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Stilstand is achteruitgang en aangezien we met
Profielen al jarenlang eenzelfde koers varen,
werd het tijd om de boel eens op te schudden.
Het nummer dat u nu in handen heeft, is het
laatste nummer ‘oude stijl’. In januari verschijnt
Profielen in een nieuwe jas, met nieuwe rubrie-
ken, ander papier en meer beeld. Ook de site
www.profielen.hro.nl krijgt een nieuw gezicht.
Maar niet alles gaat veranderen. Het doel van dit
magazine blijft hetzelfde: het bieden van
informatie over het reilen en zeilen van de
hogeschool en over hoger onderwijs. Ook
blijven we een podium bieden voor opinie en
debat, blijven de meeste rubrieken overeind en
kunt u nog steeds elke maand bij ons terecht
voor interviews en achtergrondstukken.
Zoals in dit nummer: We interviewden Kane-
gitarist Dennis van Leeuwen en schrijven over
doorwerken tot 67 in het onderwijs. Het aantal
docenten dat tot het 65e jaar doorwerkt is heel
klein. Is doorwerken tot 67 geen utopie? En: Is
het voor de kinderen en jongeren die onderwijs
ontvangen wel een goed idee om een
zestigplusser voor de klas te hebben?
Medewerkers van de hogeschool spreken zich
hierover in dit nummer uit. Verder veel facts &
figures: instroomcijfers, de scores uit Elsevier
Thema, de pabo-ranking en de rapportcijfers
voor de lerarenopleiding die onlangs is
geaccrediteerd. Maar ook studenten die een
stageplaats proberen te bemachtigen via
Jobstars en het verhaal van een oud-student
autotechniek die, ondanks het economisch tij,
toch met succes een bedrijf in de markt heeft
gezet. Hopelijk voor ieder wat wils.

Dorine van Namen
Hoofdredacteur Profielen

PROFIELEN.HRO.NL
elke dag vers onderwijsnieuws
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klacht van
Studente ibl
tegen
Voorzitter van de directie RBS
uitspraak college van beroep
ONGEGROND

Mexicaanse griep als
spelbreker
Studenten van ibl (international & business
languages) brengen een semester door bij een
buitenlandse onderwijsinstelling. Een studente
wilde graag haar Spaans verbeteren. De op-
leiding heeft haar een plaats aangeboden voor
een Engelstalige studie in Mexico. Omdat hier
ook Spaans gesproken wordt, was de studente
blij met deze toezegging. Door gezondheids-
problemen binnen haar familie vond zij dat
reizen naar Mexico door de uitbraak van de
nieuwe griep ernstige risico’s met zich mee-
bracht. De decaan erkent dit. Daarom heeft de
studente de plek geweigerd en gevraagd om
ergens anders geplaatst te worden. De op-
leiding biedt vervolgens de mogelijkheid voor
een Engelstalige studie, maar niet in een
Spaanstalig land. Volgens de opleiding heeft
de studente te weinig kennis van het Spaans
om een Spaanstalige studie te kunnen volgen.
Ook de buitenlandcoördinator vindt dat de stu-
dente niet toegelaten moet worden tot zo’n stu-
die. Maar zelf is ze het niet eens met dit besluit.
De voorzitter van de directie van RBS
(Rotterdam Business School) licht het besluit
toe. De opleiding heeft een fout gemaakt, want
het is niet zo dat de kennis van het Spaans van
de studente tekortschiet. Het advies van de
buitenlandcoördinator is in dit geval doorslag-
gevend geweest. Er is een verdeelsleutel die
bepaalt hoeveel studenten er naar de verschil-
lende landen mogen. Dertig procent van de
studenten kan naar een Spaanstalige instelling.
Op basis van gesprekken die de coördinator
met de studenten voert, neemt hij een beslis-
sing over het toewijzen van deze plaatsen. Voor
de studente is daar een Engelstalige plek uit-
gekomen. Als er te veel studenten op één plaats
studeren, is de Nederlandse groep te groot en
doet dat af aan de buitenlandervaring. De
plaats die de studente zelf geregeld heeft bij
een Spaanse instelling waar al andere studenten
van de HR zijn geplaatst, kan daarom niet
gehonoreerd worden.
Het college van beroep vindt dat de opleiding
juist heeft gehandeld en op basis van de criteria
op een eerlijke manier de plaatsen in het
buitenland toewijst. De studente zal dus
genoegen moeten nemen met de Engeltalige
studie.
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De concurrentie
Profielen kijkt over de heg bij collega-hogeschool- en universiteitsbladen.

Punt – Avans Hogeschool
De beste smokkelmethode
Vier studenten van de opleiding forensisch
laboratoriumonderzoek hebben zich een
aantal weken verplaatst in drugsmokkelaars
en opsporingsbeambten. Ze onderzochten hoe
cocaïne verwerkt kan worden tot plexiglas
platen en hoe zo’n drug vervolgens weer
opgespoord kan worden. Deze manier van
smokkelen is recent ontdekt en nog lastig te
detecteren. Proefondervindelijk ontdekten de
studenten in ieder geval dat een goede drugs-
baron chemicus is of er eentje in dienst moet
hebben.

Havana – Hogeschool van Amsterdam
De sweatshop
Studenten mode kropen voor een dagje in
de huid van een sweatshop-medewerker.
In 24 uur moesten ze vijfhonderd tassen
produceren. Na zes uur heeft naaister nummer
acht slechts één tas klaar. Het achterliggende
idee van deze sweatshop-ervaring is volgens
de docent dat studenten ondervinden onder

welke omstandigheden kleding geproduceerd
wordt. Aan het einde van de lange dag is de
boodschap overgekomen. ‘Respect voor die
mensen. Ik zal nooit meer klagen over een
scheefzittend naadje aan mijn shirt’, bezweert
een studente.

Trajectum – Hogeschool Utrecht
In de Afrikaanderwijk
Trajectum interviewde journaliste Jutta Chorus
die anderhalf jaar drie families volgde in de
Rotterdamse Afrikaanderwijk. Zij schreef een
boek over haar ervaringen. De journaliste
schetst geen vrolijk beeld van de situatie in
de wijk. Het lukte haar om het vertrouwen
te winnen van zowel de allochtone als
autochtone bewoners van de wijk. Ondanks
het feit dat er veel drama is in de levens van
de bewoners denkt Chorus niet dat in een
dergelijke wijk rellen kunnen ontstaan zoals
in de banlieues van Parijs. ‘De mensen hebben
het hier te goed.’

MG



culturele wereld te werken en toch
alles te kunnen kopen wat ik wil.

Als ik uitga… Ik ga graag naar
voorstellingen. En vooraf of erna
drink ik dan wat in een café. Daar
kun je goed praten. Maar af en toe
ga ik ook even lekker los in een
discotheek.

Voor de spiegel… Zie ik iemand
die elke dag lacht en plezier heeft
in het leven.

Favoriete website… Ik twitter
heel veel. Eerst had ik een weblog,
maar dat kostte te veel tijd. Nu laat
ik via mijn telefoon weten wat ik
doe, hoe ik me voel en waar ik ben
op http://twitter.com/Ruubje87.

Vijf jaar geleden… Zat ik op
de theaterschool waar ik zowel de
richting voor acteren als die voor
marketing en communicatie deed.
Ik was dus bezig met zingen en
dansen. Ik speelde op dat moment
ook in een stuk de rol van gast-
arbeider die lijdt aan stemmings-
wisselingen en uiteindelijk ieder-
een doodmaakt.

Ooit… Ben ik fulltime aan het
acteren op het podium in
Nederland, maar misschien ook
wel in Duitsland of Engeland. En
anders ben ik theaterproducent of
regel ik de communicatie voor
theaterproducties.

MG

Acteren op het toneel doet Ruben Arnhem (22)
het liefst. Op dit moment repeteert hij voor
De Driestuiversopera die in juni 2010 in het theater
te zien is. Maar hij is ook te zien op televisie in
commercials van Autotrack en Comedy Central.
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Wiebenjijdan?
Derdejaars communicatie

Ruben Arnhem (22)

Favoriete acteur… Tygo
Gernandt. Ik heb een paar keer
met hem mogen spelen en hij is
lekker gek, daar hou ik van. Hij
kan ook heel veel verschillende
gezichten laten zien: van sukkel
tot moordenaar.

Leuk op tv… Ik schrijf zelf ook
stukken. Daarom volg ik GTST.
Gewoon om te kijken hoe de ver-
haallijnen in die serie lopen. Dat
vind ik interessant. Het is tenslotte
een serie met veel kijkers.

Met 1 miljoen… Het is mijn
droom om producties te maken à
la Joop van den Ende, maar dan
betaalbaar. Nu kost een kaartje
tachtig euro en dat is veel geld als
je met het hele gezin gaat. Ik wil
dat het hooguit twintig euro kost
en misschien vijftien voor jonge-
ren, want culturele ontwikkeling is
belangrijk voor die groep.

Als ik baas was van de HR…
Zou ik ervoor zorgen dat studen-
ten de faciliteiten krijgen waarvoor
ze betalen. Er zijn te weinig com-
puters. En als de klas groot is,
moeten er stoelen en tafels uit een
ander lokaal gehaald worden. Als
student heb je op z'n minst recht
op je eigen tafel en stoel in een
lokaal.

Wakker worden naast… Ik zou
wakker willen worden in een bed
met heel veel geld. Lekker een
beetje d’rmee gooien. Ik hou van
geld. Ik wil proberen om in de
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Dennis, je hebt ons verlaten! Waarom?
‘Ja, klopt. Ik woonde al sinds mijn eenentwin-
tigste in Rotterdam, maar ik ben na zeventien
jaar naar Amsterdam verhuisd. Dat is omdat
ik met een meisje ben die fotograaf is en voor
haar werk drie à vier dagen per week in
Amsterdam moet zijn. Voor mij maakt het niet
zoveel uit waar ik woon, wij treden met Kane
overal op. Maar ik vind het wel leuk in
Amsterdam. Het is weer eens wat anders.’

Toen hij uit Rotterdam vertrok…

Leg uit...
‘We hebben met No Surrender geprobeerd een
warme, eerlijke en krakende plaat te maken.
Het hoefde niet allemaal perfect te zijn, liever
niet zelfs. Normaal nemen we onze muziek
heel productioneel op, laagje voor laagje. De
bassist en de drummer nemen dan
bijvoorbeeld eerst hun deel op, en daarna
speelt ieder bandlid er een laagje overheen. Nu
hebben we de nummers met z'n allen tegelijk
in de studio opgenomen. Dan gebeuren er
dingen die je niet van tevoren met elkaar hebt
afgesproken; een stukje magie dat je alleen
maar krijgt als je het op die manier opneemt.’

Kane heeft de afgelopen tien jaar meerdere
keren op 1 gestaan in Nederland, meerdere
platina platen behaald, voor massa's publiek
opgetreden... heb je dan eigenlijk nog doelen?
‘Het belangrijkst is voor mij dat ik muziek kan
maken waar ik trots op kan zijn, ook achteraf.
Dat is tot nu toe altijd gelukt. En verder is het
denk ik vergelijkbaar met een profvoetballer.
Als je aan een voetballer die landskampioen is
geworden, vraagt wat hij nog hoopt te
bereiken, zal hij waarschijnlijk zeggen dat hij
nog een keer landskampioen wil worden. Dat
geldt ook voor mij.’

tekst: Aaron van Wirdum fotografie: Karen Rosetzky

Interview

Dennis van Leeuwen vormt al tien jaar
samen met Dinand Woesthof

het hart van Kane.
In het afgelopen decennium bracht
de succesvolle Haagse rockband

vier albums uit, en het vijfde –
No Surrender – heeft inmiddels ook
het levenslicht gezien. De band gaat

begin 2010 toeren door het land,
en de gitarist werd op de koop toe

door Esquire uitgeroepen
tot best geklede man van Nederland.

Profielen kreeg de kans
Dennis van Leeuwen,

die onlangs Rotterdam voor
onze hoofdstad verruilde, te spreken.

Voel je je nog wel een beetje Rotterdammer
‘Toen ik er net kwam wonen, heeft het wel
even geduurd voordat ik doorhad hoe
Rotterdam werkte. Dat is namelijk niet zo
makkelijk. Voor een buitenstaander is het een
beetje een kille, betonachtige stad zonder
centrum. Maar na een paar jaar ging ik het
toch leuk vinden. Als je naar feestjes wilt,
kunst wilt zien of cultuur, het is er allemaal.
Het zit alleen niet zo aan de oppervlakte, je
moet een beetje zoeken. Je hoort vaak dat de
undergroundscene in Rotterdam leeft, en dat
voel ik ook zo. Zelf zat ik trouwens niet echt in
die scene. Ik was vaak in café De Vagebond te
vinden. Dat is de plek waar Kane voor het
allereerst heeft opgetreden, en sindsdien is het
een stamkroeg gebleven.’

In maart volgend jaar staan jullie met Kane
ook weer in Rotterdam, in Watt. Betekent dat
nog iets speciaals voor je?
‘Optreden in Rotterdam blijft altijd iets bij-
zonders. Ik weet nog dat we in 2001, toen we
net waren doorgebroken, vier avonden achter
elkaar een show in Nighttown hebben gedaan.
Daar ging ik altijd heen om bandjes te kijken.
Het was dus wel een rare gewaarwording dat
ik daar ineens zélf mocht staan. En ik vind het
nog steeds te gek om er terug te komen. In de
nieuwe zaal hebben we ook al eens gestaan.
Een zaal zoals Watt past goed bij ons nieuwe
album.’

Kane-gitarist
Dennis van Leeuwen

'Ik was een beetje
een luie student'



Wie: Dennis van Leeuwen (1971)
Wat: gitarist en medeoprichter van Kane

Laatste album & single: No Surrender, november 2009
Titelsong: Love Over Healing voor Komt Een Vrouw

Bij De Dokter, de film
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En een internationale doorbraak?
‘Dat hebben we helemaal afgekapt. We hebben
altijd geroepen dat we ook internationaal
wilden, en onze vorige plaat was ook echt
gemaakt met dat doel voor ogen, maar het is
niet gelukt. Het is heel jammer dat iets
waarvan je hoopt dat het gaat gebeuren niet
gebeurt, maar het was ook een hele opluchting
om ermee te stoppen. Waarom het niet is
gelukt, is moeilijk te zeggen. Wij hebben er in
ieder geval alle energie die we hadden in
gestopt. Misschien was dat niet goed genoeg,
misschien misten we wat geluk, daar kun je
over blijven praten. Wij houden het op: Het is
niet gelukt. Nu hebben we weer een album
opgenomen met een fantastische band, en dat
is te gek. Daar liggen mijn ambities op dit
moment. ’

En bij de best geklede man van Nederland zijn
natuurlijk. Volgens een van de juryleden ben je
‘the embodiment of urban bohemian’.
‘Haha, ja daar doe je het uiteindelijk allemaal
voor. Of het terecht is weet ik niet maar ik vind
het wel grappig. Verder ben ik er niet zo mee
bezig.’

