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Koffiedik kijken
Na 2011 wil het kabinet fors bezuinigen, al is
daar in de onderwijsbegroting 2010 nog weinig
van te zien. Van vele kanten wordt benadrukt
dat bezuinigen op (hoger) onderwijs ‘niet erg
verstandig is’ of zelfs ‘een heel domme zet van
het kabinet dat het hoger onderwijs niet van
bezuinigingen wordt uitgesloten’.
SER-Kroonlid Theo Bovens analyseert de crisis en
haar effecten op het hoger onderwijs als volgt:
‘Onderwijs is de enige echte duurzame crisis-
bestrijder. Als Duitsland de crisis te lijf gaat door
225.000 extra studentplaatsen te financieren,
dan hebben ze daar goed over nagedacht.
In Nederland worden we geacht blij te zijn als
de bezuinigingen meevallen!’
En topeconoom en Balkenende-adviseur
Sylvester Eijffinger zegt: ‘Wanneer ik lees dat
zelfs innovatie ter discussie staat op de lijst van
twintig punten waarover de werkgroepen zich
gaan buigen, dan baart mij dat grote zorgen.’
(Bron: Scienceguide)

Toch gaat men er in hoger onderwijsland vanuit
dat een bezuinigingsronde van 20 procent op de
overheidsfinanciën niet aan het (hoger) onder-
wijs voorbij zal gaan. Er zijn verschillende
scenario’s mogelijk: van de omzetting van de
basisbeurs in een lening tot de verhoging van
het collegegeld, het niet langer bekostigen van
de masteropleidingen, de verhoging van het
collegegeld voor masteropleidingen en de af-
schaffing van de OV-jaarkaart. Die laatste drukte
afgelopen jaar met ruim 678 miljoen euro op de
begroting. In 2010 zal dat 691 miljoen euro
worden en in 2014, doordat er steeds meer
studenten komen, meer dan 824 miljoen euro.
Afschaffing van de OV-jaarkaart levert dan een
fikse besparing op.

Verderop in dit blad kunt u in een interview met
collegevoorzitter Jasper Tuytel lezen hoe hij
tegen eventuele bezuinigingen op het hoger
onderwijs aankijkt. ‘Als Nederland een kennis-
land wil zijn, moet je juist níét bezuinigen op het
hoger onderwijs, maar inzetten op de kwaliteit
ervan. Nú meer aandacht voor kennis en
innovatie maakt ons land in de toekomst sterker.
Ik denk dat er meer winst te halen valt bij bij-
voorbeeld het afschaffen van de hypotheek-
renteaftrek.’
Profielen zal de ontwikkelingen nauwlettend in
de gaten houden.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen



De concurrentie

Als ik uitga…
Ga ik feesten en dansen. Ik dans
graag, zo hou ik mijn figuur op
peil. Ik ga met een kleine groep
vriendinnen naar latin-feesten
met merengue en salsa-muziek.
In Leiden zijn de leukste feesten.

Voor de spiegel …
Lach ik naar mezelf. Maar ik zie
ook iemand die vecht voor wat
ze wil. Als ik een proefwerk slecht
maak, dan wil ik weten wat ik fout
heb gedaan. Ik wil namelijk niet
achterblijven.

Favoriete website…
PerezHilton.com. Het is echt
komisch hoe hij alle roddels over
de sterren opschrijft. Dat wereldje
trekt me wel. Ik ben zelf ook erg
up-to-date als het om fashion gaat.

Viif jaar geleden…
Begon ik net met uitgaan en had ik
mijn eerste vriendje. Maar ik moest
ook bedenken wat ik in de
toekomst wilde doen. Ik dacht
eerst dat ik arts wilde worden,
maar ik had het verkeerde profiel
op het vwo gekozen.

Ooit…
Wil ik mensen helpen door
bijvoorbeeld nieuwe ziektes te
ontdekken of iets uit te vinden,
zoals een kuur voor een bepaalde
ziekte. En dat doe ik het liefst in
mijn eigen kliniek op Curaçao.
Voorlopig blijf ik in Nederland en
wil ik na mijn studie nog de nodige
werkervaring opdoen voordat ik
terugga.
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Ieder jaar komen jongeren van de Antillen en Curaçao naar Nederland
voor een opleiding, omdat de keuze hier groter is dan op de eilanden.
Nohemy Delsol is één van hen. Zij verliet het zonnige Curaçao voor

een studie biologie en medisch laboratoriumonderzoek.
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Profielen kijkt over de heg bij collega-hogeschool- en universiteitsbladen. Wiebenjijdan?
Nohemy Delsol (20)
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Ik mis van Curaçao…
Mijn familie en het eten. Ik kan zelf
ook wel een stoofschotel maken,
maar die is niet zo lekker als die
van mijn moeder. Ook mis ik de
cultuur. Op Curaçao zijn de men-
sen socialer en maken ze sneller
een praatje met je.

Leuk aan NL…
Mijn zelfstandigheid. Anders zou
ik nu nog bij mijn ouders wonen.
Ik moest hier wel wennen aan
sommige gebruiken. Zoals de
lunch. Op Curaçao eten we rijst
met iets erbij en hier is het alleen
een broodje kaas of ham. Erg
simpel.

Met 1 miljoen…
Zou ik een laboratorium openen op
Curaçao waar mensen met ver-
schillende nationaliteiten en veel
ervaring werken. Dat is er nu niet.
Ze staan minder open voor kennis
uit andere landen. Nu met de
Mexicaanse griep moeten testen
naar Nederland gestuurd worden.
Dat moet gewoon daar kunnen.

Als ik baas was van de HR…
Zou ik wat aan de liften doen.
Ze blijven hangen en gaan steeds
maar open, dicht, open, dicht.
Daardoor kom ik te laat bij mijn
les. De trap nemen doe ik niet,
want mijn conditie is niet meer zo
goed. Dus meer en betere liften.

Wakker worden naast…
Iemand van wie ik van hou. En als
hij mij ’s ochtends een mooie lach
en misschien een ontbijtje op bed
brengt, is het helemaal goed.

klacht van
Student van IMO (management)
tegen
Voorzitter van de examencommissie van IMO
uitspraak college van beroep
ONGEGROND

Nogmaals herkansen?
Een student heeft na twee jaar zijn propedeuse
nog niet gehaald. Hij hoeft nog maar één vak
te halen en vraagt aan de examencommissie
een extra herkansing voor het tentamen aan.
Zijn aanvraag wordt afgewezen. De student
wijst op de regel dat studenten die alle
herkansingen benut hebben een extra kans
kunnen krijgen als ze nog maar één vak
hoeven te halen. Hij ziet echter iets over het
hoofd. Dit geldt namelijk alleen voor
studenten die op het punt staan om af te
studeren en hier gaat het alleen om de
propedeuse. Tijdens eerdere pogingen heeft
de student het tentamen met een 5,4 al een
keer bijna gehaald.
De voorzitter van de examencommissie komt
met een ander cijfer. Het hoogste punt tot nu
toe zou een 4,5 zijn. De examencommissie
blijft bij het standpunt dat ze geen reden ziet
om de student een extra herkansing aan te
bieden.
Op basis van de regelgeving blijkt volgens het
college van beroep dat de examencommissie
juist gehandeld heeft. De student heeft
trouwens sowieso geluk gehad. Na het niet
halen van de propedeuse in twee jaar volgt
eigenlijk een negatief bindend studieadvies
(bsa). Dat is bij deze student niet gebeurd; hij
is ingeschreven als derdejaars. In het eerste
blok van het schooljaar kan de student het
tentamen gewoon herkansen in de groep van
huidige eerstejaars en zo alsnog zijn
propedeuse halen.
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Havana – Hogeschool van Amsterdam
Daten met rollator
Steeds meer ouderen raken in een sociaal
isolement. Student Bas van der Lans bedacht
er iets op: de Rollala. Dit is een rollator met
een speciale knop erop. Als een oudere
behoefte heeft aan een bakkie, dan wordt hij
met een druk op de knop gekoppeld aan een
andere koffieleut. Een ingebouwde TomTom
wijst vervolgens de weg. Er is nog geen
werkend model, maar de student ziet zijn idee
meer als startpunt voor discussie over het
onderwerp. Gelukkig maar, want op deze
manier blijft de oudere die goed ter been is
alsnog geïsoleerd.

Erasmus Magazine – Erasmus
Universiteit Rotterdam
Hoe word je een womanizer?
Student Jos van Peperstraten was ooit een ver-
legen jongeman, maar inmiddels is hij zeer
bedreven in het verleiden. Goed nieuws voor
sociaal onhandige mannen: Hij geeft cursus-
sen. Het draait om zelfvertrouwen en het
mannelijke weer naar boven brengen met als

doel het vinden van een fijne, echte relatie.
De tips zijn niet altijd vrouwvriendelijk.
Verleiden gaat volgens de methode van Jos
beter als je de vrouw een beetje naar beneden
haalt in plaats van haar alleen maar op te
hemelen. Meer info: www.thenatural.nl.

hskwin’ - Windesheim
Docenten en studenten ‘broddelen’
Als je contact met iemand maakt, is het
hartstikke handig als je elkaar goed verstaat.
Docent Coen Winkelman (ook verbonden aan
de HR) schreef samen met een oud-studente
een boekje over verstaanbaarheid. Volgens
hem ‘broddelen’ te veel mensen. Dat houdt in
dat ze letters weglaten en woorden aan elkaar
plakken. Docenten denken soms wel dat
studenten niet goed luisteren, maar misschien
spreken ze niet duidelijk genoeg. Het komt
ook voor dat studenten de naam van een
klasgenoot niet weten, omdat deze zijn voor-
en achternaam aan elkaar plakt. Rustiger
spreken helpt bij ‘broddelen’.

MG
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Interview

Hoeveel Elle Bandita’s zitten er in een dozijn?
Het kunnen er niet meer dan één zijn.

Deze jonge zangeres uit Rotterdam is one of a kind.

‘Mijn gitaarleraar zei
dat ik pas kon gaan
rocken als ik ook jazz
kon spelen. Effe
serieus, zei ik tegen
die gast, ik wil geen
jazz. Ik wil AC/DC, ik
wil Motorhead.’

7

Je maakt best veel herrie.
Maar qua zang en gitaar kun
je ook iets anders. Ga je daar
nog een keer iets mee doen of
blijf je bij loud?
‘Voor mijn volgende plaat wil ik
wel iets meer nuance, maar ik wil
zeker herrie blijven maken.
Gewoon keihard! Ik krijg er
energie van, maar ik kan er ook
energie in kwijt.’

Elle Bandita onderbreekt het
interview even voor een gesprekje
met Jeanne. Bandita: ‘Waarom ben
je niet gewoon lekker blijven
liggen?’ Jeanne: ‘Omdat ik had
gezegd dat ik de fiets zou terug-
brengen.’ ‘O, dat is waar. En: heb
je d’r spijt van?’ ‘Waarvan?’ ‘Dat je
de fiets hebt weggebracht en nu
alweer hier zit?’ ‘Nee, helemaal
niet. Ik vind het fantastisch.’
Bandita, zuchtend: ‘Ik ga me echt
opsluiten de rest van de dag.’
Jeanne, lachend: ‘Met Micha in de
oefenruimte?’ ‘O ja, dat was wel
de bedoeling hè. Zó, hij wordt
pissig, jonge.’ ‘Hoezo?’ ‘Nou,
omdat ik hem zo ga afbellen.’
Profielen moet zich nu wel
mengen in dit onderonsje: ‘Je zou
toch voor ons op de foto gaan in
de oefenruimte?’ Bandita: ‘O, dat
is waar ook! Nee, joh, dan ga ik
gewoon. Dat is juist een goede
stimulans. En bovendien: Ik voel
me kiplekker! Waar waren we
gebleven?’

Hoe was je op school? Je zat ooit
netjes in Maassluis op het vwo.
‘Ja, daar begon ik. Toen werd het
havo-vwo, toen havo en tenslotte
ben ik maar van school gegaan.
Ik had altijd ruzie: met de leer-
lingen, met de leraren, met de
directeur, met de conciërge…echt
met iedereen. Uiteindelijk ben ik
van school afgetrapt. Daarna ging
ik naar de havo voor muziek en
dans, hier in Rotterdam. Daar
zouden ze wel wat meer open
minded zijn, dacht ik. En op zich
was het best oké, maar toch ging
het mis. Mijn gitaarleraar zei dat
ik pas echt kon gaan rocken als ik
ook jazz kon spelen. Waarop ik zei
tegen die gast: “Effe serieus, ik wil
geen jazz. Ik wil AC/DC, ik wil
Motorhead spelen.” Maar dat
mocht niet, ik moest eerst toon-
ladders gaan oefenen. Toen werd
ook nog eens het Studiehuis in-
gevoerd. Dat was echt kut, weet
je. Het jaar voor ons mochten
ze in acht vakken examen doen,
en wij moesten ineens van
vijftien vakken een beetje weten.
Je moest hartstikke veel doen.
Je zou wel kunnen zeggen dat ik
Slachtoffer van het Studiehuis
ben. Echt een vreselijk systeem.’
Bezorgd: ‘Is het er nog steeds?’

11.25 uur op een dinsdag-
ochtend. Vijf minuten voor tijd
verschijn ik bij Rotown waar ik
een interviewafspraak heb met
Elle Bandita. Haar ster is rijzende.
Deze zomer trok ze een volle zaal
op Lowlands, een hoogtepunt in
haar rockcarrière tot nog toe.
Bandita zit al op me te wachten.
Een beetje gegeneerd dat zij, zo-
genaamd ‘rockbitch’ in het echte
leven, er eerder is dan ik schud-
den we elkaar de hand. Onder
haar zonnebril de gepijnigde blik
van iemand met een kater. ‘Tja,
feestje hè. Ik lag pas om zeven
uur in mijn bed.’ Erger nog is dat
ze net is gestopt met roken. ‘Een
paar van mijn liedjes heb ik
geschreven toen ik niet rookte, en
ik merkte dat het steeds moei-
lijker werd om ze te zingen toen
ik weer was begonnen. Als ik niet
rook, kan ik gelijk een halve
octaaf hoger. Beter dus om te
stoppen.’

Ben je al bijgekomen van
Lowlands?
‘Nog niet helemaal. Het was echt
te gek. Ik had niet verwacht dat
het zo druk zou zijn. Die tent was
helemaal gevuld, zelfs buiten
stonden mensen. Iedereen ging
springen, dansen, klappen,
whatever. De show werd heel
goed ontvangen. Ik denk dat het
publiek gewoon zin had in een
feestje.’

