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Niet slecht
Jaarlijks onderzoekt Elsevier Thema ‘Studeren’,
een bijlage van het opinieweekblad, de
kwaliteit van hbo- en universitaire opleidingen
door middel van een digitale enquête onder
hbo’ers. Deze keer is de tevredenheid gepeild
van bijna vierduizend studenten, verdeeld over
tien studies in de drie domeinen ‘techniek’,
‘zakelijke diensten, economie & recht’ en
‘gezondheid, gedrag & maatschappij’.
De HR is dit jaar eenmaal eerste en eenmaal
laatste in de ranking van beste opleidingen
van Nederland. De beste opleiding logistiek en
technische vervoerskunde (ltv) van Nederland
vind je aan de Hogeschool Rotterdam, maar
ook de slechtste MER-opleiding (management,
economie en recht). Elektrotechniek scoorde
hoog met een 7,4 (overigens met een hoger
cijfer dan de 7,1 van ltv) en bereikte daarmee
de tweede plaats van de elektrotechniek-
opleidingen.
Al met al heeft de HR heeft het niet slecht
gedaan. Dat grote hogescholen en hogescholen
in de Randstad altijd slechter scoren dan de
kleine christelijke scholen in het oosten van
het land, mag bekend worden verondersteld.
Dat gezegd hebbende doet de HR het met een
zevende plek helemaal niet slecht, alhoewel er
op de statistieken wel wat valt af te dingen, en
beter dan de meeste andere grote-steden-
hogescholen als die van Amsterdam en Utrecht.
Inholland en de Fontys-vestigingen komen in de
top 14 zelfs helemaal niet voor. Goede cijfers
dus. Het lijkt erop dat het oiio-beleid van de
hogeschool (outside in – inside out) een
belangrijke rol speelt. Het betrekken van de
praktijk bij de studie is volgens betrokkenen
van groot belang. Organisatie en communicatie
daarentegen zijn al jaren en blijven een punt
van zorg, bij alle hogescholen. Onderwerpen
als ‘uitslag binnen termijn’, ‘communicatie met
student’ en ‘rooster colleges en tentamens’
blijven zorgenkindjes. Hoe kan dat nou?
Er worden antwoorden gegeven als een
groeiend studentenaantal, een veelheid aan
communicatiemiddelen binnen de hogeschool,
stapels van honderd werkstukken per docent,
maar toch. Onbevredigend is het wel dat deze
‘kleine kwaliteit’ jaar in jaar uit een probleem
blijft. Misschien wordt het, in navolging van het
succesvolle oiio-beleid, tijd voor een hoge-
schoolbreed o(rganisatie) & c(ommunicatie)-
beleid, wat neerkomt op praat met elkaar, mail,
bel en reageer op tijd!

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen
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klacht van
Student accountancy
tegen
Voorzitter van de examencommissie van het
Instituut voor Financieel Management (IFM)
uitspraak college van beroep
ONGEGROND

Tentamen gestolen
Vorig jaar hebben studenten ingelogd op
het account van een docent. Daarbij is een ten-
tamen met het bijbehorende correctiemodel
gestolen. Het is niet duidelijk welke studenten
tijdens het tentamen beschikten over de
gestolen antwoorden. Daarom heeft de
examencommissie besloten om het tentamen
ongeldig te verklaren. Hierna kregen de
studenten twee mogelijkheden om het vak te
herkansen.
Eén van de studenten is het niet eens met
de gang van zaken. De student zegt dat hij de
dupe is geworden van een beveiligingsfout van
de school. Verder vindt hij het frustrerend dat
een examencommissie zomaar tot zoiets kan
besluiten. Hij kan door dit besluit nog niet
afstuderen.
De voorzitter van de examencommissie geeft
aan dat zij geen individuele maatregelen kon
nemen, omdat nooit duidelijk geworden is
welke studenten met de code van de docent
ingelogd hebben. En het is in zo’n geval niet na
te gaan welke studenten wel en welke niet op
de hoogte zijn van de inhoud van een
tentamen. Daarnaast legt de voorzitter uit dat
de examencommissie altijd beslissingen mag
nemen als het gaat om de uitslagen van
toetsen. Doordat er direct herkansingsmogelijk-
heden zijn aangeboden, vindt de voorzitter van
de examencommissie dat er juist gehandeld is.
De voorzitter merkt nog op dat de student het
vak meerdere keren gevolgd heeft en nooit
hoger gescoord heeft dan een 3.9 en deze keer,
zonder lessen bij te wonen, een 8 heeft
gehaald.
Volgens het college van beroep is er geen
twijfel over de diefstal van het tentamen.
En in zo’n geval kan niet vastgesteld worden
welke studenten het tentamen nog eerlijk
gemaakt hebben. Het is daarom terecht dat de
examencommissie de uitslagen ongeldig heeft
verklaard. De examencommissie heeft twee
mogelijkheden geboden om het tentamen als-
nog te halen. De student heeft er toen zelf voor
gekozen om deze niet te maken. Het college
van beroep vindt dat de examencommissie in
dit geval juist gehandeld heeft.

MG

welles-nietes De concurrentie

Mijn kamer… Ik woon bij mijn
ouders in Berkel en Rodenrijs.
Ik heb een grote zolderkamer die
soms erg rommelig kan zijn, maar
wel fijn. Alleen het puntdak vind
ik vervelend omdat het lastig is
dingen op te hangen.

Bijbaantje… Momenteel werk
ik bij de C1000 in Berkel als
caissière. Het is een prima baantje
en ik heb leuke collega’s. Wel is het
erg eentonig. Als mijn contract in
november niet wordt verlengd, ga
ik misschien iets anders zoeken.

Als ik uitga… Ik ben eigenlijk
niet zo’n uitgaanstype. Soms ga ik
naar vriendinnen om gezellig te
kletsen of een filmpje te kijken. In
mijn vrije tijd schrijf en lees ik veel
of zit ik thuis met mijn ouders.

Met 1 miljoen… Ik zou niet
weten wat ik met zoveel geld zou
moeten doen! Ik denk dat ik een
leuk huisje voor mezelf zou kopen.
De rest van het geld zou ik
doneren aan een weeshuis in
Roemenië, waar een vriendin van
mij heeft gewerkt.

Mijn ideale lief… Ik heb geen
vriend, maar al vanaf de middel-
bare school heb ik een goede
vriendin. Zij woont in Nijmegen
en daarom zien we elkaar niet zo
vaak. Ik kan overal met haar over
praten en we zijn erg vertrouwd
met elkaar. We hebben voor-
namelijk contact via de mail.

Als ik de baas was van de
HR… Zou ik zorgen dat de docen-
ten vaker hun mailbox checken.
Ook zou ik ervoor zorgen dat
belangrijke informatie ruim op tijd
op N@tschool wordt gezet. Dan
kunnen studenten op tijd aan hun
werk beginnen.

Wakker maken voor… Het liefst
blijf ik ’s ochtends lekker slapen,
maar voor een vakantie naar Rome
wil ik wel wakker gemaakt
worden. Ik wil al heel lang naar
Rome omdat de geschiedenis me
interesseert. Waarschijnlijk ga ik
binnenkort ook.

Favoriete website… Hotmail
bezoek ik elke dag om mijn mail te
checken. Google vind ik ook fijn.
Je kan er veel op vinden waardoor
je op andere relevante sites stuit.

Vijf jaar geleden… Was ik al
begonnen aan Tweestrijd. Ik was
zeventien toen ik ermee klaar was.
Omdat ik een moeilijke periode op
school had, heeft het tot vorig jaar
geduurd voordat het boek werd
uitgebracht.

Ooit… Word ik logopediste. Ik wil
eigenlijk ook nóg een boek uit-
brengen. Ik ben al begonnen aan
een verhaal, maar ik weet nog niet
of het wat wordt.

De roman Tweestrijd is te bestellen
bij de uitgeverij Free Musketeers
www.freemusketeers.nl

RvG
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Op vijftienjarige leeftijd schreef Eline Biewenga de roman Tweestrijd die vorig jaar
is uitgebracht. Het boek gaat over de innerlijke worsteling van Michaël, een Duitse militair,

tijdens de jodenvervolging. ‘Ik was geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en
wilde een boek schrijven met een andere invalshoek dan die van Amerika of Nederland.’

ELINE BIEWENGA (20)
Derdejaars logopedie
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Profielen kijkt over de heg bij collega-hogeschool- en universiteitsbladen.

Havana – Hogeschool van Amsterdam
Studiepunten beperkt geldig
Een pabostudente van de Hogeschool van
Amsterdam beleefde de schrik van haar leven
toen zij te horen kreeg al haar studiepunten
kwijt te zijn. Na een jaar gestopt te zijn met
haar studie, schreef zij zich weer in. De regel
op de pabo is dat behaalde studiepunten vijf
jaar geldig blijven. Dit geldt niet als de student
tussentijds stopt.
Hiermee probeert de opleiding te voorkomen
dat studenten die tussentijds stoppen een
diploma halen op basis van verouderde les-
stof. De pabostudente kan na veel getouwtrek
weer rustig ademhalen: Zij mag haar behaalde
studiepunten toch houden.

hskwin – Windesheim
Studenten gedupeerd door fout
boekenlijst
Tweedejaarsstudenten aan de Hogeschool
Windesheim in Zwolle raakten voor maximaal
200 euro gedupeerd doordat zij verkeerde
boeken hebben aangeschaft. Door een
technische fout stond er een verkeerde
boekenlijst op de hogeschoolsite. Studenten
bestelden aan de hand van deze boekenlijst
twee verkeerde boeken. Zij dienden een klacht

in, maar Windesheim is niet van plan alle
kosten te vergoeden. Alleen de studenten die
de boeken via Westerhoff hebben aangeschaft,
krijgen ze vergoed. De hogeschool gebruikt
als argument dat zij niet kan controleren welke
studenten er wel of niet de verkeerde boeken
hebben aangeschaft.

Observant – Universiteit Maastricht
Geen Vlaamse erkenning Nederlandse
diploma’s
Een Vlaamse oud-studente van de Universiteit
Maastricht (UM) wacht nog steeds op Vlaamse
erkenning van haar masterdiploma. Tussen
2005 en 2007 behaalde zij haar bachelor en
master cultuur- en maatschappij weten-
schappen. Toen de oud-studente daarna ging
solliciteren kwam zij erachter dat haar
diploma’s niet werden erkend door de Vlaamse
overheid. Ondertussen is wel haar bachelor
erkend, maar haar master nog niet. Hierdoor
kwam zij niet in aanmerking voor de baan bij
het stadsbestuur van Antwerpen. De Vlaamse
is niet de enige die dit is overkomen. De UM
spant daarom een zaak tegen Vlaanderen aan
om automatische erkenning van Nederlandse
diploma’s af te dwingen.

RvG
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Wat stond er in jouw ontwikkelingsplan?
‘Voor mij is het belangrijk dat ik echt fit ben.
Het nadeel van mijn sterke lichaamsbouw is dat
mijn eerste tien meters niet zo snel zijn. Als ik
echt fit ben, is mijn snelheid hoger en ben ik
goed. In mijn plan stond ook dat ik ervoor
moest zorgen dat mijn strafcorner zo scherp
mogelijk zou zijn voor de Spelen. Daar trainde
ik wekelijks apart op, met een speciale trainer.’

Hoe ben je erachter gekomen dat jij een
strafcornertalent bent?
‘Ik vond het al heel jong leuk om te doen. Vanaf
mijn achtste ging ik met mijn broers naar het
veld om een beetje op goal te pushen. Toen ik
bij het Nederlands elftal onder zestien kwam,
ben ik mijn corner actief gaan ontwikkelen.
Je bent heel wat jaren verder voordat je een
perfecte corner hebt. Al met al train ik er nu
acht jaar op, waarvan de laatste vier jaar het
meest intensief. Wat ik mee heb, is dat ik – net
als de meeste strafcornerspecialisten – best
groot en sterk ben. Je hebt kracht nodig om die
bal zo hard mogelijk richting goal te pushen.
Maar de allergrootste succesfactor is trainen.
Als ik er nu vier weken niet aan mijn werk, dan
kan ik best een corner nemen, maar die is niet
zo perfect als op de Spelen. Het gaat echt om
aanpassingen van vijf centimeter of met je stick
twee graden draaien of zo. Wil je goed zijn, dan
moet je dus hard blijven trainen.’

Je komt zelf niet uit een stereotype hockey-
milieu. Hoe was het om de top te bereiken in
een sport die altijd zo’n sterk upperclass-
stempel heeft gedragen? Waren er sociale
codes die je moest leren?
‘Nee, hockey is allang geen elitesport meer.
Het is echt niet zo dat iemand in ons team
boven de groep staat omdat haar moeder
huisarts of advocaat is. Bij ons thuis hockeyde
de hele familie, maar mijn vader werkte in de
bouw en mijn moeder was kleuterleidster.
Dat is nooit een punt geweest.’

Om een echte topper te worden, moet je kritiek
leren incasseren. In de documentaire Goud zie
je hoe jullie coach Marc Lammers worstelt met
de manier waarop hij jullie kan bekritiseren.
Is dat typisch iets van een vrouwenteam?
‘Ik denk dat er in een herenteam makkelijker
op tafel gegooid kan worden wat er speelt.
Bij ons is iets meer uitleg en duidelijkheid
nodig. Ik denk wel dat dat iets vrouwelijks is.
Maar ik vind dat op zich niet slecht. Een van
onze sterke punten was juist de onderlinge
communicatie. We waren heel direct naar
elkaar, maar wel op een normale manier. Ikzelf
heb kritiek gehad op mijn fitheid, en daar heb
ik aan gewerkt, met als gevolg dat ik goed heb
kunnen presteren.’

Je bent 23 jaar en je hebt alles al gewonnen
wat er te winnen valt in de hockeysport.
Wat heeft het jou gekost?
‘Ik kan er geen gewoon studentenleven op
nahouden, ik heb studievertraging en ik moet
regelmatig sociale afspraken afzeggen. Maar
tegelijkertijd zeg ik: Het hockey heeft me
alleen maar mooie dingen gegeven. Om met
één groep naar één doel toe te werken, dat is
echt een heel goed gevoel. Dat geeft zo’n vol-
doening.’

De hype gaat nu liggen na die euforische
Spelen. Het leven wordt misschien zelfs wel
weer een beetje saai. Kun je daar tegen?
‘Ja, de tijd van feesten is voorbij, maar ik vind
het eigenlijk wel fijn dat ik weer eens kan
uitslapen en mijn school kan oppakken. Vorig
jaar heb ik niks aan mijn studie commerciële
economie gedaan, nu heb ik met de docenten
een schema gemaakt om de draad weer op te
pakken. Laat dat gewone leven maar komen
hoor.’