Je bent ooit afgestudeerd aan de Haagse
Hogeschool. Heb je daar nog iets aan gehad?
‘Op mijn achttiende heb ik het atheneum
afgerond en ben ik in Leiden rechten gaan
studeren, samen met 2500 andere studenten
die net als ik niet echt wisten wat ze wilden. Ik
vond het best interessant hoor, maar ik heb de
studie eigenlijk nooit een faire kans gegeven.
Ik speelde toen al gitaar en dat deed ik
eigenlijk veel liever. Na drie jaar ben ik
overgestapt naar de studie personeel & arbeid
in Den Haag. Dat lag me beter omdat ik meer
tijd kon steken in het gitaarspelen. Die studie
heb ik wel afgemaakt en mede daardoor heb ik
uiteindelijk een baantje gekregen bij het
hoofdkantoor van de Free Record Shop. Dat is
een gouden zet gebleken vanwege de
contacten die ik eraan heb overgehouden.
Daar heb ik met Kane veel aan gehad. Ik denk
dat het vaak zo gaat. Tijdens je studie besef je
nog niet wat je eraan hebt tot je in de praktijk
aan het werk bent.’

Wat was je voor student?
‘Ik was een beetje een luie student. Zoals
sommige mensen wiskunde heel logisch
vinden – ik zíe dat gewoon niet – ben ik heel
goed in sociale dingen. Omdat personeel &
arbeid vooral een sociale studie is, ging dat
me zonder moeite heel goed af. Uiteindelijk
ben ik zelfs afgestudeerd met een 9. Maar de
hele studieperiode heb ik me meer beginnend
gitarist gevoeld dan student.’

Toch ben je niet altijd alleen maar gitarist
geweest. Je hebt ook nog eens een
platenlabeltje gestart...
‘Ja, vóór Kane zat ik in een ander bandje. We
konden geen platencontract krijgen. Daarom
besloten we het maar zelf te doen en hebben
we Moreland Records opgericht. Studio
afgehuurd, nummers opgenomen, gemixt,
gemasterd... Toen moesten we de cd'tjes
bestellen en kwamen mijn slechte
wiskundeskills naar boven. Het was zo lekker
goedkoop per cd om er vijfduizend te
bestellen dat we dat maar hebben gedaan.
Maar vijfduizend bleek best een boel te zijn.
Bij optredens verkochten we er maar iets van
vier per maand, aan familie en buren een stuk
of vijftig en verder zijn we nog wel iets van
honderd stuks kwijtgeraakt als
promotiemateriaal. Veel verder kwamen we
niet, dus ergens in een kelder aan de
Binnenweg liggen sindsdien bijna vijfduizend
cd'tjes weg te rotten. Ik probeer die dingen nu
te vinden, want ik wil echt niet dat iemand ze
ziet, haha.’

'We wilden een warme,
eerlijke, krakende

plaat maken'
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Stoelen sjouwen
Het is vijf uur en ik probeer Frieda te bellen want
ik heb een oude weddenschap van haar verloren.
Toen we nog op dezelfde school werkten,
verzuchtte ze dat de Nederlandse docent het vast
zwaarder heeft dan andere Europese docenten. Ik
vermoedde dat het overal hetzelfde liedje zou
zijn en zette een flesje wijn in. Nu blijkt uit het
onderzoek Education at a glance dat Nederland
op de VS na de meeste leerlingen en meeste
lesuren per leraar heeft.
Regelmatig vertellen onderwijsgevenden via de
pers over de ellende binnen hun school. In een
Metro-krantje stond een advies van een docent:
‘Neem veel jonge collega’s aan. Die zijn het
goedkoopst en ze gaan nog lang mee.’ Dat zal
wel zo zijn, maar waar komen die nieuwe
docenten vandaan?
Ik heb eens aan vijf havo gevraagd of iemand
naar de lerarenopleiding wilde gaan. Eén meisje
stak voorzichtig haar hand op. ‘Ben jij gek, of
zo?!’, riepen de andere leerlingen in koor.
Lesgeven aan een klas met twintig leerlingen gaat
om kennisoverdracht. Lesgeven aan een klas met
meer dan achtentwintig leerlingen gaat voor een
groot deel om het bewaken van de orde. Jongeren
zijn hiervan getuige en ontwikkelen weinig
enthousiasme voor het beroep.
Het management op Frieda’s school redeneerde
als volgt: ‘We kunnen twee klassen met achttien
leerlingen maken, maar aangezien er leerlingen
uitvallen tijdens het schooljaar, kunnen we beter
36 leerlingen in één klas stoppen. Dat wordt
vanzelf een klas van 28.’
Frieda gaf toen aan dat er waarschijnlijk minder
schooluitval zou zijn uit twee kleine klassen dan
uit één grote, maar het mocht niet baten.
De telefoon gaat over en Frieda neemt op. Ze wil
wel met me praten, maar niet nu. Ze moet eerst
stoelen sjouwen naar het lokaal waarin ze
morgen lesgeeft. Er staan er namelijk maar dertig
in.

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

De studenten hebben voor de methode geko-
zen omdat ze zelf geen ervaring hebben met
het aanleren van knippen. ‘Ga in zo’n geval
kijken wat er gebeurt als andere kinderen van
die leeftijd aan de slag gaan met een schaar en
baseer daar je behandeling op’, geeft Duiser als
tip.

juichen
Kijken naar de eigen video’s leidt vaak tot
nieuwe inzichten. De studenten zien zo dingen
die ze op het moment van de behandeling niet
doorhadden. Maar het levert ook ideeën op
voor anderen. Zo is te zien dat werken met een
groepje kinderen dat ook leert mikken heel
stimulerend kan werken. Ze juichen bijvoor-
beeld als een ander kind iets raakt. ‘Het werkt
wel langzaam’, stelt Duiser. Ook voor deze
kinderen is de aanpak meters maken om er-
varing te krijgen. ’Geef ze veel materiaal om te
gooien en loop bij de kinderen langs.’
Bij iedere behandeling geldt volgens de docent:
‘Denk voordat je begint goed na. Welke visie
heb ik op de behandeling van dit probleem?
En in welke fase zit het kind? Pas daar de
aanpak op aan. Het is ook belangrijk om te
kijken naar hoe kinderen attribueren. Als ze iets
niet raken met de bal, geven ze dan de bal de
schuld of zichzelf?’

MG

De aanwezige studentes hebben in hun eigen
praktijk allemaal een video gemaakt van een
kind dat iets wil leren. Zo is er Daan die graag
beter wil worden in trefbal. Doordat hij de
ontwikkelingsstoornis PDD-NOS heeft, moet de
student rekening houden met de belevings-
wereld van het kind en hoe zij hem uitleg geeft.
Daan kan zich bijvoorbeeld moeilijk voorstellen
dat één van de pionnen waarop hij moet
mikken zijn klasgenoot is.
De les is interactief en docent Ivonne Duiser
vraagt de groep hoe de pionnen wat groter
gemaakt kunnen worden of zelfs bewegend.
Dat is niet makkelijk. ‘Zet er een stok in’,
suggereert iemand. ‘Gebruik opgerolde matjes,
die zijn sowieso groter.’ Goede ideeën, maar het
kind begeleiden tijdens de gymles op school zal
in dit geval het meeste resultaat opleveren.
De video’s zijn niet allemaal gericht op sporten.
Er is ook een sessie waarbij een kleuter leert
knippen volgens de knip-knapmethode. Duiser
zou de methode zelf niet gekozen hebben. ‘Als
je voor een bestaande methode kiest, bedenk
dan altijd of je er helemaal achterstaat. En kijk
welke behandelprincipes erachter zitten. Het
kind moet meters maken en dat gebeurt hier
niet. Hele stroken zou hij moeten verknippen.
Dat doen kinderen op die leeftijd als ze een
schaar krijgen. Lekker een berg snippers
maken.’

Hoe leer je een kind met een ontwikkelingsstoornis
goed mikken, zodat hij niet steeds als eerste op de bank

belandt bij trefbal? Dat is één van de onderwerpen
die langskomt tijdens een les voor derdejaars van

de masteropleiding kinderfysiotherapie van de Transfergroep.
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Aanleren is
meters maken



Opgelost zijn de roosterperikelen
en de andere organisatorische pro-
blemen nog niet. De directie van
de opleiding verpleegkunde is de
organisatie echter dusdanig strak-
ker aan het inrichten dat veel pro-
blemen in de nabije toekomst niet
meer kunnen voorkomen.
Verpleegkundedirecteur Aly
Polderman vertelt dat er al maat-
regelen waren genomen voordat
de problemen in de publiciteit
kwamen. Eerder gaf college-
bestuurder Gerard van Drielen al
aan dat er vanuit het onderwijs-
management van verpleegkunde
onvoldoende strak leiding werd
gegeven aan onder andere de
roostering, en dat de verant-
woordelijke onderwijsmanager is
vervangen. Polderman: ‘We zorgen
er nu voor dat die leerplannen
goed in het rooster worden vast-
gelegd. En tegelijkertijd kijken we
vooruit naar de komende maan-
den en het volgende studiejaar. In
mei moet het nieuwe curriculum
worden vastgesteld.’

op één kamer
Om te proberen problemen in de
toekomst te voorkomen, komt er
een strakkere organisatie van het
onderwijs. De onderwijsmanager
en de manager bedrijfsvoering
worden (ook bij andere oplei-
dingen van IvG) op één en dezelf-
de kamer gezet. Die onderwijs-
manager (Jan van Veen) is dé
persoon die de docenten aan-
stuurt en met hen en de studenten
communiceert.
Voordat de roosters worden inge-
voerd, volgt er nog een laatste
check door enkele ervaren docen-

ten. Ook grote stage-instellingen
krijgen meer te zegen over het
onderwijs dan nu het geval is. En
via een klankbordgroep krijgen
ook de studenten het nog niet
ingevoerde rooster te zien. Enkele
weken terug is dat voor het eerst
gebeurd. Van Veen: ‘We verwacht-
en dat deze roosterchecks de
grootste problemen moeten ver-
helpen. In principe heeft de
student straks zijn rooster ook
voor de rest van het jaar.’ Elke
week een ander rooster is normaal
gesproken niet meer aan de orde,
stelt de nieuwe onderwijsmanager.
‘Op calamiteiten na natuurlijk; je
kunt niet altijd alles voorkomen.’

college in de gang
Op het moment van schrijven zijn
de studenten die Profielen sprak
nog allerminst tevreden over het
rooster en over andere organisa-
torische zaken. In de ogen van
enkelen is er een lichte verbete-
ring waar te nemen. Maar nog
steeds is het rooster elke week
anders. En zijn cijferlijsten niet up
to date. Als je naar het zoge-
noemde cijferspreekuur gaat,
moet je wachten en is het nog niet
opgelost. Zij stellen dat er sprake
is van desinteresse bij stage-
docenten, wat ertoe leidt dat
stageorganisaties geen hoge pet
op hebben van de HR.
Een van de studenten spreekt
halverwege november over een
dieptepunt ‘uit onze school-
carrière’. ‘Dankzij het lokalen-
tekort kregen we college midden
in de gang. Omdat er niet genoeg
plek was, moesten we achter een
paal zitten waardoor we van het
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Iedere week een ander rooster, colleges die ineens niet doorgaan,
te kleine lokalen en een haperende cijferadministratie.

Het regende begin dit studiejaar klachten van studenten
over de organisatie bij verpleegkunde.

Er zijn, en worden, inmiddels maatregelen getroffen.

Problemen verpleegkunde te lijf
MET STRAKKERE STURING

Onderwijs Actueel

college niets hebben kunnen
volgen.’ Andere studenten krijgen
helemaal geen les, of veel minder
dan gepland. ‘Ik heb vernomen dat
de themaweek van dit kwartaal is
veranderd in een themadag. Als
die tenminste doorgaat’, aldus een
cynisch geworden vierdejaars. ‘Ik
vraag mij sterk af wat er met mijn
collegegeld (1620 euro) en dat van
alle ander hbo-v studenten wordt
gedaan; lessen worden er in elk
geval niet gegeven.’ Twee studen-
tes vragen zich hardop af of ze
straks in februari wel voldoende
kennis hebben om hun toets te
halen.

contact HR en NVAO
Over dat laatste zijn Polderman en
Van Veen minder bezorgd. Laatst-
genoemde: ‘De kwaliteit van de
opleiding is gewaarborgd; aan het
eind zal de student voldoen aan
de kwaliteitseisen die het beroep
stelt.’ Dat op het moment van
schrijven nog niet alles koek en ei
is bij verpleegkunde, beseffen de
twee. Polderman: ‘Wat je vandaag
bedenkt, heeft niet zomaar met-
een effect.’
Een verontruste NVAO sprak de
HR begin oktober aan over de
ernstige onvrede van studenten
over de kwaliteit van de opleiding.
Bijna twee maanden later is er
weliswaar regelmatig telefonisch
contact geweest tussen de HR en
de NVAO, maar de accreditatie-
organisatie heeft nog geen
schriftelijk antwoord ontvangen
en verlangt dat inmiddels wel. ‘In
onze brief stond geen einddatum
maar we gaan nu wel aandringen
op een reactie’, vertelt woord-
voerder IJda van den Hout. Uit
telefonisch contact weet de NVAO
wel dat de HR druk bezig is met
verbeteringen. Van den Hout:
‘Maar we willen het zwart op wit,
zodat we precies weten wat de

verbeteringen zijn.’ Dat gaat ook
gebeuren, stelt Polderman. ‘Dat
doen we in samenspraak met het
college van bestuur; we nemen de
kritiek van de NVAO heel serieus
en zullen hen het antwoord geven
dat ze nodig hebben.’ Controleren
of de verbeteringen echt zijn door-
gevoerd en effect hebben, doet de
NVAO overigens niet meteen en
niet in alle gevallen. Van den Hout:
‘Maar wij hebben geen reden om
de HR te wantrouwen.’ Wel liggen
er waarschijnlijk (aangekondigde)
werkbezoeken in het verschiet.
‘Dan praten we niet alleen met de
bestuurders, maar ook met andere
mensen onder wie studenten.’

