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 ‘Ik heb een maand lang 
 alleen maar ‘waste’ gegeten 
 en ik leef nog steeds.’

STARTENDE 
DOCENTEN

Hoe vergaat het hen 
op de HR? 

 groenten



In memoriam

Jan Dirk Snaauw
Docent Bouwkunde 

Op 4 januari 2015 is Jan Dirk Snaauw op 64-jarige leeftijd 
overleden. Jan Dirk is in 1999 in dienst gekomen als docent 
bouwkunde. Anderhalf jaar geleden ging het niet goed met 
zijn gezondheid en moest hij het onderwijs geven achter zich 
laten.
 
Het kostte hem veel moeite en hij bleef hoopvol uitzien naar 
een terugkeer naar zijn studenten en collega-docenten. 
Hij was voor de studenten een inspirator, voor zijn collega- 
docenten vaak een mentor en een collega met een duidelijke 
eigen wil en visie. De laatste jaren vulde Jan Dirk vooral het 
programma van de minor van de opleiding bouwkunde en 
dit deed hij met groot enthousiasme.
 
We leven mee met de nabestaanden en wensen iedereen veel 
sterkte om het verlies te verwerken.
 
Directie en medewerkers Instituut voor de Gebouwde Omgeving

INHOUD

<SACHA ECKES
Kunstenaar
Schilderen, illustratie en 
cartoons; dat is waar 
kunstenaar Sacha Eckes 
haar werkdagen mee 
vult. Zie haar illustratie 
bij het artikel over 
beïnvloeding van 
studenten bij de NSE, 
p. 26.

<EVELIEN VAN VUGT 
Artdirector vanuit 
Zurich
Evelien geeft Profi elen 
een internationaal 
tintje. Zij maakte dit 
nummer vanuit Zürich, 
jawel Zwitserland, waar 
zij momenteel woont.

HANS REITZEMA>
Fotograaf

Twee petten heeft hij: 
fotograaf (o.a. Gers!, 

Helden, De Rotterdamse 
fotograaf) en be-

leidsmedewerker bij de 
HR. Blader naar p.20 

voor zijn 5 docenten-
portretten.
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Tweebeenwortels, tweelingtomaten en bijzondere bieten 
belanden maar al te vaak in de kliko. 
Lisanne van Zwol doet er met haar 
bedrijf Kromkommer alles aan 
dit te voorkomen.

LISANNE REDT GEKKE GROENTEN
INTERVIEW

MISSELIJK
 VAN DE

 TENTAMENANGST
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RUIM EEN KWART VAN DE HR-DOCENTEN IS KORTER DAN DRIE JAAR 
IN DIENST BIJ DE HOGESCHOOL. Zij vormen volgens de statistieken 
een ‘kwetsbare’ groep. Ongeveer een derde van de uitstromende hbo-
docenten heeft namelijk minder dan drie jaar gewerkt in het hbo, zo 
blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor 2014 van Zestor. Reden voor het 
vroege vertrek is vaak het aflopen van een tijdelijk contract, maar 
gebrek aan sturing en loopbaanmogelijkheden, uitgekeken zijn op het 
takenpakket en de hoge werkdruk worden ook genoemd. De uitstro-
mers zijn voornamelijk 25 tot 35-jarigen en 55-plussers. 
Het geeft stof tot nadenken, ook op de HR waar veel nieuwe col-

lega’s zijn en worden binnengehaald. ‘Meer docenten voor de klas’ 
is een van de doelen van het kwaliteitsprogramma Focus. En daar 
heeft het college van bestuur de komende jaren extra geld voor 
gereserveerd, oplopend tot zo’n 17 miljoen euro.O

Bronnen: AIC Informatievoorziening Hogeschool Rotterdam, 
peildatum 31-12-2014 
Arbeidsmarktmonitor 2014, Zestor
Lees meer over startende docenten op de HR op p. 5, in de beeldreportage 
op p. 20, en in de cijferbalk op p. 6.