In de meeste takken van sport hebben de
Nederlandse vrouwen tijdens de afgelopen
Olympische Spelen beter gepresteerd dan de
mannen. Is dat toeval of heb je er een ver-
klaring voor?
‘Nee, dat lijkt me gewoon toeval. Ik denk dat
iedereen zich zo goed mogelijk heeft voor-
bereid. Het zou toch raar zijn als de mannen
dat niet hadden gedaan.’

Hoe is die voorbereiding bij het dameshockey-
team verlopen?
‘We zijn met z’n allen naar Oman geweest
en daar hebben we twee avonden bij elkaar
gezeten om te brainstormen over de beste
voorbereiding voor Peking. Zo hebben we
afgesproken in het jaar voorafgaand aan de
Spelen werk en studie even stil te zetten.
Roken, drinken en stappen zouden we ook
een jaar lang laten. Vanaf januari 2008 zaten
we elke week drie dagen bij elkaar in een hotel,
zodat we ook de avonden konden gebruiken,
en trainden we tien keer per week. Verder
maakte iedereen een persoonlijk ontwikkelings-
plan waarin je beschreef wat je wilde ver-
beteren richting de Spelen. Zonder problemen
hebben we ons aan deze afspraken gehouden;
het waren onze eigen plannen.’

Olympisch kampioen Maartje Paumen

Hoe kan het dat je zo gegroeid bent als
hockeyer? Met elf doelpunten was je topscoor-
der van de Spelen en bij je club wist je je doel-
saldo ook flink te verhogen: van veertien in
seizoen 2006/2007 naar 23 in 2007/2008.
‘Heel belangrijk is geweest dat ik vier jaar
geleden van Oranje Zwart naar Den Bosch ben
gegaan (al tien jaar op rij landskampioen –
red.). Daar speel ik met de top van Nederland.
Ik heb vooral veel geleerd van internationals
als Minke de Booij en Mijntje Donners. En na
mijn blessure van vorig jaar besefte ik pas echt
hoe leuk ik hockey vind. Misschien dat ik daar-
voor toch niet alles gegeven heb. In die drie,
vier maanden dat ik geblesseerd was, had ik
de tijd om na te denken over wat ik nog wil
bereiken. Ik wilde hoe dan ook bij de Spelen
zijn. Het rare is dat ik nog nooit zoveel met
mijn sport ben bezig geweest als toen ik
geblesseerd was. Ik ging elke avond naar de
training op de club kijken, ik zat bij de fysio
en de fitness. Zo heb ik gezorgd dat ik zo snel
mogelijk weer op het veld stond en goede
prestaties heb kunnen neerzetten.’

Auteur: Esmé van der Molen Fotografie: Ronald van den Heerik

Interview

‘Hockey heeft me alleen maar
mooiedingen gegeven’

Ze heeft de best gevulde prijzenkast van alle topsporters
die aan de Randstad Topsport Academie van de HR studeren: Maartje Paumen,
strafcornerspecialist van het Nederlandse dameshockeyteam,
regerend wereld- en Olympisch kampioen. Na de zegetocht van deze zomer
begint het gewone leven weer. Profielen sprak haar op de Kralingse Zoom.

De Nederlandse waterpolodames haalden ook
goud, maar zij hebben veel minder in de spot-
lights gestaan dan jullie. Wat vind je daarvan?
‘Ik denk dat het voor de buitenwereld vooraf
al duidelijk was dat wij hoge ogen zouden
gooien en dat men daarom meer met ons
bezig was. Daar komt bij dat hockey steeds
populairder wordt. Maar ik moet zeggen:
Ik heb iedere waterpolowedstrijd gezien en ik
heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten.
Ik vond het fantastisch om naar te kijken, en
ze hebben net zo’n mooie prestatie neergezet
als wij.’

Door de elkaar opvolgende successen van het
team en de bekendheid van bijvoorbeeld Fatima
Moreira de Melo is er een soort stardom om het
hockey heen ontstaan. Voel je je daarin thuis?
‘Ach, het is wel grappig. Je moet naar tv- en
radioprogramma’s en je wordt gevraagd om
clinics en presentaties geven.’

Die nevenfuncties van Fatima of de sexy foto’s
van Ellen Hoog in de Sportweek, komt dat nog
ter sprake in het damesteam? Roept het
misschien irritaties op?
‘Nee, ik heb me daar echt geen moment aan
gestoord, en anderen in het team volgens mij
ook niet. De een vindt het leuk om een clinic te
geven, terwijl iemand anders graag in een blad
staat.’

PROFIELEN.HRO.NL
elke dag vers onderwijsnieuws



Een bekentenis: De illustratie bij dit artikel slaat
de plank volledig mis. Om productietechnische
redenen moesten we de illustratie vóór het
bijwonen van de les groepsdynamica maken,
maar zoals de manager op dit plaatje tussen de
twee kijvende medewerkers in staat: helemaal
fout. Zo directief en bemiddelend moet je
conflicten niet willen oplossen. Sterker nog, je
moet sowieso ophouden met alles maar te
willen oplossen als manager. Het gaat erom dat
je medewerkers ‘mede-eigenaar’ maakt van het
probleem. Want iemand die ergens eigenaar van
is, voelt zich verantwoordelijk en heeft dus ook
belang bij een oplossing.
Dat is, in een paar pennenstreken, waar de les
op deze vrijdagmiddag over gaat. Maar zo aan-
nemelijk als het klinkt, zo lastig is het in het
echte leven. Aan de hand van situaties uit de
praktijk van de studenten gaat de groep met de
theorie aan de slag. ‘Het begint ermee dat je de
overtuiging hebt dat mensen in staat en bereid
zijn problemen op te lossen’, legt docente
Willie Kouwenhoven uit. ‘Heel cruciaal is dus
dat je medewerkers hun deel geeft. Zeg jij:
“Als je er niet uitkomt, dan kom je maar bij mij”,
reken maar dat ze dan
aan je bureau staan.
Beter is het je team-
leden te coachen hun
verantwoordelijkheid
te nemen.’

‘Maar hóe doe je dat dan?’, vraagt een studente.
‘Ik heb altijd gedoe met de vakantielijsten.
Steeds komen dezelfde mensen naar me toe
die willen schuiven. Die zeggen gewoon: “Mijn
kinderen zijn drie weken bij mijn ex, dus de
andere weken moet ik vrij krijgen.” En ze zijn
echt niet bereid om ook maar een beetje
flexibel te zijn.’ ‘Dus’, antwoordt docent
Kouwenhoven. ‘legt zo’n medewerker het
eigenaarschap van die vakantielijst geheel bij
jou. Als je in zo’n situatie nou eens vragen gaat
stellen, en geen oplossingen aandraagt.’
De groep gaat vervolgens in subgroepjes gaan
oefenen met dit soort situaties. ‘We hadden
enorme moeite om niet steeds in de oplossing
te schieten’, evalueert een groep zichzelf na
afloop. ‘Ik heb het gevoel dat je overal met een
bochtje omheen moet’, geeft een andere
studente aan. ‘Alsof je moet gaan slijmjurken.’
Maar met slijmen heeft het niks te maken. Wel
met effectiviteit, maakt Kouwenhoven duidelijk.
‘Als jij gaat dreigen en zegt: “Als jij dit niet doet,
dan gaan we…”, vinden medewerkers dat echt
niet leuk. Coach je ze richting hun eigen
oplossing, dan heeft dat uiteindelijk veel meer

resultaat.’
En dat laatste is een ‘inzicht’, geeft een
van de studenten aan. Voor dit jaar is
het laat, maar volgend jaar gaat hij echt
proberen om zijn teamleden ‘mede-
eigenaar’ te maken van de vakantie-
planning.

EvdM

De associate degree is een tweejarig
programma in de
bacheloropleiding
met een eigen
wettelijke graad.
De Hogeschool
Rotterdam heeft
één AD:
management in
de zorg.
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Onderwijs Actueel

‘Beter kan ik het niet zeggen’. Hoe vaak heb ik
dat niet gehoord als ik er een student op wees
dat een bepaalde passage letterlijk was over-
schreven. Voor veel van onze studenten is
kennis informatie. Die vind je in boeken, tijd-
schriften en op websites. Wat is erop tegen als
je een overzichtelijke informatiebron gevonden
hebt om die informatie over te nemen? Niets
toch? Als je de bron maar vermeldt.
Kennis is geen informatie. Informatie bestaat
uit gegevens. Die krijgen betekenis als er een
bepaalde orde in wordt aangebracht. Daarvoor
zijn begrippen nodig: Die zorgen voor samen-
hang. Dat kan niemand anders voor ons doen.
Dat zullen we zelf moeten doen. En daarom
kunnen we geen kennis vergaren zonder te
denken, zelf te denken en binnen de informatie
die ons wordt aangereikt orde op zaken te
stellen.
Wie de zogenaamde Dublin-discriptoren
gelezen heeft, weet dat de crux van het hbo-
niveau het werken met kennis is. Dat houdt
denken in, zelf denken. Wie om zich heen kijkt
– en beter nog: zichzelf goed kent – weet dat
zelf denken weinig voorkomt. Zelf denken is
niet gemakkelijk. Ook wij docenten nemen
maar al te graag de ons aangeboden informatie
klakkeloos over. Ook wij hanteren al te vaak het
‘beter-kan-ik-het-niet-zeggenprincipe’.
Horatius schreef 2000 jaar geleden dat er moed
voor nodig is om je verstand te gebruiken. Er is
inderdaad moed voor nodig om zelf te denken.
Als we onze studenten daadwerkelijk met
kennis willen laten werken, zullen we de moed
moeten hebben hen daar toe aan te zetten.
Maar zonder de moed eerst zelf te gaan denken
zal dat niet lukken. Overtref jezelf is, zoals
bekend, het adagium van onze hogeschool.
Ik stel voor dit te vervangen door: Denk zelf!
Heb de moed zelf te denken.

Wouter Pols is pabodocent, lid van de
kenniskring Opgroeien in de stad en docent aan
de masteropleiding Urban Education.
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Het is één van de maatregelen
waarmee OCW het lerarentekort te
lijf gaat. ‘Maar bij deze oplossing
heb ik veel vragen over de
kwaliteit’, zegt Ans Buys, directeur
van de Fontys lerarenopleiding in
Tilburg en voorzitter van het over-
legorgaan van lerarenopleidingen.
‘Er is een groot verschil tussen het
volgen van een vakinhoudelijke
universitaire bachelor en lesgeven
in hetzelfde vak op een middel-
bare school. De didactiek wordt
gigantisch onderschat en het
lerarenberoep tekort gedaan als
je denkt dat je zoiets in een minor
kunt regelen.’ Dat is
Van der Moolen roerend met haar
eens. ‘Als je zorgen hebt over de
kwaliteit van de lerarenop-
leidingen en je zegt aan de andere
kant dat bachelorstudenten die
een minor van een half jaar
hebben gevolgd wel voor de klas
kunnen, dan ben je in mijn ogen

Een lesbevoegdheid voor universitaire studenten die
een educatieve minor hebben gevolgd, draagt niet bij aan
de kwaliteit van het onderwijs, vrezen hbo-lerarenopleidingen
en de Algemene Onderwijsbond. Ook Hans van der Moolen,
directeur van het Instituut voor Lerarenopleidingen van de HR,
vindt dit voorstel van de kwaliteitsagenda van OCW
een ‘slecht plan’.

Kritiek op nieuwe
lerarenopleidingen

lokkertje
De Algemene Onderwijsbond
(AOb) is eveneens kritisch.
‘Deze studenten moeten niet
worden gezien als volwaardig
leraar’, zegt AOb-woordvoerder
Jurjen van den Bergh. Hij kan zich
voorstellen dat studenten met een
minor op zak een status krijgen
als leraar-in-opleiding, zoals ook
bij zij-instromers gebeurt. Maar
lesgeven door studenten is zeker
geen structurele oplossing voor
het lerarentekort. ‘Alleen omdat
het vijf voor twaalf is op de onder-
wijsmarkt, vinden we deze maat-
regel als lokkertje acceptabel.’
Opvallend gezien de kritiek vanuit
hbo-instellingen, is de HBO-raad
wel positief over het plan.
‘We vinden het goed dat er ver-
schillende manieren worden be-
dacht om mensen te kwalificeren
voor het onderwijs’, zegt woord-
voerder Annelieke van Schie. Toch
vindt ook zij dat de kwaliteit niet
in gevaar mag komen. ‘Eisen op
het gebied van kwaliteit en didac-
tiek moeten voor iedereen gelden,
ook voor deze studenten.’
Gerard van Drielen, lid van het
college van bestuur van de
Hogeschool Rotterdam, onder-
schrijft dit. ‘In het hbo wordt de
kwaliteit van opleidingen getoetst
door de visitaties en accreditatie
van de NVAO. Wij hechten er sterk
aan dat dat ook voor de leraren-
opleidingen geldt. Het zou een
noviteit zijn die nergens in het hbo
voorkomt en een ontwikkeling zijn
die ongewenst is als deze leraren-
opleiding die kwaliteitstoets niet
hoeft te ondergaan. Dit idee wordt
door de hbo-instellingen breed
gedragen en de HBO-raad gaat
dan ook op korte termijn met het
ministerie verder praten.
Overigens zitten er ook goede
elementen in het plan van het
ministerie. Meer aandacht voor

het niveau van taal en rekenen
in het onderwijs en investeren in
een gezamenlijke kennisbasis met
eindtermen, daar zijn wij het van
harte mee eens. Het veld is daar
overigens al druk mee bezig.’

onwezenlijk
Zullen universitaire studenten in
de praktijk inderdaad een grote
rol spelen bij het oplossen van het
lerarentekort, zoals OCW denkt?
Ans Buys van Fontys heeft haar
twijfels. ‘Alle universiteiten samen
leiden slechts 620 masterstuden-
ten op voor het lerarenberoep.
Minder dan alleen al op onze hbo-
masteropleiding in Tilburg.
Het zou mooi zijn als het aantal
aan de universiteit verdubbelt,
maar dat moet wel evenredig
zijn met de investeringen die je
in deze groep doet.’
Ook Van der Moolen vreest dat dit
plan de kwantitatieve nood niet
zal lenigen: Slechts een op de
vijftig universitaire masterstuden-
ten studeert als leraar af. ‘Al ver-
dubbelt dit aantal met de komst
van de bachelorleraren, dan weegt
dit niet op tegen het verlies aan
kwaliteit. Al met al een onwezen-
lijk plan.’
Het ministerie rekent op heel
andere cijfers. Onderzoeksbureau
ResearchNed hield een peiling
onder achthonderd bachelorstu-
denten die overweldigend positief
reageerden. Maar liefst 86 procent
vindt de nieuwe regeling een
goede zaak, tegenover zes pro-
cent afkeurende studenten. Meer
dan de helft zou meer over deze
verkorte lerarenopleiding willen
weten. Met name onder studenten
van de sector ‘gedrag & maat-
schappij’ is de nieuwsgierigheid
groot.