Hoe lang de NVAO de opleiding
verpleegkunde nauwgezet blijft
volgen, hangt volgens Van den
Hout af van wat er precies aan de
hand is en wat er aan gedaan
wordt. ‘Wij vinden dat studenten
niet mogen lijden onder de pro-
blemen. Een en ander moet daar-
om snel worden opgelost.’
Mochten de klachten van studen-
ten blijven aanhouden, dan zou de
NVAO, die over de kwaliteit van
het onderwijs gaat, minister
Plasterk kunnen verzoeken om in
te grijpen. Van den Hout: ‘De in-
spectie gaat dan onderzoek doen,
maar dat is zeker nog niet aan de
orde. Een paar jaar geleden is het
wel gebeurd, bij INHolland. ‘De
accreditatie afnemen is overigens
niet mogelijk.’

JvN
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Surinaamse jongeren die aan een hbo of een
universiteit gaan studeren, zijn in hun familie
vaak de eersten die dat doen. Van huis uit is
vaak niet al te veel steun voor de kersverse
student, is de ervaring. ‘Dat is heel typerend
voor Surinamers, vooral voor creolen’, weet
Janice Aaron, derdejaars mwd-student (maat-
schappelijk werk & dienstverlening) én actief
voor het mentoraat. ‘Ze zien er vaak het nut
niet van in. En áls je dan gaat studeren, zijn de
ouders wel blij maar de student echt onder-
steunen, kunnen ze niet.’

geen aansluiting
Een ander probleem is dat de Surinaamse
student moeite heeft om aansluiting te vinden
in zijn vaak overwegend witte klas. Henri Croni,
derdejaars pedagogiek: ‘In mijn eerste jaar had
ik zelf veel vragen, maar ik wist niet bij wie ik
moest zijn. Als ik het vroeg aan een andere
student kreeg ik een botte opmerking dat ik het
zelf maar moest opzoeken of dat het op Hint
stond.’ Autochtone studenten hielpen elkaar
wel, zag Henri die vooral een kloof ervoer met
de studenten uit kleine dorpjes rondom
Rotterdam. ‘Met mensen uit de grote stad had ik
geen problemen, maar dan was er bijvoorbeeld
iemand uit Strijen die zei: “Ik zit voor het eerst
met een neger in de klas.” Nu gaat het goed. Je
weet wat je aan elkaar hebt. Maar vooral het
eerste kwartaal kan het lastig zijn.’ Als de
student dan geen aansluiting vindt bij anderen,
is een besluit om te stoppen met de studie snel
genomen. En juist het tegengaan van de uitval
is een belangrijke reden voor de HR om
mentoraten te starten.

Surinamers spreken prima Nederlands
en ook cultureel lijken de verschillen
met autochtone Nederlanders klein.

Toch telt de HR, in navolging van
een Turks, Marokkaans en Antilliaans,

nu ook een Surinaams mentoraat:
Makandra.

Makandra:
met elkaar voor het

Surinaamse thuisgevoel

Marvelous Oron, tweedejaars commerciële
economie: ‘Nu kiezen de meeste buitenlandse
studenten voor INHolland omdat daar meer
buitenlanders zitten en ze zich daar meer thuis
denken te voelen.’ Die keuze is niet zo slim,
meent Janice. ‘Want de HR staat beter aan-
geschreven bij werkgevers en dus staat een
studie aan de HR beter op je cv.’
Doel van Makandra (wat ‘met elkaar’ betekent)
is dan ook om een thuisgevoel te creëren.
Dat kan door activiteiten zoals het openings-
feest van 25 november. Marvelous: ‘Maar onze
corebusiness is toch peercoaching. Daarmee
willen we de uitval tegengaan.’ Op het moment
van schrijven zijn vijf Surinaamse studenten
gekoppeld aan een Surinaamse coach.
Het mentoraat richt zich met name op
Surinamers die al langer – vaak hun hele leven –
in Nederland wonen. Maar ook jongeren die
vanuit Suriname naar Rotterdam komen voor
een studie behoren tot de doelgroep. Janice: ‘We
worden al benaderd door mensen uit Suriname
van wie de kinderen willen studeren. Zij geven
aan het prettig te vinden dat er met Makandra
nu een steunpunt is.’ Omdat Surinamers, anders
dan Antillianen, niet de Nederlandse nationali-
teit hebben, gelden er voor de studenten die
naar Nederland komen andere regels. Janice:
‘Ze mogen bijvoorbeeld maar tien uur per week
werken. Sowieso hebben deze studenten te
maken met andere problemen. Ze vragen zich af
hoe ze zich hier moeten redden; ze kennen de
sociale kaart van Nederland niet. Met Makandra
is er nu een laagdrempelig steunpunt voor deze
studenten.’

JvN
Informatie: makandra@hro.nl
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Kennismaking beroepspraktijk is goed
De Hogeschool Rotterdam staat dit jaar, net als
vorig jaar, op een zevende plaats. Er zijn 35 op-
leidingen onderzocht waarvan er tien minstens
een zeven gescoord hebben. Dat zijn er vier
meer ten opzichte van vorig jaar. In de thema-
special wordt ook nog melding gemaakt van
opleidingen die nummer 1 zijn in voorgaande
jaren: autonome beeldende kunst (2006) en
logistiek en vervoerskunde (2008). Studenten
van de HR zijn over het algemeen erg tevreden
over de kennismaking met de beroepspraktijk.
Daar worden ruime voldoendes gehaald,
bijvoorbeeld een 8 bij industrieel product-
ontwerpen en zelfs een 8,2 bij de pabo.
Aansluiting bij de praktijk is al jaren een
belangrijk speerpunt in het onderwijsbeleid
van de HR.

Ieder jaar is het weer spannend. Hoe doen we het in de Elsevier Thema?
De score dit jaar is goed. Twee eerste plaatsen en geen hekkensluiters.

De opleidingen logopedie en fiscale economie
zijn door studenten gewaardeerd als beste van Nederland.
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Scores uit Elsevier Thema

Opleiding Cijfer Gem.* Ranking
Small business 6,4 6,9 10 van 12
Fiscale economie 7,2 6,9 1 van 5
Facility management 6,9 6,9 5 van 9
International business and languages 6,6 6,8 8 van 12
Vastgoed en makelaardij 6,6 6,5 2 van 5
Financial services management 6,9 6,8 4 van 8
Pabo 7,2 7,3 13 van 30
Sociaal pedagogische hulpverlening 6,8 7,0 11 van 18
Fysiotherapie 7,6 7,0 2 van 10
Docent beeldende kunst/vormgeving 7,3 7,1 4 van 9
Logopedie 7,2 6,8 1 van 5
Industrieel productontwerpen 6,8 6,9 4 van 6

* Gemiddelde cijfer van alle hogescholen

Goed resultaat logopedie geen
verrassing
De goede uitkomst voor de opleiding logopedie
had onderwijsmanager Mark Fokkema eigenlijk
wel verwacht. ‘We staan al jaren op één en vorig
jaar kwam de opleiding ook goed uit een
interne audit. Er is bij ons een goede relatie
tussen theorie en praktijk, ook doordat we veel
docenten hebben die in die praktijk werken.
Hierdoor hebben we veel expertise binnen de
opleiding. Het is natuurlijk wel altijd leuk om
je eigen beeld bevestigd te zien in een eerste
plaats. Het is ook prettig voor de docenten. We
zijn trots op dit team.’ Ook trots is de opleiding
op de aansluiting met de praktijk. ‘We hebben
goede relaties met het werkveld. Onze studen-
ten gaan vanaf het eerste jaar op stage.’
Toch zijn er ook onderdelen die de opleiding
moet verbeteren, bijvoorbeeld de roosters (5,6)
en de uitslag binnen termijn (5,0). ‘Die lage
cijfers komen niet helemaal onverwacht. We
evalueren voortdurend en hebben al verbete-
ringen doorgevoerd. Dat doen we niet alleen
op basis van de resultaten in de Elsevier.’ Het
onderzoek in Elsevier levert ook nieuwe in-
zichten op. ‘Zo is er een cijfer dat staat voor de
aansluiting met het voortgezet onderwijs. Daar
hebben wij weinig kennis van. We zijn van plan
dit nader te onderzoeken.’

Organisatie en communicatie kan beter
Minder tevreden en zelfs ontevreden zijn stu-
denten over de organisatie en communicatie.
Studenten van international business and
languages delen bijvoorbeeld een 4,2 uit voor
de roosters. En vastgoed en makelaardij krijgt
een 4,7 omdat de cijfers niet tijdig bekend
worden gemaakt. Toch zijn er ook opleidingen
waar het beter gaat: Financial services
management heeft een 6,4 voor organisatie en
communicatie en ook fysiotherapie stijgt op dat
punt met een 6,7 boven het gemiddelde van de
hogeschool uit. Deze opleiding heeft het met
een 7,6 gemiddeld en een tweede plaats
sowieso goed gedaan.

Hogeschool doet het goed in
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Fiscale economie is volwassen geworden
In 2005 stond de opleiding nog op de vierde
plaats van de vijf. In 2009 is fiscale economie
gedeeld eerste. ‘Het gaat ook een stuk beter
dan vier jaar geleden’, vertelt opleidings-
manager Lucas Peters. ‘Toen bestond de op-
leiding nog maar een paar jaar. De docenten
zijn nu een hecht team en hebben inmiddels
jaren ervaring. De opleiding is een stuk vol-
wassener geworden.’
De waardering voor de docenten is een stabiele
factor. ‘Uit alle tests, zowel intern als extern,
komen de docenten als goed naar voren. Ze zijn
betrokken en hebben veel voor de student over.
Als een student naar hen toekomt met een
vraag dan beantwoorden ze die omdat ze dat
willen en niet omdat het moet.’ Net als veel
andere opleidingen van de HR scoort fiscale
economie goed op kennismaking met de
beroepspraktijk (7,7). Dat komt volgens Peters
doordat er ieder blok een activiteitenweek voor
de studenten is. ‘Dan komen de grote bedrijven
uit de markt langs voor een college of we gaan
daar op bezoek. Ook vormen de stage en het
afstuderen een groot onderdeel binnen het
curriculum.’
Onvoldoendes heeft de opleiding niet gescoord.
De studenten zijn het minst tevreden over de
communicatie (5.7). ‘Dat gaat dan vooral over

communicatie vanuit de organisatie, bijvoor-
beeld over roosterwijzigingen. En dat kan
inderdaad beter.’ De uitslag heeft in ieder geval
geleid tot een feestelijke borrel voor de
docenten. ‘Zij hebben hart voor de zaak. En een
eerste plaats laat het resultaat van je werk
zien.’

MG
De jaarlijkse Keuzegids hoger onderwijs kwam te laat uit om in

dit nummer te bespreken. Profielen publiceert daarover op

www.profielen.hro.nl en in het volgende nummer.

Elsevier

Zowel bij de opleiding logopedie als fiscale economie zijn de docenten een belangrijke succesfactor.

Het onderzoek
Elk jaar neemt Elsevier Thema, een bijlage
van het opinieweekblad, een kwart van de
vijftig grootste hbo-studies onder de loep.
Dit jaar is de tevredenheid gepeild van 4200
hbo-studenten, verdeeld over 21 studies. Het
blad stelt – in samenwerking met onder-
zoeksbureau ResearchNed – vragen over on-
derwijs, docenten, voorzieningen, roosters
en meer.

Bron: HOP

Achtste plaats
voor pabo in
ranking

Het Onderwijsblad heeft
op basis van accreditaties en
studentenoordelen alle pabo’s
van Nederland gerangschikt.
De Hogeschool Rotterdam
doet het met een gedeelde
achtste plaats goed.

‘Een achtste plaats is goed’, zegt Fred
Feuerstake, directeur van de pabo. ‘Zeker
omdat we de pabo’s van de grote steden
achter ons laten. Normaal staan we in de
onderste helft bij rankings en nu een keer
in de bovenste.’ Feuerstake stelt dat de
goede score vooral komt door de laatste
accreditatie. ‘We hebben een heel positieve
accreditatie achter de rug. Op zestien
onderdelen hebben we een goed, de
hoogste waardering, gescoord.’
Een verbeterpunt is het rendement van de
propedeuse. ‘Doordat landelijk de taal- en
rekentoets is ingevoerd, zijn de rende-
menten gedaald. Dat is een landelijke trend.
Maar bij een grotestads-pabo liggen de
startkwalificaties toch net iets lager. We
werken er hard aan om het rendement te
verbeteren. Studenten kunnen bijvoorbeeld
gebruikmaken van extra lessen taal en
rekenen door docenten en peercoaches.’
Uit de ranglijst blijkt dat pabo-studenten
van de HR 26 uur per week aan hun studie
besteden, dat is minder dan de kleinere
pabo’s. ‘Ik kan dat niet verklaren. Als ik naar
het eerstejaarsrooster kijk, dan hebben ze
alleen al 26 uur les en lopen ze ook nog
acht uur stage. Dat is dus al 34 uur. De les-
uren zouden wat mij betreft wel wat minder
mogen. Meer les betekent niet altijd meer
kwaliteit.’
Volgens de berekeningen van het
Onderwijsblad scoort de Hogeschool
Rotterdam 13 punten. De winnaars,
Driestar Educatief en de katholieke pabo in
Zwolle, hebben 18 punten. Helemaal
onderaan staat de pabo van de Hogeschool
van Amsterdam met slechts 3 punten.

MG



Duurzaamheid verkoopt zichzelf terug
Vierdejaarsstudent IPO (industrieel
productontwerpen) Mark de Bruijn maakte deel
uit van de persgroep die filmde, fotografeerde
en teksten produceerde. Een onderwerp dat
hem is bijgebleven, is de illegale houtkap door
buitenlandse bedrijven in Indonesië. Mark:
‘Bedrijven maken extra winst en het regenwoud
verdwijnt. Tijdens de conferentie werd bepleit
om alle buitenlandse bedrijven eruit te gooien
en Indonesië het zelf te laten regelen. De
vertegenwoordigers van de werkgevers waren
daartegen. Zij pleiten voor open grenzen maar
willen wel internationale regels.’
Mark vindt het belangrijk dat duurzaamheid in
zijn latere beroepspraktijk een grote rol gaat
spelen. ‘Als productontwerper zou je zo sterk
moeten staan dat je de opdrachtgever adviseert
iets níet te doen en te kiezen voor een duur-
zame oplossing. Dat kan bovendien positief
uitpakken, want veel klanten willen duurzame
producten. Zo verkoopt Lipton meer thee
vanwege hun eco-label. Het betaalt zichzelf
terug.’

