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Tevredenheid
of kwaliteit?
Het is weer zover. De Keuzegids Hoger
Onderwijs is verschenen. Hoewel de manier
van ranken van opleidingen en instellingen is
vernieuwd (zie pag. 12), lijken de nieuwe uit-
komsten behoorlijk op de oude. De kleine
christelijke hogescholen gaan nog steeds aan
kop, de HR is nog steeds een middenmotor, net
als de meeste andere grote hogescholen uit de
Randstad.
Ondanks de nieuwe systematiek, is er toch
nogal wat af te dingen op de lijstjes die de
Keuzegids oplevert. EUR-economen lieten zich
kritisch uit, zo konden we onlangs lezen op
Scienceguide. ‘Niet zozeer de kwaliteit van
opleidingen wordt gemeten, maar de mate van
tevredenheid van studenten. Iedereen die in het
onderwijs werkt, zal beamen dat die begrippen
niet verward moeten worden.’
Strikt genomen vormen de rapportcijfers geen
vergelijkend oordeel: De meeste studenten
kennen immers alleen hun eigen opleiding
en zijn daardoor helemaal niet tot vergelijken
in staat. Bovendien is niet duidelijk hoe
representatief de steekproeven zijn en of
bepaalde leerjaren niet over- of ondervertegen-
woordigd zijn. Daarnaast zouden verschillen in
oordelen te verklaren kunnen zijn uit
verschillen in de samenstelling van de
studentenpopulatie (denk bijvoorbeeld aan het
percentage studenten van allochtone afkomst).
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat opleidingen
die veel nadruk leggen op het aanbrengen van
een kritische attitude alleen al daardoor lagere
cijfers krijgen van hun studenten dan
opleidingen waarin dit aspect nauwelijks aan
bod komt.
Tenslotte: De opleidingen worden roulerend,
en dus niet jaarlijks, beoordeeld. Sterker nog:
In deze editie van de Keuzegids vinden we zelfs
studentenoordelen terug uit 2005. Zo bungelt
de opleiding elektrotechniek van de HR in de
Keuzegids, op basis van cijfers van drie tot vier
jaar geleden, nu onderaan de lijst, terwijl die
opleiding in de laatste Elsevier-ranking (najaar
2008) heel hoog scoorde. De opleiding heeft
in de afgelopen jaren een enorme sprong
voorwaarts gemaakt en dat is in de Keuzegids
helemaal niet terug te vinden. En dat is dan
weer heel erg jammer. Voor de mensen die hard
hebben gewerkt aan kwaliteitsverbeteringen en
voor (aankomende) studenten die, misschien,
hun oordeel laten afhangen van de Keuzegids.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen
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klacht van
Twee studenten van de sociale opleidingen
tegen
Directeur afdeling financiën en student-
registratie
uitspraak college van beroep
GEGROND

Wel of geen 21+-toets
Iemand die geen passende vooropleiding heeft,
ouder dan 21 jaar is en wil studeren aan een
hogeschool, kan een 21+-toets doen om toe-
gelaten te worden. Twee studenten, die zo’n
toets eigenlijk hadden moeten maken, kregen
te horen dat zij zonder toets aan de opleiding
konden beginnen. Zij hadden allebei eerder aan
een andere hogeschool gestudeerd en daar met
goed gevolg een 21+-toets gemaakt. De ene
student had daar zelfs zijn propedeuse al bijna
gehaald en een assessment aan de Hogeschool
Rotterdam wees uit dat hij zou kunnen in-
stromen in het programma van het tweede en
derde jaar. De andere student had een onder-
tekende bevestiging dat zij de 21+-toets niet
hoefde te maken.
Na ongeveer een maand krijgen de studenten te
horen dat een 21+-toets van een andere
hogeschool niet geldig is en dat zij nu niet
toelaatbaar zijn en dus ook niet ingeschreven
kunnen worden als student. Ze mogen zich wel
inschrijven als cursist om zo alvast aan de
opleiding te beginnen, maar dat betekent dat
ze geen studiefinanciering ontvangen. En in
april 2009 kunnen zij dan alsnog de 21+-toets
afleggen, om zich dan in het komende
studiejaar wel te kunnen inschrijven als
student.
In beide gevallen lijken de studenten verkeerd
voorgelicht of was de informatie die zij kregen
verwarrend. Toch vindt de directeur van de
afdeling financiën en studentregistratie dat hij
niet anders kan dan studenten die niet voldoen
aan de wettelijke toelatingseisen te weigeren.
Een tussentijdse 21+-toets om deze studenten
tegemoet te komen is volgens hem niet
mogelijk.
Het college van beroep vindt ook dat personen
die niet voldoen aan de eisen niet toegelaten
moeten worden tot de Hogeschool Rotterdam.
Tegelijkertijd stelt het college dat deze twee
studenten door fouten van de hogeschool be-
nadeeld zijn, zeker omdat ze pas in april 2009
opnieuw een toelatingstoets kunnen doen.
Het college van beroep bepaalt dan ook dat de
directeur met een gunstiger aanbod voor de
studenten moet komen.

MG

welles-nietes
De concurrentie

Bezig met… Een minor project-
ontwikkeling en met afstuderen.

Baantje… Mijn kledinglijn is mijn
werk. Ik ben geïnspireerd door de
Arabische wereld en heb een ver-
westerd Arabische collectie ont-
worpen. Ik vind het jammer dat de
cultuur van de Arabische landen,
die ik heel esthetisch vind, in
Europa niet zichtbaar is. Er is veel
negatieve aandacht voor het
Midden-Oosten. Daarom wil ik er
juist nu iets positiefs tegenover
zetten.

Met 1 miljoen… Ik ben tegen
loterijen waar je miljoenen mee
wint, maar als ik zoveel geld zou
hebben, zou ik de helft weggeven
aan een goed doel zoals Unicef en
de andere helft investeren in mijn
eigen bedrijf.

Als ik baas was van de HR…
Dan zou ik ervoor zorgen dat
studenten en docenten meer
binding met elkaar krijgen. Veel
studenten kunnen bovendien
meeliften en zo makkelijk hun
punten halen. Ook vind ik dat de
kwaliteit van het hbo-niveau te
laag is; dat zijn dingen die ik zou
aanpakken.

Wakker worden naast…
Ik word al wakker naast wie ik
wil. Maar ik zou wel een keer
wakker willen worden naast
komediant Ricky Gervais. Ik vind
hem erg grappig en ben een grote
fan van hem.

Onderweg dacht ik nog…
Aan wat ik allemaal voor school
moet doen. Ik heb moeite met
focussen. Daarom maak ik altijd
lijstjes in mijn hoofd.

Stiekem geloof ik…
In Sinterklaas.

Beste website... De website van
mijn kledinglijn, www.dingled.com,
heeft de potentie om een topsite
te worden, maar www.myc4.com
vind ik ook een goed initiatief.
Deze site gaat over microkre-
dieten. Dat zijn kleine leningen
die worden toegekend aan kleine
ondernemers in ontwikkelings-
landen.

Vijf jaar geleden… Na twee jaar
toneelschool in Maastricht ben ik
verhuisd naar Londen. Daar heb ik
in een kledingzaak van het merk
Miu Miu gewerkt, een dochterlijn
van Prada. Miu Miu is kleurrijk en
opmerkelijk, niet zo stijf en
serieus als Prada. Vooral daar heb
ik inspiratie opgedaan voor mijn
eigen lijn.

Ooit… Woon ik in een heel mooi
huis in de regio Apulië in Zuid-
Italië, in Salento om precies te
zijn, waar mijn vriendin vandaan
komt.

MNZ
www.dingled.com
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Hij wilde ooit architectuur studeren, maar ook snel beginnen met ondernemen.
Uiteindelijk koos Koert Vis voor de niet zo alledaagse combinatie
van een studie bouwkunde en het opzetten van zijn eigen kledingmerk Dingled.

fo
to
:L
ev
ie
n
W
ill
em

se

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

Sensor – Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen
Zóóóó 2009!
Sensor heeft op de redactie bepaald wat in is
in 2009. Zo is de handgeschreven brief volgens
de redactie helemaal hot want persoonlijker, is
tuttig juist tof en zijn de metroseksuelen weer
uit. Mannen mogen nog steeds voor zichzelf
zorgen, maar moeten wel stoerder worden en
vrouwen mogen lieflijker zijn. In 2008 was luxe
onmisbaar, maar dit jaar is juist het ‘dood-
gewone’ bijzonder. En het nieuwe sleutelwoord
voor 2009 is Relax!.

Observant – Universiteit Maastricht
Niet bellen tijdens het fietsen
Het is een herkenbare situatie: telefoneren
tijdens het fietsen. Observant geeft aan dat dit
de alertheid in het verkeer vermindert. Toch is
het maar de vraag of het een goed idee is om
telefoneren op de fiets te verbieden, zoals het
geval is in sommige Europese landen.
Uit onderzoek is gebleken dat fietsende bellers
niet meer ongelukken in het verkeer veroor-
zaken. De Nederlandse Fietsersbond onder-

schrijft deze uitkomst, maar is toch voor-
stander van een wet die bellen op de fiets
verbiedt. Fietsende bellers zijn hinderlijk in
files en drukke straten. In zulke situaties zijn
volle aandacht bij het verkeer en fietsen met
beide handen onmisbaar.

Hanze – Hanzehogeschool Groningen
Lieve Loes
Goede raad is duur, maar niet in de Hanze.
Daarin adviseert ‘ervaringsdeskundige’ Loes
studenten in elk nummer over liefde en leven.
Neem Mathieu. Hij maakte een meisje wijs dat
hij geweldig kan skiën. Inmiddels hebben ze
een relatie en heeft ze hem een weekje winter-
sport cadeau gedaan. ‘Hoe red ik mij uit deze
netelige situatie’ vraagt Mathieu aan Lieve
Loes, die monter antwoordt: ‘Niet dus!...Jij gaat
door de mand vallen.’ Ze raadt hem aan om
ziek te worden, ‘of eet iets dat heel erg over
datum is’. Maar nog beter vindt ze dat hij alles
opbiecht en berouw toont. Zie je wel, goede
raad is niet duur.

MNZ
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Vierdejaars bouwkunde
KOERT VIS (24)
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In zijn voortuin in Capelle aan den IJssel staat
een lege doos van een ballonnenleverancier.
Een relatiegeschenk voor de kersverse winnaar
van Cameretten of gewoon een overblijfsel van
de verjaardag van zijn dochter? Feit is dat er
dezer dagen heel wat vaker bij huize Rogaar
aan de deur wordt gebeld, bezorgd, ge-e-maild
en opgebeld dan normaal. Jorrit Rogaar kaapte
de juryprijs weg voor de neuzen van heel wat
ervarener finalisten als Max van den Burg en
kreeg daarmee de status van accidental hero.
Zelf was hij de laatste om te verwachten dat hij
zou winnen. ‘Ik wilde al heel lang cabaretier
worden, dat wel. Ik heb een eigen bedrijf als
trainer. Dat doe ik al negen jaar en ik wilde eens
wat anders. Ik dacht: Er is maar één ding leuker
dan trainer zijn, en dat is cabaretier zijn.
En omdat het al heel lang een droom van me
was, vond ik dat ik er iets mee moest doen. Ik
heb me ingeschreven voor Cameretten en ben
gaan schrijven aan een programma. Dat ik in de
halve finale kwam, was al totaal onverwacht.’

Cameretten-winnaar Jorrit Rogaar
Wat is er dan niet leuk aan mensen met
Downsyndroom?
‘Ze zijn vaak ook heel dom. Ik moet soms
dingen aan mijn broer uitleggen die ik al drie
keer eerder heb uitgelegd en dan weet ik dat hij
het een week later weer vergeten is. Hij is ook
intens lui. Zit ie hier op de bank en zegt ie: “Ik
heb dorst.” En ik: “Ja en?” “Ik wil cola.” “Nou daar
is de koelkast”, en pas dan zie je hem denken: O
ja, dat moet ik hier zelf doen. Dat vertel ik ook
in mijn show. Er mag best gelachen worden,
maar cabaret moet ook confronterend, keihard
of ontroerend kunnen zijn.’

Was je al hard genoeg of ben je daarin
gecoacht?
‘Nee, daar ben ik in gecoacht. Als je in de halve
finale komt, krijg je een workshop met een
regisseur. Die zei tegen mij: “Ik zie een leuke
Rotterdamse jongen die een innemend verhaal
vertelt, maar na twintig minuten ben je niet
spannend meer. Stop er nou eens woede of
irritatie in, confronteer de zaal.” Dat klopte, ik
was vooral bezig met mooie en lieve verhalen
vertellen. Het confronterende heb ik er naar
aanleiding daarvan in verwerkt.’

tekst: Esmé van der Molen

Interview

Eind november won de Rotterdammer Jorrit Rogaar (35) de juryprijs
van Cameretten, Nederlands grootste cabaretfestival. Hij kwam, zag en overwon,
zónder enige cabaretervaring. Tot mei treedt hij overal in het land op
met zijn winnende show Gewoon bijzonder.

Rotterdamse

Het programma waar je zoveel succes mee
had, gaat voor een groot deel over je broer die
Downsyndroom heeft.
‘Dat klopt. Toen ik ging schrijven, bleken de
meeste grappen die uit mijn pen kwamen over
mijn broer te gaan. Dat is de rode draad in mijn
show geworden, met daaromheen grappen
over Feyenoord, Rotterdam en mezelf. Maar in
mijn volgende show komt mijn broer niet meer
terug. Het was een leuk verhaal, ik heb mijn
statement gemaakt en hierna is het klaar.’

Wat is dan je statement?
‘Dat ik veel van mijn broer kan leren, al lijkt
het andersom. Ik ben wie ik ben ook door
hem. Zo weet ik dat je altijd eerlijk kunt zijn,
dat kan, want dat is hij ook. Of dat je kleine
dingen enorm kunt waarderen. Om me heen
lopen mensen alleen maar te klagen. Vraag aan
de Nederlander ‘hoe gaat het met je’ en je
krijgt een berg kots over je heen: Ik werk me
rot, verdien een schijntje, gezond maar arm,
het is hier te kort, daar te lang… Terwijl mijn
broer blij is met kleine dingen en altijd eerlijk
is. Ik heb daar veel aan gehad in mijn leven.
‘Het valt me trouwens wel op dat mensen altijd
waanzinnig enthousiast zijn als het om
mongolen gaat. “Zulke leuke mensen!” Maar
de boodschap in mijn show is ook: Inderdaad
hartstikke leuk, totdat je er zelf één hebt. Want
het is echt niet áltijd leuk.’