De nieuwe lerarenopleiding is
één van de maatregelen uit een
heel pakket, waarvoor de regering
de komende drie jaar honderd
miljoen euro beschikbaar heeft
gesteld. De ‘educatieve minor’ ligt
overigens nog op de tekentafel.

DvN/HOP

Als manager krijg je regelmatig te maken met conflicten.
Bij de associate degree management in de zorg trainen de tweedejaars
daarom op hun conflictvaardigheid.

Van wie
is dit probleem?

niet geloofwaardig bezig. Dit staat
bovendien op gespannen voet
met het plan van de minister om
meer hoger opgeleiden voor de
klas te krijgen.
‘Op dit moment is het zo dat
iemand die een universitaire
opleiding heeft gevolgd in een
jaar zijn of haar lesbevoegdheid
aan de universiteit kan halen óf
als zij-instromer naar een hbo-
lerarenopleidingen gaat en na een
duaal traject van twee jaar leraar
wordt. Een bachelorstudent zou
dit binnen een half jaar kunnen?
Dat lijkt me niet.’
Van der Moolen plaatst ook vraag-
tekens bij de suggestie van de
staatssecretaris dat lesgeven een
bijbaantje is. ‘De staatssecretaris
(Van Bijsterveldt – red.) suggereer-
de dat studenten beter voor de
klas kunnen staan dan vakken
vullen bij Albert Heijn; een heel
ongelukkige vergelijking die geen
recht doet aan het leraarschap.’

‘Dit plan doet geen recht
aan het leraarschap’
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Focus op lichamelijke zorg
We weten het allemaal: Omdat het
aantal ouderen toeneemt, en die
groep ook nog eens steeds ouder
wordt, groeit het aantal mensen
met dementie. Van de ouderen

boven de negentig jaar is veertig
procent dement, boven de tachtig
is dat twintig procent. Nederland
telt op dit moment 200.000
mensen met dementie. Zestig tot
zeventig procent van de demen-

terenden heeft de ziekte van
Alzheimer, de meest voorkomende
vorm van dementie.
Lector Jacomine de Lange kwam
bij toeval met het thema dementie
in aanraking. ‘Eind jaren tachtig

deed ik voor het Trimbos-
instituut, mijn andere werkkring,
onderzoek naar taken van ver-
pleegkundigen in de psychiatrie
waarbij ik ook moest observeren
op een ouderenafdeling. Mijn
interesse in dementie is toen
ontstaan. Een paar jaar later, in
1990-1991, deed ik voor het eerst
onderzoek naar de manier waarop
verzorgenden met dementerende
ouderen omgaan, in Stadzicht en
Antonius Binnenweg hier in
Rotterdam. Ik trof veel goed-
willendheid aan, maar het viel me
ook op dat er weinig zicht was op
de psychologische kanten van
dementie. De zorg was vooral
gericht op het lichamelijke en het
moest allemaal blij en vrolijk zijn.
Er was weinig ruimte voor het
verdriet dat ook bij dementie
hoort. Het heersende beeld was
bovendien: Als je dement bent,
kun je niks meer. Dementerenden
werden ook eerder in een ver-
pleeghuis opgenomen dan nu
het geval is.’

Wat doe je met een lepel?
‘Als een oudere vergeetachtig
begint te worden, wordt dat snel
in verband gebracht met demen-
tie. Maar om die diagnose te
stellen, moet er wel meer aan de
hand zijn. Om te beginnen zijn er
inderdaad geheugenstoornissen:
Je weet niet meer waar je je
sleutels hebt gelaten, je kunt niet
op namen komen, je weet niet
meer hoe voorwerpen heten.
Ook je oriëntatie in tijd, plaats en
personen is verstoord. Eerst weet
je het jaar niet meer waarin we
leven, dan raak je het jaargetijde
‘kwijt’ en op het laatst heb je geen
idee meer welke dag het is. Ineens
kun je de weg naar huis niet meer
terugvinden na het boodschappen
doen. En hoe dieper je gaat
dementeren, hoe moeilijker het
wordt om de mensen uit je om-
geving te herkennen.

‘Verder krijg je problemen bij
het uitvoeren van dagelijkse
handelingen waardoor je niet
langer normaal kunt functioneren.
Als je een toilet bijvoorbeeld niet
meer als een toilet herkent, dan
weet je ook niet dat je erop moet
plassen. En eten wordt heel moei-
lijk als je niet weet wat je met
bestek moet doen.
‘Gemiddeld leven mensen na de
diagnose dementie nog vier tot
zes jaar thuis en twee tot vier jaar
in een verpleeghuis. Dat is best
lang. Te lang om mensen af te
schrijven, vind ik. Je kunt nog heel
veel wél, en het kan vaak ook op
een leuke manier. Daar ligt mijn
eigen missie in dit werk en dat wil
ik de studenten die bij mij afstu-
deren meegeven.’

Belevingsgerichte zorg
‘In de afgelopen twintig jaar is er
veel ontwikkeld op het terrein van
dementie. Er is naarstig gezocht
naar medicijnen, het diagnosti-
ceren is verbeterd waardoor de
diagnose vroeger gesteld kan
worden. Ook zijn er hulpmiddelen
op de markt gekomen, datum-
klokken bijvoorbeeld of telefoons
met foto’s naast de sneltoetsen.
Stuk voor stuk goede ver-
beteringen. Maar ook in de zorg is
veel veranderd. In 2004 ben ik aan
de Erasmus Universiteit gepromo-
veerd op belevingsgerichte zorg.
In tegenstelling tot aanbodgerichte
zorg, laat de verzorgende zich bij
deze methode leiden door
iemands beleving, wensen en
voorkeuren. Je zoekt naar ver-
bondenheid, al klinkt dat wat
pathetisch, en je geeft de

dementerende oudere een gevoel
van veiligheid. Je benadrukt ook
de identiteit van iemand, je doet
iets met zijn of haar levensloop.
Je praat bijvoorbeeld over het
vroegere werk. In één van de
verpleeghuizen waar ik heb
geobserveerd, woonde een voor-
malige bankdirecteur. Hij dacht
dat hij in het verpleeghuis ook
directeur was en bezette altijd in
zijn eentje een tafeltje in de
eetzaal om ‘klanten’ te ontvangen.
Als je werkt volgens de inzichten
van belevingsgerichte zorg zoek
je naar mogelijkheden om daar
ruimte aan te geven. Sommige
mensen hebben daar moeite mee.
Familieleden bijvoorbeeld vinden
het soms moeilijk om aan te zien
dat hun moeder eendjes aan het
voeren is of met een pop aan het
spelen is. Maar als jij samen met
die mevrouw de pop kleertjes gaat
aantrekken, heb je wel contact.
En daar gaat het om.
‘Deze manier van zorgen klinkt
misschien vanzelfsprekend, maar
toch is het niet zo makkelijk om
achter iemands beleving te komen
en daar ruimte voor te vinden.
Een verzorgende vroeg bijvoor-
beeld aan een mevrouw die naar
het toilet ging: “Wilt u gelijk die
wc-rollen even meenemen?”, waar-
op mevrouw weigerde. Zij dacht
dat ze in een hotel zat en vond
het dus een rare vraag. Als je dat
niet weet, denk je misschien dat
mevrouw het hoog in haar bol
heeft. Sowieso is positief blijven
niet eenvoudig. Dementerende
mensen doen heel vaak iets fout.
Je moet ervoor oppassen dat je
niet steeds loopt te corrigeren.
De methode van belevingsgerichte
zorg leert verzorgdenden hier
beter mee omgaan. Het is niet de
enige manier, maar in mijn proef-

schrift heb ik wel aangetoond dat
ouderen die op deze manier
worden verzorgd beter in staat zijn
emotioneel in evenwicht te blijven
en een betere relatie met hun
verzorgenden opbouwen.’

Agressie voorkomen
‘De laatste tijd is er veel media-
aandacht voor agressie bij
mensen met dementie. Ik denk
dat deze agressie in veel gevallen
een reactie is op de omgeving of
de manier waarop men wordt
benaderd. Ook ligt er vaak angst
aan ten grondslag. Agressie komt
vooral voor als de verzorgende
iets van de patiënt gedaan wil
krijgen. Neem het douchen.
Mensen met dementie hebben
sterkere lichamelijke sensaties
dan wij. Als wij het koud hebben,
wrijven we even over ons lichaam.
Als een dementerende naakt in
een te koude badkamer onder
de douche vandaan komt, zal hij
gaan schreeuwen of slaan.
Uit onderzoek is gebleken dat
er veel minder agressie bij het
wassen plaatsvindt als de bad-
kamer warm is en er een cd met
vogelgeluiden opstaat. Zoek naar
dit soort oplossingen, en wees in
deze situaties met veel prikkels
zo vriendelijk mogelijk.’

Academische werkplaats
dementie
‘Op 1 juli is bij ons lectoraat de
academische werkplaats dementie
van start gegaan. Het initiatief is
uitgegaan van Zorgbeheer
De Zellingen, een organisatie die
thuiszorg en verpleeghuiszorg
aanbiedt in Capelle, Nieuwerkerk
en Krimpen a/d IJssel. In de werk-
plaats werken ook de kenniskring
Eerstelijns Gezondheidszorg en
het Van Kleef Instituut, een kennis-
centrum van vier thuiszorg-
organisaties, mee. Met elkaar gaan
we een aantal projecten opzetten,
bijvoorbeeld de plezierige-activi-
teitenmethode waarbij verzorgen-
den mantelzorgers gaan coachen
om iets te zoeken wat de demen-
terende graag doet en nog kan.
Naar de wolken kijken blijkt heel
populair te zijn. Ook zijn er deel-
projecten rond vroegsignalering
en het lage bereik van Antillianen
door de thuiszorg. Dementerende
Antilliaanse ouderen worden door
de familie verzorgd omdat dat
gebruikelijk is. Dat is heel zwaar.
We willen kijken of we deze groep
beter kunnen bereiken. Er is een
projectleider met 0,8 fte ingezet
op de werkplaats,
Connie Klingeman die eerst docent
bij de master advanced nursing
practice was. Ook zullen er altijd
minstens vier studenten aan het
werk zijn, soms zelfs hele klassen.
Ik merk dat de animo onder stu-
denten voor dit thema groeiende
is. Zij vinden het leuk om plannen
te maken voor een betere zorg
voor dementerende ouderen. Maar
ja, het is dan ook het vak van de
toekomst.’

EvdM

Deze maand verspreidt het HR-lectoraat Transities in Zorg van het IVG de richtlijn
Afwerend gedrag bij eten en drinken bij mensen met dementie onder alle verpleeghuizen
in Nederland. Met de start van de academische werkplaats dementie is de kenniskring
hard op weg om een kennisknooppunt rond deze ziekte te worden.
Lector Jacomine de Lange zelf is al bijna twintig jaar met het onderwerp bezig.
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De inspirator Lector Jacomine de Lange
MENSEN MET DEMENTIE KIJKEN GRAAG

NAAR DE WOLKEN

11



aldus Goedhart. ‘Vorig jaar hadden
we in de Choice-enquête een vier
voor communicatie.’ Al met al
hoopt Goedhart dat het harde
werk van de afgelopen tijd in een
volgende enquête wel zijn
weerslag zal vinden. Tot die tijd
gaat de onderwijsmanager met
de zwakke punten die nu zijn
genoemd, aan de slag.

Verhuizing drukt score IMO
Ook twee opleidingen bij het
Instituut voor Managementop-
leidingen (IMO) hadden tegen-
vallende resultaten. Management,
economie en recht kwam met een
6,1 op de laatste plaats terecht en
personeel & arbeid (p&a) haalde
een 17e plaats van twintig beoor-
deelde opleidingen. De laatste op-
leiding scoorde met 7,8 wel heel

goed op het onderdeel ‘kennis-
making met de beroepspraktijk’.
‘We wisten dat de studenten niet
tevreden zijn over de communi-
catie en roosters’, reageert IMO-
directeur Jan Heemskerk. ‘We zijn
dus niet verrast. Vorig jaar is het
instituut halverwege het college-
jaar verhuisd. Daardoor is de
communicatie tussen docenten
en studenten niet altijd goed ver-

lopen. De eerste helft van het jaar
zaten we nog op de Kralingse
Zoom en waren de roosters niet
goed geregeld. Nu is dat veel
beter, al zijn er door de invoering
van Studielink ook wel wat
problemen geweest. De admini-
stratieve afwikkeling verliep door
het overschakelen van CatsCaas
naar het nieuwe systeem Osiris
ook niet optimaal, wat tot on-
tevredenheid bij studenten leidde.
Maar Osiris werkt nu beter en de
verhuizing is afgerond. Uiteraard
kijken we naar de resultaten van
Elsevier. Maar zoals ik al zei, we
werken druk aan de verbetering
van de organisatie, vooral op het
gebied van het management en
de bedrijfsvoering. Dat heeft een
aantal jaar niet zo lekker gelopen.
Voor p&a, die op bepaalde punten
juist heel goed scoort, is het erg
jammer dat ze door de score op
organisatie en communicatie laag
op de ranglijst staan. Het is juist
zo’n ontzettend leuke opleiding.’
Cees van Bers is onderwijs-
manager bij p&a. Wat is, ondanks
die tegenvallende totale score, de
succesfactor achter het hoge cijfer
voor ‘kennismaking met de
beroepspraktijk’? ‘De opleiding
p&a is praktijkgericht opgezet’,
verklaart Van Bers. ‘Docenten zijn
afkomstig uit de brede
beroepspraktijk en brengen hun
ervaringen en expertise over aan
studenten door de praktijk als
uitgangspunt te nemen bij het
onderwijs. Verder werken studen-
ten in de tweede periode van het
tweede jaar bij bedrijven in de
haven. Zo doen ze ervaring op
in de praktijk. Je merkt dat de
studenten het interessant vinden
en bedrijven ook heel tevreden
zijn. Het is goed om te zien dat
de waardering voor deze samen-
werking terug te zien is in het
cijfer in Elsevier.’

