperkte
aantal in verhouding tot de vele situaties
waarin het goed gaat’, schrijft de pgmr.

intimidatie
‘Natuurlijk gaat het maar om een geselecteerde
populatie; ik zie maximaal tien procent van de
medewerkers’, reageert Bertels die echter wel
de toegenomen werkdruk benadrukt. ‘Er wordt
van mensen verwacht dat ze meer werk

verzetten dan in het verleden. Dat botst, want
medewerkers willen dezelfde kwaliteit leveren
terwijl ze van de manager horen dat het wel
wat minder kan.’ Een van de mogelijke
gevolgen is dat medewerkers ’s avonds en in
het weekend overwerken waarmee de kans op
uitval groter wordt. De overblijvers worden
vervolgens extra belast. Het gegeven dat veel
personeelsleden in de functieschalen 10 en 11
worden gehouden kwam tijdens het spreekuur
van de bedrijfsarts vooral ter sprake in 2006,
toen het begon te spelen. ‘Mensen voelen
zich miskend’, aldus Bertels. ‘Ook zie ik dat
arbeidsconflicten en verstoorde werk-
verhoudingen leiden tot ziekteverzuim. Bij een
arbeidsconflict mag je iemand tijdelijk twee tot
drie weken arbeidsongeschikt noemen maar
daarna moet er een gesprek plaatsvinden
tussen de werkgever en de werknemer. Dat er
door de bewuste personen aan een oplossing
moet worden gewerkt, neemt echter niet elke
leidinggevende goed op. Soms sturen ze hun
mensen gewoon terug naar mij.’
Tegenover leden van de pgmr gaven
verschillende personeelsleden het afgelopen
jaar ook aan zich geïntimideerd te voelen.
Sommigen durven daardoor geen bezwaar te
maken tegen hun beoordeling. ‘Intimidatie
kom ik inderdaad tegen waarbij het uiteraard
ook gaat om de beleving van de bewuste
persoon’, stelt Bertels. ‘Het doet zich veelal
voor in conflictsituaties waarbij de werknemer
altijd in een zwakke positie zit.’
Het algemene advies van de pgmr is dat het
college vaart zet achter haar voornemen een
goed werkgever te zijn. Daartoe moeten
managers worden opgeleid zodat ze zich
professioneler gedragen, moeten de
verschillende klachtenprocedures van de HR
op elkaar worden afgestemd en moet er
strakker op worden toegezien of directeuren
re-integratietrajecten goed afwikkelen. Bovenal
moet bij het taaktoedelingssysteem, stelt de
pgmr, de belasting van het personeel zwaarder
wegen dan de te bereiken management-
voordelen.

JvN

In het volgend nummer een reactie van
management en college van bestuur.

Werkdruk, arbeidsconflicten, intimidatie.
Volgens de personeelsgeleding van
de centrale medezeggenschapsraad (pgmr)
is het een toenemend probleem op de HR.
Bedrijfsarts Koen Bertels bevestigt deze tendens.

Onderwijs Actueel

Werkdruk op de HR neemt toe

Tussen oktober 2007 en februari 2008 trekt de
Filmcourse eropuit langs vijftien verschillende
studentensteden. Half december was de beurt

aan Rotterdam, waar het
programma voornamelijk
was bedoeld voor derdejaars
studenten aan de Willem de
Kooning Academie en
studenten van de leraren-
opleiding beeldende kunst en
vormgeving. De bioscoopzaal
in Lantaren-Venster zit aardig
vol. Voordat de voorstelling
begint eerst een stukje
theorie. Want wie had
gehoopt met een zak
popcorn en een grote
beker cola onderuit te
kunnen, komt bedrogen
uit. Het is en blijft een les;
maar wel een bijzondere.

Het onderwerp van de
Filmcourse is namelijk

censuur. ‘Een ver-van-mijn-
bedshow’, reageren de meeste
studenten na een korte opinie-
ronde. Toch is dat volgens de
organisator van de Filmcourse
niet helemaal waar.
Want hoewel wij met z’n allen

vinden dat vrijheid van
meningsuiting een
groot gemeen-
goed is, zijn er
ook in onze
westerse maat-
schappij voor-
beelden te vinden
waarin die vrij-
heid wordt
beperkt.

De cartoonrellen bijvoorbeeld en de omstreden
film Submission. De drie films van vandaag
laten ieder op hun eigen manier zien wat de
gevolgen van censuur kunnen zijn en hoe
belangrijk het is om hier tegen op te treden.
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heavy
De aftrap wordt gedaan door Cut, een korte
hilarische satire van regisseur Royston Tan
over de censuurpraktijken in Singapore.
Mevrouw ‘Censuur’, die claimt een oprecht
filmliefhebster te zijn, gaat heftig met de
schaar tekeer om films zo te editen dat ze naar
haar zin zijn. Zwaarder en aangrijpender is de
tweede film La Battaglia di Algeri, oftewel The
Battle of Algiers van regisseur Gillo
Pontecorvo, over het politiek gevoelige
onderwerp van de Franse kolonialisatie in
Algerije. Vanwege de politieke controverse en
de bloedige vrijheidsstrijd is deze film in de
jaren zestig in Frankrijk zelfs vijf jaar lang
verboden geweest. Aangeslagen en een beetje
verdwaasd komen de studenten na het zien
van dit drama de zaal uit.
‘Pfff, heavy hoor’, vindt Esther van Dam,
derdejaars zij-instromer aan de docenten-
opleiding. ‘Echt een heel goede film en
verbazingwekkend hoe actueel hij eigenlijk is,
ook al is hij veertig jaar oud. Hier was dus echt
sprake van politieke censuur.’ Hoe ze deze film
in haar lessen op school kan verwerken, weet
Esther nog niet precies. ‘Ik wil het proberen te
koppelen aan een groepsgesprek over de rol
van de media’, merkt ze op. ‘Kinderen moeten
beseffen dat niet alles wat ze op televisie zien
de waarheid is. Ze moeten onafhankelijk
blijven denken.’

zo dicht bij huis
De derde en laatste film van de Filmcourse
is Viva Zapatero!, een satire van de Italiaanse
regisseuse en programmamaakster
Sabina Guzzanti over de invloed van het
Berlusconi-imperium op de Italiaanse media.
De film lijkt luchtig te beginnen en bij
Guzzanti’s Berlusconi-imitatie ligt de hele zaal
plat, maar al snel dringt de machteloosheid
van de Italiaanse journalistiek door en haar
afhankelijkheid ten opzichte van Berlusconi.
‘Ongelofelijk dat zoiets ook zo dicht bij huis,
in een westers en ontwikkeld land als Italië
kan gebeuren’, reageren de eerste studenten
die de zaal uitlopen. Ook Karel Kindermans,
derdejaars deeltijdstudent aan de leraren-
opleiding, is onder de indruk. Met een biertje
in zijn hand staat hij nog wat na te mijmeren
over de films. De link naar zijn eigen opleiding
heeft hij nog niet echt gelegd. ‘Ik doe nu een
snuffelstage op een vmbo-school’, vertelt hij.
‘Ik vond de films erg interessant, maar of
censuur een thema is om met deze leerlingen
te behandelen, weet ik niet. Ik moet het zelf
eerst maar even laten bezinken.’

SvdM
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Column

Na de les wacht een mooie gesluierde studente
mij op. Of ze even haar hart mag luchten. Ze is
zo teleurgesteld en moe. Ik hoor haar zeggen
‘dat het niet lukt met die brugklas in het vmbo’
maar ben afgeleid door haar prachtige ogen.
‘Het lukt niet op deze school’, herhaalt ze.
‘Leerlingen maken hatelijke opmerking over
mijn hoofddoek. Zelfs ouders vinden het
“met alle respect” vreemd dat ik hier als enige
gesluierde lerares werk. Een ouder vroeg waar-
om ik geen islamitische school koos. Ook mijn
coach begeleidt mij niet betrokken. Hij hoort
alles aan, maar met mijn opmerkingen doet
hij niets. Als ik leerlingen corrigeer, lachen zij
mij gewoon uit in de klas. Mijn coach zegt dat
ik mijn ambitieniveau moet terugschroeven.
Op de voorgaande scholen verliepen mijn
stages wel goed. Iedereen was tevreden.
Op die scholen kon ik mijn talenkennis kwijt.
Ik was daar trots op mezelf. Door deze leer-
lingen, ouders en docenten ben ik heel onzeker.
En thuis ben ik een traditionele Turkse vrouw.
Ik winkel, kook, was, strijk, haal mijn drie
kinderen uit school. ’s Avonds kom ik helemaal
bij. Ik geniet van de lessen, de opdrachten en
de gesprekken over onderwijs op deze hoge-
school. Maar mijn man zegt steeds dat lesgeven
niets voor mij is. Hij begrijpt niet dat ik met
plezier studeer én mijn kennis graag inzet
voor anderen. Hij weet niet eens wat ik in huis
heb. Thuis hoef ik dus niet op steun te
rekenen. Ik moet deze stageperiode maar zien
als een pijnlijke les die duidelijk maakt waar ik
voor moet kiezen.’ Als ze is uitgepraat zeg ik
te begrijpen waarom ze moe is. Wat moet zij er
veel voor doen om haar talenten te ontsluieren
en een positie te verwerven. Ongelofelijk.

René van Kralingen is docent bij de leraren-
opleiding en adviseur bij Onderwijsadvies-
bureau Van Kralingen. Onlangs verscheen van
zijn hand het boekje Hbo-docenten in beeld,
waarover meer op pagina 28.

Gesluierde onmacht
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Tegenwicht bieden aan de mainstream cinema
en studenten kritisch laten nadenken over het thema censuur.

Vanuit die doelstellingen organiseert
het International Film Festival Rotterdam de Filmcourse 2008.

En welke student zegt nu ‘nee’ tegen een middagje gelegitimeerd
de lesbanken inruilen voor een lekkere bioscoopstoel?



Rotterdam en rechten leek me
een ideale combinatie.
‘Ik was werkstudent, moest m’n
eigen boterham verdienen en
dat betekent dat je heel snel
integreert in zo’n samenleving.
Ik woon er nog steeds en ben
niet van plan om ooit nog weg
te gaan. Rotterdam is een open
samenleving, een – wat ik noem –
pionierssamenleving. Een stad
die, mede door de oorlog
natuurlijk, niet al vijfhonderd jaar
stabiel is. Ik denk dat om die
reden migrantenintegratie, dé
opdracht van onze tijd, sneller in
Rotterdam dan elders zou kunnen
lukken.

‘Uiteindelijk ben ik echt voor
Rotterdam gaan werken toen
André van der Louw burgemeester
werd en ik zijn persoonlijk mede-
werker. We zijn op dezelfde dag
in 1981 weggegaan: Hij werd
minister en ik staatssecretaris
(van Binnenlandse Zaken, in het
kabinet Van Agt II – red.). Door de
ogen van de burgemeester leer je
de stad goed kennen. De kennis
van toen is natuurlijk niet een op
een toepasbaar op de huidige
maatschappij, maar je leert wel
nadenken over samenlevings-
opbouw.’

Cultuur
‘Ik heb een aantal nevenfuncties,
met name in de culturele sector.
Ik probeer die zoveel mogelijk in
Rotterdam te vervullen.
Momenteel zit ik in het bestuur
van de Internationale Architectuur
Biënnale. Elke twee jaar
organiseren we een tentoon-
stelling met een manifestatie
over een thema dat er in de
architectuur toe doet. De volgen-
de keer is het thema woningbouw
en samenlevingsopbouw. Ik zit
daarnaast in de raad van toezicht
van het RO Theater en van
Museum Boijmans Van Beuningen.
Dus ik zit in de beeldende kunst,
de podiumkunst en in zo’n
pioniersding als de Architectuur
Biënnale. Van kunst en cultuur
krijg je inspiratie, als bestuurder
en als beoefenaar, al is mijn
ervaring in dat laatste opzicht
enigszins beperkt. Ik was ooit
figurant op het toneel en heb het
gebracht tot edelfigurant (figurant
met beperkte tekst – red.). En ik
heb een jaar lang een cabaret
gehad waarmee we in den lande
optraden nadat we in 1969
Cameretten hadden gewonnen.’