JVN

Tijdens de simulatie-conferentie debatteerden
studenten in een toebedeelde rol over ‘hun’
standpunt over het klimaatvraagstuk. Doel:
leren beseffen hoe anderen, andere landen,
over de problematiek denken.

Doe de verwarming uit
Nanda Bauer, vierdejaars student sph (sociaal
pedagogische hulpverlening), was tijdens MUN
Rotterdam vertegenwoordiger voor Kroatië. In
de commissie ECOSOC (Economic and Social
Council) discussieerde ze mee over fairtrade-
koffiebonen. Nanda: ‘Kroatië heeft niet zoveel
met fairtrade, maar wil wel graag bij de EU gaan
horen en daarom in een goed daglicht komen te
staan. Bij ECOSOC bespraken we wat fairtrade
is, of liever wat eerlijke handel is: Moet het
voldoen aan allerlei regeltjes en plak je er dan
een logootje op? Of moet je zeggen: Maak de
handel, met regels voor de hele wereld, in het
algemeen eerlijker. Ik vind dat handel eerlijk
moet zijn, maar ook duurzaam. Je moet de
dingen voor de langere termijn regelen.’
Dé klimaatoplossing heeft Nanda niet, maar
tijdens MUN Rotterdam kwam Kroatië wel met
enkele ludieke acties. ‘Doe in het Europees
Parlement bijvoorbeeld een keer de verwarming
uit en deel dekens uit.’

Zeg niet: je móet
Bas Vennemann, vierdejaars werk-
tuigbouwkunde, was tijdens MUN Rotterdam
voorzitter van de commissie UNFCCC (United
Nations Framework Convention on Climate
Change). Een statement uit zijn groep gaat over
de bijdrage die bedrijven moeten leveren aan
duurzaamheid. ‘Ze zouden verplicht een
percentage van de winst moeten investeren in
duurzaamheid.’ Zelf is Bas meer voorstander
van het bevorderen van de bewustwording. ‘Ik
vind het belangrijk dat je het niet forceert. Zeg
niet: Je móet led-lampen gebruiken. Nee, laat
studenten erover nadenken, bijvoorbeeld door
het organiseren van MUN Rotterdam.’ Bas raakte
zelf in het onderwerp geïnteresseerd door het
vak Smart Energy. MUN Rotterdam heeft zijn
interesse alleen maar doen toenemen. Bas: ‘Na
de conferentie heb ik gelijk led-lampjes
gekocht.’
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De ijsbeer is het symbool van de opwarming van de aarde. Tijdens de MUN-conferentie debatteerden studenten over het klimaatvraagstuk.
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LED-LAMP
Van MUN-conferentie naar

Vooruitlopend op de internationale klimaatconferentie in Kopenhagen kropen studenten van
de Hogeschool Rotterdam en het Albeda College tijdens een MUN-conferentie
(Model United Nations) in de huid van wereldleiders. Profielen sprak met drie studenten.
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‘Gebruik je handen, dat is goed’
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Winnen met een Sinterklaasgedicht
Van de negentig deelnemers aan Jobstars
kunnen negen studenten op de een of
andere manier aan de slag bij een van de
deelnemende bedrijven. Deze bedrijven,
waaronder Rotterdam Topsport en voetbal-
school Winning Skills, bieden de student
een afstudeerplek en mogelijk meer. De
eerste editie van Jobstars heeft in elk geval
tot enkele banen geleid.
Meeste indruk van de negen ‘winnaars’ van
deze editie maakte Danny Muys. Hij maak-
te een soort Sinterklaasgedicht over zich-
zelf (op moment van schrijven was de
Goedheiligman nog in het land). Ook de in
het artikel geportretteerde Tim is door.
Voor de 81 studenten die geen stageplek
bemachtigden, zit er niets anders op dan
zelf op zoek te gaan.

Robert praat met zijn handen

Deelnemer Tim is een van de negen winnaars

STUDENTEN IN POPSTARS-VARIANT
In twee minuten vertellen wat je kunt en ambieert.
Studenten smm (sport, marketing & management)
deden dat onlangs in een Popstars-achtige setting.

Inzet was het verwerven van een afstudeerstage.

Met een rood aangelopen hoofd
komt een studente terug uit een
van de squashzalen van het
sportgebouw van de Erasmus
Universiteit. Andere meiden
wachten gespannen op hun beurt,
maar deze studente heeft haar
zogenoemde elevatorpitch er dus
opzitten. Tijdens zo’n pitch vertelt
de student in een paar minuten
wie hij is, wat hij kan en wat zijn
ambities zijn. Een jury, waarin
onder andere mensen uit het
bedrijfsleven zitting hebben,
beslist wie er door mag naar de
volgende ronde. Hoe beter je
presteert, hoe groter de kans op
een mooie afstudeerplek en
wellicht een baan. Het lijkt op
Popstars maar heet Jobstars.
De jongens zijn bijna allemaal in
pak, weliswaar zonder stropdas
en soms met sneakers in plaats
van nette schoenen. En anders
dan de meiden zijn ze minder
gespannen. Of lijkt dat maar zo?

‘individualistisch en een
mierenneuker’
De pitch gaat deelnemer Tim in
elk geval heel makkelijk af.
Duidelijk, zelfverzekerd en zonder
uh’s vertelt de Vlaardinger dat hij
in 2007 een bedrijfje begon dat
jump-optredens organiseerde. De
jump-hype is echter ter ziele, zijn
bedrijfje ook. ‘Nu werk ik bij een
evenementenbureau’, vertelt Tim,
die ook zijn zwakke punten
moeiteloos oplepelt. ‘Ik ben indi-
vidualistisch en een mieren-
neuker.’ Op één vraag van de jury
weet hij niet direct een antwoord.
Je vriend heeft een heel goede
baan maar de werkgever vindt dat
jij beter bent op die plek. Wat doe
je? ‘Ik zou eerst met die vriend
overleggen’, vertelt Tim. ‘En hem
denk ik uitleggen dat ik de betere
persoon ben voor die baan.’

‘alles is mogelijk’
Robert is wat minder zelfverze-
kerd, maar bijt tijdens zijn pitch
goed van zich af. Eerlijk vertelt
Robert dat hij de opleiding in het
begin niet leuk vond. Het is aan
zijn vader te danken, die hem
stimuleerde door te gaan, dat
Robert nu bijna is afgestudeerd.
Hij gaat er honderd procent voor
en dat is inmiddels ook zijn levens-
motto, laat hij weten. ‘Want alles is
mogelijk.’ De jury valt het vooral
op dat Robert tijdens zijn presen-
tatie de beide armen achter z’n rug
hield. ‘Dat ziet er betrouwbaar uit,
maar toen we vragen gingen stel-
len, kwam je los en ging je ook
non-verbaal – met je handen –
communiceren. Dat is goed, doe
dat vaker!’
‘Als je ook je handen gebruikt,
komt dat sterker over. Dat was een
goede tip’, merkt Robert na afloop
op. ‘Maar ik probeerde daarmee
een zakelijke, rustige houding aan
te nemen.’ Robert was vooraf best
zenuwachtig. ‘Een gezonde span-
ning die je bij zoiets altijd hebt.’
Zijn presentatie thuis oefenen voor
de spiegel deed hij niet. Robert: ‘Ik
had wel wat op papier gezet en ik
heb geprobeerd er een leuk verhaal
van te maken. Het viel honderd
procent mee. Dit is echt leuk om te
doen: Op naar de volgende pitch!’

JvN



Studentenaantal stijgt met 2,5 %, instroom stabiliseert

geschreven als nieuwe student en
niet als herinschrijver en is het
systeem al vervuild. Alleen de
student zelf kan gemaakte fouten
herstellen. Doet hij dat niet, dan
blijft het systeem vervuild. We zien
ook dat docenten weleens willen
weten hoe Studielink nou eigenlijk
precies werkt en zich bij wijze van
experiment inschrijven.’
‘Ook op andere manieren zorgt
Studielink voor veranderingen’,
vertelt Jacqueline Lavooy, manager
service center financiën & student-
registratie. ‘Door Studielink is het
mogelijk geworden je het hele jaar
in te schrijven. Dat heeft gevolgen
voor de processen van de hoge-

scholen. Stel: Een student ouder
dan 21 schrijft zich in zonder de
benodigde diploma’s. Zo’n student
moeten wij dan ook eerder gaan
informeren over de 21+-toets.
Daarmee kunnen we niet wachten
tot het ons goed uitkomt om met
de nieuwe inschrijvingen van start
te gaan. Of een student schrijft
zich vroeg in in de verwachting dat
hij z’n havo-diploma gaat halen,
maar zakt. Dat betekent dat hij
onterecht in het Studielinksysteem
is beland. Het duurt even voor hij
er weer uit is, maar het kost ons
tijd, want wij gaan wel achter on-
volledige aanmeldingen aan. En
hoe langer een aanmelding onvol-
ledig is, hoe meer werk wij eraan
hebben. Bovendien lijken steeds
meer studenten pas na de zomer-
vakantie in actie te komen. Daar-
door wordt de verwerkingstijd
voor ons korter en neemt de werk-
druk ook toe.’ Van den Assum:
‘Gevolg daarvan is dat het onder-
wijs heel moeilijk te plannen is.
Hoeveel docenten heb je nodig aan
het begin van een schooljaar en
hoeveel lokalen? Het is voor de
instituten heel vervelend dat dat
pas zo laat duidelijk wordt. De ver-
wachting is wel dat herinschrijven
via Studielink gemakkelijker zal
worden. We hopen dus dat de
schommelingen die we nu zien in
de toekomst kleiner zullen
worden.’

DvN
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Het aantal bekostigde studenten
aan de Hogeschool Rotterdam
stijgt met tweeënhalf procent naar
ruim 28.000. De totale groei van
het hbo bedraagt zeven procent.
Het marktaandeel van de HR is
eveneens zeven procent. Dat is
iets kleiner dan vorig jaar.
Op het moment van schrijven
(begin november – red.) zijn de
cijfers nog niet definitief.
Alexander van den Assum, direc-
teur financiën van de HR, legt uit
met welke mutaties rekening
gehouden moet worden. ‘Er zijn
altijd nog kleine oneffenheden.
Bij het opschonen van de bestan-
den kan blijken dat een student die
als uitvaller is geregistreerd, toch
is afgestudeerd. Het kan ook voor-
komen dat studenten die in het
buitenland studeren en zich niet
herinschrijven of het collegegeld
niet betalen, niet worden mee-
geteld. Dan zijn er nog de ‘late
aanmelders’, studenten die zich
pas tussen 1 september en 1 okto-
ber hebben aangemeld. Overigens
heeft de minister toestemming
gegeven om deze late aanmelders
nog wel voor bekostiging in aan-
merking te laten komen. Pas in
maart vindt de accountants-
controle plaats, op het bestand van
1 oktober 2010, en zijn de cijfers
definitief.’
Het totaal aantal studenten is
overigens hoger dan de genoemde
28.000. Niet EER-studenten
(Europese Economische Ruimte)

mogen namelijk niet worden mee-
geteld in de administratie en ook
de niet-bekostigde studenten, de
zogenaamde switchers (studenten
die van opleiding en/of hoge-
school wisselen, red.), zijn niet
meegerekend. Dat waren er dit jaar
905, met het Instituut voor
Lerarenopleidingen – 168
switchers – als koploper.

enorme schommelingen
De voorspellingen over de toe-
name van het aantal studenten
liepen eerder nogal uiteen. In mei
werd nog voorspeld dat de HR
geconfronteerd zou worden met
een groei van zeventien procent.
Dat werden er tweeënhalf. Voor
het hbo in z’n totaliteit was een
groei van 25 procent voorspeld en
dat werd zeven procent. Hoe kan
dat?
‘Veel zal te maken hebben gehad
met het inschrijfproces’, denkt Van
den Assum. ‘Vorig jaar moesten
degenen die voor het eerst gingen
studeren zich aanmelden via
Studielink. Dit jaar gold dat ook
voor de herinschrijvers. Het is
mogelijk om je bij vier verschil-
lende hogescholen in te schrijven.
Als je je bij drie daarvan niet uit-
schrijft, dan begrijp je wel hoe er
zulke schommelingen konden
ontstaan. Ook in het proces van
inschrijven via Studielink kan
behoorlijk wat misgaan. Neem je
één keer een verkeerde afslag in
de applicatie, dan word je in-

28.000
studenten

Instroomcijfers per instituut, vergeleken met studiejaar 2008-2009

Instituut 2009 2008
Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde 815 856
Instituut voor Commercieel Management 1017 948
Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie 463 506
Instituut voor Engineering en Applied Science 624 581
Instituut voor Financieel Management 714 605
Instituut voor Gezondheidszorg 794 863
Instituut voor Lerarenopleidingen 953 923
Instituut voor Managementopleidingen 591 697
Instituut voor Sociale Opleidingen 908 943
Rotterdam Business School 475 495
Willem de Kooning Academie/art/media/design en leisure management 769 740
Totaal 8123 8157
Totaal aantal studenten 28.051 27.367

De cijfers uit 2008 zijn door de accountant vastgesteld. De cijfers uit 2009 nog niet. Er kunnen nog kleine

wijzigingen optreden.

•Aantal nieuwe eerstejaars: ± 8100
•Totaal aantal ingeschreven bekostigde studenten: ± 28.000
•Vrijwel alle instituten groeien
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‘Ik word gefeliciteerd, maar het
voelt toch niet lekker. Het gevoel
over de opleidingen voor de
technische beroepen overheerst’,
vertelt Hans van der Moolen, direc-
teur van de lerarenopleidingen.
‘Tijdens de borrel na afloop van de
driedaagse visitatie was de sfeer
dan ook een beetje bedrukt. Er was
tijdens de visitatie geen aanleiding
om een negatief advies voor de
technische beroepen te verwach-
ten. Iemand uit de deelcommissie
vertelde nog enthousiast over tien
technische docenten die hier van-
daan komen en met wie hij zo blij
is. Toch zijn we ook heel tevreden
dat de andere opleidingen wel een
positief oordeel gekregen hebben.’
De hogeschool zal nu uitstel aan-
vragen voor de accreditatie van de
technische beroepen. Zo’n aan-
vraag moet wel goed ondersteund
worden. Volgens Van der Moolen
kan dit op drie punten. ‘In het
conceptrapport van de visitatie-
commissie zitten feitelijke onjuist-
heden. Zo vinden ze de literatuur-
lijst verouderd, maar er wordt
geen boek gebruikt dat ouder is
dan 2005. Daarnaast hebben we
deze opleidingen in 2006 over-
genomen van Fontys en het heeft
tijd nodig om dat soepel te laten
indalen in het instituut. En tot slot
kan het niet zo zijn dat er in het
westen van het land geen docen-
ten voor de technische beroepen
worden opgeleid. Het college van
bestuur van de hogeschool ziet het
als een maatschappelijke verant-
woordelijkheid om ook docenten
voor de technische beroepen te
blijven opleiden.’
Uit de conceptrapporten blijkt dat
de andere opleidingen goed
scoren. ‘U heeft een kwalitatief
goed instituut, dat sinds de vorige
beoordeling in 2003 enorme stap-
pen gemaakt heeft’, citeert Van der
Moolen de voorzitter van het visi-
tatiepanel. Dit panel deelt oordelen

onvoldoende, voldoende en goed
uit. Over de gehele linie kregen de
lerarenopleidingen zes onvoldoen-
des (2%), 167 keer voldoende
(68%) en 74 keer een goed (30%).
Het instituut heeft deze oordelen
zelf omgerekend naar cijfers. Het
gemiddelde over alle opleidingen
is dan een 6,7. De opleidingen
voor leraar aardrijkskunde,
maatschappijleer en geschiedenis
zijn met een 7,5 beoordeeld.
Nederlands, Duits en economie
kregen een 7,1. De technische
beroepen komen uit op een 5,1 en
scoren op zes van de negentien
onderdelen onvoldoende.