Je bent ook een echte showgirl op
het podium. Ben je altijd zo
geweest?
‘Denk je dan aan de CanCan of zo?
Ik ben in ieder geval best wel aan-
wezig, en dat was vroeger ook al
zo. Ik was een aandachtstrekker.
Ik hield ook heel erg van muziek
en zingen.’ Bandita onderbreekt
haar verhaal: ‘Kijk eens wie daar
aankomt! Dat is Jeanne, mijn
stagemanager. Zij was ook op het
feestje. Heee, oude scoobycat.
Komt erbij zitten, schat.’ En tegen
Profielen: ‘Dat vind je toch niet
erg?’

Je hebt het imago van rockbitch,
van provocateur. Zit dat imago je
weleens in de weg, dat mensen
naar je show komen om een
‘rockbitch’ te zien in plaats van
dat ze voor je muziek komen?
‘Ja, dat gebeurt regelmatig. Maar
het begint de goede kant op te
gaan. Mensen zien in dat ik ook
muziek kan maken. Ik denk dat je
het al heel snel hebt: Maak je
rockmuziek met een vrouw op
zang, dan heet je gelijk ‘rockbitch’
en ben je automatisch ‘stoer’.’

Zangeres en gitarist

Elle Bandita

Wie: Elle Bandita,
alias Ryanne van Dorst, 23 jaar

Muzikaal cv: zat in Bad Candy van Barry Hay, The
Riplets en is nu solo als
Elle Bandita met band. Trad
afgelopen voorjaar ook op als
gitarist bij Voicst toen voorman
Tjeerd Bomhof zijn arm brak en niet
kon gitaarspelen. En ze stond deze
zomer op Lowlands.

Plaat: Queen of Fools, 2009
Songline: ‘I’ve got a dick and a cunt, double

pleasure’ (van het album Queen of
Fools)

Fan van: Michael Jackson, ‘al klinkt dat nu
heel corny’.

Vroeger fan van: Gerard Joling!
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koeling, een verwarmingselement, wat klem-
men en klaar is Kees. Toch duurt het ongeveer
een uurtje voordat de eerste opstelling staat en
het destilleren kan beginnen. ‘Spannend hè?’
zegt een student gekscherend tegen zijn lab-
maatje die nauwlettend de temperatuur van hun
mengsel in de gaten houdt. Het duurt even voor
de eerste druppel destillaat in een reageerbuisje
valt. De studenten vullen tien buisjes met vier
milliliter. In het eerste buisje hoort vooral de
stof met het laagste kookpunt, aceton, te drup-
pelen en in buisje nummer tien vooral butanol.
De studenten lezen de temperatuur in hun op-
stelling af bij de eerste en laatste druppel in een
reageerbuisje. Om te meten of het destilleren
geslaagd is, moet eigenlijk de samenstelling van
de inhoud bepaald worden. ‘Daar is helaas geen
tijd voor. Het kost namelijk een hele ochtend om
dat goed te doen. En volgende week wil ik weer
wat anders doen’, legt de docent uit. De zo
zorgvuldig met veel geduld opgevangen des-
tillaten verdwijnen dan ook allemaal in een
speciaal vat.

Het eerste practicum zit erop. De brillen kunnen
af en de jassen uit. De schade: een pluk ver-
brande watten, rondspuitend water en wat
kapot glas. Dat valt best mee voor een eerste
practicum. Al zegt Van Burk: ‘Ik heb het eigenlijk
nog nooit meegemaakt dat watten in brand
vliegen door het verwarmingselement.’
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‘We gaan de destillatieopstelling maken waar we
het al over gehad hebben’, begint docent Harrie
Dalhuisen. Het is de bedoeling dat de studenten
twee verschillende opstellingen maken en daar-
in een mengsel van butanol en aceton destille-
ren. De opstelling met de rectificerende kolom
levert een betere destillatie op vanwege de
langere buis. ‘De damp moet langer omhoog
en de butanol koelt dan te ver af waardoor het
weer vloeibaar wordt en naar beneden stroomt.’
Op het teken dat de studenten mogen beginnen
komen uit de tassen de nog keurig opgevouwen
nieuwe, witte labjassen en niet onbelangrijk:
de veiligheidsbril. ‘En let op met het glaswerk,
want een complete opstelling kost ongeveer
driehonderd euro’, waarschuwt Dalhuisen.
De onderdelen voor de opstelling zijn al klaar-
gezet door praktijkbegeleider Ted van Burk.
Studenten kunnen bij hem met vragen terecht
en hij let ook een beetje op de veiligheid.
‘Jongens zetten jullie je bril op’, zegt hij tegen
studenten die het nog maar onwennig vinden,
zo’n groot ding op hun hoofd. En sommige stu-
denten moeten zelfs meerdere keren gewaar-
schuwd worden, omdat ze de bril steeds af-
zetten. En als er vloeistof geschonken moet
worden, merkt hij op: ‘Als je denkt dat het niet
zonder morsen kan, gebruik dan een trechter.’

rondspuitend water
Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk, zo’n
opstelling. Een paar buisjes, slangetjes voor de

Column
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De witte labjassen zijn nog nieuw en kreukvrij,
de veiligheidsbril staat onwennig op de hoofden van
de eerstejaars chemie. Vandaag krijgen ze
hun eerste practicum en Profielen mocht meedoen.

Brandende watten
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Je valt op meisjes. Is dat nog iets
waar je vroeger mee hebt
geworsteld?
‘Welnee, dat kwam au naturel.
Ook mijn ouders hebben er nooit
moeite mee gehad. Ik mocht niet
zoveel van ze, want ze vonden me
al wild genoeg en ik was de eerst-
geborene. Maar ze waren wel
altijd ruimdenkend. Ik was op
mijn dertiende naar het festival
Waterpop in Wateringen, waar ik
dit jaar toevallig zelf ook heb
gespeeld, en ik had met allemaal
meisjes gezoend. ’s Avonds kwam
mijn vader me ophalen en ik zei
tegen hem: “Pa, ik val op meisjes”,
waarop hij zei: “Maakt niet uit
joh!” Het zijn gewoon toffe
mensen, mijn ouders. Maar ik
snap best dat het voor kids
moeilijk kan zijn om ervoor uit te
komen. Homo-intolerantie is de
afgelopen jaren alleen maar
toegenomen.’

Heb je dat zelf ook gemerkt?
‘Wel als ik met mijn ex-vriendin op
straat liep. In Den Haag was dat
erger dan hier. Maar in mijn eigen
leven is het geen issue. Waar ik
meer last van heb, is dat mensen
niet zo duidelijk zien of ik een
jongen of meisje ben en soms
heel lelijke dingen naar me
roepen.’

Op dit moment wordt het – in-
middels toch behoorlijk serieuze
gesprek – onderbroken doordat
Elle Bandita een bekende ziet
lopen aan de overkant van de
Nieuwe Binnenweg. Keihard
schreeuwend: ‘Heeee, Jan!!! Kijk
nou, daar loopt mijn oude
aardrijkskundeleraar. Zo, dat is
lachen!’
Jan verlaat zijn groepje leerlingen,
rent de straat over en komt een
praatje maken. Bandita: ‘Halloot-
jes!’ Leraar Jan: ‘Jij gaat goed hè. Je
hangt bij ons in de lerarenkamer.’
Zodra hij weg is, giert Bandita het
uit. ‘Ik hang in de lerarenkamer,
fucking hell. Heb ik ook weer wat
om over te scheppen. En dat ter-
wijl ik niet eens was uitgenodigd
voor de schoolreünie.’

Het gesprek is nu officieel ont-
spoord. De rode draad – die
steeds maar heel dun was – is
definitief zoek. Het lijstje met
braaf voorbereide vragen zinloos.
We babbelen nog wat door over
Rotterdam (‘Wel een stad maar
niet te groot’), de dominante
urban scene waar ze niet zo
goed in past (‘Dat geeft niet, zo
kom ik nog eens ergens buiten
Rotterdam’), en dan besluit ik om
Elle Bandita alleen te laten met
haar stagemanager Jeanne, haar
kater en stoppen-met-
rokenpoging. Al heeft ze zelf niet
zoveel op met cliché’s, meer
‘rockbitch’ dan Elle Bandita heb ik
in Rotterdam nog nooit gezien.

Waarom had je zoveel bonje in
Maassluis?
‘Anders zijn, in het alles accep-
terende Maassluis, dat was niet
zo tof. Als je naar andere muziek
luistert, andere kleren draagt, op
meisjes valt, dan ben je het mik-
punt van pesterij. Ik denk wel dat
mijn middelbareschooltijd anders
zou zijn geweest als ik in een
grote stad had gewoond. Edoch,
hier is het ook geen pretje. Die
havo voor muziek was wel een
stukje beter dan de gemiddelde
school. Dat kwam ook omdat je
een gezamenlijke passie had.
Maar toch. Zo’n grote groep
jongeren op één plek, dat kan
nooit goed gaan. Ik ben geen
zieligdoener hoor, want ik ben er
deels door geworden wie ik ben.
Ik vind het eigenlijk wel fijn dat
mensen mij hebben buiten-
gesloten. Zo heb ik mijn eigen
weg leren gaan, onafhankelijk van
anderen. Het heeft mij ook wat
opgeleverd.’

‘Ik vind het eigenlijk wel fijn
dat mensen mij hebben

buitengesloten.
Zo heb ik mijn eigen weg

leren gaan.’

'Ik ben Slachtoffer
van het Studiehuis.'
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Hoger onderwijs als
nieuw gemiddelde
Een paar jaar geleden zat ik in een studiegroepje bij
het vak onderwijssociologie. De hoogleraar mom-
pelde dat een bevolkingsgroep waarvan vijftig
procent hoger opgeleid is, eigenlijk niet kan.
Dit mompelde hij naar aanleiding van de Lissabon
EU-overeenkomst in 2000 waarbij Nederland het
voornemen kenbaar maakte om kenniseconomie
der kenniseconomieën te worden. Hij mompelde
nog wat meer. ‘Als het gemiddelde IQ op 100 wordt
gesteld en er voor hoger onderwijs een boven-
gemiddeld IQ van ongeveer 120 nodig is, dan moet
de ene helft van de bevolking heel laag scoren om
het mogelijk te maken dat de andere helft van de
bevolking hoog scoort. Laten we zeggen 80 versus
120.’ Hij trok zijn wenkbrauwen hoog de lucht in.
Deze verdeling zou erg onwaarschijnlijk zijn.
Als de helft van de bevolking in staat is om hoger
onderwijs af te ronden, moeten we blijkbaar het
hoger onderwijs als het nieuwe gemiddelde zien.
Ik moet de laatste tijd steeds vaker aan het ge-
mompel van deze hoogleraar denken. Onderwijs-
minister Plasterk gaf aan dat de oude tweedeling
hogeschool-universiteit zijn tijd gehad heeft.
Vanwege de groei van het studentenaantal en alle
verschillende wensen die studenten hebben, moet
het systeem herzien worden. Minister Plasterk
opperde dat we ‘eventueel’ een voorbeeld kunnen
nemen aan het stelsel in Californië. Er moeten in
dat geval vier lagen komen waarvan de eerste drie
toegankelijker zijn dan de laatste laag. Het was
opvallend dat het in zijn voorbeelden meer om de
structuur van het onderwijs ging dan om de in-
houd. Wat wordt er dan precies binnen die lagen
aangeboden en is de inhoud dan ook toeganke-
lijker?
Zo nu en dan hoor ik het gemompel nog een beetje
in mijn achterhoofd: ‘Nee-nee, allemaal niet
logisch… Tenzij we het hoger onderwijs zo invullen
dat er geen bovengemiddeld IQ meer voor nodig
is…’ Zet u maar schrap: de kenniseconomie komt
eraan.

Simon Brouwer studeert aan de masteropleiding
pedagogiek en werkt als docent in het middelbaar
beroepsonderwijs.



Simon Anken

(duurzaamheidsprijs):

‘De verantwoordelijk voor

duurzaamheid ligt bij de

producent, want de

consument kun je niet

veranderen.’

Tom Sam

(Onderwijsinnovatieprijs)

betaalt met het prijzengeld

zijn ouders terug die een

studiereis naar China

vergoedden.

BORRELEN
OP DE
JAAROPENING

De winnaars Tom Sam (tweede-
jaars tma, trade management
gericht op Azie) en Simon Anken
(afgestudeerd ipo, industrieel
product ontwerpen) verdienden
hiermee 2500 euro. Simon maakte
een ontwerp voor een duurzame
speeltuin die mensen met de

‘planet’ moet verbinden. Kinderen
en ouders die de speeltuin van
uitsluitend duurzame materialen
gebruiken, wekken energie op.
Deze wordt doorgestuurd naar een
LED-scherm waarop educatieve
spellen gespeeld worden. ‘Als mijn
leeftijdsgenoten de speeltuin ook

gaan gebruiken om te gamen dan
is het zeker geslaagd’, vertelt
Simon in een filmpje dat tijdens de
uitreiking werd getoond.
‘Ik ben blijer dat de speeltuin er
komt dan met de prijs’, laat Simon
in een reactie weten. ‘De prijs ga ik
opmaken aan meubels, want ik
heb net een nieuw huis.’ Hij maakt
ook nog een statement over duur-
zaamheid. ‘De verantwoordelijk-

heid ligt bij de producent, want de
consument kun je niet veranderen.’
Als voorbeeld geeft hij zijn eigen
studentenhuis, dat wekelijks twee
containers afval produceert.

ondernemen is leuk
De andere winnaar, Tom Sam, stu-
deert nog aan de hogeschool. Al in
zijn eerste jaar zette hij samen met
twee partners een bedrijfje op.

Ze importeren fietsonderdelen uit
China. De eerste lading is al onder-
weg. Het gaat om onderdelen van
een fietsslot. ‘We zien mogelijk-
heden om sloten goedkoop te ver-
kopen, bijvoorbeeld met een
bedrukking van de studenten-
vereniging’, zegt Tom.
Het prijzengeld gaat hij gebruiken
om zijn ouders terug te betalen. ‘Ik
ben net terug uit China om de taal
te leren en dat hebben zij betaald.’
Hij haakt ook aan bij het thema
van de jaaropening: ondernemen
en de kredietcrisis. ‘Ondernemen
in Rotterdam is ontzettend leuk.
De crisistijd is een mooie tijd voor
jonge ondernemers. De fietsen-
markt is zelfs met 30 procent
gegroeid.’

MG
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HR onderwijsinnovatie- en duurzaamheidsprijs

Een duurzame speeltuin en een bedrijf dat
fietsonderdelen importeert uit China – dat zijn de twee
ideeën van HR-studenten die tijdens de jaaropening

beloond werden met de duurzaamheids- en
onderwijsinnovatieprijs.

‘De crisistijd is een mooie tijd voor
ondernemers’

Op 2 september vond de drukbezochte
opening van het nieuwe collegejaar
plaats. Sprekers waren Coert Beerman,
directievoorzitter Rabobank Rotterdam,
ondernemer Stef van Dongen van Enviu
en collegevoorzitter Jasper Tuytel.
Centraal stond het thema ondernemen
en de kredietcrisis.