Opleiding
‘In 1964 ging ik rechten studeren
in Rotterdam. De Erasmus
Universiteit (EUR) bestond toen
nog niet. Ik ben begonnen op de
rechtenfaculteit die toen hoorde
bij de Economische Hogeschool.
Daarnaast hadden we de
medische faculteit en de sociale
faculteit. De toevoeging van
geschiedenis en filosofie leidde
uiteindelijk tot het ontstaan van
de EUR. Ik zat in de studenten-
geleding die die integratie heeft
gedaan.

‘Toen ik bijna klaar was met
rechten kwam er een nieuw
fenomeen: de business school.
Een opleiding die al groot was
in Amerika, maar bij ons nog
onbekend. De universiteiten in
Nederland waren in die tijd gericht
op kennisoverdracht, terwijl de
Amerikaanse opleiding gebaseerd
was op de overdracht van kunde,
met gebruikmaking van business-
cases. Om in het academisch
milieu naast kennis ook kunde te
realiseren, dat was totaal nieuw.
De medische opleiding is eigenlijk
de enige kundeopleiding: daar leer
je een beroep, niet uitsluitend een
kennispakket. Zelfs bij de juristen
is dat anders. Advocaat word je
niet op de universiteit. Er ontstond
een enorm debat dat ik nu beter
kan duiden dan toen ik er midden-
in zat. Je was al snel geneigd te
denken: “Dat is toch leuk:
vernieuwing!”, in plaats van dat
je de gevaren ervan ziet, namelijk
dat het de klassieke kennisover-
dracht in gevaar brengt.
‘Voor die eerste groep bedrijfs-
kundigen – het is begonnen als
een post-kandidaatsopleiding –
wilde men geen risico nemen
met de studenten. Dat kwam de
bestuurders ook nog eens goed
uit, want dan konden ze selecteren
aan de poort. Die eerste groep
studenten moest bestaan uit net
afgestudeerden of studenten die
op het punt stonden om een titel
te krijgen en zij zouden allemaal in
dienst komen als studentassistent.
Als de opleiding zou mislukken,
kon deze groep terugvallen op de
reguliere academische opleiding.
Zo zie je: zowel de actuele

discussie over praktijk versus
kennisgestuurd leren, als die over
selectie aan de poort, is niet nieuw.
‘In deze situatie heb ik ook m’n
vinger opgestoken. Ik kon
financieel gezien niet opnieuw
gaan studeren, maar als betaald
studentassistent kon ik wel
meedoen. Niemand had erop
gerekend dat een meisje haar
vinger zou opsteken, daar waren
de selectiemechanismen niet op
toegesneden. De hoogleraar
psychologie uit Leiden die het
testmateriaal had voorbereid was
helemaal de kluts kwijt. Ik was
uiteindelijk het enige meisje,
naast 29 jongens, dat zich
kwalificeerde. Ik heb de opleiding
met zeer veel plezier gedaan en
er tot op de dag van vandaag
geen seconde spijt van gehad.’

Kunst en kunde
‘Het debat tussen kunst en
kunde blijft. Hoogleraren worden
afgerekend op wetenschappelijke
publicaties in vakbladen die er toe
doen, maar die niet door studen-
ten worden gelezen, laat staan
gewaardeerd. En toch moeten er
studenten afgeleverd worden voor
bedrijfsleven en organisaties in de
samenleving. Daardoor moeten
docenten en hoogleraren ook met
beide benen op de grond staan.
Dat is een blijvend spanningsveld.
Het managen van die spanning,
dat is de opgave van vandaag.
Wat mij betreft gaat het om de
combinatie. Ik zou geen
academische arts aan m’n bed
willen hebben als die man of
vrouw weinig of geen patiënten-
contacten heeft, maar ik hoef ook
geen arts aan m’n bed die alleen
praktijkervaring heeft en niet is
mee geëvolueerd met wat in-

tussen ontwikkeld is. Het is kunst
én kunde! Naar mijn mening is het
risico van doorslaan naar de
kundekant vandaag de dag zeker
aanwezig.’

Onderzoek
De Algemene Rekenkamer heeft
voor de parlementaire onder-
zoekscommissie onderwijsver-
nieuwingen onderzoek gedaan
naar de financiering van onder-
wijsvernieuwingen. Het meeste
geld bleek niet met dit oormerk
gegeven. Dan kun je nauwelijks
achterhalen of er ook vernieuwing
voor gerealiseerd is. Voor zover
het specifiek vernieuwingsgeld
was, betrof het slechts een fractie,
drie procent, van de reguliere
financiering. Je kunt je afvragen of
je daar nou een hele bureaucratie
voor moet gaan optuigen.
Als scholen dat niet doen, kun je
daar ook wel enig begrip voor

opbrengen. Let wel: Voor die drie
procent zijn in de loop van de tijd
133 regelingen in het leven
geroepen! Je kunt veel over
vernieuwing praten, maar als de
manier waarop vernieuwing
gestalte krijgt deze proporties
aanneemt moet je je afvragen of
debat en proportionaliteit wel
gelijke tred hebben gehouden en
of de verwachtingen niet véél te
hoog waren gesteld. Het is
uiteindelijk aan de Tweede Kamer
om deze onderzoeksresultaten in
het kader van hun onderzoek een
plek te geven.’

DvN

Rotterdam
‘Helaas, helaas ben ik niet geboren
in Rotterdam maar in Hilversum.
Ik ben er wel getogen. Mijn groot-
ouders woonden er, tot ook zij
naar Hilversum kwamen, mijn
moeder is er geboren. Ik logeerde
vroeger vaak bij mijn grootouders.
Vooral met m’n grootvader, die
rechter was in Rotterdam, kon ik
het erg goed vinden. Toen ik
hoorde dat er in Rotterdam net een
juridische faculteit was geopend,
dat was in 1963, dacht ik: ja!

De inspirator

Ze verloor al vroeg haar hart aan Rotterdam,
is bestuurder in de culturele sector van deze stad,

was als student-assistent betrokken bij de oprichting
van de Rotterdam School of Management en maakte
daar de eerste discussies mee over kennis versus
praktijkgestuurd leren: Saskia J. Stuiveling (62),

president van de Algemene Rekenkamer.

fo
to
:R
on
al
d
va
n
de
n
H
ee
rik

1110

President Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling over

De Algemene Rekenkamer bestaat
bijna tweehonderd jaar (met alle
voorgangers zelfs zeshonderd
jaar) en controleert of de rijksover-
heid het geld van de burger juist
en nuttig besteedt.
De Rekenkamer toetst op recht-
matigheid (is het geld dat bij
ministeries binnenkomt of bij
instellingen die uit gemeenschaps-
geld worden gefinancierd, bij-
voorbeeld onderwijsinstellingen,
volgens de regels geïnd en het
uitgaande geld besteed aan de
doelen waarvoor het volgens de
begroting bestemd was?) en
doeltreffendheid (worden doelen
van beleid gerealiseerd?). De
Algemene Rekenkamer is een

Hoog College van Staat en heeft
dus een onafhankelijke positie ten
opzichte van de regering.
De taken, bevoegdheden en
rechtspositie zijn geregeld in de
Grondwet en de Comptabiliteits-
wet, de wet die het beheer van
het geld van de staat regelt.
De Tweede Kamer kan onderzoeks-
verzoeken doen, maar de
Rekenkamer beslist zelf of die
worden uitgevoerd of niet.
De Algemene Rekenkamer geeft
voorrang aan onderzoek naar
beleid rond basisvoorzieningen
voor de burger en het milieu:
zorg, onderwijs, werk en
inkomen, veiligheid en duurzame
ontwikkeling.

KUNST EN KUNDE
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Hoe zat het ook alweer? Waarom moet de
contacttijd omhoog? Om te beginnen is het
rendement te laag. Slechts 21 procent van de
studenten van de HR behaalt het propedeuse-
diploma in één jaar. Het vijfjaarrendement is
46 procent, het achtjaarrendement 51 procent.
En docenten krijgen steeds meer administra-
tieve en organisatorische taken.
Dat proces moet omgebogen worden, zodat
docenten weer de ruimte krijgen om docent
te zijn. Uit onderzoek blijkt dat de beste
leerprestaties worden geleverd met een
begeleidingstijd van twaalf, dertien uur per
week. Een derde van de opleidingen in het
eerste jaar biedt, landelijk gezien, wekelijks
minder dan tien contacturen aan. En op de
Hogeschool Rotterdam ligt dit cijfer gemiddeld
zelfs nog iets lager.

kloeke maatregelen
Vlak voor de kerstvakantie nam het college
van bestuur (cvb) dan ook het besluit om een
aantal maatregelen te nemen. Om te
beginnen gaat een lesuur bestaan uit vijftig
minuten in plaats van de huidige veertig.
‘Het is de bedoeling dat dit al in
september 2008 gerealiseerd wordt’, licht
Herman Veenema, secretaris van het cvb toe.
‘We starten binnenkort met een simulatie om
te kijken of de gebouwen door deze
maatregel niet te klein worden. Het uitzoeken
daarvan is best ingewikkeld, want ook al zou
het gebouw op grond van de roosters te klein
worden, dan moet je toch ook kijken naar het
feitelijk gebruik. Bekend is dat dat ver onder
het geplande gebruik ligt.’

Daarnaast wordt het aantal onderwijsweken
verhoogd van (meestal) 32 naar 35. ‘Ook dit
moet in september 2008 ingaan, in elk geval
voor de eerstejaars. Voor de tweede- tot en
met de vierdejaars wordt dat september 2009’,
aldus Veenema. ‘Voor de docenten betekent
dat natuurlijk nogal wat. Om meer les te
kunnen geven zal bijvoorbeeld de toets-
belasting naar beneden moeten. Dat kan ook,
want op dit moment wordt er vaak meer tijd
besteed aan toetsen dan aan lesgeven.
We kunnen alternatieven bedenken voor de
vorm waarin je toetst. Reflectieverslagen,
werkstukken en scripties zijn bewerkelijk in
nakijkwerk en kosten relatief veel tijd. Digitaal
toetsen kan vaker ingezet worden en er kan
efficiënter worden getoetst. Nu zijn er
tentamens voor een, twee of drie studiepunten.
Dat kan verhoogd worden naar vier, vijf of zes.’
En tenslotte wordt het taaktoedelings-
instrument (tti) voor docenten aangepast.
‘Hiertoe is een nieuw systeem ontworpen
waardoor docenten evenveel tijd kwijt zijn aan
onderwijs als aan andere activiteiten. Hiervoor
is echter wel instemming van de pgmr nodig,
de personeelsgelding van de medezeggen-
schapsraad. En zo zijn er nog andere ingrepen
mogelijk. De verplichting om voor alle
studenten een roostervrije dag per week te
organiseren vervalt. Bij het roosteren zal
gebruik worden gemaakt van drie dagdelen
in plaats van twee, studieloopbaancoaches
worden sterker ingezet op studievoortgang en
meer derde- en vierdejaarsstudenten worden
ingezet als peercoach. Tenslotte starten we
met onderzoek naar de mogelijkheden om
lesuitval te beperken. Wat gebeurt er als een
docent ziek wordt, kort of langdurig? Wanneer
worden lessen overgenomen? Daarover
bestaat op dit moment nog veel onduidelijk-
heid.
‘Kortom: een reeks kloeke maatregelen waar-
voor soms tijdrovend overleg nodig is. Dit kan
invloed hebben op het tempo van uitvoering.
Daar zal het in de komende periode om gaan.
Vooralsnog gaan we er echter van uit dat de
belangrijkste maatregelen in september 2008
worden ingevoerd.’

DvN

Al maanden is er veel onrust
over het geringe aantal contacturen in het hbo.
Het college van bestuur van de HR kondigde

een aantal maanden geleden maatregelen aan om
de contacttijd te verhogen. Hoe staat het daarmee?
Welke maatregelen worden genomen en wanneer?

‘Auw!’, klinkt het langgerekt en
levensecht door lokaal 2.42.
‘Aaaauw, het doet zo’n pijn!’
Verloskundige en masterstudente
Bernice Engeltjes gaat helemaal
op in haar rol als bevallende
vrouw. Ze ligt op bed. Op een
zogenaamd fantoom, een houten
model van het onderlichaam
van een zwangere vrouw, wordt
haar bevalling nagespeeld.