1 miljoen arbeidsloon
De voorbereiding op de visitatie
heeft anderhalf jaar geduurd en
omgerekend ongeveer 1 miljoen
aan arbeidsloon gekost. De elfde
verdieping van locatie
Museumpark lag tijdens de visi-
tatie vol materiaal en alle negen-
tien opleidingen hadden mede-

werkers en studenten paraat om
de vragen van de commissie te
beantwoorden. ‘Een enorme
organisatie’, stelt projectleider
Gosse Romkes. ‘Het is al complex
vanwege het grote aantal op-
leidingen. Bovendien heeft het
ministerie de eisen die gesteld
worden aan de lerarenopleidingen
verzwaard.’
Het materiaal dat de commissie te
zien kreeg, is zorgvuldig ontwik-
keld en op meerdere momenten
getest door deskundigen. ‘We heb-
ben twee proefvisitaties georgani-
seerd waarbij mensen uit het
werkveld kritisch naar onze
documenten gekeken hebben.’
Ook Romkes kan niet verklaren
waarom de opleidingen voor de
technische beroepen op een aantal
punten een negatief oordeel
gekregen hebben. Het is nu af-
wachten of het aangevraagde uit-
stel van accreditatie wordt toe-
gekend. In dat geval wordt een
verbetertraject in gang gezet en

komt opnieuw een commissie
langs die advies uitbrengt aan de
NVAO, de organisatie die in
Nederland over de accreditaties
gaat. Mocht het uitstel niet ver-
leend worden, dan mogen in sep-
tember geen nieuwe studenten
voor de technische beroepen
aangenomen worden. ‘Maar ik heb
nog nooit gehoord dat het zo ver
gekomen is’, aldus Van der Moolen.

MG

Visitatie en accreditatie
Iedere vijf à zes jaar worden opleidingen binnen
het hoger onderwijs bezocht door een visitatie-
commissie die bestaat uit experts uit het werk-
veld. Deze commissie bepaalt of de kwaliteit van
de opleiding in orde is en brengt een advies uit
aan de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie). Deze organisatie bepaalt vervol-
gens of de accreditatie van een opleiding ver-
lengd wordt. Opleidingen die zijn geaccrediteerd
geven een erkend diploma uit en de studenten
van deze opleidingen hebben recht op studie-
financiering.

fo
to

:J
os

va
n

N
ie
ro

p

95% van de lerarenopleidingen
POSITIEF BEOORDEELD

Na ruim anderhalf jaar voorbereiden waren de lerarenopleidingen helemaal klaar voor de visitatie.
95 procent van de opleidingen slaagde zonder onvoldoendes, maar voor de technische beroepen
was het nieuws minder goed. Zij kregen op een aantal punten een negatief oordeel.

Projectleider Gosse Romkes in afwachting van de visitatiecommissie



Gegroeid en op zoek naar een
baan? Een ervaringscertificaat kan
helpen. Met deze tekst promoot
Postbus 51 het ervaringscertificaat
onder de Nederlandse bevolking.
In tv-spotjes zien we een schilder,
een serveerster en een kinder-
begeleidster letterlijk boven hun
functie uitgroeien. Voor deze
mensen die door werkervaring en
nascholing zijn opgeklommen, is
er de mogelijkheid om dat via een
ervaringscertificaat aan te tonen.
Dat gebeurt bij speciaal opgerichte
EVC centra die verbonden zijn aan
ROC’s of hogescholen, maar het
kan ook door commerciële centra
gebeuren. Die laatste mogen de
werkervaringen alleen niet meten
aan officiële bachelorprofielen uit
het CROHO, het landelijke regis-
tratiesysteem voor hoger onder-
wijs.

Via
werkervaring

naar een
HBO-DIPLOMA

Ook de Hogeschool Rotterdam
heeft een EVC Centrum opgetuigd.
In januari 2010 gaat het na een
proeffase officieel van start.
Herman Veenema, secretaris van
het college van bestuur van de HR,
legt uit waarom de hogeschool
heeft besloten hierin te stappen.
Niet alle hbo-instellingen hebben
diezelfde keuze gemaakt. ‘Het is
zowel landelijk als Europees
onderwijsbeleid om steeds meer
maatwerk aan te bieden, zodat
kandidaten ook via niet-reguliere
wegen hun hbo-diploma kunnen
halen. Als we dichter bij de
Lissabon-doelstellingen willen
komen, namelijk een bevolking
van 50 procent hoger opgeleiden
in 2020, dan moeten we verder
kijken dan de traditionele instroom
vanuit havo en mbo. Het EVC-
profiel en maatwerkwerktraject
passen in dat streven.’

hoe meet je kennis?
Marianne Zewald is coördinator
van het EVC Centrum. Zij vertelt
hoe zo’n traject in z’n werk gaat.
‘Iemand gaat pas een EVC-traject in
als wij het idee hebben dat de aan-
vraag kansrijk is. Een traject kost
de kandidaat zeker wel veertig uur.
Bovendien is het met 1450 euro
niet goedkoop. Het moet de
kandidaat dus wel iets opleveren.
Bijvoorbeeld een kortere studie-
duur als hij aansluitend voor een
hbo-diploma wil gaan of een
ervaringscertificaat waarmee hij
bij zijn werkgever kan proberen
promotie te krijgen.
‘Het traject begint met het samen-
stellen van een uitgebreid port-
folio. Daarop nodigen we de
kandidaat uit voor een assessment-
gesprek. Het lastigste aan de
procedure is het bewijzen dat een
kandidaat over competenties
beschikt die hij op de werkvloer
onder de knie heeft gekregen.
Mensen groeien ook door het
volgen van cursussen en na-
scholingstrajecten. Dit formele
leren is makkelijk te bewijzen.
Maar wat doe je als iemand zegt
dat hij door zijn werk inmiddels
over didactische vaardigheden
beschikt? Zo iemand moet dan
lesplannen kunnen laten zien, en
laten blijken dat hij diverse theo-
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EVC-kandidaat Wim Tempelaar
Nog anderhalf jaar te gaan
Wim Tempelaar is 57 jaar. Tot november 2008 werkte hij als adviseur bij een
opleiding- en adviesbureau. ‘Ik had gebruikgemaakt van de Levensloop-
regeling en een voettocht gemaakt naar Santiago de Compostella. Toen ik
terugkwam op het werk, gaf men aan niet verder met mij te willen. Er is een
regeling getroffen en ik moest me opnieuw oriënteren. Ik heb toen een loop-
baanassessment gedaan waar uitkwam dat jeugdzorg en onderwijs het best
bij mij passen. Na gesprekken met directeuren bij diverse instellingen
besloot ik voor het onderwijs te kiezen. Ik ben onbetaald als leraar wiskunde
en competentiegericht leren gaan werken op een vmbo. Daarnaast was stu-
deren ook een mogelijkheid om mijn doel te bereiken. Maar omdat ik een
post hbo-opleiding bedrijfskunde heb gedaan, kwam ik niet in aanmerking
voor zij-instroom. Dat is namelijk geen erkend hbo-diploma.’
April 2009 ging Tempelaar daarom een EVC-traject bij de Hogeschool
Rotterdam in. ‘Via gesprekken met de hogeschool bleek dat ik mij het beste
kon richten op de lerarenopleiding bedrijfseconomie. In het ervaringsprofiel
kwam ik vervolgens naar voren als een gedreven persoon met veel ervaring
in het vakgebied. Mijn lacunes lagen vooral op vakdidactisch terrein. Ik heb
al met al behoorlijk wat vrijstellingen gekregen. Ik moet nu nog 79 studie-
punten halen en 48 stagepunten. Ik hoop dat in anderhalf jaar te doen. Het
EVC-traject heeft me veel opgeleverd. Zonder EVC had ik de volledige studie
moeten doen, en was ik er niet meer aan begonnen.’

Met een ervaringscertificaat (EVC) kun je meten
hoeveel afstand je hebt tot een mbo- of hbo-diploma.
Als je door werkervaring bent gegroeid, kun je met dat

EVC in de hand een maatwerk mbo- of hbo-studie
volgen. Ook op de HR is een EVC Centrum gestart.
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rieën over didactische werkvormen
kent. Het is niet eenvoudig om
vervolgens te bepalen wat die er-
varingen waard zijn in vergelijking
tot de competenties uit het
bachelorprofiel. Daarom werken
er in het EVC Centrum speciaal
getrainde assessoren.’
En hoe wordt specifieke vakkennis
gemeten? ‘Een goed punt’, reageert
Zewald. ‘Want juist wat betreft die
kennis bestaat de koudwatervrees
dat we zomaar hbo-diploma’s gaan
weggeven. Dat is echt niet zo. Er
moet een bepaald basisniveau aan-
wezig zijn. Dat wordt ook getoetst.
Voor lerarenopleidingen is bijvoor-
beeld voor elk vak een kennisbasis
beschreven. De toets zal daarop
teruggrijpen. Iemand die leraar
Nederlands wil worden, moet aan-
tonen dat hij voldoende goed kan

spellen. Hij hoeft niet volleerd te
zijn, want hij krijgt aan het einde
van het EVC-traject geen diploma
mee. Hij krijgt wel een aangepast
programma zodat hij sneller kan
afstuderen. Hoe dat studie-
programma in elkaar zit, wordt
per persoon bekeken.’

mystery guest
Ook cvb-secretaris Herman
Veenema zat met vragen rondom
het EVC-traject en besloot de proef
op de som te nemen. Hij ging als
mystery guest zélf de procedure in.
‘Het EVC Centrum moet geen
wisselkantoor zijn waar je compe-
tenties kunt inwisselen voor een
hbo-diploma. Is het mogelijk om
met bluf dicht in de buurt van een
diploma te komen, dat wilde ik
onderzoeken.’

Veenema, van huis uit jurist, ging
op voor leraar Nederlands. ‘Het
samenstellen van het portfolio
kostte meer tijd dan ik had ge-
dacht. Maar ik keek vooral uit naar
het assessmentgesprek. Ik had me
goed voorbereid. Ik had een notitie
geschreven en was ook nog even
de boeken ingedoken. Ik kende de
rijmritmes, ik wist weer wat een
acrostichon was. Ik kwam een heel
eind, maar bij sociolinguïstiek viel
ik door de mand. Mijn eigen EVC-
traject heeft me vertrouwen gege-
ven in de procedure. Je kunt je er
echt niet doorheen bluffen.’
Toch zitten er wel haken en ogen
aan, stelt Veenema. ‘Een EVC-tra-
ject is per definitie een maatwerk-
traject. Dat heeft consequenties
voor de invoering. Hoe houd je het
studeerbaar? Kan een kandidaat

alle vakken die hij moet volgen
redelijk achter elkaar plakken of
vallen er grote gaten? Komt er een
praktisch rooster uit? Ik denk dat
een EVC-traject vooral zinvol is als
er een bepaalde massa is.’
Coördinator Marianne Zewald deelt
deze opvatting. ‘De invoering van
EVC’s kan nogal ingrijpen in de op-
leidingen. Jemeet op maat, dan
kan de klant dus ook onderwijs op
maat verlangen. Daarom is het
voor ons als hogeschool inderdaad
wenselijk als grote partijen, zoals
ROC’s die veel onbevoegde
docenten hebben of bedrijven uit
de financieel-economische hoek,
zich hiervoor aanmelden.’

EVC Centrum, e-mail evc@hro.nl,
telefoon 010 794 40 75.