HOP, MG, EvdM, DvN

Lees op www.profielen.hro.nl de
reacties van studenten ltv en MER
op de resultaten van Elsevier.
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Elk jaar neemt Elsevier Thema een
kwart van de 44 grootste hbo-
studies onder de loep. Dit jaar is
de tevredenheid gepeild van bijna
vierduizend studenten, verdeeld
over tien studies in de drie domei-
nen ‘techniek’, ‘zakelijke diensten,
economie & recht’ en ‘gezondheid,
gedrag & maatschappij’.
De top-14 van ‘hogescholen die
volgens de studenten over de hele
breedte het best scoren (2005-
2008)’ wordt net als vorig jaar
aangevoerd door Avans Hoge-
school ’s-Hertogenbosch: van
de 19 onderzochte opleidingen
kregen er twaalf een zeven of
hoger van hun studenten.
De Haagse Hogeschool/TH
Rijswijk en de Christelijke Hoge-
school Windesheim volgen met
twaalf uit 23 en twaalf uit 24.
De Hogeschool Rotterdam neemt
de zevende plaats in met zes op-
leidingen van de 35 waar studen-
ten een zeven of hoger uit-
deelden. Met deze ranking laat de
HR andere Randstadhogescholen
als de Hogeschool van Amsterdam
en de Hogeschool Utrecht achter
zich. De Fontys-vestigingen en
Inholland hebben de top-14 niet
eens gehaald.

Mooie scores bij IBB
De best scorende opleidingen van
de HR zijn logistiek en technische
vervoerskunde (ltv) en logistiek en
economie (le), beide horend bij het
Instituut voor Bouw en Bedrijfs-
kunde (IBB).
Margriet Langenberg is opleidings-
manager van beide opleidingen en
is erg verheugd over deze uitslag.
‘De scores zijn echt goed.
Een aantal maal scoren we
significant boven het gemiddelde,
bij de onderwerpen ‘afspiegeling
vakgebied in eerste jaar’, ‘voorbe-
reiding praktijk in hoofdfase’,
‘keuzemogelijkheden’, ‘aansluiting
eerste jaar – hoofdfase’ en ‘bereik-
baarheid docenten’. Ook het eind-
oordeel is significant bovenge-
middeld. We zijn hier erg trots op.’
Wat doen Langenberg en haar
team om met kop en schouders
boven vergelijkbare opleidingen
van andere hogescholen uit te
steken? ‘Het belangrijkste is denk
ik het team’, verklaart Langenberg.
‘We hebben een hecht team, vol
zelfvertrouwen en trots op ons
werk. Iedereen is heel bevlogen
met het onderwijs bezig en veel
van ons zijn afkomstig uit de
beroepspraktijk. Zelf vind ik de
relatie opleiding – beroepspraktijk
onze sterkste kant. In de eerste
twee leerjaren staat de theorie
centraal en wordt deze toegepast
in fictieve bedrijfssituaties. In het
derde en vierde jaar gaan studen-

ten naar buiten en passen ze de
theorie toe bij echte bedrijven.
Studenten ervaren zo geen kloof
tussen theorie en praktijk.
Onlangs hebben ze bijvoorbeeld
voor geneesmiddelenfabrikant
Organon uitgezocht welke
leveranciers van verpakkingen
er zoal zijn en een advies uit-
gebracht welke leverancier het
meest geschikt is.’
Zijn er nog verbeterpunten?
‘Hogeschoolbreed zie je dat
organisatie en communicatie
relatief slecht scoren. Ook wij
hebben daar de laagste cijfers,
alhoewel die van ons gemiddeld
dan weer hoger liggen dan die
van de andere opleidingen ltv en
le. Ik kan er niet echt de vinger
opleggen hoe dat komt. De hoge-
school als geheel heeft misschien
wel te veel communicatiekanalen:
n@tschool, HINT, mail, webmail.
Dat zou kunnen zorgen voor ruis.’

Teleurstelling bij
verpleegkunde
Verpleegkunde eindigt in Elsevier
Thema op de zestiende plaats en
laat slechts twee andere verpleeg-
kundeopleidingen achter zich.
Het gemiddelde cijfer dat studen-
ten de opleiding geven is een 6,4.
De laagste score op de lijst is voor
de Hogeschool Leiden: die moet
het doen met een 6,3. De aan-
voerder op de lijst, de Christelijke
Hogeschool Ede, scoort ruim een
procentpunt hoger met een 7,7.
Onderwijsmanager Elles Goedhart
is bijzonder ongelukkig over deze
matige score: ‘Er is heel hard
gewerkt bij verpleegkunde.
Dat heeft onder andere geresul-
teerd in een nieuw, strakker
gestuurd, curriculum dat dit
collegejaar is ingevoerd. Ik denk
dat dat een goede verbetering is,
maar die is natuurlijk nog niet
terug te zien in deze uitslag.’
Een aantal zwakke punten ver-
baast Goedhart: ‘Bijvoorbeeld
onze droevige score van een 4,7
voor het binnen de termijn
bekendmaken van tentamenuit-
slagen. Dat komt niet overeen met
mijn beeld, maar ik zal dit zeker
voorleggen aan het team.’ Ook de
5,5 voor ‘kwaliteit hoorcolleges’
komt onverwacht. Goedhart: ‘Wij
evalueren zelf ook en gemiddeld
krijgen we een zeven tot acht
terug. Waarom hier dan die 5,5?
Het is echt schrikken.’
Net als bij andere opleidingen
met een matige score krijgt ook
verpleegkunde bij ‘communicatie
met de student’ een onvoldoende
(5,1). ‘Dat is geen verrassing’,
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Elsevier Thema studeren 2008

Logistiek en technische vervoerskunde

Dit jaar is de HR eenmaal eerste en eenmaal hekkensluiter in de ranking
van beste opleidingen van Nederland, volgens Elsevier Thema. De beste opleiding logistiek
en technische vervoerskunde van Nederland vind je aan de Hogeschool Rotterdam,
maar ook de slechtste MER-opleiding. Elektrotechniek scoorde hoog met een 7,4 en bereikte
daarmee de tweede plaats. Profielen peilde de reacties bij de verschillende opleidingen.

HR-SCORE
Logistiek en technische vervoerskunde: 1e plaats van 6 (cijfer 7,1)
Elektrotechniek: 2e plaats van 16 (cijfer 7,4)
Logistiek en economie: 2e plaats van 9 (cijfer 7,0)
Technische bedrijfskunde: 7e plaats van 15 (cijfer 6,9)
Bedrijfskundige informatica: 5e plaats van 12 (cijfer 6,8)
Accountancy: 9e plaats van 14 (cijfer 6,7)
Personeel & arbeid: 17e plaats van 20 (cijfer 6,5)
Verpleegkunde: 16e plaats van 18 (cijfer 6,4)
Management, economie en recht: 16e plaats van 16 (cijfer 6,1)

BESTE ltv-opleiding
VAN HET LAND



DOCENTENTAAKTOEDELING VOLGENS
HET MODEL MALDEGHEM

Docenten op de HR krijgen
per 1 september 2009 te maken met

een nieuw taaktoedelingsinstrument (tti),
de zogenoemde planning taaktoedeling
docenten (ptd). Fons van Maldeghem
werkte namens de personeelsgeleding
van de centrale medezeggenschapsraad

samen met anderen tweeënhalfjaar
aan het instrument dat

voor de hele hogeschool toepasbaar is.

‘Sommigen zullen het niks vinden,
want de planning van de docenten-
inzet wordt nu transparant en con-
troleerbaar’, aldus Van Maldeghem.
‘Als je in de nieuwe software bij-
voorbeeld te veel onderwijs-
activiteiten inplant, gaan er bellen
rinkelen. Met andere woorden: dan
geeft de software dat aan.
Managers kunnen de docenten dus
nu inplannen op basis van het een-
duidige en transparante systeem.’
Dat systeem telt vijf categorieën
waar docenten tijd aan besteden:
professionalisering, onderwijs-
organisatie, onderwijsontwikke-
ling, onderwijsuitvoering en aan
onderwijsuitvoering gerelateerde
taken. Bij dat laatste gaat het voor-
al om het voorbereiden van lessen
en het beoordelen van werk van
studenten. Onder onderwijs-
organisatie vallen sommige ver-
gaderingen of wettelijke taken; in
het geval van Van Maldeghem zijn
dat voornamelijk zijn werkzaam-
heden voor de cmr.

40 procent naar contacttijd
De vijf categorieën kennen allen
een minimum of maximum aan
tijdsbesteding. Van Maldeghem:
‘Voor docenten geldt dat ze maxi-
maal veertig procent van hun tijd
moeten besteden aan de contact-
tijd met studenten, en ook veertig
procent aan de voor- en nazorg (de
eerdergenoemde onderwijsuit-
voering gerelateerde taken).
Dat betekent dus dat een fulltime
docent twee dagen lesgeeft, nu is
zoiets niet geregeld.’ Het cmr-lid
komt zelf overigens niet aan die
twee dagen vanwege zijn cmr-
lidmaatschap waarvoor één dag
per week is gereserveerd.
Met de in ontwikkeling zijnde
software op basis van een door
Van Maldeghem bedachte formule
wordt bekeken of je niet boven het
maximum of onder het minimum
zit. Per onderwijsgerelateerde
activiteit moet de onderwijs-
manager bij de planning invoeren
hoeveel weken die activiteit loopt,
wat de contacttijd is per week,
hoeveel tijd een docent kwijt is aan
voorbereiden en nakijken, en wat
het aantal studenten is. Die laatste
twee variabelen worden met
elkaar vermenigvuldigd en op de
contacttijd wordt een opslagfactor
losgelaten. Van Maldeghem: ‘Die
factor (een getal tussen de 1,2 en
de 2 – red.) verschilt per activiteit
en moet je in je onderwijs-
programma verantwoorden.’

compromis
Docenten met een kleine aan-
stelling (0,3 fte of minder) worden
niet volledig onderworpen aan het
nieuwe systeem. Van Maldeghem:
‘Dat zijn vaak docenten die uit de
praktijk komen en erg goed zijn in
hun vak, bijvoorbeeld kunstenaars
die lesgeven op de Willem de
Kooning Academie. Zij vallen wat
betreft deskundigheidsbevorde-
ring niet automatisch onder de
regeling. Toekenning van tijd voor
andere zaken dan puur onderwijs
gaat in onderling overleg.’

Met de nieuwe ptd zijn vanaf
1 september volgend jaar nog
meer zaken geregeld. Zo mogen
nieuwe docenten met een aan-
stelling van minimaal 0,4 meer tijd
besteden (vijf procent van de
aanstelling) aan voorbereiding en
overleg. In de nieuwe ptd is ook
vastgelegd dat de docent de tijd
die is ingeruimd voor studieloop-
baancoaching ook echt daar aan
moet besteden. ‘Nu wordt er van
alles in gedaan maar het gaat om
het persoonlijk coachen van een
student over zijn studievoortgang.’
Van Maldeghem is blij dat er, na
overleg binnen de pgmr en met
het college van bestuur, eindelijk
overeenstemming is over de taak-
toedeling. ‘Het is een compromis.
Sommigen zullen het niks vinden
maar voor de hele populatie
docenten en voor de studenten is
het een goede zaak.’

Het onderzoek richtte zich op de
vraag hoe techniekstudenten hun
opleidingskeuze maken en hoe de
Hogeschool Rotterdam daarop het
beste kan inspelen. YoungWorks
sprak met enkele tientallen eerste-
jaarsstudenten van de techniek-
instituten CMI (Communicatie,

Media & Informatietechnologie),
EAS (Engineering en Applied
Science) en IBB (Bouw en Bedrijfs-
kunde). Daarnaast ondervroeg het
bureau havisten en mbo’ers die

nog een keuze moesten (en
wilden) maken voor een hbo-op-
leiding.
YoungWorks heeft veel ver-
schillende aanbevelingen en con-
clusies in het rapport verwerkt.
Zo blijkt uit de beoordeling van
het voorlichtingsmateriaal door

jongeren dat zij de HR-leus
‘Studeren op zijn Rotterdams’ als
negatief ervaren (‘Dat vind ik een
beetje asociaal’, zegt één van de
ondervraagden). Meer in het

algemeen denkt YoungWorks dat
de technische instituten van de
hogeschool zich in campagnes het
beste kunnen richten op ‘zeker-
heidzoekende jongeren’ die zich
laten leiden door externe moti-
vaties als werkzekerheid, carrière-
kansen en startsalaris. ‘In de regio
Rotterdam wonen veel allochtonen
en in die groep zitten veel zeker-
heidzoekende jongeren’, zegt
onderzoeker Hanneke Hövels.
Ook veel mbo’ers behoren tot die
doelgroep.

persoonlijk contact
Opvallender is echter dat de
decaan in het keuzeproces van
jongeren een betrekkelijk kleine
rol speelt, terwijl de decaan voor
hogescholen een belangrijke in-
gang is bij het voortgezet onder-
wijs. Tegelijkertijd is volgens de
onderzoekers het belang van
vroege voorlichting groter gewor-
den omdat jongeren al op de
middelbare school voor profielen
moeten kiezen, waarmee ze een

belangrijke eerste stap naar een
beroepskeuze zetten.
Het onderzoek Kiezen voor de
toekomst, hoe doen jongeren dat?
werd mede geïnitieerd door Sprint,
een platform van hogescholen en
universiteiten dat het studiesucces
van techniekstudenten wil be-
vorderen. Maria van Holten,
programmamanager van Sprint
binnen de HR, vindt vooral de
nadruk die jongeren leggen op
persoonlijk contact belangrijk.
‘Er wordt nog weleens vergeten
om met jongeren te praten.’
De onderzoekers leggen de nadruk
op persoonlijk contact tussen
kiezende studenten en bijvoor-
beeld eerstejaarsstudenten en
alumni van een opleiding. Die
ambitie strookt met het imago van
de HR dat uit het onderzoek naar
voren komt als een ‘serieuze,
persoonlijke en goed georgani-
seerde school’ (vooral die laatste
kwalificatie zorgde voor enige
hilariteit onder de docenten,
onderwijsmanagers en communi-

catiedeskundigen van de HR die
bij de presentatie van het onder-
zoek aanwezig waren).
In het onderzoek legde
YoungWorks jongeren een niet
bestaand concept voor van een
online community, waarin toe-
komstige studenten op een
speelse manier vragen kunnen
stellen aan eerstejaarsstudenten.
Dit idee werd door de onder-
vraagde jongeren al snel afgedaan
omdat het ‘onpersoonlijk en dus
onbetrouwbaar’ zou zijn.

De presentatie van dit onderzoek
vond plaats in het kader van de
lezingencyclus van het program-
ma studiesucces dat onder de
dienst onderwijs & kwaliteit valt.
De volgende activiteit in deze
cyclus is een seminar over studie-
uitval op 12 november. Meer info
over tijd en plaats op
www.hogeschool-rotterdam.nl/
studiesucces.