Er zijn heel beroemde Camerettenwinnaars
zoals Brigitte Kaandorp, maar ook vele die in de
vergetelheid zijn geraakt. Hoe ga je dat voor-
komen?
‘Als je iets écht wilt, dan lukt het – daar geloof
ik in. Ik weet zeker dat ik over twee jaar een
goede en bekende cabaretier ben. Ik zal er in
ieder geval helemaal voor gaan. Als je deze
kans krijgt, moet je ’m pakken, en daarom heb
ik mijn bedrijf voorlopig op een laag pitje
gezet. Twee: Je moet heel veel meters maken in
het theater en met mensen praten die kritisch
zijn, die je afzagen. Publiek dat zegt: “Ik heb zo
van je genoten”, dat is heerlijk, maar die ene
vent die je grap niks vond en uitlegt waarom,
daar heb je iets aan.’

Je hebt ook kritiek gehad in de pers.
De Volkskrant bijvoorbeeld vond je timing heel
goed, maar verweet je wel gebrek aan theater-
uitstraling. Is dat ook iets wat je je aantrekt of
waar je van leert?
‘Ik denk eigenlijk dat die recensent niet goed
begrepen heeft wie ik probeerde te spelen. Want
de persoon die ik in mijn show ben, moet geen
‘theateruitstraling’ hebben. Die persoon moet
uitstralen: Ik sta hier wel in mijn Gaastra-shirtje,
maar ik ben ook maar gewoon. Ik heb een

vrouw, een hond, een kat, twee kinderen en een
rijtjeshuis, maar dan, BOEM, ik heb wel zo’n
broer. Wat me meer raakte, was dat er
geschreven werd dat niemand na Cameretten
ooit nog van Jorrit Rogaar zou horen. Nou… dat
zullen we nog weleens zien. Ik wil heel veel
spelen, heel veel meters maken en mijn doel
is om er over anderhalf à twee jaar met een
avondvullend programma te staan. En dan zal
ik de Volkskrant opnieuw uitnodigen.’

Jorrit Rogaar treedt op 26 en 27 februari op
in Theater Zuidplein en op 8 mei in het Biblio-
theektheater te Rotterdam. Meer speeldata op
www.cameretten.nl.
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ANTIHELD
niet leuk vond, dan zou ik die schrappen.
Dat heb ik nu gedaan en hij vond het geweldig.
Ik was best bang wat hij ervan zou vinden.
Tijdens die workshop had de regisseur tegen
me gezegd dat ik ook hard moest zijn over mijn
broer, mijn irritatie moest melden. Toen dacht
ik: Wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik wel op het
podium hard zijn over mijn eigen lieve broer?
Toch heb ik besloten de randen op te zoeken,
maar als het mijn broer pijn zou hebben ge-
daan, dan was ik ermee gestopt.’

Geen grappen meer over je broer, maar
waarover dan?
‘Wat dacht je van: moeders op het schoolplein
(met een vies gezicht – red.). Daar kan ik me
zo wezenloos aan ergeren. Moeders zijn altijd
maar aan het vergelijken, wat hún kind wel
kan en het kind van een ander niet. Laten we
daar nog even acht jaar mee wachten, asje-
blieft. Ook een thema: zeurende en zanikende
Nederlanders, terwijl het er duizend kilometer
verderop toch heel wat anders aan toe gaat.
Of over de droom voorbij. Ik had een droom.
Ik wilde cabaretier worden en ineens ben ik
het. Jij zit hier om mij te interviewen, ik mag
voorstellingen doen, en wat doet het met mij
dat die droom is uitgekomen… Volgens mij
heb ik stof genoeg.’

Nog even terug naar je broer. Heeft hij de
voorstelling gezien?
‘Ja, inmiddels wel, maar het heeft lang geduurd
voordat ik hem mijn show helemaal heb laten
zien, want ik ben daarin soms keihard. Ik begin
al met te zeggen: “Mijn broer is een mongool.”
Mijn hele leven heb ik nog nooit mongool tegen
mijn broer gezegd. Dat vind ik ook een scheld-
woord. Toen ik steeds verder kwam in
Cameretten heb ik aan hem gevraagd of hij wist
wat ik deed. “Ja”, zei hij, “je maakt grappen over
mij.” Ik vroeg: “Waarover dan?” “Dat ik een
mongool ben.” Ik heb hem toen beloofd dat ik
na de finale voor hem thuis de hele show zou
spelen. En als er dingen in zaten die hij echt
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sproken?’, vraagt een student. ‘Aan de telefoon
vragen ze naar mevrouw Benschop en zodra ik
zeg “daar spreekt u mee” is het even stil.’
Merel Roest van de opleiding communicatie
zegt: ‘Een taboe is iets wat niet volledig of nog
niet door de samenleving is geaccepteerd.’
‘Je moet ontzettend veel moed hebben om die
taboes te doorbreken’, weet Benschop uit er-
varing. ‘Als transseksueel brengen je gevoelens
je in verwarring. Hierdoor ben ik in een
isolement beland’, aldus Benschop. ‘Mijn vader
zei, toen ik elf jaar was: “Als je een man wordt
en een vriendin krijgt, gaat het wel over.” En ik
werd ook verliefd op een meisje met wie ik ben
getrouwd. Ik begon te geloven dat mijn vader
gelijk had, toch werd het alleen maar erger.’
Niet alleen hebben transseksuelen het privé
moeilijk, ook in de maatschappij lopen zij tegen
problemen aan. ‘Acht jaar geleden stortte ik in
na een burn-out. Met behulp van mijn toen-
malige vrouw en de Vrije Universiteit Medisch

Centrum kwam ik
uit de kast.’ Studente
Najia Amrani is
onder de indruk:
‘Ik wil je graag
complimenteren met
hoe je eruitziet en dat
je jouw verhaal met
ons deelt.’
Ook docent
Rob Arnoldus deelt
aan het einde van

de les compli-
menten uit,

maar dan aan
zijn studenten.
‘Ik ben blij dat het
debat op gang kwam
en dat jullie zo
geïnteresseerd en
begripvol waren.’

MNZ

Voor meer informatie kijk op
www.ikgtent.nl
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De afgelopen twintig jaar heeft zich in ons land een
stille revolutie afgespeeld. Ziekenhuizen, scholen
en welzijnsinstellingen werden bedrijven, direc-
teuren managers, patiënten, leerlingen en burgers
klanten en de maatschappij een grote markt.
Vraaggericht moest men gaan werken; de klanten
moesten zelfsturend gaan worden en ook de
organisaties die de klanten bedienen. Want alleen
op die manier zou je eruit kunnen halen wat erin
zit. Winstmaximalisatie noemt men dat. Nu de
gevolgen van deze revolutie zich openbaren,
beseffen we wat er gebeurd is. Men heeft ons
vragen opgedrongen die we niet hadden, produc-
ten geleverd waar we niet om vroegen (en die we
niet konden betalen). Wat zelfsturing heette, bleek
marktsturing te zijn. Het gevolg? Een kredietcrisis.
We zijn het vertrouwen kwijtgeraakt. We geven
elkaar letterlijk en figuurlijk geen krediet meer.
Het onderwijs is bijzonder contextafhankelijk.
Vraaggericht en zelfsturend werken: De afgelopen
jaren zijn die stap voor stap het onderwijs binnen-
gedrongen. En weten we op die manier eruit te
halen wat erin zit? Nee, integendeel. In onze stad
haalt bijna eenderde van de jongeren geen start-
kwalificatie. Nergens in de ons omliggende landen
is de uitval zo groot. En ook binnen onze eigen
hogeschool is de uitval hoog, maar liefst 47 pro-
cent van de instromers valt uit. Reden om ook hier
van een kredietcrisis te spreken.
Hoe bezweer je een kredietcrisis? Niet door nog
meer vraaggericht en zelfsturend te gaan werken.
Vertrouwen creëer je door je garant te stellen
waarvoor je staat. Wij leraren moeten garant staan
voor het onderwijs dat we geven. We vertrouwen
erop dat onze studenten het onderwijs dat we
geven aankunnen en zetten alles op alles hen te
helpen dat vertrouwen waar te maken. Dat geeft
vertrouwen. En dat is heel wat anders dan
vraaggericht en zelfsturend werken. Sterker nog:
Het is het tegendeel ervan.

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

Kredietcrisis
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‘Een prachtige tussenstand’, is
de reactie van pabo-directeur
Fred Feuerstake op het visitatie-
rapport. ‘Van de vier Rotterdamse
pabo’s scoren wij het best. Ik ben
erg trots op de mensen die dit in
vier jaar voor elkaar hebben ge-
kregen. De definitieve accredi-
tatie moet nog komen, maar hier
zijn we alvast erg blij mee.
De visiterende organisaties

zware last
‘De pabo’s stonden in de
spotlights. Je kon de krant niet op-
slaan of je las over de bedroeven-
de kwaliteit van de opleiding.
De hogescholen zouden zelfs stu-
denten afleveren die, zeker wat
betreft het niveau van taal en
rekenen, nauwelijks boven dat
van groep 8 uitkwamen. En de
visitaties van vier jaar geleden
bevestigden het beeld dat de
kwaliteit niet op orde was.
De visiterende en accrediterende
organisaties pasten daarop ver-
scherpte dijkbewaking toe.
Dat heeft een schokeffect teweeg-
gebracht wat ervoor heeft gezorgd
dat het niveau van de opleiding na
2004 flink omhoog is gegaan.
De visitatie in 2008 werd uitge-
breid met een extra bezoekdag
waarop dieper is ingegaan op de
toetsing en het hbo-niveau, door
middel van intensieve bestudering
en bespreking van door studenten
gemaakte werkstukken, toetsen,
portfolio’s etc. Bovendien zijn er
extra afstudeerproducten bestu-
deerd en extra gesprekken ge-
voerd met studenten en docenten.
En nu zijn de resultaten gelukkig
veel beter.
‘Ik moet wel zeggen dat de
verantwoordingslast enorm is
geweest. De hoeveelheid tijd en
geld die we hebben gespendeerd
aan het visitatietraject was
ongehoord veel. Aan de andere

kant heeft het natuurlijk wel wat
opgeleverd. Ik denk niet dat we
een dergelijke kwaliteitssprong
in dit tempo hadden gemaakt
zonder de stok achter de deur
van de NVAO.’

curriculumvernieuwingen
De afgelopen jaren hebben in het
kader gestaan van vernieuwing
van het curriculum naar competen-
tiegericht leren. Die vernieuwingen
waren gebaseerd op het
Rotterdams Onderwijsmodel (ROM)
en het strategisch beleidsplan
lerarenopleidingen 2005-2009
van de HR, en op landelijke
ontwikkelingen, verwoord in
Koersen op Meesterschap en de
Beleidsagenda lerarenopleidingen
2004-2008 van het ministerie en
de HBO-raad. De focus lag op
bewaking van het hbo-niveau,
leeftijdsprofilering (specialisatie in
de afstudeerfase op jong of ouder
kind) en intern kwaliteitsbeleid.
Op dit moment wordt er, binnen
het voortgezet onderwijs en het
mbo, hard gewerkt aan een ver-
hoging van het instroomniveau.
Er worden programma’s ont-
wikkeld om het niveau van taal
en rekenen vóór de poort op te
krikken. Feuerstake: ‘Zolang die
programma’s er niet zijn en het
instroomniveau niet op peil is,
blijven wij flankerend beleid
voeren en investeren in bijspijker-
trajecten: summerschools, crash-
courses en peercoaching. Op deze
manier hopen we het kwaliteits-
niveau, ook de komende periode,
te garanderen.’

DvN

‘Is zij een hij of een zij?’, fluistert een student naar zijn buurvrouw.
Tijdens het keuzevak ‘Over taboes gesproken en gezwegen’
is de transseksueel Paulien Benschop gastspreker.
Haar missie is het doorbreken van taboes rondom gender.

TRANSSEKSUEEL
UIT DE KAST

constateren grote verschillen
tussen de veertig Nederlandse
pabo’s, maar vindt dat de basis-
kwaliteit bij allemaal is gegaran-
deerd. We moeten nog afwachten
of de accrediterende organisatie
NVAO dit oordeel overneemt.
We verwachten dat we op dat
definitieve oordeel nog wel een
jaar moeten wachten. Dat is erg
jammer, ja.’

Onderwijs Actueel

In december 2008 verscheen het rapport
naar aanleiding van de visitatie van de Nederlandse pabo’s.
De pabo van de Hogeschool Rotterdam is goed uit de bus gekomen,
krijgt geen enkele onvoldoende en doet het met alleen ‘goedjes’ en voldoendes
het beste van de Rotterdamse pabo’s. Naar dit rapport werd met spanning uitgezien,
want uit de visitaties van 2004 bleek nog
dat bijna de helft van deze opleidingen onvoldoende kwaliteit leverde.

‘Stok achter de deur
is zo slecht nog niet’

De gastspreker is een verrassing voor de klas.
Zodra zij begint te praten met een mannenstem,
valt er een verbaasde stilte. Een paar meiden in
de voorste rij kunnen hun gegiechel niet be-
heersen. Benschop is een transvrouw (een
vrouw geboren als man) met humor en heeft
hier begrip voor. ‘Ik heb er geen moeite mee,
maar ik kan begrijpen dat jullie dat wel hebben.
Ik kan ook zó praten’, zegt Benschop met een
hoge stem, ‘maar dat vind ik zo nichterig
klinken.’ De klas schiet in de lach en is een paar
minuten niet stil te krijgen.
Maar al snel blijken de studenten toch respect-
vol naar de gastspreker te kunnen luisteren.
Eerste- en tweedejaars studenten van ver-
schillende richtingen hebben gekozen voor dit
keuzevak uit nieuwsgierigheid. Dat is gelijk te
merken, want de vragenronde is nog niet be-
gonnen of de vingers gaan de lucht in. ‘Wordt

u met mevrouw of
meneer aange-

Visitatierapport: Pabo HR beste van Rotterdamse pabo’s

ACCREDITATIE HOGER ONDERWIJS EENVOUDIGER

De procedure om een opleiding in
het hoger onderwijs te accrediteren
wordt eenvoudiger. Er komen
minder bureaucratische lasten voor
universiteiten en hogescholen, wat
hen op termijn een jaarlijkse be-
sparing van in totaal zeven miljoen
euro oplevert.
Ook komt er in de procedure meer
aandacht voor de inhoud van op-
leidingen. De ministerraad heeft op
voorstel van onderwijsminister
Plasterk ingestemd met een wets-
voorstel hiertoe.
Het kabinet past het accreditatie-
stelsel aan naar aanleiding van een
aantal evaluaties. Doel van de
wijzigingen is om in het hoger
onderwijs kwaliteitszorg ‘op maat’
te leveren: waar een lichte vorm van
kwaliteitszorg volstaat, moet dat

mogelijk zijn; waar het zwaarder
moet, moet dat ook kunnen. Alle
opleidingen blijven getoetst worden,
maar zaken die op een instelling
voor iedere opleiding hetzelfde zijn
(zoals het personeelsbeleid of de
studentenvoorzieningen), kunnen
straks op het niveau van de in-
stelling worden getoetst. Verder
zullen de resultaten van een op-
leiding en het oordeel van inhoude-
lijk deskundigen over de opleiding
belangrijker worden. Ook zullen
verschillen in kwaliteit zichtbaar
worden gemaakt: opleidingen kun-
nen het oordeel ‘onvoldoende’, ‘vol-
doende’, ‘goed’ en ‘excellent’ krijgen.
Het kabinet streeft ernaar de
wijzigingen in het systeem per
1 januari 2010 door te voeren.
Bron: ministerie van OC&W B
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Gevormd door opleiding
‘Mijn opleidingen zijn heel belang-
rijk voor me geweest en vormden
een goede basis, zowel voor mijn
functioneren als ondernemer als
voor het staatssecretariaat. Sinds
mijn studententijd, totdat ik staats-
secretaris werd, ben ik onder-
nemer geweest. Ik was werkzaam
in de IT-sector, op de dotcom-
markt. Als ondernemer is het
belangrijk dat je economisch, maar
ook juridisch bent geschoold, dat
is in elk geval mijn ervaring. Dat je
zowel op financieel als op juridisch
gebied kunt meepraten.
‘Op Nyenrode heb ik veel vaardig-
heden opgedaan, ben ik niet
alleen opgeleid, maar ook als
persoon gevormd. Wonen op de
campus is daar bijvoorbeeld
verplicht. Het instituut Nyenrode
en het lidmaatschap van de stu-
dentenvereniging hebben me
daarnaast een uitgebreid netwerk
opgeleverd.