EvdM

UP, Rotterdamse jongeren in beeld
Vincent Dekkers, docent digitale fotografie aan de Willem de
Kooning Academie, publiceerde onlangs het fotoboek UP.
Het boek is een documentaire van beeld en taal als reflectie
op de Rotterdamse jongerencultuur. Sinds 2005 foto-
grafeerde Dekkers honderden jongeren aan de hand van
thema’s als werk, sport en spel, leefomgeving en religie.
Het boek kwam tot stand in samenwerking met Your World.
Bron: WdKA
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Hoe richt je je leefomgeving in?
Dat is de kernvraag van het lecto-
raat van Kees Machielse dat valt
onder het kenniscentrum
Transurban van het IBB (Instituut
voor Bouw en Bedrijfskunde). ‘Ik
wil onze studenten leren niet al-
leen te kijken naar de mainstream.
Er is zoveel dat wij niet weten en
kennen, niet in een oogopslag
kunnen zien. Je moet je best doen
om de stad te doorgronden, zeker
als je voor de stad werkt. Op dit
moment ben ik geïnteresseerd in
Transition Towns, dat zijn klein-
schalige lokale gemeenschappen
die zelf aan de slag gaan om hun
manier van wonen, werken en

leven minder olieafhankelijk te
maken. Bijvoorbeeld door zoveel
mogelijk gewassen en materialen
uit de directe omgeving te gebrui-
ken om daarmee vervoersver-
vuiling te reduceren. In Rotterdam
zijn enkele kleinschalige initiatie-
ven. Ik volg die ontwikkeling goed
en geef studenten bijvoorbeeld de
opdracht om te zoeken naar plek-
ken waar op deze manier gewerkt
kan worden. Daarbij beschouw ik
gebiedsontwikkeling breder dan
alleen fysieke ontwikkeling. Ik wil
juist de invloed van menselijk ge-
drag op stedelijke ontwikkeling
onderzoeken.’

met z’n allen in de file
‘Een voorbeeld daarvan is de in-
vloed van moderne communicatie-
middelen op de vormgeving van
steden. Mensen zijn decennialang
primair op hun wijk gericht ge-
weest. Door de komst van internet
zijn we footloose geworden. Er is
eerder sprake van een wereld- dan
van een wijkoriëntatie. Dat wordt

zichtbaar in de leegstand in grote
winkelcomplexen. Kopen via inter-
net raakt steeds meer ingeburgerd.
Het aantal boekhandels neemt rap
af, terwijl bol.com floreert. Ook
uitzendbureaus en reisbureaus
beginnen uit het straatbeeld te
verdwijnen.
‘Elke stad is een samenballing van
ruimte en tijd. Je moet op een vas-
te tijd naar een bepaalde plek in de
stad om te werken. Je doet bood-
schappen op een vaste plaats,
tussen 8.00 en 20.00 uur. Ik vind
het nog altijd verbazingwekkend
dat we wel een beleid hebben voor
ruimtelijke ordening en geen tijds-
beleid. We kunnen nog steeds niet
’s avonds naar de huisarts of een
afspraak maken met een advocaat.
De meeste winkels zijn alleen over-
dag open. En dit terwijl de techniek
ons steeds meer mogelijkheden
geeft om onze eigen tijd te contro-
leren: Je kunt tv-programma’s op-
nemen om ze af te kijken als jij dat
wilt. Heb je geen tijd om de tele-
foon te beantwoorden, dan laat je
het antwoordapparaat voor je
werken. De internetverbindingen
zijn zo snel geworden dat werken
vanaf huis voor veel beroepen
mogelijk is. En toch staan we met
z’n allen in de file, terwijl onder-
zoek uitwijst dat het fileprobleem
is opgelost als tien procent van de
mensen niet meer tussen 7.00 uur
en 9.00 uur naar het werk gaat.’

thuiswerken
‘Aan het einde van de 20e eeuw
werd thuiswerken ook als oplos-
sing gezien voor het fileprobleem.
Toch is het nooit goed van de

grond gekomen omdat de techniek
nog niet zover was dat je thuis
gemakkelijk kon inloggen op je
bedrijfsnetwerk. Bovendien is
techniek alleen niet voldoende.
De controlegedachte zit diep in-
gebakken in onze genen: “Hoe
weet ik als leidinggevende of mijn
medewerker thuis wel echt aan het
werk is?” Ik stel een tegenvraag:
Hoe weet je of je medewerker
achter z’n bureau wel echt aan het
werk is? Om thuiswerken echt een
impuls te geven, moeten we in-
zetten op mentaliteitsverandering.
Hoe manage ik? Hoe geef ik ver-
trouwen?
‘De sky is ook the limit als het om
leren gaat. ICT kan veel meer in
het onderwijs worden gebruikt dan
nu het geval is. Toch wordt er
nauwelijks onderzoek naar gedaan
en beleid op ontwikkeld. Hoe
werken en leren wij in de toe-
komst? Nokia en Microsoft publi-
ceren daarover regelmatig filmpjes
op hun websites waarin ze hun
fantasie de vrije loop laten. Ik moe-
dig de hogeschool aan op deze
onderwerpen beleid te ontwik-
kelen. Ik denk graag mee!’

DvN
In het volgend nummer: Wat vinden bestuur

en medewerkers van de HR van thuiswerken?

‘Menselijk gedrag en de invloed daarvan op
de vormgeving van steden, dat is het onderwerp
waardoor ik gegrepen ben.’ Aan het woord is
Kees Machielse, lector gebiedsontwikkeling en
transitiemanagement. Profielen sprak met hem.
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‘Je moet je best doen
om de stad

te doorgronden’

Lector Kees
Machielse
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‘Onze droom is nu werkelijkheid;
een bedrijf waar hobby, passie en
ondernemen samenkomen’, staat
er op de site van het advies- en
onderzoeksbureau WEL Mobiliteit®
van Marcel Moor. In mei 2009, in
het hart van kredietcrisis, startte hij
dit bedrijf samen met Joël van den
Doel, ook een oud-HR-student
autotechniek.
‘Ik ben in februari afgestudeerd,
Joël net een paar maanden eerder’,
vertelt Moor. ‘Het was altijd mijn
grote droom om voor mezelf te
beginnen. Het leek een goed idee
om dat direct na het afstuderen te
doen. Je bent dan nog niet gewend
aan een dik salaris en voor een
advies- en onderzoeksbureau hoef

je niet veel te investeren. Daar
kwam bij dat we een uniek product
bieden. Niet veel bedrijven hebben
expertise op het gebied van groene
mobiliteit. Wij wel. We weten ook
hoe klanten de kosten van hun
wagenpark kunnen reduceren, en
daar is juist in tijden van crisis
behoefte aan. Bovendien opereren
wij niet op de consumentenmarkt.
Daar wordt de autobranche inder-
daad heel hard geraakt door de
crisis.’
Moor heeft een constante groei
doorgemaakt naar waar hij nu is.
‘Mijn vader is vrachtwagenchauf-
feur, dat heeft mijn interesse in
auto’s gevoed. Na de middelbare
school ben ik de opleiding mbo-

motorvoertuigen gaan doen; een
heel brede studie maar vooral uit-
voerend. Omdat ik mezelf niet
mijn hele leven in de werkplaats
zag staan, besloot ik om door te
studeren. Juist de management-
kant trok me en daarvoor moest ik
naar het hbo.’

technische voorsprong
Het eerste jaar op de hogeschool
was voor Moor een soort herhaling
van het mbo. Alleen het werken in
projectgroepen was nieuw. ‘Maar
wat betreft technische achtergrond
hadden wij mbo’ers een voor-
sprong op de havisten. En nog
steeds ben ik blij dat ik mbo heb
gedaan. Ik weet hoe het er in de
werkplaats aan toegaat. Ik snap
wat de medewerkers in het
magazijn doen. Dat heeft grote
voordelen.
‘Op de hogeschool heb ik vooral
geleerd om samen te werken.
Vergaderen, managen, plannen en
organiseren – het zijn vaardig-
heden die je in het werk dagelijks
gebruikt. De aandacht daarvoor
had wat mij betreft zelfs nog
steviger mogen zijn. Een vak als
rapporteren heb ik gemist. Ik heb
het wel in het keuzeonderwijs ge-

volgd, maar dat was niet genoeg.
In het bedrijfsleven moet je met
goede rapporten voor de dag
komen, kort en krachtig. Ik denk
daarom dat zo’n vak ook in het
reguliere lesaanbod thuishoort.’
Moor koos op de hogeschool voor
de duale opleidingsvariant. Vanaf
het derde jaar ging hij vier dagen
betaald aan het werk bij Kia
Nederland en één dag per week
naar school. Moor: ‘Ik ben heel
goed begeleid bij Kia Nederland en
kon door de duale route als pas
afgestudeerde toch al relevante
werkervaring laten zien. Ook heb
ik diverse opdrachten overgehou-
den aan mijn tijd bij Kia.’
WEL Mobiliteit® draait nu een paar
maanden. Moor werkt fulltime, zijn
partner Van den Doel, die ook nog
op de HR werkt als docent, is part-
time actief in het bedrijf. ‘Ik kan er
al van leven’, vertelt Moor. ‘We
hebben voldoende opdrachten,
zowel bij bedrijven als gemeentes,
en ik denk zeker dat het aantal nog
zal groeien. Als het economisch
beter gaat, zullen meer bedrijven
het weer aandurven om te inves-
teren, bijvoorbeeld in schonere en
goedkopere mobiliteit. En dan zijn
wij een aangewezen partij voor
advies en onderzoek.’

EvdM
www.welmobiliteit.nl

Marcel Moor heeft samen met een aantal

andere afgestudeerden een alumniverenging

autotechniek opgezet. Meer info vind je op

www.alumnidiero.nl.

Op de website kiesjestudie.nl staat bij de opleiding
autotechniek vermeld dat de conjuctuurgevoeligheid
van deze studie ‘erg hoog’ is. Toch zijn er afgestudeerden
die zelfs nu in de economische crisis
een eigen bedrijf durven starten in de automotive branche.
Oud-HR-student autotechniek Marcel Moor is een van hen.

CURRICULUM VITAE

2000-2004 studie mbo-voertuigen
2004-2009 HR-studie autotechniek
2009 start eigenbedrijf WEL Mobiliteit®

Tot 2009:
opleiding autotechniek

Nu: eigen bedrijf

Geleerd op de HR: werken in projectgroepen
Gemist op de HR: goed leren schrijven en

rapporteren
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Marcel Moor



22

De Hogeschool Rotterdam leidt
momenteel 3368 studenten op tot docent

in het voortgezet en basisonderwijs.
Waarschijnlijk zullen zij straks

tot hun 67ste moeten doorwerken.
Maar is dat wel een goed idee?

En hoe zit het voor hogeschooldocenten?
Wat doet de HR om hen fris en fruitig

langer te laten werken?

tekst: Esmé van der Molen illustratie: Marco Faasen

In 2020 is naar verwachting één op de vijf
Nederlanders 65 jaar of ouder, in 2050 is dat
zelfs één op vier. En dus moet iedereen langer
doorwerken. Terwijl het kabinet nog zint op
een constructie voor de zware beroepen, dringt
de vraag zich op hoe docenten in deze dis-
cussie staan.
Uit gegevens van de Nationale Enquête Arbeids-
omstandigheden blijkt dat het leraarschap
wordt ervaren als psychisch zwaar. Docenten in
het voortgezet onderwijs vinden hun werk het
zwaarst, gevolgd door basisschoolleerkrachten
en tot slot door docenten hoger onderwijs.
En is het voor de kinderen en jongeren die dat
onderwijs ontvangen überhaupt wel een goed
idee om een zestigplusser voor de klas te
hebben? Die knuppel gooide Ton van Haperen
in het hoenderhok. Van Haperen is leraar eco-
nomie, lerarenopleider en publicist. In oktober
schreef hij een niet mis te verstaan opinie-
artikel in NRC Handelsblad. Daarin stelt hij dat
volwassenen die met jeugd werken hun
‘moment van bederf’ hebben. ‘Net als bij als
profvoetballers en militairen houdt het voor
docenten een keer op’, verklaart Van Haperen
in een telefonisch interview. ‘Het aantal
docenten dat de 65 haalt, is niet voor niks
buitengewoon gering en áls ze het halen, dan
is het meestal niet zonder kleerscheuren. Ik
heb het zo vaak gezien: leraren die dertig jaar
prima hebben lesgegeven en ineens geen orde
meer kunnen houden. Kort voor het pensioen
branden ze af.

‘Ik vind dat ook niet raar. Om goed te kunnen
lesgeven, heb je een connectie met je leer-
lingen nodig. Als je ouder bent, is dat lastiger.
En dat heeft niks te maken met of je wel of niet
twittert of naar bijscholingscursussen gaat, het
is een kwestie van energie en heilig vuur.
Bovendien daalt je leercurve na je veertigste,
terwijl die van kinderen juist recht omhoog
gaat.’
Van Haperen is nu vijftig en merkt ook aan
zichzelf dat de jaren voor de klas beginnen te
tellen. ‘Van de leerlingen in mijn eerste jaar
voor de klas weet ik alle namen nog. De laatste
tien jaar is het één grijze massa geworden.
In het begin van mijn loopbaan ging ik nog
weleens een boterham met de leerlingen eten.
Dat is voorbij. Al die krasse knarren die vinden
dat ze fantastisch functioneren, zou ik willen
vragen of ze nog steeds twintig tot 25 uur voor
een havo 3-klas van 32 leerlingen zouden wil-
len staan. Dat gaat niet meer. In veel Europese
landen wordt dit gegeven gerespecteerd. Daar
stoppen leraren vaak voor hun zestigste.’

stimuleer sabbaticals
Jan Streumer, zelf 61 jaar, is lector van de
kenniskring Versterking beroepsonderwijs aan
de HR. Dat een leraar boven de zestig geen
connectie met jongeren meer zou kunnen
maken, vindt hij onzin. ‘Dat is nou juist de taak
en opdracht van een docent: snappen wat
kinderen doen en aansluiting zoeken bij hun
manier van leren en denken. Waarom zou
iemand van zestig dat ineens niet meer
kunnen?’
Toch vindt ook Streumer het vak van leraar,
zeker in het voortgezet onderwijs, behoorlijk
zwaar. ‘Ik geef het je te doen: 25 tot 30 jaar
voor de klas staan, terwijl de ene cohort na de
andere over je heen komt en je steeds dezelfde
riedel moet afsteken. Daar kun je uitgeput van
raken. In die zin begrijp ik dat de arbeids-
participatie van 55-plussers in het onderwijs
laag is.’

Toch moeten we ons daar niet bij neerleggen,
vindt Streumer. ‘Als alle oudere docenten het
onderwijs voor de pensioenleeftijd zouden
kunnen verlaten, zouden we met een enorme
vervangingsvraag zitten. Daarnaast geloof ik
dat we de ervaring van oudere docenten niet
zomaar down the drain moeten gooien. Ik denk
eerder dat het personeelsbeleid anders moet.
Je moet al vanaf het begin van de loopbaan
structureel inbouwen dat mensen blijven leren
en over de grenzen van hun organisatie heen
kijken. Stimuleer sabbaticals of stages bij
bedrijven die een link hebben met het vak-
gebied van de docent. En wees flexibel. Voer
een deeltijdpensioen in voor degenen die nog
graag werken maar een voltijdweek te zwaar
vinden. Geef een keer toestemming om buiten
de schoolvakanties weg te gaan en biedt plek-
ken van rust op de werkvloer. Het onderwijs
kan heel hectisch zijn. Even wat fysieke rust
kan al genoeg zijn om een werkdag tot een
goed einde te brengen.’

Houdbaar tot…

‘Het werk is niet moeilijker
naarmate je ouder wordt, wel zwaarder.’
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vier dagen werken
Terug naar de Hogeschool Rotterdam. Behalve
dat wij leraren opleiden, werken er ook 1780
docenten bij de hogeschool. Hun gemiddelde
leeftijd is 45,6 jaar; 25 procent is tussen de
40 tot 49 jaar en 32 procent is 50 tot 59 jaar.
Daarna neemt de arbeidsdeelname ras af. 11
procent van de HR-docenten is 60 tot 65 jaar
en slechts 1 procent is ouder dan 65 jaar.
Een minderheid van het huidige docentencorps
is zestig plus, maar gezien de grote groep
50 tot 59-jarigen zal hun aantal gaan stijgen.
Kunnen zij straks nog prima voor de klas of
denkt Van Haperen dat ook hogeschool-
docenten, werkend met jonge volwassenen,
‘hun moment van bederf’ dan zullen tegen-
komen?