‘De innovation labs zijn er voor stu-
denten die een extra uitdaging willen
tijdens hun studie. Het gaat ons niet
om de studenten met de hoogste
cijfers, maar om studenten die in
staat zijn om op een innovatieve
manier naar complexe problemen te
kijken’, licht programmamanager
Sandra Storm toe.

Met de keuze voor een innovation
lab kan de derdejaars student het
projectmatige deel van zijn minor
invullen. Daarbij is het belangrijk
dat de onderwerpen van de minor
en het lab op elkaar aansluiten.
De opdrachten waar studenten
aan gaan werken komen uit het
Rotterdamse bedrijfsleven. Door er
vanuit verschillende disciplines
naar te kijken, worden er mogelijk
nieuwe oplossingen gevonden
voor maatschappelijke vraagstuk-
ken. ‘Het gaat om opdrachten waar
je in je eentje niet uitkomt. Als
studenten de kennis uit hun ver-
schillende disciplines combineren,

levert dat een heel andere kijk op.
Vanuit een multidisciplinaire aan-
pak naar problemen kijken, is in
Nederland nieuw in de onderwijs-
praktijk. Het is ook echt de bedoe-
ling om studenten van verschil-
lende instituten te werven voor de
innovation labs. Zo kunnen ze een
blik werpen buiten de grenzen van
hun eigen opleiding.’
Omdat de opdrachten behoorlijk
ingewikkeld zijn, kan het gebeuren
dat er geen pasklare oplossing is
voor het aangedragen probleem.
In zo’n geval gaat een volgende
groep studenten in een ander jaar
verder met de opdracht.

solliciteren
In totaal komen er minstens tien
verschillende innovation labs
waarvoor iedere derdejaars stu-
dent zich kan inschrijven. Per lab
is er aansluiting op meerdere
minoren en bij de inschrijving
hoort een sollicitatiegesprek.
Voorbeelden van vraagstukken die
bestudeerd worden in een inno-
vation lab zijn ‘een stimulerend
sportklimaat’, ‘nieuwe concepten
in de zorg’ en ‘optimale talent-
ontwikkeling in het onderwijs’.
Het streven is om minimaal tien
procent van alle studenten te laten
deelnemen aan deze nieuwe vorm
van projectonderwijs.
Op de minorbeurs in november
kunnen studenten zich hiervoor
inschrijven. De eerste innovation
labs gaan in februari 2010 van
start.

MG

Bestuursvoorzitter Jasper Tuytel
noemde het tijdens

de jaaropening
het belangrijkste punt

voor het nieuwe studiejaar:
de innovation labs.

Zo’n lab is een
multidisciplinair project
dat uitgevoerd wordt

binnen een bijpassende minor
in het derde studiejaar.

voor de ambitieuze student
INNOVATION LABS:

Excellente studenten
Sinds dit collegejaar kunnen studenten ook een excellentieprogramma
volgen. Dat is een zwaarder programma dan het reguliere. Studenten krij-
gen een speciale aantekening op hun diploma als ze dit afronden. Het
volgen van een innovation lab is binnen dit programma verplicht. De
hogeschool krijgt ongeveer 2,7 miljoen euro via het Sirius-programma
van het ministerie van OCW voor de uitvoering van de excellentiepro-
gramma’s.
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De Dordtselaan op Rotterdam-Zuid
was ooit een voorname laan die
het noorden van Rotterdam met
het zuiden verbond. Een straat die
aanvankelijk burgers uit de
middenklasse trok, maar die in de
jaren zeventig flink begon te ver-
loederen. Veel sociaaleconomische
problemen van Rotterdam-Zuid
zijn te vinden op die mooie laan
van weleer: leegstand, laag
opleidingsniveau, onveiligheid en
criminaliteit. De laatste jaren gaat
het beter: Woningen zijn op-
geknapt, het is schoner en ook

de veiligheid is dankzij camera-
toezicht verbeterd.
Het Studentenkwartier Dordtselaan
hoopt deze verbeteringen voort te
zetten door studenten woonruimte
aan te bieden. De appartementen
zijn gerenoveerd en plug’n play te
betrekken. De huurprijs varieert
tussen de 235 en 255 euro. Ook
betalen studenten servicekosten
van 130 euro voor internet, gas en
licht en de wasmachine. Studenten
die bereid zijn zich vier uur per
week in te zetten voor de wijk,
kunnen een huurkorting verdienen

van acht procent en in sommige
gevallen studiepunten bij hun
opleiding. Afgelopen augustus zijn
de eerste 36 appartementen op-
geleverd; eind 2009, begin 2010
volgt een nieuwe oplevering. Op
termijn hoopt men 250 woningen
te renoveren die woonruimte
zullen bieden aan 750 studenten.
Partners in het project zijn de
gemeente Rotterdam, deel-
gemeenten Feijenoord en Charlois,
corporatie Woonstad Rotterdam,
Erasmus Universiteit, INHolland en
de Hogeschool Rotterdam.

inzet HR
De sociale en economische
projecten waar de studenten aan
gaan werken moeten ten goede
komen aan de leefbaarheid van de
wijk. Hoe de (HR)-studenten zich
precies gaan inzetten, is nog niet
duidelijk. Het is de bedoeling dat
studenten die in het Studenten-
kwartier (gaan) wonen die plannen
mede gaan vormgeven. Omdat de
eerste groep er net is gaan wonen,
zijn die plannen dus nog weinig
concreet. Er zijn ideeën op het
gebied van zorg, persoonlijke
begeleiding en het organiseren van
evenementen met bewoners en
ondernemers.
Op termijn worden de vraag-
stukken gekoppeld aan de studie.
Dan kunnen studenten naast
huurkorting ook stagelopen en
projecten uitvoeren waarmee ze
studiepunten kunnen verdienen.
‘Het zou mooi zijn als studenten
die wonen in het Studenten-
kwartier dit soort projecten en
stages voor de hogeschool gaan
genereren. Dan kunnen er meer
studenten aan meedoen dan alleen
zij die er wonen’, vertelt ISO-
docente Nathalie Bogaarts (sociale
opleidingen). ‘Het Studenten-
kwartier Dordtselaan is voor de HR
echt een heel leuke kans.
Op dit moment zijn studenten van
het ISO druk bezig om studenten
te werven om het tweede blok te
vullen dat in december wordt
opgeleverd.’

EvdM/DvN

Sinds een week woont tweedejaars mwd
(maatschappelijk werk & dienstverlening) Ilse
Koster in een studentenappartement op de
Dordtselaan. Ze heeft een slaap- en woonkamer
op de bovenste verdieping. Het uitzicht: bomen
en blauwe lucht. Nergens is hier de grote,
gevaarlijke stad te bekennen. Alles in het
appartement ruikt nieuw en ziet er
gladgestreken uit. Bij binnenkomst moet je
uitkijken niet in een spatel lijm te stappen
omdat een bouwvakker nog bezig is met de
bekleding van het trappenhuis. Samen met haar
twee huisgenoten deelt Ilse een badkamer,
keuken en ruim dakterras à raison van 385
euro all-in. ‘En daar gaat de huurkorting van
acht procent nog van af.’

Waarom ben je hier gaan wonen?
‘Het leek me leuk om de dingen die ik op school
leer hier in de praktijk te gaan brengen en zo
ook in contact te komen met andere bewoners.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de buurt
kunnen oppimpen. Daarnaast is het voor mij-
zelf ook gunstig. Ik kan door inzet in de wijk
een huurkorting krijgen van dertig euro en mijn
stagepunten verdienen. Dit jaar moet ik vier
uur per week stage lopen. Dat doe ik in deze
wijk, en zo vang ik twee vliegen in één klap.’

Wat ga je doen in die vier uur wijkinzet?
‘Dat is nog niet bekend. We beginnen onder
begeleiding van het projectbureau
Studentenkwartier met plannen verzamelen
voor projecten en activiteiten. We zijn nu met
35 studenten en het is wel de bedoeling dat we
iets gaan doen waar bewoners behoefte aan
hebben. Dat moeten we uitzoeken.’

Is er controle op jullie inzet in de wijk? Hoe
weet de verhuurder Woonstad of je die huur-
korting echt hebt verdiend?
‘Daarvoor moeten wij als studenten zelf een
plan gaan ontwikkelen.’

Werd je niet afgeschrikt door het imago van
Rotterdam-Zuid?
‘Ik heb ook wel in andere wijken gezocht, maar
het is niet heel makkelijk om een goede kamer
te vinden. Ik heb op dertig kamers gereageerd
en vier hospiteeravonden gedaan. Toen kwam
dit project. Zelf heb ik niks tegen Zuid. In tien
minuten zit je in de stad, in een kwartier ben ik
op school. Alle ophef over Zuid vind ik zwaar
overdreven. Het valt hier echt wel mee.’

Hoe reageren de buurtbewoners op jullie
komst?
‘Goed! Bij de shoarmazaak op de hoek werd ik
heel aardig behandeld. Ze vonden het een
goede zaak dat er studenten in de wijk komen
wonen. “Dat was ook wel nodig”, zeiden ze. Ik
woon hier pas een week, maar tot nog toe
bevalt het me echt goed.’

Rotterdam-Zuid heeft een nieuw en mediamiek
project: het Studentenkwartier Dordtselaan
waarbij op termijn 750 studentenappartementen
zullen worden gerealiseerd. Ook de Hogeschool
Rotterdam heeft zich aan dit project verbonden.
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Studentenkwartier
Dordtselaan
opent eerste woonblok

Studenten per docent
Een voltijd docent heeft op de HR gemiddeld 23,7
studenten onder zijn hoede. In 2007 waren dat er nog
25,6. De managementopleidingen hebben in ver-
houding de meeste studenten per docent. IMO
(managementopleidingen) heeft er 31,1, IFM
(financieel management) 27,9 en COM (commercieel
management) 30,3. Bij de lerarenopleidingen en RBS
is de verhouding het laagst met 20,7 en 20,5.

Docerend personeel
Onderwijs is de primaire
activiteit op de HR.
Maar welk percentage
bestaat bij de instituten uit
docerend personeel? Dat is
hogeschoolbreed 78 pro-
cent. De grootste uitschieter
is ISO (sociale opleidingen).

Daar geeft 84 procent van de medewerkers les. De
WdKA (kunst, ontwerp en vrije tijd) wijkt ten opzichte
van het gemiddelde erg af met 65 procent maar dat is
al 5 procent meer dan in 2007. Ter vergelijking: Bij de
Haagse Hogeschool bestaat 60,9 procent van de fte’s
uit onderwijzend personeel. Bij de Hogeschool van
Amsterdam is dit nog minder: 59,4 procent.

Uitval
In 2008 vielen 3617 studenten uit. Dat is 13,2 procent
van alle studenten. De lerarenopleidingen zitten daar
met 19,3 procent ruim boven, terwijl IvG (gezond-
heidszorg) weinig uitval heeft met 8,8 procent. Ter
vergelijking: Bij de Haagse Hogeschool is de totale
uitval 13,9 procent.

Duur opleiding
In 2008 had de HR 87 bekostigde opleidingen en
deden studenten er gemiddeld 4,3 jaar over om hun
diploma te behalen. De studenten van de leraren-
opleiding deden dat het snelst, in 4,1 jaar, en
studenten van CMI (communicatie en informatica)
hadden met 4,5 jaar gemiddeld de meeste tijd nodig.
Ter vergelijking: Aan de Haagse Hogeschool doen
studenten 4,4 jaar over hun studie.

Allochtoon/autochtoon
Er staat in het jaarverslag
duidelijk vermeld welk aan-
deel van de studenten van
allochtone afkomst is: 17,8
procent is van niet-westerse
allochtone afkomst en 5,2
procent valt onder de
categorie allochtoon.

Bij het personeel ontbreekt een dergelijk overzicht.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de HR, dus welk deel van het
totale instellingsvermogen bestaat uit eigen ver-
mogen, bedraagt in 2008 30,4 procent. Dat is lager
dan het gemiddelde van alle hogescholen bij elkaar.
Dat bedroeg in 2006 ruim 35 procent.

Hoge telefoonrekening
De telefoonkosten zijn in
één jaar tijd behoorlijk
gestegen. In 2007 gaf de HR
568.000 euro aan telefoon-
kosten uit, in 2008 is dit op-
gelopen naar 821.000. Dat
is een stijging met maar
liefst 44,5 procent.

MG
Illustraties: Marco Faasen

Wist u dat… de HR meer fte’s docerend personeel heeft
dan bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam?

Of dat de telefoonkosten in 2008 met 44,5 procent
zijn gestegen? Het staat allemaal te lezen in
het Jaarverslag 2008. Profielen selecteerde

interessante feiten en weetjes

24 STUDENTEN
PER DOCENT

Jaarverslag 2008

‘Alle ophef over Zuid is zwaar overdreven’

Profielen wilde de hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op

bovenstaande punten met elkaar vergelijken. De cijfers van de Hogeschool Rotterdam en de

Haagse Hogeschool lijken het meest op elkaar, vandaar de regelmatige verwijzing naar laatst-

genoemde.

HR-studente Ilse Koster is Studentenkwartier-bewoner van het eerste uur.
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Van Drielen: ‘We hebben twee jaar
nodig gehad om te saneren. Vanaf
2000 zagen we een opgaande lijn.
In 2002 kwam de voormalige HES
erbij en alleen al daardoor stegen
de studentenaantallen. Het aantal
opleidingen nam toe. Toen de
organisatie financieel weer gezond
was, zijn we ook gaan investeren
in gebouwen en huisvesting. Ook
de onderwijsinhoudelijke pres-
taties zijn verbeterd. Twaalf-en-
een-halfjaar geleden bungelden
we onderaan alle kwaliteitslijstjes.
Nu zijn we een gedegen midden-
moter en voor een grote hoge-
school als de onze, in een stad als
Rotterdam, is dat niet verkeerd,
alhoewel het natuurlijk altijd beter
kan.’

Hoe is jullie rol- en portefeuille-
verdeling?
Tuytel: ‘Strategie en financiën
zitten in mijn portefeuille.
Communicatie, huisvesting en
faciliteiten in die van Gerard en
ICT, P&O, planning & control en
HR-services bij Jan Roelof. Maar
niemand is exclusief eigenaar van
een bepaald dossier. We kunnen
dus te allen tijde voor elkaar in-
vallen en elkaar waarnemen in
overlegorganen. We zijn sparring-
partners en vertrouwen elkaar
voor honderd procent. Die sfeer is
gelukkig niet anders geworden
toen er een derde bijkwam.
Aanvankelijk Gerard Schuijff en
later Jan Roelof. We zijn een goed
werkend driemanschap. Dat geeft
rust, ja.