INFOGRAPHIC NIEUWS

‘BIJ DE LERARENOPLEIDINGEN WAREN VEEL 
NIEUWE DOCENTEN BINNEN EEN PAAR JAAR 
WEER VERTROKKEN. Hun contract werd niet 
verlengd of ze kozen er zelf voor om te weg te 
gaan. Dat was een verliespost voor het instituut en 
de docenten zelf. Onze directeur Rob Elgershuizen 
heeft de interne coaches toen de opdracht gegeven 
om een programma voor starters te ontwikkelen.’
Aan het woord is Mieke Bosch, docent bij het In-
stituut voor Lerarenopleidingen (IvL) en een van 
de vier interne coaches van het instituut. Vorig jaar 
verwelkomde IvL 18 nieuwe collega’s, dit jaar zijn 
het er 22 op een docentencorps van ongeveer 250 
personen. Over alle instituten gekeken telde de HR 
eind 2014 531 nieuwe docenten, samen 366 fte. 
Sinds vorig collegejaar krijgen de startende docen-
ten bij IvL een inwerkprogramma van drie jaar. In 
het eerste jaar komen ze regelmatig bijeen voor een 
groepsintervisie en volgen ze workshops over on-
derwerpen als het digibord, didactische werkvor-
men of ptd (taaktoedeling docenten). In het tweede 
jaar staat de keuze bij de opleiding centraal: wat 
willen ze ontwikkelen? Willen ze bijvoorbeeld stu-
dieloopbaancoach worden of stagebegeleider? Ook 
gaan ze dan aan de slag met een beeldcoach die de 
docent in de klas filmt. Het programma voor het 
derde jaar is nog in ontwikkeling.

hoogopgeleid
Het valt Mieke Bosch, die zelf acht docenten 
onder haar hoede heeft, op dat de nieuwe do-
centen hoogopgeleid zijn. ‘Ze zijn ook vakinhou-
delijk heel gedreven. Maar een docent Middeleeu-
wen moet niet alleen zijn studenten inwijden in dat 
tijdvak, hij moet ook een brug slaan naar wat onze 
studenten met die kennis in hun eigen klas kunnen 
doen. Niet bij iedereen gaat die ontwikkeling tot 
lerarenopleider zo vanzelf.’

Een andere valkuil die Bosch ziet, is de opbouw 
van de docententeams. ‘Ivl bestaat uit dertien vak-
groepen. Sommige vakgroepen zijn niet groot. Als 
daar ineens vier nieuwe docenten bijkomen, kan 
het gebeuren dat er een tweedeling ontstaat tus-
sen de nieuwelingen die vaak hoger opgeleid zijn 
en er tegenaan willen, en de oudere docenten die 
nog maar een paar jaar tot hun pensionering heb-
ben. Als je daar niks mee doet, kunnen mensen 
hun hoofd stoten en afknappen.’
Dit is volgens Bosch des te belangrijker, omdat IvL 
een relatief oud docentenbestand heeft. ‘Over twee 
jaar gaan veel collega’s met pensioen. Dan hebben 
we nog meer nieuwe mensen nodig.’

Bosch kan niet zeggen of het nieuwe beleid het 
voortijdig vertrek al vermindert. ‘Daarvoor is het 
nog te vroeg. Maar zeker is dat er meer aandacht is 
voor het onderwerp. Onze directeur wil dat wij ook 
knelpunten signaleren. En die handschoen hebben 
we opgepakt. Wij zeggen bijvoorbeeld: zorg ervoor 
dat de docent in zijn eerste jaar geen extra taken 
krijgt. Dan zijn er toch onderwijsmanagers die zo’n 
nieuwe docent slc of stagecoördinator maken. Wij 
vinden dat te zwaar, maar een nieuwe docent zal 
niet snel nee verkopen. Wij vinden ook dat je star-
ters nog niet direct op alle onderdelen moet beoor-
delen en evalueren. Geef ze de tijd om het te leren.’