‘Voor docenten in het hbo ligt het misschien
anders’, reageert Van Haperen. ‘Het delen van
kennis en ervaringen met een nieuwe garde is
denk ik beter te rijmen met oudere docenten
dan een havo 3-klas.’
Paul Teunissen (58 jaar) is docent economie bij
de lerarenopleiding en heeft sinds 1982 bij
verschillende instituten op de Hogeschool
Rotterdam gewerkt. ‘Ik denk wel dat ik zal
doorwerken tot mijn 65ste. Ik ben van na 1950
waardoor een voordelige FPU er voor mij niet
in zit. Maar dat vind ik niet zo erg.’

Is het werk moeilijker nu hij ouder is? ‘Nee’,
vindt Teunissen. ‘Maar het is wel zwaarder. Als
je voor de klas staat, ben je daar met je volle
aandacht mee bezig. Het is inspannend. Ik
merk dat ik nu meer tijd dan vroeger nodig heb
om te recupereren. Daarom werk ik vier dagen,
en geen vijf meer. Ik vind het niet per se
moeilijker om aansluiting te vinden bij de
studenten. Jongeren schijnen veranderd te zijn,
maar deep down vind ik ze nog hetzelfde als
twintig jaar geleden. Wat wel anders is, is de
manier van studeren, de moderne communi-
catiemiddelen als internet en sociale net-
werken. Maar daar ben ik in mee veranderd.’

motivatie
Behalve de vraag of oudere docenten nog
geschikt zijn voor het vak, is het ook relevant
om te weten of zij nog willen werken. Onlangs
presenteerde de HR een onderzoek naar de
bereidheid van het personeel om door te
werken tot het pensioen. Onderzoeker Jolien
de Weerdt (24): ‘Opvallend is dat die bereidheid
op de HR hoger is dan elders in het onderwijs.
42,1 procent van de HR-medewerkers is
gemotiveerd tot doorwerken tot het pensioen
tegenover 39,2 procent binnen de rest van de
onderwijssector. Daarbij vindt 81,1 procent
zichzelf ook in staat om zo lang door te
werken.’
Dat neemt niet weg dat ook op de HR nog
steeds een meerderheid aangeeft niet gemoti-
veerd te zijn tot doorwerken tot de pensioen-
leeftijd (43,1 procent). Hoe ga je daar als
organisatie mee om? Jan Roelof (56) is als lid
van het college van bestuur belast met het
personeelsbeleid. ‘Kijkend naar de situatie van
de afgelopen vier jaar, dan gaat op onze
hogeschool 30 procent met 62 jaar met
pensioen, nog eens 30 procent na z’n 62ste en
40 procent vóór het 62ste jaar. Wat betreft de
verhoging van de pensioenleeftijd gaat het nu
en op de middellange termijn vooral om door-
werken tot 65. Pas over tien jaar speelt die
verhoging van de pensioenleeftijd.
‘Het is duidelijk dat een kleine meerderheid
liever eerder stopt. Dat brengen we in
planningsgesprekken aan de orde. De HR
is zo’n grote instelling dat er genoeg ver-
schillende taken zijn. Je moet dus tot een goed
takenpakket per docent kunnen komen.
Daarnaast zijn er regelingen om korter te gaan
werken en kan elke docent tien procent
werktijd inzetten voor scholing. Bovendien
verwacht ik dat het deeltijdpensioen de
komende jaren een grote vlucht zal nemen.’
Maar belangrijk is ook dat het personeels-
bestand evenwichtig is opgebouwd, stelt
Roelof: ‘En met een gemiddelde leeftijd van
45,6 jaar zit dat bij ons wel goed. De meeste
instituten hebben een mix van oude en jonge
garde.’

65, 67?



Verdrijf je winterdepressie in deze donkere dagen
door naar het theater te gaan.

Snorro, de gemaskerde held
leent zich daar uitstekend voor.

Profielen sprak met acteur Gijs Naber
en Leo Maliepaard, verantwoordelijk voor grime.
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Het RO Theater brengt elk jaar rond
de kerst een familievoorstelling.
Dat is net zo Rotterdams als de
Euromast of de Erasmusbrug. Het
is zelfs een exportproduct naar de
rest van het land geworden. Vooral
als de namen van regisseur Pieter
Kramer en schrijver Don Duyns
eraan verbonden zijn. Twee jaar
geleden trokken zij tienduizenden
mensen naar het theater voor het
grappige en hevig ontsporende
sprookjes-stuk Lang en Gelukkig.
En nu is daar dus Snorro, de
gemaskerde held, losjes geïn-
spireerd op die andere held van de
pampa: Zorro. Niemand mag weten
dat achter deze bestrijder van on-
recht de pappige rijkeluiszoon Don
José schuilgaat. El Commandante
(Bart Slegers) is het kwaad in eigen
persoon. Hij jat geld van de armen
en ronselt kindslaven voor de
goudmijn. Doňa Corrie (Loes Luca)
en het paard Wervelwind (Gijs
Naber) helpen Snorro (Dick van den
Toorn) bij zijn heldendaden. Ze
kunnen alleen niks voor hem
betekenen in zijn zoektocht naar
liefde. Hij heeft een oogje op de
mooie Conchita (Meral Polat), maar
wordt als Don José uitgehuwelijkt
aan zijn nichtje Dolores, dochter
van tante Esmeralda (Marcel
Musters).
Dit alles wordt gegoten in de vorm
van een traditioneel Engelse
christmas pantomine. Ook Lang en
Gelukkig was geïnspireerd op deze
vorm van theater met stijlvormen
als zaal-participatie, mannen in
vrouwenrollen, acteurs in dieren-
kostuum, kinderen op het toneel
en bekende liedjes met nieuwe
teksten. Zo pakt Conchita uit met
een danklied aan Snorro op de wijs
van het reclamelied Merci, dat jij
er bent en is Marcel Musters (be-
kend van Oud Geld, Hertenkamp,
Gooische Vrouwen) een hevig

tekst: Esmé van der Molen m.m.v. Jos van Nierop fotografie: Leo van Velzen

SNORRO
TO THE RESCUE!

Goed tegen de winterdip
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Vrienden
Ties B. komt terug in mijn leven via Facebook. Hij heeft een
vriendschapsverzoek naar mij gestuurd. We kennen elkaar
van de middelbare school, tien jaar geleden hebben we onze
eerste espresso gedronken in Rome, in een bar aan Piazza
Navona. Staand. Dat schept een band.
Ik willig het verzoek gretig in. In het echte leven heb ik vrij-
wel geen vrienden. Collega’s: ja. Familieleden: ja. Vijanden:
ja. Maar vrienden: nee. Op Facebook heb ik op dit moment
177 vrienden. Het klinkt misschien treurig, maar ik heb liever
vrienden via Facebook dan in het echt. Facebook-vrienden
bellen je nooit op, verwachten niet dat je op hun verjaardag
komt en lenen ook geen dichtbundels uit je boekenkast die
je zelden terugziet.
Ties B. woont in Denemarken, blijkt uit zijn profiel op
Facebook. Ik bekijk foto’s waarop hij staat. Dezelfde jongen
als in de bar van Piazza Navona, maar dan tien jaar ouder.
Dit is wat een decennium doet met een jongen: hij reist, hij
wordt verliefd, hij emigreert, hij wordt vader. Op een van de
foto’s staat Ties B. naast een blonde vrouw met een prachtige
buik. Haar naam is Elísabet L., ze heeft 149 vrienden, van wie
één gemeenschappelijke: Ties B.
Ik verstuur een vriendschapsverzoek naar Elísabet L.. Het is
vreemd om geen vriend te zijn met de vriendin van je vriend.
Na enkele dagen wordt mijn verzoek ingewilligd. Zonder
verdere toelichting, zoals dat gaat bij Facebook. Je kunt
vrienden worden zonder ooit een woord met elkaar te
hebben gewisseld.
De foto’s van Elísabet L. gaan ver terug in de tijd. Ik zie haar
steeds jonger worden, totdat ze een decennium terug op het
strand staat met vriendinnen. Lachende meisjes, blonde
haren die in de wind waaien. Dan is daar de foto waarop je
stiekem hebt gewacht: Elísabet L. die wordt gekust door een
Deense jongen. Waarschijnlijk een klasgenoot. Er volgen
meer foto’s van verliefdheid. Verstrengelde handen op het
strand, geknuffel bij het kampvuur. De jongen is getagd.
Hij heet Ulfar M. en heeft 78 vrienden, van wie één gemeen-
schappelijke: Elísabet L.
Ik verstuur Ulfar M. een vriendschapsverzoek, maar krijg
geen antwoord. En zo blijf ik één muisklik verwijderd van
het verdere verloop van zijn leven. Nu moet ik het zelf ver-
zinnen, en dat is toch vaak een droevig verhaal over
eenzaamheid.

Ernest van der Kwast is schrijver, organisator van literatuur-
festivals zoals Nur Literatur en gastheer van de Rotterdamse
live talkshow De Unie Late Night.
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zwetende, seksueel droogstaande
Big Mama, met bijbehorende boe-
zem.

who’s bad?
Acteur Gijs Naber neemt net als de
andere hoofdrolspelers twee rollen
voor zijn rekening; die van de
gemene premiejager en van het
edele paard Wervelwind. In Lang
en Gelukkig was hij samen met
Alex Klaasen een van Assepoesters
gemene stiefzussen (Paris en
Hilton) en daarom is hij – hoewel
een van de jongere acteurs – al
ervaren in dit genre. ‘Het is heel
leuk om iemand te spelen die
ongegeneerd slecht is. Alles aan de
premiejager is slecht: zijn karakter,
zijn uiterlijk, zijn zang. Tijdens het
repeteren ging ik een keer voor de
gein van het toneel af met de
moonwalk. Zo kwam het dat ik
mijn personage Michael Jackson-
achtige trekjes heb gegeven, met
het lied Bad en de hand in het
kruis-gebaar.’
Het spelen van het paard noemt
Naber ‘een uitdaging’. ‘Het effect
van een dierenpak is heel groot,
heb ik gemerkt. Maar het is niet
makkelijk. In dat pak zie ik bijna
niks. Ik kan dus minder vertrouwen
op de interactie met het publiek.
Het acteren komt daardoor meer
aan op intuïtie.’
Al doet de hilariteit soms anders
vermoeden, de voorstelling zit vol
technisch vernuft. Dat zit in de
decors, de stunts met echte stunt-
mannen en in de vele kostuum-
wisselingen. Naber: ‘We hebben
zeven weken gerepeteerd en voor-
al veel geoefend op de technische
details en logistiek. Het lijkt soms
een grote warboel achter het
toneel. Maar er staat een heel team
van medewerkers voor je klaar om
je voor te bereiden op de volgende
scène.’

Eén van die mensen is Leo
Maliepaard, verantwoordelijk voor
grime en haarwerk. ‘Er zijn zeker
zo’n dertig tot veertig verkleed-
partijen in het stuk en van de
make-up staan we met z’n drieën.
Het verkleden gebeurt in een
razend tempo. Daarom gebruiken
we klittenband in de kleding, dat
gaat sneller aan en uit. Vooral bij
Marcel Musters moeten we haast
maken. Terwijl twee mensen van
kostuum hem helpen met het aan-
trekken van de jurk en het om-
hangen van zijn neptieten, staan
wij eromheen te dansen.’ De acteur
krijgt een pruik aangemeten en
Maliepaard zorgt voor de oog-
schaduw en de oorbellen. ‘De
lippenstift doet Marcel zelf, en als
alles klaar is, is het rennen maar.
Het is secondewerk.’
Het vervaardigen van de ruim
tachtig – soms heel uitbundige –
kostuums is een grote klus
geweest. Maliepaard: ‘Het ontwerp
is van Sabine Snijders. Vijf man
hebben er gedurende acht weken
continu aan gewerkt, en dan zijn
de kostuums voor de muzikanten
nog gemaakt in Mexico.’

net zo leuk?
Kosten noch moeite lijken
gespaard, zeker ook als het gaat
om de cast. Gaat het lukken om
het publiek te overtuigen dat
Snorro net zo leuk is als Lang en
Gelukkig? ‘Die verwachting hebben
we vrij snel losgelaten’, zegt Gijs
Naber. ‘En dus ook de druk. Dit is
een andere voorstelling. Dit is
gewoon: Snorro.’

WIN KAARTJES VOOR SNORRO

Check de prijsvraag op www.profielen.hro.nl
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boek
Nooit meer dieren eten *****
In 1995 bracht de Brit Allen Carr het boek
Stoppen met roken uit. Wereldwijd lukte het
miljoenen rokers om met behulp van dit boek
van hun verslaving af te komen. Hoe zullen we
over tien jaar terugkijken op het boek Dieren
eten van de Amerikaanse schrijver Jonathan
Safran Foer? Als een filosofische zoektocht naar
de manier waarop we ons mens-zijn en onze
relatie tot dieren bepalen? Als een onderzoek
naar de bio-industrie óf als het boek waarmee
het eindelijk lukte om vegetariër te worden.
Safran Foer was jarenlang afwisselend vege-
tariër en diereneter, totdat hij vader werd en
zich ging afvragen welke gevolgen zijn eigen
consumeren had op dier en milieu. Een jaren-
lang onderzoek in de literatuur, filosofie, weten-
schap en real life volgde. Hij interviewde acti-
visten, bio-industrieboeren, bezocht samen met
een activist in het nachtelijk uur een kalkoenen-
farm, en hij reflecteerde op zijn eigen leven. Zo
vertelt hij over zijn oma die blootsvoets de
Tweede Wereldoorlog overleefde, maar toch –
bijna uitgehongerd – een maaltijd afsloeg om-
dat die niet koosjer was. Ook schrijft hij over de
liefde voor zijn hond George om de lezer daar-
na aan een gedachte-experiment te onderwer-
pen: Waarom eten we eigenlijk geen honden?
Lustig argumenteert hij erop los hoeveel
minder belastend dat is voor het milieu in
vergelijking tot het eten van dieren uit de bio-
industrie. De bijdrage van deze bedrijfstak aan
het broeikaseffect is 40 procent (!) hoger dan
die van de transportsector. Het zijn dit soort
confrontaties die het boek van Safran Foer uit-
tillen boven dat wat het ook had kunnen zijn:
een gruwelenkabinet over de bio-industrie.
Juist die onderzoekende, niet-activistische toon
maakt zijn boodschap sterker. En effectiever.
Want je moet wel over een heel sterke maag
beschikken om na het lezen van dit boek nog
argeloos je vork te prikken in een dier.