Welke dossiers geven reden tot
zorg?
Van Drielen: ‘De bedrijfsvoering is
een taai proces. Daar is nog veel
winst te halen. Ook administra-
tieve processen als roostering en
cijferadministratie laten nog steeds
te wensen over. Dat zijn onder-
werpen van aanhoudende zorg.
Ook communicatie wordt moei-
lijker naarmate de organisatie
groeit. Vorig jaar kwamen er
zevenhonderd nieuwe mensen in
dienst. Aan hen moeten de
centrale waarden wel doorgegeven
worden. Dat is niet altijd even
makkelijk. Goed nieuws is dat we
steeds meer studenten van diverse
achtergronden aantrekken. Niet
goed wat ons betreft is dat we
hoge uitvalcijfers hebben. Het
terugdringen van de vroegtijdige
uitval, dat is dé opgave voor de
komende jaren.’

Hoe ziet de toekomst van de
Hogeschool Rotterdam eruit?
Tuytel: ‘De Rotterdamse bevolking
is nog steeds laag opgeleid. Het
verhogen van het opleidings-
niveau met goed beroepsonder-
wijs zal nog jarenlang onze
agenda bepalen. Wij zullen dus
voorlopig nog vasthouden aan het
Rotterdams profiel. Er staan geen
fusieplannen op stapel, alhoewel
ik het leuk zou vinden als Codarts
erbij kwam.
Voor mij persoonlijk geldt dat ik
inhoudelijk nog steeds zo
gemotiveerd en geïnteresseerd
ben dat ik heb besloten tot m’n
65ste door te gaan.’

Van Drielen: ‘Ook ik heb geen
plannen om weg te gaan. Dat
betekent dat we samen nog drie
jaar voor de boeg hebben.’

DvN
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Vorig jaar was Jasper Tuytel (62) 12½ jaar
bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam.
Op 1 september jl. vierde Gerard van Drielen (55)
zijn bronzen jubileum als collegelid.
Met Profielen blikken zij op deze periode terug.

Hoe zag de Hogeschool
Rotterdam er 12½ jaar geleden
uit?
Tuytel: ‘In 1997 had de hogeschool
13.000 studenten en een budget
van 150 miljoen gulden. Nu
hebben we 28.000 studenten en
een budget van 200 miljoen euro.
De organisatie is in betrekkelijk
korte tijd verdrievoudigd.
De hogeschool bestond dertien
jaar geleden nog uit vier facul-
teiten met een grote autonomie,
je zou zelfs kunnen zeggen: vier
hogescholen. Dat zorgde voor heel
veel geruzie tussen het college van
bestuur en de faculteitsdirecteu-
ren. Uiteindelijk leidde dat tot het
vertrek van het college en mijn
komst als nieuwe collegevoor-
zitter. Vlak daarna kwam Gerard
als nieuw collegelid. Ons was er
alles aan gelegen om rust in de
tent te krijgen en geen ruzie meer
te maken. En dat is heel goed
gelukt. Gerard en ik hebben nog
nooit ruzie gehad! Het eerste dat
we deden was het creëren van de
tweelagenstructuur. We haalden de
faculteitslaag eruit en gingen van
drie naar twee managementlagen,
waardoor de organisatie beter
bestuurbaar werd.’

Van Drielen: ‘De organisatie was
verkokerd en had grote financiële
problemen. We hadden miljoenen
tekort. De studentenaantallen stag-
neerden. Kortom: De Hogeschool
Rotterdam & Omstreken, zoals we
toen nog heetten, was een in-
stelling die niet lekker liep.’

Tuytel: ‘We besloten ons duide-
lijker te profileren, ons terug te
trekken op Rotterdam en de
‘buitengewesten’ af te stoten. Met
de invoering van het Rotterdams
Onderwijsmodel in 2002 werd ook
steeds duidelijker waar we onder-
wijsinhoudelijk stonden. Zo wer-
den we van lelijk eendje in hbo-
land een hogeschool met een
duidelijk en afwijkend profiel,
midden in de samenleving, met
een maatschappelijke functie en
een goede praktijkbinding. De
Rotterdamse omgeving ziet ons
nu als een vanzelfsprekende
gesprekspartner. Al met al best iets
om trots op te zijn. Dit is natuurlijk
niet alleen onze verdienste maar
een gezamenlijk resultaat, behaald
door management, docenten en
medewerkers.’

Jasper Tuytel en Gerard van Drielen 12½ jaar samen in college van bestuur

Studenten verkopen
readers en studieboeken

De medewerkers van Studie Bijdehand willen in de toekomst uitbreiden naar andere instituten.

1700 readers en 2000 studieboeken
Zo’n achthonderd studenten hebben in totaal
1700 readers en 2000 boeken via Studie
Bijdehand aangeschaft. ‘We hebben ons alleen
op de eerste- en tweedejaars gericht. Zij zijn
nog niet gewend om zelf via N@tschool te
printen. En het is de grootste groep’, zegt Jelle.
‘Het is de bedoeling dat de eerstejaars ons nu
leren kennen en vertrouwen in ons krijgen.
Zij zullen dan hopelijk hun hele studie bij ons
blijven kopen.’
Het verse bedrijf loopt in ieder geval soepel.
‘Een lastig punt is het materiaal krijgen van
de docenten. Maar ook dat gaat beter dan
verwacht. Dat was een probleem bij de groep
die het eerder probeerde. De docenten zien er
juist het voordeel van in. Zij willen ook dat de
studenten zich voorbereiden en met het juiste
materiaal naar de les komen. Door onze readers
is dat veel makkelijker.’

‘Onze ervaring is dat studenten hun reader uit-
printen en er een nietje doorheen doen, waar-
door het materiaal snel stuk gaat of een vodje
wordt. En docenten verwachten wel dat studen-
ten hun readers meenemen naar de les. Printen
moet dus. Daarom bieden wij tegen lage prijzen
readers aan. Daarnaast verkopen we ook studie-
boeken’, vertelt Jelle Bode van Studie Bijdehand.
Samen met medestudenten Bob de Jong, Chiara
de Groot en Olfa Ben Jeddou, allemaal vierde-
jaars small business & retailmanagement,
richtte hij het bedrijf op. De vier werkten eerder
samen in een junioronderneming en dat smaak-
te naar meer. ‘Ondernemen wordt vanuit de
opleiding erg gestimuleerd. Een andere groep
heeft eerder geprobeerd om een succesvolle
readerverkoop te starten, maar zij zijn gestopt.
Wij zien het als uitdaging om het te laten
slagen. Door goed naar hun problemen en
fouten te kijken, kunnen wij leren’, vindt Bob.

Voor het printen hebben de studenten een
drukkerij gevonden die tegen een schappelijke
prijs kan produceren. Om ervoor te zorgen dat
de prijs gunstig blijft, worden dunne readers bij
elkaar gevoegd. En ze worden ongeveer tegen
kostprijs verkocht. Dat varieert van drie euro
voor een dunne tot tien euro voor een dikke
reader. Inkomsten krijgt Studie Bijdehand door
advertentieruimte op de reader te verkopen.

Ook na hun afstuderen willen de studenten
dit bedrijf blijven runnen. Ze overwegen
uitbreiding in de toekomst. Bijvoorbeeld door
studiemateriaal aan te bieden bij de overige
instituten. Maar ze denken ook na over nieuwe
technologieën. Als de e-reader populair wordt,
zien de studenten zeker mogelijkheden voor
het verspreiden van studiematerialen.

www.studiebijdehand.nl.
MG

‘We hebben nog nooit ruzie gehad’

Studenten van het Instituut voor Commercieel Management hoeven niet
langer met losse vodjes van readers op college te verschijnen. Bij het
studentenbedrijf Studie Bijdehand kunnen ze hun readers laten
uitprinten en inbinden.
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Profielen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden brieven.

De strekking van de brieven hoeft ook niet overeen te komen met de mening van de redactie.
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Toch kan het hoger onderwijs in 2010 niet
uitgezonderd worden van bezuinigingen,
schrijft het kabinet, dat vast een begin wil
maken met het terugdringen van de hoog
oplopende staatsschuld. De harde noten
worden echter pas volgend jaar gekraakt,
als allerlei werkgroepen gaan kijken waar de
regering twintig procent kan bezuinigen.

Wat betekent deze Miljoenennota voor de HR?
‘Voor 2010 valt het allemaal nog wel mee’,
vindt Jasper Tuytel, collegevoorzitter van de
Hogeschool Rotterdam. ‘Ik maak me veel meer
zorgen om wat hierna komt. Als de overheids-
uitgaven met 20 procent terug moeten, is het
niet waarschijnlijk dat het hoger onderwijs
buiten schot blijft, alhoewel dat vanuit de BV
Nederland gedacht wel heel onverstandig zou
zijn. Als Nederland een kennisland wil zijn,
moet je juist níét bezuinigen op het hoger
onderwijs, maar inzetten op de kwaliteit ervan.
Nú meer aandacht voor kennis en innovatie
maakt ons land in de toekomst sterker. Ik denk
dat er meer winst te halen valt bij het afschaf-
fen van de hypotheekrenteaftrek of een her-
structurering van de sociale zekerheid.’

En als die bezuinigingen er toch gaan komen?
‘Het zou rampzalig zijn voor het opleidings-
niveau in met name de grote steden als er
bezuinigingen gaan plaatsvinden op de
bacheloropleidingen, als de collegegelden voor
de bachelors omhoog zouden gaan of als de
basisbeurs voor de bachelorfase wordt om-
gezet in een lening. Het is van het grootste
belang dat de bacheloropleidingen buiten schot
blijven. Voor de masteropleidingen vind ik dit
toch wat anders. Studenten die aan een master-
opleiding willen beginnen, hebben al een start-
kwalificatie voor de arbeidsmarkt en zijn al wat
ouder waardoor ze beter kunnen overzien of ze
voor een periode van één of twee jaar een
lening aan willen gaan. Bovendien is het denk-
baar dat een werkgever aan een master-
opleiding wil meebetalen. Mocht het zover
komen, dan pleit ik wel voor een sociaal leen-
stelsel: Terugbetalen wanneer je je dat kunt
veroorloven. Er moet een vangnet zijn voor het
geval je de lening niet kunt terugbetalen.
‘Ik ben niet alleen bang voor bezuinigingen op
de bacheloropleidingen, maar ook voor on-
gedefinieerde efficiencykortingen. Dat betekent
dat de prijs per student naar beneden gaat.

Het budget per student kalft al jaren af, dit kun
je niet eindeloos blijven doen. De overheid
schroeft de eisen aan het hoger onderwijs op:
meer contacttijd, meer onderzoek; Dat kan niet
als de prijs per student blijft dalen.’

Al in 2010 gaat minister Plasterk drastisch
snijden in de beurzen voor toptalent dat in ons
land wil studeren en onderzoek doen en staat
het Deltaplan bèta/techniek voor een
bezuiniging van 50 procent.
‘Ja, dat zijn forse besparingen. In vier jaar tijd
wordt ruim 40 procent wegbezuinigd van
studiebeurzen voor studenten buiten de
Europese Economische Ruimte. Dat dit wegvalt
is slecht voor de plaats van het Nederlandse
hoger onderwijs buiten Europa, zegt de HBO-
raad en dat ben ik met hen eens. Daar verwacht
men bovendien dat vooral het kunstonderwijs
klappen zal krijgen, waar na zeer strenge
selectie aan de poort bijzonder talentvolle
studenten uit heel de wereld binnen ‘mogen’. Ik
vind het ook niet zo verstandig om de geld-
kraan dicht te draaien voor het Deltaplan
bèta/techniek want men verwacht op de
arbeidsmarkt de komende jaren nog steeds een
tekort aan technici. Nogmaals: De overheid zou
er verstandig aan doen onderwijs als in-
vestering te zien, niet als bezuinigingsobject.’

DvN/HOP
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’Nooit bezuinigen op
bacheloropleidingen’

Onderwijsbegroting 2010
• De instellingen krijgen een kleine ‘efficiencykorting’

opgelegd.
• De studiebeurs zal, ondanks eventuele inflatie in

2011 en 2012, niet verhoogd worden.
• Vanaf het volgend studiejaar is de aanvullende beurs

voor eerstejaars studenten na vijf maanden geen gift
meer.

• Verder krijgen studenten van buiten de Europese
Economische Ruimte (zoals Chinezen en Amerikanen)
minder steun. Studenten uit ontwikkelingslanden
worden uitgezonderd.

• Over compensatie voor de stijging van het aantal
eerstejaars doet het kabinet geen harde
toezeggingen.

• Het Deltaplan bèta/techniek, waarmee de regering
jongeren wilde winnen voor exacte studies en
technische beroepen, is in de begroting meer dan
gehalveerd.

Voor andere zaken is juist meer ruimte.
• Zo komt er iets meer budget om het studierendement

van allochtone studenten van niet-westerse afkomst
te verbeteren.

• Ook voor hbo-kenniskringen en lectoraten is iets meer
budget.

• Het kabinet wil de primaire processen van de
instellingen zoveel mogelijk ontzien.

Het kabinet moet rigoureus bezuinigen, maar gaat daar pas volgend jaar knopen over doorhakken.
In de tussentijd wil het de kwakkelende economie nog even stimuleren. Dit jaar zitten er zelfs nog
wat meevallers in de onderwijsbegroting.

Ingezonden

‘Op ritalin de tentamenweek door’
Hierbij wil ik aangeven dat ik bezwaar heb
tegen de toonzetting in dit artikel (in Profielen
71, red.) waarin voor de (oppervlakkige) lezer
een officieel medicijn dat voor een erkende
aandoening wordt voorgeschreven op een lijn
wordt gesteld met drugs. Ook de foto is wat
dat betreft veelzeggend. Weliswaar wordt er
kort iets gezegd over ADHD maar het artikel
als geheel maakt een heel andere indruk.
U doet hiermee een aanzienlijke groep studen-
ten tekort. Mijns inziens past dit ook niet bij
het beleid van de hogeschool dat ook stu-
denten met een functiebeperking hun weg
moeten kunnen vinden binnen onze school.

Ellen Boslooper
docent en studieloopbaancoach

Waarom eigenaar escortbureau in
Profielen?
In Profielen 71 onder het kopje afgestudeerd
wordt verhaal gedaan van een oud-studente die
inmiddels eigenaar is van een escortservice-
bedrijf.
Dat is wel iets om in Profielen te plaatsen heeft
u waarschijnlijk gedacht. Wij willen graag aan
onze huidige studenten, docenten en overige
medewerkers laten weten dat nota bene een
oud-studente maatschappelijk werk en dienst-
verlening goed terecht is gekomen in onze
maatschappij en daarbij waarachtig vaardig-
heden kan gebruiken die zij geleerd heeft bij
ons op de Hogeschool Rotterdam.
Werkelijk iets om trots op te zijn en dit artikel
verdient dan ook zeker een prominente plaats in
Profielen.
Onder de foto van deze dame staat netjes haar
curriculum vitae vermeld en in het artikel staat
ook nog dat zij op de universiteit haar scriptie
schreef over high class prostitutie. Zij was
schijnbaar toen al geïnteresseerd, waarschijnlijk
mede geïnspireerd door de opleiding maat-
schappelijk werk en dienstverlening, om een
bedrijf te beginnen dat diensten verleent.
En dat nog wel door modellen.
Bovendien biedt zij ook nog een ontmaagding-
service aan. Geruststellend voor onze studenten
is dat ze geen gebruik kunnen maken van de
diensten van haar bedrijf, omdat studenten
meestal de middelen niet hebben om de
diensten van haar bedrijf te bekostigen.
Wat een artikel!