OL

Aankomende techniekstudenten hebben wel degelijk behoefte
aan persoonlijk contact bij het maken van hun studiekeuze

en decanen hebben op die studiekeuze weinig invloed.
Dat zijn de twee meest opvallende conclusies uit

een onderzoek dat communicatiebureau YoungWorks deed
in opdracht van de Hogeschool Rotterdam.

Studenten kiezen NIET ONLINE

Planning taaktoedeling
docenten
Formule per onderwijsgerelateerde
activiteit:

w x Ct x opslag + n x Cor + R = y
minuten = z uur

w = aantal weken
Ct = contacttijd
Opslag = getal tussen de 1,2 en 2

(zie artikel)
n = aantal studenten
Cor = correctietijd
R= reistijd

De Academie van Bouwkunst kan in februari,
zoals de bedoeling was, nog niet naar het
voormalige directiekantoor van RDM. Renovatie
en inrichting zijn dan nog niet afgerond. ‘Het
Havenbedrijf Rotterdam, van wie het gebouw
is, stuit elke keer op extra kosten’, vertelde
collegevoorzitter Jasper Tuytel in de laatste
vergadering van de centrale medezeggen-
schapsraad. ‘Ze zijn met de aannemer in onder-
handeling om de kosten omlaag te krijgen.
Daardoor ontstaat de vertraging.’
Omdat de ruimte op de locatie Academieplein
(waar de masteropleiding bouwkunde nu nog
zit) al is vergeven, wordt er gezocht naar een
tijdelijke oplossing. Bouwkunde krijgt tijdelijk
een andere plek op het Academieplein óf in de
hal op het RDM-terrein. De bewuste hal, waar
praktijkonderdelen van een aantal HR-
opleidingen naartoe gaan, zal in februari wel
gereed zijn. JvN

Academie van
Bouwkunst later naar
RDM

Jongeren blijken de HR-leus
‘Studeren op zijn Rotterdams’

als negatief te ervaren
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Wegens succes gereorganiseerd!
De Hogeschool Rotterdam telt vanaf
vorig jaar elf instituten in plaats van

zeventien clusters. De forse groei van
de studentenpopulatie vroeg

om deze organisatieverandering.
Profielen maakte van elk instituut

een ‘demografische’ schets.
Ditmaal: IvL, het laatste instituutsportret.

Lectoraat

Studenten, docenten & medewerkers in getal

4293

245

89

studenten

docenten

medewerkers

peildatum 1 februari 2008

Aan het IvL is verbonden de Kenniskring Versterking
Beroepsonderwijs
• lector Jan Streumer
• lector Freddy Veltman-van Vugt

School of Education

Studentenaantallen door de jaren
cluster pabo 1480
lero VO/BVE 2058

IvL 3472

IvL 4293

2005-2006

2006-2007

2007-2008

• Lerarenopleiding basisonderwijs
• Lerarenopleiding vo/bve tweedegraads

Bacheloropleidingen

Ingezoomd
Samenscholing.nu bindt studenten aan Rotterdam

Studenten die in Rotterdam studeren, vertrekken na
hun studie vaak om ergens anders te gaan werken.
De gemeente, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
van Rotterdam willen graag dat ze in Rotterdam blijven.
Samenscholing.nu speelt hierop in. ‘Het project biedt
studenten aan de lerarenopleidingen een duaal traject,
werken en studeren, in samenwerking met twaalf middel-
bare scholen in Rotterdam. Tijdens hun studie zijn ze
werknemer bij deze scholen en na hun studie zijn ze
verplicht nog drie jaar bij één van deze scholen te
werken’, vertelt Peter la Fleur, regiomanager van de
lerarenopleiding en direct betrokkene bij het project.
Hierdoor verbinden de studenten zich zeven jaar aan
Rotterdam. Studenten die het volledige traject doorlopen
krijgen de helft van hun collegegeld vergoed, een laptop,
salaris bij de opleidingsschool en extra begeleiding.
Als ze zich niet aan de overeenkomst houden, krijgen
ze te maken met een collegegeldterugbetaalregeling en
moeten ze de laptop inleveren.
‘Het project is in 2005 gestart met subsidiegelden
van onder andere OC&W, de gemeente Rotterdam, de
betrokken scholen en de Hogeschool Rotterdam.
We zitten nu in het laatste jaar van de pilotfase en het
loopt goed. Er zijn ruim honderd studenten die voor dit
project gekozen hebben en de eerste studenten zijn
succesvol afgestudeerd. Het is wel jammer dat middel-
bare scholen die niet meedoen aan het project soms aan
onze studenten trekken. Begrijpelijk door het leraren-
tekort, maar niet erg netjes, omdat zij niet geïnvesteerd
hebben in de opleiding van deze studenten.’

Op stapel
30 oktober symposium woorden en daden
3 november minorbeurs
5 november symposium Engels en digi-taal in het

basisonderwijs
7 november VELON werkgroependag
8 november open dag

Prof. Dr. Luc Stevens
Orthopedagoog Luc Stevens is een van de grondleggers
van adaptief onderwijs. Bij deze onderwijsvorm staan de
behoeften van de leerling centraal. De leerstof wordt
hierop aangepast, wat ertoe leidt dat de leerling beter
leert. Iederwijs is een voorbeeld waarbij adaptief
onderwijs volledig toegepast wordt. Stevens werd
regelmatig door de overheid om advies gevraagd voor
onderwijsvraagstukken. Sinds 2003 is hij directeur van
de stichting Nederlands Instituut Voor Onderwijs en
opvoedingsZaken (NIVOZ).

Leon van Gelder
Leon van Gelder was van 1964 tot 1980 hoogleraar
onderwijskunde in Groningen en is grondlegger van de
didactische analyse. Deze aanpak gaat ervan uit dat een
docent de beginsituatie van zijn leerlingen bepaalt,
vervolgens doelstellingen op cognitief, affectief en
psychomotorisch niveau formuleert, hier in
cursusverband of lessenserie de juiste leersituaties bij
zoekt waarna de cursus en lessen goed gepland worden
uitgevoerd. En vervolgens worden aan het einde de
leerprestaties gemeten met een toets en de cursus of
lessenserie goed geëvalueerd.

Inspiratoren

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

Hans van der Moolen, voorzitter
Hans van der Moolen heeft al meer dan dertig jaar
functies bekleed die te maken hebben met onderwijs.
De eerste vijftien jaar combineerde hij docentfuncties
met leidinggevende functies. Hij is directeur geweest
bij verschillende clusters, waaronder hlo&ct (hoger
laboratoriumonderwijs & chemische technologie) en
het RIVIO (Rotterdams Instituut voor Informatica
Opleidingen). Sinds november 2007 is hij voorzitter
van de directie bij IvL.

Gezien de omvang van het instituut en de landelijke
en regionale ontwikkelingen waarmee de leraren-
opleidingen te maken hebben, is bij de lerarenopleiding
vo/bve een adjunct-directeur benoemd: Gosse Romkes.

Fred Feuerstake, lid
Ook Fred Feuerstake begon zijn loopbaan als docent.
Daarna heeft hij onder meer gewerkt als trainer, manage-
mentconsultant en intern begeleider op een basisschool
voor speciaal onderwijs. Later volgden functies als
directeur op een basisschool, docent aan de Hogeschool
Utrecht en plaatsvervangend rector bij een middelbare
school. In 2004 is Feuerstake bij Hogeschool Rotterdam
begonnen als directeur van de pabo.

PROFIELEN.HRO.NL

elke dag vers onderwijsnieuws

Museumpark
Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam
Lero
Telefoon (010) 241 47 30 / fax (010) 241 51 63
Bedrijfsbureau geopend di, wo, vr 8.00-17.00 uur /
ma en do 8.00-19.00 uur
Pabo
Telefoon 010 241 41 10 / fax (010) 241 41 00
Bedrijfsbureau geopend di, wo, vrij 8.30-12.30 uur
en 13.30-16.30 uur / ma en do 8.30-12.30 uur en 13.30-
16.30 uur en 17.00-20.30 uur.

Pabo Dordrecht
Achterom 103, 3311 KB Dordrecht
Telefoon (078) 611 2639

Vertrouwenspersoon
Frank Rosema

��� Alumni-activiteiten
Vereniging Alumni Lero 
Voor alumni van de pabo zijn er jaarlijks activiteiten

��� Studieverenigingen

��� Nieuwsbrief
Tien keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief voor
de studenten van de lerarenopleidingen. Pabo-
medewerkers krijgen een interne nieuwsbrief.

��� Instituutsprijs
De BOOM-prijs is bestemd voor een student van de
lerarenopleidingen die naar buiten treedt met
vermeldenswaardige verrichtingen.

Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL)



De geboren Rotterdamse studeer -
de bedrijfseconomie aan de
Erasmus Universiteit. ‘Na mijn
studie ben ik als assistent-
accountant gaan werken bij
Coopers & Lybrand, terwijl ik
tegelijkertijd de postdoc
accountancy deed. Nu ik op de
Kralingse Zoom werk ben ik weer
terug op het terrein waar ik vele
jaren heb gestudeerd, dat is wel
erg leuk’, vertelt Van den Berg.
‘Later ben ik als accountant gaan

werken bij het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. In die tijd
was ik een van de weinige
vrouwen in een mannenwereld,
maar dat is niet iets waar ik last
van heb gehad. Integendeel
eigenlijk, dat vond ik alleen maar
leuk.’ Na vijf jaar maakte ze de
overstap naar het management.
‘Het is makkelijk om achteraf als

accountant te zeggen dat iets 
niet goed gaat. Het leek me
interessant om ook ervaring op 
te doen aan de voorkant, om te
onderzoeken of ik zelf een af -
deling goed zou kunnen besturen.
Ik ben toen als leidinggevende
aan de slag gegaan bij de con -
troller afdeling van Rijkswaterstaat
en werd weer later sectordirecteur
bij de gemeente Barendrecht. 
Bij die gemeente heb ik ruim 
acht jaar met veel plezier gewerkt
maar ik vond dat de tijd was
gekomen om een andere wereld 
te leren kennen. Nu ben ik dus 
net begonnen als directeur bij het
IFM, met onder andere personeel
en organisatie, kwaliteitszorg,
rendement, studiebegeleiding 
en interne communicatie in mijn
portefeuille. Strategisch beleid 
en financiën zijn een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van 
Wijnand van den Brink, de voor -
zitter van onze directie, en mij -
zelf. Van de vier opleidingen
binnen ons instituut sturen wij er
allebei twee aan; ik doe bedrijfs -

economie en accountancy. ‘Ik vind
het onderwijs maatschappelijk
gezien een belangrijk werkveld.
En hier komt alles samen: mijn
vak als manager, maar ook mijn
oorspronkelijke beroep van
accountant. Ik ben nog altijd
ingeschreven in het NIVRA-
register (Koninklijk Nederlands
Instituut van Registeraccountants)
en heb in mijn vorige baan
financiën in mijn portefeuille
gehad. De accountancy -
ontwikkelingen die de overheid
betreffen, heb ik natuurlijk wel
meegekregen, dus wat dat betreft
ben ik vakinhoudelijk nog goed
op de hoogte van het werkveld
waarvoor wij opleiden. Ik gedij
het best in een omgeving waar
wat gebeurt. De dynamiek van 
de hogeschool past bij mij.’

DvN

Rianne van den Berg (41) is 
vanaf 1 oktober lid van de directie
van het Instituut voor Financieel
Management (IFM). ‘Mijn drive is

om mensen te inspireren het beste
uit zichzelf naar boven te halen.’
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‘Via leerwerkbedrijf LEF ben ik
betrokken geraakt bij dit project’,
vertelt Jorieke Akkerman, tweede -
jaars. ‘Ik ben helemaal niet
bekend met de sport en ik denk
de anderen ook niet echt. 
Dat maakt het een extra uitdaging
om jongeren, de doelgroep voor 
deze dag, zover te krijgen dat ze
de wedstrijd komen bekijken. 
Het entertainmentaspect is daarbij
denk ik het belangrijkste.’
De studenten zijn ingehuurd door
vijfdejaars vtm Dragan Dimovski,
eindverantwoordelijke voor de
hele dag en zelf beoefenaar van
de sport. ‘Het is echt een mooie
sport met een stoer imago. Voor
de spelers is het zowel mentaal
als fysiek zwaar. Je komt steeds
weer een nieuwe pijngrens tegen.
In Amerika hebben sporten als
American football en honkbal een
sterk entertainmentkarakter. Hele
gezinnen gaan naar het stadion,
maar ook zakenlui die tussendoor
nog wat op een laptop werken.
Wedstrijden kunnen uren duren.
Dat willen we hier in Nederland
ook bewerkstelligen. 
Het organiseren van een uit -
gebreide finale voor de jeugd is
een eerste stap. Volgend jaar viert
mijn eigen vereniging haar vijf en -
twintigjarig jubileum en dan
willen we nog groter uitpakken.’ 

500 jongeren
Dragan is sinds kort in dienst 
van de Nederlandse Bond van
American Football waar hij de
opdracht heeft gekregen om
sponsorgelden te werven die
ervoor moeten zorgen dat de
sport op de kaart gezet wordt 

in Nederland. ‘Ik verwacht een
creatieve insteek van de studen -
ten. Zeker omdat ze de sport niet
kennen. Een frisse wind, zeg
maar. Ze moeten de doelgroep
voor mij in kaart brengen en ze
verzorgen de pr. De studenten
zijn zelf verantwoordelijk voor
eventuele fouten die ze tijdens

deze opdracht maken. Uit eigen
ervaring weet ik dat je daar veel
van kunt leren.’ Patrick Krens,
eerstejaars, vindt het allemaal nog
een beetje onwennig. ‘Het is erg
spannend dat ik gelijk bepaalde
verantwoordelijkheden krijg, want
ik ben net begonnen met de op -
leiding. Tegelijkertijd vind ik het
ontzettend leuk. De sport spreekt
me aan, al ben ik een fanatieke
‘gewone’ voetballer. Om daar
straks te staan en te zien dat alles

goed verloopt, lijkt me geweldig.
Maar zover zijn we nog lang niet.
Eerst moeten we bedenken hoe
we de jongeren naar het evene -
ment krijgen. En dat lijkt met niet
makkelijk.’ Jorieke beaamt dat.
‘Maar met bekende artiesten en
door het te presenteren als groot
evenement moeten we ze wel
kunnen bereiken.’ Als vijfhonderd
jongeren de wedstrijd bezoeken, is
er sprake van een succesvolle dag.

MG

Studenten organiseren 

Opzwepende muziek van bekende artiesten, demonstraties van de landmacht, 
kicking games voor de toeschouwers en cheerleaders vormen 
een belangrijk onderdeel van het Nederlands kampioenschap American football
onder de negentien jaar. De organisatie van dit evenement is deels in handen van
vier studenten vrijetijdsmanagement (vtm).