De schouder van het fantoomkind
zit vast achter het schaambeen,
schouderdystocie heet dat.
Het hoofd van het kindje is al
geboren, maar de rest komt niet
mee. In het echt doet dat flink
pijn, en dus zet Bernice nog een
keer goed aan. Het gordijn naast
haar bed wordt opzij geschoven
‘He, Bernice, hier zijn we ook aan
het bevallen.’ Alom gelach, terwijl
het thema van deze praktijkles
toch is ‘Soms bevalt het niet’.
Collega-verloskundige en master-
student Ayesha Heinis doet de
‘bevalling’ van Bernice en werkt
hard om het kind zonder schade
geboren te laten worden. Twee

studentes verpleegkunde
assisteren haar bij beurten.
Tijdens de eerste sessie loopt
nog niet alles op rolletjes. ‘Wat
moet je als eerste doen bij een
bevalling als deze?’ vraagt
Ayesha. De studente denkt diep
na: ‘Helpen met de benen?’ ‘Nee.
Het eerste dat je doet, is hulp
inroepen. Druk op de noodbel.
Ik ben bezig en kan niks doen.
Het is de taak van de verpleeg-
kundige om de gynaecoloog erbij
te halen.’
‘Het viel mij op dat je heel erg
met de verloskundige bezig was
in plaats van met de zwangere’,
observeert de andere hbo-v-stu-
dente. ‘Inderdaad. In het echt moet
dat anders. Wij doen de onderkant,
jullie houden het boven in de
gaten. De meeste vrouwen met
een bevalling als deze zijn
behoorlijk in paniek’, leggen de
verloskundigen nog een keer uit,
waarna de tweede studente het
mag proberen. De lessen van
haar voorgangster indachtig,
richt ze zich met veel rust op de
schreeuwende Bernice. Maar ze
moet meer doen dan coachen
alleen. Van haar wordt ook ver-
wacht dat ze ‘impressies’ geeft om
het schoudertje langs het schaam-
been te duwen. Voorzichtig voert
ze de opdracht uit. ‘Het mag best
hard, en best lang’, zegt Ayesha.
‘Doet dat dan geen pijn?’ vraagt de
studente. ‘Jawel, maar het kind
moet eruit.’

bloedverlies
Irma van der Velden is coördinator
bij de masteropleiding. ‘Deze stu-
denten hebben de module zelf ont-
worpen en ook de organisatorische
kant ervan doen ze zelf. Ook op de
werkvloer moeten ze straks des-
kundigheidsbevordering kunnen
verzorgen.’
Van der Velden is erg enthousiast
over de lessen van de master-
studenten. ‘De hbo-v’ers ook.
Die staan al voor de les begint
te wachten voor het lokaal.’
Sommigen pikken het snel op,
anderen vinden het lastiger. Zoals
hbo-v’er Inge die bij de oefening
over een mevrouw met bloed-
verlies geen idee had wat te doen.
‘Je hebt één keer theorie gehad,
en dan moet je het gaan doen.
Ik stond daar en dacht: Wat nu?
Ik zie mezelf trouwens beter op
de kinderafdeling passen, maar
ik vind het wel goed om er iets
van af te weten.’
De masterstudenten zelf hebben
ook geleerd van hun rol als
docent. Het is belangrijk om
goede opdrachten te geven in het
werk als verloskundige. In deze
praktijklessen kon Ayesha daar-
mee oefenen. Maar het niveau
van een groep inschatten blijft
moeilijk, vindt Bernice, inmiddels
bijgekomen van haar zware
bevalling.
Na de schouderdystocie gaan de
hbo-v’ers nog langs een zwangere
buik voor uitwendig onderzoek,
een stuitbevalling, een navel-
strengklemming en master-
studente Jeanette heeft een hevige
nabloeding omdat de placenta
niet geboren wordt. ‘Het is zo nat
daar beneden en ik voel me hele-
maal niet goed. Zuster, ik ga toch
niet dood?’ Een kundig ingrijpen is
snel geboden.

EvdM

Praktijklessen verloskunde voor hbo-v’ers
‘Wij doen de onderkant,

jij de bovenkant’

Sinds 2005 worden aan de HR masters
physician assistent-klinisch verloskundige (PA-KV) opgeleid.
Onderdeel van deze opleiding tot ‘superverloskundige’ is

het geven van onderwijs. Eind vorig jaar verzorgden
daarom acht tweedejaars masterstudenten een module

voor een groep van dertig vierdejaars hbo-v-ers.
Profielen woonde een praktijkles bij. ‘Zuster, ga ik nu dood?’

BESLUIT
MAATREGELEN OM
CONTACTTIJD
TE VERHOGEN
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Slechts 419 studenten brachten
hun stem uit bij de in december
gehouden verkiezingen van de
centrale medezeggenschapsraad
(cmr). De digitale opkomst was
met 1,04 procent het slechtst
op de locatie Blaak/Wijnhaven.
Vorig jaar lag dat percentage
nog op 2,80 procent. Ook op
de andere locaties was er een
duidelijke afname: Academieplein
2,29 procent (was 3,67),
Kralingse Zoom 1,56 (7,02) en
Museumpark 1,14 (2,76).
Bart van Asperen is in de cmr
gekozen namens de locatie
Blaak/Wijnhaven waar 24 studen-
ten stemden. Bart had aan zeven
stemmen genoeg om in de raad
te komen. ‘Bizar’, vindt de student
vormgeving zelf ook. ‘Ik weet
niet precies waardoor dat komt.’
Als één van de mogelijke redenen
noemt Bart dat de mail van het
verkiezingsbureau bij veel stu-
denten waarschijnlijk niet is
opgevallen. ‘We krijgen zoveel
mail van de hogeschool en veel
daarvan heeft niks met je
opleiding te maken.’ Zelf heeft
Bart de verkiezingen in beperkte
mate gepromoot. ‘De vrienden
die ik tegenkwam, heb ik
gevraagd om te gaan stemmen.’
De cmr is belangrijk, vindt Bart.
‘Er zijn zaken die verbeterd
moeten worden. Zo is Albron
te duur en vind ik dat er wat aan
de inrichting en de buitenkant
van de locatie Wijnhaven moet
gebeuren. Mijn opleiding zit er
nu, maar het ziet er absoluut nog
niet uit als een kunstacademie.’
Naast Bart bestaat de studentenge-
leding van de cmr de komende tijd
uit Jakob Florian Borstlap namens
de locatie Blaak/Wijnhaven, Michel
van Essen, Charlotte van Dijk en
Benjamin van Dam (Museumpark),

• Slechts 1,6 procent van de studenten heeft gestemd bij cmr-
verkiezingen

• Ook digitale opkomst daalde ten opzichte van vorig jaar

Minder dan twee procent
kiest studenten cmr

Vlak voor de kerstvakantie
organiseerde de Kenniskring
Versterking van het Beroepsonderwijs
een kerstontbijt voor docenten
dat was geïnspireerd op het boek
De gelukkige klas van Theo Thijssen.

Weinig deelnemers aan het kerstontbijt op deze
dinsdagmorgen in december. En al helemaal
weinig docenten. Jammer, want De gelukkige klas
inspireert inderdaad al snel tot een vergelijk tussen
‘toen en nu’. Vooral de verhalen van Thijssen over
het bezoek van de onderwijsinspectie om te
controleren of de onderwijsvernieuwingen wel
volgens het boekje werden ingevoerd roept nogal
wat reactie op. ‘Er is echt niets veranderd’,
verzucht een docente. En ‘ook het schijngedrag
dat je ervan krijgt’ is erg herkenbaar, vult een
ander aan.
Docente Marleen Luijben trekt het thema breder.
‘Iedereen is druk, druk, druk met de ontwikkeling
van onderwijsvernieuwingen. Ik zit acht jaar bij
pedagogiek en werk nu al met het vierde
curriculum. Van projectonderwijs, naar thema-
onderwijs en weer terug naar traditioneler onder-
wijs met inleidingen.’ Onderwijsvernieuwingen
zijn van alle tijden, zo blijkt, maar het tempo van
de huidige veranderingen ligt wel erg hoog,
beamen de aanwezigen. De grootste verandering
van de laatste twintig jaar, in elk geval in hbo-land,
lijkt wel de groepsgrootte te zijn. Luijben: ‘Achttien
jaar geleden stond ik voor groepen van zeven,
acht studenten. Dat zijn er nu 32. Ik ken de namen
van studenten niet meer. Als een mentor vraagt:
“Ik maak me zorgen om die en die, wat denk jij
daarvan?”, dan moet ik het antwoord schuldig
blijven. Dat betekent dat het in feite onmogelijk
is om aan competentiegericht onderwijs te doen.
Theo Thijssen zag zijn leerlingen zes dagen per
week. Ja, dan kan je inderdaad aandacht hebben
voor individuele ontwikkeling.’
Uiteindelijk is iedereen het roerend met elkaar
eens. Er is maar een oplossing: meer tijd en meer
geld. En ook die oplossing is van alle tijden.

De gelukkige klas wordt algemeen beschouwd
als een van de meest sociaal-maatschappelijk
geëngageerde werken over onderwijs. Leden van
de openbare bibliotheken kregen dit boek cadeau
ter gelegenheid van de actie Nederland Leest.

DvN
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DE GELUKKIGE KLAS
onderwerp van kerstontbijt

Jaap de Graaf, Bart Vroon en
Joyce Jankok (Kralingse Zoom) en
Manon van der Sar en Dilek Atas
(Academieplein).

Bij de verkiezingen werden er
ook nieuwe instituutsmedezeggen-
schapsraden (imr) gekozen.
De studentenopkomst was in
sommige gevallen iets hoger dan
bij de cmr. De personeelsopkomst
voor de imr’s (voorheen cluster-
medezeggenschapsraden) was
traditiegetrouw hoger dan bij
studenten. Dat varieerde van
17,55 procent bij het Instituut
voor Sociale Opleidingen tot
42,86 procent bij het Instituut
voor Management Opleidingen.
Bij de meeste instituten hoefden
er overigens geen verkiezingen
plaats te vinden omdat het aantal
kandidaten lager was dan het
aantal beschikbare zetels.

JvN

‘Een echte rampenoefening kost
ongelofelijk veel geld en voor-
bereiding’, vertelt Paul Burghardt
van Decis Lab. Voor zijn
organisatie is het een van de
redenen om te werken aan een
virtuele omgeving waarin je al
‘gamend’ een rampenoefening
kunt naspelen. En dat is precies
serious gaming, games met een
educatief doel.

Burghardt: ‘Wij bouwen daarom
een virtuele omgeving waarin je
vaker kunt oefenen. Second Life
gebruiken we daarbij als kapstok:
Het gaat er niet om dat je met het
mooiste programma werkt, maar
of het bruikbaar is.’ Second Life
heeft al gebruikers. Hen kun je
bijvoorbeeld betalen om aan een
virtuele rampenoefening mee te
doen, legt Burghardt uit.
Decis Lab gaat er ook van uit dat
mensen eerder een game zullen
spelen over bijvoorbeeld bedrijfs-
hulpverlening dan dat ze er een
foldertje over gaan lezen.
Burghardt: ‘Bovendien ga je pas
echt iets leren als je dingen doet.’

Bij het gamebedrijf Ranj hebben
ze hetzelfde uitgangspunt.
Zij maakten in opdracht van onder
andere opleidingsfondsen de
computergame Arbomasters.
De speler is een bouwvakker die
een woning moet opknappen en
daarbij goede en verkeerde
beslissingen kan nemen. Als hij bij
het lassen vergeet een veiligheids-
bril op te zetten, kan dat bijvoor-
beeld tot een oogbeschadiging
leiden, ofwel minder punten in het
spel. Albert-Jan Pomper van Ranj:
‘Je laat de mensen op zo’n manier
beleven wat er fout kan gaan.’
Dat ‘beleven’ werkt, blijkt uit het
succes van Hakland, ook gemaakt
door Ranj. Om de merkbeleving
van Hak (van de groenten) te
vergroten, bedacht Ranj een spel
waarin de spelers erwten moeten
kweken. Pomper: ‘Dat is een
succes, want het spel is in korte
tijd al door 60.000 mensen
gespeeld. Sommigen zijn echt uren
bezig.’ Van belang bij serious
gaming voor een breed publiek is
dat de techniek laagdrempelig is
en je de spellen niet hoeft te
downloaden, maar gewoon met
een eenvoudige computer op
internet kunt spelen.
Op de HR staat het onderwerp
serious gaming ondertussen nog
in de kinderschoenen, maakt
seminar-organisator Mohammed
Abdelghany kenbaar. ‘De school
doet er, nog, niets aan. Dit seminar
is het begin.’