‘Ook voor mijn werk als staats-
secretaris is mijn opleiding heel
relevant geweest. Fiscaliteit ligt
op het snijvlak van economie en
rechten. Toen ik als staats-
secretaris begon, kreeg ik een
spoed-bijspijkercursus van een
aantal maanden, waardoor ik mijn
kennis van fiscaliteit enorm heb
verdiept. Zo’n training on the job
pak je snel op als je economie en
rechten hebt gestudeerd.’

Ondernemerschap vs politiek
‘Ondernemerschap en politiek zijn
twee heel verschillende werelden.
Je kunt niet zeggen: Het is een is
leuker dan het ander. Ik vind het
heel interessant dat ik beide heb
leren kennen.
‘Ik moet zeggen dat ik enorm
onder de indruk ben van de
efficiency op het departement
van Financiën. De boel is hier
echt heel goed georganiseerd
waardoor de tijd van de twee
bewindslieden, van Wouter Bos en
mijzelf, enorm efficiënt wordt
ingezet. Ik zou zelfs willen
zeggen: Men beheerst dat tot in
de perfectie. Gelukkig maar, want
we staan aan de top van een heel
grote organisatie. In mijn geval
niet alleen van het ministerie van
Financiën, maar ook van de
Belastingdienst. Alleen de twee

bewindspersonen kunnen echt
naar buiten treden, naar de Kamer
toe opereren en politieke besluiten
nemen. Het hele apparaat is zo
ingericht dat wij zo goed mogelijk
ons werk kunnen doen.
‘In het bedrijfsleven, als onder-
nemer, heb je de neiging veel zelf
te doen. Behalve bij multinationals
heb je geen apparaat om je heen
om allerlei operationele taken
over te nemen. Aan de andere
kant ervaren departementen niet
echt de tucht van de markt.
Je moet scherp blijven voor wat
betreft je inkoopbeleid bijvoor-
beeld. De overheid moet zichzelf
dwingen daarop alert te blijven.
Dat gaat niet vanzelf.’

Innovatie
Balkenende stelt: ‘Juist nu, met
de kredietcrisis en de (naderende)
recessie, moeten we investeren in
innovatie en kennis.’ Toch blijven
de uitgaven voor onderwijs in
Nederland (5,1 procent van het
bruto nationaal product) achter bij
die in de gemiddelde lidstaat van
de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
(5,8 procent). Hoe valt dat te
rijmen?
‘Op Prinsjesdag hebben we
bekendgemaakt dat we 1 miljard
extra gaan investeren in innovatie
en kennis in 2009. Dit was al vast-
gelegd in het coalitieakkoord,
maar is nu concreet ingevuld.
Balkenende bedoelde: Ook al gaat
het minder en moeten we een
tandje terug, toch gaan we die
extra miljard euro uitgeven.
We gaan zo’n beslissing niet in-
eens terugdraaien. Maar let op:
Alleen extra geld lost de

problemen niet op. In Nederland
is veel fundamentele kennis
aanwezig, maar die kennis wordt
te weinig toegepast en de vertaling
van kennis naar ondernemerschap,
producten en diensten wordt te
weinig gemaakt. Innovatie is het
met behulp van wetenschappelijke
kennis op de markt brengen van
nieuwe producten. Dat gaat niet
alleen om geld, maar ook om
mentaliteit en organisatie.
‘Ik zou het goed vinden als meer
hoger opgeleiden een eigen
onderneming gaan starten.
Het aantal starters in Nederland is
internationaal gezien niet slecht,
maar het aantal hoogopgeleide
starters blijft internationaal gezien
wel achter en juist deze groep
blijkt het goed te doen. Hoogop-
geleiden blijken het als onder-
nemer beter te doen dan als werk-
nemer, gemiddeld gesproken.
Juist voor hoger opgeleiden is
ondernemerschap heel aan-
trekkelijk terwijl die groep veel
eerder in dienst gaat van een
grote onderneming. Dit blijkt uit
onderzoek van Mirjam van Praag
van het Amsterdam Centre of
Entrepeneurship. Dus, studenten
van de Hogeschool Rotterdam:
Word ondernemer!’

Financieel management en
de kredietcrisis
Wat kunnen, of misschien wel
móeten, studenten financieel
management leren van de krediet-
crisis? Moet het onderwijs zich
aan deze actualiteit aanpassen?
‘Ja, ik denk het wel. Er moet meer
aandacht komen voor risico-
management en toezicht. Het toe-
zicht is tekortgeschoten doordat

de marktinnovaties van nieuwe
producten zich sneller ontwikkel-
den dan het toezicht erop.
Complexere producten die laatste
tien jaar op markt zijn gekomen
vielen niet of onvoldoende onder
toezicht, terwijl die, achteraf
gezien, hoge risico’s bleken te
hebben. Daarom is het nood-
zakelijk dat het toezicht anders
ingericht gaat worden. Adequater,
breder, dekkender. Aan de andere
kant moeten we opletten niet een
te zwaar bureaucratisch apparaat
te gaan optuigen. Het uitgangs-
punt moet zijn: betere regels, niet
méér regels.

‘Ook risicomanagement moet
zwaarder in de opleidingen
worden verankerd. Voor overheid
en bedrijfsleven is het van vitaal
belang zoveel mogelijk risico’s in
kaart te hebben. Hoe richt je als
bedrijf je totale risicomanagement
in? Toegespitst op mijn eigen
vakgebied: Hoe richt je bijvoor-
beeld een tax control framework
in? Bedrijven ervaren het als een
risico dat ze hun belastingver-
plichtingen niet goed in kaart
hebben. En dat terwijl aandeel-
houders op de beurs een enorme
afstraffing geven als blijkt dat er
nog een grote naheffing komt.

‘Net als een tax control framework
moeten we een toezicht-framework
inrichten. We zullen studenten
moeten leren hoe ze dat moeten
doen.’

Rotterdam
‘Ik ben geboren in Kapelle
(Zeeland). Ik heb ongeveer de
helft van mijn leven in Kapelle,
de andere helft in Rotterdam
gewoond. Ik voel me een echte
Rotterdammer. De no nonsense
mentaliteit, het ‘doe maar
gewoon dan doe je gek genoeg’,
dat is ook mijn mentaliteit.
‘Ik ben architectuurliefhebber.

Ik vind Rotterdam echt een
prachtige stad met een enorme
dynamiek. Ik ken geen andere
stadscentra van grote steden
in Nederland die zo weten te
vernieuwen als Rotterdam.
Dat spreekt me erg aan.’

Hij is zeer onder de indruk van de efficiency van de overheid.
En hij vindt dat we naar aanleiding van de kredietcrisis

studenten (financiële) economie meer moeten leren over toezicht
en risicomanagement. En daarnaast houdt hij een warm pleidooi

voor het ondernemerschap. ‘Hoogopgeleiden blijken
het als ondernemer beter te doen dan als werknemer.’

Profielen sprak met de Rotterdammer Jan Kees de Jager,
staatssecretaris van Financiën.

De inspirator

Jan Kees de Jager, staatssecretaris van Financiën
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tekst: Dorine van Namen foto: Hollandse Hoogte

‘Studenten van de HR:

Jan Cornelis (Jan Kees) de Jager
(1969) is vanaf februari 2007
staatssecretaris van Financiën
in het kabinet Balkenende-IV.
Speerpunten van zijn beleid
zijn innovatief ondernemerschap,
vereenvoudiging en fiscale ver-
groening. Hij studeerde economie
en rechten in Rotterdam en
business administration aan
Nyenrode. Tot zijn aantreden
als staatssecretaris was hij
algemeen directeur van het
Rotterdamse IT-bedrijf ISM
eCompany, dat hij in 1992 met
een studiegenoot oprichtte.
Van 2000 tot 2007 was De Jager
lid van het dagelijks bestuur van
het CDA. De Jager werd uit-
geroepen tot ICT-personality van
2007.

WORD ONDERNEMER!’



De opleiding technische bedrijfs-
kunde aan de HR was drie jaar
geleden volgens de Keuzegids –
landelijk gezien – een midden-
moter. Er werden maatregelen
genomen en de eindscore van
toen (6,75) is nu ingeruild voor
een dikke zeven (7,1).
‘De cijfers bevestigen ons beeld’,
luidt de reactie van onderwijs-
manager Paul Bassant. ‘Vorige

keer deden we het goed, maar
lieten we het op een aantal punten
liggen: gebouwen, faciliteiten en
zeker communicatie.’ Genoemde
Keuzegids-onderwerpen zitten
cijfermatig inderdaad flink in de
lift met gemiddeld meer dan een
punt. Gebouwen ging van een 6,3
naar een 7,1, faciliteiten van 6,2
naar 7,5 en communicatie met de
student van 5,7 naar 6,8.

Bassant: ‘Naar aanleiding van de
vorige uitkomst hebben we zelf
onderzoek gedaan. Conclusie was
dat we via heel veel verschillende
kanalen de student proberen te
bereiken: via de hogeschoolmail,
hint, n@tschool, de monitor in
de hal en ook via het eigen mail-
adres van studenten en eigen
communicatiemiddelen van
docenten.’

Het toenmalige ISM (Instituut voor
Service Management), waaronder
de opleiding viel, nam na het
eigen onderzoek maatregelen.
Afgesproken werd dat er geen
privé-mailadressen meer gebruikt
zouden worden en dat er beter
gekeken zou worden naar wat er
via welk medium wordt verspreid.
Zaken als het onderwijsmodel en
bsa moeten op hint, n@tschool
gaat inhoudelijk over de modules,
en spoedeisende zaken (een
docent is bijvoorbeeld ziek) gaan
via de mail. De maatregelen
hadden al eerder effect, vertelt
Bassant. ‘Je merkte dat studenten
minder mopperden over de ver-
warring die er was wat betreft de
plek waar studenten bepaalde
informatie konden vinden.’
ISM heeft eveneens geprobeerd
de docenten bewust te maken
van hun wijze van communiceren.
Bassant: ‘Van een docent wordt
verwacht dat hij binnen tien werk-
dagen de cijfers van toetsen heeft.
Als hij te laat is, gaan studenten
klagen. Tegen de docenten
hebben we daarom gezegd: Red
je het niet, stuur de studenten
dan een mail dat het vanwege
omstandigheden later wordt.’
Het lage oordeel van drie jaar
geleden over het gebouw en de
faciliteiten vindt de opleidings-
manager ook begrijpelijk. Zo was
er niet standaard in elk lokaal een
beamer geïnstalleerd. ‘En er was
veel geklaag over een tekort aan
computers op school, maar twee
jaar geleden zijn er heel veel
computers bij gekomen.’
Het onderwerp gebouw zal,
verwacht Bassant, bij een volgend
onderzoek waarschijnlijk weer
lager scoren. ‘Omdat de roosters
niet optimaal zijn, is er namelijk
gebrek aan ruimte’, aldus de
onderwijsmanager. ‘Wel hebben
we de studenten geleerd om elke
week naar het rooster te kijken.
Dat loopt overigens goed.’

JvN
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Hoewel de rankings van op-
leidingen en instellingen in de
jongste editie van de Keuzegids
zijn vernieuwd, lijken de nieuwe
uitkomsten behoorlijk op de oude.
Tot nu toe waren ze uitsluitend
gebaseerd op studentenoordelen
over onder meer het studie-
programma, de docenten, de
organisatie van de opleiding en de
faciliteiten. In de Keuzegids 2009

is de studenttevredenheid nog
maar voor de helft bepalend.
Ook de hoeveelheid contacturen
per opleiding telt nu mee, de
slagingspercentages, gegevens
over de grootte van werkgroepen
en de oordelen van deskundigen
in de accreditatieprocedure.
Toch heeft dit niet veel effect op
de uitkomst omdat opleidingen
die goed scoren in de harde

statistieken en de deskundigen-
oordelen vaak ook tevreden stu-
denten hebben. En omgekeerd.
Al zijn er altijd uitzonderingen:
Opleidingen met tevreden
studenten die desondanks lang
over hun studie doen of waar de
werkgroepen groot zijn, hebben
nu een lagere score.
Bij het studentenonderzoek
komen er elk jaar andere op-
leidingen aan de beurt zodat in
vier jaar tijd alle opleidingen zijn
onderzocht.
Kijkend naar met name de
studentenoordelen zijn er deze
keer enkele opleidingen van de
HR die het opvallend beter doen
dan een paar jaar geleden, maar
er is ook een aantal dat nu minder
scoort. In de eerste categorie
vallen technische bedrijfskunde,
logistiek en technische vervoers-
kunde en logistiek en economie.
Het positieve oordeel van de twee
laatstgenoemde opleidingen is
eerder al in Profielen 63 (het
onderzoek van Elsevier) belicht.
Vergelijkbaar met Elsevier is ook
de (negatieve) uitkomst voor
personeel & arbeid. Eveneens een
mindere score dan een paar jaar
geleden hebben bouwkunde,
ergotherapie en accountancy.

