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Overheid of
bedrijfsleven?
Kan de overheid als werkgever van toekomstige
hbo-afgestudeerden concurreren met het
bedrijfsleven? We weten het eigenlijk niet.
Zowel landelijk, als door de HR zelf, wordt niet
gemonitord of studenten in het bedrijfsleven of
bij de overheid terechtkomen. We weten wel
welke overwegingen een rol spelen. Parttime
werken, kinderopvang en studiemogelijkheden
zijn bij de overheid vanzelfsprekend. De com-
binatie tussen arbeid en zorg is er gemak-
kelijker dan in het bedrijfsleven en inhoudelijk
is het werk vaak interessant en maatschappelijk
relevant. Het gaat om de inhoud, zo kunt u op
pagina 22 in dit blad lezen. Aan de andere kant
gaan de dingen bij de overheid vaak wat lang-
zamer dan in het bedrijfsleven en wordt er veel
vergaderd, bestaat het beeld dat ambtenaren
een weinig wenkend carrièreperspectief
hebben, nauwelijks loopbaanbegeleiding en
een (te) hoog ziekteverzuim.
Het bedrijfsleven is daarentegen doorgaans
concreter, veel meer en direct gericht op
resultaat. Bij de overheid is vaker onduidelijk
wat de targets zijn.
En het salaris? Over het algemeen verwacht
men in het bedrijfsleven beter te kunnen
verdienen dan bij de overheid. En voor het
grote geld moet je meestal ook niet bij de
overheid zijn, maar er wordt heel redelijk
betaald. In het bedrijfsleven zijn grotere
stappen mogelijk, heb je vaak een dertiende
maand en een auto en/of telefoon van de zaak.
Bij de overheid zal het aanvangssalaris wat
hoger liggen, maar zit je al snel aan je salaris-
plafond. Je weet van tevoren waar je ongeveer
zal uitkomen. Dat is in het bedrijfsleven anders.

Maar dat beeld gaat misschien veranderen.
Onder invloed van de kredietcrisis (ook hier-
over leest u in dit nummer) krijgt de staat een
andere rol. De overheid staat voor zekerheid en
stabiliteit in een snel veranderende wereld. Het
is heel goed mogelijk dat de overheid als
werkgever een grotere aantrekkingskracht gaat
uitoefenen en dat het woord ‘ambtenaar’ een
heel andere glans krijgt.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen
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klacht van
Student communicatie
tegen
Directeur van het Instituut voor Commercieel
Management (ICM)
uitspraak college van beroep
GEGROND

Onterecht negatief bsa
Een student communicatie van de opleiding
commercieel management is het niet eens met
het negatieve bsa (negatief bindend studie-
advies) dat zij kreeg. Zij heeft niet op tijd
voldoende studiepunten behaald om de
propedeusefase af te ronden. Vlak voor de
examenperiode kreeg zij te horen dat haar
vader lijdt aan longkanker. Tijdens de examen-
periode lag haar vader in het ziekenhuis en
moest hij drie operaties ondergaan. Hierdoor
kon zij zich niet goed concentreren op de
lessen en op het leren van examens. De situatie
heeft zij direct gemeld aan haar decaan en
docenten. Zij besloten hierop dat zij in het
tweede studiejaar de zeven onvoldoende
vakken mocht overdoen. Vijf van de zeven
vakken sloot de student in het tweede jaar
voldoende af. De overige twee vakken haalde
zij niet omdat het in die tijd weer slecht ging
met haar vader.
De directeur van het Instituut voor
Commercieel Management is van mening dat
het negatief bsa terecht is gegeven. Eén van de
twee vakken die de student nog niet heeft
gehaald, werd aangeboden in een periode
voordat het weer slecht ging met haar vader.
Volgens de directeur heeft de student inmiddels
vier keer de kans gehad de twee vakken te
herkansen. Tevens voert hij aan dat de student
ook de module Nederlands niet heeft gehaald.
Deze module moet voldoende worden afgerond
voordat het propedeusediploma kan worden
afgegeven.
Het college van beroep is het met de student
eens dat het besluit tot een negatief bsa
onterecht is. Volgens het college heeft de op-
leiding geen rekening gehouden met de bij-
zondere omstandigheden waar de student het
eerste en het tweede studiejaar mee te maken
heeft gehad. Het college van beroep stelt de
student in het gelijk en vernietigt het negatieve
bsa.
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welles-nietes De concurrentie

Mijn kamer… Is een plek waar
ik lekker moet kunnen werken.
Ik doe best veel naast mijn studie,
dus een nette kamer vind ik wel
belangrijk. Ik hou totaal niet van
opruimen maar ik doe het wel.

Baantje…
De ijssalon is natuurlijk mijn werk,
maar daar ben ik nu niet zo druk
mee. De zaak wordt nu ik in
Nederland ben, gerund door mijn
Chinese partner en draaiende
gehouden door drie man
personeel. Binnenkort zal de
ijswinkel tijdelijk sluiten in
verband met het winterseizoen.
In Nederland heb ik geen bijbaan.
Maar ik ga wel op zoek naar een
baantje in de horeca.

Als ik uitga…
Dan doe ik dat in Rotterdam.
Ik hou van ruige, rauwe muziek
zoals techno en electro. De meeste
tijd ben ik te vinden in kroegen.

Met 1 miljoen…
Daar zou ik een hoop mee kunnen
doen. Ik zou het investeren in een
eigen groter bedrijf. Wie weet in
een nieuwe ijssalon. Of in on-
roerend goed.

Mijn ideale lief…
Die moet ik nog tegenkomen.

Wakker maken voor…
Ik zou echt niet weten waarvoor
ik wakker gemaakt wil worden.
Misschien voor Thais eten of zo.
Nee, ik weet het echt niet.
Ik denk dat ik een beetje te
nuchter ben voor deze vraag.

Mijn ideale website…
Google bezoek ik het meest.
Verder heb ik mijn e-mail als
opstartpagina en heb ik Google
Earth zo ingesteld dat ik al het
nieuws over China binnenkrijg.

Vier jaar geleden…
Zat ik in China. Ik heb toen via de
organisatie Projects Abroad een
werkstage gedaan in Shanghai en
Mexico. In Shanghai ben ik zes
maanden geweest. Tijdens die
periode heb ik als journalist
gewerkt bij Shanghai Star, een
stadsbijlage van de krant China
Daily.

Ooit…
Het klinkt heel standaard maar
ik hoop ooit een leuke baan te
hebben die goed verdient en
verder gelukkig te zijn. Het liefst
zou ik een groot bedrijf beginnen.
Ik wil veel geld verdienen. Want
geld geeft je de mogelijkheid om
keuzes te maken.
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Bing betekent ‘ijs’ in het Chinees, en toeval of niet:
tijdens zijn stage in China begon Bing zijn eigen ijssalon.
Na het eten van een ijsje raakte hij geïnspireerd door

de smaak van het Chinese ijs en ingrediënten zoals kruiden en kaas.
En na nog geen anderhalve maand was daar,

gestart met een Chinese partner, zijn ijssalon genaamd BING.

BING VAN DER LANDE (23)

Vierdejaars trademanagement
gericht op Azië
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Profielen kijkt over de heg bij collega-hogeschool- en universiteitsbladen.

Hanzemag – Hanzehogeschool
Groningen
Cannabis is slechte doping
Tijdens een gastcollege legt Olivier de Hon,
wetenschappelijk beleidsmedewerker van de
Anti-Doping Autoriteit Nederland, uit waarom
hij vindt dat cannabis niet op de dopinglijst
hoort. Het maakt iemand juist trager. Toch is bij
veel gevallen van doping cannabis terug te
vinden. Een ander genotsmiddel, alcohol, kan
ook al een verkeerd beeld geven bij een
dopingtest. Floyd Landis blijft bijvoorbeeld
beweren dat zijn negatieve testresultaten te
wijten zijn aan alcoholgebruik. De Hon sluit
deze mogelijkheid niet uit. Interessant weetje:
Zelfs de denksport kent een dopinglijst.
Middelen die de alertheid vergroten, zoals
amfetaminen, mogen niet gebruikt worden
door de professionele schaker.

Erasmus Magazine – Erasmus
Universiteit Rotterdam
Vaccineren of niet?
Nu de ‘r’ in de maand is, krijgen mensen in
risicogroepen weer een uitnodiging voor de
jaarlijkse griepprik. Maar niet iedereen is voor
vaccineren. Viroloog Ab Osterhaus is blij dat
mensen in Nederland zelf mogen beslissen wat

ze met hun lichaam doen. Mensen wonend in
de grachtengordel of bible belt vaccineren hun
kinderen (vaak) niet. Als er dan een grote uit-
braak van een kinderziekte is, zwicht de eerste
groep toch, maar blijft de tweede groep prin-
cipieel. Toch heeft Osterhaus zijn bedenkingen
daarbij. ‘Als er een pandemie uitbreek en je ziet
je buurman doodgaan aan een virusinfectie,
dan haal je dat vaccin echt wel.’

Folia – Universiteit van Amsterdam
Studentenarts druk met klachten onder
de gordel
Het is een uitstervend verschijnsel: de studen-
tenarts. Maar de Universiteit van Amsterdam
heeft nog een eigen artsenpost. Vooral aan het
begin van het jaar tijdens de ontgroeningen is
het extreem druk. In de jaren negentig waar-
schuwden de artsen ook regelmatig voor de
ziekte van Weil die je kunt oplopen door contact
met het zo goed als giftige grachtenwater in de
hoofdstad. Veel kwalen zijn in de zeventig jaar
dat de artsenpost bestaat verdwenen, maar
problemen met de psyche blijven. En klachten
onder de gordel behoren al jaren tot de meest
voorkomende problemen waarmee studenten
bij de studentenarts komen.
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Groeistuipen, zakelijk en privé
In tien jaar tijd is Ben een serieuze ondernemer
geworden. Zijn zakelijk inzicht is flink toe-
genomen, net als zijn vocabulaire. Toch wist
hij al op jonge leeftijd dat Bellen.com een
serieuze zaak was: ‘Ik ging naar de Kamer van
Koophandel om dingen vast te leggen. Dat
mocht natuurlijk niet omdat ik te jong was, dus
ging mijn moeder mee. In 2000 hebben we een
bv opgericht en van daaruit verder gebouwd.
Ik leerde dat je niet iedereen op zijn blauwe
ogen kunt vertrouwen en dat je succes voor
een groot deel zelf in de hand hebt. Ik stuurde
bijvoorbeeld een e-mail naar het consumenten-
programma Kassa. Toen ik werd uitgenodigd,
dacht ik: Daar komen ook de directeuren van
telecombedrijven, dan kan ik maar beter visite-
kaartjes maken om uit te wisselen. Kom ik
tenminste niet meer bij die vervelende klanten-
service terecht en kan ik rechtstreeks bellen.
Tja, als je jong bent, word je niet echt geremd
door onzekerheid.’

Serieus aan de slag
‘De groei van het bedrijf verliep heel natuurlijk.
De eerste werknemer was mijn moeder.
Dat had ook frictie kunnen opleveren, maar
ik heb een heel lieve moeder. Zakendoen is

Ondernemerslessen
In tien jaar tijd leerde Woldring veel over
ondernemen. In de eerste plaats door het zelf
te doen, maar daarnaast ook door inspirerende
vakbroeders, zoals managementgoeroe Eckart
Wintzen, bekend als het brein achter de deel-
een-auto formule Greenwheels, en rasonder-
nemer Richard Branson van het Virgin
imperium.
‘Zij zijn mijn inspirators. Soms ga ik met een
marker door hun boeken, er staan veel
interessante ondernemerslessen in. En uit de
verhalen blijkt ook hoe gaaf ondernemen kan
zijn. Mijn eigen ondernemerstip aan anderen
zou zijn: Denk er niet te lang over na. ‘Just do
it’ is wel een goede slogan in die context. Te
vaak zijn er goede ideeën, maar wordt er geen
gevolg aan gegeven. Als iemand anders er dan
mee aan de haal gaat, moet je denken: Stom-
kop, waarom heb ik daar niets mee gedaan.
Je studententijd is ideaal om een bedrijf te
beginnen. Je hebt nog geen hypotheek, nog
geen verplichtingen. Zie het als een wereldreis
die een paar studievrienden van me nu gaan
maken. Waarom nu? Omdat ze de huur kunnen
opzeggen. Je mobiele abonnement kun je
tegenwoordig ook pauzeren. Dan staan de
vaste kosten nagenoeg op nul en hup, je kunt
gaan.
‘Bij de Nederlandse universiteiten en hoge-
scholen word je klaargestoomd voor een goede
baan bij Philips of Unilever. Als je daar eenmaal
zit, kun je natuurlijk uitblinken als onder-
nemende medewerker, maar de stap naar een
eigen bedrijf wordt steeds groter. Andere tips?
Zorg dat je echt gelooft in het idee dat je hebt,
anders kun je anderen onmogelijk overtuigen.
En durf risico’s te nemen. Ook daarvoor geldt
weer: Hoe jonger je begint, hoe kleiner de
risico’s zijn. Je kunt altijd nog in loondienst
gaan.’

Ben Woldring onderneemt sinds zijn dertiende.
En zo kennen de meeste mensen hem: De
kleine krullenbol die met een website voor een
schoolproject goud in handen bleek te hebben.
Ik sprak hem één keer eerder, toen hij vijftien
was. Aan de gevel van zijn ouderlijk huis in
Usquert hing toen nog géén vlag met bedrijfs-
naam en logo; alles gebeurde op de zolder-
kamer. Nu is het koetshuis hoofdkwartier van
Bencom BV en zijn er vestigingen in Groningen
en Voorthuizen. Vader Woldring komt, net als
toen, een colaatje brengen. Hij screent nog
steeds de aanvragen voor lezingen en
interviews. Twintig minuten later gevolgd door
moeder Woldring met jus d’orange, want al die
cola, da’s toch niet gezond...

Internetondernemer Ben Woldring

misschien keihard, maar aan de andere kant
ook weer heel menselijk. Het mooiste compli-
ment dat ik ooit kreeg was: Je hoeft met Ben
geen contract af te sluiten, want die komt
gewoon zijn afspraken na. Misschien is dat ook
wel een beetje de noordelijke mentaliteit.
‘Toen Bellen.com goed stond, ben ik gaan ver-
breden naar meerdere vergelijkingssites: inter-
netten, digitale tv, energie. Onze missie is dat
we complexe markten transparant maken met
betrouwbare en onafhankelijke vergelijkingen.
Vul zelf maar in wat complexe markten zijn.
Volgens mij zijn we er niet met energie, tele-
com, internet en digitale tv. Daar komen er nog
wel wat bij.
‘Zelf ben ik goed op de hoogte van de inhoud.
Dat moet ook wel. Onlangs zat ik bijvoorbeeld
aan tafel met de raad van bestuur van een
grote bank. Of ik ze even kon bijpraten over de
ontwikkelingen in de telecommarkt. En regel-
matig bellen journalisten. Als zij willen weten
of tv op je mobieltje nou echt gaat werken, dan
moet je wel weten wat je zegt.’