JvN

Computergames speelde je tot voor kort slechts voor de lol.
Het kan ook anders, bleek tijdens het onlangs op

de hogeschool gehouden seminar Serious gaming waar
studenten en medewerkers konden leren over

deze educatieve manier van gaming.
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31/1/2008 alumni-avond sph/pedagogiek-
afgestudeerden

11/2/2008 start nieuwe minor Voorkomen
voortijdig schoolverlaten

19/2/2008 stagemarkt
3/2008 start post-hbo huiselijk geweld
22/4/2008 conferentie voor externe relaties

om het nieuwe instituut te
presenteren

Op stapel

16

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: ISO.

Lectoraat
• culturele en maatschappelijke vorming
• maatschappelijk werk en dienstverlening
• pedagogiek
• sociaal pedagogische hulpverlening

Bacheloropleidingen

Studenten, docenten & medewerkers in getal

3116

250

23

studenten

docenten

medewerkers

peildatum 20 december 2007

Auteur: Mirjam Goudswaard Illustratie: Marco Faasen

Instituutsportret

Museumpark
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Telefoon (010) 241 43 70 / 241 43 41
Fax (010) 241 43 59

Bedrijfsbureau
3e verdieping laagbouw: ma en do 8.00-19.00 uur/
di, wo, vr 8.00-17.00 uur
2e verdieping laagbouw: ma 8.00-16.30,
di/do 8.00-18.30, wo/vr 8.00-15.30 uur

Vertrouwenspersonen
Seaske Verbeek, Frank Rosema en Celine Manschot

��� Alumni-activiteiten
Jaarlijkse alumni-bijeenkomst

��� Studieverenigingen

��� Nieuwsbrief
Intern voor medewerkers, binnenkort ook voor
studenten

��� Instituutsprijs

Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)
Het ISO kent twee kenniskringen met in totaal vier lectoren:
Kenniskring Opgroeien in de Stad (KOS):
• lector Ton Notten
• lector Frans Spierings
• lector Judith de Ruijter (interview op pagina 28)
Kenniskring Levenslang Leren
• lector Anno van der Borg

Masteropleidingen:
• master urban education
• master begeleidingskunde
• master management & innovation

School of Social Work

Directie

Beroemde ISO-ers

Elk instituut kent een tweekoppige directie,
bestaande uit een voorzitter en een lid.
Deze directie heeft ervoor gekozen om het
voorzitterschap jaarlijks te laten rouleren.

Rob Elgershuizen is voorzitter van de directie van ISO.
Hij is sinds half augustus 2006 werkzaam bij de
Hogeschool Rotterdam en begonnen als voor zitter van
het toenmalige cluster RISO. Na het vormen van de
instituten is hij voorzitter bij ISO geworden.

Eric Bezemer is lid van de directie van ISO. Hij werkt
zo’n tweeënhalf jaar bij de Hogeschool Rotterdam. 
Hij is aangenomen als voorzitter van het voormalige
cluster p&s. Hij komt net als Rob Elgershuizen uit het
Rotterdamse werkveld. Samen hebben ze een divers
netwerk van contacten binnen de regio.

Studentenaantallen door de jaren
cluster RISO 1061 
p&s 1330

cluster RISO 1119
p&s 1634

ISO 3116

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Jo Hermanns
Hermanns studeerde psychologie en promoveerde in 1977 op een
onderzoek naar vroegtijdige onderkenning van ontwikkelings stoor -
nissen. Tegenwoordig is hij hoogleraar algemene opvoedkunde aan
de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 1 januari 2008
bijzonder lector aan de Hogeschool Utrecht, met als werkterrein
‘Hulpverlening in een gedwongen kader’. In samenwerking met 
drs. Marianne Kloosterman voerde hij een tussentijdse evaluatie uit
van het Rotterdamse jeugdbeleid. Deze evaluatie is te vinden op
www.johermanns.info.

Marie Kamphuis (1908-2004)
Marie Kamphuis heeft na de Tweede Wereldoorlog haar stempel
gezet op het maatschappelijk werk. Zo was ze vormgeefster van de
beroepsopleiding voor maat schappelijk werkers en pleitte ze voor
methodisch handelen. Ze legde de grondslag voor sociaal werk 
als een zelfbewust ambacht. Inspiratie voor het vak deed zij op
tijdens reizen naar Amerika. 
Bron: website Marie Kamp Stichting (www.mks.nl) 

Vmbo’ers klaarstomen voor mbo

Een vmbo-leerling klaarstomen voor het mbo
op niveau 3 of 4. Ga er maar aanstaan. Het is 
de stageopdracht van twintig tweedejaars
studenten pedagogiek. Zij hebben ieder een
leerling toegewezen gekregen als maatje. 
Het is de bedoeling dat de studenten er voor
hun leerling zijn en deze helpen bij het
bereiken van een opleiding op mbo-niveau.
Dus: samen leuke dingen doen, maar ook
kijken op welke punten de leerling begeleiding
nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld door middel
van huiswerk begeleiding of door het volgen
van workshops om tot een goede beroepskeuze
te komen. De vmbo-leerlingen doen vrijwillig
mee aan het project.
Margriet Clement coördineert het project 
met de titel Overtref jezelf in Rotterdam-Zuid
vanuit de kenniskring Opgroeien in de Stad. 
‘De leerlingen die door onze studenten worden
begeleid, zijn leerlingen met potentie.
Misschien vallen ze niet zo op, maar ze kunnen
wel gemotiveerd worden om iets te bereiken.
Ze hebben alleen wat meer structuur nodig’,
aldus Clement. 
‘We doen dit nu voor het eerste jaar en we
willen dat het continu blijft draaien. In het
ideale geval worden de leerlingen die nu
begeleiding krijgen, straks als ze op het mbo
zitten, zelf coach van een vmbo-leerling.’

Ingezoomd



Inge van der W
el (19) 

ColumnIn de prijzen

Terwijl ik wacht op een telefoontje, bedenk
ik me hoe vaak je wel op iets of iemand aan
het wachten bent. Ik schrik van alle kostbare
minuten die ik vandaag al heb verspild met
wachten. Netjes voor rood licht wachten,
doe ik niet altijd. Wachtmomenten vermijd 
ik het liefst. Wanneer ik wacht tot mijn
computer is opgestart, zet ik ondertussen
een kopje thee en terwijl ik wacht tot de
waterkoker klaar is, lak ik mijn nagels.
Wachten probeer ik vaak zo ‘nuttig’ mogelijk
te maken. Toch lukt dat niet altijd. Neem nou
de trein. Iedereen zeikt als die twee
minuutjes te laat is en het ergerlijke 
is dat je er niets aan kunt doen. Je blijft
geïrriteerd wachten terwijl de klok langzaam
doortikt. Als je deze trein mist, loopt je hele
dagplanning in de soep waardoor je weer
andere mensen op jóu laat wachten. Waar ik
me, en vele dames met mij, ook aan erger:
het wachten op mannen. Waar zijn toch die
ridderlijke mannen die heldhaftig je hart
veroveren en je meenemen op avontuur? 
Als wij moeten wachten totdat die ene leuke
kerel eindelijk eens actie onderneemt, kun je
wachten tot je een ons weegt (geen slecht
plan eigenlijk). Toen ik om inspiratie vroeg
voor een onderwerp voor deze column, gaf
een bekende als onderwerp ‘Ridderlijke
hoofsheid anno 2008 ver te zoeken’. Zou hij
doorhebben dat hij hier zelf ook een steentje
aan bijdraagt? Mannen: Waar wachten jullie
toch op? Wij zijn hie-hier! Het enige wat wij
ondertussen doen, is in de kou wachten op
onze droomprins terwijl het besef door -
dringt: Ware liefde is als de NS, te lang
wachten naar je zin… maar weten dat je niet
zonder kunt.  

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

In de wacht

1918

leerlingen zich hier meer verant -
woordelijk voelen. Dat zie je al
aan het schone gebouw; er ligt
geen papiertje op de grond.’

minder stage in Namibië
Emma Kirchner, rector op
Windhoek College of Education,
vindt dat basisschoolleraren en
leraren in opleiding uit Namibië
veel kunnen leren van hun
Nederlandse collega’s als het gaat
om samenwerken. De noodzaak
tot samenwerken is met name van
belang voor de hogere klassen in
de Namibische basisschool. 

Daar werkt men namelijk met
verschillende vakleerkrachten 
in plaats van met één leraar die
alle lessen verzorgt. Kirchner: 
‘De filosofie om meer samen te
werken is er bij ons wel, maar
wordt te weinig gepraktiseerd.’
Op de Rotterdamse basisscholen
viel het de Namibiërs daarnaast 
op dat er zoveel leerkrachten zijn,
vaak meerdere per klas. ‘In veel
gevallen zijn dat mbo- en hbo-
stagiairs die als onderwijs assistent
of leraar in een klas aanwezig zijn’,
motiveert Herman Hermans, de
man die namens de HR de
delegatie begeleidde. Dat dit in
Namibië lastiger is, heeft deels 
met het onderwijssysteem te
maken. Studenten van Schools of

educationmoeten wel stage lopen
maar een stuk minder dan
Nederlandse pabo-studenten. 
Omgekeerd kunnen we in
Nederland ook wat leren van 
het onderwijs in Namibië, meent
Sacky Iipinge. ‘Bijvoorbeeld hoe 
je omgaat met beperkingen qua
lesmateriaal.’ Hij wijst op het 
grote aantal computers in de klas -
lokalen. ‘Jullie hebben alles.’ 

MG /JvN

  Eén tot twee procent van de
wereld bevolking stottert. 
Deze hardnekkige spraakstoornis
trekt zich niks aan van sociaal -
economische of culturele scheids -
lijnen in de maatschappij: stotteren
manifesteert zich overal ter wereld
en in alle lagen van de bevolking. 
Coen Winkelman, docent logo -
pedie bij het Instituut voor
Gezondheidszorg (IvG) van de 
HR en medeauteur van het prijs -
winnende boek, houdt zich al 
meer dan dertig jaar bezig met
stotteren. Wat maakt stotteren
voor hem zo interessant? 
‘Stotteren is een ingewikkelde en
hardnekkige stoornis’, antwoordt
Coen Winkelman. ‘Het is een grote
communicatieve handicap en ik
vind het mooi om daar iets aan 
te kunnen doen. Er zitten veel
aspecten aan de behandeling 
van stotteren. Je moet niet alleen
spreek technisch aan de slag, 
je moet je ook op de sociale,
emotionele en cognitieve kanten
van deze stoornis richten in
behandeling. Zo zul je als
behandelaar bijvoorbeeld ook
verstand moeten hebben van
faalangst of stotterangst. Je hebt
stotteraars die je de oren van het
hoofd stotteren zonder dat ze daar
grote problemen mee hebben.

Maar er zijn ook mensen die
weinig stotteren, omdat ze het
spreken vanwege hun stotter angst
vermijden. Dat is misschien nog
wel de ergste vorm van stotteren.’
Het behandelen van stotteren is
een specialisatie binnen de logo -
pedie. Winkelman juicht toe dat de
HR het onderwerp ook op die
manier benadert en een specialist
heeft aangetrokken voor het
onder wijs over stotteren op
generalistenniveau. ‘Dat is niet 
op alle logopedieopleidingen zo.
Het is sowieso een terrein waar
veel gebeunhaasd wordt. Er zijn
diverse ‘scholen’ in de aanpak 
van stotteren. Wij hebben drie jaar
aan ons boek gewerkt, juist omdat
we geen ‘één-visie’-boek wilden
schrijven. Het heeft heel wat
onderlinge discussie opgeleverd,
met als resultaat dat er nu een
consensusboek ligt. 
‘Alle geëvalueerde methoden en
theorieën zijn erin opgenomen.
Dat is de kracht ervan. Zie het als
een receptenboek waar je je eigen
recept, lees: behandeling, uit kunt
kiezen. En waar je dan voor kiest,
hangt natuurlijk af van je cliënt.’
Stotteren – Van theorie naar
therapie leest als een gedegen
hand boek. Uitgebreid wordt inge -
gaan op de aard van de stoornis,
het ontstaan en de ontwikkeling
ervan, en de diagnostiek. Daarbij
speciale aandacht voor de ver -
schillende leeftijden, trainingen en
therapieën en het stabiliseren van
vooruitgang. ‘Tot onze vreugde is
het een standaardwerk geworden.
De bestaande boeken waren te
fragmentarisch, te theoretisch of
verouderd. Met dit boek kunnen
professionals, maar ook studenten
en belangstellenden uit de voeten,
omdat het zowel basis als ver -
dieping en zowel theorie als
therapie biedt.’