EvdM

filmfestival
Rustig aan in switi Sranan *****
Tot de afschaffing van slavernij in 1863 heeft
Nederland in ruim tweehonderd jaar tijd meer
dan vijfhonderdduizend slaven vanuit Afrika
naar haar koloniën verscheept. Een van deze
koloniën was Suriname, waar de slaven op
plantages moesten werken. Doordat Suriname
een dichtbegroeid land is, zagen veel van deze
slaven kans te ontsnappen aan hun overheer-
sers om een nieuw leven op te bouwen in de
dichte oerwouden ten zuiden van de bewoonde
kustlijn. Afstammelingen van deze Surinaamse
bevolkingsgroep worden de marrons genoemd,
en veel van deze dorpen bestaan nog steeds.
Let Each One Go Where He May is het lange
filmdebuut van Ben Russel, en te zien tijdens
het International Film Festival Rotterdam. De
film is geheel in Suriname opgenomen, en volgt
twee marronbroers op hun tocht vanuit het
noorden van Suriname naar hun dorp aan de
Boven Surinamerivier, een herhaling van de reis
die hun voorouders maakten toen ook zij uit de
slavernij waren ontsnapt.
Althans, zo luidt de beschrijving die bij de film
wordt gegeven. Niet in de laatste plaats door-
dat er niet of nauwelijks (verstaanbaar) wordt
gesproken, wordt een plot eigenlijk nooit
duidelijk. De film bestaat uit dertien scènes van
elk zo'n tien minuten waarin niet is geknipt. Dit
betekent dat er vaak minutenlang hetzelfde in
beeld is, zoals een bus vol Surinamers, of de
rug van een van de broers terwijl hij aan het
kanoën is. De regisseur neemt de kijker als het
ware mee op de reis alsof hij er zelf bij is. Dit
zorgt af en toe voor mooie beelden, maar voor
mooiemomenten bijna nooit. Een goede speel-
film is Russels debuut dan ook niet geworden,
wel een aardig en vooral ook typerend plaatje
van Suriname, het land waar haast niet bestaat
en niets moet.

AvW

site
Online hulp als heilige missie *****
Algehele paniek! Niet omdat er weer eens
een deadline in je nek hijgt, maar omdat
het hard werken je onmogelijk wordt
gemaakt door je computer. Crash, blauw
scherm, rookpluimpje uit je pc, kortom: je
bent f#*!~d.
Nou zijn er van die mensen met digitale
wondervrienden (zoals ondergetekende)

die voor een goede fles wijn een hoop
geregeld krijgen, maar voor de ongelukkige
digibeten onder ons is er een alternatief. Het
enige probleem dat je hoeft op te lossen, is
een computer vinden die het wél doet. Op het
net wemelt het namelijk van de sites die pc-
hulp aanbieden, al dan niet betaald en al dan
niet echt behulpzaam. Onze suggestie:
www.helpmij.nl. Niet alleen is het adres
makkelijk te onthouden, maar daarnaast
bieden ze ook echt goede, begrijpelijke en
kosteloze hulp.
Helpmij.nl is een heuse vereniging met ruim
160.000 leden. Op het forum zetten zij zich in
om je probleem te verhelpen. En gek genoeg
doen ze ook echt hard hun best. Met
engelengeduld blijven ze oplossingen
aandragen en ook aan de nazorg wordt
gedacht met tips om toekomstige problemen
te vermijden. Geen vraag is te dom en zelfs
met een vraag als ‘hij doet helemaal niks meer’
weten ze nog raad. Het lijkt wel alsof deze
leden van online hulpverlening hun heilige
missie hebben gemaakt!
Om een niet eerder gestelde vraag te posten
op het forum, kan je je gratis registreren. Ook
is er de optie om betaald lid te worden. Als
vriend van een computerwonder heeft
ondergetekende dit achterwege gelaten, dus
de voordelen hiervan blijven onduidelijk, al
vermeldt de site wel dat je automatisch
meedingt bij de verloting van een T-shirt
(wauw) of bungalowvakantie (ook wauw).
Kortom: vergeet de paniek, onthoud voortaan
www.helpmij.nl en al uw pc-problemen
kunnen verleden tijd zijn.

RJ
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cd
Hét album van 2009: Tijdsgeest gevangen
in muziek *****
Wat was het beste album van 2009? Hoewel de
muziekwereld ook in 2009 als vanouds werd
gedomineerd door Angelsaksische artiesten
(Lady Gaga, Jay-Z, Lilly Allen, Arctic Monkeys, to
name but a few), was er ook een interessante
ontwikkeling te zien die gelijke tred lijkt te
houden met de wereldpolitiek. In zijn bezoek
aan Azië in november liet president Obama het
duidelijk merken: het Westen heeft door de
economische crisis niet meer de voorheen
vanzelfsprekende upper hand. De scheiding
tussen Oost en West wordt vager, zowel
economisch als cultureel. Was voorheen
Bollywood foute kitsch, dat imago is rap aan
het veranderen. Het verbijsterende succes van
de Indiaas/Britse film Slumdog Millionaire (acht
Oscars) bewees dit. Over de film is genoeg
gezegd, de soundtrack verdient een
onafhankelijk eerbetoon. Fascinerend is dat
zowel de Indiase compomist/producer van het
album A.R. Rahman als de Sri Lankaanse
zangeres M.I.A. die erop te horen is, werden
gerankt in de TIME magazine-lijst van 100
world’s most influential people of 2009. En dat
is niet zomaar een lijstje, daarin sta je zij aan zij
met levende legenden als Hillary Clinton en
Tiger Woods.
Het nummer Jai Ho, waarop in de film de
hoofdpersonen na het happy end in het
treinstation van Mumbai hun Bollywood-
dansact opvoeren, is inmiddels het alternatieve
volkslied van India geworden. Het ultiem coole
Paper Planes van M.I.A. is het perfecte
voorbeeld van East meets West: brutaal,
authentiek en vernieuwend. En hetzelfde geldt
voor openingstrack O… Saya (ook goed voor
een Oscar-nominatie), die doordendert als een
stoomlocomotief. De hele cd geeft als geen
andere de huidige tijdsgeest weer, van een
wereld van globalisering en gelijke kansen.
Daarom is Slumdog-de-soundtrack wat mij
betreft hét album van 2009.

SaS

film
KEVBDD de film
Buitengewoon goed gelukt *****
Het boek werd verguisd door critici vanwege te
plat, te commercieel. Maar er zijn maar weinig
mensen die de laatste passage van Kluuns Komt
een vrouw bij de dokter (KEVBDD), waarin Stijns
vrouw Carmen sterft aan de gevolgen van
uitgezaaide borstkanker, zonder brok in de keel
hebben uitgelezen. Het boek riep heftige en

tegenstrijdige emoties op – daarom was het
waarschijnlijk ook zo’n enorm verkoopsucces
(bijna een miljoen exemplaren). Een verfilming
was te verwachten. Oud-soap-ster en inmiddels
steenrijk tv-producent Reinout Oerlemans nam
verrassend genoeg de klus op zich, zowel regie
als productie. Het is ‘zijn’ film geworden en dat
heeft niet verkeerd uitgepakt.
Kosten noch moeite zijn gespaard, de filmcrew
vloog de hele wereld over om elke scène op de
juiste locatie te draaien. De twee hoofdrol-
spelers hebben een enorme chemie met elkaar
en dat is prettig om naar te kijken. Een prach-
tige Carice van Houten speelt Carmen. Sterk,
sexy en kwetsbaar tegelijk. Womanizer Stijn
wordt gespeeld door Barry Atsma (onder andere
De Storm). Hij is de perfecte Stijn, sympathiek,
naturel en bijzonder prettig voor het oog. Dat is
niet onbelangrijk aangezien hij bijna constant
in beeld is, niet zelden naakt of zeer close-up
met een gepijnigde blik en betraande ogen.
KEVBDD schuurt af en toe tegen het randje van
‘over-the-top’ emotie aan, maar toch gaat
Oerlemans nergens echt uit de bocht. Met dank
aan zijn uitstekende acteurs. In de film wordt
meer dan in het boek de relatie tussen Carmen
en Stijn uitgediept. De seks is er nog steeds, de
geilheid, de humor en de afschuw voor het
gedrag van een verwarde man die zijn
doodzieke vrouw bedriegt. Maar de film moest
vooral ‘een ode aan de liefde’ worden, aldus de
makers. En dat is gelukt. Buitengewoon goed
zelfs.

SaS

boek
Slechte thriller, mooi reisverslag *****
Paul Theroux is een bekende schrijver van reis-
verslagen en romans. Zijn jongste boek De dode
hand combineert indrukken van India met een
thrillerverhaallijn, waarbij het eerste beter lukt
dan het tweede. De kracht van het boek zit hem
vooral in de terloopse beschrijvingen van het
land. De benauwde miljoenenstad Calcutta
waar je als individu door vermorzeld kunt
worden, verschijnt door de woorden van
Theroux voor je ogen. De Indiase cultuur, de
rolverdeling tussen mannen en vrouwen, de
Aziatische omslachtigheid van communiceren,
de twee gezichten – exotisch en aantrekkelijk,
maar ook wreed en mensonterend – worden
treffend neergezet.
Theroux heeft zichzelf een cameo toebedeeld
en verschijnt in het boek als de gerenommeerde
auteur Paul Theroux die een gesprek voert met
de – fictieve – hoofdpersoon, Jerry Delfont.
Delfont is ook een reizende schrijver, maar een
gemakzuchtige met een midlifecrisis en een
scherp besef dat hij altijd in de marge is blijven
hangen. Delfont haat Theroux om zijn succes en
zijn vermogen om Delfont te ontmaskeren als
de aansteller die hij is.
Lezers beschouwen reizende schrijvers als
avonturiers die de meest vreselijke ontberingen
doorstaan. Maar Delfont is geen reiziger gewor-
den om gevaren het hoofd te bieden. Hij pro-
beert vooral om echte verantwoordelijkheden
‘thuis’ te ontlopen en de schijn van interessant-
heid op te houden. ‘Ik moet volgende week in
Bangkok zijn’, om daar vervolgens lamlendig op
een hotelkamer te hangen. Deze oprispingen
van twijfel en zelfreflectie zijn aardig. Maar de
eigenlijke verhaallijn is matig. Een ongeloof-
waardige reeks karakters en gebeurtenissen
volgt elkaar op: Delfont die in de ban raakt van
een vrouw waar vanaf pagina 1 de onraad van
afdruipt, een cliché-plot over uitbuiting van rijk
versus arm. En dat leidt alleen maar af van waar
het werkelijk over gaat: het land, het reizen en
de ervaring.

SaS



13.55 uur
‘Ik zal tijdens het interview
schrijven’, overlegt Ling met
medestudenten Liefung en Andy.
‘Dan kunnen jullie de tekst later
wel aanvullen.’ Bij het Eden Savoy
Hotel wachten de drie studenten
op Wang Anyi. Ze vertellen dat ze
het interview willen beginnen met
persoonlijke vragen, zodat het
gesprek prettig en informeel zal
verlopen. Ling: ‘We willen haar
bijvoorbeeld vragen wat ze van
Nederland vindt.’ Echt
zenuwachtig is het drietal niet,
hoewel de taalbarrière wellicht
een probleem kan zijn. Ling: ‘We
spreken allemaal een dialect en
krijgen op school les in Mandarijn
– het ABC van China – dat we niet
zo heel goed beheersen. Het
interview is waarschijnlijk in die
taal; lastig, maar het zal wel
lukken.’ Echt goed kenden de drie
Anyi overigens niet. Andy zag
alleen een boekverfilming. En
Ling? ‘Ik kende haar niet. Ik kende
alleen Lulu Wang.’

tma-student

LING CHEN
Profielen liep een dag mee met Ling Chen,

derdejaars student trade management gericht op
Azië (tma). Samen met twee medestudenten

kreeg hij de kans om de bekende Chinese
schrijfster Wang Anyi te interviewen. Zij bezocht
Rotterdam vanwege de viering van de 30-jarige
zusterrelatie tussen Rotterdam en Shanghai.

Meelopen met …
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14.05 uur
Met een medewerkster van de
bibliotheek en een tolk arriveert
Wang Anyi bij het hotel. De twee
metgezellen van de schrijfster
vertrekken echter meteen. Anyi
brengt nog even haar spullen naar
de hotelkamer. ‘En nou is de tolk
weg’, stelt Ling enigszins
verbaasd vast. ‘Ik hoorde haar
zeggen dat wij toch wel Chinees
spreken.’ Aan de anderen stelt
Ling voor om Anyi straks eerst te
vragen of ze koffie wil. Ling: ‘Maar
hoe vraag je dat in Mandarijn?’

14.15 uur
Het interview in de lobby van het
hotel begint. De rolverdeling is
helder: vooral Andy stelt de
vragen, Liefung vertaalt de
antwoorden zonodig voor Ling die
aantekeningen maakt. En Wang
Anyi praat; zachtjes en rustig. Af
en toe vallen er wat herkenbare
woorden en namen. Amsterdam,
Shanghai en Van Gong. Van Gong?
Anyi praat over de Nederlandse
schilder. Andy: ‘Oh, Van Gogh!’ Er
wordt gelachen. Het interview
verloopt zo te zien, en te horen
aan het gelach, gemoedelijk.
Soms begrijpen de studenten en
de schrijfster elkaar niet en wijst
Andy haar op een woord uit zijn
aantekeningen. Na een half uur
wordt het interview afgerond.
Liefung, Andy en Ling zijn onder
de indruk. ‘Ze was heel aardig en
vond onze rolverdeling grappig’,
vertelt Ling. En Liefung: ‘Ze stelde
ook vragen aan ons, over onze
studie en wat voor verslagen we
moesten maken.’

15.15 uur
Ling stapt op de locatie Kralingse
Zoom de docentenkamer binnen.
‘Hoe ging het?’ vraagt docent
Mandarijn Jing Cai die dit
interview voor de studenten
mogelijk maakte. Ling brengt
verslag uit en vertelt over de
rolverdeling en wat Wang Anyi
allemaal heeft verteld. Nu moet
het interview dat op de website
van de Gemeentebibliotheek
Rotterdam komt te staan, nog
worden uitgewerkt. Ling: ‘Dat ga
ik vanavond en morgen doen.
Daarna kijken Liefung en Andy er
nog naar.’ Prima, vindt de docent.
‘Maar ik wil het nog wel even zien
voordat het naar de bibliotheek
gaat.’

JvN