Rebels maar eerlijk ondernemen
‘Als je dertig, veertig jaar bent, dan ben je
misschien voorzichtiger in zaken. Voorlopig
heb ik het lef om dingen te roepen nog niet
verloren. Dat is ook een beetje het rebelse
karakter van het bedrijf. Een telecomoperator
ging bijvoorbeeld van de ene op de andere dag
een starttarief invoeren: vier cent per gesprek.
Dan melden wij dat gewoon in het nieuws op
de site. Ook al adverteert hetzelfde bedrijf bij
ons. Voor hen is dat even slikken, puur
commerciële partijen zouden dat niet doen.
Ik krijg ook wel riante aanbiedingen om
tijdelijk een bepaalde partij op nummer één in
de vergelijking te zetten. Dat doen we dus niet.
We willen onafhankelijk blijven. Ik zie ons meer
als een uitgever, of een krant. Daarin kan ook
een advertentie naast een kritisch artikel
staan.’

‘Ondernemen is
net een wereldreis:

Studeren of ondernemen
‘Het bedrijf bleef maar groeien en ik had al
te weinig tijd om het allemaal goed in te
vullen. Daarnaast won ik in 2003 de prijs
Entrepreneur Of The Year in de categorie
‘technology communication and
entertainment’. Zo kwam ik in contact met
allerlei topondernemers en werd ik voor het
leven benoemd tot lid bij de sociëteit
Nyenrode. Van de andere prijswinnaars en
ondernemers kun je ontzettend veel leren.
Op één dag misschien wel net zoveel als in drie
maanden college. Toen vond ik mezelf voor de
keuze: óf het bedrijf laten groeien, óf bezig
met mijn studie international economics and
business. Stoppen met studeren vond ik zonde,
vooral in het studentenleven had ik wel aardig-
heid. Daarom ben ik overgestapt naar kunst-
geschiedenis, iets heel anders en puur voor het
plezier, voor mijn eigen verbreding en
algemene ontwikkeling.’

Beeldvorming
‘Mensen in de telecom- en internetmarkt zien
me vaak als pionier. Dan wordt er gezegd dat
ik de koning van de vergelijkingssites ben, in
de business vanaf het eerste uur. In 1998 was
het internet nog niet zo groot. Je had een web-
site van de Rabobank, de Postbank, Startpagina
begon net en dat was het wel zo’n beetje. Voor
vrienden ben ik, denk ik, nog steeds de
normale Ben; de Ben die gewoon geniet van
lekker zeilen of een potje tennis. En studie-
genoten zien me als een ondernemend iemand.
Dat komt ook wel omdat ik hier en daar wat
sponsor. Bij de studententennisvereniging TAM
spelen we tijdens toernooien met Bellen.com
ballen op de Bellen.com baan. Die ligt dan
naast de Red Bull baan, dat is toch grappig?’

Ben Woldring komt naar de Hogeschool Rotterdam!
Op 8 december geeft Ben Woldring van 12.30-14.00 uur
in de reeks Profielen presenteert... een lezing over onder-
nemerschap en zijn eigen ondernemerservaringen. Ook
geeft hij hints en tips voor wie met plannen rondloopt om
eigen baas te worden. Aanmelden via www.profielen.hro.nl

GEWOON DOEN!’
Tekst & fotografie: Sander Koenen

Interview

Internetondernemer Ben Woldring maakte van een schoolproject
een serie succesvolle vergelijkingssites die per dag
zo’n 25 tot 30.000 bezoekers trekt. Eind dit jaar

bestaat zijn bedrijf precies een decennium, hijzelf is pas 23 jaar jong.
Een gesprek over rebels, maar eerlijk ondernemen en

een moeder op de loonlijst.



binnen het transportbeleid te waarborgen.
Dan een ander dilemma. Want wat nu als bij
levering bestelde spinazie rode kool blijkt te
zijn en er is al betaald? Ter illustratie tekent
Almekinders partij A (leverancier), partij B
(koper) en Popeye (spinazie) op het bord. Met
een wirwar aan lijnen, pijlen en termen laat zij
zien dat betaling en afgave van het document
dat garant staat voor de goederen op hetzelfde
moment kunnen plaatsvinden. Dit wordt ook
wel documentair krediet genoemd.
Na de presentaties en wat laatste uitleg moeten
de studenten hun meegenomen artikelen be-
spreken. ‘Wie heeft geen artikel meegenomen?’,
vraagt Almekinders. Een tiental vingers gaat
omhoog. ‘Dan houdt het voor jullie hierbij op’,
aldus de docente. De studenten zonder artikel
pakken hun spullen en verlaten het lokaal. Voor
hen geen tentamenuitleg. ‘Ik verwacht wel input
van studenten’, legt Almekinders uit. ‘Het moet
niet zo zijn dat ik mijn best doe ze wat bij te
brengen en dat zij niets doen. Maar het is wel

een heel leuke en betrokken klas hoor.’
Nadat de overgebleven studenten

een aantal vragen hebben
gesteld over het tentamen, sluit

Almekinders af met een
aantal bloopers binnen
het transportverkeer.
Beelden van chaotische
taferelen van om-
gekieperde containers
op de weg, in zee en aan
boord van schepen,
stemmen de studenten
vrolijk. En voor wie echt
niet meer weet hoe te
transporteren laat
Almekinders vervoer in
minder ontwikkelde
landen zien; bepakt en
bezakt op de fiets en de
ezel. ‘De fiets is geen
modaliteit hoor’, waar-
schuwt ze nog voor de
zekerheid. ‘Dat jullie dit
niet op het tentamen

vermelden, want dat
wordt niet goed
gerekend.’
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Het afgelopen jaar zijn de pabo’s opnieuw gevisiteerd. Ook
onze pabo. Het rapport ervan zal een dezer dagen op de
mat vallen. Met spanning wachten we het af. Hoeveel
‘goedjes’ zullen we hebben, hoeveel ‘voldoendes’? Hopelijk
geen onvoldoendes.
We hebben ons uiterste best gedaan. We willen de beste
pabo van de stad zijn. Maar ja, wat is de ‘beste’ pabo?
Daarover zijn de meningen verdeeld. Moeten we
competentie- of vooral vraag-, ontwikkelings-, kennis- of
praktijkgericht zijn? We speelden op safe en kozen voor
alles. Hoe dat te verkopen? Dat gaat niet zonder
implementatie. En zo werden er honderden docenten-,
vakgroep- en managementvergaderingen belegd, tientallen
notities geschreven, vele formats opgelegd, toetsmatrijzen
opgesteld en competentieprofielen aangescherpt. Ook de
studenten moesten eraan geloven. Hun denken en doen
werd vanaf dat moment door profielen, gedragsindicatoren
en formats aangestuurd. Voor elke activiteit kwam er wel
een formulier. Kortom, een ware bureaucratische
machinerie werd in werking gesteld. En nu maar wachten.
Wat zal de commissie ervan vinden? En dan te weten dat het
rapport nog door een andere – hogere – instantie beoor-
deeld zal moeten worden. Daarna zullen de media zich er-
mee gaan bemoeien, het parlement en ongetwijfeld ook de
staatssecretaris.
Ik herinner me mijn eigen opleiding. Er waren toen nog
eindexamens en rijksgecommitteerden. In de examentijd
zwermden vele Kamerleden het land over om aan
examentafeltjes plaats te nemen. Bij mij zat het bekende
ARP-kamerlid Hendrik Algra aan tafel. Hij twijfelde of ik mijn
werkstuk wel zelf had geschreven… De overheid hield toen
nog letterlijk de vinger aan de pols. Sindsdien is ze gaan
terugtreden. Ik weet niet of de opleidingen daardoor
verbeterd zijn. Wat ik wel weet is dat ze vergeleken met
toen oneindig veel bureaucratischer zijn geworden. Is dat
vooruitgang te noemen?

Wouter Pols is pabodocent, lid van de kenniskring Opgroeien
in de stad en docent aan de masteropleiding Urban
Education.

Is dat vooruitgang te
noemen?
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Eén instelling voor hoger onder-
wijs, de Vrije Universiteit, heeft
minder reden om er gerust op te
zijn. Vorige maand berichtte
universiteitsblad Ad Valvas dat de
VU een obligatie heeft bij de nood-
lijdende bank Kaupthing, die in-
middels door de IJslandse regering
is overgenomen. Volgend jaar juni
moet Kaupthing de lening gaan
aflossen. Of dat lukt, is de vraag
want financieel lijkt de bank op
sterven na dood. De obligatie ver-
tegenwoordigt volgens Ad Valvas
‘zes procent van de uitstaande
liquiditeit’. SP-Kamerlid Jasper van
Dijk heeft Kamervragen aan
minister Plasterk gesteld over de
obligatie van de VU. De partij wil
onderwijsinstellingen verplichten
om hun reserves alleen onder te
brengen bij de Bank Nederlandse
Gemeenten.
Maar in hbo-land lijkt tot nog toe
geen enkele instelling gedupeerd
door de kredietcrisis. ‘We hebben
vanuit hogescholen nog geen
bericht gehad dat zij geld hadden
staan op een buitenlandse bank
die in de problemen is geraakt,
zoals IceSave’, zegt een woord-
voerder van de HBO-raad. Ook de
Hogeschool Rotterdam merkt niets
van de kredietcrisis. ‘Om te

er als de kippen bij: Ze legden
eind oktober al een claim op de
rente-inkomsten die de staat
mogelijk ontvangt uit kapitaal-
injecties in het bank- en ver-
zekeringswezen. ‘Investeer de
miljoeneninkomsten in kennis en
innovatie.’
Volgens berekeningen van de
verenigingen levert alleen al de
kapitaalinjectie van tien miljard
euro in ING het rijk in 2009 zo’n
425 miljoen euro op. Met dat geld
kan het ‘fundament van onze
economie worden verstevigd door
het hoger onderwijs en onderzoek
een impuls te geven’, schrijven
voorzitters Noorda (VSNU) en
Terpstra (HBO-raad) aan het
kabinet. Dat zou betekenen dat
‘Nederland de kredietcrisis niet
alleen doorstaat, maar er boven-
dien sterker uitkomt’.

DvN/HOP

Meer lezen over de kredietcrisis?
Ga dan naar pagina 14 voor een
artikel over de vraag of
riskmanagement de kredietcrisis
had kunnen voorkomen.

‘IMO? Oh, je bedoelt Elmo van Sesamstraat!’, roept een student.
De klas buldert het uit. Tijdens de laatste les modaliteiten van
de opleiding logistiek en technische vervoerkunde moeten twee groepjes
nog presenteren en is er ruimte voor vragen over het tentamen.
Tenminste, als de studenten hun huiswerk hebben gemaakt.

Elmo transporteert
Popeye per fiets

beginnen hebben we geen geld op
een IJslandse bank staan’, licht
Herman Veenema, secretaris van
het college van bestuur, toe. ‘Onze
hogeschool heeft in een
treasurystatuut vastgelegd wat wel
en niet met de banktegoeden mag
gebeuren. Daarin staat bijvoor-
beeld dat wij niet beleggen in aan-
delen. De hogeschool heeft geen
winstoogmerk, maar een gezonde
solvabiliteit is natuurlijk wel
belangrijk. Het behalen van een
gezond rendement op overtollige
geldmiddelen draagt hiertoe bij.
Maar dat is geen doel op zich en
behaalde rendementen zullen altijd
ten gunste komen van het onder-
wijs. Ook is het uitdrukkelijk niet
de bedoeling om leningen aan te
gaan om de renteopbrengst te
verhogen. Leningen worden alleen
aangegaan in het kader van meer-
jarige plannen, zoals een huis-
vestings- en onderhoudsplan. Het
uitzetten van gelden op deposito’s
(geld dat voor een bepaalde rente-
vaste periode tegen een rentever-
goeding is ondergebracht bij een
bank – red.) is wel toegestaan. Wij
gaan dus op een niet-risicovolle
manier met ons geld om’, aldus
Veenema die hierin ook op het
belang van de raad van toezicht
(rvt) wijst. ‘Die houdt toezicht op
het bestuur, governance noemen
we dat. De rvt bekijkt met enige
regelmaat of en hoe we de samen-
werking zullen voortzetten met
vaste adviseurs als accountants en
advocaten. In dat kader zal in de
komende periode ook onze huis-
bankier ABN AMRO tegen het licht
worden gehouden.’

voordeeltje
Het hoger onderwijs denkt niet
alleen de dans te ontspringen,
maar ziet zelfs voordeel in de
crisis. De koepel van universi-
teiten VSNU en de HBO-raad zijn

Onderwijs Actueel

Hoger
onderwijs
en de

Terwijl banken
in de problemen zitten en

gemeenten vrezen
voor verdampende tegoeden

op IJslandse banken,
kan het hoger onderwijs
rustig blijven ademhalen.

Sterker nog: de HBO-raad en
VSNU denken zelfs

een graantje mee te kunnen
pikken van de rente-inkomsten

die de staat zal ontvangen
uit de kapitaalinjecties

in het bank- en
verzekeringswezen.

kredietcrisis
Middelen om goederen en personen te ver-
voeren worden modaliteiten genoemd. Denk
hierbij aan trein, schip, vliegtuig, personenauto
en vrachtwagen. Het vakmodaliteiten gaat in op
welke manier vracht wordt vervoerd. ‘Weet
iedereen wat vracht inhoudt?’, vraagt de
docente Josefien Almekinders. Er wordt wat
gemurmeld maar een duidelijk antwoord blijft
uit. ‘Vergeet dit niet en schrijf maar op: Met
vracht bedoelen we niet de goederen, maar wat
er voor de lading betaald wordt.’ IJverig
schrijven de studenten mee.
Voor goederentransport zijn regels nodig.
Omdat transport vaak internationaal is kunnen
verschillende talen en culturen voor onduidelijk-
heid zorgen. Om dit te voorkomen zijn er inter-
nationale richtlijnen opgesteld die Incoterms
2000 (International Commerce Terms) worden
genoemd, legt Almekinders uit. ‘Iemand enig
idee wat hiermee wordt bedoeld?’ ‘Dat gaat over
vracht, risico en verantwoordelijkheden’, weet
een student. ‘Waar heb je dat opgeduikeld?’,
vraagt Almekinders goedkeurend. ‘Oh, gewoon
op internet’, is het antwoord. Incoterms
is dus bedoeld om eenduidigheidB
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Na zijn studies natuurkunde en
wiskunde deed Ockels onderzoek
bij het Kernfysisch Versneller
Instituut en aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In 1978 werd de hoog-
leraar door de ESA (European Space
Agency) uitverkoren voor deel-
name aan het Spacelab-programma
van de ESA en de NASA. Later
volgde hij de astronautenopleiding
in Texas en van 31 oktober tot en
met 6 november 1985 beleefde hij
zijn week of fame. Aan boord van
de Spaceshuttle was Ockels verant-
woordelijk voor de meetapparatuur
waarmee allerlei proeven werden
uitgevoerd. Na zijn ruimtevlucht
werkte hij bij het ESTEC (European
Space Research and Technology
Centre) in Noordwijk en sinds 1992
is de wetenschapper verbonden
aan de TU Delft.