Stotteren – Van theorie naar
therapie, auteurs M. Bezemer, 
J. Bouwen, C. Winkelman m.m.v. 
M. Embrechts, uitgeverij Coutinho,
2006

EvdM

HR-docent
onderscheiden met 
prestigieuze

logopedieprijs

Pabo Namibië op werkbezoek bij HR

Met enige verbazing kijkt Sacky
Iipinge naar de twee jongetjes die
met een paars potlood de schors -
afdruk van een boom op een vel
papier wrijven. ‘Very interesting;
dit helpt je om de natuur te
waarderen’, zegt hij over de
buitenles milieueducatie van de
leerlingen van de Fridtjof Nansen
School. ‘Learning by doing’
gebeurt ook wel in Namibië maar
dat is volgens de vice-lector van
Windhoek College of Education
behoorlijk gelimiteerd. 
Het bezoek van Iipinge en twee
van zijn collega’s is een eerste
stap in het contact tussen de
Namibiërs en de HR. Doel is dat 
er in de toekomst studenten uit -
wisselingen plaatsvinden tussen
de twee onderwijsinstellingen.
Veel HR-studenten willen in hun
derde of vierde jaar immers graag
naar het buitenland. Om die reden
is de HR een netwerk met buiten -
landse pabo’s aan het opbouwen. 
Ook in Namibië is men daarin
geïnteresseerd maar duidelijk is
wel dat er grote verschillen
bestaan. Iipinge: ‘In Nederland
hebben docenten op basisscholen
meer vrijheid om hun curriculum
in te vullen, terwijl wij zijn
gebonden aan landelijke
examens.’ De Afrikaanse delegatie
kijkt op van de chaotisch ogende
taferelen in de Fridtjof Nansen
School waar klassikale lessen 
een uitzondering zijn. Toch vindt
men de Nederlandse manier van
lesgeven, en die van deze
Jenaplanschool in het bijzonder,
een goede. Iipinge: ‘Ik zie dat de
leraren van tevoren veel plannen
en ik zie ook veel commitment
bij hen. Ook lijkt het erop dat de

Drie vertegenwoordigers van
Windhoek College of Education
uit Namibië bezochten vorige

maand zowel de pabo van de HR
als enkele basisscholen. 

fo
to
: L
ev
ie
n 
W
ill
em

se

Eind vorig jaar werd het boek 
Stotteren – Van theorie naar therapie
onderscheiden met de Branco van

Dantzigprijs van de Nederlandse Vereniging
voor Logopedie en Foniatrie. 

HR-docent Coen Winkelman is een 
van de auteurs van het bekroonde werk. 

‘Very interesting’
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Mulder houdt haar kleren voortaan
aan en verkoopt haar pole fitness
programma aan fitnesscentra, 
leidt instructeurs op, tot in IJsland
en België toe, en geeft clinics.
‘Steeds zie ik meiden met min 
drie zelf vertrouwen binnenkomen
die ontdekken wat zij allemaal in
zich hebben. Je ziet ze opfleuren,
elke cursus weer. Het zijn gewone,
door snee vrouwen die iets
krachtigs willen neerzetten. 
Dat vind ik heel leuk.’
Paaldansen wordt niet langer
alleen met erotiek geassocieerd.
Zo vond in november 2007 het
eerste Nederlandse Kampioen -
schap Pole Fitness Contest plaats.
‘En juist de laatste tijd merk ik dat
ik profiteer van mijn opleiding’,
vertelt Mulder. ‘Zo moest ik tijdens
mijn stage ook een evenement
organiseren en sponsors werven.
En ik adviseer theater- en dans -
gezelschappen als het Nederlands
Danstheater bij paaldansscènes in
hun voorstellingen. Je zoekt
bewegingen die mooi in de
choreografie passen. Juist de
hoeveelheid van cmv-vakken komt
me nu van pas.’ 
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Afgestudeerd

Paaldansen: Oud-cmv-er Denise Mulder heeft 
deze sensuele act veranderd in een staaltje girlpower. 

Met de door haar ontwikkelde ‘pole fitness’ verovert zij nu
Nederland. In een kleine dertig fitnesscentra beoefenen

vrouwen van zestien tot zestig de sport 
waar je grote spierballen mee kweekt.

Stage en beroep

Zijn fifteen minutes of fame heeft
Joran eigenlijk al achter de rug.
Een paar jaar geleden maakte hij
de computergame Wuppieshooter.
Joran: ‘Ik was de wuppie heel erg
zat en daarom maakte ik dat
spelletje. Het sloeg aan, kwam 
op allerlei forums en zelfs op
GeenStijl.’ Dat hij de
Wuppieshooter en ook de andere
minigames bedacht en fabriceerde,
kwam goed uit toen hij solliciteer -
de voor zijn stage bij Ranj. ‘Daar
moest ik mezelf laten zien en ook
wat ik al had gemaakt. Het zijn
allemaal heel simpele spelletjes
maar zo zagen ze wel dat ik het
kon’, aldus Joran.
Bij Ranj werd hij meteen gezet 
op het maken van een serie mini -
games die aan de jeugdtelevisie -
serie Kika & Bob zijn gekoppeld.
Joran: ‘Daarbij moest ik het qua
techniek in eerste instantie doen
zoals ik het altijd al deed. Maar
zelf had ik het idee dat dat nog
steeds heel crappy, heel slecht
was. Ik wilde daarom de meer

gestructureerde vorm van
programmeren leren.’ Dat lukte,
met hulp van collega’s aan wie 
hij vragen kon stellen. ‘Voor mij is
dat geweldig: allemaal mensen om
me heen die aan grote projecten
werken en alles weten.’ Het meer
gestructureerde programmeren,
was voor Joran erg leerzaam. 
‘Bij het maken van spelletjes
maakte ik mij eerst nooit zorgen 
of ze ook op een langzame pc
konden werken, terwijl dat voor
Ranj wel belangrijk is.’
De cmd’er vindt het prettig dat hij
bij het bedrijf niet aan een groot
project meewerkt maar zelf mini -
games mag bouwen. ‘Ik kan nu
complete spelletjes afleveren. 
Wat ik maak, is binnenkort te
spelen. Voor mij is dat veel leuker’,
aldus Joran. Werkdruk vanwege
het ‘echte productieproces’ waarbij
hij dus ook aan deadlines is
gebonden, ervaart Joran niet. 
‘Ik heb zoiets niet eerder mee -
gemaakt maar de werkdruk is voor
mij niet zo hoog omdat ik best wel
snel werk.’ Binnen het team dat
aan de games voor tv werkt, is
Joran de stagiair maar hij voelt

zich onder zijn collega’s een
volwaardig medewerker. ‘Er wordt
hier weleens zoiets gezegd als: 
“Jij hebt niks te zeggen want je
bent stagiair.” Maar dat is plagerig
bedoeld, dat zijn geintjes.’ 
Joran heeft niet alleen interesse 
in de techniek van het maken van
een game. ‘Anders had ik wel
technische informatica gestudeerd
in plaats van cmd. Juist het totaal -
plaatje vind ik belangrijk én ik ben
creatief: ik kom snel tot ideeën.
Tekenen, handvaardigheid en
muziek kan ik allemaal wel.’ 
Deze vaardigheden komen bij het
maken van minigames voor Ranj
goed van pas, merkt de stagiair. 
Zo maakte hij voor een van de
games inmiddels ook de muziek.
Joran: ‘Ook als er iets moet
gebeuren dat niet met
programmeren te maken heeft,
grijp ik mijn kans.’

JvN

Geleerd op de HR: Brede kennis 
die je steeds kan toepassen

Gemist op de HR: Diepgang in elk vak

‘In het begin wat onzeker’
Stagebegeleider Frank Bovenkerk
vindt dat Joran enthousiast is en
het ‘supergoed’ doet. ‘Wel was hij
in het begin wat onzeker. Ik wist
dat hij bepaalde dingen kon maar
zelf was hij daar niet zeker van.’
Van stagiaires wordt bij Ranj
verwacht dat ze een bepaalde
gedreven heid hebben en dat 
ze al ervaring hebben met
programmeren. Joran voldoet daar
aan. Bovenkerk: ‘Juist dan kun je
ze heel veel leren.’ Ook Ranj-
project manager Albert-Jan Pomper
is zeer te spreken over Joran. 
‘We kunnen hem moeilijke
problemen voorleggen’, geeft hij
als voorbeeld. Pomper ziet wel dat
de stagiair ook nog het nodige
moet leren. ‘Aan Joran merkte ik
dat hij niet zo goed met feedback 
– die bedoeld is om van te leren –
kan omgaan. Als ik zei waarom
iets niet helemaal goed was,
reageerde Joran vaak met “ja,
maar…”. Dat ging bijvoorbeeld
over een bepaalde schrijfstijl die
hij gebruikte en die niet goed
overkwam op de klant.’

Tot 1996: 
cultureel maatschappelijke vorming
Nu: bedenker en instructeur pole
fitness

Curriculum Vitae
1992 – 1996 cmv aan de HR 
1996 module organisatiekunde Erasmus Universiteit
1996 – 2000 vertegenwoordiger, verkoper en agentschapdirecteur bij

beveiligingsbedrijf Cipe 
2001 – 2003 training en kampioenschappen striptease en paaldansen
2004 discothekentour 
2005 – heden Pole fitness Denise Mulder

HET SERIEUZE

PAALDANSEN 
als expressieve workout

‘Op mijn 22e was ik klaar met 
mijn opleiding cultureel
maatschappelijke vorming (cmv),
richting kunst en cultuur. Je leerde
daar van alles, maar van niks heel
veel. Anders dan bij een chirurg
wist ik na mijn opleiding niet in
welk beroep ik terecht zou komen.’
Mulder ging na haar studie drie
jaar de verkoop in bij een
beveiligings  bedrijf en schopte 
het er in korte tijd tot agentschap -
directeur. ‘Hard werken en veel
geld verdienen, maar ik was rond
de 25 jaar, wilde nog veel van de

wereld zien en bijzondere dingen
doen.’ Daarom nam ze van de ene
op de andere dag ontslag. Geen
inkomen. Alleen een vaag idee. 
‘Ik wilde dansen, en me sensueel
bewegen. Rond mijn vijftiende,
zestiende zag ik films waarin paal -
dansen voorkwam, zoals Showgirls
van Paul Verhoeven.’ Ze zette een
paal in huis om te oefenen en
begon op te treden in discotheken.
Dat bracht haar door heel Europa.
‘Toen al wilde ik niet in clubs
werken: Ik wilde een performance
weggeven waarbij je het publiek
tien minuten lang kan boeien. 
Aan het einde daarvan was ik twee
seconden naakt, maar tegen die

tijd ging het de bezoekers allang
niet meer om mijn lichaam, maar
waren ze onder de indruk van wat
ik kon.’ 
In 2002 won Mulder het
Nederlands Kampioenschap
Striptease, georganiseerd door het
blad Aktueel. In 2003 werd zij met
het onderdeel paaldansen eerste in
de Miss Nude World verkiezing in
de VS en in 2004 won ze de titel
op alle fronten. ‘Veel deelnemers
zetten een grote show op, met
pakken van minimaal drieduizend
dollar, confettikanonnen en
dansers. Ik deed een Lara Croft-
act, met alleen een topje en een
broek. Mensen vroegen mij: “Zou
je je niet omkleden?”’ Maar Mulder
verpletterde iedereen, zichzelf met
zwaarden, pistolen en lange haren
om haar paal zwaaiend. ‘Ik won
dankzij de kracht van eenvoud.’
De omslag naar haar huidige werk,
en van een sensuele naar een
sportieve performance, komt als
Mulder bij Oprah Winfrey een
‘tease workout’ van Sheila Kelly
ziet. ‘Een beetje sensueel draaien
met je lichaam, dat noem ik geen
workout. Met een paal gebruik je
zoveel kracht en zoveel ver -
schillen de spieren. Zo’n oefening
leent zich ideaal voor een fitness -
programma.’
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DE WUPPIESHOOTER

Computergames bouwen 
kon Joran de Raaff al. 