HOP/JvN

RANKING HR OP BASIS VAN STUDENTENOORDELEN

Hoe doen de opleidingen van de Hogeschool Rotterdam het ten
opzichte van hun concurrenten? De rankings en scores van de
opleidingen die in 2008 zijn beoordeeld.

Score Plaats
Technische bedrijfskunde 82 3 van 18
Docent beeldend kunst en vormgeving 80 2 van 10
Chemie 76 3 van 14
Vormgeving 76 5 van 16
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 72 9 van 13
Logistiek en technische vervoerskunde 70 2 van 7
Civiele techniek 68 5 van 15
Ergotherapie 68 4 van 4
Culturele en maatschappelijke vorming 66 3 van 13
Financial services management 66 4 van 13
Logistiek en economie 64 4 van 11
Bedrijfseconomie 62 12 van 24
Communicatie 60 8 van 19
Fiscale economie 60 3 van 8
Accountancy 60 14 van 20
International business and languages 56 10 van 15
Personeel en arbeid 54 21 van 25
Bouwkunde 54 14 van 17
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De Christelijke Hogeschool Ede is overduidelijk de nummer 1 in de vernieuwde ranglijst
van de Keuzegids Hoger Onderwijs. Avans, de Haagse Hogeschool, Zuyd en Windesheim zijn de beste
grote hogescholen. De Hogeschool Rotterdam is middenmoter en de Zuid-Hollandse vestigingen
van concurrent INHolland (Rotterdam en Den Haag) staan onderaan de ranglijst.

HOGESCHOOL ROTTERDAM
MIDDENMOTER
Keuzegids hoger onderwijs 2009

MAATREGELEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE HEBBEN SUCCES



De opleiding accountancy maakt
een forse daling op de ranglijst.
In 2005/2006 stond de opleiding
van de HR op een tweede en nu
op een veertiende plaats van acht-
tien onderzochte hogescholen.
Het cijfer gaat van een 6,81 naar
een 6,5. Overigens zijn de ver-
schillen tussen de hogescholen
minimaal. Zo is een hogeschool
met een 6,7 bijvoorbeeld alweer
een goede middenmoter. En een
6,8 staat garant voor een derde
plaats.

‘En toch is het erg jammer dat
we gedaald zijn’, reageert
Rob Kerman, onderwijsmanager,
op de cijfers. ‘En voor sommige
deelcijfers heb ik ook echt geen
verklaring. Zo is het cijfer voor de
docent gezakt van een 7,2 naar
een 6,4. Uit onze eigen enquêtes
komt een hoger cijfer. Ik geef toe
dat we op het moment de 7,2 niet
halen, omdat we door de forse
groei van de opleiding veel docen-
ten hebben die net beginnen.
Die scoren natuurlijk niet gelijk
een negen. Maar de ondergrens
ligt bij ons bij een 6,5. Als een
docent lager scoort, dan wordt

daar actie op ondernomen.
Ik bezoek dan bijvoorbeeld een
les om te kijken waar het misgaat.
En beginnende docenten sturen
we ook op een cursus didactische
vaardigheden.’
Kerman is verder verbaasd over
de daling in de cijfers voor inhoud
en samenhang. ‘Dat begrijp ik
gewoon niet goed. Uit gesprekken
met studenten bleek eerder dat
ze daar ontevreden over waren.
Nu hebben we verbeteringen
doorgevoerd en daalt het cijfer
juist. En als we met studenten
spreken dan kunnen ze ons niet
altijd vertellen waar precies het
probleem zit, zoals met de stu-
deerbaarheid. Ze zijn daar niet te-

vreden over, maar ze kunnen ook
niet aangeven wat er dan mis is.’
Net als bij veel andere opleidingen
van de HR wordt de communicatie
het laagst gewaardeerd (5,9).
‘Dat lijkt echt een hogeschool-
breed probleem te zijn. Wij werken
aan de communicatie door mede-
delingen vaker per mail te ver-
sturen in plaats van ze op Hint
te plaatsen. Daar verdwijnen ze
namelijk van de voorpagina als
er te veel nieuwe berichten bij-
komen. We hebben ook iemand
aangenomen om de interne
communicatie te verbeteren’, legt
Kerman uit.
‘Doordat een aantal zaken niet
goed loopt, zoals de communi-
catie en de roostering, zien we
ontevredenheid bij de studenten.
Het zou best kunnen dat ze daar-
door ook lagere scores geven op
andere punten. Door de groei die
de opleiding heeft doorgemaakt is
er veel veranderd. Tegenwoordig
hebben we bijvoorbeeld meerdere

docentenkamers en dat kan ten
koste gaan van de bereikbaarheid.
Het is nu een goed moment om te
kijken of onze interne organisatie
nog aansluit bij de gegroeide
opleiding.’
Vanuit het bedrijfsleven krijgt
Kerman in ieder geval nog geen
signaal dat de kwaliteit van zijn
studenten minder wordt.
‘De bedrijven waar we mee samen-
werken zijn altijd erg tevreden.
En we hebben in 2008 nog een
gunstig rapport ontvangen van de
accreditatiecommissie. Uiteraard is
het heel vervelend om in een dipje
te zitten met de opleiding, maar
met het team dat we nu hebben
verwacht ik dat we volgende keer
weer bij het bovenste gedeelte,
zeg eenderde, van de hogescholen
zitten.’
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Een jaar geleden oordeelde Elsevier
al dat de HR-opleiding bouwkunde
onder de maat presteert.
De Keuzegids 2009 trekt, op basis
van onderzoek van begin 2008,
dezelfde conclusie. Van de veertien
bouwkundeopleidingen in
Nederland scoort de HR het
slechtst. Vooral werkvormen (6,2),
communicatie (5,6) en gebouwen
(5,7) worden door de geënquêteer-
de studenten matig beoordeeld.
Veel studenten herkennen zich

niet, of niet meer, in de onder-
zoeksuitkomst. Tweedejaars stu-
denten Hicham Taouach, Alex Dias
Teixeira en Emre Gönülal geven
bouwkunde respectievelijk een
7,0, een 7,5 en een 7,5. ‘Afgelopen
jaar was het organisatorisch niet
zo denderend. Ik had een conflict
en werd door de leraar naar
iemand gestuurd die mij weer naar
een ander doorstuurde’, vertelt
Hicham. Dit studiejaar gaat het
‘allemaal z’n gangetje’ stelt hij

vast. Hij vindt het alleen lastig
dat het rooster wekelijks wijzigt.
Over de docenten zijn de drie over
het algemeen dik tevreden. Emre:
‘De meesten zijn goed, maar
sommigen geven geen antwoord
als je ze mailt.’
Dat het gebouw slecht scoort wijt
Alex aan het feit dat er maar twee
liften zijn. Hicham denkt dat het
komt omdat de locatie
Academieplein wat ingewikkeld in
elkaar zit.
Maartje Brand en Koen van der
Hulst denken dat de verbouwingen
van afgelopen voorjaar reden zijn
van de matige score voor het
gebouw. Ook deze twee tweede-
jaars zijn tevreden over hun
opleiding. Maartje vindt het goed
dat er daadwerkelijk verbeteringen
worden doorgevoerd.
‘Opmerkingen van vorig jaar zijn
overgenomen. Zo zit er in de
volgorde waarin de vakken worden
gegeven nu meer logica. Ook
hebben de trainingen over presen-
teren en samenwerken nu meer

betrekking op de opleidingen en
op het bedrijfsleven.’
De twee studenten denken dat de
matige score onder andere wordt
veroorzaakt door de eerdere
problemen met n@tschool en de
onbereikbaarheid van sommige
docenten die vaak ook nog een
baan in het bedrijfsleven hebben.
Koen: ‘Sommigen waren ook echt
niet bereid om bereikbaar te zijn;
we zijn iemand tegengekomen die
zei dat hij niet zou reageren op
e-mail.’ Hiertegen is echter op-
getreden. Maartje: ‘Als je naar de
onderwijsmanager stapt, wordt er
actie ondernomen. En de directie
heeft de docenten er ook op aan-
gesproken.’
Net als de drie eerder aangehaalde
studenten, hebben Koen en
Maartje wel problemen met het
rooster. Koen: ‘Er zijn heel veel
verschuivingen binnen een blok.
Bijvoorbeeld van lokaal. Dat is
lastig.’

JvN
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De HR-opleiding ergotherapie eindigde dit jaar
onderaan de ranglijst. In 2005/2006 stond de
opleiding op een derde plaats van vijf en nu
op een vierde en laatste plaats. De totale
tevredenheid daalde van een 6,89 naar een
6,6. Vooral de onderwijskwaliteit, zoals inhoud
en samenhang, is volgens de studenten
afgenomen. Kim de Vries, onderwijsmanager,
erkent dat de inhoud en de samenhang de
afgelopen jaren problematisch waren. ‘Dat
komt omdat we in 2005 het curriculum
hebben aangepast om het te laten aansluiten
op het ROM (Rotterdams Onderwijsmodel).
De studenten in de hogere jaren volgen nu
soms vakken die voor het eerst gegeven
worden. En dan gaat er nog weleens wat mis.
Dat heeft geleid tot ontevredenheid bij de
studenten. We houden de kwaliteit steeds in
de gaten en het curriculum wordt nu weer
beter.’
Het onderwijs wordt ieder kwartaal
geëvalueerd. De Vries heeft zelfs wekelijks
contact over problemen met de docenten.
‘Resultaten van zo’n extern onderzoek als de
Keuzegids bespreken we zeker met onze
studentenraad. Ik wil graag weten waarom ze

die 6 geven voor communicatie.’
De opleiding werkt veel met externe des-
kundigen. ‘Maar dat is gelijk lastig. Ze hebben
een kleine aanstelling en door hun beschik-
baarheid wijzigt het rooster weleens op zeer
korte termijn. Studenten geven dan aan dat ze
te laat op de hoogte gebracht worden. Werken
met zulke deskundigen blijft daardoor
moeilijk, maar tegelijkertijd zijn zij heel nuttig
voor de opleiding.’
De Vries is ondanks de score positief over de
kwaliteit van de opleiding en maakt zich geen
zorgen over de behaalde cijfers. Bovendien
wordt niet alleen gekeken naar de Keuzegids,
maar gebruiken De Vries en zijn team ook de
HBO Monitor, Evasys en het STO van de hoge-
school voor zelfevaluatie. ‘Wij leren onze
studenten kritisch te zijn en dat kan in zo’n
cijfer zijn weerslag krijgen. Studenten die onze
opleiding afronden hebben een waardig hbo-
diploma. En doordat we constant verbeteren
verwacht ik dat we de volgende keer hoger
zullen eindigen. Over vier jaar staan we zeker
op de tweede plaats en misschien zelfs wel op
de eerste.’

MG
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Keuzegids hoger onderwijs 2009

ERGOTHERAPIE: POSITIEF ONDANKS MATIGE SCORE

STUDENTEN HERKENNEN
LAATSTE PLEK BOUWKUNDE NIET

FORSE DALING VOOR ACCOUNTANCY
Slechts zo’n drie procent van de studenten van
de HR heeft eind december bij de verkiezingen
voor de centrale medezeggenschapsraad (cmr)
zijn stem uitgebracht. Een jaar geleden lag het
opkomstpercentage met 1,6 procent overigens
nog lager.
Bij de medewerkers ligt de opkomst een stuk
hoger, maar er zijn sterke verschillen per
locatie. Op de Willem de Kooning Academie
bracht 44 procent zijn stem uit op een van de
twee kandidaten voor één zetel: Jan van
Heemst kreeg 72 stemmen en blijft daarmee in
de raad. Van de Kralingse Zoom-medewerkers
(inclusief Wijnhaven 107) stemde 36 procent.
De gekozen cmr-leden zijn hier Anneke
Kistemaker (99 stemmen) en Eduard Leijten (55).
Op het Academieplein, waar Hans van Toor en
Egbert Tonkens zijn gekozen, nam maar twintig
procent de moeite deel te nemen aan de
digitale stemming. Voor de drie zetels namens

Museumpark-docenten meldden zich exact drie
kandidaten (Fons van Maldeghem, Paulien
Schoneveld en Eric Punt) zodat verkiezingen
niet nodig waren. Ook medewerkers van de
diensten konden zich een gang naar de
stembus besparen. Terwijl er twee zetels
beschikbaar waren, stelde alleen Ton Handgraaf
zich beschikbaar.
Van de studentkandidaten bleek huidig lid
Charlotte van Dijk met 78 stemmen het meest
populair. Samen met Stefan Glasbergen en
Billel Boutachkourt vertegenwoordigt zij de
studenten van het Museumpark. Namens het
Academieplein komen Stephan Segers, Sander
Westerduin en Mitchell den Ouden in de raad,
namens de Kralingse Zoom Rochelle van Belle,
Bart Groenenboom en Sander van der Pluijm.
De Willem de Kooning Academie tenslotte
wordt vertegenwoordigd door Serena Williams.

JvN

Cmr-verkiezingen: 3 procent stemt
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‘Het is best bijzonder wat
er nu gebeurt’, vertelt Simone
Huijbregts, decaan op de locatie
Academieplein. ‘Het is niet echt
des decanaats om alles wat we
doen vast te leggen en te
beschrijven. Juist in ons werk
spelen vertrouwelijkheid en
maatwerk een grote rol, zaken
dus die niet altijd te rijmen lijken
met vastgelegde procedures.
Toch verlangt deze tijd dat je als
professional transparant handelt.
De inhoud van de gesprekken
met de studenten is en blijft ver-
trouwelijk, maar je werkt daarbij
wel volgens vaste procedures.’
Huijbregts zit samen met decaan
Stephanie Meulemans (Kralingse
Zoom) namens het decanaat in de
werkgroep Spinnaker die de ISO-
certificering voor alle geledingen
van de HRS moet trekken. Het feit
dat sinds januari 2008 alle

gesprekken met studenten in
Osiris worden bijgehouden, was
al een eerste stap in het traject
naar certificering. Meulemans:
‘Voorheen stopten we alle
gespreksverslagen wel keurig in
ordners en deden we de tellingen
voor het jaarverslag handmatig.
Maar door Osiris kunnen we
tussentijds ook gegevens
analyseren. Hoeveel studenten
van een bepaalde opleiding
hebben een decaan gesproken,
over welke onderwerpen, welke
acties zijn ondernomen? In een
periodiek overleg met een
directeur van een instituut kan je
deze gegevens goed gebruiken
om zaken aan de orde te stellen
en de dienstverlening te
verbeteren.’
Bovendien is er gekozen voor
frequenter overleg tussen de
twaalf decanen van de HR.
Huijbregts: ‘Ook vóór het ISO-
certificeringstraject functioneerde
het decanaat goed, maar er
waren wel verschillen tussen
locaties. Bijvoorbeeld in het
gebruik van intakeformulieren
voor studenten met een beperking.
Dat had geen consequenties voor
de individuele studenten, maar
wel voor de telling en daarmee
indirect voor het begroten van
de voorzieningen die je voor die
groep nodig hebt.’
De decanen werken nu aan het
beschrijven, checken en ver-

beteren van alle werkprocessen.
Om dit te realiseren zijn er
proceseigenaren aangesteld.
‘De een is bijvoorbeeld verant-
woordelijk voor de cursus
studiekeuze, de ander voor het
onderwerp studeren met een
beperking. Je kijkt als
proceseigenaar naar het
werkproces, maar ook naar
wetgeving en actuele inzichten
op dat terrein. Er is heel veel
kennis onder decanen die niet
gedeeld wordt omdat iedereen op
zijn eigen locatie druk bezig is.
Werken volgens de normen van

Certiked brengt dit soort zaken
aan het licht en helpt je dat te
verbeteren. Het is heel
inspirerend om zo als groep te
werken aan professionalisering.’