Nederland meningenland
Steven de Winter, Mark de Jongh
(beide civiele techniek) en
Hyungsoon Park (IPO) mochten
Ockels onlangs ontmoeten. Dat
treffen hadden ze te danken aan
het plan dat ze bedachten tijdens

het zogenoemde Creatief Atelier.
Bij Gemeentewerken Rotterdam
brainstormden afgelopen voorjaar
120 studenten over duurzame
ideeën. Zuidplas Oase heet het
idee van genoemd drietal waarbij
woningen op het water, op
beweegbare palen, worden
gebouwd, en het stijgen en dalen
van de waterstand energie moet
opleveren. Ockels vindt brain-
stormsessies zoals het Creatief
Atelier prima, maar plaatste tijdens
demeet&greet wel een duidelijke
kanttekening bij het feit dat de
studenten niets hadden door-
gerekend.
‘In mijn ogen is Nederland geen
kennisland meer, maar een
meningenland. Meningen zijn op
zich wel lekker, maar die horen
thuis aan de kroegtafel. Je kunt er
geen brug, vliegtuig, satelliet of
dijk mee bouwen. Voor dat soort
dingen heb je heel simpel vak-
kennis nodig. Die kennis bestaat
uit: Hoe breed moet zo’n dijk zijn
als je wilt dat ie tien meter hoog is.
Dat is één googletje, of één iemand
bellen van civiel die dat hoort te

weten. En als je zegt dat je ergens
energie uit kunt halen, is dat geen
mening. Dan moet je gewoon puur
weten hoeveel water erdoorheen
stroomt en hoeveel regen we
krijgen. Het is leuk om elkaar zo
(tijdens het Creatief Atelier, red.) uit
te dagen en het kan ook heel
sprankelend en inspirerend zijn,
maar het moet niet zo zijn dat het
daarmee ophoudt. Iedereen kan
een goed idee hebben en vaak is er
aan ideeën geen tekort. Maar hoe
kun je ideeën zo maken dat ze ook
een hoge realiteitswaarde krijgen?
Op het moment dat je die stap zet
– en dat zeg ik ook tegen mijn
studenten – begint het pas echt.
Dat is gewoon werk en niet nood-
zakelijkerwijs plezierig, soms ook
gewoon vervelend. En als dan de
getallen kloppen, hoef je geen
mooie zweverige plaatjes te
maken, want dan is het gewoon
knalhard.
‘Zorg er dus voor dat dat soort
dingen echt klopt, want voordat je
het weet gaat er een verwachting
ontstaan. Niet zolang geleden
hebben mensen een prijs ge-

wonnen in Shanghai over een
drijvende stad. Iedereen praat
erover maar het blijkt alleen een
soort beeld, een concept. Daar
moet je voor oppassen. Dus als
jullie in de Zuidplas Oase dertig-
duizend woningen willen neer-
zetten, moet je weten wat dat dan
voor woningen zijn en hoeveel
water je nodig hebt. En wat
gebeurt er als het gaat stormen?
Gaan die huizen dan niet heel erg
tekeer op die palen? Als je toch
van civiel bent, weet je hoe
moeilijk het is om een paal in de
grond te slaan voor een huis dat je
op grond bouwt. Laat staan voor
een huis in het water. Maar het kan
ook zijn dat dat helemaal geen
probleem vormt. Nu weten we het
niet.’

Zonnepanelen bij Afsluitdijk
Zelf is Ockels onder andere
betrokken bij plannen rond de
Afsluitdijk. Gedacht wordt aan een
geluidswal in de vorm van zonne-
panelen, en aan een tweede dijk
zodat er een valmeer ontstaat voor
de opslag van energie.

Ockels: ‘Door Rijkswaterstaat werd
ik gevraagd om mee te denken.
Het was december, er lag een heel
plan en in maart zou er iets uit
moeten komen. Ik zei: “Zo werkt
het niet.” Ik bedoel: Ik lig vannacht
wakker en morgenvroeg heb ik
een plan. Dat is ook wat
Rijkswaterstaat had gedaan. Maar
daarna ga je heel hard nadenken
hoe je het kan realiseren. Bij het
analyseren – dat is wat je gaat
doen – ga je vervolgens struikelen.
Er kan een aantal dingen niet en
dan moet je dus gaan aanpassen.
Op een gegeven moment ga je je
ook afvragen waarom je het
eigenlijk wilt. Bij de Afsluitdijk was
dat heel duidelijk: Ik wilde ruimte
kweken voor duurzame ontwikke-
ling. In maart had ik dus een heel
stevige missie die was ontstaan
door erover na te denken, het te
laten rusten en vooral door veel
relevante informatie tot me te
nemen. Aan de ene kant kun je in
dit soort processen heel spelerig
zijn met het creatieve stuk, maar
daarnaast heb je de basis waarmee
alles staat en valt. Dat zijn natuur-

kundig-technische gegevens. Daar
horen geen gevoel en meningen
bij, maar gewoon kennis, bijvoor-
beeld over de treksterkte van staal.
‘Er zijn veel ideeën die stranden.
Door voortschrijdend inzicht moet
je dan zeggen: Sorry, maar wat ik
in m’n hoofd had, gaat niet lukken.
Bij de Afsluitdijk probeer ik
natuurlijk die tweede dijk overeind
te houden, maar het kan best zijn
dat dat niet lukt. Soms lukken je
ideeën wel, maar het is altijd
werken. Het gaat nooit vanzelf.’

Kijken naar Duitsland
Buiten een meningenland is
Nederland ook een land waar het
onderwerp duurzaamheid nog op
een te laag pitje staat, is de
mening van Ockels. ‘Er moet veel
gebeuren. We zullen bijvoorbeeld
allemaal elektrisch moeten gaan
rijden. Het stoken van olie en gas
kan gewoon niet meer, want een
elektrische auto op de energie van
een centrale is drie keer zo goed.
Verder vind ik dat er geen huizen
gebouwd hoeven te worden die
niet energieneutraal zijn. Het kán

namelijk en het is ook nog eens
economisch verantwoord.
‘Eigenlijk is het de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van
gemeenten en provincies om via
regelgeving dit soort duurzame
initiatieven te ontplooien. Bij
bedrijven heb je het over maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen, bij gemeenten over
maatschappelijk verantwoord
bestuur. Dat betekent dat je geen
kolencentrales meer bouwt en dat
je zorgt dat alle kantoren en
huizen energieneutraal zijn.
Gewoon omdat het kan. Van de
markt kan je het vanwege
bestaande belangen niet ver-
wachten; als Shell 10 miljard in
een kwartaal verdient, kun je er
niet van uitgaan dat ze iets anders
gaan doen dan nog meer olie
zoeken. Dat zou heel raar zijn.’
Duitsland is volgens Ockels een
gidsland waar het om duurzaam-
heid gaat. ‘In Duitsland lopen ze
vreselijk voor. Onder andere door
subsidies maken Duitsers veel
meer gebruik van duurzame
energie dan Nederlanders. Het is

dan ook goed om vaak naar
Duitsland te kijken.’ Toch zijn er
ook mooie Nederlandse initia-
tieven te melden. ‘In Kollum staan
twee huizen die een paar maanden
geleden door minister Jacqueline
Cramer en mij zijn onthuld.
Prachtige villa’s, totaal energie-
neutraal voor 450.000 euro, waar-
van 75.000 euro nodig was om ze
energieneutraal te maken. Moet je
even het rekensommetje maken
wat dat over twintig jaar betekent.
Dat kun je zo financieren, dat kost
geen cent. Sterker nog: Het is
goedkoper dan wanneer je het niet
doet. Het is een lastig proces om
het in Nederland voor elkaar te
krijgen, maar nogmaals: Het kan
allemaal.’

Met dank aan Gemeentewerken
Rotterdam en de studenten van
Zuidplas Oase.

Wubbo Ockels werd een BN’er toen hij in 1985
als eerste Nederlander een ruimtevlucht maakte.
Tegenwoordig richt de hoogleraar zich op duurzame technologieën.
Een groepje HR-studenten won onlangs een meet&greet met Ockels,
Profielen ging mee.

De inspirator

‘Nederland is een
meningenland geworden’

WUBBO OCKELS
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Op pagina 19 vindt u nog een beroemde Nederlandse
bètawetenschapper: professor dr. Robbert Dijkgraaf, die tijdens Oktober

Kennismaand op de HR een lezing gaf over het onbekende heelal



contacttijd
Voorafgaande aan de roostering
voor dit collegejaar hebben zo-
genaamde service level agreement-
gesprekken (sla’s) plaatsgevonden
met alle instituten. ‘Dat wil zeggen
dat we met de instituten om de
tafel zijn gaan zitten om een-
duidige afspraken te maken over
de roosteruitgangspunten. Voor
hoeveel uur laat je studenten bij-
voorbeeld minimaal per dagdeel
naar school komen? Is dat twee,
drie of vier uur? En hoe ga je om
met vakvolgorde, hoeveel tussen-
uren zijn toegestaan? Nadat we
met vrijwel alle instituten zo’n sla
hebben gemaakt, zijn we aan de
slag gegaan met de roosters’, ver-
telt De Groot. ‘Vlak voor de zomer-
vakantie hadden wij voor een paar
instituten een heel aardig rooster.
Laten we zeggen dat de roosters
van zeven van de tien klassen
goed waren. Maar toen kwamen
er nog zoveel mutaties dat we
eindigden met drie goede roosters
van de tien. Een klein aantal ver-
anderingen hoort erbij, maar dit
was veel meer dan dat. Als het aan
de voorkant van het roosterproces
onrustig is, bij de instituten zelf
dus, werkt dat door bij de rooster-
dienst en wordt het moeilijk om
aan de achterkant met een mooi
eindresultaat te komen.’
Los daarvan lukte het in sommige
gevallen niet om een rooster te
maken op basis van de rooster-
uitgangspunten. Daardoor was een
aantal lessen niet te plaatsen en
moesten de uitgangspunten wat
‘opgerekt’ worden. Bovendien,
onderstreept Beeking nog maar
eens, is dit jaar geen gewoon jaar.
‘Door de invoering van het attrac-
tief en intensief onderwijs zijn er

meer lessen (eerstejaars hebben
twintig uur les, sommige instituten
gaan daar zelfs overheen – red.) en
is de roostervrije dag verdwenen.
Contacttijd en aanwezigheid op
school zijn kwaliteitskenmerken
van het onderwijs op de HR.
Maar er zijn niet meer lokalen
bijgekomen en dat is doorgaans
wel de standaardoplossing voor
roosterproblemen. Voor de hoge-
school was dit geen goede op-
lossing, omdat uit een onderzoek
dat vorig jaar verscheen, is geble-
ken dat vóór 10.00 uur en ná
15.30 uur minder dan veertig
procent van de lokalen in gebruik
was. Door de randen van de dag
beter te benutten en te stimuleren
dat klassen een compacte periode,
een dagdeel, ingeroosterd worden,
wilde de hogeschool het gebruik
van de lokalen en de kwaliteit van
de roosters verbeteren.’

overvragen van de een,
schaarste voor de ander
Maar in weerwil van alle goede
voornemens en maatregelen is er
nog steeds overboeking van
lokalen. ‘Het afgelopen kwartaal
hebben we goed de vinger aan de
pols gehouden’, aldus Beeking.
‘Lopend door de gebouwen troffen
we nog steeds zo’n twintig tot
dertig procent lege lokalen aan.
Lokalen dus die wel waren in-
geroosterd, maar niet werden
gebruikt. Soms ging het zelfs om
veertig procent, hoewel er ook
instituten zijn waar de leegstand
tien tot vijftien procent was, een
percentage dat acceptabel en ver-
klaarbaar is. Maar hoe dan ook:
Het heeft vervelende consequen-
ties. Bij het maken van een rooster
lopen de bezettingsgraden van een
lokaal op tot negentig à honderd
procent. Dan wordt het moeilijk
om de roosteruitgangspunten te
handhaven en wordt de kwaliteit
van de roosters minder. Vervolgens
blijkt een deel van de aange-
vraagde lessen niet door te gaan.
Maar door die overvraging van de
een, is er schaarste voor de ander.

We krijgen weleens telefoontjes
van docenten die zeggen: ‘Waarom
mag ik niet het lokaal naast mijn
kantoor. Dat staat al twee weken
leeg.’ We verkopen dan toch nee,
want het lokaal is geboekt. Voor
hetzelfde geld komt die docent
toch opdagen, maar dit soort
situaties leidt wel tot onbegrip.’
Tel daarbij op dat iedereen de-
zelfde wensen heeft: We willen
geen van allen vroeg beginnen of
laat eindigen, we willen allemaal
de eerste drie weken van het kwar-
taal grote collegezalen, daarna
juist weer kleinere lokalen. En dan
heb je een stapeleffect van
complicerende factoren.

betere communicatie
Hoe nu verder? ‘Laten we vooral
niet zwartepieten’, stelt Beeking
met klem. ‘HR Services en de
instituten moeten hierin juist
zij-aan-zij gaan. Ik ga ervan uit
dat we in het tweede kwartaal
minder problemen zullen hebben,
maar nog niet alles is opgelost.
Een betere communicatie kan
onvrede weghalen. Als wij samen
met een instituut hebben vast-
gelegd dat we om 8.30 uur kunnen
beginnen, moeten de docenten en
studenten dat wel weten. Worden
ze daar onvoorbereid in hun roos-
ter mee geconfronteerd, dan krijg
je natuurlijk klachten. Ook bestaan
er misverstanden over tussenuren.
Die zijn niet altijd het gevolg van
gaten die vallen in de roostering.
Er zijn instituten die in hun sla
hebben laten vastleggen dat ze
dagen willen waarop studenten
minimaal twee, maar soms ook
weleens vier, tussenuren hebben.
Omdat ze willen dat studenten op

school blijven en zo de tijd nemen
voor groepswerk bijvoorbeeld.’
Overigens lijden niet alleen stu-
denten en docenten onder rooster-
problemen, maakt De Groot
duidelijk. Hij is verantwoordelijk
voor het personeel bij de rooster-
dienst. ‘Er wordt door onze
mensen heel erg hard gewerkt.
Tot mijn grote zorg heeft de
Arbeidsinspectie vorig jaar
geconstateerd dat de werkdruk
bij de roosterdienst onevenredig
hoog is. Ik denk dat iedereen wel
begrijpt dat het er in de afgelopen
periode niet beter op is geworden.
Integendeel. Ik ben dan ook
bezorgd over de overgang naar het
50-minutenrooster vanaf volgend
collegejaar. Als er geen aanvullen-
de maatregelen worden genomen,
zal de druk op de lokalen nog
groter worden, en dat zal opnieuw
het werk van de roosterdienst
zwaarder maken.’
Roostering in zo’n grote organi-
satie als de HR, die jaar na jaar
groei heeft gekend en het aantal
contacturen heeft verhoogd, zal
complex blijven. ‘Maar ik wil
benadrukken dat er voortdurend
wordt gewerkt aan verbeteringen’,
aldus Beeking.
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Onderwijs en roosters vormen
vaak geen gelukkig huwelijk.
In kwaliteitsonderzoeken scoren
veel opleidingen, ook die van de
Hogeschool Rotterdam, zwak op
organisatorische onderdelen zoals
roostering. ‘Onderwijsplanning is
niet sexy, onderwijsinhoud wél’,
stelt directeur HR Services John
Beeking vast. Hoe onterecht dat is,
blijkt wel als de roostering onder
druk komt te staan.