het diepe in
Ook bij het Instituut voor Sociale Opleidingen 
(ISO) is een verjongingsslag gaande en staat de 
zorg voor nieuwe collega’s op de agenda. Bij 

mwd (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
werken 45 docenten van wie er vorig jaar 7 en dit 
studiejaar 6 zijn gestart. Bovendien loopt er een 
sollicitatieprocedure voor nog eens 2,9 fte.
Willemien Timmers is interne coach bij mwd. 
‘Ook bij ons komt het voor dat nieuwe docen-
ten snel weer vertrekken. Als je hier begint, moet 
je gelijk het diepe in. Veel collega’s komen uit de 
praktijk en moeten nu ook docent worden. Je leert 
er echt een vak bij. Het functioneren binnen een 
onderwijsinstituut vraagt een bepaald soort ener-
gie. Door de hoge werkdruk staat de tijd die je 
hebt om te leren onder spanning.’ 
Sinds het collegejaar 2014-15 hebben de interne 
coaches de opdracht om de startende docenten te 
coachen. Timmers: ‘Het doel is om ze een jaar 
lang te begeleiden naar zelfstandig functioneren. 
Soms coachen we in een groep, soms blijkt het 
beter te zijn om individueel te coachen. We wil-
len hierin flexibel zijn. De docenten beslissen zelf 
waaraan ze willen werken.’
Ook Timmers kan nog niet meten of de coaching 
leidt tot vermindering van de uitval. ‘Maar wat ik 
wel zie, is dat het belang van een goede opvang 
voor nieuwe collega’s breed wordt gedragen. Daar 
wordt echt serieus mee omgegaan. Het is zelfs zo 
dat de interne coaching een expertisegebied bin-
nen ons team begint te worden. En daarmee is het 
geen papieren realiteit, maar een echt proces.’O
Esmé van der Molen

Lees ook de infographic hiernaast, de cijferbalk 
op p. 6 en de beeldreportage op p. 20 over 
startende docenten.

Bronnen: 
Arbeidsmarktmonitor 2014, Zestor
Cao-hbo 2014-2016

Ongeveer een derde van de docenten dat het hbo verlaat, 
heeft korter dan drie jaar op zijn hogeschool gewerkt. Reden om in 

de laatste cao een apart artikel op te nemen over het inwerken van nieuwe 
collega’s. Ook op de HR speelt dit probleem. Onder andere IvL en ISO werken 

daarom met coaching en inwerkprogramma’s voor nieuwe docenten.

Zorg voor nieuwe docenten 
moet uitval verminderen

IL
LU

S
T
R

A
TIE

: JO
B

 B
O

S

DE HR-DOCENT IS EEN DERTIGER OF VIJFTIGER

 21-30 JR. 219 (165 FTE) 

 < 3 JAAR 531 (366 FTE) 

Leeftijdsverdeling docenten

Dienstjaren docenten

 31-40 JR. 544 (406 FTE) 

 41-50 JR. 450 (322 FTE) 

 51-60 JR. 537 (410 FTE) 

 60+ JR. 177 (125 FTE) 

 TOTAAL 1.927 

 3 JAAR > 1.396 (1.062 FTE) 

 ‘VEEL NIEUWE DOCENTEN 
 ZIJN HOOGOPGELEID EN VAK- 

 INHOUDELIJK HEEL GEDREVEN.’  
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KORT

62 66 24 36 40procent van de nieuwe HR-docenten in 
2013 had meer dan vijf jaar ervaring.

dat was in 2012 
nog 66 procent 

 
in 2013 kwam 24 procent 
uit het onderwijs.70 en in 2011 70 

procent.