Naar verwachting kan de dienst
HRS, en dus ook het decanaat,
zomer 2009 gecertificeerd
worden.

EvdM

In elk nummer van Profielen vind
je op pagina 30 de meest actuele
contactgegevens van de decanen.

1716

‘Gilde ik nou net?’, fluistert één
van de aanwezige studentes na
een spannende scène in de Thaise
film Shutter. Ja, ze gilde, en ze
was zeker niet de enige. Shutter
is een behoorlijk enge horrorfilm
waarbij de hoofdrolspelers te
maken hebben met een geest
die te pas en te onpas opduikt.
En dat is keer op keer behoorlijk
schrikken. Als de zaal met voor-
namelijk studentes een beetje
giechelig en onrustig wordt van
de spanning, vraagt een jongen
licht geïrriteerd of het wat stiller
kan. En dat blijft het tot de vol-
gende enge scène weer gegil
veroorzaakt.

Benshi
Docent Wim Franssen, die ver-
bonden is aan het Nederlands
Instituut voor Filmeducatie, ver-
zorgt tussen de films achtergrond-
informatie over het genre spook-
films in Azië. ‘Ze zijn vaak
gebaseerd op oude legendes.
In veel verhalen laat de man zijn
vrouw achter omdat hij bijvoor-
beeld moet vechten in een oorlog.
Als hij terugkomt bij zijn vrouw is
zij dood en komt haar geest terug
om de man te achtervolgen.’
Franssen geeft een overzicht van
de theatervormen die geleid
hebben tot de huidige speelfilms
in Azië. Een bijzondere vorm is
het poppentheater, Bunraku,

waarvan Franssen enkele beelden
laat zien. Op een podium wordt
het verhaal uitgebeeld door
poppen. Per pop zijn drie mensen
nodig voor de bewegingen.
Het aanleren van de bediening
van de simpelste onderdelen van
de pop duurt al tien jaar. Naast het
podium zit de verhalenverteller,
de benshi. Hij neemt de stemmen
van alle karakters op zich.

Franssen legt uit dat de benshi het
allerbelangrijkst is. ‘De mensen
komen vooral voor de verhalen-
verteller. Toen de eerste geluids-
films in Azië geïntroduceerd
werden, bleef de benshi het ver-
haal bij de film vertellen.’
Esther, student aan de opleiding
docent beeldende kunst en vorm-
geving, komt in dit geval niet voor
de verhalenverteller. ‘De docent
vertelt steeds hetzelfde tussen
de films. Ik zou het interessanter
vinden als hij iets meer vertelde
over de films nadat we ze gezien
hebben, zodat hij op die manier de
theorie kan toelichten. Het thema
horror is ook helemaal niks voor
mij.’ Ook studiegenoot Pleuni

heeft wat moeite met de opzet
van de dag. ‘Ik vind het wel
interessant, maar een hele dag is
lang. Ik had liever meerdere film-
lessen gehad. Nu merk ik dat het
lastig is om me te concentreren.
Het sluit wel aan bij mijn minor
kunsttheorie waar we nu gaan
beginnen met het onderdeel film.’
Stephanie, student interieur-
architectuur, is evenmin erg te
spreken over het thema. ‘Voor het
vak algemene theorie moeten we
verplicht naar deze film course,
maar ik begrijp niet goed waarom.
Ik mis het verband met de op-
leiding. Uiteraard is cultuur
belangrijk bij interieurarchitec-
tuur, maar ik zie niet in wat ik

van deze films kan leren.’ Haar
studiegenoot Jessica sluit zich bij
het verhaal aan. ‘De tweede film
Nang Nak vond ik overigens wel
mooi, maar ik zou liever films
kijken met een ander thema.’

superspannend
Het programma, met theorie en
drie films, is voor een groot deel
van de aanwezige derdejaars
WdKA-studenten verplicht en dat is
te merken aan het enthousiasme.
Zuchtend lopen ze na een korte
pauze terug naar de filmzaal voor
de laatste film. ‘Daar gaan we
weer’, mompelt één van de stu-
denten. Maar als ze de zaal na
afloop verlaten, is de stemming
duidelijk anders. En dat heeft
meer te maken met de super-
spannende laatste film dan met
opluchting omdat de lange film-
dag erop zit.

MG

Dat een dagje film kijken helemaal niet zo ontspannend
hoeft te zijn, bewijst het International Film Festival Rotterdam
(IFFR) dit jaar met haar film course voor studenten.
Het thema is Hungry ghosts, the supernatural in Asian cinema,
en dat is vooral tijdens de laatste film duidelijk te horen.

Rotterdam film course

Staand, van links naar rechts: Theo van der Burg, Henk de Klerk, Cas Jönsthövel, Marie-Enne Brasser,
Janna Verdonk, Peggy Schultz, Jan van Westrenen, Mieke Bos
Onder, van links naar rechts: Soenita Chander, Simone Huijbregts, Stephanie Meulemans
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VERPLICHT
GRIEZELEN

Decanaat werkt
aan ISO-certificering
Opleidingen worden elke vijf jaar gevisiteerd,
waarom ook de diensten niet onderwerpen
aan een kwaliteitsborgingsysteem – dacht men
bij de dienst HRS (Hogeschool Rotterdam Services).
Hierbij is gekozen voor het Certiked-systeem
dat met name geschikt is voor kennisintensieve
organisaties. Ook het decanaat doet mee
in het HRS-traject naar ISO-certificering.



Op dinsdag 17 maart 2009
– middenin de Boekenweek –
presenteert Profielen een literaire
zoo. Met voordrachten van drie
jonge Rotterdamse schrijvers.
En omdat de Boekenweek in het
thema staat van het dier, zijn alle
dieren welkom. Neem dus je cavia
of kanarie mee en maak boven-
dien kans op een ode aan jouw
huisdier, speciaal geschreven door
een van de schrijvers. Wie geen
huisdier heeft of een huisdier dat
niet van literatuur houdt, mag ook
een dier ontwerpen. Getekende of
digitale dieren komen ook in aan-
merking voor een ode.

Sanneke van Hassel debuteerde
in 2005 met IJsregen. Deze ver-
halenbundel werd onder andere
genomineerd voor de Selexyz
Debutantenprijs 2006. In 2007

verscheen haar tweede verhalen-
bundel, Witte veder, die op de
longlist stond van de Gouden Uil
en genomineerd werd voor de
Halewijnprijs en de Novel Award.
In 2008 won de schrijfster de BNG
Nieuwe Literatuurprijs voor haar
beide verhalenbundels. Van Hassel
heeft geen huisdieren maar gaat
vaak met haar zoontje naar de
kinderboerderij.

Ernest van der Kwast bestorm-
de de letteren in dejellaba. Onder
het pseudoniem Yusef el Halal
publiceerde hij de verhalenbundel
Man zoekt vrouw om hem gelukkig
te maken. Onder zijn eigen naam
publiceerde hij daarna de roman
Soms zijn dingen mooier als er
mensen klappen. En in 2007
verscheen Stand-in, een roman
over een acteur die invalt voor
schrijvers. Van der Kwast
organiseert verschillende literaire
festivals en is als columnist
betrokken bij Profielen. Hij heeft
parttime een hond die Stella heet.

Laurens Abbink Spaink werkte
vier jaar lang als advocaat. Zijn
debuutroman Broer schreef hij
in de beslotenheid van een oud
klooster in de Périgord waar hij
twee jaar woonde. Hij publiceert
regelmatig in literaire tijdschriften
en won onder andere de Markant-
prijs 2003. In 2006 verboekte
Abbink Spaink samen met
Erik Brus (redacteur van Passionate)
het scenario van Zwartboek van
Gerard Soeteman en Paul
Verhoeven. Van Zwartboek werden
35.000 exemplaren verkocht.
De schrijver heeft een voorliefde
voor schildpadden.

Dieren zijn welkom vindt plaats op
de locatie Museumpark. Aanvang:
12.30 uur. Duur: circa 5 kwartier
(inclusief voederpauze). Schrijvers
mogen geaaid worden. Toegang is
gratis. Inschrijven via
www.profielen.hro.nl.

de GROTE
Dierenschrijfwedstrijd
‘Tjielp! Tjielp!’ is het motto van de
boekenweek 2009 die geheel in

het teken van het dier staat. Reden
voor de redactie van Profielen om
in samenwerking met het Instituut
voor Lerarenopleidingen de GROTE
Dierenschrijfwedstrijd in het leven
te roepen. Alle teksten komen in
aanmerking – van rap tot gedicht,
van essay tot horrorverhaal –,
tenminste, als je bijdrage niet de
kredietcrisis of de koffie in de
kantine betreft. Maar het dier!
Verder zijn er geen regels. Nou ja,
nog één: je inzending bedraagt
maximaal 1.250 woorden.

De winnaar wordt bekend gemaakt
op 17 maart tijdens de literaire zoo
van Profielen presenteert… Naast
eeuwige roem bestaat de hoofd-
prijs uit een publicatie in Profielen,
een adoptiekip en de meest
recente boeken van de schrijvers
die optreden in de literaire zoo.

Wil je meedoen? Stuur dan je tekst
uiterlijk 1 maart naar
profielen@hro.nl o.v.v. de GROTE
Dierenschrijfwedstrijd. Vergeet niet
je naam en studentnummer te
vermelden.
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‘Ik zag bij alle onderwijsinstellingen zo’n beetje
hetzelfde. Als een nieuw idee niet binnen het
opgestelde kader van een organisatie past, dan
wordt daar niets mee gedaan’, aldus Mooijman.
Terwijl Mooijman juist vindt dat de docent
centraal moet staan bij het ontwikkelen van de
kaders en het beleid. ‘Je ziet nu dat veel beleid
centraal doorgevoerd is en zich richt op de

didactische middelen en het onderwijs. Terwijl
bij kwaliteit vooral de inhoud, kennis en
vaardigheden belangrijk zijn.’
Het digitale portfolio vindt Mooijman een
typisch voorbeeld van een centraal ingevoerd
beleidsmiddel. ‘Alle opleidingen moeten ermee
werken, ongeacht de inhoud. En wat biedt het
nu eigenlijk? Of je als docent daarmee ook goed

beoordeeld hebt of de inhoudelijke kwaliteit
van de student in orde is, lijkt veel minder van
belang.’
Het kiezen van didactische methodes hoort
volgens Mooijman niet centraal bepaald te
worden. ‘Methoden die je opgelegd krijgt en
waar je niet mee kunt werken, veroorzaken
weerstand. Niet omdat ze van ‘bovenaf” komen,
maar omdat jij in je contact met studenten de
kritiek in ontvangst mag nemen. Of omdat je
daarmee de keuzevrijheid van de docent
beperkt, juist op het terrein waarop hij of zij
specialist is. Om nu zowel studenten als
management tevreden te houden, zeggen do-
centen met de centrale methoden te werken.
Men zegt ‘ja’ maar doet ‘nee’ en geeft een eigen
draai aan vastgesteld centraal beleid.’

Ook het ROM (Rotterdams Onderwijsmodel)
van de Hogeschool Rotterdam is een typisch
voorbeeld van centraal gestuurd beleid.
‘De kans is groot dat ook hier docenten dit
didactische voorschrift terzijde leggen.
Op papier verantwoorden opleidingen keurig
dat zij het ROM uitvoeren, maar de praktijk kan
er weleens heel anders uitzien. Dat is geen on-
wil of sabotage, maar eerder een poging om
met behoud van de eigen deskundigheid en
vrijheid de klant kwaliteit te blijven bieden.’

niet anti-management
Mooijman pleit dan ook voor het opstellen
van onderwijsprogramma’s die de inhoud van
het onderwijs voorschrijven. In Nederland is
een kleine beweging op gang gekomen die

meer in de richting van de – volgens
Mooijman – ideale situatie gaat. ‘Na het
onderzoek van de commissie-Dijsselbloem
zie je dat die inhoud weer belangrijker wordt.
Op een aantal vakgebieden wordt centraal
examenbeleid ontwikkeld. En dat is nuttig.
Innovatie moet vooral gaan om de inhoud
van het onderwijs.’
De reacties op het boek van Mooijman zijn
vooral positief. ‘Al denken sommigen wel dat
ik tegen management ben, maar dat is niet
waar. Ik vind alleen dat het management zich
moet richten op de controle van het behalen
van doelen, niet op het centraal voorschrijven
van middelen die de docent moet toepassen.’

MG
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Als docenten met ideeën komen voor de onderwijspraktijk
wordt daar door het management meestal niets mee gedaan,
constateert Marcel Mooijman, docent bij de lerarenopleiding
maatschappijleer. Zijn zoektocht naar de redenen daarvan

resulteerde in het boek De leraar centraal bij onderwijsinnovatie.