Wie verzint het om een dergelijk artikel te
plaatsen? Wat is er de bedoeling van? Gratis
reclame voor deze dame, deze hoerenmadam,
die dit woord natuurlijk nooit in haar mond zou
willen nemen. Nee, verbloemend taalgebruik
heeft zij waarschijnlijk ook als vaardigheid op-
gepakt uit de opleiding maatschappelijk werk
en dienstverlening, maar dat was zij nog ver-
geten te vermelden.
Waar het om gaat is dat zij een hoerenmadam
is en hoeren voor haar het geld binnen brengen.
Dat zij deze hoeren leert hoe ze hun klanten,
hoerenlopers, moeten bewerken. En dat doet ze
dan o.a. met technieken die ze geleerd heeft op
de Hogeschool Rotterdam. Voorwaar iets om in
het artikel te vermelden en waar we met zijn
allen trots op mogen zijn.
Escortdames zijn en blijven gewoon hoeren.
Zij verdienen geld door zich als koopwaar aan
te bieden en te laten gebruiken. Zoë Vialet blijft
een hoerenmadam. Model of niet.
Zij mag mijns inziens niet model staan voor wat
wij willen bereiken met een opleiding als maat-
schappelijk werk en diensverlening. Juist omdat
we binnen het maatschappelijke werk de ellen-
de kennen van prostitutie. Hoeren zijn veelal
zieke mensen evenals hoerenlopers, pooiers en
hoerenmadam Zoë Vialet.
Kortom een smakeloos artikel over een smake-
loze business, geplaatst door Profielen.
Een smakeloze keuze.
Waar u als redactie van Profielen zo weinig
kritisch bent geweest door dit artikel zo te
plaatsen, zonder enige kanttekening, zonder
enig besef van de ellende die prostitutie met
zich meebrengt voor alle betrokkenen, daag ik
u uit deze reactie als ingezonden stuk in de
volgende Profielen te zetten.

Bert Verhoef
Docent Hogeschool Rotterdam

Profielen antwoordt
In bovenstaande brieven nemen de schrijvers
een inhoudelijk standpunt in én stellen zij zich
vragen over de functie van het hogeschoolblad
Profielen.
De redactie reageert hierbij op dat laatste.
Profielen is geen pr-blad met louter ‘goed
nieuws’, maar een redactioneel onafhankelijk
hogeschoolblad.
Een vaste rubriek is ‘Afgestudeerd’. Wij laten
daarin, roulerend over de instituten, voor-
malige studenten van onze hogeschool aan het
woord, van wie Zoë Vialet er een is. Zij kijken
terug op hun studie en vertellen over de
carrière die daarop volgde. Ook hier niet een
louter goed-nieuws-show. De een kijkt met
plezier op de opleiding terug, de ander hele-
maal niet. De een spreekt waarderende
woorden, de ander kritische. Zo af en toe
portretteren we ook oud-studenten die de
opleiding níét hebben afgemaakt, ‘Niet-
afgestudeerd’ dus, omdat het nu eenmaal
realiteit is dat niet iedereen zijn of haar
opleiding afrondt. Wij proberen zo objectief
mogelijk het hele scala aan ervaringen te laten
zien en ook de enorme verscheidenheid aan
beroepen waarin oud-studenten terechtkomen.
Profielen is er niet alleen voor informatie-
overdracht, maar ook voor opinievorming.
Wij schrijven over maatschappelijke vraag-
stukken, zoals drugsgebruik, die, of we willen
of niet, onze instelling binnenkomen en we
praten daarover met betrokkenen. De vraag
bijvoorbeeld hoe drugs zich verhouden tot
studeren (en ja, Ritalin staat op de opiumlijst)
vinden wij dan ook relevant voor de hoge-
school en ons blad. Dáár ging het stuk over
waarnaar Ellen Boslooper verwijst, niet over
ADHD of over studenten met een functie-
beperking.

Wij nodigen de lezers van Profielen uit om het
inhoudelijke debat te voeren met Bert Verhoef
en Ellen Boslooper. Bijdragen daarvoor kunt u
sturen naar profielen@hro.nl. Op onze site
profielen.hro.nl kunt u ook de artikelen
nalezen waarnaar brievenschrijvers verwijzen.

Onderwijsbegroting 2010



Het zal je maar gebeuren. Na lang
zoeken heb je eindelijk een kamer
gevonden en dan blijkt je huis-
baas de zolder te gaan ver-
bouwen. Wekenlang vanaf zeven
uur ’s ochtends gezaag, geboor en
getimmer. Mag dat zomaar?
Of je woont in een studentenhuis
en een nieuwe bewoner blijkt
wekelijks feestjes te geven tot
diep in de nacht. Je doet geen oog
dicht. Hoe vaak mag iemand zo’n
feest geven en hoeveel geluids-
overlast mag hij daarbij veroor-
zaken?
Veel studenten weten wat geluids-
overlast is, maar ze klagen er
zelden over bij de studentenlijn
van de Landelijke Studenten
Vakbond (LSVb). De afgelopen
twee jaar kwamen daar welgeteld
vier klachten over binnen. Eén
student had last van een duiven-
nest. Door het dak kwamen mijten
binnen en de vogels bleven maar
‘roekoe, roekoe’ roepen. Was de
huisbaas verplicht om dat nest te
verwijderen?
De andere klachten waren minder
uitzonderlijk. Een huurbaas dreig-
de een student uit zijn kamer
zetten omdat die te veel feestjes
gaf; de student wilde weten wat
zijn rechten waren. Twee andere
gevallen gingen over een huur-
baas die wilde verbouwen.

klagen bij je huisbaas
Er zijn natuurlijk veel meer
studenten die overlast onder-
vinden, alleen kloppen ze niet
bij de LSVb aan. ‘Studenten zijn
weerbaar’, zegt advocaat Huib
Hielkema, die een boek over
geluidsoverlast schreef. ‘Als er in
een studentenhuis iemand herrie
maakt, dan zullen zijn huis-
genoten daar wat van zeggen.
En studenten verhuizen ook
makkelijker dan een gezin met
kinderen.’
Maar hoe pak je het aan als je
geen zin hebt om te verhuizen en
gek wordt van je buurman die
tuba speelt? ‘Ga rustig en zelf-
verzekerd het gesprek aan’, zegt
hoogleraar psychologie Henk van
der Molen, decaan van de faculteit
Sociale Wetenschappen aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Hij promoveerde op verlegenheid
en gaf assertiviteitstrainingen. ‘Je
moet vooral niet verlegen naar je
schoenen kijken of agressief
worden. Oefen voor de spiegel.
Zelfverzekerd overkomen is soms
een kwestie van trainen.’
Van der Molen geeft een paar
vuistregels. Je kunt volgens hem
het best in ik-termen spreken en
uitleggen wat je precies stoort.
Bijvoorbeeld: ‘Ik hoop dat u
begrijpt dat ik overdag moet
studeren en dat ik me niet kan
concentreren als u overdag tuba
speelt.’

Ook is het zinvol om je in de
ander te verplaatsen en samen
over een oplossing na te denken.
‘Maar succes is niet verzekerd’,
erkent ook Van der Molen. ‘Er zijn
nu eenmaal mensen die niet rede-
lijk kunnen nadenken. Daarmee
krijg je ruzie tot in lengte van
dagen.’
Wil je je na alle beleefdheden niet
verlagen tot pesterijen of bedrei-
gingen, dan moet je klagen bij de
huisbaas. Pas als die niets doet,
kun je een proces aanspannen.
Zo gaat het ook als de huisbaas
ingrijpend wil verbouwen en niet
van plan is alternatieve woon-
ruimte te bieden.

maak een dossier
In de aanloop naar een rechtszaak
is het verstandig om zoveel
mogelijk op papier te zetten. Typ
na ieder gesprek een verslagje en
stuur dat de huisbaas toe ter
bevestiging. Zorg dat alle toe-
zeggingen op papier staan. Met
andere woorden, zorg dat je de
meest redelijke partij lijkt.
‘Want er zijn geen harde criteria
voor geluidsoverlast’, zegt
advocaat Hielkema. ‘Het ligt altijd
aan de omstandigheden. Stel dat
het huis een rotte vloer heeft, dan
moet die inderdaad vervangen
worden. Alleen kan het misschien
wel wachten tot jij op stage gaat.’

De rechter – als die er eenmaal
aan te pas komt – moet altijd een
afweging maken: ‘Van een gezin
met jonge kinderen mag je meer
gestamp en geschreeuw ver-
wachten dan van een alleen-
staande’, zegt Hielkema. ‘En hoe
rustig moet het zijn in een
studentenhuis? Hoeveel feesten
per maand is billijk? Geef je zelf
ook wel eens een feestje?’
Het kan het natuurlijk ook
gebeuren dat iemand anders last
heeft van jou. Wat gebeurt er als
je buurman al van geluidshinder
spreekt zodra je een fles ontkurkt,
laat staan als je dispuut op
bezoek komt? ‘Ook die moet eerst
een brief naar de huiseigenaar
sturen’, zegt Hielkema. ‘Hij kan
via de rechter om ontruiming van
de woning vragen, maar dat is het
ultieme middel. Hij kan ook om
een verbod vragen: hooguit twee
feesten per jaar op straffe van een
dwangsom.’
Ook hier geldt dat het slim is een
dossier bij te houden: Hoe vaak
stond de politie op de stoep, hoe-
veel brieven heeft de buurman
geschreven, wat was het ant-
woord? En in alle gevallen luidt de
hamvraag: Is het sop de kool
waard? Wie weet kun je beter wat
herriestoppers in je oren proppen
of verhuizen. Of zelf een feestje
geven. Dat zal ze leren.

HOP, Bas Belleman

HERRIE

Dit blijkt uit het veiligheidsonder-
zoek waarvoor dit voorjaar bijna
drieduizend personen, mede-
werkers en studenten, zijn ge-
ënquêteerd. Het is een uitkomst
die Paul Goossens van de afdeling
integrale veiligheid van de HR niet
verbaast. Goossens: ‘Het is een
punt van zorg. Elke locatie heeft
ontruimingsschema’s maar er zijn
weinig mensen die ernaar kijken.
En bij oefeningen blijkt dat
mensen vaak vluchten via de plek
waar men het gebouw binnen-
komt, terwijl je natuurlijk beter de
dichtstbijzijnde nooduitgang kunt
nemen. Dan moet je alleen wel
weten waar die nooduitgangen
zijn.’

De afdeling integrale veiligheid
bezint zich, samen met onder
andere de afdeling communicatie,
hoe dit beter gecommuniceerd kan
worden. ‘Ik denk dat we de
informatie in elk geval moeten
meenemen bij de introductie-
rondjes voor nieuwe studenten en
nieuwe medewerkers’, aldus
Goossens.
Ook zullen er uitgebreidere ont-
ruimingsoefeningen komen. ‘We
willen er externe diensten zoals de
politie bij betrekken en verschil-
lende scenario’s oefenen. Het kan
gaan om brand, een bommelding
of onheil van buiten met bijvoor-
beeld chemicaliën uit het industrie-
gebied.’ Daarnaast worden de ont-

ruimingsplannen omgevormd tot
bedrijfsnoodplannen die per
locatie aangeven wat er in bepaal-
de gevallen moet gebeuren.
Belangrijk aandachtspunt is de
coördinatie van, en de communi-
catie met de bedrijfshulpverleners
(bhv’ers). Ook moet er nadruk-
kelijker gezocht worden naar
medewerkers en studenten die
bedrijfshulpverlener willen
worden. Goossens: ‘Bhv is een
keuzevak en ik zou graag zien dat
studenten die dat vak gevolgd
hebben zich bij de bhv-organisatie
aansluiten. Dat zorgt niet alleen
voor meer bhv‘ers maar ook voor
een grotere betrokkenheid bij
veiligheid onder studenten.’

JvN

Een ruime meerderheid van de studenten
en medewerkers van de HR (62 procent) weet niet

hoe en waar naartoe hij moet vluchten
bij een calamiteit. Les 1:

ga liever naar de dichtstbijzijnde nooduitgang
dan de uitgang van het gebouw.

Vluchtroutes
op HR onbekend

18 19

Weet waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is.

in je huis
Drilboor en hamer, feest en muziek,

duivennest op het dak: De meeste studenten
krijgen weleens met geluidsoverlast te maken.

Je kunt wanhopig je hoofd onder je kussen steken,
of je kunt er iets aan doen.