Al sinds de start van dit collegejaar
bereiken de redactie van Profielen
meer signalen dan normaal dat
er op sommige locaties en bij
sommige instituten problemen met
de roosters zijn. Zo wordt het ver-
vallen van de roostervrije dag door
veel studenten betreurd. De roos-
ters zijn onhandig, klaagt men,
studenten komen soms bijvoor-
beeld maar voor twee uur naar
school, terwijl ze op andere dagen
behoorlijk vol zitten. Ook wordt
er geklaagd over tussenuren en
het feit dat er wekelijks rooster-
wijzigingen zijn die pas op vrijdag
voor de week erop bekend worden
gemaakt. Veel studenten vinden
dat te laat, omdat ze naast hun
studie ook een bijbaan hebben
waar ze ingeroosterd moeten
worden.

John Beeking en Martin de Groot
zijn binnen de HR verantwoorde-
lijk voor de roosterdienst en
hebben dit jaar vernieuwingen
doorgevoerd in de roostering.
Ook zij zijn nog niet tevreden
over de huidige gang van zaken,
‘ondanks de grote inzet van de
instituten en de roosterdienst’.
‘Het eerste kwartaal is altijd het
moeilijkst’, relativeert Beeking
wel. ‘Het is dan nog niet duidelijk
hoeveel studenten we hebben, er
zijn onvervulde vacatures, kort-
om, je hebt de minste zeker-
heden. Dat was dit jaar niet
anders. Maar naast de gebruikelijk
opstartproblemen, komen we
problemen in de roostering tegen
die hardnekkiger zijn dan we van
tevoren hadden gedacht en ver-
wacht.’

12

Roostering op de HR
Dit collegejaar werd een nieuwe manier van roosteren ingevoerd.
Het eerste kwartaal is net afgesloten. Profielen maakt met HR Services-directeur
John Beeking en servicemanager roostering & planning Martin de Groot
de tussentijdse balans op.

DE KLACHTEN
• wekelijks roosterwijzigingen
• toename tussenuren
• heel korte of juist lange lesdagen
• vervallen van roostervrije dag

DE OORZAKEN
• onverwachte effecten
roosteruitgangspunten

• meer lessen, niet meer lokalen
• tussentijdse wijzigingen
• wennen aan nieuwe procedures

DE OPLOSSINGEN
• intensief samenwerken
• aanscherpen procedures en controles
• balans in lesaanvraag en (assortiment)
lokalen

• betere communicatie

Meer lessen, niet meer lokalen
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Eind oktober organiseerde de Rotterdam Business School
een driedaags internationaal congres.

Meer dan twintig sprekers lieten hun licht schijnen over
actuele, internationale economische kwesties.

Profielen woonde een college bij van
RBS-docent Henk van den Berg. De centrale vraag was:

Zou riskmanagement de kredietcrisis hebben kunnen voorkomen?

Voor een goed gevulde collegezaal
nam Van den Berg zijn toehoor-
ders, onder meer via een hilarische
uitzending van het Britse pro-
gramma Bird and Fortune, mee
naar het begin van de crisis. Want
welk handelen en welk consumen-
tengedrag heeft de financiële
wereld naar dit dieptepunt geleid?
‘Kijkend naar de sociale context zie
je dat consumenten meer op
krediet zijn gaan consumeren.
De snelweg is vol met mooie,
nieuwe auto’s. Auto’s zijn duur, een

gemiddeld gezin kan zich geen
nieuwe auto veroorloven. Dat
wordt allemaal op krediet gekocht.
We leven dus op andermans geld
en banken komen ons hierin te-
gemoet. Diezelfde consument ging
zijn eigen huis als investerings-
object beschouwen en hypotheken
afsluiten met een variabele rente.
Hoe hoger het risico, hoe lager de
rente. Maar huizenprijzen stijgen
niet eeuwig, de rente zal niet altijd
omlaag gaan. Ergens komt er een
keerpunt.

In een driedelige serie berichtte Profielen deze
zomer over wiskundeachterstand op het hbo.
Er zijn verschillende initiatieven om de achter-
standen weg te werken en te voorkomen.
Een daarvan is het Bètaknooppunt Zuid-Holland
dat op 30 oktober haar kick off beleefde op de
Haagse Hogeschool, precies een jaar na de start
van voorloper Bètasteunpunt Zuid-Holland.
Partners zijn, naast initiatiefnemers van het
eerste uur TU Delft en de TechnoTalent Groep,
Hogeschool Rotterdam, InHolland, Haagse
Hogeschool, Hogeschool Leiden en Universiteit
Leiden. En ook het voortgezet onderwijs is in
het Bètaknooppunt Zuid-Holland vertegen-
woordigd, zelfs Zeeuwse middelbare scholen
hebben zich aangesloten.
De uitbreiding, maar ook de filosofie achter
het samenwerkingsverband zorgde voor de

naamsverandering van Bètasteunpunt naar
Bètaknooppunt. ‘Steunpunt geeft iets te veel
een signaal af van “kom maar bij ons steunen”.
Maar de boodschap die we eigenlijk willen
afgeven, is dat partijen met elkaar moeten
samenwerken’, aldus Herman Telle van
TechnoTalant Groep.
Door overleg en uitwisseling van ervaringen
moet al voor de poort van het hoger onderwijs
samengewerkt worden aan een betere aan-
sluiting van voortgezet onderwijs op vervolg-
studie. Ook hoopt het knooppunt bij te dragen
aan een aantrekkelijker bètaonderwijs en een
hogere instroom in bètastudies.

Voor meer info over het Bètaknooppunt Zuid-
Holland binnen de Hogeschool Rotterdam:
Gert-Jan Verboom, g.verboom@hro.nl.

RvG

Niet steunen maar
SAMENWERKEN

Bètaknooppunt Zuid-Holland

De oplevering van RDM Campus
loopt keer op keer vertraging op.
Maar aanstaande februari lijkt de
bedrijfshal dan toch echt gereed
om studenten te ontvangen. Los
daarvan zijn 22 HR-studenten al
sinds september actief op het
RDM-terrein. Deze pioniers (zestien
studenten industrieel product
ontwerpen, drie werktuigbouw,
drie communicatie & multi-
mediadesign) huizen in het zo-
genoemde Dokkantoor. Onder de
naam StudioNRG werken ze twee
dagen per week aan ontwerp-

opdrachten uit het bedrijfsleven.
‘Het is voor ons belangrijk om een
eigen ruimte te hebben, ook omdat
we voor opdrachtgevers werken en
er dus sprake is van een zekere
mate van geheimhouding’, vertelt
Adriaan de Haan, als student een
van de managers van StudioNRG.
Hij wijst naar schetsen van motor-
tassen die in het Dokkantoor op de
muur zijn geplakt en nog niet tot
definitieve ontwerpen hebben
geleid.
Dat het RDM-terrein wat afgelegen
ligt, vinden de studenten geen pro-

bleem. Adriaan: ‘Ik vind de locatie
mooi en er is voldoende ruimte.
We kunnen opdrachtgevers hier
goed ontvangen en ze kunnen ook
nog eens makkelijk hun auto
parkeren. Met het openbaar ver-
voer moet je er langer voor reizen
maar dan heb je ook wat.’ Omdat
RDM Campus nog niet in bedrijf is,
vaart de Aqualiner vooral tussen de
middag niet zo vaak. Adriaan:
‘Maar hij vaart wel punctueel.
Die boot is echt een must.’

JvN

Pionieren in het Dokkantoor
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3-daags internationaal congres RBS

Kon riskmanagement
de KREDIETCRISIS

VOORKOMEN?
‘Aan de andere kant van dit spec-
trum staan de banken. Die gingen
steeds meer financiële producten
verkopen waar hoge risico’s aan
vastzitten. Zoals hypotheken die
via bemiddelaars werden verkocht
aan mensen zonder geld of baan,
of een pay option loan, waarbij je
betaalt wanneer je wilt. En waarom
deden die banken dat? Omdat ze
zo’n huis altijd weer konden ver-
kopen als de eigenaar de hypo-
theek niet meer kon opbrengen.
Maar ook hier geldt: Huizenprijzen
blijven niet eeuwig stijgen. Verder
nam het aantal financiële pro-
ducten dat banken aan andere
banken verkochten toe.
Investeringen werden gebundeld
en dat pakket werd vervolgens
verkocht aan een andere bank.
Vaak gold hierbij eenmarket to

model-valuation. De waarde van de
investering werd bepaald met een
model. Maar die modellen waren
na verloop van tijd geen betrouw-
bare voorspellers meer, waardoor
de bank en de investeringen in
werkelijkheid minder waard waren
dan de cijfers op de balans lieten
zien. Uiteindelijk waren het de
hogere rente, een lagere vraag naar
huizen met bijbehorende lagere
huizenprijs, en demarket-to-
model-accounting die de krediet-
crisis in de Verenigde Staten
hebben aangezwengeld. En dat is
waar we nu zijn.’

rijke banken, hogere risico’s
De vraag in dit college is of risk-
management een preventieve rol
had kunnen spelen. Om tot een
antwoord te komen, leidde Van den
Berg de studenten eerst kort in in
de theorie van riskmanagement,
‘een tak van sport’ die is ontstaan

vanuit het bestuderen van gokken.
‘De essentie van riskmanagement
is dat we maximaliseren wat we
kunnen controleren, en mini-
maliseren wat we niet kunnen
beïnvloeden. Risico is de enige
onzekerheid die we kunnen
beïnvloeden. Je kunt ook stellen:
Onzekerheid is dat wat je niet kunt
meten. En risico is de onzekerheid
die je kunt meten.’
Zijn we in onze beslissingen,
zakelijk of privé, rationele wezens?
‘Nee’, zegt Van den Berg stellig.
‘Uit diverse theorieën weten we dat
we niet zo rationeel zijn als we
denken. Onze beslissingen worden
altijd vertroebeld door onze
menselijke tekortkomingen. En dat
geldt op een grotere schaal ook
voor de financiële wereld. Als
banken rijk zijn, dan zijn ook de
bestuurders rijk, en geneigd meer
risico’s te nemen.’ En dat is wel ge-
bleken het afgelopen jaar.
Maar wat nu? De centrale banken
en toezichthoudende instanties van
dertien verschillende landen heb-
ben in 2004 het Basel II kapitaal-
akkoord gepubliceerd waarmee
banken kunnen vaststellen hoeveel
kapitaal ze opzij moeten zetten
om onverwachte verliezen op te
vangen. Riskmanagement pur sang
dus. Van den Berg: ‘Nout Welink
van De Nederlandsche Bank maak-
te in een recente speech de ver-
gelijking met de watersnood die
ons land teisterde in 1570. Daarbij
kwamen 20.000 mensen om het
leven. Onze reactie daarop was
dijken te bouwen. Dat was een
goede vorm van riskmanagement,
totdat we in 1952 weer overspoeld
werden. Het bleek dat de dijken
geërodeerd waren. Zoiets is ook
met het financiële systeem
gebeurd, onder invloed van de
slechte financiële producten die
banken verkochten. Dat de banken
daarbij risico’s namen, hoort bij de
bedrijfsvoering. Sterker nog, de
corebusiness van banking is risico’s
nemen, maar de les is wel dat je
daarnaast moet zorgen voor
genoeg kapitaal om het risico af te
dekken – hogere dijken dus – en
dat banken moeten doen waarvoor
ze zijn opgericht: Geld uit de markt
halen en via investeringen weer
terugpompen.’

EvdM
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judoles krijgen. Judosporten zijn
heel vormend; de kinderen leren
hun agressie te controleren en
respect te krijgen voor hun leraar
en medesporters. Daarnaast
draagt de sport bij aan de ont-
wikkeling van het zelfvertrouwen.
Enkele ISO-studenten onder-
steunen Henk Oosterling door het
geven van judolessen en een van
onze docenten geeft de leerlingen
filosofieles. Al met al een heel
spannend project.’

goed voor leerling en docent
‘We hebben met z’n allen het
gevoel dat de brede school goed
is voor kinderen, maar bewijs dat
hun leerprestaties verbeteren is
er (nog) niet. Het duurt misschien
nog wel een paar jaar voordat
onderzoek dit kan aantonen.
Ik heb ook de indruk dat de brede
school goed is voor de docenten.
In een dergelijke omgeving krijgt
ook de leerkracht mogelijkheden
om zich verder te ontwikkelen.
Brede scholen bieden het perspec-
tief om eens andere wegen in te
slaan dan lesgeven in het eigen
vakgebied en bezig te zijn met
muziek, zorg of sport. Kortom:
om vormend te werken met leer-
lingen. Dat maakt het beroep van
leraar extra aantrekkelijk. Als je
op deze manier naar het onder-
wijs kijkt, is er zoveel mogelijk.
The sky is the limit.’

(*) Het Pact op Zuid is een
gezamenlijke aanpak van (deel)-
gemeente(s), woningcorporaties,
het rijk en de HR om het woon- en
leefklimaat in het zuidelijk deel van
de stad te verbeteren.

Vormgevingsprijzen voor
WdKA-studenten
In alle drie de categorieën van de Zuid-
Hollandse Vormgevingsprijs won dit jaar een
student van de Willem de Kooning Academie:
Merijn van Essen, grafisch ontwerpen, won in
de categorie visuele communicatie,
Kim van den Hoven, interieurarchitectuur, in
de categorie ruimtelijk ontwerp en Jet Nijhuis,
interieurarchitectuur, bij productontwerp.
Hiermee wonnen zij een geldprijs van
2500 euro en mogen ze meedoen aan een
ontwerpatelier gericht op plannen rond het
watergebied De Grevelingen. Dat was ook
het thema van de vormgevingsprijs.

Studenten advertising
winnen JongeHondenpitch
Advertisingstudenten Gijs Sluijters en Joris Tol
wonnen met hun idee de pitch voor huizensite
Jaap.nl. De opdracht was om een guerrilla-
marketingcampagne te bedenken. Gijs en Joris
kwamen met het idee om daklozen in te zetten
om de site te promoten onder het motto ‘jij
een huis, ik een huis’. De daklozen verdienen,
door op straat mailadressen voor Jaap.nl te
verzamelen, geld voor hun overnachtingen in
de opvang. Zo doet Jaap.nl gelijk aan maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.
Tim Visser en Thomas Overweg, ook studen-
ten advertising, wonnen de derde prijs.

Oud-studente wint baan bij
‘Aan de Bak’
Oud-studente communicatie Laura Mout heeft
in het programma Aan de Bak een baan als
communicatieadviseur gewonnen. Hierbij liet
zij twee andere communicatiestudenten van
de Hogeschool Rotterdam achter zich.
Tijdens het programma werden de drie kandi-
daten getest op hun communicatieve vaardig-
heden door middel van rollenspellen met de
cabaretiers Peter Heerschop en Viggo Waas.
De Baas van de Week Steven Gelder van Marlot
Communicatie en organisatiepsycholoog
Dorien Konst mochten de uiteindelijke winnaar
bepalen.
Winnares Laura Mout kwam in de eerste battle
nog als slechtste uit de bus, maar mocht uit-
eindelijk in de uitzending een arbeidscontract
ondertekenen bij communicatiebedrijf Marlot,
gespecialiseerd in free publicity, crisis-
communicatie en mediatrainingen. Op het
moment van schrijven is zij nog niet aan de
slag bij Marlot.