9 NOVEMBER NK
Op 9 november strijden twee
teams onder de negentien om de
Nederlandse titel. Ook vindt dan
de finale van de senioren plaats. 
De dag start om 10.00 uur en
wordt om 19.00 uur afgesloten
met een barbecue. Voor de locatie
en het definitieve programma:
www.rotterdamtrojans.nl.
Toegang is gratis.
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Zes jaar lang studeerde Azzouzi
voor lerares maatschappijleer toen
voor haar de uitdaging eraf was.
Gedurende deze opleiding werkte
zij een half jaar op een middelbare
school in Schiedam, vier jaar op
een islamitische middel bare school
in Rotterdam en één jaar op het
Zadkine College. ‘Tijdens mijn
studie werkte ik eigenlijk volledig
in het onderwijs’, vertelt Azzouzi.
‘Ik leerde dus heel veel in de prak -
tijk. De lessen waren daarom niet
vernieuwend meer. Ik merkte dat
ik hierdoor geen motivatie meer
had om verder te studeren en het
alleen nog maar deed om een
diploma te behalen.’ Tijdens haar
studie stapte Azzouzi over naar de
lerarenopleiding Nederlands maar

ook hier vond zij niet de uitdaging
die zij zocht. Op den duur was
Azzouzi alleen nog maar aan het
werk en leed haar studie eronder.
Ze liep flink wat achterstand op 
en in haar vierde studiejaar besloot
ze te stoppen met de opleiding.
Ondanks dat Azzouzi haar studie
niet heeft afgerond, kijkt zij toch
positief op de op leiding terug. 
Het eerste en het tweede jaar
waren volgens haar interessant en
gezellig. ‘De klas waarin ik zat,
was één hecht team dat echt er zin
in had en er hele maal voor wilde
gaan’, vertelt Azzouzi. Maar dat
veranderde in het derde jaar. ‘Er
zat geen pit meer in de opleiding’,
aldus de oud-studente. ‘We leerden
weinig nieuws. Veel leerstof
hadden we in de praktijk al gehad.’
Azzouzi en een aantal andere
studenten kozen ervoor om over
te stappen van een voltijd- naar
deeltijdstudie en bleven of gingen
aan het werk. 
In dezelfde tijd dat Azzouzi stopte
met haar studie besloot zij ook te
stoppen met lesgeven. ‘Ik was er

Tot 2004: Lerarenopleiding
maatschappijleer
Nu: Programmamanager
Kosmopolis Rotterdam
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‘Ik heb aan de toenmalige HES
bedrijfseconomie gestudeerd en
daarna mba gedaan. Later ben ik
sociologie gaan studeren aan de
Erasmus Universiteit. Tijdens mijn
mba-opleiding stond ik voor de
klas bij de polytechnische faculteit
van de Hogeschool Rotterdam &
Omstreken, een van de voorlopers

van de huidige HR. Ik gaf daar
bedrijfseconomie bij technische
opleidingen en bij industrial sales.
Daarna ben ik in marketing, sales
en consultancy-banen in het
bedrijfsleven gaan werken: bij
AMRO, Randstad en Deloitte. 
Bij Deloitte was ik Europees
marketing manager voor de

publieke sector markt en had daar
onder andere onderwijs in mijn
pakket. Op een gegeven moment
kreeg ik de behoefte om, populair
gezegd, ‘m’n eigen ding te gaan
doen’ en ben ik mijn eigen
administratiekantoor begonnen.
Toen we kinderen kregen bleek
een eigen zaak, de carrière van
m’n vrouw en het zorgen voor
kinderen moeilijk te combineren.
De balans tussen werk en privé
was zoek. Om die reden ben ik
het onderwijs weer ingegaan en
werd ik docent bij commercieel
management. Vanwege mijn
ervaring in het bedrijfsleven kreeg
ik al snel de taak opdrachten van
buiten binnen te halen voor
studenten. Dat werd mijn core-
business. 
‘Ik hou echt van het onderwijs,
vind het geweldig om te zien hoe
studenten zich ontwikkelen en om
kennis en ervaring over te dragen.
Sinds kort ben ik directeur bij dit
instituut en heb het leggen en
onderhouden van externe
contacten in mijn portefeuille,
outside in-inside out dus (oiio), 
de commerciële activiteiten en de
opzet van lectoraten. Wat betreft
oiio gaat het om het invlechten
van de turbulentie van buiten in
een onderwijsorganisatie die daar
niet altijd voor is uitgerust. 
Als een opdrachtgever een project
voor ons heeft, heeft hij nú een
probleem, dat ook nú opgelost
moet worden en niet pas over drie
maanden als bijvoorbeeld een
bepaalde minor wordt gegeven. 
Er gaan weleens stemmen op die
zeggen: “Werken we nu opeens
voor het bedrijfsleven?” Maar nee,
zo is het niet. Alles wat we doen,
ook samen met organisaties om
ons heen, gaat om educatie. 
Het werken met deze partijen is
geen doel op zich. We doen dit
ook voor onszelf, om beter
onderwijs te kunnen geven.
Daarnaast, wat meer op afstand,
om onze bijdrage te leveren aan
ontwikkeling van de Rotterdamse

economie. Praktijkgerichte
opdrachten zijn goed voor de
individuele student die aan 
zo’n opdracht werkt, maar ook
voor de ontwikkeling van het
curriculum en voor actualisering
van onze eigen kennis. Het kan
zelfs zover gaan dat in een
bepaalde opleiding het leerboek
op onder delen wordt vervangen
door leer opdrachten in de
praktijk. Nee, bang voor een
dalend kennis niveau ben ik niet.
Het kennis gerichte leren is bij ons
in de eerste twee leerjaren sterk
verankerd. Het projectonderwijs
concentreert zich in het derde en
vierde jaar.’

Biemans klom van binnenuit, van
docent, op tot directeur. Zijn daar
voor- of nadelen aan verbonden?
‘Voorlopig vind ik dat het voor -
namelijk voordelen heeft. Natuur -
lijk is het zo dat ik er in het
docentencorps niet helemaal meer
bij hoor, maar ik ken iedereen en
alles en weet precies wat er op 
de werkvloer leeft. Ik heb feeling
met het onderwijs én met het
beroepen veld buiten de muren
van de hogeschool. Ik voel me
senang in beide werelden. Dat is
een pre voor deze functie.’

DvN

‘Ik hou echt van het onderwijs’
Hij heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven en was docent
bedrijfseconomie bij het Instituut voor Commercieel Management
(COM). Daar is hij sinds 1 september jl. directeur (lid) naast
directievoorzitter Bert Reul. Han Biemans (45) gaat het lesgeven
missen. ‘Ik vind het onderwijs heel leuk, super zelfs.’ 
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ondertussen wel achter dat ik het
onderwijs leuk en interessant vond
maar er waren meer dingen die mij
interesseren. Ik was toe aan iets
nieuws.’ Na eerst gewerkt te
hebben bij een re-integratie- en in -
burgeringsbureau en een commu -
nicatiebureau kwam zij als pro -
gram mamanager bij Kosmopolis
Rotterdam terecht, huis van de
culturele dialoog. Kosmopolis
Rotterdam, zuster stichting van de
landelijke Kosmopolis, zet zich
door middel van kunst en cultuur
in voor het dichter bij elkaar
brengen van mensen van verschil -
lende afkomst en biedt daarvoor
activiteiten als tentoonstellingen,
theater, dia logen en films aan. 
Zo is Azzouzi momenteel bezig
met de tentoonstelling El Hema
een expositie die de afstand
tussen de Nederlandse cultuur en
de Arabische kleiner moet maken.

‘Met dit programma willen we
laten zien hoe je van iets typisch
Nederlands, de Hema, iets typisch
Arabisch kunt maken. Hiermee
willen we een link leggen tussen
deze twee werelden en deze
culturen nader tot elkaar laten
komen. Mensen denken dat dat
een hele opgave is, maar door
activiteiten als deze laten wij zien
dat dit niet zo is.’
Het sociale werk lijkt Azzouzi in
haar bloed te zitten. Zo is zij naast
haar vaste baan vrijwilliger bij
Ettaouhid, een Marokkaanse
sociaal-culturele vereniging in
Rotterdam die zich bezighoudt
met het ontwikkelen, integreren 
en emanciperen van met name
Marokkaanse Nederlanders. 
‘Ik vind het belangrijk om, naast
werken en geld verdienen, andere
mensen het naar hun zin te
maken’, aldus Azzouzi. ‘Er gebeurt
zoveel in de maatschappij, je kunt
je ogen daar niet voor sluiten. 
Ik wil me inzetten voor de maat -
schappij, de culturen in Rotterdam
dichter bij elkaar brengen en zo de
stad leuker en socialer maken.’

RvG

Geleerd op de HR: werken in groepsverband
Gemist op de HR: uitdaging en diepgang

Al tijdens haar studie maatschappijleer aan de lerarenopleiding
werkte Alia Azzouzi (28) in het onderwijs. 
Maar na vijfenhalf jaar stopte de oud-studente met haar studie
en werk en richtte zich op iets anders: 
het dichter bij elkaar brengen van verschillende culturen. 

CURRICULUM VITAE

1993-1996 mavo
1996-1998 havo 
1998-2004 lerarenopleiding maatschappijleer
2004-2006 projectcoördinator re-integratie- en

inburgerings bureau
2006-2007 communicatie medewerker

communicatiebureau
2007 programmanager Kosmopolis 
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zonder een Chinees te spreken’
Universiteiten en hogescholen kijken steeds vaker over de landsgrenzen. 
Een stage in het buitenland is een stuk gewoner dan tien jaar geleden en 
van een internationale student in de collegebanken kijkt niemand meer op. 
Maar er valt nog veel te winnen, vindt Nuffic-directeur Sander van den Eijnden.

Auteur: Bas Belleman/HOP  Illustratie: Hanneke Pleyte

Internationalisering was de afgelopen jaren een
buzz-word. Hoe belangrijk is inter nationali se -
ring tegenwoordig?
‘Nog belangrijker. We staan opnieuw op een
omslagpunt. In de jaren negentig kwamen er
voor het eerst grotere aantallen buitenlandse
studenten naar de Nederlandse onderwijs -
instellingen. We zaten toen in een soort warme
golfstroom van studenten die vanuit het zuiden
naar universiteiten in het noorden kwamen.
Daar komt langzaamaan verandering in. China
bouwt zijn eigen hoger onderwijs op, net als
India. Goede Aziatische studenten hebben nu
een ruimere keuze. Ze kunnen ook in Azië
blijven. Mede hierdoor verhevigt de inter -
nationale concurrentie om studenten. China
doet bijvoorbeeld veel aan ontwikkelings -
samen werking in Afrika. Het land wil zijn
invloed in die regio vergroten en daarin past
ook het onderwijs aan talentvolle Afrikanen.
Ook Nederlandse universiteiten moeten steeds
harder vechten om de beste studenten en
onderzoekers binnen te halen. De buitenlanders
zijn van levensbelang. Kijk maar eens bij de 
TU Delft. Zonder buitenlandse promovendi
zouden we die kunnen opdoeken. 
‘In het verleden hanteerden we voor reclame 
in het buitenland de vuistregel ‘wees goed en
laat het weten’. We faciliteerden passief: We
maakten het mogelijk dat hier studenten
kwamen. Maar dat is niet langer voldoende. 
We zullen talenten actief moeten verleiden
hierheen te komen. Daar moet Plasterk het
bedrijfsleven bij betrekken. De overheid kan
niet zelf eindeloos geld uitgeven om de studen -
ten hierheen te halen, maar bedrijven willen
best bijspringen als ze er baat bij hebben.
Misschien kunnen multinationals een rol spelen
in de werving van buitenlands talent.’

Wat hebben Nederlandse studenten aan hun
internationale collega’s?
‘Als de huidige studenten afstuderen, zullen 
ze nog een jaar of veertig gaan werken in een
maatschappij die steeds sterker internationaal
georiënteerd zal raken. Het is goed als zij
hebben geleerd om zich staande te houden en
zich thuis te voelen in een omgeving die niet
geheel Nederlands is. Ze moeten leren omgaan
met mensen die een andere taal spreken en uit
een andere cultuur komen. Daarvoor kunnen 
ze naar het buitenland gaan, maar dat doen ze
lang niet allemaal. Nederlanders gaan niet
graag over de grens. Maar grofweg 2,3 procent
haalt in het buitenland een diploma en dat
percentage stijgt in de loop der jaren niet, wat
we ook proberen. Van zo’n percentage raak ik
niet echt onder de indruk. Nederlandse studen -
ten kun je bepaald geen ondernemend volkje
noemen. Maar ja, het heeft ook wel een reden:
Nederland is een prettig aangeharkt land en het
hoger onderwijs is hier prima. Het is bovendien
bijna gratis. Daarom is het goed dat studenten
ook in Nederland met hun internationale
collega’s in aanraking komen.
‘Ik vind ook dat je de kwaliteit van een op -
leiding niet zozeer in een Nederlandse context
moet beschouwen, maar in een internationale.
Hoe staat het met de mobiliteit, hoe inter -
nationaal is de staf, hoe dringt de buitenwereld
in de leerstof door, hoe doen we het in de
internationale vergelijkingen? In de wetenschap
is het allang gebruikelijk om je te meten met
vakgroepen over de hele wereld en dat zou in
het onderwijs ook moeten gebeuren. Dat is van
groot belang. Neem nu een huisarts in spe. 
Die gaat niet alleen autochtone Nederlanders
behandelen, maar ook islamitische patiënten of
expats die hier werken. Daar moet je mee leren
omgaan. Een vraag als ‘hoe vindt u zelf dat het
met u gaat?’ wordt niet in iedere cultuur

hetzelfde opgevat. Dat heeft te maken met de
verschillende verwachtingen die patiënten van
hun dokter hebben. Dus kan de geneeskunde -
opleiding maar beter geïnternationaliseerd zijn:
buitenlandse docenten, internationale stages,
leren reflecteren op cultuurverschillen enzo -
voorts.’ 

Zijn de huidige overheidsprikkels goed? 
De instellingen krijgen bijvoorbeeld niet langer
geld per student van buiten de Europese Unie,
maar een vast bedrag in hun bekostiging.
‘Er is ongeveer twintig miljoen euro beschikbaar
voor niet-EU-studenten. Je kunt daar drie
dingen mee doen. Je kunt het bij de instellingen
weghalen en de beurzen landelijk laten ver -
delen, bijvoorbeeld door de Nuffic. Je kunt het
ook direct in de lumpsum van de instellingen
stoppen en zeggen: We komen later wel kijken
of uw internationaliseringsbeleid op orde is.
Dat gebeurt nu. De derde manier is allerlei
eisen aan de toekenning van het geld hangen,
maar dat is onzinnig en levert te veel gedoe op.
Het eerste idee was ook goed geweest, maar ik
ben niet rouwig om het huidige beleid.’ 