Onlangs werd op de HR een folder ver-
spreid over veiligheid. Daarin staat dat
je bij een ontruimingsalarm naar de
dichtstbijzijnde nooduitgang moet, en
dat je nooit de lift maar het nood-
trappenhuis moet gebruiken. In de folder
staat ook het nieuwe algemene alarm-
nummer dat intern is te gebruiken:
2222.
Lees meer over sociale veiligheid op
de HR in het achtergrondartikel op
pagina 22.
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‘In m’n derde studiejaar kreeg ik bij
de Bedrijvencontactdagen in Ahoy
een visitekaartje in handen geduwd
van mijn huidige bedrijfspartner
Van Es met de vraag hem eens te
bellen voor een stageplaats. Tot dat
moment had ik nooit nagedacht
over het beroep van deurwaarder.
Ik heb me er toen een beetje in
verdiept en hem gebeld, ben als
stagiair aan de slag gegaan en
eigenlijk nooit meer weggegaan.
‘Het werk van een deurwaarder is
heel afwisselend. We voeren werk-
zaamheden uit als vonnissen
betekenen, beslagleggen, dag-
vaarden en ontruimen. Daarnaast
incasseren we vorderingen en
geven we ook juridisch advies,
bijvoorbeeld over transportrecht.
Op dit moment hebben we 85
medewerkers in dienst en groeien
we behoorlijk als gevolg van de
recessie. Sinds november hebben
we dertien mensen aangenomen.
We bezoeken nu zo’n zeventig-
duizend adressen per jaar. We
merken wel een verharding in de

samenleving, ja. De agressie neemt
toe. Achter de kantoorbalie hebben
we een alarmknop; als we die in-
drukken, is de politie zo hier. Dat
gebeurt gelukkig maar heel inci-
denteel, maar áls het gebeurt,
heeft het wel een flinke impact op
de medewerkers. Verbale agressie
komt dagelijks voor. We hebben
een goed protocol waarin staat hoe
we ons in dergelijke situaties moe-
ten gedragen en we trainen ons
personeel ook regelmatig in hoe ze
het beste met agressie kunnen om-
gaan. Overigens zijn we verplicht
om politie mee te nemen bij ont-
ruimingen en als we tegen de wil
van een bewoner een woning
binnengaan.
‘Ik heb met m’n opleiding een
goede basis gelegd voor het werk
dat ik nu doe. Ik heb nooit spijt
gehad van die keuze.’

een vier voor sport
‘M’n eerste studiejaar heb ik voor-
namelijk doorgebracht bij
Hebbetlevvus (een studenten-

gezelligheidsvereniging voor
studenten van de economische
opleidingen, red.).
Laten we maar zeggen dat ik het
moeilijk vond om verantwoord
met vrije tijd om te gaan. Het
gevolg daarvan was dat ik een
pittige brief van de opleiding kreeg
waarin stond dat ik het eerste jaar
niet had gehaald. Dat was voor mij
de wake-up call die ik nodig had.
Vanaf dat moment zette ik me aan
de studie en vier jaar later was ik
dus afgestudeerd. In die tijd was
sport nog een verplicht vak waar-
voor je ook studiepunten kon
halen. Ik had voor m’n afstuderen
echter al voldoende punten, dus ik
liet sport versloffen. Vlak voor m’n
diplomering belde de sportdocent
me op en zei dat ik alsnog een zes
kon halen als ik een hele dag zou
gaan roeien en hardlopen in het
Kralingse Bos. Deed ik dat niet,
dan zou ik een vier krijgen. Ik koos
voor de vier en dat is een beslis-
sing waarvan ik tot op de dag van
vandaag spijt heb. Want toen ik
rechten ging studeren, bleek het
mogelijk een verkorte route te
volgen als je een cijfergemiddelde
had van een zeven. Met een zes
voor sport had ik dat gehaald. Met
die vier echter niet. Het gevolg is
dus dat ik nu een heel lang traject

volg. Dus, studenten, wees ge-
waarschuwd. Probeer elk vak zo
goed mogelijk te doen.’

‘Ik ben begonnen als stagiair en be-
geleid nu op mijn beurt stagiaires
van de hogeschool. Ik vind dat het
niveau van de opleiding wel ge-
daald is. De kwaliteit van de
stagiairs schommelt nogal. Er
zitten pareltjes tussen, maar ook
studenten van wie ik niet begrijp
hoe ze in de laatste fase van de
opleiding zijn beland. Ik denk dat
het aantal herkansingen dat stu-
denten van nu hebben daar de
oorzaak van is. Toen ik studeerde
had je per vak één herkansings-
mogelijkheid en kon je niet naar
een volgend jaar als je niet alle
vakken met een voldoende had
afgesloten. Nu kunnen studenten
veel vaker herkansen en alvast
vakken van een volgend jaar of
semester volgen zonder de fase
daarvoor al helemaal afgerond te
hebben. Met name het taalniveau
laat te wensen over. Een dictee
maakt tegenwoordig bij ons deel
uit van een sollicitatieprocedure. In
ons werk is het belangrijk om goed
te kunnen formuleren en taal- en
stijlfouten kunnen dan ook echt
niet.’

DvN

In 1986 begon hij aan de
economisch-juridische opleiding van
de toenmalige HES. Inmiddels is hij
gerechtsdeurwaarder en directeur-

aandeelhouder van de Van Es Groep,
het bedrijf waar hij ook stage liep.
Profielen sprak met Pim Veth (41).

Arbeid adelt
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CURRICULUM VITAE

1986-1991 heao, economisch-juridisch
stage Van Es Groep - gerechtsdeurwaarders

1991- 1994 opleiding tot deurwaarder
1994- 1998 kandidaatdeurwaarder
1998-heden deurwaarder; benoemd door de koningin
2001-heden directeur-aandeelhouder Van Es Groep
2008-heden studie rechten aan de Erasmus Universiteit

Tot 1991: heao, economisch-juridisch (nu MER)
Nu: gerechtsdeurwaarder

Pim Veth

geleerd op de HR: praktijkgericht onderwijs
gemist op de HR: diepgang

‘Huisvesting gaat nooit
over de korte termijn’

Elf gebouwen, elf instituten en
negen diensten. Verder: 28.000
studenten en 2.700 medewerkers.
Het zijn belangrijke kengetallen
voor de net aangetreden manager
vastgoed & huisvesting. Want al
deze studenten en medewerkers
moeten zich thuis en veilig voelen
in de gebouwen van de hoge-
school, en bovendien in staat zijn
om er onderwijs te krijgen en
geven dat past bij deze tijd.
Daarom is huisvesting een punt
dat altijd hoog op agenda staat.
Met name ook dit collegejaar,

waarin onder andere aan de nieuw-
bouw bij Museumpark wordt ge-
bouwd. Daar komt een paviljoen
van vijf verdiepingen waar poten-
tiële studenten geïnformeerd
kunnen worden over het studie-
aanbod van de HR.

complex
‘Een gebouw doet mensen heel
veel, elke dag opnieuw’, vertelt
Marloes Wessels. ‘Daarom is het
zo belangrijk om voor een goed
huisvestingsbeleid te zorgen.
Voor gebruikers telt vooral de

korte termijn. Dat is begrijpelijk.
Ze willen graag nu dat wandje weg
of een nieuw tapijt op de vloer.
Maar huisvesting gaat nooit over
de korte termijn. Als je een ge-
bouw neerzet, dan doe je dat voor
de komende dertig jaar. Niemand
weet hoe de situatie dan is: hoe-
veel studenten er zijn, volgens
welke onderwijsvisie wordt ge-
werkt. Je probeert dus flexibiliteit
in te bouwen en wensen en
behoeftes van dit moment steeds
af te stemmen op je langetermijn-
doel.’
Dat levert complexe beslissingen
en afwegingen op, weet Wessels,
die beslagen ten ijs aan deze baan
bij de HR is begonnen. ‘Ik heb
bouwmanagement & vastgoedbe-
heer gestudeerd aan de TU Delft,
maar ook bedrijfskunde aan de
Erasmus Universiteit. Na mijn
afstuderen ging ik aan het werk bij
een Rotterdams adviesbureau voor
huisvestings- en bouwmanage-

ment. Daar heb ik me bezig-
gehouden met kantoorinnovatie
en veel huisvestings- en bouw-
trajecten begeleid. Na acht jaar
adviseurschap had ik veel gezien
en geleerd. Ik wilde ook weleens
aan de andere kant van de tafel
zitten. Ik had zin om de plannen
die ik in mijn vorige baan maakte,
zélf te gaan uitvoeren, inclusief het
beheer en onderhoud nadat de
klus is geklaard.’

monumentale panden
De Hogeschool Rotterdam is vol-
gens Wessels een interessante
werkgever. ‘De HR is de afgelopen
jaren flink gegroeid, en dus is er
meer druk op de bestaande huis-
vesting. We hebben monumentale
panden, maar ook gebouwen van
recentere datum. Allemaal min
of meer in het centrum van
Rotterdam, gelegen aan knoop-
punten van openbaar vervoer. Er
komen steeds nieuwe opleidingen
bij, en er wordt gerenoveerd en
bijgebouwd. Dat maakt mijn werk
heel dynamisch.’
Haar agenda zal de komende tijd
vooral gevuld zijn met een aantal
grote projecten, zoals de bouw
van het paviljoen, de vernieuwing
van de entreehal en -pui bij
Academieplein, de restauratie van
trappenhuizen bij Wijnhaven 107,
de laatste werkzaamheden aan het
nieuwe digitale toetscentrum op
de Kralingse Zoom en de nieuwe
locatie RDM Campus.
‘Het was goed om in de zomer-
vakantie te starten’, aldus Wessels.
‘Voor de vastgoedsector is dat een
belangrijke periode waarin veel
wordt gewerkt. Ik kon daardoor
gelijk met alle grote projecten aan
de slag. De komende tijd staat
voor mij verder in het teken van
professionalisering van ons team
vastgoed & huisvesting en ik wil
feeling krijgen met onze klanten,
mijn collega’s van inkoop en
veiligheid zodat ik echt weet wat
er speelt op de HR.’

EvdM

Nieuw op de HR: de functie van manager vastgoed & huisvesting.
Marloes Wessels is de vrouw die sinds juli invulling geeft

aan deze taak.
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Marloes Wessels: ‘Het was goed om in de zomervakantie te starten. Dat is voor de vastgoedafdeling een intensieve periode.’
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‘Als je een gebouw neerzet,
doe je dat voor de komende 30 jaar.
Maar niemand weet hoe de situatie dan is.’

AfgestudeerdAfgestudeerd

Pim Veth: ‘We groeien behoorlijk als gevolg van de recessie.’
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Zo’n acht op de tien studenten en medewerkers
geven de veiligheidsbeleving

op de Hogeschool Rotterdam een cijfer van zeven
of hoger. Dat blijkt uit een recente veiligheidsenquête.

Opvallend is echter dat ‘bewoners’
van de locatie Kralingse Zoom

vaker ervaring hebben met onveilige situaties.
Wat is er aan de hand?

tekst: Jos van Nierop illustratie: Hanneke Pleyte

Twintig procent van de studenten en docenten
van de Kralingse Zoom heeft weleens te maken
met beledigingen. Op andere locaties liggen de
cijfers een stuk lager. De ‘KZ-gebruikers’ zijn
eveneens vaker slachtoffer van bedreiging,
discriminatie, pesten en ongewenste intimi-
teiten. Dit wordt duidelijk uit de enquête die
de HR afgelopen voorjaar liet uitvoeren. In het
onderzoek zijn 2985 enquêteformulieren ver-
werkt. Ongeveer zestig procent van de formu-
lieren is ingevuld door studenten, veertig
procent door medewerkers.

meldingsplicht
Paul Goossens van de afdeling integrale veilig-
heid van de HR vindt het verschil tussen de
Kralingse Zoom en de andere locaties opvallend.
‘Ik weet niet waarom het zo is. Dat zullen we
later per locatie moeten onderzoeken, mis-
schien door personen te interviewen’, aldus
Goossens.
Toch ontving de HR van decanen al eerder
signalen over dit verschil. ‘Dat er hier meer
gebeurt, is ook mijn subjectieve ervaring’,
vertelt KZ-decaan Jan van Westrenen. ‘Dit voor-
jaar is het een aantal keer voorgekomen dat een
student in een gesprek aangaf te vrezen voor
zijn of haar veiligheid binnen de school. Een van
die studenten is samen met een medewerker
van de facilitaire dienst aangifte gaan doen bij
de politie. Ook is er een keer door een externe
hulpverlener gezegd dat wij meldingsplicht
hadden, omdat we van een student hoorden dat
hij slachtoffer was van criminele activiteiten.
Ik vroeg me toen af of dat wel zo is. Als decaan
geef je geen vertrouwelijke informatie prijs.
De decanen willen daarom graag een protocol
waarin staat wat we in dit soort situaties
moeten doen.’

Zo’n protocol is er nog niet. Goossens: ‘Dat
moeten we nog op papier zetten, maar we
hebben nu wel afgesproken dat de decaan een
incident met risico voor de school voorlegt aan
zijn leidinggevende en zonodig met anderen
overlegt. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand
die op de hogeschool bij een ander verhaal
komt halen. Het lastige is dat het heel situatio-
neel is; afhankelijk van het incident bepaal je
met wie je overlegt.’

verharding
Duidelijk is in elk geval dat de decaan (het
eerste aanspreekpunt bij studievertraging door
persoonlijke problemen) met andere problemen
te maken krijgt dan een aantal jaar geleden.
Van Westrenen: ‘Er is echt een verschuiving.
De maatschappelijke tendens tot verharding en

individualisering komt stapsgewijs de hoge-
school binnen. Niet voor niets is de Landelijke
Organisatie Studentendecanen (LOSHBO) on-
langs gestart met de cursus ‘Omgaan met
agressie’. Dat doen ze niet als er geen vraag
naar is.’
Steeds vaker krijgt Van Westrenen bijvoorbeeld
te horen over huiselijk geweld en – vooral bij
allochtone studentes – over intimidatie om niet
te gaan studeren. De decaan: ‘Een collega van
mij begeleidt een studente die regelmatig door
haar vader wordt geslagen. Wij wijzen zo’n
student dan door naar het Steunpunt Huiselijk
Geweld. Ook is het voorgekomen dat een mede-
werker met een studente naar het politiebureau
moest. Ze durfde het lokaal niet in omdat haar
man kon langskomen. Zoiets brengt mogelijk de
veiligheid van studenten en medewerkers in
gevaar, terwijl je die veiligheid juist moet
kunnen garanderen.’

Ook zijn er studenten die niet aan studeren
toekomen omdat ze gokverslaafd zijn. En dat
kan ertoe leiden dat ze schulden opbouwen bij
criminelen. Van Westrenen: ‘Je weet niet of
schuldeisers iemand op school komen op-
zoeken, maar uitsluiten kun je het niet.’

veiliger dan de stad
Tussen studenten onderling en tussen studen-
ten en medewerkers gebeurt ook het nodige,
weet de decaan. ‘Duwen, schreeuwen maar het
kan ook een klap zijn. Een tijdje geleden sloeg
een studente een medestudente tijdens een
presentatie vol in het gezicht. Zelf heb ik wel-
eens bijna een klap gekregen van een student
die het ergens niet mee eens was.’
Over gevallen van discriminatie en ongewenste
intimiteiten, die worden behandeld door de
vertrouwenspersoon, kan Van Westrenen niet
veel kwijt. Behalve dan dat hij de indruk heeft
dat er op de HR geen sprake is van een stijgen-
de tendens.

Net als Goossens weet ook Van Westrenen niet
waarom er op de Kralingse Zoom meer gebeurt
dan op andere locaties. Mogelijk heeft het ver-
schil te maken met het type student, de eco-
nomische tegenover de agogische en tech-
nische, suggereert de decaan. Maar hij wil er,
voordat er serieus onderzoek naar is gedaan,
geen harde uitspraak over doen. Van Westrenen
benadrukt wel dat het om incidenten gaat. ‘Ik
merk hier ook geen gebrek aan respect.’
Goossens vergeleek de enquête-uitkomsten
overigens met politiecijfers en concludeert dat
het op de HR-locaties over het algemeen veiliger
is dan in de rest van Rotterdam.