MG/RvG
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‘Eigenlijk is de interesse van de
hogeschool voor de brede school
gewekt tijdens een studiereis van
de Kenniskring Opgroeien in de
Stad (KOS) naar Boston. Daar
bezocht KOS-lector Ton Notten
twee universiteiten die scholen
in achterstandswijken hebben
geadopteerd en daar in een paar
jaar tijd spectaculaire resultaten
hebben geboekt.’ Aan het woord
is Gerard Reitsma, projectleider
brede school van de HR. ‘Ook in

Rotterdam werden de eerste brede
scholen opgericht in achterstands-
wijken. Activiteiten die in een wit
middenklassemilieu normaal zijn
– spelen met onze kinderen, voor-
lezen, museum- en theaterbezoek,
sporten – vinden in achterstands-
wijken niet of veel minder plaats.
Brede scholen gingen allianties
aan met derden, organisaties voor
kinderopvang, sport, cultuur en
muziek, om deze activiteiten ook
daar gemeengoed te laten worden.’

Pact op Zuid
In het verlengde van de Boston-
reis besloten de KOS, het Instituut
voor Sociale Opleidingen (ISO)
en het Instituut voor Lerarenop-
leidingen (IvL) om binnen het
Pact op Zuid (*) een aantal brede
scholen te adopteren. Ton Notten
ontwikkelde hiervoor het zoge-
naamde lasagne-model: een ge-
laagde vorm van dienstverlening
op Zuid. Reitsma: ‘De hogeschool
levert zowel ‘handjes in de klas’,
studenten die hand- en span-
diensten verrichten, als minor-
studenten die onderzoek kunnen
doen en docenten of lectoren die
teams kunnen begeleiden.
Inmiddels ondersteunen we ook
een aantal scholen in Rotterdam-
Noord.’

respect
‘Het is een rijk palet van vragen
dat aan de hogeschool gesteld
wordt’, vertelt Reitsma.
‘Basisschool Fridtjof Nansen
(Ommoord) vroeg ons bijvoor-
beeld: Wat hebben wij, als niet-
achterstandsschool, nodig om een
brede school te worden? Studen-
ten van de minor brede school
hebben daarover een beleidsnota
geschreven die op dit moment
ook wordt geëffectueerd.
Op basisschool Bloemhof leren
studenten sph (sociaal-pedago-
gische hulpverlening) aan ouders
hoe zij kunnen spelen met hun
kleine kinderen (van 2-4 jaar).
En vanuit basisschool
De Vierambacht kwam het verzoek
om ondersteuning bij het aan-
sturen van het niet-onderwijzend
personeel. In zo’n brede school is
inmiddels zoveel ondersteunend
personeel aanwezig dat daar
enige lijn in aangebracht moet
worden. Studenten facilitair
management maken nu een plan
wie wat wanneer en waar precies
doet en kijken eventueel naar de
taakomschrijvingen van deze
mensen.
‘Nog een voorbeeld: Studenten
makelaardij adviseren De Wereld
op Zuid bij het exploiteren van de
multifunctionele accommodatie
(mfa), een ruimte die gedeeld
wordt door onderwijs en maat-
schappelijke organisaties. En twee
hogeschooldocenten, Wouter Pols
en Joop Berding, gaven onder-
steuning aan teams bij het aan-
gaan van samenwerking in een
mfa.
‘Een ander interessant voorbeeld
is dat van de eerder genoemde
basisschool Bloemhof. Filosoof
Henk Oosterling adopteerde de
school en wil de leerlingen
respect bijbrengen voor elkaar,
de docent en de omgeving.
Dit wordt uitgewerkt door het
aanleggen van schooltuinen en
sportfaciliteiten waar leerlingen

Opleidingen en minors die zich
bezighouden met brede scholen:
• Minor brede school (organiseert onder
andere tutorleren op De Vierambacht)

• Minor Early Bird (vroegtijdig Engels leren)
• Minor Omgaan met verschillen
• Instituut voor Sociale Opleidingen (onder
andere huiswerkbegeleiding)

• Stedenbouw en planologie (IBB)
(studenten brengen planologische
ontwikkelingen van gebied rondom
school in kaart)

• Facilitair management (aansturen
ondersteunend personeel)

• Instituut voor Managementopleidingen
(exploiteren ruimte mfa)

• Instituut voor Communicatie, Media en
Informatietechnologie (opzetten intranet
bij aantal brede scholen)

DE HR ONDERSTEUNT DE VOLGENDE
BREDE SCHOLEN
Basisscholen:
• De Catamaran
• De Wereld op Zuid (bevat de basisscholen
De Toermalijn en Christophoor)

• Bloemhof
• De Waaier
• De Vierambacht
• Fridtjof Nansen
• De Notenkraker
• Nelson Mandela
Scholen voor voortgezet onderwijs:
• OSG Nieuw Zuid
• Zuiderpark College

WAT IS EEN BREDE SCHOOL?
Een brede school is een samenwerkings-
verband tussen partijen die zich bezighouden
met opgroeiende kinderen. Doel is de ont-
wikkelingskansen van de kinderen te ver-
groten. Onderwijs is in elk geval participant.
Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport,
cultuur, bibliotheek en andere instellingen
kunnen ook een onderdeel van de brede
school zijn.
De brede school komt tot nu toe vooral voor
in het basisonderwijs, maar het voortgezet
onderwijs is begonnen aan een inhaalslag.
In Rotterdam zijn er inmiddels zestig brede
scholen in het voortgezet onderwijs.
Halverwege de jaren ’90 werden de eerste
brede scholen geopend: in Rotterdam en
Groningen. Nu zien we steeds meer nieuwe,
voor de brede school ontworpen, gebouwen
en professionaliseert de samenwerking tussen
onderwijs, welzijn, jeugdzorg en andere
organisaties.
Het aantal brede scholen in Nederland groeit
razendsnel. In 2007 was het aantal al onge-
veer duizend. Het ministerie van Onderwijs
steunt deze ontwikkeling en wil dat het aantal
brede scholen doorgroeit naar zestienhonderd
in 2011. Gerard Reitsma, HR-projectleider
brede school: ‘In Rotterdam moet je het aantal
scholen dat niet meedoet aan brede school-
activiteiten inmiddels met een kaarsje zoeken.’

Bron: www.bredeschool.nl
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Het is OIIO-beleid (Outside In Inside Out) bij uitstek,
de bemoeienissen die de HR heeft met brede scholen.
De meeste basisscholen in Rotterdam doen inmiddels mee
aan brede schoolactiviteiten. Muziek, dans, sport
en spelactiviteiten worden door organisaties in de wijk
vanuit de school georganiseerd. Daar komt heel wat bij kijken.
De HR ondersteunt en adviseert.

‘THE SKY IS THE LIMIT’
Brede scholen en de HR In de prijzen
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‘Van je KABUNG KLING KLONG DONDERDEDONDER. Ik heb al een héél koor van
ZOMBIES over de vloer gehad die 27.000 keer zongen ‘IS DIE DEUR OP SLOT??!!’
Vol overgave citeren de studenten hun ingestudeerde tekst tijdens de audities voor
De Griezelbus, een kindermusical naar het boek van Paul van Loon. Zeventig pabo-
studenten strijden in deze audities voor een rol in de musical waarvoor 22 plaatsen
beschikbaar zijn. De deelnemers worden door pabo-docenten beoordeeld op hun
zang-, dans- en acteertalent. De musical is volgend jaar te zien van 18 t/m 20 mei.

RvG

Onderschat talent
in de stad
‘Jongeren in Rotterdam die nu achterblijven
moeten op een positieve manier benaderd
worden om te voorkomen dat ze afglijden
richting criminaliteit of vroegtijdig school-
verlaten. Kijk naar hun talenten en hoe zij deze
kunnen inzetten om een positieve bijdrage te
leveren aan de stad’, stelde lector Judith de
Ruijter (Kenniskring Opgroeien in de Stad)
tijdens haar lectorale rede in de Kunsthal.
Het gezegde ‘wie voor een dubbeltje geboren
wordt, zal nooit een kwartje worden’ lijkt voor
groepen kansarme jongeren nog steeds op te
gaan. Door hun thuissituatie missen ze bepaal-
de ondersteuning. ‘Deze jongeren missen een
heel netwerk met voorbeelden. Zo hebben ze
een slecht beeld van de beroepen die zij kunnen
kiezen. En als in 2011-2012 de maatschappe-
lijke stages gaan spelen, dan wordt het voor
deze jongeren niet makkelijk om vanuit hun
netwerk een interessante stageplek te vinden.
Vaak ontbreekt ook iemand die kan helpen met
moeilijke vakken als wiskunde. Terwijl succes
in het onderwijs dé manier is om een bepaalde
sociale klasse te kunnen ontstijgen.’

Jongeren uit lagere sociale milieus, en in
Rotterdam zijn dat voor een groot deel alloch-
tone jongeren, leven naar een soort self-fulfilling
prophecy. De verwachting van hun prestaties is
niet hoog. Dat dit in de dagelijkse praktijk ook
echt zo blijkt te zijn, illustreert Ineke Bakker,
directeur van de Dienst Jeugd, Onderwijs en
Samenleving, tijdens de bijeenkomst. Met
behulp van een grafiek maakt zij duidelijk dat
bij gelijke citotoets-scores autochtone kinderen
veel vaker een hoger advies van hun basis-
school krijgen dan allochtone kinderen.
In het onderwijs is veel te winnen om een betere
toekomst voor kansarme kinderen te realiseren.
Jasper Tuytel, bestuursvoorzitter, vraagt zich
echter af of de onderwijsproblematiek in de
grote steden binnen het huidige kabinet wel
prioriteit heeft. ‘We hebben vooral een minister
van cultuur en homo-emancipatie. Van onder-
wijs in de grote steden heeft hij geen verstand.
Er valt met hem niet eens over het onderwerp te
praten.’

MG
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‘Als je nog op school zit, word je
geacht van alles te gaan ‘weten’.
Maar in de wetenschap word je
juist geconfronteerd met wat we
niet weten.’ En als het
om het heelal gaat, betoogde
Dijkgraaf, is er heel veel dat we
nog niet weten. ‘Vier procent van
het heelal is voor ons weten-
schappers bekende materie. Waar
die resterende 96 procent uit
bestaat, begrijpen we niet.
We hebben zelfs geen flauw idee.
‘Als ik in een andere stad ben,
zoek ik altijd naar een kaart met
zo’n markering erop: U bevindt
zich hier. Oké, waar bevinden wij

ons in het heelal? We zijn een
middelklein planeetje in een
sterrenstelsel, nog niet eens in
het centrum van het heelal.
We zijn eigenlijk een soort
provinciale hoofdstad. Niet veel
bijzonders dus. Maar dat we dat
weten, is wél heel bijzonder.
Honderd jaar geleden dachten we
nog dat het heelal zo groot was
als ons melkwegstelsel. Nu weten
we dat we maar één van de vele
sterrenstelsels zijn. De mens heeft
in honderd jaar tijd de ontstaans-
geschiedenis van het heelal van
13,7 miljard jaar weten te recon-
strueren. Dát is de echte oerknal.’
Aan de wieg van deze recon-
structie stond Albert Einstein
die het door zijn ontdekking dat
ruimte en tijd één ding zijn,

mogelijk maakte om het heelal
te gaan ‘berekenen’. ‘En als je het
heelal ging berekenen, ging het
uitdijen. Dat betekende ook dat
het ooit kleiner was geweest en
zo kwam hij tot de theorie van de
oerknal.’ In 1965 werd die theorie
bij toeval voorzien van waarneem-
baar bewijs. ‘Twee radio-
ingenieurs, Penzias en Wilson,
vingen een soort ruis op, een
storend piepje eigenlijk, dat
geluid bleek te zijn van vlak na
de oerknal. En als je nu de stekker
uit je tv trekt en ruis krijgt, is één
procent van die ruis straling die
afkomstig is van de oerknal. Die
deeltjes zijn bijna
14 miljard jaar onderweg geweest
en gewoon nog nooit eerder op-
gevangen.’

elementaire deeltjes
En zo is Dijkgraaf in zijn betoog
aanbeland bij de allerkleinste
deeltjes. ‘In mijn vak gaat het over
het állergrootste: het heelal, en
het allerkleinste: de elementaire
deeltjes. De natuur was steeds
een soort blackbox, er ging iets
in en iets uit, maar wát er dan op
die allerkleinste schaal gebeurde,
wisten we niet. Zoals gezegd
hebben we vier procent van de
materie in het heelal thuis-
gebracht. De rest bestaat voor
23 procent uit donkere materie
en 73 procent uit donkere
energie. We weten niet wat dat
‘niets’ is. In de deeltjesversneller
die in Cern is geopend, hopen
we daar meer over te ontdekken.
De grootste uitdaging is dus om
het niets te leren begrijpen. Maar
als ik daar een paar miljard voor
vraag aan de regering, word ik
naar een ander instituut doorver-
wezen, denk ik’, grapt Dijkgraaf.
Die donkere energie is een
stuwende kracht in het heelal.
‘De laatste paar miljard jaar is het
heelal versneld aan het uitdijen,
en dat komt door de donkere
energie. Over honderd miljard jaar
is ons heelal zelfs helemaal leeg
en zijn we een eilandje in het
niks.’ Maar niet getreurd,
misschien is dit universum niet
het enige en bestaat er zoiets als
het ‘multiversum’. ‘We denken in
termen van het universum als het
alles. Het is ons heelal, en meer
hebben we niet nodig. Maar in
de afgelopen jaren hebben we
ontdekt dat de aarde maar één
van de vele planeten is, en de zon
maar één van de vele sterren.
Misschien is zelfs ons universum
maar één van de vele.
De berekeningen laten het toe.
We leven in een tijd waarin een
aantal puzzelstukje in elkaar gaan
vallen. De oplossing komt eraan.’

EvdM
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In het kader van Oktober Kennismaand sprak Robbert Dijkgraaf,
professor mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam en KNAW-president,

een volle zaal bovenbouwscholieren en studenten en medewerkers
van de Hogeschool Rotterdam toe. Onderwerp: Het onbekende heelal.