Tijdens zijn stage bij Ranj leert 
de derdejaars student

communicatie en multimedia
design (cmd) hoe het is 

om aan commerciële spelletjes 
te werken. NA 

WERK



HBO-KENNISBANK
Zonde toch, als maar drie mensen je afstudeerwerk lezen? 
De hogescholen hebben daarom de handen ineengeslagen met de hbo-
kennisbank. Hierop proberen de hogeschoolbibliotheken alle scripties
digitaal te verzamelen. Sommige hogescholen zetten overigens alleen
scripties in de etalage die een zeven of hoger kregen. 
www.hbo-kennisbank.nl. 
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Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel
een scriptieprijs waar afstuderende hbo’ers op
kunnen intekenen. Allerlei brancheorganisaties,
bedrijven, fondsen en stichtingen maken graag
goede sier met de laatste studieloodjes. 
Voor studenten snijdt het mes aan twee kanten:
het geld is mooi meegenomen in tijden van
oplopende studieschulden en het solliciteert
natuurlijk lekker met een prijs in je achterzak.
Gek genoeg weten vooral hbo-studenten de
weg naar de potentiële goudmijntjes moeilijk 
te vinden. Met een tiental inzendingen zijn veel
gulle gevers al aardig tevreden. Van de tachtig
scripties die de Sociaal-Economische Raad in

2000 ontving, was het leeuwendeel ingestuurd
door universitaire studenten. ‘Dat viel ons
tegen’, zegt een woordvoerder. ‘Helemaal als 
je ziet dat best veel hbo’ers gebruikmaken 
van onze scriptieservice.’ Ze hoopt op meer
inzendingen voor de SER-scriptieprijs 2008.
Bij de NBN Rabobank Scriptieprijs voor scripties
over bedrijfsethiek en maatschappelijk
verantwoord ondernemen kunnen ze ervan
mee praten. Daar kwamen dit jaar 26 in -
zendingen binnen en dat was voor de jury al
reden voor ‘grote voldoening’. ‘De eerste jaren
hadden we vijf inzendingen, dus 26 is een mooi
aantal’, verklaart Peter de Munck Mortier van
het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland de
blijdschap. De bachelorversie van de prijs kon
enkele jaren niet worden uitgereikt. ‘De ene
keer omdat de inzending niet prijswaardig 
was, de andere keer omdat er gewoon geen
inzendingen kwamen.’ Zodat het prijzengeld
van duizend euro terug in de pot kon. 

Ook de Dick Scherpenzeel aanmoedigingsprijs
voor studenten journalistiek (duizend euro)
bleef vorig jaar in de kast. De organisatie
ontving ‘twee of drie’ inzendingen van middel -
matige kwaliteit. Waarom studenten hun werk
niet hebben ingestuurd weet de organisatie
niet. ‘Ze hebben misschien geen zin of zijn
bang dat hun werk niet goed genoeg is’, zegt
een woordvoerder. ‘Maar het kan ook zijn dat
we er te weinig ruchtbaarheid aan hebben
gegeven.’

kritisch over hbo-niveau
Zou het soms aan het hbo-niveau liggen? 
Het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD)
besloot dit jaar dat hbo’ers niet meer mogen
meedingen naar hun HBD Scriptieprijs.
‘Studenten stuurden scripties in, geschreven
voor een bepaald bedrijf of voor een winkel -
keten’, zegt de coördinator van de prijs. 
‘Soms waren het gewoon ondernemingsplannen
die niet of maar gedeeltelijk openbaar waren.’ 
En daar kon de organisatie natuurlijk weinig
mee.
Nog kritischer over het hbo zijn ze bij de
Nationale Scriptieprijs van dagblad Het Parool
en de Universiteit van Amsterdam. Daar komen
jaarlijks zo’n driehonderd inzendingen binnen,
waarvan ongeveer dertig procent uit de hbo-
hoek. Maar in de zestien jaar dat Parool-
journalist Paul Arnoldussen jurylid is, heeft hij
nog nooit een hbo’er zien winnen. ‘Studenten
leveren een soort stageverslagen in of onder -
zoeken van een hoog praktisch niveau, de aan -
pak van een lesmethode in de kleuterklas bij -
voorbeeld. Prima, maar niet interessant voor
ons. Een van de criteria die wij stellen, is dat 
we van een scriptie een leuk journalistiek
verhaal kunnen maken. Er moet iets nieuws in
zitten. Het lijkt wel of het hbo domweg niet zo
verrassend of spitsvondig is.’

handdoek in de ring
De Amsterdamse Boekmanstichting, studie -
centrum voor kunst, cultuur en beleid, besloot
de handdoek in de ring te gooien: de Boekman-
Trouw Scriptieprijs bestaat sinds 2000 niet
meer. Het geringe enthousiasme van studenten

heeft volgens medewerker André Nuchelmans
wellicht te maken met de zware bevalling die
het schrijven van een scriptie vaak is. 
‘Veel studenten zijn zo blij dat ze klaar zijn dat
ze er daarna even niets meer van willen weten.’
Daardoor werd het trekken aan een dood paard.
‘Het was telkens ontzettend veel werk om
voldoende goede inzendingen binnen te halen.’
Bovendien konden er door het brede thema van
de prijs – kunst en beleid – vanuit allerlei onder -
wijsinstellingen en faculteiten inzendingen
komen. Het bleek ondoenlijk om met iedereen
contact te onderhouden. 
Dat is iets waar meer organisatoren op stuiten.
Ze flyeren en mailen zich soms een slag in de
rondte. Maar zonder eigen, nauwe contacten 
is het afwachten wat er met die goede
bedoelingen gebeurt bij hogescholen en
universiteiten. Reden voor FWG, een club van
samenwerkende zorgorganisaties, om er zelf
harder aan te gaan trekken. Een eigen
promotie team ging dit jaar op pad om de
jaarlijkse scriptieprijs Innovaties in de zorg
onder de aandacht te brengen. ‘Voorheen
hadden we geen enkele grip op wat er met het
promotiemateriaal gebeurde. Daarom zijn we
het maar zelf gaan doen’, vertelt Astrid
Westerbeek van FWG.

promotie vanuit hogescholen
Toch staan hogescholen beslist welwillend
tegenover scriptieprijzen en is er zeker
bereidheid om ze te promoten. Bij de Brabantse
Avans Hogeschool bijvoorbeeld worden
aankondigingen wel degelijk verspreid en op
intranet gezet, laat de woordvoerder weten.
‘Het is vervolgens natuurlijk aan de studenten
of ze er iets mee doen.’
‘Onze 34 instituten besteden zeker aandacht
aan de scriptieprijzen’, bezweert ook 
Matty Salimans, woordvoerder van Fontys
Hogescholen. ‘Het is toch een kroon op je
studie. En ook voor de school is het mooi 
als jouw student wint.’ De hogeschool is
momenteel bezig om alle prijzen centraal te
registreren in een goed toegankelijke database.
‘Al onze instituten hebben natuurlijk hun eigen
vakgebieden en prijzen. Ze brengen ze wel
onder de aandacht van hun studenten, maar 
de een is daar wat actiever in dan ander. 

Scriptieprijzen die de hogescholen en hun
faculteiten zelf uitloven, kunnen rekenen op
een hoger aantal inzendingen, al dan niet
geselecteerd door enthousiaste docenten. 
Niet gek dus dat goede contacten met de
opleidingen ook voor externe scriptieprijzen
een belangrijke succesfactor blijken. Tevreden
over de respons van hbo-studenten is bijvoor -
beeld de vereniging Bouwen met Staal. Die reikt
al bijna 25 jaar de StudentenSTAALprijs uit. 
Van de 25 inzendingen is zo’n veertig procent
afkomstig uit het hbo. Vanzelf gaat dat niet: 
De vereniging onderhoudt nauwe banden 
met de bouwkundeopleidingen. Ze organiseert
studentendagen, docentendagen en geeft 
een eigen tijdschrift uit. Volgens directeur 
Rob Lutke Schipholt staat de prijs om die reden
als een huis. ‘Iedereen kent de prijs. Studenten
die denken iets gepresteerd te hebben, weten
ons te vinden.’ 

Ook de scriptieprijs van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is
een begrip geworden. De beroepsorganisatie
houdt intensief contact met de verschillende
opleidingen fysiotherapie. Die selecteren zelf
het beste afstudeerwerk en dat wordt voor de
landelijke verkiezing aangemeld. Medewerker
Annelies den Hartog krijgt zelfs ‘een belletje’ 
als ze een keer laat is met het bericht dat er een
nieuwe ronde van start gaat. ‘Het is niet alleen
een strijd tussen studenten, je merkt tijdens
ons jaarlijkse congres dat ook docenten het erg
leuk vinden als hun student wint.’ 

Van de tienduizenden hbo-studenten die jaarlijks afstuderen,
dingen er maar weinig mee naar de vele scriptieprijzen die er 

te winnen zijn. Het aantal inzendingen – en het niveau – is vaak
zo laag dat sommige prijzen niet eens worden uitgereikt. 

Auteur: HOP/Femke Bakkeren  Illustrator: Kwannie TangScripties zijn GOUD WAARD, 

JE SCRIPTIE CASHEN
Scriptieprijs van Studenten.net, www.studenten.net, € 3500,- 
Nationale Scriptieprijs, www.parool.nl/nationalescriptieprijs, € 3500,-
Nationale Scriptieprijs Verantwoord Ondernemen, www.mvoscripties.nl, € 2500,-
Innovaties in de zorg (FWG), www.innovatiesindezorg.nl, € 2500,-
Informatie Scriptieprijs, www.informatie.nl/scriptieprijs, € 2500,-
SER Scriptieprijs, www.ser.nl, € 2000,-
Slachtofferhulp & Univé Scriptieprijs, www.fondsslachtofferhulp.nl, € 2000,-
Scriptieprijs Productschap voor Wijn, www.wijninfo.nl, € 1500,-
NBN Rabobank Scriptieprijs, www.bedrijfsethiek.nl, € 1000,-
Dick Scherpenzeelprijs voor journalistieke producties (niet alleen afstudeerwerk,
voor studenten tot en met 25 jaar), www.scherpenzeel.org, € 1000,- 
Piet Gilhuis-scriptieprijs (Vereniging voor Milieurecht), www.milieurecht.net, € 850,-
StudentenSTAALprijs, www.bouwenmetstaal.nl, diverse prijzen tot € 750,-

maar niemand komt CASHEN

PROFIELEN.HRO.NL

elke dag vers onderw
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geen maagd meer
De Après Skihut bewaar ik voor
het laatst. Ook hier weer een
enorme rij om naar binnen te
mogen. Gelukkig worden we dit
keer buiten al vermaakt. Een luid
schreeuwende dj alias entertainer
maakt ons deelgenoot van wat er
binnen gaande is. ‘Lang zal ze
leven Annemiek’, dendert het over
het plein. ‘Want Annemiek is jarig
en ze is sinds vandaag geen
maagd meer. Gefeliciteerd meid.
Drie hoeraatjes voor Annemiek.’
Binnen gaat het hele circus
gewoon door. Er heerst een 
Frans Bauer-achtige sfeer, ieder -

een zingt uit volle borst mee en in
tegenstelling tot de andere tenten
is het publiek hier niet op elkaar
maar voornamelijk op de bar
gericht, waar twee Apres Skihut-
hunks in geel T-shirt met huislogo
zich hevig staan uit te sloven. 
Een van hen begint wild naar me
te zwaaien en via de bardame
krijg ik te horen dat hij me wat te
drinken wil aanbieden. Daar zeg
ik natuurlijk geen nee tegen. 
Even later sta ik met een flesje
Smirnoff Ice – ’t is tenslotte gratis
– mee te hopsasa’en en voelt het
net alsof ik de hele dag op de
piste heb gestaan. ‘Oké dames,
even een vraagje’, dendert het
verder. ‘Wie van jullie is van plan
vanavond in zijn eentje naar huis
te gaan?’ Het blijft stil. ‘Wie gaat er
met z’n eigen vent mee?’ Iets meer
enthousiasme. ‘En wie gaat er
vanavond met een vreemde mee
naar huis?’ Twee dames naast mij
beginnen opvallend luid te joelen.
Gelukkig staat de muziek lekker
hard. 