‘weet wie mogelijke drop-outs zijn’
Dat iedereen de hogeschoollocaties (met uit-
zondering van de Willem de Kooning Academie)
kan in- en uitlopen, vindt Goossens nog steeds
een goede zaak. ‘De HR heeft een open karakter
en dat willen we zo houden. Daarbij resulteert
de aanwezigheid van detectiepoortjes in een
vorm van schijnveiligheid. Iemand die met een
wapen de school in wil, laat zich door poortjes
niet tegenhouden.’
De veiligheidsmedewerker verwacht meer van
‘sociale veiligheid’. ‘Het gaat erom dat je je
studenten kent, dat je weet wie de mogelijke
drop-outs zijn, wat natuurlijk niet wil zeggen
dat iedere drop-out een potentiële schutter is’,
aldus Goossens, wijzend op de schietincidenten
op diverse scholen.
Docenten kunnen ook bepaalde normen tijdens
college aan de orde stellen. Van Westrenen:
‘Ik geef een cursus ‘studiekeuze’ en bij de eerste
bijeenkomst vertel ik altijd dat we naar elkaar
moeten luisteren en dat we geen informatie
over elkaar naar buiten brengen.’ Daarnaast
merkt de decaan dat veel studieloopbaan-
coaches (slc’s) alert zijn op wat er in klassen
gebeurt. ‘Ik krijg regelmatig van slc’s de vraag
om met een student een gesprek aan te gaan.
Bijvoorbeeld iemand die veel huilt of heel
agressief communiceert.’

DIKKE VOLDOENDE
voor sociale veiligheid op de HR

Hoe veilig vindt de student het?

De meeste Kralingse Zoom-studenten voelen zich veilig
op de hogeschool, blijkt uit vraaggesprekken met
Profielen. Jan-Willem: ‘Er hangt een gemoedelijk sfeertje.
Als je bijvoorbeeld vraagt om een computer te mogen
gebruiken, wordt er relaxed gereageerd.’ Masterstudent
Florian uit Haarlem: ‘Rotterdam heeft een slechte naam en
ik verwachtte dat mensen hier niet zo leuk op elkaar zou-
den reageren. Dat is niet zo, ik voel me hier veilig.’ Hua
daarentegen voelt zich weleens onprettig in de buurt van
het grandcafé. ‘Soms worden studenten ’s middags echt
dronken. Je weet niet wat ze dan kunnen doen.’
Dolly zegt zich in de klas weleens te storen aan bepaalde
opmerkingen. ‘Sommige studenten weten weinig van
andere culturen en doen uitspraken die beledigend over-
komen.’ Ook Gregory hoort weleens ‘denigrerende op-
merkingen die discriminerend klinken’. Maar dat is weer
niet de ervaring van Fatima. ‘Ik voel mij hier erg veilig’,
aldus de studente met hoofddoek.
Enkele studenten vertellen over incidenten. Zoals
Gregory: ‘Vorig jaar was er een conflict met een meisje uit
onze projectgroep. Er werd bijna gevochten. Op een niet
zo’n leuke manier werd er wat van gezegd door een
andere student. Toen kwam de vriend van dat meisje erbij
en die werd agressief. Toch is het op mbo’s is veel erger’,
relativeert Gregory. ‘Daar heb je beveiliging, hier is dat
niet nodig.’
De namen van de studenten in dit artikel zijn gefingeerd.

De sociale veiligheid kan daarnaast positief
worden beïnvloed door het gebouw. Goede
zichtlijnen spelen volgens Goossens een rol, net
als het schoonhouden van de gebouwen.
Goossens suggereert tot slot dat de HR beter
moet communiceren respectvol met elkaar om
te gaan. ‘De uitdaging is hoe je dat communi-
ceert zonder belerend te zijn. Ik nodig studen-
ten graag uit om te onderzoeken hoe je dat het
beste kunt doen. Ik daag ze hierbij uit.’

Ondanks de mindere score
op de Kralingse Zoom,
zijn de HR-locaties veiliger
dan de rest van Rotterdam.

Alleen Kralingse Zoom valt uit de toon



Het eerste bier van de avond
valt in de kleine zaal. Iemand
loopt tegen een plank van het
dj-meubel aan, waarna het bier
schuimend over de grond klotst.
De zaal is gedoopt. Later staan er
dronkaards te zingen en te hossen
en nog veel méér bier te knoeien.
Beneden, in de grote zaal, danst
de kolkende mensenmassa op

Lang was het zo dat vooral universitaire studenten
zich aansloten bij een studentenvereniging,

maar tegenwoordig weten ook steeds meer hbo’ers
de weg naar de vereniging te vinden.

Tijdens de afgelopen Eurekaweek werd overal
met man en macht gewerkt om nieuwe leden te werven.

Profielen keek mee bij Laurentius,
de grootste studentenvereniging van Rotterdam.
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Slipjes
Een kwart van de studentes draagt geen slipje, althans dat kwam
onlangs uit een online poll van Studenten.nl. De reden? Omdat het
spannend is, maar ook omdat het goedkoop is. Ik denk aan mijn
moeder die zo spaarzaam is dat ze een week met een theezakje
doet, maar haar onderbroek houdt ze aan. De deelnemers van de
poll hebben andere zeden en gewoonten. ‘Mooie lingerie is erg duur’,
laat een anonieme studente weten. ‘Als ik geen geld heb voor een
spannend setje, draag ik liever niets.’
Er zijn nog geen economische studies gedaan naar het verband tussen
ondergoed en laagconjunctuur. Maar feit is dat de kredietcrisis het
slipje van de studente heeft bereikt. Niet de kolossale slip van Zeeman
of Wibra, maar het minieme slipje van kant, La Perla, Marlies Dekkers.
Studentes kunnen het zich niet meer veroorloven. En voor minder
doen ze het niet.
Het einde van de kredietcrisis is nog niet in zicht, dus ik voorzie dat
ook de bh spoedig haar aftocht zal moeten blazen op universiteiten
en hogescholen. Misschien minder spannend, maar wel goedkoop.
What’s next? Het topje? De trui? De sokken? Stel dat de crisis nog
maanden voortduurt, een heel studiejaar. Wat houd je dan over?
Welke kleding is eigenlijk noodzakelijk? Je zou zeggen het slipje,
maar dat is er als eerste uitgegaan, daar heeft de crisis meteen haar
scherpe tanden ingezet. Too bad. Misschien zullen vrouwelijke stu-
denten na de herfst alleen nog maar een winterjas dragen. De kap-
stokken zullen leeg zijn, de collegezalen vol. Geen docent die nog
durft te vragen of studenten hun jas uit willen doen, ook al staat het
in het reglement. Maar wat als de dooi invalt en het langzaam lente
wordt? De voering eruit? De mouwen kortwieken? Of toch naakt.
Twee vliegen in één klap: spannend en goedkoop.
Misschien ga ik zelf dan weer terug naar de collegebanken en de
lokalen waar ik ooit zo graag uit wilde ontsnappen, en op een dag
voorgoed uit wegbleef. Tot groot verdriet van mijn moeder. Maar nu
zal ik haar gelukkig maken. Nou ja, nu. Als het lente wordt en de crisis
vrouwenkleding blijft verslinden als een monster. Hun jurkjes, hun
jeans, hun hemdjes. Heb nog even geduld, moeder. Maar heb hoop,
in deze moeilijke tijden.

Ernest van der Kwast is schrijver, organisator van literatuurfestivals
zoals Nur Literatur en gastheer van de Rotterdamse live talkshow De
Unie Late Night.

fo
to
:L
ev
ie
n
W
ill
em
se

catchy electrohouse. Het is heet,
er is zweet en ook hier lukt het
niet iedereen om zijn bier netjes
op te drinken. In de gangen van
het pand, in de wc’s, in de mensa
en op de trappen; overal staan
mensen. Licht opgewonden, mooi
uitgedost, maar ook vermoeid,
dronken en bleek van het dagen
achter elkaar doorfeesten.

Als je door je oogharen kijkt,
zou je ze voor studenten kunnen
aanzien. Bijna. Maar het zijn
wannabees. Post-pubers die net
hun middelbare school hebben
afgemaakt. Bijna-studenten waar
de studentenverenigingen deze
week naar op jacht zijn. Dit is de
Eurekaweek, de jaarlijkse kennis-
makingsweek in augustus voor
nieuwe studenten in Rotterdam.

competitie
‘Het is iedere Eurekaweek weer
een competitie met de andere
verenigingen’, zegt Sjanil Bansraj,
vice-preses van Laurentius. Lid
worden kan alleen tijdens de
Eurekaweek, want aansluitend is
er de ontgroeningsweek. Tijdens
de Eurekaweek helpen bijna alle
leden met het werven, verven,
klussen, koken, bier tappen, ver-
leiden en rondleiden. Ze hebben
vier dagen om het voortbestaan
van hun vereniging veilig te
stellen; een vereniging die geen
nieuwe leden werft, bloedt lang-
zaam dood.
De aankomend studenten mogen
tijdens deze week alle vereni-
gingen uitproberen. Zo te zien
hebben de meeste dat uitvoerig
gedaan. Het is woensdagavond en
niet iedereen ziet er nog even fris
uit.

goed geregeld
De voorbereidingen voor dit feest
zijn al een half jaar geleden in-
gezet en aan alle details is ge-
dacht: Geen chaos bij de deur,
geen rijen voor de bar en achteraf
geen piep in je oor. ‘We hebben
een bedrijf ingehuurd om het
geluid af te stellen’, vertelt Sjanil.
‘Je moet aan dit feest een goed
gevoel overhouden en daarbij
past geen piep in je oor.’

tekst: Olmo Linthorst fotografie: Ronald van den Heerik

Bier
en zweetbij

Laurentius

Laurentius heeft voor de Eureka-
week 60.000 euro uitgetrokken.
Op dit feest lopen tussen de 120
en 160 mensen van Laurentius
rond om de orde te bewaren,
toegang te controleren, muntjes
te verkopen, bardienst te draaien
en leden te werven. Tevreden
feestgangers kunnen direct lid
worden. Aan het eind van de
avond heeft Laurentius er bijna
honderd leden bij.
‘Vanavond zijn alle aanwezige
leden wel ergens mee bezig’, zegt
Sjanil, ‘daar ontkom je niet aan.
Je kunt hier als lid niet even een
feestje meepikken. Je weet dat de
Eurekaweek ontzettend belangrijk
is.’

geheim
De eerste champagne valt donder-
dag in de grote zaal. Om twaalf
uur ’s nachts wordt daar de
Eurekaweek afgesloten met de
presentatie van het aantal nieuwe
leden; een goed bewaard geheim
om de moraal bij de leden tot op
het laatste moment hoog te
houden. De grote zaal staat vol
enthousiaste en vermoeide
studenten die naar een filmpje
kijken met een snel oplopende
teller. De doelstelling van het
bestuur is meer dan tweehonderd
leden. De teller stokt op 180. Heel
even. Onzekerheid in de zaal.
Dan loopt de teller op, naar 200,
boven de 200, door naar de 231.
Champagne en veel gejuich.
Laurentius kan weer een jaartje
mee, dus het is feest. En het feest
van woensdagavond ten spijt:
De leukste feestjes bouw je met
een groep mensen die samen
een prestatie hebben neergezet.
Ook als die prestatie het bouwen
van een leuk feestje is.

Zelf lid worden van een
studentenvereniging?
Rotterdam telt zeven bekende studenten-
verenigingen: RSC, Laurentius, RVSV, SSR-Rotterdam,
RSG, Gaudium en NSR. Lid worden kan alleen in de
Eurekaweek, maar aan het einde van het collegejaar
organiseren veel verenigingen al pre-Eurekaweek-
feesten. Op www.rkvv.nl vind je een overzicht van
deze verenigingen.
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film
Drama zonder emoties *****
In Nederland zijn al heel wat films gemaakt
over de Tweede Wereldoorlog, maar een film
over een andere dramatische gebeurtenis in de
vorige eeuw, de watersnoodramp van 1953,
ontbrak nog steeds. Regisseur Ben Sombogaart,
van Bride Flight en De Tweeling brengt daar met
De Storm verandering in en kiest de rampnacht
van 31 januari 1953 als onderwerp van zijn

film. We volgen de jonge Julia (Sylvia Hoeks).
Zij heeft net een kind gekregen, de vader is
ervandoor en daarom is ze een schande voor
de zwaar gelovige Zeeuwse gemeenschap.
Tijdens de vloed die volgt, raken moeder en
baby gescheiden. Vanaf dat moment doet Julia
er alles aan om haar kleintje te vinden. Ze wordt
daarbij geholpen door Aldo (Barry Atsma), de
oom van het jongetje.
Ondanks de moeite die gedaan is om de film
zo echt mogelijk te maken, zoals filmen in een
ondergelopen polder, schokkerige beelden en
grauwe kleuren, wil het verhaal niet echt tot
leven komen. Je ziet de verwoeste huizen en
hier en daar een drijvende dode koe, maar
echte emoties worden met de film nauwelijks
opgewekt. Of het nu ligt aan het soms
onverstaanbare accent, de climax die duidelijk
aan het begin van de film ligt, het ingetogen
spel of aan sommige ongeloofwaardige scènes,
is niet duidelijk. De film zal zeker een
teleurstelling zijn voor de lezers van het boek
1953 van Rik Launspach waarop De storm is
gebaseerd. Want alles wat de film mist, wordt in
dat boek op meesterlijke wijze gebracht.
Nederland heeft nu dus eindelijk een film over
de watersnood, maar echt een bioscoopknaller,
zoals sommige films over de Tweede
Wereldoorlog, zal het zeker niet worden.

MG
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film
Inderdaad lelijk*****
Abby Richter (Grey's Anatomy's Katherine Heigl)
is een romantische dromer die precies weet
wat ze wil, vooral als het om mannen gaat.
Mike Chadway (Gerard Butler van 300) is een
grofgebekte macho die niet in liefde gelooft,
alleen in lust. En iedereen die weleens een
romantische komedie heeft gezien weet:
opposites attract. Maar óók iedereen die
weleens een romantische komedie heeft gezien
weet: Het gaat er niet om óf de hoofdpersonen
elkaar zullen vinden, maar vooral om hóe ze
elkaar zullen vinden. Helaas lukt het
The Ugly Truth ook daarin niet zich te onder-
scheiden van genregenoten.
De geliefden in spé ontmoeten elkaar wanneer
Mike als co-presentator wordt aangesteld bij
het van kijkcijfers verstokte nieuwsprogramma
dat Abby regisseert. Hoewel de blondine zich
hier in eerste instantie fel tegen verzet, blijkt de
van (vrouwonvriendelijke) vooroordelen door-
drongen Mike een waar kijkcijferkanon. Onder-
tussen krijgt de regisseuse een nieuwe buur-
man die volledig aan haar ideaalbeeld voldoet.
Vanwege een weddenschap zoals je die alleen
in films ziet, besluit Abby dan om uitgerekend
Mike haar te laten helpen deze buurman aan de
haak te slaan.
Hoewel er bij vlagen gerust wel iets te lachen
valt, is wat volgt toch vooral een aaneenschake-
ling van clichés en matige grappen. Koddige
misverstanden wanneer Abby verkeerd begrijpt
wat Mike influistert wat ze tegen haar vlam
moet zeggen, de hoofdrolspeelster die een
orgasme beleeft in een vol restaurant, een live
op camera uitgekibbelde ruzie... Het lijkt erop
dat de makers van de film geen enkele moeite
hebben genomen ook maar enigszins van het
gebaande romcom pad af te wijken. Er zijn nog
slechtere varianten, maar uiteindelijk is The
Ugly Truth gewoon weer een onoriginele
formulefilm zoals ze aan de lopende band
worden uitgepoept door Hollywood, en dat is
pas echt een lelijke waarheid.