Lezing Robbert Dijkgraaf

AUDITIES
pabo-musical De Griezelbus

‘De uitdaging is om het
TE LEREN BEGRIJPEN’

‘NIETS’
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Dat Toni Lucero de Bruin (29) nu in
het bezit is van het Gouden Krijtje
vindt hij ‘hartstikke leuk’, maar
nog mooier vindt hij de erkenning
van zijn leerlingen. ‘Ik ben echt
niet de hipste docent die je je
kunt voorstellen. Ik ben zelfs vrij
conservatief in mijn opvattingen
over het docentschap. Ik heb niks
tegen docentcentraal lesgeven.
Bij mij in de klas gaat ook niet alles
via een smartboard of met de
nieuwste computertoepassingen.
En toch worden mijn lessen

gewaardeerd. Veel leerlingen
noemden mijn beeldende manier
van lesgeven. “Ik zie het als een
film voor me”, zei een van hen.
Daar ben ik heel blij mee, maar
inmiddels ben ik wel weer terug op
aarde. Soms geef ik les en vinden
ze er niks aan.’
Dat Lucero de Bruin het tot succes-
vol leraar zou schoppen, ligt niet
in lijn met de verwachtingen die
hijzelf had. ‘Ik ben al van jongs af
aan gek op archeologie. Na de
havo wilde ik de propedeuse

Tot: 2002 Lerarenopleiding geschiedenis
Nu: docent en Geschiedenisleraar van het jaar 2008
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De benaming van het lectoraat
veronderstelt dat de samenhang in
de ouderenzorg ontbreekt. Klopt
dat? ‘Voor een deel’, antwoordt
Finnema. ‘Er bestaat samenhang
voor bepaalde ziektebeelden, voor
diabetes, cva en astmagerelateerde
aandoeningen bijvoorbeeld.

In deze gevallen is er sprake van
een keten van zorgaanbieders
(huisarts, ziekenhuis, verpleeg-
huis, thuiszorg – red.).
De terreinen zijn afgebakend en
er zijn protocollen vastgelegd.
Het wordt echter een stuk lastiger
als je nóg een aandoening hebt,
bijvoorbeeld diabetes en

dementie. Dan krijgt een cliënt te
maken met meer hulp- en dienst-
verleners en zijn de verschillende
werkzaamheden niet zo goed op
elkaar afgestemd.’
‘En dan hebben we het alleen nog
over de zorg’, vult Goumans aan.
‘Maar ouderen kunnen daarnaast
ook sociale problemen hebben,
eenzaamheid bijvoorbeeld of
verlies van dierbaren, inkomens-
problemen, problemen met huis-
vesting, noem maar op. In dat
geval wordt het aantal zorgver-
leners steeds groter en de samen-
hang van zorg steeds moeilijker te
bereiken.’
Finnema: ‘Wat wij gaan doen is
het opzetten van kleinschalige uit-
probeerprojecten in de hoop een
model te vinden waardoor die
samenhang in de ouderenzorg
verbetert. Bijvoorbeeld door een
wijk als uitgangspunt te nemen
of, op nog kleinere schaal, de
cliënt.’
‘Met verschillende zorgpartijen
samen, verenigd in GENERO
(geriatrisch netwerk Rotterdam &
omstreken – red.), zijn we betrok-
ken bij een subsidieaanvraag (en
dienen op deze aanvraag een
aanvullend onderzoeksvoorstel in)
bij ZonMw (Nederlandse organi-
satie voor gezondheidsonderzoek
en zorginnovatie) om allerlei
professionals te laten samen-
werken rondom een individu’,
vertelt Goumans. ‘We hopen dat
een netwerk van zorgverleners
(huisarts, verpleeghuisarts, fysio-
therapeut, thuiszorg, patiënten
informatiecentrum enz. – red.)
ervoor kan zorgen dat ambulante
behandeling mogelijk wordt waar

nu verpleeghuisopname nodig is.
Dan kan iemand met een
gebroken heup bijvoorbeeld
gewoon thuis behandeld worden.
We hopen dat door deze manier
van werken ouderen veel langer
thuis kunnen blijven wonen en zo
lang mogelijk de regie over hun
eigen leven kunnen voeren,
zonder dat de druk op mantel-
zorgers toeneemt. Het wordt heel
spannend om te zien of het lukt
om professionals op deze manier
te laten samenwerken.’

complexe wereld
‘De praktijk is echter nog com-
plexer’, leggen de lectoren uit.
‘We hebben niet alleen te maken
met zorgverleners, maar ook met
een mozaïek aan regelgeving en
financieringsstromen. Er is lande-
lijk, provinciaal, gemeentelijk en
instellingsbeleid. We hebben te
maken met de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning), de
zorgverzekeringswet, de AWBZ
(Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten), welzijnssubsidies en
gemeentelijke subsidies. En op
organisatieniveau hebben we te
maken met ict, bouwen, veilig-
heid, ja, zelfs met kunst. In deze
complexe wereld is het nodig om
instellingsoverstijgend te werken.
Het gaat om samenhang, om het
leggen van verbindingen. Het is
geweldig dat de HR dit lectoraat
in het leven heeft geroepen, want
al die werelden vind je binnen
de hogeschoolmuren terug.
We hebben, naast de opleidingen
van het Instituut voor Gezond-
heidszorg, informaticaopleidingen,
stedenbouw, zorg- en kunst-
opleidingen. Wij hopen binnen de
hogeschool de gedachte leven in
te blazen dat er voor heel veel
beroepsgroepen, van ict-ers tot

kunstwetenschappers, interessant
en aantrekkelijk werk te doen is
binnen de ouderenzorg.
In februari 2009 starten we vanuit
deze gedachte een themaminor
Samenhang in de Ouderenzorg.’

de lectoren
Beide lectoren combineren hun
functie als lector met een baan
in de gezondheidszorg.
Evelyn Finnema is directeur van
‘In Hoofdzaken’, een ambulante
GGZ-organisatie in Heerenveen.
Marleen Goumans is adviseur
‘Samenhang wonen, diensten,
zorg’ voor Laurens. Op deze
manier zijn zij nauw verbonden
met de praktijk waar het lectoraat
zich op richt. Beide lectoren
studeerden gezondheidsweten-
schappen in Maastricht.

Het lectoraat is opgezet in nauwe
samenwerking met en wordt
gefinancierd door ouderenzorg-
organisatie Laurens.

Finnema en Goumans
geven op 23 april 2009 een
openbare les.

DvN

Nieuw lectoraat:
Samenhang in
de Ouderenzorg
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TONI LUCERO DE BRUIN

lerarenopleiding geschiedenis
doen om op die manier te kunnen
doorstromen naar de universitaire
studie archeologie. Maar ik bleek
de lerarenopleiding hartstikke leuk
te vinden.’
Lucero de Bruin besloot voor het
leraarschap te gaan, maar kreeg
in het derde jaar wel ‘een dipje’.
‘Tijdens een stage had ik alle
fouten gemaakt die je als
beginnend docent begaat: Ik pakte
conflicten verkeerd aan, ik kreeg
een hele klas tegen me en als je er
dan twee jaar naast zit met een
jaartal – en dat gebeurt je als
beginner weleens – dan word je
opgevreten. Ik vond het echt heel
erg moeilijk. Tot ik in het vierde
jaar een paar goede tips kreeg:
Zorg voor een beetje sfeer in je
klas, maak eens een grapje of durf
van je schema af te wijken om met
de kinderen te praten. Toen ik dat
ging proberen, ging het ineens een
stuk beter.’
Al in het laatste jaar van zijn studie
ging Lucero de Bruin aan het werk
bij zijn huidige werkgever én eigen
middelbare school: het Grotius
College in Delft. ‘Ik was dus heel
jong, 21 nog maar, toen ik als

leraar voor de klas kwam te staan.
Kort daarna studeerde ik af.
Achteraf denk ik: Toen ik van de
lerarenopleiding afkwam, was ik
startbekwaam. Qua vakkennis zat
het wel goed. Ik heb veel geleerd
op de opleiding; ik gebruik zelfs
nu nog readers van mijn studie.
Maar qua praktijkvaardigheden zat
ik op zeventig à tachtig procent.
Vooral de sociaal-emotionele kant
van het leraarschap vond ik
moeilijk. Hoe pak je de problemen
aan waarmee je wordt geconfron-
teerd? Mishandeling, drankmis-
bruik, psychische problemen: Het
gebeurt allemaal onder je ogen.
Ik ben na mijn afstuderen zelfs
nog een keer teruggeweest naar
mijn docent jeugdpsychologie van
de HR om over dit soort dingen te
praten.
‘Het leraarschap is echt een zwaar
vak. Je hebt misschien wel met
tweehonderd leerlingen te maken.
Aan het einde van de dag kan je
me opvegen. Want deze baan
houdt niet op om vijf uur.
Op feestjes gaat het altijd over de
lange schoolvakanties, maar wat
denk je van de schoolfeesten, de
excursies, het nakijkwerk, de ver-
gaderingen, de werkstukken?
Ik ben een echte workaholic
geweest. Maar sinds een jaar ben
ik een dag minder gaan werken.
Want hoe mooi ik dit vak ook vind,
en hoe leuk de kinderen ook zijn:
het slurpt energie. Door die vrije
dag in te bouwen, bescherm ik me
tegen mezelf.’

EvdM

CURRICULUM VITAE

1995 diploma mavo
1997 diploma havo
1998-2002 HR, lerarenopleiding

geschiedenis
2002-heden docent Grotius College, Delft

Nederland vergrijst en het aantal werkers
in de zorg, ook hbo’ers, blijft verhoudingsgewijs

achter. Wellicht dat een andere organisatie
van de zorg soelaas kan bieden.

Evelyn Finnema en Marleen Goumans zijn
door de Hogeschool Rotterdam aangesteld als

lectoren Samenhang in de Ouderenzorg.

Geleerd op de HR: historische kennis en passie voor vertellen

Gemist op de HR: ruime aandacht voor sociaal-emotionele problemen

Oud-student Toni Lucero de Bruin is uitverkozen tot
Geschiedenisleraar van het jaar 2008, een initiatief van de NPS
die met deze nieuwe traditie ‘de grote verhalenvertellers,
de avonturiers en de bevlogen geschiedenisgekken onder
docenten geschiedenis in de schijnwerpers wil zetten en
honoreren’. Toch is geschiedenis niet Lucero de Bruins
eerste liefde geweest.
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Evelyn Finnema en Marleen Goumans
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GEEN
negen-tot-vijf-baan
Geen auto van de zaak, geen forse salariseisen. Als hbo’er heb je het maar zwaar
bij de overheid. Of toch niet? Profielen sprak vier ambtenaren over de voor- en nadelen
van werken bij de overheid.

Auteur: Jos van Nierop Illustratie: Hanneke Pleyte

‘Ik dacht: Nu word ik ambtenaar.’ Aan het
woord is Jaap Peters, vorig jaar afgestudeerd
bij Gemeentewerken Rotterdam (GW). De oud-
student HR civiele techniek had vooraf geen
spannend beeld van zijn huidige werkgever.
‘Gemeentewerken is niet echt bekend en heeft
bijvoorbeeld niet zo’n mooie site als aannemer
Ballast Nedam. Ook wist ik niet dat GW een
eigen ingenieursbureau had.’
Na zijn afstuderen kreeg Peters echter een
baan aangeboden bij het ingenieursbureau van
GW. ‘Ik wilde ergens ervaring opdoen en dit
was de makkelijkste weg’, verklaart Peters die
er inmiddels anders tegenaan kijkt. ‘Collega-
afgestudeerden zitten nu in de uitvoering bij
aannemers en focussen zich op het bouwen,
en op geld verdienen voor hun baas. Terwijl ik
bij GW behoorlijke vrijheid heb en heel breed
bezig ben. Je schippert bijvoorbeeld tussen
allerlei belangen en tussen partijen zoals
omwonenden van bouwprojecten en politici.
En van een negen-tot-vijf baan is geen sprake;
het is een druk bestaan en soms werk ik ook
in het weekend. Het is dus niet het stereotiepe
ambtenarenwereldje.’
Ook adviseur arbeidsmarktcommunicatie
Daphne Engelbert is die mening toegedaan.
‘Werken bij GW is meer dan alleen geld ver-
dienen; samen met andere partijen werk je aan
de stad, werk je voor het gemeenschappelijk
belang. Je zit echt op de inhoud van het werk,
neem bijvoorbeeld de werkzaamheden rond
NS-station Rotterdam Centraal. Daarbij kun je
als pas afgestudeerde hbo’er al heel snel en
makkelijk meedraaien. Daarnaast is er bij GW
een goede balans mogelijk tussen werk en
privé. Zo is er bijvoorbeeld ouderschapsverlof
en adv, en is het vaak mogelijk parttime te
werken. Daarnaast is er veel aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.’

startsalaris
Bij de gemeente Maassluis leven dezelfde
pro’s ten aanzien van werken bij de overheid.
P&O-coördinator Angela Westerholt wijst op
de ontwikkelingsmogelijkheden en op het
uitdagende contact met bijvoorbeeld wet-
houders. ‘Die wethouders fietsen in het week-
end door de stad en komen maandag vol
ideeën op het gemeentehuis. Dan moet je hen
dus vanuit je expertise overtuigen een bepaal-
de weg in te slaan.’
Net als Westerholt komt ook communicatie-
adviseur Sergej Fedorin uit het bedrijfsleven.
‘De gemeente kwam op mijn pad en ik moet
zeggen dat ik het werken hier bijzonder
interessant vind. Als communicatieadviseur
ben je bezig met verschillende doelgroepen
zoals burgers, ondernemers, collega’s en
burgemeester & wethouders. En met thema’s
zoals crisiscommunicatie. Het leuke aan een
gemeente vind ik de menskant. Je doet het
voor de burger of voor de ondernemer en je
ziet de vorderingen.’
Jaap Peters van GW beaamt dat. ‘We zijn op
dit moment bezig met het asfalteren van de
Erasmusbrug. Het is mooi als je het resultaat
ziet, omdat je zelf ook op die brug rijdt.’
Dat je bij de overheid minder verdient, is
gedeeltelijk waar. Een starter verdient bij de
overheid net zoveel als in het bedrijfsleven.
Aan het salaris zit echter een limiet, geeft
Engelbert toe. ‘Wij zijn minder flexibel met
belonen, het is immers geld van de burger.
Maar je ziet vaak dat mensen die in het
bedrijfsleven veel verdienen, ook heel veel
uren maken. Of heel veel geld verdienen voor
de baas maar zich niet kunnen ontwikkelen.’
Mensen uit het bedrijfsleven schrikken vaak
als ze bij een overheidsinstelling als GW
solliciteren. Engelbert: ‘Sommigen zijn gewend
dat ze met een grote mond meer salaris
kunnen vragen, terwijl wij proberen een goede
inschaling te maken op basis van ervaring.
Een auto van de zaak is daarbij niet mogelijk
maar het openbaar vervoer wordt wel voor
85 procent vergoed.’ Die auto is ook in
Maassluis weleens een breekpunt, is de er-
varing van Westerholt. ‘Sommige sollicitanten
die uit het bedrijfsleven komen, willen het
verlies van een auto van de zaak gecompen-
seerd zien in hun salaris. Dat kan niet, en dan
haken sommigen dus af.’