SvdM

CHINAMAAND IN CENTRALE
BIBLIOTHEEK ROTTERDAM
China is een groot land en Chinezen vind je over de hele
wereld, zo ook in Rotterdam. We kennen natuurlijk de Chinese
afhaalkeuken en de Chinese Muur, maar wat weten we nu echt
van de Chinese cultuur? China is de laatste tijd veel in het
nieuws en dan vooral door de booming economie. Niet gek dus
dat we steeds meer geïnteresseerd raken in de rijke geschiede -
nis en cultuur van dit megaland. En nu het Chinese nieuwjaar in
februari valt, staat de Centrale Bibliotheek Rotterdam deze hele
maand in het teken van China. 
Met je Studenten Uitpas krijg je € 7,- korting op een
lidmaat schap bij de Rotterdamse Bibliotheek. 
Je betaalt dan slechts 21 euro in plaats van 28 euro
voor een jaar.

Enjoying Reading
De expositie Enjoying Reading vormt de basis voor deze thema -
maand. De fototentoonstelling laat portretten zien van lezende
inwoners van Shanghai, de Chinese zusterstad van Rotterdam.
In de zomer van 2008 zijn de rollen omgedraaid en presenteert
de Shanghai Library een fototentoonstelling van lezende
Rotterdammers. Naast Enjoying Reading is er nog een aantal
andere expo’s te zien. 
Verder zijn er tal van workshops zoals theeproeverijen en
proef lessen Chinese taal en worden films vertoond. Je kunt
kiezen uit titels als In The Mood For Love, House Of The Flying
Daggers en Jacky. Kijk voor het volledige programma op de
site.

Enjoying Reading
1 t/m 29 februari 2008

Centrale Bibliotheek Rotterdam
Toegang gratis

www.bibliotheek.rotterdam.nl 

Wil je nog meer korting? Vraag de Studenten Uitpas van het
Rotterdams Uitburo (gratis) aan op www.studentenuitpas.nl. 

Het is pas elf uur, maar de rijen
voor de deuren liegen er niet om.
Buiten vriest het dat het kraakt en
de kunstijsbaan voor de deur
maakt de gevoelstemperatuur er
ook niet hoger op. Snel ergens
naar binnen dus. Bij Coconuts,
toevallig ook nog eens de tent
met de warmste – want tropische
– uitstraling, valt de rij gelukkig
mee. ‘Aloha’, roept de barman me
enthousiast toe en de sfeer zit er
meteen lekker in. Eenmaal binnen
springen de palmboom muur -
schilderingen, aanprijzingen voor
tropische mixdrankjes en salsa-
en merengueklanken me
tegemoet. Afgezien van een paar
verdwaalde en luidkeels zingende
Feyenoord-hooligans op een vrij -
gezellenparty, is het merendeel

van het publiek hier van
Caribische afkomst. Hoewel de
avond nog maar net is begonnen,
is het podium bij het raam al
compleet in beslag genomen door
dansende koppeltjes die heel
goed hebben opgelet tijdens
salsales of gewoon natuurtalent
hebben. Ik durf er als leek in ieder
geval niet zo maar tussen te gaan
staan. Hoe dan ook, feesten
kunnen ze hier wel en al snel ben
ik vergeten hoe koud het buiten
was. 

hete aardappel
Op naar de volgende tent. In de rij
bij ’t Fust, het oudste en bruinste
café op het Stadhuisplein, is het
publiek beduidend jonger en
witter. ‘Geweldig die vakantie’,
roept een middelbare scholier 
met stekelhaar en bontkraag
enthousiast tegen zijn vrienden.
‘Wanneer krijg je nou de kans 
om je doordeweeks helemaal
klem te zuipen? En dat twee
dagen achter elkaar?’ Over de
lange rij voor hun favoriete kroeg
zijn ze minder te spreken.
‘Kunnen we anders niet eerst even
naar de Café De Beurs?’, wordt er
geopperd. ‘Nee man, ik ben mijn
hete aardappel thuis vergeten’,
lacht weer een andere stekel -
harige jongen. Als ik door de
detectie poort heen ben – wel zo’n
veilig idee, zeker nu na oud en
nieuw ook uitgaan niet meer 
‘Al Qaida-proof’ blijkt te zijn –
probeer ik me tussen de party -

gangers richting bar te wurmen.
Want zo hoort het natuurlijk bij
een bruin café; lekker met je
biertje aan de bar hangen. In de
hoek tegenover me zitten drie
opgetutte vriendinnen een beetje
mooi te wezen. Af en toe nemen
ze een slokje van hun zoete witte
wijn. 
In de verste verte geen vriendjes
of aanbidders te bekennen. Maar
in een volgestouwde tent als 
’t Fust word je ook snel over het
hoofd gezien. Iedere vierkante
centimeter ruimte is gevuld en de
enige manier om enigszins op te
vallen, is het hoge podium te
beklimmen en een solo dans -
showtje weg te geven. Maar dat
moet je wel durven. Een beetje
alcohol doet dan vaak wonderen.
Zo ook vanavond in ’t Fust. 

Hoewel de oud en nieuw-feesten 
nog vers in het geheugen liggen, 

is het op het Stadhuisplein alweer business as usual. 
‘Lang zal ze leven Annemiek’, dendert het vanavond 

over het plein. ‘Want Annemiek is jarig en 
ze is sinds vandaag geen maagd meer.’ 
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AL QAIDA-PROOF

Coconuts
Stadhuisplein 19
Dansen in tropische sferen
010 4130804
www.coconuts.nl

Café ’t Fust
Stadhuisplein 21
Oudste bruine café op het plein 
010 4129841
www.fustcafe.nl

De kleine Après Skihut
Stadhuisplein 29
Ook leuk als je niet kunt skiën� 
010 2133846
www.deapresskihut.nl

uitgaan op  Stadhuisplein
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The Darjeeling Limited, een reis met
hobbels  *****
Een reis die verbroedering tot stand moet
brengen. Daar draait het om in The Darjeeling
Limited, de nieuwste film van regisseur 
Wes Anderson (o.a. The Royal Tenenbaums) 
die voor het eerst in Nederland op het IFFR 
te zien is. Anderson geeft in deze film een
indringen de kijk in een superdisfunctioneel
gezin. De gebroeders Whitman leven al een
jaar met elkaar in onmin. Om weer naar elkaar
toe te groeien, ondernemen zij een lange
treinreis door de kleurrijke landschappen 
van India. Maar eerst ontmoeten we in de
proloog Hotel Chevalier de jongste telg Jack 
(Jason Schwartzman). Deze miniatuur zoomt 
in op Jacks moeizame relatie met zijn vriendin.
De focus van het verhaal verandert zodra zijn
oudste broer Francis (Owen Wilson) Jack
uitnodigt mee te gaan naar India. Na een
zwaar motorongeluk heeft Francis besloten 
om samen met zijn broers een intensieve
treinreis te maken. Peter (Adrien Brody), de
middelste, gaat alleen mee omdat zijn hoog -
zwangere vriendin op punt van bevallen staat
en hij weinig trek heeft in zijn aanstaande
vaderschap. 
The Darjeeling Limited gaat meer over de reis
dan over de bestemming. We krijgen mooie
landschappen voorgeschoteld, de broers be -
zoeken verschillende tempels. Leuke plaatjes.
Maar die verhullen niet dat de verschillende
verhaallijnen als los zand aan elkaar hangen.
Irritant is bovendien dat niet duidelijk wordt
waarom de broers met elkaar in de clinch
lagen. Maar kijk je door deze tekortkomingen
heen, dan is The Darjeeling Limited een ver -
makelijke film. En zijn er zijn genoeg grappige
en memorabele momenten, zoals de scène
waarin de broers de trein worden uitgezet
omdat ze hun net gekochte cobra laten
ontsnappen. Zo belanden ze in de Indiase
woestijn met elf grote koffers, een printer en
een lamineerapparaat. The Darjeeling Limited
mag dan een film met hobbels zijn maar is, als
je avontuurlijk bent ingesteld, worth the ride.

HA

Mary J. Blige
Imperfect maar gelukkig
*****
Je zou het niet zeggen als je haar
zo op MTV ziet ronddansen, maar
Mary J. Blige is al best een oude
rot in het vak. Haar eerste album
verscheen in het obscure jaar ’92,
toen Nirvana en Michael Jackson
nog de hitlijsten aanvoerden.
Daarom is het op z’n minst
opmerkelijk te noemen dat haar
twaalfde album Growing Pains is
gaan heten. Je zou denken dat de
‘Queen of Hip-Hop Soul’ onder -
tussen wel weet hoe ze haar
zaakjes moet regelen, maar als 
je de cd beluistert, blijkt ze
verrassend twijfelachtig. En dat
doet deugd. Het is tegenwoordig
moeilijk om een artiest te vinden
die niet gelijk roept dat hij/zij de
beste/mooiste/geilste/rijkste/
snelste is, maar Mary J. schreeuwt
juist van de daken dat ze
imperfect en daar gelukkig mee
is. Vandaar Growing Pains, omdat
pijn nou eenmaal bij groeien
hoort. En omdat het Mary J. is die
dit alles zingt, is het ook nog eens
een buitengewoon prettige R&B-
plaat geworden met een warm
geluid. 
De titel slaat onbedoeld ook op
het verschijnen van het album,
dat al veel eerder in de winkels
had moeten liggen, maar waarvan
de release in verband met het
uitkomen van het nieuwe album
van Beyoncé uitgesteld werd.
Volgens de geruchten waren ze
bang voor tegenvallende verkoop -
cijfers, maar wat dat betreft hoeft
een volwassen Mary J. Blige geen
concurrentie te verwachten van
kinderpopje Beyoncé.

RJ

Hedendaagse spanningen in
Snijpunt *****
Nelleke Noordervliet is een van 
de succesauteurs van nu. En daar -
om werd haar nieuwste roman
Snijpunt onlangs als een soort
Dan Brown-boek geïntroduceerd
met een heuse boektrailer,
compleet met een flikkerend mes
en een gedragen voice-over van
Noordervliet zelf. Wie haar
eerdere romans en de kritieken
daarop kent, ziet regelmatig het
woord ‘monumentaal’ opduiken.
Noordervliet doet in ‘grote’
verhalen. Moeiteloos jongleert 
ze met verhaallijnen, plots en
personages. Ook Snijpunt mag
monumentaal genoemd worden.
De roman vertelt het verhaal van
drie mensen: de evenwichtige
lerares Nora, haar zestienjarige
dochter Franca en ex-man Guido,
zoon van een Brabantse kapster

en een Italiaanse gastarbeider die
hij nooit heeft gekend. Alle drie
staan ze op een snijpunt in hun
leven. Nora wordt op school door
Ali, een islamitische leerling,
aangevallen met een mes. Door
die aanval wordt zij ‘uitgenodigd’
tot een vijandschap die haaks
staat op haar eigen humanistische
waarden en die haar isoleert van
haar ‘weldenkende’ collega’s die
niet de moed kunnen opbrengen
om haar te steunen. Niks in Nora’s
afkomst, opleiding, levenswijze of
overtuiging heeft haar voorbereid
op deze wending, en zo vaardig
als zij normaal door het leven
ging, zo onthand staat zij nu. 
Ex-man Guido ondertussen
worstelt zich door het leven: Niet
gekend door zijn vader twijfelt hij
aan zijn bestaansrecht. 
Het mislukte huwelijk met Nora
heeft het er niet beter opgemaakt.
Hij is in de ban van de verdwenen
leermeester E. Fischer en volgt
zijn spoor naar Italië. Daar hoopt
hij zijn verblijfplaats te
ontmaskeren en zo eindelijk
erkenning te krijgen. Als hij niet
terugkeert, gaat dochter Franca in
Italië naar hem op zoek. Nora op
haar beurt gaat op zoek naar
Franca, waarna een grande finale
volgt. Een ontknoping die mij een
beetje boven de pet gaat. Liever
had ik gezien dat Noordervliet
haar grote talent had gebruikt om
van Ali een personage in plaats
van een bijfiguur te maken. Want
hém had ik echt graag willen leren
kennen en begrijpen. 