EIND JANUARI VERSCHENEN DE RESULTATEN VAN HET MEDEWERKERSON-
DERZOEK. De gemiddelde tevredenheid is 7,2, dat was 6,9. 
Meer dan de helft van de docenten ervaart een te hoge werkdruk: 8 pro-
cent vindt de werkdruk ‘veel te hoog’, 44 procent ‘te hoog’. Voor 11 procent 
van de medewerkers (zowel van de diensten als docenten) was de te hoge 
werkdruk reden voor een ziekmelding. Piekbelasting is voor de Hogeschool 
Rotterdam-medewerkers de meest genoemde oorzaak van werkdruk. 
Reden voor het collegebestuur om een taskforce werkdruk in het leven te 
roepen, bestaande uit docenten die met aanbevelingen moet komen om de 
werkdruk te verminderen.
Aan het medewerkersonderzoek deden eind 2014 in totaal 2.234 van de 
2.932 medewerkers van de Hogeschool Rotterdam mee, dat is 76 procent.

NIEUWS

WAT: SPEEDDATEN HEEL GESCHIKT VOOR: MENSEN DIE BINNEN 
EEN PAAR UUR HEEL VEEL SINGLES WILLEN ONTMOETEN MINDER 
GESCHIKT VOOR: DE SOCIAAL ONHANDIGEN KOST DAT? 33 EURO 
BEOORDELING: ***

OP EEN REGENACHTIGE DONDERDAGAVOND STAP IK ‘T FUST AAN 
HET STADHUISPLEIN BINNEN. Aan de bar hebben zich veertig sin-
gles in de leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar verzameld. Terwijl ik m’n 
jas uitdoe, bekijk ik het clubje. Het lijken me geen onaardige mensen, 
maar ik zou geen van hen aanspreken in de kroeg. Dikke pech voor 
mij want de komende uren ga ik alle twintig mannen toch spreken. 
Drie minuten per stuk. Go!
Met een scoreformulier voor me zit ik aan een tafeltje waar op het 
ritme van de bel steeds een andere man tegenover me gaat zitten. 
Dat gaat zo: 
BEL! Zevendejaarstudent en dat is allemaal de schuld van de docen-
ten. Goh. BEL! Nog bij je ouders in Barendrecht ... Ja, ik heb wel een 
groot huis … Nog een huisgenoot? Nee. BEL! Net uit een psychose, 
maar het gaat nu beter. Da’s voor niemand leuk. BEL! Anderhalve ton 
per jaar. Poe poe. En een Porsche. Nou nou. BEL! Op welke termijn ik 
kinderen… HOUOPMETME!
In de paar seconden die ik heb tussen het wisselen van de mannen 
kan ik snel aantekeningen maken. Het is de bedoeling dat ik aan het 
einde van de avond ‘ja’ aankruis bij de mannen die ik leuk vind. Als 
hij mij dan ook leuk vindt, stuurt de organisatie ons elkaars mail-
adressen. Het papier is nog leeg. En het is pauze. Tijd voor wijn. 
Aan de bar worden links onhandige gesprekjes aangeknoopt terwijl 
rechts een paar dames zich kirrend bovenop die ene aantrekkelijke 
gast en z’n vriend storten. De donjuans hebben een goede avond. Na 
de pauze schuift een van hen bij mij aan en hij vraagt hoe ik de avond 
vind gaan, ik beken dat ik jagen in het wild leuker vind. Hij legt z’n 
hand op de mijne en stelt voor dat we samen kunnen vertrekken om te 
kijken waar de avond ons brengt. Ik heb zo’n vaag idee waar dat gaat 
zijn en pas. 
Na de laatste verlossende bel zet ik uit plichtsbesef wat kruisjes bij de 
mannen die ik best aardig vond, maar nooit meer ga zien. 
Op weg naar m’n fiets zie ik de twee donjuans met hun veroveringen 
zoenen in een donker hoekje. Niets wachten op mailadressen, gewoon 
gelijk innen die handel. Well played sirs, well played. O

Tosca Sel is oud-stagiaire van Profielen en date-deskundige. 
Ze schrijft o.a. voor Viva, Veronica Magazine en Glamour.

DATEN MET TOSCA
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 CIJFERS:                         NIEUWE DOCENTEN 
HEBBEN VEEL ERVARING

procent 
kwam uit de 
praktijk en

procent had 
ervaring in 
beiden.