Publicatie HR-docent Mooijman
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INNOVATIE MOET GAAN OVER
INHOUD ONDERWIJS

LITERAIRE ZOO

Met voordrachten van:
Sanneke van Hassel
Ernest van der Kwast

Laurens Abbink Spaink

Coolsingel als stedelijke
festivallocatie

‘Het meest interessante aan Rotterdam is dat
de stad gebombardeerd is. Vanwege de weder-
opbouw is er veel getest om een nieuwe infra-
structuur op te zetten en mensen naar de stad
te trekken’, zo stelde stedenbouwkundige en
architect David Dooghe tijdens een gastcollege
voor de minor evenementenmanagement dat
eind vorig jaar door het jongerencollege B&W
Next werd georganiseerd. Niet alleen Profielen
was hierbij van de partij, maar ook de
Rotterdamse wethouder cultuur en participatie,
Rik Grashoff.
‘Een festival is meer dan een feestje. De achter-
ban wordt vaak vergeten doordat iedereen
gefocust is op het einddoel: het feest’, aldus
de 27-jarige Dooghe die ook lid is van de
YoungEDBR en JongRRKC (Rotterdamse Raad
voor Kunst en Cultuur). ‘Rotterdam is sinds
2001 meerdere malen uitgeroepen tot dé
festivalstad van Nederland. Zo’n stad staat
bekend om zijn evenementen, festivals, steden-
bouw en infrastructuur.’ Maar Rotterdam heeft
ook een stadsvisie tot 2030 geformuleerd met
als missie: een sterke economie en een aan-
trekkelijk woonstad. ‘Hiermee wil het stads-
bestuur de middenklasse aantrekken, maar
het enige dat men doet is huizen bouwen.
Rotterdam houdt in de ruimtelijke ordening
te weinig rekening met haar festivals’, meent
Dooghe. Om het festivalgevoel het hele jaar
vast te houden, bedacht hij een stadsstrategie:
de Coolsingel als openluchttheater voor
meerdere festivals en de Afrikaanderwijk als
host voor het Zomercarnaval.
‘Een festival moet zo uniek zijn dat het nergens
anders georganiseerd kan worden. Rotterdam
is een paradestad, denk aan de marathon, het
Zomercarnaval en de Danceparade.
De stedelijke structuur van Rotterdam, met
brede straten, maakt deze festiviteiten
mogelijk. In Amsterdam zouden ze niet kunnen
plaatsvinden. Nu is de vraag of Rotterdam mijn
idee, de Coolsingel als podium van de stad,
aandurft’, aldus Dooghe. Wethouder Grashoff
toont zich tot slot enthousiast, zij het met een
slag om de arm: ‘Rotterdam als podium is een
enorme kwaliteit, maar ik vraag me af of het
idee financieel haalbaar is.’

MNZ
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Druk handenschuddend en
pratend beent hij door de zaal van
afgestudeerde ICT’ers. Hij is iets
later dan de rest op de opening
van het ABCMI, de businessclub
voor afgestudeerde ICT’ers van het
CMI (Instituut voor Communicatie,
Media en Informatietechnologie).
Zijn aanwezigheid blijft niet on-
opgemerkt en niet alleen vanwege
zijn opvallende uiterlijk. ‘Ik heb
nog regelmatig contact met een
aantal oud-klasgenoten’, vertelt
Eijsberg. ‘Van tijd tot tijd gaan we
met een stel uit eten. Ik had heel
leuke klasgenoten en ik kon het
goed vinden met de docenten.’
Ook de opleiding zelf beviel
Eijsberg goed. ‘Er werd heel
praktijkgericht lesgegeven. Hier-
door miste ik soms wel de onder-
liggende theorie van het vak.
Maar dat vond ik niet storend,
want als ik iets wilde weten ging
ik er zelf wel achteraan.’
Zo besloot Eijsberg om zijn

kennisbasis te verdiepen en
begon hij afgelopen september
aan de premaster management-
wetenschappen aan de Open
Universiteit. Deze premaster is
een verplicht voortraject voor de
master business process, manage-
ment & IT die hij hierna wil gaan
volgen. ‘Ik wilde toch meer ver-
dieping in mijn huidige beroep als
BPM-consultant (business process
management – red.)’, vertelt
Eijsberg. ‘Dit vak heb ik op de
HR wel gehad maar het stukje
analytisch denken om problemen
van klanten goed te begrijpen,
heb ik wel gemist. Op het hbo leer
je namelijk om heel pragmatisch
een probleem op te lossen, terwijl
je in het wetenschappelijk onder-
wijs juist heel methodisch te werk

Tot 2006: bedrijfskundige informatica
Nu: BPM consultant bij ICT-dienstverlener Logica
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Afgestudeerd

gaat. Hier worden hoge eisen
gesteld aan de manier waarop
je een onderzoek verricht.’
Naast zijn studie werkt Eijsberg
als BPM-consultant bij Logica, een
internationale ICT-dienstverlener.
Dit bedrijf geeft advies aan andere
bedrijven op het gebied van
management en ICT. Ook houdt
Logica zich bezig met systeem-
ontwikkeling en het beheren van
bedrijfsprocessen. Eijsberg helpt
klanten met het inrichten van
bedrijfsprocessen. Zijn laatste
klus was voor de afdeling perso-
neelszaken van het ministerie van
Justitie. Daar werkte hij al be-
staande processen uit, bijvoor-
beeld over verlof, pensioenen en
arbeidsvoorwaarden, in een hand-
boek voor medewerkers.

‘Ik heb het goed naar mijn zin bij
Logica, ik zit hier voorlopig wel
goed’, aldus de oud-student.
‘Ik ben niet van plan om binnen-
kort wat anders te gaan doen.’
Toch ziet Eijsberg een baan in het
onderwijs ook wel zitten. ‘Het
omgaan met studenten en kennis
delen spreken me erg aan’, aldus
Eijsberg. ‘Ik zou daarnaast wel
blijven werken als BPM-consul-
tant. Kennis delen is leuk maar ik
wil niet mijn zicht op de praktijk
verliezen.’

Tot slot blijft de vraag naar
Eijsbergs bijzondere verschijning
zich opdringen: Kleedt hij zich
altijd zo opvallend? ‘Nee, ik draag
niet altijd zo’n pak hoor’, vertelt
Eijsberg. ‘Vroeger was ik altijd het
stille jongetje in de hoek van de
klas. Na het mbo heb ik bewust de
keuze gemaakt om meer op de
voorgrond te treden. Nu draag ik
bijna iedere dag een pak. Maar ook
gewoon omdat het een stuk lekker-
der zit dan een spijkerbroek.’

RvG

Ard van Aken is sinds eind vorig jaar directielid
bij de Rotterdam Business School (RBS). Zijn roots liggen
in het bedrijfsleven, maar de meeste ervaring deed hij op
bij het economische instituut van Fontys Hogescholen.

Geleerd op de HR: praktijkgericht werken
Gemist op de HR: onderliggende theorie van het vak

‘Je herkent me wel, ik val nogal op’, zegt Matthijs Eijsberg door de telefoon. En inderdaad,
als een jongeman in wit pak en met zwarte hoed binnenkomt, is het duidelijk dat hij het is.
Eijsberg studeerde in 2006 af en werkt nu als BPM-consultant bij ICT-dienstverlener Logica.

Directielid RBS
Ard van Aken

‘Participerend leiderschap, dat streef ik na’
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CURRICULUM VITAE

1998-2002 mbo technische informatica
2002-2006 HR, bedrijfskundige informatica
2006-2007 werkzaam bij Connexxus, werving

en selectie-aanbieder
2007- heden consultant ICT-dienstverlener Logica

MATTHIJS EIJSBERG

‘Er wordt heel hard gewerkt, valt
me op; iedereen rent over de
gang’, vertelt Ard van Aken over
medewerkers van de RBS. Op zijn
vorige werkplek heerste een
andere mentaliteit, maar dat heeft
volgens hem weinig met het ver-
schil tussen Rotterdam (HR) en het
gemoedelijke Brabant (Fontys) te
maken. Van Aken: ‘Het is het ver-
schil tussen een meer intercultu-
rele en een puur economische
instelling. Van economen ver-
wacht je ook dat ze met een mini-
male inspanning een maximaal
resultaat behalen.’
Bedrijfseconoom Van Aken vertrok
in 2000 bij Philip Morris omdat hij
het gevoel miste nog langer van
toegevoegde waarde te zijn. Bij de
afdeling personeelszaken leerde
hij ‘werken met mensen’.
Van Aken: ‘Ik was er bezig met
opleiding en training: mensen
beter maken, doelen stellen en
voor iedereen een individueel
ontwikkelplan maken.’ Toen hij
de directeur van het economisch
instituut van Fontys sprak, was
zijn keus dan ook snel gemaakt.
‘Drie dingen kwamen samen: een
opleidingsinstituut, mijn marketing-
achtergrond en mijn interesse in
sport (waar Fontys in Tilburg zich
nadrukkelijk op richt – red.)’,
aldus Van Aken die zich voornam
een goede docent te worden.
‘Bij Fontys ben ik ook altijd les
blijven geven, hoewel ik al snel

in managementachtige functies
rolde. Ik was opleidingsmanager
van vele opleidingen en de laatste
drieënhalf jaar was ik lid van het
directieteam van het economisch
instituut.’

voldoening
Hoewel hij op de RBS geen les
meer geeft, vindt Van Aken dat
juist uit het werken met hbo-
studenten veel voldoening is te
halen. ‘Ze komen binnen in
spijkerbroek en gaan weg als
professional; ik vind het nog
steeds erg leuk om te zien hoe ze
zich ontwikkelen.’ Als directielid
zal hij vooral docenten en onder-
steunende medewerkers ‘op-
leiden’. Dat is niet per se een
moeilijker proces maar wel een
langduriger, stelt hij. ‘Studenten
hebben meer een ideaalbeeld voor
ogen, geloven in een betere toe-
komst. Docenten hebben daaren-
tegen een verleden; bij hen is het
vaak bijsturen.’

Op de RBS wil Van Aken onder
andere de banden tussen de ver-
schillende opleidingen versterken.
‘We zouden meer moeten samen-
werken, daar is de laatste tijd wat
minder aandacht voor geweest.
Dan gaat het bijvoorbeeld om
gezamenlijke projecten en het
uitwisselen van docenten.
Dat laatste gebeurt wel maar
vanuit een probleem. Misschien
moet je er juist een doel van
maken zodat die docenten (van
andere opleidingen, red.) zich ook
echt betrokken voelen. Dat komt
ook bij studenten beter over.’
Waar directievoorzitter
Michel Molier zich vooral op de
opbouw van het internationale
netwerk richt, is het Van Akens
taak de interne organisatie, die
nog niet voldoende is meege-
groeid met de grootte van het

instituut, te verbeteren. Van Aken:
‘Mijn primaire doel is om de
bacheloropleidingen een kwali-
teitsimpuls te geven, zowel onder-
wijsinhoudelijk als organisatorisch.
Dat moet samen beter want de
klant kan dit niet scheiden.’
Samen met onderwijsmanagers
en docenten wil hij een cultuur
creëren waarin open met elkaar
gesproken kan worden en waar
fouten gemaakt mogen worden.
‘Heldere overlegstructuren vind
ik daarbij belangrijk. Voor het
personeel moet het bijvoorbeeld
duidelijk zijn wat er in een
managementoverleg besproken
wordt en waarom’, aldus de
directeur die zichzelf niet zo heel
erg ziet als directeur.
‘Participerend leiderschap, dat is
wat ik nastreef. Als een bepaalde
commissie bijvoorbeeld anders te
werk moet gaan, ga ik er de
eerste drie keer bijzitten en
probeer op dat moment al zaken
te beïnvloeden.’

JvN
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De pabo blijft de gemoederen bezighouden. Kwaliteitsgebrek, klachten over een vol
en daardoor oppervlakkig programma, en niet te vergeten de jongens die wegblijven.
De Onderwijsraad heeft een oplossing: specialiseren.

auteurs: HOP (Wammes Bos), Dorine van Namen illustrator:Kwannie Tang

Het gebeurde in 1985 en het debat erover was
hevig: de samenvoeging van kleuteronderwijs
en lager onderwijs in de basisschool, waarna -
want dat gebood de logica - de bijbehorende
lerarenopleidingen hetzelfde lot ondergingen.
Weg Klos, weg pedagogische academie, leve
de pabo. Nou ja, leve? Voortaan moest de
kleuterjuf ook aan twaalfjarige bijna-pubers
kunnen lesgeven, en voor de meester die
alleen de grotere kinderen onder zijn hoede
had, opende zich een geheel nieuwe wereld
van – oké, het is een karikatuur – figuurtjes
knippen en kringgesprekken. Elke docent
moest alles kunnen, het hele terrein overzien.

twee centimeter diep
Dat was, bij nader inzien, misschien toch niet
zo verstandig, vindt Dominique Hoozemans,
voorzitter van het Landelijk Overleg Leraren-
opleidingen Basisonderwijs (Lobo): ‘Van het
begin af is de pabo overladen geweest, en dat
is eigenlijk alleen maar erger geworden. Alles
wat in het basisonderwijs aan de orde komt,
moeten we ook in de pabo behandelen. En er
zijn in de loop van de tijd nogal wat nieuwe
vakken bijgekomen: techniek, Engels, natuur-
en milieueducatie, dat telt allemaal op. Onze

afgestudeerden hebben een zee van kennis,
maar gemiddeld is die twee centimeter diep.’
Hij is niet de enige die er zo over denkt.
Annemieke Mol Lous, docent pedagogie aan
de pabo van de Hogeschool van Amsterdam:
‘De opleiding tot kleuterleidster duurde drie
of vier jaar, dat kan je natuurlijk nooit goed-
maken in een veel kortere tijd. Onderwijs
geven aan kleuters of grotere kinderen maakt
veel verschil.’
Dat is precies ook wat de Onderwijsraad, een
adviesorgaan van de regering, betoogt in een
rapport dat afgelopen zomer uitkwam onder
de titel: ‘Een rijk programma voor ieder kind’.
‘Ieder kind’ is hier: tot 12 jaar. Vooral het jonge
kind, zo valt er te lezen, komt op de huidige
basisschool tekort. De aanpak is vaak te
schools, te eenzijdig cognitief, de leerkrachten
ontbreekt het aan voldoende kennis en
vaardigheden om goed met deze specifieke
categorie om te gaan. En dat komt doordat ze
te algemeen opgeleid zijn.

meer kennis over het jonge kind
Een historische vergissing dus, die brede pabo?
De voorzitter van de Onderwijsraad, Fons van
Wieringen: ‘Zo wil ik het niet noemen, want het
debat van nu vindt plaats onder heel andere
omstandigheden. Er is veel meer kennis voor-
handen over het jonge kind. De ontwikkelings-
psychologie, de pedagogie, taalprogramma’s;

ze hebben allemaal nieuwe inzichten geleverd.
Daarnaast zijn er veel meer voorzieningen in
de sfeer van de kinderopvang en voorschoolse
educatie, van alles wat er toen niet was.
Dus meer kennis, en meer voorzieningen: Dat
betekent dat je nog eens moet nadenken of je
op de huidige voet moet doorgaan.’
Nee dus, vindt de Onderwijsraad, die voorstelt
om de pabo na een eerste gemeenschappelijk
jaar te splitsen in een specialisatie voor het
jonge kind, van nul tot acht, en een voor het
oudere kind, van zes tot twaalf. Interessant is
dat de scheiding niet absoluut is; er is een
overlap van twee jaar. Daarmee wordt gepoogd
om iets van het huidige systeem, het zicht op
de totale ontwikkeling van het kind tot twaalf
jaar, te behouden.
Of die poging de critici van het voorstel kan
overtuigen is de vraag. Bij Simone Walvisch
van de PO-Raad (primair onderwijs) is dat in
ieder geval niet gelukt: ‘Ik ben er geen voor-
stander van om de pabo in een onderbouw
en een bovenbouw te splitsen, dat gaat me
veel te ver. Er zijn nu al uitstroomprofielen.
De Onderwijsraad zegt dat die niet toereikend
zijn, maar ik denk dat je die best kunt ver-
sterken zonder zo’n drastische scheiding.’
Daarmee vindt ze velen in de kring van de
pabo’s, onder wie Lobo-voorzitter Hoozemans,
tegenover zich: ‘Die uitstroomprofielen in de
laatste anderhalf jaar zijn niet genoeg. Ook wij
zijn voor een differentiatie meteen na het
eerste jaar.’
Maar Walvisch is niet louter kritisch over de
ideeën van de Onderwijsraad: ‘Het goede ervan
is dat men het traject tot vier jaar nu ook
binnen de pabo wil trekken. Op die manier ver-

hoog je de kwaliteit van het personeel in die
sector, en zul je de doorstroming vergemakke-
lijken van de voor- en vroegschoolse educatie
naar de basisschool. Dat is winst.’