Hoeft Plasterk dan helemaal geen wets -
wijzigingen door te voeren?
‘Jawel, een paar. Het moet bijvoorbeeld moge -
lijk worden om joint degrees uit te reiken,
waarbij twee instellingen in verschillende
landen samen een curriculum samenstellen en
een diploma uitreiken. Maar daar is iedereen
het ook wel over eens. Dat is geen strijdpunt
meer. Zo is het ook heel goed dat er mee neem -
bare studiefinanciering is gekomen. Het aantal
verschillende landen waar studenten heen zijn
gegaan, is sindsdien explosief gestegen van
vijftien naar 54.’

De overheid wil internationalisering stimuleren,
maar in de data zit veel ruis. Het effect van
beleid is daardoor moeilijk te meten. Valt er met
enkele simpele afspraken geen hardere infor -
matie te verwerven?
‘Ik denk dat het met de ruis wel meevalt. 
We hebben een goed beeld van de trends en de
ordes van grootte. Het maakt niet heel veel uit
of er nu 51 duizend of 57 duizend buitenlandse
studenten in Nederland verblijven. De vraag is
vooral of hun aantal toeneemt en wat de stu -
den ten kunnen toevoegen aan het onderwijs;
daarvoor is het precieze aantal van minder
belang. Datzelfde geldt ook voor studenten met
buitenlandervaring. Mijn oudste zoon liep stage
in Amerika en schreef daar ook zijn scriptie,
maar hij stond nog gewoon aan zijn
Nederlandse universiteit ingeschreven. Hij komt
dus niet in de statistieken terecht. Daar kun je
zwaar aan tillen, maar je kunt het ook
accepteren. In de afstudeermonitor wordt wel
gevraagd naar relevante buitenlandervaring,
dus krijgen we achteraf een redelijk beeld.’

Is het voor studenten eenvoudig genoeg om
naar het buitenland te gaan?
‘Je zult altijd moeite moeten doen als je weg
wilt. Je moet weten waar je heen wilt, uitzoeken
hoe het met huisvesting zit, je eigen kamer in
onderhuur doen, erkenning voor je studie -
punten regelen, een verzekering afsluiten en
nog veel meer. Bovendien zal het misschien
enige studievertraging opleveren en extra geld
kosten. Hoe dan ook zul je zelf de eerste stap
moeten zetten, want het is altijd eenvoudiger
om thuis te blijven. Tegelijkertijd moeten we
het niet moeilijker maken dan het is. Alle
informatie moet beschikbaar zijn en de voor -
lichting moet de studenten weten te bereiken.’

Maar hoe haal je studenten dan over? Zonnige
foto’s van lachende studenten op groene gras -
velden halen blijkbaar niet genoeg uit.
‘Inderdaad is de boodschap in de wervings -
campagnes iets te sterk dat het misschien best
leuk is om naar het buitenland te gaan en dat
het in elk geval geen kwaad kan. Baat het niet,

Internationalisering
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elke dag vers onderw
ijsnieuws 

‘Je kunt naar China gaan

schaadt het niet. Dat houdt het laagdrempelig,
maar we moeten er niet in doorslaan. 
Ze moeten wel snappen waarom het zo nuttig
is. Je kunt naar China gaan en daar je koffie in
een filiaal van Starbucks drinken, hyven met je
vrienden, e-mailen met je ouders en in het
hostel tafeltennissen met andere internationale
studenten zonder ook maar één Chinees te
spreken. Dan doe je geen internationale
ervaring op, maar versterk je je culturele
resistentie.’

- Bijna zeven procent van de studenten aan de
Nederlandse universiteiten en hogescholen
komt uit het buitenland. Veertig procent van
hen komt uit Duitsland. 

- Er studeren naar schatting 41 duizend
Nederlandse studenten over de grens, 
hetzij voor een beperkt aantal studiepunten
(28 duizend), hetzij voor een hele opleiding
(13 duizend).
(bron: Internationaliserings monitor/Nuffic)



‘Aaron!’, roep ik door de gaatjes 
in het plexiglas naar het blonde
kassameisje. ‘Van Wirdum! Als het
goed is, sta ik namens Profielen op
de gastenlijst!’ Twijfelend of ze me
überhaupt heeft kunnen ver staan
in de drukte gaat ze met haar wijs -
vinger enkele A4’tjes vol namen af
om me vervolgens hoofd -
 schuddend aan te kijken. 
‘Van Wirdum! W-I-R…’ ‘Sorry je staat
er echt niet op’, onderbreekt ze me

alvast, en keert zich alweer tot de
volgende in het gedrang. En het
klonk nog zo interessant, op de
gastenlijst staan van de eerste
clubavond in Watt, de nieuwe
discotheek van onder andere 
Ted Langenbach. Teleur gesteld leg
ik net als iedereen vijftien euro
entree geld op het balietje, en loop
even later de vernieuwde hoofd -
zaal binnen. 
Watt is naar eigen zeggen 
’s werelds eerste sustainable
danceclub (of in ouderwets
Nederlands: duurzame disco -
theek), maar in de hoofdzaal, waar

onder meer Real el Canario en 
Mr. Wix tijdens dit Meet the Streets-
feest hun platen draaien, is daar
weinig van te merken. Op de
energierekening voor de geluids -
installatie zal in ieder geval niet
worden bespaard; de stevige hip -
hop beats rammen goed hard de
zaal in, tot groot genoegen van het
dansvloer vullende publiek. 

gimmick
Pas bij een bezoekje aan de
toiletten merk ik iets van het
groene concept: de urinoirs
kunnen niet spoelen. Nergens voor

nodig ook eigenlijk, en als je
bedenkt dat daar per jaar ander -
half wedstrijdbad aan water mee
wordt bespaard zelfs best een
logisch idee. Enkele liters lichter is
mijn volgende stop de kleinere
benedenzaal, waar ik de zoge -
naamde sustainable dancefloor
aantref. Voor de dj-booth staat een
handvol mensen te dansen op een
verhoging die iets weg heeft van
een geblokte jaren-80 dansvloer
met oplichten de vlakken. De vlak -

ken lichten echter niet op als ik er
een stap op zet, maar zakken een
klein beetje in, waardoor een soort
Dance Dance Revolution-idee ont -
staat. Dit zou er dan weer voor
zorgen dat er stroom wordt opge -
wekt, maar zolang deze stroom
alleen wordt gebruikt om de dans -
vloer zelf op te laten lichten, en
dat is het geval, is er weinig
groens aan. Een geinige gimmick 
is het wél. Voor dertien seconden.
Of iets langer als je genoeg bier 
op hebt.

exotische rooktuin
Terug in de hoofdzaal besluit ik
een barmeisje aan de tand te
voelen. ‘Hoe groen ben jij nou
eigenlijk bezig?’, vraag ik, waarop
ze tot mijn verbazing een heel
redelijk antwoord heeft. ‘Nou, wij
wassen dus bijvoorbeeld de glazen
niet af, zodat we geen water
verspillen. Dat gebeurt allemaal
beneden. Ook met een precies

goed gedoseerde hoeveel heid
afwasmiddel enzo.’ ‘Oh dat is mooi
makkelijk’, zeg ik. ‘En verder? Is
het een beetje leuk werken hier?’
‘Ja, het is mooi geworden toch? 
Ik vind de sfeer ook erg goed…
hoewel ik trouwens wel hoorde 
dat hier net alweer een vechtpartij
was.’ Ze wijst naar de dansvloer,
maar ik zie alleen maar vrolijk
dansende mensen.
In de exotisch ingerichte rooktuin
staat het ondertussen gezellig vol
met mensen. Omdat ik zelf geen
vaste roker ben, heb ik geen
sigaretten bij me maar zo’n tuin
nodigt toch wel heel erg uit, dus
besluit ik te bietsen bij een jongen
die in z’n eentje staat. Het blijkt de
lichtbaas van Watt te zijn, al had
hij daar zelf een hipper klinken de
naam voor. Ik vraag hem of het
vanavond een beetje loopt met de
belichting waarop hij antwoordt
dat het prima gaat. ‘Het is nog wel
wennen allemaal, maar ze hebben
het hier goed geregeld. Daarom
kan ik het me ook veroorloven hier
even een sigaret naar binnen te
werken, haha.’ Ook díe afdeling
heeft dus geen last van het
energiezuinige concept. Er ‘geen
last ervan hebben’ zullen voor de
meeste bezoekers van Watt de
sleutel woorden zijn. Sustainable
danceclub? Het zal wel. Zolang 
er maar hard gefeest kan worden.
En dat kan er.

AvW

Meet the Streets vindt iedere eerste
vrijdag van de maand plaats in
Watt. De eerstvolgende editie is
vrijdag 7 november.

In het voormalige Nighttown opende onlangs het poppodium Watt,
naar eigen zeggen ’s werelds eerste sustainable danceclub.
Profielen bezocht de vaste Meet the Streets-vrijdagavond. HOE GROEN IS WATT?

Met deze maatregelen probeert
Watt zo sustainable mogelijk te
zijn:

- hergebruik van warmte
- recyclebare bekers
- LED-verlichting
- CO2-regeling naar gelang er

meer of minder mensen
binnen zijn

- groene stroom
- wc’s worden doorgespoeld 

met regenwater

GRATIS N
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Dit verhaal speelt zich alweer een tijdje geleden af. Het is 
de wee moed die mij dwingt het op papier te stellen. Je kunt
zeggen: ‘Wees niet zo sentimenteel, wat geweest is, is
geweest: voorgoed voor bij.’ Maar het is herfst, de dagen zijn
donker als stroop. Wie stilstaat en achterom kijkt, zakt weg.
Dieper en dieper. Althans, ik.
We zaten in de trein, Leszek Bronski en ik. We waren opgestapt
in Poznan, Polen. Hij had twee koffers bij zich. Na 120 kilo meter
raakten we met elkaar in gesprek. Leszek vertelde in gebroken
Engels dat hij kunstenaar wilde worden, dat hij daar voor
studeer de in Poznan. Ik vertelde dat ik schrijver was, maar dat 
ik daar nooit voor heb geleerd. (Ik heb fiscale economie gestu -
deerd, het Siberië van de studies.) ‘Hoe ben je dan schrijver
geworden?’ vroeg Leszek. Zijn vraag was oprecht. Ik herinnerde
me een citaat van Harry Mulisch: ‘Je wordt geen schrijver, je
blijkt er een te zijn.’ Met de waarheid heeft het weinig van doen.
Schrijver worden is niet iets wat je overkomt, je moet vechten,
je moet volharden. Je mag nooit versagen. De rest, een splin ter,
is talent. Maar misschien is dat ook niet de waarheid.
Leszek zei dat hij met plezier naar de kunstacademie ging. 
‘De docenten zijn goed, sommigen zijn een beetje raar. Eentje is
invalide en laat ons soms in zijn rolstoel zitten. Dan moeten we
een stukje rijden. Dat is dan de les.’ Ik denk aan de lessen die ik
heb gehad. Powerpointpresentaties, comateuze colleges, opge -
dreunde practica. Rare docenten waren er niet, rare studenten
ook niet. Iedereen was het zelfde, iedereen zou hetzelfde
worden.
Vlak voordat Leszek uitstapte en hij de twee koffers uit het 
rek haalde, zei hij: ‘Ik geloof in honger. Van de ogen, van de
oren. Honger die overal in wil bijten, alles wil proeven: boeken,
beelden, muziek.’ En toen de koffers naast zijn versleten
schoenen stonden: ‘Maar het is nu vakantie, het is kerst, en 
mijn moeder wacht op mij.’
Ik reisde verder naar Lviv, Oekraïne. Daar werd geen kerst
gevierd, in ieder geval niet op de dagen waarop wij naar
cadeaus zoeken onder een boom. Er was ook geen moeder, er
was eenzaamheid. Maar de eenzaamheid verdampte toen ik een
maand later terugkeerde naar warmere oorden. Wat bleef waren
de bijtende ogen en oren van Leszek Bronski. De honger die een
kunstenaar in zijn greep houdt, maar ook de vakantie van deze
honger. Laat ik het gewoon zeggen: het verlangen naar moeder.

Ernest van der Kwast is auteur en organisator van literatuur -
festivals zoals Nur Literatur.
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Eén voor in de jaarlijstjes
*****
De afgelopen drie jaar heeft Face
Tomorrow een volwassener
geluid gekregen. Waar op eerdere
albums zanger Jelle Schrooten
zijn emoties vanuit het diepst van
zijn ziel schreeuwde, zingt hij
zijn teksten op In the dark op
veel muzikalere wijze. Tijdens
het nummer Control wordt de
muziek op een bepaald moment
zelfs helemaal weggelaten en
blijft alleen de indringende zang
over. En tijdens Trial en error
wordt gekozen voor piano -
begelei ding. De muziek is
rustiger, maar de bezieling is
zeker niet uit de band, want de
songs zijn stuk voor stuk raak. 
Of het nu de eerste single van 
het album Overpowered is of het
schitterende The end. De eerste
single heeft ook zeker hit -
potentie. Dacht ik na het lezen
van de titel eerst nog aan het
gelijknamige nummer van Roisin
Murphy, inmiddels krijg ik de
versie van Face Tomorrow al een
paar dagen niet meer uit mijn
hoofd. En na het luisteren van de
cd, je moet hem wel een paar keer
horen om erin te komen, wil je
alleen maar meer Face Tomorrow.
Je wilt je als groupie aan de band
verbinden en met ze mee op tour.
Want ik gok dat dit album live op
het podium nog veel meer indruk
maakt dan via de boxen in mijn
huiskamer. Het bruist, het geeft
energie, het overweldigt en soms
ontroert het. En dat is toch
precies waarom je muziek, of dat
nu pop, klassiek of in dit geval
indierock is, beluistert. 

MG

Studenten uittip
Roze Kater – Fantasten
Ontmoet BOY en GIRL! Ze zijn jong, energiek,
zelfverzekerd, een tikje arrogant wellicht, en ze
hebben veel, heel veel vrienden! Daarom geven
BOY en GIRL een feestje. Althans, dat denken
ze, want wat ze niet weten is dat hun vrienden
bij wijze van verrassing allemaal niet komen.
Surprise!
De voorstelling Roze Kater gaat de confrontatie
aan met de overschatting van populariteit,
zoals aangemoedigd door programma’s als
Idols en Dancing Queen en sites als Hyves en
MySpace. Met absurdisme, slapstick, fysieke
virtuositeit en een lichte kick om met gevaar -
lijke dingen te spelen, schopt theatergezel -
schap Fantasten het fenomeen ‘ik word gezien,
dus ik besta’ feestelijk van haar voetstuk.