Bron: Sociaal Jaarverslag 2013, Hogeschool Rotterdam

De ICT-afdeling van de Hoge-
school Rotterdam heeft eind ja-
nuari alle zeilen moeten bijzetten 
om de schade te herstellen die 
een virus in het systeem had aan-
gericht. Het probleem ontstond 
toen een medewerker van COM 
(commercieel management) een 
zipbestand uit een e-mail (van een 
onbekende buitenlandse afzender) 
opende. Het bestand bevatte een 
virus dat om zich heen greep en 
gedeelde mappen van het instituut 
onbruikbaar maakte. Het bleek te 
gaan om een ransomware-virus 
waarbij de hacker losgeld vraagt 
om de schade weer te herstellen. 
De HR heeft geen geld betaald, 
vertelt servicedesk manager ICT 
Jan Groenendijk van de dienst FIT.
‘Wij hebben niet gereageerd op 
de e-mail van de hacker en ook 
geen bedrag gezien. Omdat wij een 
goede back-upvoorziening heb-
ben, konden we zelf snel schake-
len. Men noemt dit virus ook wel 
een gijzelvirus; mensen die dit be-
wust versturen, verdienen het niet 
om daar ook nog voor betaald te 
worden.’

Nadat de medewerker de ICT-af-
deling waarschuwde, zijn de map-
pen van het instituut door ICT 
offline gehaald. Dit om verdere 
verspreiding van het virus te voor-
komen. Vanuit de back-up, die elke 
dag wordt gemaakt, zijn bestanden 
weer online gezet. Dit was wel 
een klus van twee dagen en twee 
nachten.
Virussen helemaal voorkomen 
is onmogelijk, stelt Groenendijk. 
‘Dat geldt voor alle organisaties. 
Daarom is het belangrijk dat ge-
bruikers zich bewust zijn van de 
risico’s. Dat betekent: nooit bij-
lagen openen in e-mailberichten 
van onbekende afzenders of als 
de bijlage er verdacht uitziet. Als 
je een persoon of bedrijf nergens 
om hebt verzocht, hoeven zij jou 
geen e-mail te sturen, laat staan een 
e-mail met attachment. Gebruik 
ook Google of een andere zoek-
machine, en kopieer een zin uit de 
e-mail: als je iets niet vertrouwt, 
vind je dat dan meestal wel terug 
als onbetrouwbaar.’ Bij twijfel kan 
altijd contact opgenomen worden 
met de ICT servicedesk. 

HOGESCHOOL GETROF-
FEN DOOR GIJZELVIRUS

WELL PLAYED SIRS!

Medewerkers die met 
de Aqualiner naar RDM 
reizen, lieten vaak hun 

medewerkerskaart zien. Dat 
is geen geldig vervoersbewijs 
(meer), meldt de hogeschool. 

Wie incidenteel reist, moet een 
kaartje kopen (of inchecken 
met de OV-chipkaart) en kan 

de kosten declareren. Wie 
vaker dan één keer per week 

afvaart, kan voor minimaal één 
lesperiode een tijdelijk gratis 
vervoersbewijs aanvragen bij 

Marjolein Vegter (vegtm@hr.nl).
Voor studenten verandert er 

niets; zij varen nog altijd 
gratis mee op vertoon van 

hun collegekaart.