hbo-niveau handhaven of niet?
De roep om kwaliteitsverbetering, dat is wat
zowel de Onderwijsraad als het Lobo als de
PO-Raad bindt: De opleiding voor het basis-
onderwijs dient daarom koste wat het kost
binnen het hbo te blijven. Terug naar een
opleiding voor kleuterleidsters op mbo-niveau
wil niemand.
Om die reden dienen de instroomeisen voor
de pabo, ongeacht de differentiatie die men
kiest, hetzelfde te blijven, zegt de Onderwijs-
raad. De onderbouw mag straks geen ‘vlucht-
heuvel’ worden voor de mensen die het met
taal- en rekenen een tikje moeilijk hebben en
die nu massaal afvallen. Maar hoe terecht is

die eis? Taal en rekenen op het niveau van
groep acht, is dat echt nodig in de onderbouw?
Fons van Wieringen wil de toon van zijn
rapport op dit punt best nuanceren: ‘Bij de
kleuters gaat het om voorlezen, woorden-
schat, tellen, dat soort meer eenvoudige
activiteiten. Dan is wat mij betreft een klein
vluchtheuveltje wel mogelijk.’
Er zal de komende maanden niet alleen
hierover gediscussieerd gaan worden, dat is
zeker. Zo is er dat andere netelige thema: Hoe
moet het straks met de onderwijsbevoegdheid
van de afgestudeerden? In de wereld van de
pabo’s voelt men er weinig voor om die te
beperken, ook al komen er straks twee typen
docenten op de markt. De brede inzetbaarheid
vooral binnen kleinere scholen moet niet in het
gedrang komen, klinkt het.

En de Kamer? Die heeft er nog niet diep over
nagedacht, blijkt uit een belrondje. Met uit-
zondering van de SGP: Die, vertelt de onder-
wijsmedewerker, ziet de aanbevelingen van de
Onderwijsraad wel zitten. ‘Differentiatie is een
stap in de goede richting, ook om de interesse
voor het vak op te krikken, met name van
jongens. We wachten de uitwerking af.’
Jan Jacob van Dijk van het CDA drukt zich om-
zichtiger uit: ‘Ik heb er geen bezwaar tegen.
Maar de pabo’s moeten er zelf voor kiezen, ik
heb een beetje afgeleerd om vanuit de politiek
te zeggen wat het onderwijs moet doen.’ Zijn
collega Jasper van Dijk van de SP wil eerst
goed bekijken wat de consequenties zijn. ‘Niet
dat je straks van de ene groep docenten een
overschot hebt en van de andere een tekort.’

En wat vindt de HR? Splitsen of niet?
Fred Feuerstake, pabo-directeur van het Instituut
voor Lerarenopleidingen (IVL), vindt dat de brede
bevoegdheid, voor groep 1 t/m 8, gehandhaafd
moet blijven, net zoals het hbo-niveau. ‘Op dit
moment zijn pabo-studenten al in de gelegenheid
om zich in het derde jaar van de studie te
specialiseren in een leeftijdsgroep middels de leef-
tijdsprofilering oudere of jongere kind, een minor
en via de LIO (leraar in opleiding, stage waarbij
de student zelfstandig voor de klas staat – red.).
Ik ben het met de Onderwijsraad eens dat dit wel
wat steviger kan. Bijvoorbeeld door na de pro-
pedeusefase je direct te specialiseren in lesgeven
aan het jongere of oudere kind. Ik vind het een
erg aantrekkelijke gedachte om de voorschoolse
periode bij de leeftijdsprofilering te betrekken.
Daarmee geven we de kwaliteit van de voor-
schoolse periode ook een boost. Dan zouden we
een specialisatie krijgen in de periode van 0 tot
6/8 jaar en van 6/8 tot 12 jaar. Maar ook in dat
geval moeten alle pabo-studenten dezelfde kennis-
basis delen, waardoor transfer van de ene naar de
andere specialisatie wel mogelijk is. Ik denk dat we
met een dergelijk systeem inderdaad in staat zullen
zijn meer jongens naar de opleiding toe te trekken.
‘We werken nog maar kort met een nieuw op-
leidingsmodel (zie hiervoor ook pag. 8 ). Dat gaan
we niet meteen op de schop gooien, maar ik ben
er wel voor om deze discussie een plek te geven in
het nieuw te vormen beleidsplan.
‘Onze pabo heeft al een klein voorschot genomen
op deze ontwikkelingen door een keuzecursus
pedagogiek van 0 tot 4 jaar te ontwikkelen. Deze
keuzecursus loopt inmiddels voor het derde jaar
en wordt door verschillende collega’s vanuit de
pedagogieksectie van het IVL gegeven. De cursus
wordt hogeschoolbreed aangeboden en er is veel
belangstelling voor.’

PABO’S:
SPLITSEN
OF NIET?



Iedereen heeft weleens gefanta-
seerd hoe het zou zijn om te
vliegen. Wil je een vrije val beleven
zonder bang te zijn dat de para-
chute niet opengaat? Ga dan
minstens twee sessies indoor
skydiven. The ultimate experience,
zo wordt het aangeprezen. Langs

‘Ik ga dood van de zenuwen’, schreeuwt een dame in de lawaaierige vliegkoker.
Ik weet hoe ze zich voelt. Met zweethanden kijk ik naar het scherm en zie
dat ik aan de beurt ben voor mijn eerste indoor skydive.
Terwijl de uitgaansagenda van Rotterdam volstaat met feestjes,
ben ik bereid de daredevil uit te hangen.
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In het Hostel of the Sun in Napels deel ik een kamer met
Lorenzo en Massimo, afkomstig uit Carrara, Toscane. Ze reizen
door Italië en zijn op weg naar het zuiden. Misschien maken ze
de oversteek naar Egypte. Anders is Sicilië ook mooi. Massimo
houdt van Sicilianen, hij had er zelf een kunnen zijn. Hij slaapt
veel, zijn gebaren zijn hartstochtelijk. Lorenzo is zijn tegen-
pool. Hij praat weinig, heeft een baard, lijkt op Jezus. Toch zijn
ze onafscheidelijk.
’s Avonds, in een pizzeria in de wijk Mergellina, wordt het
verhaal van hun vriendschap verteld. De twee vrienden kennen
elkaar al hun hele leven. ‘We woonden in dezelfde straat’, zegt
Massimo, ‘op nog geen tien meter van elkaar af.’ Ze groeien
samen op, gaan naar dezelfde school, liggen ’s zomers naast
elkaar op het strand en dromen van alles wat komen gaat.
Na de laatste zomer van hun jeugd vertrekken ze naar Bologna.
Lorenzo gaat filosofie studeren, Massimo cinema. Ze delen een
kleine woning in de buurt van de pinacotheek, op hun balkon
bloeit een paarse oleander. Massimo stopt als eerste met zijn
studie. Hij zweert dat hij nooit meer een school zal betreden,
zoals hij ooit heeft gezworen op zijn vriendschap met Lorenzo.
Niet veel later stopt ook hij. Lorenzo is tot de conclusie
gekomen dat hij nog niet toe is aan een studie filosofie. Beiden
vinden ze werk als barista. En in de zomer, in Carrara, ver-
huren ze bootjes aan toeristen. Van het geld dat ze verdienen,
gaan ze op reis. ‘Rome, Napels, Sorrento’, zegt Massimo.
‘En volgend jaar willen we naar Centraal-Amerika.’ Er volgt
weer een rijtje, ditmaal landen: ‘Mexico, Belize, Guatemala.’
Werken, en reizen van het geld. Een mooi leven, maar: een
leven waar je in de wieg voor moet zijn gelegd. Ik zie het
begin van een scheur, een inkeping. Lorenzo zwijgt, hij eet
van zijn pizza, drinkt bier. Niet een vrouw, niet een meisje met
loshangend, golvend haar in Egypte zal de twee vrienden uit
elkaar drijven. Ze zullen de verantwoordelijkheid zelf dragen.
Het karakter is sterker dan een belofte, dan een gezworen eed.
Er komt een dag dat Lorenzo terugkeert naar de universiteit en
Kant zal bestuderen. Massimo zal altijd onderweg zijn, rond-
dwalen over oude en donkere continenten. Niemand weet
waar hij is.

Ernest van der Kwast is auteur en organisator van literatuur-
festivals zoals Nur Literatur.
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Indoor skydiven
Indoor Skydive Roosendaal is het
enige centrum in de Benelux waar
je door middel van turbines de
kick kunt ervaren van het zelf-
standig vliegen. Indoor skydiven is
bijna hetzelfde als écht skydiven,
maar er komt geen vliegtuig of
parachute aan te pas. Binnen
vliegen gebeurt in een zogenaam-
de ‘tunnel’, waar deelnemers niet
naar beneden vallen, maar juist
door een opwaartse luchtstroom
omhoog worden geblazen.
Hierdoor lijkt het alsof je een
vrije val maakt. Eén minuut in de
23,5 meter hoge tunnel is ver-
gelijkbaar met twee keer een vrije
val van dertig seconden vanuit
een vliegtuig.

de snelweg in Roosendaal ligt het
complex waar het skydivecentrum
is gevestigd. Een groot veld met
daarop het gebouw waar een
enorme luchtkoker met
gigantische ventilatoren staat.
Eenmaal binnen blijkt dat er veel
zorg is besteed aan de beleving:
Overal hangen foto’s van sky-
divende mensen met een glimlach
van oor tot oor. Er hangen tv-
schermen waarop je live kunt
meekijken naar wat er op dat
moment in de vliegkoker gebeurt.
Tijdens het inchecken bij de balie
voelde ik mij stoer en enthousiast.
Maar nadat ik mijn overall, helm,
bril en oordopjes heb gekregen,
besef ik wat ik echt ga doen.
En waarom heb ik eigenlijk een
helm nodig? Is het gevaarlijk dan?

ik vlieg!
De spanning neemt nog verder toe
als ik de uitgebreide instructiefilm
bekijk in een comfortabele vlieg-
tuigstoel in een zaal naast de
verticale windtunnel. Ik snap dat
het belangrijk is dat je tijdens de
instructie goed oplet wat de
gebaren betekenen van de tunnel-
marshall die de skydivers
begeleidt. Maar door de zenuwen
vergeet ik gelijk de helft weer.
Een duim omhoog betekent ‘hoofd
omhoog’ en níet ‘het gaat goed’.
Met twee vingers omhoog maakt de
marshall geen peace-teken, maar
geeft hij het teken voor ‘gestrekte
benen’. Een sessie duurt zestig
seconden en voor je het weet vlieg
je samen met de tijd voorbij.

Het moment van mijn sprong
nadert. Mijn hart gaat tekeer en
mijn gedachten slaan op hol: Zit
mijn helm wel goed? Niet met je
benen afzetten bij het instappen
van de tunnel anders val je. Want
dat heb ik geleerd: Ik moet me
laten vallen.
Het is zover. Ik stap in de tunnel,
inderdaad een héél eng gevoel.
Maar: Ik vlieg! Na een paar secon-
den heb ik de juiste lichaams-
houding te pakken. De marshall
helpt me daarbij en geeft me een
vertrouwd en veilig gevoel, zodat
ik kan genieten van die zestig
seconden. Nog een keer, denk ik,
ik wil nog een keer.
Gedurende de tweede sessie kom
ik sneller in balans en begeleidt
de marshall mij hoog de tunnel in.
Zodra een leeg gevoel in mijn
maag en een glimlach de zenuwen
vervangen, ben ik echt aan het

vliegen. Dat is the ultimate
experience. ‘Jammer dat het zo
kort was’, roept de dame die
eerder nog dacht dat ze doodging
tegen haar vriend. Trots loop ik
mét een vliegcertificaat en een
zeer droge mond naar de kantine.

Profielen-lezers kunnen op ver-
toon van dit blad tot eind maart
twintig euro korting krijgen op
drie sessies van 69,95 euro op de
dinsdag, woensdag en donderdag.
www.indoorskydive.com

STUKAFEST

2009
IN ROTTERDAM
Een knallend optreden tussen de bierkratten en studie-
boeken of een intieme literaire voordracht onder een
hoogslaper? Het kan allemaal tijdens Stukafest! Bij het
Studentenkamerfestival worden studentenkamers in
negen steden omgetoverd tot mini-theaters. 25 februari
is Rotterdam aan de beurt met cabaret, muziek, literatuur
(o.a. Judith Visser), poëzie (o.a. Jeroen Naaktgeboren),
theater (o.a. Eikel Zoekt Kutkamer), ja zelfs ballonkunst.
De avond wordt afgesloten met het Stukafeest in Watt.
Check voor info over programmering en kaartverkoop:
www.stukafest.nl.

tekst: Massy Naimi Zaker fotografie: Indoor Skydive Roosendaal

tijdens indoor skydiven
TIJDVLIEGTVOORBIJ
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Rotterdams trots *****
Wat een sprookje. Je werkt jaren
hard aan een muzikale carrière,
en steeds gestager haal je kleinere
en grotere successen binnen.
Je wordt tweede bij De Grote Prijs
van Nederland, je mag optreden
in het beroemde Apollo Theater in
New York, en in oktober 2008
presenteer je het in eigen beheer
uitgegeven album Yellow Brick
Road. Een optreden in De Wereld
Draait Door volgt waarop het Blue
Note Label zich meldt en het album
eind 2008 opnieuw uitbrengt, mét
dat prestigieuze label vet op de
cover. Het overkwam Rotterdams
trots Sabrina Starke, een zangeres
die gezegend is met een dijk van
een stem en die wel wordt ver-
geleken met collega-zangeressen
als Adele, Duffy en Mary J. Blige.
Daarbij schrijft Starke haar songs
en teksten zelf of in samen-
werking. Haar muziek is een
tribute aan verschillende stijlen:
het is zowel jazzy als soul en R&B,
maar je hoort ook haar verleden als
singer-songwriter terug en in een
song als Second class woman
klinken reggaetonen door. Toch is
Yellow Brick Road geen muzikale
potpourri geworden, maar een
ongewoon rijp eerste solo-album
met hoogtepunten als de hit Do for
love en de soulballad My king.
Er ligt vast nog meer in het ver-
schiet voor deze dame. Hopelijk
zoekt ze in een volgend album
meer de randen van haar bereik op.
Starke is namelijk geen drama-
queen, en dat siert haar, maar ik
zou weleens willen weten hoe
meeslepend ze kan zijn als ze niet
meer op de rem van haar vocale
bereik staat.