EvdM

27

De zomerhit van 2008  *****
Bespraken we vorige maand reeds
een hiphop-album van eigen
bodem, deze maand gaan we daar
nog eens dunnetjes overheen.
Maar nu niet met een instant-
kraker wiens reputatie hem al
licht jaren vooruitgesneld was,
maar met het onbevangen en
onbekende Reflexy dat zich vanuit
het zachte zuiden gevestigd heeft

in het centrum van Nederland
(Utrecht uiteraard). Het grote
verschil tussen Extince en Reflexy
zit hem niet in de dansbaarheid of
kwaliteit – wat dat betreft doen ze
weinig voor elkaar onder – maar in
diepgang en inhoud. Waar Extince
de kletsmajoor bij uitstek is, hoor
je van rappers Andel en Sil zelden
een woord dat niet tien keer is
afgewogen voordat het uiteindelijk
werd vastgelegd. Tel daarbij op dat
het album van voor naar achter in
eigen beheer is geproduceerd en
uitgebracht en het is geen wonder
dat de heren er zo’n acht jaar over
hebben gedaan om het af te
krijgen. Maar neem je de tijd om
het eindresultaat een aantal keren
aandachtig te beluisteren, dan
hoor je bijna letterlijk de weg die
de twee mannen hebben afgelegd.
Reflexy komt eerder kwetsbaar
over dan betweterig, iets wat bijna
een unicum mag heten in hiphop.
Er is wel ruimte voor verbetering,
maar die schuilt meer in een pro -
fessionele studio dan in de teksten
of beats. Al met al geeft De Andere
Kant van de Spiegel genoeg denk -
voer om lekker op repeat te laten
staan. Vooruitlopend op zaken die
nog moeten komen, meld ik vast
de zomerhit van 2008:
Komkommertijd.

Het album is te bestellen/
beluisteren op www.deshit.nl of
myspace.com/reflexy RJ

Kandidaat Dutch Bloggie 2008: GeenStijl *****
Omdat het aan het begin van het nieuwe jaar een goede
Hollandse gewoonte is om eens lekker op de zaken vooruit
te lopen, willen wij natuurlijk niet achterblijven en
bespreken we één van de meest in het beeldscherm
springende kandidaten voor de titel van Dutch Bloggie
2008: GeenStijl. 
Waarom juist GeenStijl? Omdat ze vorig jaar al werden
uitgeroepen tot beste weblog van Nederland. Omdat de
jury toen al tot op het bot verdeeld was over deze
beslissing. Omdat ze in 2007 – en in 2008 waarschijnlijk
ook weer – het meest spraakmakende weblog waren.
Omdat ze dit jaar hoogstwaarschijnlijk wéér gaan winnen.
Daarom dus.
Eigenlijk kan je sowieso niet meer om GeenStijl heen. 
Óf je bent fan van de nieuwste vorm van subjectieve
verslag geving, óf je walgt van deze vooringenomen
stemming makerij. Een middenweg is er amper. Feit blijft
dat GeenStijl het medium weblog een nieuwe en machtige
invulling heeft gegeven door de gevestigde regels
compleet aan de laars te lappen, daar waar andere weblogs
zich in den beginne nog conformeerden aan de oldschool
regels der journalistiek. Sinds GeenStijl weet je dat wat
eigenlijk niet gezegd mag worden, uiteindelijk toch wel
boven tafel komt. En net als een vermoorde cineast of een
verguisd cabaratier geeft GeenStijl de uitersten aan van het
strijdtoneel waarbinnen wij discussie voeren. Of ze hier -
mee dit jaar opnieuw gaan winnen, moeten we afwachten,
maar als de redactie de eigen lezers weer oproept zo vaak
mogelijk te stemmen, zijn ze toch minstens voor vijftig
procent zeker van prolongatie. Terecht? Wat mij betreft is
het wel weer tijd voor iets nieuws – al gebiedt de eerlijk -
heid te zeggen dat ik het toch blijf lezen – en verder
moeten we maar afwachten tot de uitreiking van de Dutch
Bloggies, ergens in maart.

RJ

Voor de denkende docent *****
Het staat er niet met zoveel woorden maar na
het lezen van het eerste nummer van Beroep:
Docent wordt het nog maar eens duidelijk:
Goed onderwijs staat of valt met de beschik -
baarheid van goede, inspirerende docenten. 
Het maandblad (negenmaal per jaar) voor
docenten in het beroepsonderwijs bevat een
reeks lezenswaardige artikelen die docenten
aan het denken kunnen zetten. Zo gaat het
bijvoorbeeld over competentiegericht leren 
dat kritisch wordt bekeken maar nu eens niet
de grond wordt ingeboord. De conclusie: 
Het concept is goed maar de uitvoering deugt
vaak niet. Beroep: Docent schrijft ook over de
multitaskende student die tijdens het college
mobiel bereikbaar blijft. Mag dat? Psycholoog
Guido Band is er helder over: ‘We zijn allemaal
taakcombineerders geworden. Die ontwikkeling
is niet meer te stoppen.’ Het betekent echter
niet, stelt Band, dat je áltijd moet multitasken.
Bepaal dus wanneer het wel mag en wanneer
niet. ‘Bouw eventueel halverwege de les een
sms-moment in’, luidt een van de tips in het
artikel. 
Dat het vervolgens aan de docent is om zijn
studenten zo te boeien dat ze aan andere tasks
minder behoefte hebben, vermeldt het artikel
niet. Juist van inspirerende docenten leer je iets,
of dat dan competentiegericht gebeurt maakt
veel minder uit. Van belang voor beleidsmakers
is om deze professionals de waardering en
status te geven die ze verdienen. In salaris
maar ook in professionele vrijheden. Waarom
heeft de goede docent (nog) niet dezelfde
status als een huisarts of een succesvol
zakenman? Een mooi onderwerp voor een van
de volgende nummers van Beroep: Docent. 

JvN
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Arbeid adelt

‘De rode draad in mijn loopbaan 
is mijn interesse in vraagstukken
rondom sociale ongelijkheid,
bijvoorbeeld wat betreft sekse 
en etniciteit. Hoe kun je ervoor
zorgen dat mensen hun talenten
benutten en de samenleving daar
mét hen van kan profiteren?’,
vertelt De Ruijter.

Na haar promotie-onderzoek aan
de Erasmus Universiteit naar
beroepen- en beloningsstructuren
kwam De Ruijter in 2002 als senior
onderzoeker/adviseur in dienst
van Arbeid Opleidingen Consult 
in Tilburg. ‘Een baan die ik nu
combineer met mijn lectorschap.
Ook in Tilburg ben ik bezig met
thema’s die mijn werk bij de
hogeschool raken. Zo heb ik in

opdracht van het ministerie van
OCW een grootschalig evaluatie -
onderzoek gedaan naar
vernieuwings projecten in het
vmbo, gericht op het terugdringen
van uitval en het versterken van
beroepsoriëntatie.’
Hetzelfde thema staat ook op de
KOS-agenda. ‘Ik houd me bijvoor -
beeld bezig met beroepsbeelden.
Jongeren uit kansarme milieus
hebben vaak meer ondersteuning
nodig bij hun beroepsoriëntatie
dan ze krijgen. Scholen doen er
wel wat aan, maar als ouders hun
kinderen er niet of onvoldoende bij
kunnen begeleiden – bijvoorbeeld
door ze een beroepentest te laten
doen of samen naar open dagen te
gaan – dan blijken jongeren vaak
geen of een heel onrealistisch
beroepsbeeld te hebben. Dat kan
zich gaan wreken als de gekozen
opleiding vervolgens tegenvalt en
ze ermee stoppen. Als je de oor -
zaken achter schooluitval
ontrafelt, dan is dat verkeerde of
ontbrekende beroepsbeeld vaak
een van de oorzaken. In het
project ‘Overtref jezelf in
Rotterdam Zuid’, waarin vmbo-
leerlingen tijdens hun onderwijs -
loopbaan worden gecoacht door
studenten pedagogiek van de
Hogeschool Rotterdam, gaan we
kijken hoe de beroepsbeelden van
de deelnemende vmbo-leerlingen

zich ontwikkelen en hoe we deze
beelden kunnen versterken.’
Ook verdiept De Ruijter zich in 
het onderwerp maatschappelijke
stages. ‘In 2011 moet de maat -
schappelijke stage binnen alle
scholen in het voortgezet onder -
wijs volledig zijn ingevoerd.
Scholen zijn daar nu heel druk mee
bezig. Wij als KOS willen hier graag
kennis over verzamelen om die
vervolgens aan het veld en onze
opleidingen beschikbaar te
stellen.’ Daarnaast is De Ruijter
bezig met de opzet van een
alumni-onderzoek onder afgestu -
deerden van de master urban
education en het verkennen van
samenwerking tussen de KOS en
het bedrijfsleven. ‘Bijvoorbeeld
met ambachtelijke branches. 
Het bedrijfsleven kan immers een
belangrijke rol spelen in het bieden
van kansen aan jongeren.’
Dat De Ruijter juist in Rotterdam
aan deze onderwerpen werkt,
vindt ze inspirerend. ‘Rotterdam 
is een interessante en mooie stad.
Er zijn grote problemen, maar er is
ook veel talent. Er valt een hoop te
winnen en ik lever daar graag een
bijdrage aan via mijn werk als
lector.’

EvdM

Nieuwe lector KOS Judith de Ruijter

‘Er is veel talent dat nu niet wordt gebruikt’
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PROFIJTJES
NACHT VAN DE FOOI ZOEKT BESTUURSLEDEN
Heb je affiniteit met ontwikkelingswerk en wil je je hiervoor inzetten in
Rotterdam? Overtuig de Rotterdamse horeca om een avond hun fooi af
te staan voor het goede doel! Ga naar www.nachtvandefooi.nl of mail
naar info@nachtvandefooi.nl. Vorig jaar is er ruim 100.000 euro
opgehaald voor het goede doel.

GEZOCHT 10 VRIJWILLIGERS VOOR ONDERZOEK
Gezocht 10 vrijwilligers van maximaal dertig jaar voor
haalbaarheidsonderzoek ten bate van opvang van straatkinderen in
Senegal in april 2008. Vereisten: flexibel, goede kennis Franse taal.
Ervaring met (straat-)kinderen of internationale samenwerking is een
pre. Aanmelden: elvira@communicadofoundation.org

TE KOOP AANGEBODEN
Renault Laguna Break RTE, wit, 1.9 dTi. November 1999, 243.000 km.
Hoofdsteunen achter, trekhaak en bagageafdekrol. Prijs: € 2.800.
Interesse? Bel: 0113-56 35 32.

LSVB ZOEKT NIEUW BESTUUR
De Landelijke Studenten Vakbond zoekt een nieuw bestuur voor 
2008-2009. Voor meer informatie over de bestuursfuncties en de
sollicitatieprocedure, kijk op www.lsvb.nl. 
Solliciteer voor 22 februari 2008.

ZAKENPROFIJTJES
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. 

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

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

CENTRALE DISCOTHEEK ROTTERDAM 
Meer dan 300.000 cd’s en alle *muziek-dvd’s* leen je bij de Centrale
Discotheek Rotterdam. En nu zijn ook 8.000 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.

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.

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.

De kenniskring Opgroeien in de Stad (KOS) 
heeft sinds dit collegejaar een derde lector: sociologe 

Judith de Ruijter. De sporen die zij heeft verdiend 
met haar onderzoek op het terrein van onderwijs en arbeid, 
met speciale interesse in de positie van lager opgeleiden,
maakten haar een geschikte kandidaat voor deze post. 

Onlangs verscheen Hbo-docenten in beeld: Collegiale
consultatie in 40 columns, een boekje voor studenten,
docenten, opleidings managers en bestuurders, dat
naast columns die eerder in Profielen verschenen ook
twintig prikkelende nieuwe columns bevat. Columns
die onder andere gaan over beoordelen in een DDR-
cultuur, leerrechten, competenties, vakantie en
portfolio’s. Ze zijn in dit boekje voorzien van speltips
waardoor ze niet alleen verleiden tot een glimlach
maar ook helpen bij het spelen van het student type -

spel, het tellen van de zegeningen als docent en het
herbeleven van nare onderwijservaringen. 
René van Kralingen is docent bij de leraren opleiding
van de HR en adviseur bij Onderwijs advies bureau Van
Kralingen. Sinds november 2006 vult hij maandelijks
een column in Profielen.

Hbo-docenten in beeld: Collegiale consultatie in 
40 columns, uitgeverij Nelissen, 
ISBN: 97890244 17599, € 9,90

Nieuw boek Profielen-columnist
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