Niet 
(meer) naar 
RDM met 
de mede-

werkerspas

De reorganisatie van de dien-
sten, die in januari 2013 begon, 
was per 1 januari jl. een feit. De 
ene medewerker kijkt tevreden 
terug en vooruit, de ander met 
(veel) scepsis. Het doel van de re-
organisatie, beter samenwerken, 
wordt door iedereen onderschre-
ven, maar het proces liet soms 
wel wat te wensen over. Dat de 
reorganisatie lang heeft geduurd 
en op het laatst een haastklus 
werd, daarover is iedereen het 
eigenlijk wel eens. Vooral de 
snelheid waarmee de middenma-
nagers werden benoemd, stuitte 
op onbegrip. ‘Op basis van één 
gesprek en één brief is een flink 
aantal mensen gewogen en te 
licht bevonden.’ 
Een medewerker vraagt zich af: 
‘We hebben nu veel tijd geïnves-
teerd in het veranderen van de 
structuur, maar wat merken de 
onderwijsinstituten daarvan?’
‘De nu doorgevoerde structuur-
wijziging betekent niet dát er 
ook beter wordt samengewerkt 
en beter wordt geluisterd naar 
de behoefte van het onder-
wijs’, reageert verandermana-
ger Roeland Bosch. ‘Het gesprek 
over wat de samenwerking met 
het onderwijs van ons vraagt, 
gaat nu pas beginnen.’
Lees de XL-versie op profielen.hr.nl, 
zoek op 'reorganisatie'.

REORGANISATIE 
DIENSTEN

TASKFORCE WERKDRUK
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PRODUCT

EEN GROWING MATERIAL IS EEN MATERIAAL DAT GEEN OF WEINIG 
SCHADE TOEBRENGT AAN HET MILIEU. Omdat het materiaal ontstaat 
door voortplanting van organismen en de stoffen die zij uitscheiden, 
wordt het growing material genoemd.
Bij stadsboerderij Uit Je Eigen Stad worden bladgroenten in waterbas-
sins gekweekt. Loeke Molenaar, een van de drie studenten achter het 
project: ‘Om de zaadjes vast te houden en een goede voedingsbodem te 
bieden, ontkiemen de groenten op hennepmatten. Na twee weken zijn 
de plantjes ontkiemd en gaan de hennepmatten op de composthoop. 
Wij vinden dat zonde, want het is een hoogwaardig materiaal. 
‘In een andere ruimte van Uit Je Eigen Stad worden shiitakes gekweekt, 
dat zijn Aziatische paddenstoelen. Elke week worden zestig blokken 
mycelium ingekocht. Uit dat mycelium, zeg maar: wortels, groeien de 
paddenstoeltjes. Wat wij hebben gedaan, is op het restmateriaal van de 
hennepmatten mycelium kweken. Dat is gelukt. 

‘Vervolgens hebben we gekeken of we van de afgeschreven matten 
een composteerbaar verpakkingsmateriaal konden maken, en ook dat 
is gelukt. Op deze manier wordt de hoogwaardige hennepmat volledig 
hergebruikt.’
De laatste uitdaging is de paddenstoelen op de hennepmatten aan het 
groeien krijgen. Met het mycelium lukte dat, maar het is de vraag of er 
voldoende voedingsstoffen in de hennepmatten zitten om ook padden-
stoelen te kunnen oogsten. ‘Dat experiment doen we nu in het labora-
torium op de locatie Academieplein.’0   
Esmé van der Molen

De studenten Zoë Agasi (ipo), Emma van der Leest (product design) en Loeke 
Molenaar (ipo) zetten het project growing materials op in het kader van de 
minor innovation, engineering and design.

Het zijn ontwerpers met idealen. En dus willen ze duurzame 
producten ontwikkelen. Drie studenten van de opleidingen product 
design (WdKA) en industrieel product ontwerpen werkten op de 
stadsboerderij Uit Je Eigen Stad aan growing materials.

Growing materials 
bij stadsboerderij Uit Je Eigen Stad

WE ZIJN IN HET DIGITAL LEARNING LAB. EEN RUIMTE VOOR DOCEN-
TEN DIE WILLEN EXPERIMENTEREN MET DIGITAAL LESGEVEN. De leuk-
ste speeltuin van de hogeschool, voor docenten, zegt een van de drie 
docenten die deze ochtend op de workshop is afgekomen. Camera’s, 
microfoons, een decoderset en een smartboard zijn aanwezig. Tijdens de 
workshops worden de docenten aangemoedigd kennisclips te gebruiken. 
Met deze filmpjes komen studenten, mits ze hun ‘huiswerk’ doen, beter 
voorbereid de les in. Daardoor kunnen docenten dieper op de stof ingaan 
tijdens de colleges.