Heb jij een Studenten Uitpas, dan krijg je
bij Lantaren/Venster €2,- korting op
theater, dans en concerten en €1,- korting
op film.

Lantaren/Venster
Do 6 en vr 7 nov 20:30 uur
Vr 7 nov 13:30 uur
Met Studenten Uitpas: €11,- i.p.v. €13,-
www.lantaren-venster.nl 

Wekelijks de beste uittips in je mailbox, met
leuke acties en aantrekkelijke kortingen? 
Ga naar www.studentenuitmail.nl en schrijf 
je in.

Alles voor de Profeet  *****
Zestien jaar, meerdere miskramen,
op je veertiende uitgehuwelijkt
aan een volle neef en dood -
ongelukkig. Dit is allemaal van
toepassing op Elissa Wall. 
Ze groeide op binnen de besloten
gemeenschap van De
Fundamentalistische Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen (FHLD). Ondanks
alle ellende blijft ze trouw aan het
geloof. En als de Profeet, de leider
van de FHLD, vindt dat ze moet
bidden en geloven in haar huwe -
lijk, dan doet Elissa dat. Het komt
niet in haar op om te vluchten.
Bovendien leren mensen binnen de
FHLD dat mensen buiten hun
groep het kwaad vertegen -

woordigen. Voor Elissa zit er dus
niks anders op dan haar man te
ontlopen om zo de voortdurende
verkrachtingen te voorkomen. 
Als ze op haar achttiende verliefd
wordt op een afvallige van de
gemeenschap besluit ze na heel
lang wikken en wegen om haar
hart te volgen. Uiteindelijk zal ze
zelfs een rechtszaak aanspannen
tegen de leider van de FHLD,
Warren Jeffs. Hij heeft Elissa
immers gedwongen te trouwen 
op haar veertiende en was op de
hoogte van de gewelddadige
seksuele relatie tussen Elissa en
haar man. 
Iedere bladzijde van het boek Het
begon toen ik veertien was dat
Elissa samen met Lisa Pulitzer
schreef, groeide mijn verbazing
over deze groep mensen. Ze laten
zich volledig leiden door een
aantal mannen en zetten hun
eigen gevoelens opzij om te
gehoor zamen. Moeders die zien
hoe hun dochters lijden en daar
niks aan doen vanwege hun eigen
positie binnen de gemeenschap.
On-be-grij-pe-lijk voor een buiten -
staander. Door de ietwat zakelijke
en uitgebreide beschrijving van
haar leven is het boek soms een
beetje saai om te lezen. De inhoud
is echter zo fascinerend en roept
zoveel emoties op, dat je even -
goed blijft lezen. 

MG
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Wilfen naar www.ted.com*****
Eens in de zoveel tijd komt er iets op mijn
scherm tevoorschijn waarvan ik geen idee heb
hoe het er terechtkwam. Nou kwam ik er on -
langs achter dat dit het gevolg is van wilfen,
een nieuw werkwoord dat is afgeleid van de
afkorting What Was I Looking For. Je bent op
zoek naar iets, maar na een poosje vind je
jezelf terug op duizend verschillende zijpaden
en vraag je je af: WWILF? Maar dat terzijde.
Al wilfende kwam ik bij Ted terecht. 
Ted bestaat in essentie uit drie woorden: ideas
worth spreading. Op de site vind je filmpjes
(veel) van sprekers met interessante ideeën
over Technologie, Entertainment en Design
(TED, vat u ’m?). De site komt voort uit een
principe dat al sinds 1984 de wereld over gaat.
In de vorm van conferenties worden gasten
uitgenodigd om hun visie op uiteenlopende
onderwerpen wereldkundig te maken. Dankzij
het grote succes hiervan groeide het uit tot
een Ted-prijs, een Ted-blog en sinds 2007 dus
ook een Ted.com. Simpelweg omdat het
ideeën zijn die de moeite van het verspreiden
waard zijn.
'Maar wat voor ideeën dan?' vraag je je af. Voor
ieder wat wils: van meesterlijke verhalen -
vertellers tot de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van techniek. Van optredens die
‘beide hersenhelften zullen verbazen’ (denk
aan goochelaars, pratende papegaaien en
exotische dansers) tot eigenzinnige filosofen.
Zie het als een soort YouTube, maar dan
zonder de non-originaliteit van homemade
bloopers of de zinloosheid van geplaybackte
videoclips. Ted brengt je net even dat beetje
inhoud dat je zo gaat missen na een jaartje
rondstruinen op YouTube. En inderdaad, de
filmpjes duren wat langer en vergen iets meer
oplettendheid, maar probeer het eens. Het is
absoluut een website worth spreading.

RJ

Even bijkomen van No Country *****
Amper acht maanden na het verschijnen van hun veel -
geprezen No Country for Old Men staat alweer de volgende
potentiële hit van de broers Ethan en Joel Coen op stapel:
Burn After Reading. Een komedie dit keer, een genre waarin
de Coen’s zich al jaren geleden hebben bewezen met films
als O Brother, Where Art Thou en, vooral, The Big Lebowski.
Met een sterrencast bestaande uit Brad Pitt, George Clooney
en John Malkovich kan het haast niet anders dan dat ook
deze productie het predikaat ‘klassieker’ krijgt opgespeld.
De film opent in het hoofdkantoor van de CIA, waar analist
Osborn Cox (John Malkovich) te horen krijgt dat hij
gedegradeerd wordt vanwege zijn vermeende drank -
probleem. Woedend neemt Cox ontslag en besluit aan een
nieuw hoofdstuk van zijn leven te beginnen: Hij gaat zijn
memoires schrijven. Deze komen via zijn op echtscheiding
zinnende vrouw Katie (Tilda Swinton) per ongeluk terecht
bij de twee dommige sportschoolmedewerkers Linda Litzke
(Frances McDormand) en Chad Feldheimer (Brad Pitt), die
de CIA-informatie van de memoires trachten te gebruiken
om Cox mee af te persen, iets wat ze duidelijk voor het
eerst doen. En dan is er ook nog de overheidsagent en
womanizer Harry Pfarrer (George Clooney) die om uit een -
lopende reden met alle bovenstaanden van doen krijgt.
De humor in Burn After Reading wordt vooral gezocht in de
dommigheid van de meeste personages, maar hierin slagen
de Coen-broers maar ten dele. Malkovich zet de constant
hysterisch boze Cox niets minder dan fantastisch neer,
maar het hyperactieve gedrag van Pitt valt naarmate de
film vordert steeds meer in herhaling en ook Clooney heeft
zich weleens van een scherpere kant laten zien. Hierdoor
heeft de film uiteindelijk meer weg van een vermakelijk
tussendoortje dan van een nieuwe klassieker, wat door de
erg korte productietijd ook niet zo vreemd is.

AvW

Wil jij een Burn After Reading-sporttas winnen? Ga dan
naar www.profielen.hro.nl en vul de prijsvraag in. 

Oasis speelt op safe *****
‘Gold and silver and sunshine is
rising up, pour yourself another
cup of Lady Grey’, klinken de
eerste zinnen van het nieuwe
Oasis-album Dig Out Your Soul,
alsof de gebroeders Noel en 
Liam Callagher, hoekstenen van de
band, de luisteraar met een kopje
thee willen voorbereiden op een
rustig album. Echt rustig pakt dit

zevende studioalbum van de
Britse rockformatie niet uit, maar
veel vuur valt ook niet te ont -
dekken. 
De meeste nummers klinken een
beetje rock-omdat-het-moet, alsof
de Callaghers na al die jaren liever
een andere kant op zouden gaan
maar bang zijn de fans teleur te
stellen. Er is op het hele album
dan ook niets te vinden dat echt
origineel of vernieuwend klinkt.
Jammer, maar dit zorgt er dus wel
voor dat de meeste trouwe fans
inderdaad niet teleur gesteld zullen
zijn. Alle nummers zijn behoorlijk
Oasis, en de single The Shock Of
The Lightning klinkt nog best
lekker, zoals ook openings -
nummer Bag It Up en het rustiger
I’m Outta Time. 
Toen Oasis veertien jaar geleden
doorbrak heeft deze band de
Britpop hoogstpersoonlijk naar
een hoger niveau getild, maar uit
Dig Out Your Soul blijkt maar weer
dat er sindsdien weinig progressie
is geboekt. Wie zit te wachten op
Oasis voor de zevende keer zal
niet bedrogen uitkomen, de rest is
beter af met een van de vele Brit -
popbands die de afgelopen jaren
wél hebben gedurfd iets origineels
te doen. 

AvW
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ZAKENPROFIJTJES
HBO’ers RIJDEN CUM LAUDE!
Verkeersschool Cum Laude verzorgt een tiendaagse of achtweekse
rijopleiding vanaf € 1070,- voor de auto en € 780,- 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.damesenherenkapper.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
Leen Europa’s grootste muziekcollectie bij de Centrale Discotheek
Rotterdam. Ook meer dan 160.000 tracks digitaal te leen! 
Het lidmaatschap kost € 10,50 per jaar, voor leden van de Bibliotheek
Rotterdam is dit gratis. Meer informatie vind je op www.muziekweb.nl
of kom langs op Hoogstraat 110.

DE RIJSCHOLEN CONCURRENT
Speciaal studentenpakket! 30 rijlessen à € 22,50 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.

PROFIJTJES
MET KORTING NAAR THEATER ISALA
Nieuw! Nu 50% korting op alle voorstellingen van het Isala Theater in
Capelle a/d IJssel. De korting geldt op de dag zelf op vertoon van je
studentenpas of OV-jaarkaart. Kijk voor meer informatie en de voor -
waarden op www.isalatheater.nl of bel 010 - 458 64 00.

LEUKE BIJVERDIENSTE
Voor mijn zoontje van vier jaar zoek ik een vriendelijke oppas.
Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 15.30 t/m 18.00 uur
Bij voorkeur een derdejaars of vierdejaars SPH-student(e). 
Ben je geïnteresseerd, laat een bericht achter op het volgende nummer:
06-21 82 72 28.

DONKER WATER – Zes nachtelijke literaire rondvaarten met de
Animathor, The Love Boat zonder love. Maar met honderden liters illegale
vodka en nóg meer weemoed. De bemanning bestaat uit schrijvers zoals
o.a. Hugo Borst, Sanneke van Hassel, Tommy Wieringa, Ronald Giphart en
Ernest van der Kwast, liederlijke muzikanten en Russische dj’s.
Reserveren: www.rederijthor.nl – Meer info: 010-412 64 82.

Studenten en medewerkers van de Hogeschool Rotterdam kunnen een GRATIS 
PROFIJTJE voor niet-zakelijke mede delingen plaatsen. Mede de lingen van
buitenstaanders (met een commer cieel doel), de zo genaamde
ZAKENPROFIJTJES, kosten € 24,- (excl. 19 % btw) per 25 woorden of een veel -
voud 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 op gaaf van redenen weigeren.
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Meelopen met …

student
Fouad Sakka 

Je komt elkaar tegen op de gang en bij de koffieautomaat, 
maar wat doen al die medewerkers en studenten 

van de hogeschool eigenlijk? Als een nieuwsgierig Aagje volgt Profielen
elk nummer een (On)bekende Medebewoner. Ditmaal mochten we

meelopen met Fouad Sakka, een gehandicapte student 
(laatstejaars) bedrijfskundige informatica. 

10.55 uur  
Tussenuur. Normaal zit Fouad dan even achter
de computer of praat wat met studiegenoten.
Nu verhaalt hij op het onderwijsplein nog even
verder over zijn ervaringen. Bijvoorbeeld toen
medewerkers vanwege hun lunch niet kwamen
helpen waardoor Fouad te laat kwam voor een
tentamen. En dan waren er de parkeerperikelen.
‘De coördinator studentzaken liet me via de
mail weten dat ik voor een parkeerplaats
parkeergeld moest betalen. Dat weigerde ik: 
Ik kom niet voor mijn plezier met de auto. 
Bij de manager van die coördinator heb ik
geklaagd, waarna ik meteen een parkeer -
vergunning kreeg. Opgelost! Je kunt sowieso
het meest bereiken als je zo snel mogelijk met
het hogere kader gaat praten’, heeft Fouad
geleerd. Door alle strubbelingen bouwde de
student op de HR inmiddels een flink netwerk
op. Positieve ervaringen zijn er gelukkig ook.
‘Veel docenten denken met je mee als er
problemen zijn, ze doen bijvoorbeeld niet
moeilijk als ik buiten mijn schuld te laat ben.’

8.45 uur
Het eerste dat Fouad doet als hij zijn aange -
paste Renault Twingo (gas geven en remmen
doet hij met handles op zijn stuur) heeft
geparkeerd, is de facilitaire dienst bellen. Korte
afstandjes loopt hij met krukken, maar ín het
schoolgebouw Academieplein gebruikt hij zijn
rolstoel die doordeweeks op school is gestald.
‘Ze roepen nu een huismeester op die beschik -
baar is. Dat duurt te lang’, zegt Fouad onge -
duldig terwijl hij met z’n krukken al een stukje
richting ingang loopt. Na een paar minuten
verschijnt huismeester Achmet met rolstoel. 
Hij rijdt Fouad tot de traplift bij de informatie -
balie. ‘Die lift kan ik zelf niet bedienen’, vertelt
de student die vorig jaar tegen nog veel meer
drempels opliep. Zoals liftdeuren die hij niet
open kon krijgen en de kantine die niet te
bereiken was. ‘De helling ernaar toe kwam ik
niet op. Dat heb ik vorig jaar september aan -
gekaart maar de helling is pas enkele weken
geleden in orde gemaakt. Het is allemaal zo
bureaucratisch, dat had ik niet verwacht op 
de hogeschool.’ Maar mede stu denten kunnen 
je toch de helling op duwen? ‘Ja, maar het is
niet prettig om steeds maar anderen te vragen.
Ik doe het ook niet alleen voor mezelf; na mij
zullen hier ook invaliden moeten kunnen
studeren.’

9.15 uur
Met de lift bereikt Fouad de eerste verdieping
waar hij met zijn medestudenten wacht tot het
college datawarehouse begint. 

12.00 uur
Karim komt langs. ‘We zijn matties’, vertelt de
student die Fouad nodig heeft voor een
studieboek Engels dat hij zou lenen. Fouad is
het boek echter vergeten. Terwijl het college
verandermanagement pas om 12.30 uur
begint, vertrekt Fouad nu al richting het lokaal.
‘Het is op de derde verdieping, ik weet niet
precies waar. Als ik nu vertrek, ben ik er
waarschijnlijk tien minuten voor aanvang.’ 

JvN
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