gevraagd: techneuten
Zowel Maassluis als GW zijn vooral op zoek
naar techneuten. Engelbert: ‘Als goede tech-
neut kun je echt shoppen naar een baan, ook
binnen GW. Daarbij hebben wij ten opzichte
van het bedrijfsleven zeker geen extra
handicap. Alleen zijn we niet zo bekend,
daar proberen we dan ook iets aan te doen.
Het is zaak om ons als ingenieursbureau te
profileren: als bureau op zich, maar juist ook
als onderdeel van de gemeente. Rotterdam
heeft immers een sterk imago als werkgever.
Om dat te bewerkstelligen is er onder andere
onze samenwerking met de HR.’
De opleiding civiele techniek kan bijvoorbeeld
duaal worden gevolgd in combinatie met een
baan bij GW. Daarnaast is er het Creatief
Atelier waarbij studenten, in samenspraak met
docenten, bij GW brainstormen over mogelijke
projecten in de stad. Na het Creatief Atelier
krijgen deelnemers het aanbod om bij GW
stage te lopen. Engelbert: ‘We proberen in
elk geval met ze in contact te blijven, onder
andere via hyves. Voor net afgestudeerden
heeft GW een traineeship, dan rouleer je
binnen GW tussen verschillende afdelingen.’
Ook Maassluis zoekt technische specialisten.
Daarvoor schakelt de gemeente onder andere
wervingsbureaus in. De arbeidsmarkt dwingt
Maassluis voor moeilijk te vervullen functies
ook mbo’ers aan te trekken. Westerholt:
‘Je haalt dan iemand binnen die ontwikkelbaar
is, iemand die door coaching en opleiding in
vier jaar beleidsmedewerker kan worden.’
Een ander middel is sinds kort de aanjaag-
premie. Ambtenaren ontvangen 1500 euro als
ze een nieuwe collega werven. Het bedrag is al
enkele malen uitgereikt. Westerholt: ‘Je maakt
medewerkers er zo van bewust dat we op
allerlei gebieden collega’s zoeken.’
Een voordeel van werken bij een kleine
gemeente zoals Maassluis is dat je ‘over de
schutting moet kijken’. ‘Dat is inherent aan een
kleine gemeente: Je moet algauw meer weten
over andere gebieden’, aldus Westerholt. Daar-
entegen zijn ambtenaren bij een gemeente al
snel uitgegroeid qua functieschaal en salaris.
‘Bij bijvoorbeeld Stadsontwikkeling (een
afdeling van de gemeente Maassluis) komen
jonge mensen, onder andere vanwege de
krappe arbeidsmarkt, op een hoog salaris
binnen. De vraag is dan hoe je ze binnen-
houdt. Tegelijkertijd vragen we ons af of je wel
moet willen dat veel mensen hier twintig jaar
werken. Doorstroming kan juist ook positief

Werken bij de overheid
zijn want zo zorg je ervoor dat je mensen
binnenkrijgt die met een frisse blik tegen
de zaken aankijken.’
Om het aantal potentiële kandidaten te
vergroten, doet Maassluis daarnaast mee aan
Baanbreker, een samenwerkingsverband met
de buurgemeenten Vlaardingen en Schiedam.
Westerholt: ‘Mensen uit de buurgemeenten
beschouwen we nu als interne kandidaten.
Baanbreker is gericht op loopbaanbegeleiding,
re-integratie en bemiddeling tussen onder
andere de genoemde gemeenten. Zo kan het
zijn dat wanneer doorgroei in de ene gemeen-
te niet mogelijk is, het in een andere gemeente
wel een optie kan zijn. Zo behoud je potentiële
kandidaten voor de regiogemeenten.’

Studenten over werken bij de overheid

Tim van der Hart (19), eerstejaars accountancy
‘Werken bij de overheid verdient goed. Maar het
nadeel is dat je bij fouten alle verantwoordelijk-
heid draagt. Dat het saai en suf is, is volgens
mij een cliché.’

Mellanie Linscheer (19), eerstejaars
communicatie
‘Het suffe imago klopt, ambtenaren stralen het
ook uit. De meesten dragen een pak, dat is
niets voor mij. Ik wil lekker onderweg zijn,
creatief bezig zijn en niet de hele dag achter
een computer zitten.’

Erik Garnier (18), eerstejaars bedrijfseconomie
‘Mijn vader werkt bij de overheid en vindt het
leuk maar niet spannend. Hij heeft een negen-
tot-vijfbaan en zit alleen maar binnen achter de
computer. Toch zou ik ook wel voor de over-
heid willen werken.’

Milou Boogaard (23), vierdejaars sph
‘Vorig jaar liep ik stage bij Bureau Jeugdzorg,
dus heb ik wat gezien van de overheid. Het was
organisatorisch vaak rommelig en het suffige
imago klopt. Daarom zou ik er niet willen
werken.’

Thomas Gravensteijn (20), tweedejaars werk-
tuigbouwkunde
‘Er is altijd werk bij de overheid. Ze zouden
meer stageplaatsen moeten aanbieden zodat
studenten kunnen zien hoe het werk is.’

RvG



Herr Zimmerman is vernoemd
naar ‘de brutale eigenzinnige
clubkater die met zijn ufo heel de
wereld rondreist, om de leukste
en ongewoonste dj’s en artiesten
naar zijn tanzclub te halen’, zo
staat op de site te lezen. Achterin
een oude vleesfabriek met een
underground-achtig sfeertje
dansen zo’n honderd mensen op
de funky electrobeats van vaste
dj’s Tanzman en Fraulein Z, en
special guest David Caretta.
Deze laatste draait met zijn jaren
zeventig pornolook een erg
originele en bij vlagen zelfs
freaky set, waarop door het aan-
wezige publiek volop wordt

gedanst, ondanks dat de dans-
vloer net niet druk genoeg is
om in de menigte op te gaan.
Het lijkt niemand uit te maken;
van schroom is geen sprake.
Halverwege de nacht begin ik
honger te krijgen, dus besluit
ik een broodje te halen.
De enthousiaste barman van de
‘100% sap’ bar ziet me aankomen
en roept: ‘Wat kan ik voor jou
betekenen? Heb je honger? Heb je
dorst?’ Ik vertel hem dat ik wel
wat te eten lust waarop hij naar
een rijtje belegde broodjes wijst.
‘Ik heb panini’s voor je!
Met tomatenpesto, mozerella-
kaas, tomaat, kruiden en olijfolie.
We hebben alle mogelijke
combinaties geprobeerd, en dit
is ’em. Dit is de allerbeste!’ ‘Nou
doe er maar meteen twee’, ga ik

Het heeft een minuut of tien dolen
door de koude winderige nacht gekost,
maar dan zie ik op het verlaten bedrijventerrein
vlakbij Marconiplein een aantal stevige uitsmijters
voor een rood verlichte ingang staan.
Het blijkt inderdaad nachtclub Herr Zimmerman te zijn,
die vanavond zijn tweejarig bestaan viert.
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De biografie van de schrijver is soms de reden dat ik een
boek koop. Het is een kort tekstje op de achterkant, vaak
zonder vermelding van geboortejaar, meestal met foto.
De levensloop van de auteur wordt er in enkele zinnen
samengevat. Er zijn vele varianten. Mijn voorkeur gaat
uit naar de opsomming. Van baantjes. Er zijn schrijvers
die na talloze baantjes – afwasser, postbezorger, auto-
monteur, niet-erkend makelaar, masseur – ridder van de
pen zijn geworden. Het zijn deze baantjes die vaak
verlangen oproepen, honger naar een ander bestaan.
Dit klinkt romantisch en misschien is het dat ook. Op de
achterkant van boeken staat nooit iets over rugpijn,
reuma, een vinger die is afgerukt door een machine.
Zelf ben ik op mijn vijftiende begonnen met werken, elke
zondag, in Hotel New York. Als piccolo. Daarna werd ik
afwasser en niet veel later kelner in een goed restaurant.
Laatste baantje combineerde ik met een bestaan als
pompbediende. Soms zeiden gasten van het restaurant
waar ik werkte: ‘Ik ruik diesel.’ Waarop ik zei: ‘Het tussen-
gerecht is een stukje tarbot, daarop een ravioli gevuld
met bospaddestoelen, en een jus van truffel.’ Op het
tankstation zei men nooit: ‘Ik ruik truffel.’ Dit is wat blijft,
wat overgeleverd moet worden aan het nageslacht:
De geur van diesel is sterker dan truffel. De rest staat
in boeken, boeken die allesbehalve hongerig maken.
Nu, na nog talloze baantjes – lector bij een uitgeverij,
appelplukker, nachtportier –, ben ik fulltime schrijver.
Al twee jaar. Dat wil zeggen: Ik schrijf elke dag, en
soms ook ’s nachts. Het is saai, een schrijversbestaan.
En eenzaam, dat ook. De ridder van de pen zit op een
houten stoel, geen galopperend paard. Zijn kasteel is
een donkere, kille kamer. De jonkvrouw is allang
weggelopen.
Ik denk erover om weer een baantje te nemen. Naast
het schrijven. Niet voor het geld, maar voor het leven.
Drukte, zwarte handen, de geur van diesel. En de bio-
grafie op de achterkant van mijn volgende boek. De
opsomming is nog niet lang genoeg. Dit is wat eraan
ontbreekt: ‘Hij werkte als hondenkapper, scheepskok,
kwakzalver, en was de voorzitter van de Vereniging van
Liefhebbers van Kanariegezang.’

Ernest van der Kwast is auteur en organisator van
literatuurfestivals zoals Nur Literatur.

De geur van diesel
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Was macht Herr Zimmerman?

• Elke tweede en laatste zaterdag
van de maand wordt de voor-
malige vleesfabriek vlakbij
Marconiplein opgebouwd tot
gelegenheidsdiscotheek Herr
Zimmerman. Een entreekaartje
kost aan de deur 10 à 15 euro,
en soms is het ook mogelijk
een kaartje in de voorverkoop
te halen. Dat scheelt je enkele
euro’s.

• Een voordeel voor de mensen die
met de auto komen: pal voor de
ingang ligt een parkeerplaats, en
die is natuurlijk helemaal gratis.

• Het eerstvolgende feest van
Herr Zimmerman vindt plaats
op 29 november, gevolgd door
een editie op 13 december, om
vervolgens 27 december het jaar
af te sluiten.

• Check voor meer informatie over
het waar en wanneer van de club
www.herrzimmerman.eu.

mee in z’n enthousiasme.
Datzelfde enthousiasme wordt
flink getemperd als ik erachter
kom dat de snacks vier euro per
stuk kosten, dat is toch echt te
veel voor een simpele panini. Maar
lekker zijn ze inderdaad wel.

hokjesdenken taboe
Later die avond deel ik in de rook-
ruimte een jointje met Andrew, een
lange blonde jongen die geregeld
de Herr Zimmerman zegt te
bezoeken. Hij bevestigt mijn ver-
moeden dat hokjesdenken in deze
club taboe is. ‘En dat is ook precies
wat de bedoeling is geweest van
de organisatie. Door te doen alsof
het een buitenaards concept is,
met die zwarte kat in z’n ufo, weet
niemand wie deze feesten nou
eigenlijk toebehoren. Ze zijn niet
van de jonge twintigers, niet van
de hippe dertigers, ze zijn van
niemand, waardoor iedereen
welkom is.’ En dat is terug te zien

op de dansvloer. Transseksuelen,
alto’s, veertigers, studenten…
Mensen van alle soorten en maten
staan door en met elkaar te
dansen. Het enige wat iedereen
met elkaar gemeen lijkt te hebben,
is een soort open-mindedness.

uitzwaaien
Wanneer het tegen vieren is, vind
ik het mooi geweest. Ik kleed me
bij de garderobe weer dik aan om
de nacht te trotseren. Maar terwijl
ik door de lange gang naar buiten
loop langs de kluisachtige deuren
van wat vroeger koelcellen moeten
zijn geweest, merk ik dat veel
feestgangers die ik voor vanavond
nog nooit eerder heb gezien, het
oprecht jammer vinden dat ik ze

ga verlaten. Een vrolijke jongen die
net bij de wc vandaan komt, drukt
me op het hart vooral eens terug
te komen en bij de uitgang zwaait
een meisje me nog even uit. Dan
sta ik ineens weer op het kille
industrieachtige terrein in de
koude winderige nacht en is het
contrast met het gezellige feest
binnen wel heel erg groot.

Tekst: Aaron van Wirdum beeld: Herr Zimmerman

TANZBARE NACHT
in de Herr Zimmerman
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Realistisch portret van multiculti klas
*****
Docent Frans François Marin (François
Bégaudeau) doet hard zijn best om zijn multi-
culturele klas in Parijs bij de les te houden.
Voortdurend probeert François de leerlingen te
prikkelen. Terwijl hij tegelijkertijd continu door
deze leerlingen bekritiseerd wordt. ‘Waarom
moeten wij dit leren, zo praten alleen de rijke
mensen?’ ‘Waarom wilt u wraak op mij nemen?’
‘Anderen zeggen dat u homo bent, klopt dat?’
Door zijn open houding en soms ironische
reacties weet hij de kinderen onder de duim te
houden. In tegenstelling tot de meeste van zijn
collega’s probeert hij sancties zoveel mogelijk
te vermijden. Totdat hij de controle verliest en
de klas tegen zich krijgt. Dat escaleert en er
raakt zelfs een leerling gewond. Straf is nu
onvermijdelijk.
De film Entre les murs van regisseur
Laurent Cantet houdt het midden tussen een
film en een documentaire. De beelden zijn
schokkerig, het uiterlijk van de karakters is
niet gepolijst en ondersteunende geluiden
of muziek ontbreken. Doordat de camera
voortdurend inzoomt en de gezichten van
de personages levensgroot op het scherm
toont, komt het verhaal dichterbij. Ook het
klaslokaal met gaatjes in de muur en afblad-
derende verf draagt bij aan de realistische
sfeer.
François Bégaudeau is de auteur van het boek
waarop deze film gebaseerd is en speelt zich-
zelf. Ook de leerlingen zijn amateur-acteurs.
De situatie in de klas is, misschien mede
doordat de acteurs min of meer zichzelf
spelen, zeer realistisch, de interactie tussen
docent en leerlingen interessant, maar daar
blijft het bij. Doordat de levens van de
personages buiten het klaslokaal onbesproken
blijven, mis ik diepgang en raakt het verhaal
niet echt. En voor mensen die in een grote stad
wonen en contact hebben met tieners biedt de
film weinig nieuws.

MG

Moorden in Zweedse Bijlmer *****
Nederlanders zijn gek op thrillers. Het is zelfs
het meest gekochte, geleende en gelezen genre,
volgens het CPNB. Nu zijn er thrillers van het
lichte soort, de boeken die je leest als je moe
bent en vooral geen intellectuele inhoud wilt.
En dan zijn er spannende boeken die net wat
meer in de aanbieding hebben: een interessante
sociale context, een literaire stijl, uitgediepte
personages. Zeg maar: de volkoren boterham
in het genre. Een vlucht vooruit van de Zweedse
schrijver Åke Edwardson valt in deze laatste
categorie. Wie Zweden vooral nog associeert
met Ikea, songfestival en Pippi Langkous wordt
bruut wakker geschud door Edwardson. Zijn
verhaal speelt tegen het decor van een immi-
grantenwijk in Göteborg, een soort Bijlmer stel
ik me voor. Midden in de nacht worden drie
mannen in een 24-uurswinkel vermoord; een
Nigeriaan en twee Koerden. Hun gezichten
worden met hagel aan flarden geschoten. In dit
achtste boek met commissaris Erik Winter in de
hoofdrol moet de politie het doen zonder aan-
knopingspunten. Alle usual suspects, de bendes
en draaideurcrimineeltjes van de buurt, weten
van niks en houden zich gedeisd. De cultuur-
kloof ligt gapend voor hen als de agenten
tijdens hun onderzoek met nabestaanden en
buurtbewoners moeten praten. Winter en zijn
team raken bovendien steeds vermoeider door
het warme weer, de korte nachten en de festivi-
teiten rond het midzomerfeest. Uiteindelijk leidt
het spoor via gedwongen prostitutie naar de
oplossing van de moorden.
Edwardson is geen pleaser die het zijn lezer
makkelijk wil maken. Hij wisselt vaak van
perspectief en het schiet niet echt op met het
plot. Daardoor wordt het boek pas ver in het
verhaal een echte turnpager. Een vlucht vooruit
is een slim boek, de ontknoping is onverwacht
en dramatisch zonder dat het er dik bovenop
ligt, maar hier past het woord ‘vakkundig’ meer
dan spannend of meeslepend.