AvW

cd
Postman van post-Postmen
Postman*****
Het is alweer meer dan tien jaar
geleden dat de Rotterdamse
hiphopformatie Postmen zijn
exotische sound voor het eerst aan
het grote publiek liet horen met
debuutalbum Documents. Vooral
de reggae-achtige eerste single,

Cocktail, deed het in de zomer van
1998 goed in de Nederlandse hit-
lijsten. Inmiddels zijn we vier
albums verder, al moet rapper,
producer en grondlegger The
Anonymous Mis het nu voor de
tweede keer doen zonder G-Boah
en Shyrock. Vandaar de subtiele
naamswijziging naar Postman,
tevens de naam van het nieuwe
album. Uit het eerste nummer van
dit album, Kills Me, over de schei-
ding van de rapper en zangeres
Anouk, blijkt meteen dat het
exotische geluid van toen plaats
heeft moeten maken voor een
meer serieuze toon. Een toon die
bij de overige tien nummers niet
meer wordt losgelaten. De inspira-
tie voor de teksten haalt Remon
Stotijn, zoals The Anonymous Mis
in het echt heet, vooral uit zijn
eigen (dagelijks) leven. Met, zoals
het een Engelstalige hiphopper
betaamt, daarbij uiteraard de
nodige aandacht voor vrouwen,
wiet en geld, al draait het in dat
laatste geval vooral om het gebrek
eraan. Al met al is Postman een
degelijke en volwassen hiphop-
plaat geworden. En toch mist er
iets. The Anonymous Mis kan nog
altijd goed rappen, de nummers
klinken solide, het album is een
samenhangend geheel geworden,
maar uitschieters met hitpotentie
zoals Documents dat ooit had,
ontbreken. En dat is toch jammer.

AvW

site
Legaal downloaden met gesloten beurs
*****
Al zolang als internet onder de mensen is,
woedt er een discussie over het Intellectuele
Eigendom van muziek, films, foto’s en tekst.
De copy- of downloadknop wordt vaker
geraakt dan dat er op enter wordt gedrukt en
vrijwel niemand maakt zich druk over
eventuele represailles. Eens in de zoveel tijd
duikt er een nieuwsberichtje op over een
overijverige student die opgepakt wordt
vanwege de twee miljoen films die hij in een
week downloadt, waarna iedereen zich weer
veilig waant.
Maar wie even een stapje verder denkt, ziet de
problemen al opdoemen wanneer je iets zou
willen gebruiken voor je studie of je werk.
Oké, niemand in de collegezaal zal je verlinken
vanwege dat ene filmfragment – vooral omdat
iedereen boter op z’n hoofd heeft – maar voor
een officiële presentatie of een filmpje dat echt
publiek moet gaan trekken, kan je niet zomaar
alles gebruiken. En betalen voor de rechten zal
niemand willen of kunnen.
Dus daarom, voor een ieder die niet genaaid
wil worden: www.allmusic.be, Europa’s
grootste online databank van gratis te
downloaden én te gebruiken muziek.
Aanmelden, inloggen en los gaan, easy as
that. Alles staat mooi gerangschikt op genre
en er is ook een database van geluidseffecten.
Alles te downloaden in mp3 of zelfs in WAV-
formaat.
Naast de onschatbare waarde voor iedereen
die iets met multimediale zaken te maken
heeft, is het ook nog eens een schatkamer
voor muziekfreaks. Allerhande minder-
beroemde artiesten en componisten dumpen
hier hun werk, zodat je er heerlijk kan
grasduinen. Toegegeven, niet alles is even
geniaal, maar het zoekgemak en ook de
juridische vraagbaak die Allmusic.be vormt,
maken deze site tot een must voor iedereen
die genoodzaakt is muziek te gebruiken in een
officiële context. En voor alle privé-gebruikers:
gewoon lekker blijven downloaden!

RJ

kinderboek
Prentenboek voor jongens *****
Pabo-studenten opgelet! Het is oktober, het is
weer Kinderboekenweek. En dan wordt ook
de Gouden Griffel uitgereikt. Eén van de kans-
hebbers van dit jaar is het boek Agent en Boef
van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer dat
eerder al een Zilveren Griffel won.
Schrijver Veldkamp publiceerde op zijn site
een interessant pleidooi voor prentenboeken
die geschikt zijn voor jongens. ‘Ben je een
kerel van vier, vijf of zes dan heb je pech!
Er zijn bar weinig goede prentenboeken voor
je.’ Voor meisjes is het makkelijk, betoogt hij.
Knuffelbare dieren, prinsessen – meisjes
vinden veel leuk. Maar bij jongens moet je niet
aankomen met marmotjes die lieve woordjes
zeggen. ‘Er zijn te weinig prentenboeken die
aansluiten bij de belangstelling van de gemid-
delde jongen van vier, vijf en zes jaar. Dat is
een slechte zaak’, aldus Veldkamp die voor-
stelt om boeken die wél geschikt zijn voor
jongens herkenbaar te maken, onder de
noemer Prentenboeken voor kerels.
Zijn eigen boek is nog niet van dit keurmerk
voorzien, maar je herkent zijn opvattingen
wel in de thematiek en de keuze voor de per-
sonages: een agent en een boef. Ook wordt
het op de achterflap aangeprezen als een
‘stoer prentenboek’. Boef is nogal stout aan-
gelegd, en hij ontsnapt regelmatig. Agent
moet zorgen dat Boef weer in de gevangenis
komt. Boef is nooit slecht, maar alleen on-
deugend; en de strijd tussen de twee is eerder
een spel dan een gevecht.
Agent en Boef is een vrolijk prentenboek dat
eindigt met een verrassende grap. Kleine
jongens vinden het leuk, dat is door onder-
getekende proefondervindelijk vastgesteld,
maar ook meisjes zullen de humor van het
verhaal inzien en genieten van de details in
de tekeningen. Vast een leuke uitsmijter als
je stage moet lopen in een kleuterklas.

EvdM

boek
Zweedse smatjes en skotoe *****
Als je van bloedstollend, (über)realistisch en gewelddadig
houdt, maak dan eens kennis met de jongste loot aan de
stam van Zweedse thrillerauteurs: Jens Lapidus, een jonge
schrijver die als strafrechtadvocaat de duistere onder-
wereld van Stockholm op zijn duimpje heeft leren kennen.
Deze maand verschijnt het eerste deel van zijn misdaad-
trilogie met als titel Snel geld.
In deze roman zappen we heen en weer tussen drie
criminelen: De keiharde Joego Mrado die een heel klein
hartje blijkt te hebben als het om zijn dochter gaat, de
bijdehante Zuid-Amerikaanse drugsdealer Jorge en de
student Johan, alias J.W., die als wannabee-kakker
gedreven is door geld. Om met zijn rijke vrindjes mee te
kunnen doen, houdt hij er een dubbelleven op na en ver-
dient hij zijn geld met cocaïnehandel. Niemand mag weten
dat hij ook nog een familiedrama achter zich aansleept.
Zijn zus is van de aardbodem verdwenen en J.W. belandt
bij zijn zoektocht naar haar in zijn eigen criminele circuit.
Omdat deze drie mannen allemaal betrokken zijn bij de
cokehandel in Stockholm, kruisen hun paden elkaar – met
alle gevolgen van dien.
Jens Lapidus lijkt goed ingevoerd in de misdaad. De lezer
leert van alles over cocaïnesmokkel, witwassen van geld of
hoe je iemand genadeloos in elkaar kan beuken zónder
hem om te leggen, maar echt bloed, zweet en tranen proef
je niet als je dit boek leest. Het verhaal wordt verteld in
een snelle schrijfstijl. Waarschijnlijk heeft de vertaler er het
Straattaalwoordenboek bij gehad, want het regent smatjes
(voor wie het niet weet: meisjes) en skotoe (politie). Soms
ligt het er zo dik bovenop dat het wat gekunsteld aan doet.
Toch zal dit boek lezers die van het harde genre houden
wel kunnen bekoren. In Zweden heeft Lapidus in ieder
geval al een miljoenenpubliek aan zich gebonden.

EvdM
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8.20 uur
Ruim op tijd staat Casper voor
lokaal N 2.24 op locatie
Academieplein. Over tien minuten
wacht zijn eerste college, maar
welk college weet hij niet. ‘Geen
idee, op het rooster staat een
afkorting; ik weet niet waar die
voor staat’, vertelt Casper die van
enige spanning op zijn eerste
studiedag geen last zegt te
hebben. ‘Bouwkunde sluit goed
aan bij mijn profiel en de intro-
ductieweek was erg leuk. Ik heb
m’n klasgenoten dus al een beetje
leren kennen.’ Wel zit hij vandaag
tot half zes op school. ‘Tja, gelijk
een bikkeldag.’

10.20 uur
Het college van de afkorting blijkt
te gaan over allerlei muur-,
kozijn- en deurconstructies. Om
10.20 uur staat een pauze ge-
pland maar de docente gaat nog
even door met uitleggen. Ze wijst
naar haar presentatie op het
scherm en af en toe loopt ze naar
de deur. Om bijvoorbeeld een
lateiconstructie van binnendeur-
kozijnen uit te leggen. De stu-
denten luisteren aandachtig, soms
stelt iemand een vraag. Als er
‘eindelijk’ een pauze wordt in-
gelast, neemt Casper een broodje.

‘Best lang, twee uur zitten’, vindt
hij. Moeilijk is de stof echter niet.
‘Ik heb bij een aannemer gewerkt
en in de werkplaats hielp ik met
het maken van kozijnen.’ Klas-
genoot Wilbert vindt de hoeveel-
heid echter ‘best pittig’. De twee
constateren overigens dat maar
negen van de vijftien studenten
van hun groep aanwezig zijn.
Wilbert: ‘Maar wel drie meiden.
Die maken de sfeer, haha.’ Casper
had op deze opleiding minder
meisjes verwacht. ‘Dat valt dus
weer mee.’
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eerstejaars
Casper van

Linden
Je komt ze tegen, maar hoe ziet hun dag er eigenlijk uit?

Profielen speurt naar de bezigheden van ‘bewoners’
van de hogeschool. Ditmaal lopen we mee met

Casper van Linden tijdens zijn eerste dag
als student bouwkunde. Vóór de zomer nog havist,

nu dus student.

15.45 uur
Met Harolds-tasjes in de hand
komen Casper en de andere
jongens iets te laat terug op
Academieplein. Het volgende
college is in computerlokaal I.306
en gaat over CAD-tekenen. De
docent vertelt dat hij de ver-
vanger is van een collega die in
het ziekenhuis moest worden
opgenomen. Vervolgens start hij
meteen. ‘Zie maar in te loggen’,
geeft hij aan. Dat lukt niet bij
iedereen, sommigen hebben hun
inloggegevens niet bij zich. Dan
maar met een gastaccount. De
docent legt uit dat AutoCAD een
oud tekenprogramma is maar dat
er nog steeds mee wordt gewerkt.
‘Er wordt weinig met je muis
gesleept; bij de afmetingen ga je
niet op een bepaald punt staan,
maar typ je die in. Aan ervaring
met games heb je dus niet zo-
veel’, vervolgt de docent. Het is
inmiddels 16.00 uur, de groep
heeft op deze bikkeldag nog
tachtig minuten te gaan…

JvN

Meelopen met …
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12.10 uur
College studieloopbaancoaching
(slc). ‘Weet iemand wat het is?’
vraagt de docente. ‘Ons een
beetje helpen naar de toekomst’,
probeert Wilbert. De docente:
‘Ja, ik moet jullie een beetje aan-
moedigen en sturen; ik ben jullie
coach.’ Tot verbazing van enkele
studenten gaat het vak wel ge-
paard met opdrachten. Zo moet er
gedurende een half jaar, in groep-
jes, een bouwproces worden
gevolgd. ‘Hé Casper, dan doen we
een project dat volgende week
klaar is’, grapt Wilbert. In ver-
gelijking met twee uur eerder
wordt er tijdens het college al
meer gekletst. Vandaag duurt ‘slc’
in plaats van twee uur maar een
uurtje. ‘Maar dat betekent niet dat
jullie vrij zijn’, waarschuwt de
docente. De jongens worden erop
uitgestuurd om boodschappen te
doen bij Harolds. Naar buiten dus.
‘We gaan tekenspullen halen’, ver-
telt Casper die overigens nog niet
meteen weet wat hij nou met ‘slc’
aanmoet. ‘Het zal wel nodig zijn,
het is denk ik ook om de klas een
beetje bij elkaar te houden.’
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In memoriam

Guangqin Chen
Docente Mandarijn bij de opleiding trade management gericht

op Azië

Bijna tien jaar geleden kwam Guangqin Chen als docente
Mandarijn werken bij de opleiding trade management gericht op
Azië (tma). Dit was nog in de tijd dat de opleiding net gestart
was en nog gevestigd was in de kubuswoningen aan de

Overblaak. Zij behoorde derhalve tot de harde kern van tma-
docenten die vanaf het begin bij de opleiding betrokken waren.
De persoonlijkheid van Guangqin werd gekenmerkt door een
grote creativiteit en enthousiasme voor datgene wat zij voor de
opleiding deed. Zij doceerde de Chinese taal en ze ontwikkelde
workshops Chinese kalligrafie en de module Oosterse filosofie
en zakendoen met Chinezen, modules die veel belangstelling bij

studenten trokken. Op het terrein van de Chinese taal
ontwikkelde zij computersoftware zodat studenten zelfstandig
de uitspraak van het Mandarijn konden oefenen. Hiermee werd

zij voorgedragen voor de onderwijsinnovatieprijs van de
hogeschool in 2007.

Ook bleek zij een geweldige kokkin. Met haar heerlijke Chinese
recepten stond zij regelmatig in het kookblad TIP.

In december 2007 is zij ernstig ziek geworden en na een periode
van herstel is zij in juni 2009 overleden.

De opleiding tma is haar bijzonder dankbaar voor al hetgeen zij
aan de ontwikkeling van de opleiding heeft bijgedragen en zij

laat in het tma-team een lege plek achter.
We zullen haar erg missen.

Safiye van Goens Youskine
Onderwijsmanager trade management gericht op Azië

ingezonden mededeling