EvdM

Love it or hate it *****
De film Gomorra was al maanden voor de
Nederlandse première regelmatig in het nieuws.
Roberto Saviano, de schrijver van het boek
waarop de film is gebaseerd, wordt bedreigd
door de maffia. Na het zien van de film begrijp
je precies waarom de schrijver zich graag
schuilhoudt voor de mannen van de Camorra.
Rücksichtslos trekken zij door de straten van
Napels waar ze vetes uitvechten met behulp
van vuurwapens. Geld wordt onder dwang
opgehaald en om wat goodwill te kweken bij
gezinnen uit de buurt weer uitgedeeld. Ook
handel in drugs, kleding en het dumpen van
giftig afval zijn onderdelen van het dagelijks
leven van de Napolitaanse tak van de maffia.
Ruim twee uur volgt de kijker het wel en wee
van een aantal randfiguren van de Camorra,
zoals Totò, een jochie dat graag bij de grote
jongens wil horen of twee jongeren die denken
dat zij zich kunnen gedragen als heer en
meester in het gebied van de Camorra. De ene
na de andere ellendige scène glijdt over het
scherm. Een duidelijke verhaallijn lijkt te
ontbreken en de karakters zijn al helemaal
niet te doorgronden. De teksten net voor de
aftiteling geven wat achtergrondinformatie.
En toch blijft het onduidelijk waar de film nu
precies over gaat en wat er schuilgaat achter
al het geweld. In discussies op internet
beschrijven mensen dat dat juist de kracht is
van de film. De karakters lijken emotieloos en
niet betrokken bij hun smerige zaakjes. Zonder
deze elementen blijft de onverschilligheid voor
het leven over. En dat is volgens velen nu
precies wat het leven van de maffialeden
tekent. Én waarom velen zich zorgen maken
over het leven van schrijver Saviano. In ieder
geval is Gomorra geen film voor de luie kijker
en wil je écht weten hoe de vork in de steel zit,
dan doe je er verstandig aan vooraf het boek te
lezen.

MG

De rennende schrijver *****
Waarover ik praat als ik over
hardlopen praat is het nieuwste
boek van de Japanse succesauteur
Haruki Murakami. Uitgeverij Atlas
brengt zijn werk in rap tempo in
vertaling uit, want in Japan en de
VS heeft hij al een miljoenen-
publiek aan zich weten te binden.
Bekende Nederlanders zoals
Aaf Brand Corstius en Tim Krabbé
hebben zich inmiddels ook tot
Murakami-apostel verklaard.
En De Groene Amsterdammer
classificeerde hem zelfs als ‘de
Roger Federer van de literatuur’.
Superlatieven alom voor de man
die postmoderne thema’s koppelt
aan surrealistische schilderingen
en een toegankelijke schrijfstijl.
Maar ook een auteur die voor
tweestrijd heeft gezorgd onder
recensenten. Want die geroemde

stijl wordt ook oppervlakkig
genoemd, en zowel in het
positieve als in het negatieve zijn
de reacties op zijn werk heftig.
Hoe zal dat gaan met dit boek?
Het is geen doorsnee Murakami-
roman, meer een uitstapje in zijn
oeuvre, een egodocument over
zijn leven als schrijver en
amateur-hardloper. Kort nadat
Murakami fulltime schrijver werd,
begon hij met rennen. Hij liep
bijna dertig marathons, waar-
onder een ultramarathon van
honderd kilometer. Mooi legt hij
uit dat je als schrijver met een
soort ‘innerlijk gif’ werkt. Door
te rennen ontwikkelde hij een
immuunsysteem om weerstand
te bieden aan dat gif. Het zijn
waarschijnlijk dit soort passages
die lezers op internet hebben
doen schrijven dat Murakami met
dit boek een ‘sterk filosofisch
egodocument’ heeft neergelegd.
Niet een conclusie die ik deel,
want naast een paar mooie
beschouwingen loopt Murakami
vooral ‘leeg’, als een te praatgrage
buurvrouw. Soms is hij zelfs
schaamteloos ijdel, zoals in de
passage over een succesvolle
lezing (‘een daverend succes,
moet ik misschien zeggen’).
Zijn levenswijze mag dan respect
afdwingen, beter kan hij zich
voortaan beperken tot het
schrijven van romans en ego-
documenten aan andere ego’s
overlaten.

EvdM
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Rechtstreeks uit de krochten van internet
*****
Ieder z’n hobby. En hoe extreem, bizar of
merkwaardig je hobby ook is, sinds internet
algemeen toegankelijk werd, is het niet meer
nodig om je terug te trekken op obscure zolder-
kamertjes of donkere kelders. En het blijft me
verbazen wat voor mafkezen er allemaal aan het
digitale oppervlak zijn verschenen. Los van de
onhygiënisch-erotische uithoeken stikt het van
de onderwerpen die zonder het web (hopelijk,
waarschijnlijk) nooit het daglicht gezien zouden
hebben.
Wie bijvoorbeeld zou een tijdschrift of boek
wijden aan het overlijden van een beroemdheid?
En dan niet de mysterieuze omstandigheden of
een terugblik op een opzienbarend leven, maar
echt puur de feiten en fabels omtrent de dood.
www.findadeath.com is zo’n typisch voorbeeld
van een bizarre hobby die dankzij internet zijn
vuige spelonk wist te ontvluchten. Je vindt er
een redelijk complete index van min of meer
bekende celebs en het verhaal rondom hun
dood, veelal aangevuld met persoonlijke over-
peinzingen van de maker. Niks meer dan een
korte biografie, wat foto’s van Het Bed waar Het
Lijk werd gevonden en linkjes naar sites waar je
‘echte’ memorabilia kan kopen. Alles behalve
nieuwe feiten die schreeuwen om heropening
van het politieonderzoek.
En het is maar de vraag wie er op dit soort
lijkenpikkerij zit te wachten, al betrapte onder-
getekende zichzelf erop toch gelijk een paar
persoonlijke favorieten (Jane Mansfield, Rick
James, Jim Morrison) te bezoeken. Helaas kom
je er dan algauw achter dat er weinig nieuwe
wetenswaardigheden te vinden zijn en zelfs nog
flink wat onvolkomenheden. Beetje jammer dus.
En om nou te zeggen dat het persoonlijke
gezever van de auteur zo hemelbestormend
grappig is, nee. Kortom: lekker in een donker
online hoekje laten zitten.

RJ

Het universum in een soepkom *****
Abrupt verlaten door haar vriend, vindt de Amerikaanse
Abby (Brittany Murphy) zichzelf in The Ramen Girl alleen in
Tokio. Als ze op een avond eenzaam en verdrietig door de
straten sjokt, loopt ze naar binnen bij een restaurant waar
ramen (Japanse noodlesoep) wordt geserveerd. De zaak is
al gesloten en als ze niet al te fijnzinnig wordt weggestuurd,
lopen de tranen over haar wangen. Uit sympathie en
onbegrip voor deze ‘gekke’ Amerikaanse biedt de kok haar
toch een kom ramen aan. De soep heeft een merkwaardig
heilzaam effect op de trieste Abby en na observatie van de
magische uitwerking op andere klanten overtuigt zij zichzelf
ervan dat ramen-chef worden haar roeping is.
Zonder een woord Japans te spreken, dwingt Abby af in de
leer te mogen bij de tirannieke chef. Haar eerste les is er één
in nederigheid, ze mag nog geen pan aanraken. Schrobben
mag wel en pas na lang poetsen, wordt ze toegelaten bij het
fornuis van de knorrige chef. In de Japanse cultuur zijn
respect en emotie essentieel. De meester heeft als doel Abby
kennis te laten maken met haar innerlijke gevoelens en met
respect en passie alle voorbereidingen te doen voordat zij
het echte werk leert. Abby begrijpt dit niet, maar geeft niet
op. Hoewel ze elkaar soms de keuken uitvechten, ontdekken
ze samen het belangrijkste ingrediënt van ramen: liefde.
Elke kom weerspiegelt het universum en is een geschenk uit
het hart.
Murphy is met haar lieve en naïeve uitstraling helemaal in
haar element als Abby. Door de miscommunicatie tussen
Abby en de chef ontstaan er veel grappige momenten. En zo
biedt The Ramen Girl de bezoeker een opgewekte komedie
met een levensmoraal – doorzetten! – die alles op alles zet
om je met een positief gevoel de zaal te laten uitgaan.

MNZ

Retro-grap of vernieuwend?
*****
Wat is het toch met die Belgen?
Op de één of andere manier zijn
ze zo verdomde moeilijk te peilen
dat je niet weet wat je ermee aan-
moet. Maken ze een grapje of zijn
ze bloedserieus (Brusselmans)?
Zijn wij nou zo slim of zijn zij nou
(toch) zo dom (het wegennet)? Zijn
ze nou zo eigenzinnig of verkeren

ze gewoon in een muzikaal
isolement (dEUS, Soulwax)?
Wat de nieuwste cd van A Brand
betreft is ook deze laatste vraag
weer een lastige. Judas klinkt in
eerste instantie als een doorsnee
popplaat die een jaartje of vijftien
te laat is uitgebracht, maar als je
de cd wat meer gaat beluisteren
slaat de twijfel toe: Is het een
retro-grap à la the Darkness of
vernieuwen ze waar je bij staat?
Verbleven ze jarenlang onder een
steen of koesteren ze gewoon
hun muzikale ideaal? Misschien is
het wel de Vlaams-Waalse twee-
strijd die terug te vinden is in de
bezetting van het viertal.
Feit blijft dat A Brand zich weinig
aantrekt van heersende conventies
in de popmuziek, gezien de
invloeden van vervloekte jaren-
tachtigmuziek en vage onder-
werpen die ver staan van alles
wat je tegenwoordig in de hit-
lijsten vindt. Ook klinkt A Brand
over het hele album erg uiteen-
lopend en divers – van ingetogen
ballad tot disco-funk-rock en alles
daartussenin – maar zonder in te
boeten aan een eigen sound.
Al met al is het dus weer eens een
fraaie Belgische verrassing, die
muzikaal gezien beter wordt
naarmate je hem meer beluistert.
Luister (dat dus wel) en beslis zelf.

RJ

recensies
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student
Sander Westerduin

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 vierdejaars
communicatie & multimediadesign Sander Westerduin (22).

Naast zijn studie maakt hij deel uit van de Haagse Jongerenambassadeurs
die de gemeente Den Haag gevraagd en ongevraagd advies geven.

En eind vorig jaar werd hij tweede bij de cover-wedstrijd van NRC Next.

17.40 uur
Voor vandaag is Sander klaar op de Pieter de
Hoochweg. Het college van die middag was
wat suf, vertelt hij. Studenten moesten hun
eigen majorproject presenteren maar sommigen
hadden zich slecht voorbereid. ‘Jammer’ vindt
Sander, die zijn project (een digitaal platform
waar studenten alles kunnen vinden over
stages en uitwisselingsprojecten in het buiten-
land, zie wereldstage.wordpress.com) al eerder
presenteerde.
Iets later heeft hij in café Coenen afgesproken
met Charlotte, een vriendin die hij heel lang
kent: ‘We proberen zeker eens in de twee
weken even een kop thee te drinken.’ Ook
Marijn, een studiegenoot van Charlotte, komt
nog langs. Beiden studeren op de HR culturele
en maatschappelijk vorming. Marijn blijkt
vervolgens zeer geïnteresseerd in Sanders
stagelocatie van vorig jaar. ‘Mongolië? Ben je
daar geweest?’

11.30 uur
Na een gastcollege komt Sander in de nieuw-
bouw van de locatie Pieter de Hoochweg een
van de eerstejaars tegen die hij in de intro-
ductieweek heeft begeleid. De twee maken
een praatje. Sander vertelt over zijn stageplek
bij Eneco, waar hij nog het een en ander voor
moet organiseren om dit te kunnen combi-
neren met de centrale medezeggenschapsraad
waar hij sinds kort in zit. Sander hield deze
stageplek over aan een succesvolle deelname,
samen met twee medestudenten, aan een
door Eneco uitgeschreven wedstrijd op
BattleofConcepts.nl.

11.50 uur
Problemen met het netwerk van de hogeschool
en dus kan het college MedMec (Media en
Creativiteit) nog niet starten. Met anderen
bewondert en bespreekt Sander de door één
van de studenten ontworpen banier in de
collegezaal. Op meerdere plekken op de
locatie Pieter de Hoochweg zijn grote banieren
opgehangen als resultaat van het ‘Pimp my
School’-project, een reactie op het saaie en
stoffige uiterlijk van het schoolgebouw.
Voordat het college echt begint, vertelt de
docente dat het college over twee weken niet
doorgaat. ‘Dan ga ik trouwen, met een heel
leuke man’, verklapt ze blozend. Er volgt
applaus en een voorzichtige poging van een
van de studenten om uitgenodigd te worden
voor het feest. MedMec gaat vervolgens over
de voorbereidingen die studenten moeten
treffen voor het schrijven van hun afstudeer-
scriptie. Er wordt aandachtig geluisterd,
Sander maakt notities.

19.20 uur
Terug in Den Haag, Sanders woonplaats.
Voorafgaand aan de vergadering van de
jongerenambassadeurs is er een borrel, maar
daarvoor is Sander net te laat. Dan maar gelijk
de vergadering in. Daar worden de plannen
besproken. Radiozender FunX komt aan bod,
waarop de ambassadeurs wekelijks twee uur
zendtijd vullen, én de grote schoonmaakactie
van de gemeente Den Haag, ‘Den Haag
Schoon’. Deze campagne slaat nauwelijks aan
en daarom vraagt de gemeente de
ambassadeurs om advies, iets waar Sander
graag aan wil meewerken.

JvN
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Profielen is het redactioneel onafhankelijke
informatie- enopiniebladvan de Hogeschool Rotterdam.
Profielen is bestemd voor alle studenten en medewerkers
van de hogeschool en gratis verkrijgbaar op alle locaties.
Profielen verschijnt tienmaal per jaar. Het is verboden
zonder voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur
artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.
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