EvdM

‘Vooral geen principes!’ *****
Met een strakke en confronterende blik kijkt ze je vanaf
het doek aan. Charley Toorop (1891-1955): een krachtige
en eigenzinnige verschijning binnen de Nederlandse kunst-
wereld van de twintigste eeuw. Museum Boijmans Van
Beuningen toont in de expositie Vooral geen principes!
Charley Toorop honderdtwintig van haar schilderijen waar-
onder zestien zelfportretten. De titel ‘Vooral geen principes!’
is een uitspraak van Charley Toorop zelf. Als het moest,
zette ze alles voor de schilderkunst opzij. De volledige
uitspraak luidt dan ook: ‘Vooral geen principes – werken
en onze opvattingen zuiveren.’
Met kunstenaar Jan Toorop als vader kreeg ze kunst met
de paplepel ingegoten. Zij werd door hem opgeleid met een
verbluffend eindresultaat. Begin twintigste eeuw stond ze
bekend als een vrijgevochten en zelfbewuste schilderes die
haar hele leven wijdde aan de kunst. Toorop had een
realistische, expressionistische stijl. Geen verfraaiingen en
schijn, liever koos ze voor de confronterende werkelijkheid.
Vooral in haar zelfportretten wordt die stijl manifest. Star en
met scherpe contrasten zet zij zichzelf neer. Donkere aarde-
kleuren maken het somber, maar weren de vitaliteit en de
sfeer uit de portretten niet. Toorop portretteerde ook andere
mensen, maar alleen real life poserend en niet vanaf een
foto. Ook haar stillevens schildert Toorop waarheids-
getrouw; puur en echt zette zij de objecten op doek.
Het bijna levensechte en confronterende in haar werk maakt
indruk, maar de harde, donkere kleuren stemmen ook
wat triest. Eigenlijk precies zoals Charley Toorop zelf was;
indrukwekkend, maar met een donkere en sombere kant.

RvG
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Zestien glazen per week *****
Avondje in de kroeg. Leuk zitten ouwehoeren
over alles, van wereldvrede tot de zaterdag-
ochtendcompetitie, maar de volgende dag
toch wat meer moeite dan gewoonlijk met
opstaan. Droge mond, fikse hoofdpijn en een
knagend gevoel: Het was gezellig, maar wat
er nou precies allemaal gebeurd is na dat zo-
veelste biertje?
Klinkt bekend? Volgens www.alcoholinfo.nl
is dat niet zo vreemd, aangezien studenten
gemiddeld zestien glazen alcohol per week
drinken. En aangezien bijna niemand elke
avond 2,2 biertjes drinkt, is de kans redelijk
groot dat je ergens in de week je gemiddelde
flink omhoog haalt.
Alcoholinfo.nl is een site van het Trimbos
Instituut, een kenniscentrum dat onder meer
onderzoek doet naar het ‘geestelijk wel-
bevinden’ van de Nederlander. Hieronder valt
naast geestelijke zorg ook verslavingszorg en
dus zorg voor hen die alcohol drinken. Maar
aangezien studenten hun bierkennis liever bij-
spijkeren aan de bar in plaats van op internet,
hebben wij het vast voor je uitgezocht.
Wat is er dan zoal te vinden? Weinig nieuws,
eerlijk gezegd. Behalve een hoop goedbedoel-
de weetjes over hoe alcohol je hersenen en
dus je leervermogen aantast, vind je er een
hele batterij fabels en feiten. Jammer genoeg
(her)kent een beetje ervaren drinker deze
allemaal al, evenals de geweldige katertips als
‘drink veel water’.
Ook in de categorie zelfhulp is het teleur-
stellend hoe weinig nieuws er onder de zon is.
‘Doorbreek uw gewoontes’ is niet alleen makke-
lijk gezegd, maar ook erg moeilijk gedaan als
je enige hulp van alcoholinfo.nl moet komen.
De links die verwijzen naar alcoholdebaas.nl,
minderdrinken.nl en nuchterrotterdam.nl zijn
wel erg gemakkelijk, maar vooral een kastje-
muurbedoening. En dus is de conclusie voor
deze site erg eenvoudig: Leuk om over te lullen
in de kroeg, maar voor het daadwerkelijke doel
van de site (informatie over en voor verstandig
alcoholgebruik) schiet ze toch ruimschoots
tekort.

RJ

Geen trots *****
Wie heeft zich nooit proberen voor te stellen hoe het is
om blind te zijn? Dat je niets, niemand, zelfs jezelf niet
kunt zien? En wat als iedereen om je heen blind is
geworden? Doe je ogen dicht en lees verder. Je woonplaats
wordt midden op de dag getroffen door een mysterieuze
epidemie: white blindness. In korte tijd zijn heel veel
mensen net zo blind als jij. Omdat de ziekte zo besmettelijk
is, stopt de regering jullie allemaal bij elkaar in een leeg-
staand militair complex. Enig idee hoe je er na een tijdje
uitziet?
In de film Blindness doet regisseur Fernando Meirelles (City
of God, The Constant Gardener) een poging om die vraag
te beantwoorden. Hij baseert zich op het meesterlijke boek
De stad der blinden van Nobelprijswinnaar José Saramago –
en laat zien dat het antwoord niet vrolijk stemt.
Het militaire complex ligt binnen korte tijd vol met uit-
werpselen, waarover je als blinde maar al te makkelijk
uitglijdt. Grappig? Misschien. Maar waar is de wasmachine?
En de douche?
Al snel krijgen groepen blinden ruzie over de verdeling van
het voedsel. De groep met een pistool en het eten wil wel
ruilen voor geld en seks. Hoofdrolspeler Julianne Moore
leidt als enige niet-blinde de onderdrukte groep. Moore zet
een sterke acteerprestatie neer als vrouw die tot en met het
einde voor haar medemens blijft zorgen. Maar ze voert een
achterhoedegevecht. In Blindness is het eerste en grootste
slachtoffer de menselijke waardigheid. De mens zelf volgt
als goede tweede, hulpeloos rondkruipend in zijn eigen
poep. Spannende scènes laten zien wat er van de mens
overblijft als hij in extreme situaties moet overleven.
De vergelijking met concentratiekampen dringt zich op.
Geen geschiedenis om als mens trots op te zijn – en dat is
precies het gevoel waarmee je na deze film blijft zitten.

OL

Ferry flikt het weer *****
Trance in de huiskamer. Ik heb het
altijd een ongelukkige combinatie
gevonden. Een beetje zoals een
rampenfilm op een campingtv’tje,
dat maakt geen indruk. Trance
komt pas goed tot z’n recht in
een grote volle zaal met vele
duizenden dansende mensen en
een dj die ijverig staat te mixen
en ondertussen door z’n tas

bladert op zoek naar de volgende
plaat. Toch luistert de nieuwe
Ferry Corsten ook door m’n be-
scheiden speakertjes best lekker
weg. Waar de Rotterdammer voor-
heen nog weleens voor wat uit-
eenlopende stijlen koos, heeft hij
voor Twice in a Blue Moon
duidelijk gekozen voor trance.
Dat wordt tijdens albumopener
Shelter Me al meteen duidelijk als
de stuiterbeat bijna een minuut
aan de kant wordt geschoven
voor een melodieus intermezzo.
De eerste single van het album,
Brain Box, is inmiddels al meer
dan een jaar geleden uitgebracht,
maar klinkt nog steeds lekker, en
ook Gabriella’s Sky ligt met z’n
rustige melodielijn goed in het
gehoor. Het iets meer funky
We Belong bij de synthesizer-
vocals van de Britse zangeres
Maria Naylor valt door de
oldschool feel een beetje uit de
toon met de rest van het album,
maar dat maakt het nummer niet
minder leuk; integendeel.
Uiteindelijk is Twice in a Blue
Moon voor iedere trancelief-
hebber een uitstekend album
geworden, maar dat kon ook
eigenlijk niet anders met een van
de godfathers van trance aan het
roer.

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

CENTRALE DISCOTHEEK ROTTERDAM
Leen Europa’s grootste muziekcollectie bij de
Centrale Discotheek Rotterdam. Ook meer dan
160.000 tracks digitaal te leen! Het lidmaat-
schap 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.

Prachtige VAKANTIEWONINGEN voor 5 tot
8 personen te huur in recreatieboerderij op
Walcheren. De woningen vormen een
harmonieus geheel met het historische
karakter van de boerderij en zijn ruim, modern
en landelijk ingericht. Bezoekers kunnen
gebruikmaken van het speelveld en de
recreatieruimte op de boerderij. Voor de
kerstvakantie zijn er nog woningen vrij!
www.munnikenhof.nl

PROFIJTJES
STUDENT BOUWKUNDE GEVRAAGD
TEGEN REDELIJKE VERGOEDING
Om de keuken bij de woonkamer te betrekken
moet er een steunmuur gedeeltelijk wegge-
broken worden. Het huis is 750 kub groot en
gebouwd in 1924 in de deelgemeente Noord.
Wie kan de bouwvergunning regelen? Verdere
info: 010-467 13 81.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
STUKAFEST
Op 29 februari 2009 vindt Stukafest plaats in
Rotterdam. Stukafest is een cultureel festival
dat gehouden wordt in verschillende studen-
tenkamers in de stad. De organisatie is op
zoek naar vrijwilligers. Meer info:
www.stukafest.nl

NEDERLANDS STUDENTENKAMPIOEN-
SCHAP KORFBAL
Elk jaar organiseert RSKV Erasmus namens
Rotterdam het NSK korfbal. Dit jaar vindt het
NSK plaats op 23 december en 2 januari.
Alle korfballende studenten zijn welkom,
ongeacht niveau. Wil jij Hogeschool Rotterdam
aan de titel helpen? Aanmelden kan via
toernooi@rskverasmus.nl. Meer info:
www.rskverasmus.nl

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE STAGE?
Op Stages.nl kun je gratis & voor niks een
stage vinden. Op deze site vind je een groot
aanbod aan stages voor uiteenlopende
studies. Van Groningen tot Maastricht, het
aanbod is zo breed dat de perfecte stage voor
jou er zeker tussen zit!

WETHOUDER IN DE SCHOOLBANKEN
Op 15 december 2008 organiseert B&W Next,
het jongerencollege van Rotterdam, voor de
minor Evenementen Management een gast-
college van David Dooghe, stedenbouwkundige,
architect en lid van Jong RRKC en YoungEDBR.
Ook Rik Grashoff, wethouder cultuur en partici-
patie, zal hierbij aanwezig zijn. De eerste tien
studenten die zich aanmelden op
benwnext@stadhuis.rotterdam.nl mogen erbij
zijn.

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

postbode
Bart Dikkers
Je komt ze tegen, maar hoe ziet hun dag er eigenlijk uit?
Profielen speurt naar de bezigheden van ‘bewoners’ van de hogeschool.
Deze keer lopen we mee met Bart Dikkers, postbode op de locatie
Museumpark.

11.45 uur
Een van de koeriersdiensten heeft net pakjes
afgeleverd, apart van de gewone post worden
ze vanmiddag aan de geadresseerden
bezorgd. Ondertussen verwerkt Bart met de
frankeermachine de uitgaande post. Na wegen
en intoetsen van de instituutscode worden de
brieven gefrankeerd en in de postzak
‘geschoten’. ’s Middags zijn Barts werkzaam-
heden vergelijkbaar met die van de ochtend.
Sorteren, frankeren en bezorgen. En een grap,
een lach én een groet als hij weer een kantoor-
ruimte verlaat. ‘Dag dames, fijne avond!’
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10.40 uur
Angela van de facilitaire dienst neemt de
post in ontvangst. ‘Hij maakt altijd grapjes
en noemt me dan bloemetje of tortelduifje’,
vertelt ze. Postbode Bart pakt vervolgens een
vaas met bloemen en overhandigt die aan ‘zijn
tortelduifje’. Angela’s collega’s lachen zich rot.
Ook elders in het gebouw zitten fans, zoals
bij Profielen waar hij bij een grote stapel
uitgaande post de medewerkers steevast
complimenteert: ‘Goed gewerkt, daar maak ik
een notitie van; jullie zullen het met de kerst
wel merken.’
De postbode, voorheen onder andere
proviandleverancier in de haven en portier
bij een asielzoekerscentrum, heeft het naar
z’n zin. ‘Iedereen is erg aardig, er hangt hier
echt een goede sfeer’, geeft hij aan.

9.15 uur
Vanwege een ongeluk in de Maastunnel is Bart
vandaag te laat op z’n werk. ‘Opa is altijd te
laat hoor’, grappen collega’s Ton (ook van de
postkamer) en Henk (readershop). Bart dolt
vrolijk mee. ‘Je hebt hier ISO en pabo maar
die twee kerels horen bij de ASO’, aldus de
75-jarige postbode die nu een half jaar, via
Mailprofs Uitzendbureau, op de HR werkzaam
is. ‘Ik woon alleen; als ik niet zou werken zou
ik ’s nachts tot twee uur tv kijken. Nu heb ik
structuur in mijn leven, daar voel ik me prettig
bij. En ik verdien een extraatje voor mijn
motor.’
’s Ochtends begint Bart met sorteren van de
binnengekomen post, meestal twee tot vier
postzakken vol, soms zelfs zeven. Een deel
van de postbuspost gaat per busje naar de
andere locaties, de rest brengt Bart met een
karretje rond op locatie Museumpark.

10.00 uur
‘Miep-miep.’ Bart doet een claxon na zodat
twee studentes die voor de lift staan opzij
gaan. De postbode moet namelijk met kar de
lift in. ‘Ik ga m’n ronde lopen. Dat is op zich
een fluitje van een cent maar je moet eerst wel
weten waar iedereen zit. In het begin werd ik
gillend gek: hoogbouw, laagbouw, voor mij
was het een doolhof’, vertelt Bart terwijl hij
een knappe studente voorbij ziet lopen en
gedag zegt. ‘Je ziet hier weleens wat aardigs
rondlopen; daar blijf je jong bij.’ Tijdens de
postronde wordt duidelijk dat Bart een graag
geziene gast is. ‘Meneer is altijd vriendelijk,
opgewekt en heeft leuke opmerkingen’, vertelt
een medewerkster van het Instituut voor
Gezondheidszorg. ‘En hij is een charmeur’,
voegt een collega eraan toe.