 FLIPPING THE CLASSROOM 
Want dat past echt in het huidige tijdsbeeld, legt trainer Saskia Lavooij 
uit. Ze is zelf docent bij de lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn 
en werkt al langer volgens het principe ‘flipping the classroom’: het om-
draaien van klassikale instructie en individueel huiswerk. Ze vindt tra-
ditionele hoorcolleges — tenzij geweldig gegeven — niet meer van deze 
tijd. ‘Die zijn niet activerend, maar consumerend.’ De kennisclips voor 
haar eigen lessen neemt ze thuis op. ‘Als de kinderen niet thuis zijn en 
de wasmachine niet draait. De studenten bekijken ze wanneer ze maar 
willen. ’s Avonds, ’s nachts. Op hun laptop of mobiel die tegenwoordig 
aan hen lijkt vastgeplakt.’

 DAVID ATTENBOROUGH 
Servaas van der Horst geeft het langstlopende keuzevak op de hoge-
school, evolutieleer. Pittige kost. Voor de tentamens moeten de studen-
ten acht colleges van anderhalf uur bijwonen of digitaal bekijken. ‘Als ze 
die twaalf uur volledig terugkijken, hebben ze een overdosis Servaas.’ 

Dat is niet de bedoeling. Van der Horst kan niet wachten het anders te 
organiseren. ‘Ik hoop de inhoud van die twaalf uur op te knippen in kern-
achtige clips van zo’n vijf tot acht minuten. En ik als stand-up in beeld, 
zoals David Attenborough dat doet.’
Tijd om te laten zien wat ze van tevoren hebben voorbereid. Waar Van 
der Horst zichzelf liet filmen, houdt Sarah van Wijngaarden (maatschap-
pelijk werk en dienstverlening) een vooral tekstuele presentatie met de 
dynamische presentatietool Prezi en kiest Ed Akerboom (lerarenoplei-
ding economie) voor een zelf ingesproken powerpointpresentatie met 
enkel afbeeldingen. Een goed begin, stelt Lavooij. ‘Probeer het! Doe het! 
Zie het niet als een drempel die je over moet.’
Voor Akerboom is er een belangrijke reden de workshop te volgen. ‘Bij 
het vak didactiek leggen wij precies uit hoe de studenten later tijdens 
hun carrière moeten lesgeven, maar ik merk een groot verschil tussen 
die theorie en hoe wij als docenten zelf lesgeven. Ik denk: blijf doen wat 
je altijd al deed of pas je aan. Ik kies voor het laatste.’

 GEEN MEDIA PARK 
Hugo Benne, trainer en (functioneel) beheerder van het digital learning 
lab, geeft nog een tip: wees niet te kritisch of perfectionistisch. ‘We zijn 
hier niet op het Media Park of bij de NOS. Het gaat erom dat de bood-
schap overkomt. Houd het kernachtig.’ Hij toont een aantal handige apps 
(TouchCast, Explain Everything). ‘Dan kun je de filmpjes de avond voor 
het college met een glas wijn aan de keukentafel zelf maken.’O   Pim Bijl

Digital learning lab, locatie Museumpark MP.H02.017. 
Reserveren via 010-794 43 93. 

De leukste speeltuin van de hogeschool, voor docenten

ILLUSTRATIE: ANNET SCHOLTEN

BIJDELES...

Als studenten 
onderwijsfilmpjes thuis 

bekijken, komen ze beter 
voorbereid naar de les. 

Maar: een filmpje 
maken, is niet voor 

elke docent een abc’tje. 
Je kunt het wel leren. 

Profielen schoof aan bij 
de workshop kennisclips 
maken voor docenten. 

HET DIGITAL 
LEARNING LAB
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 FAALANGST  NIET OP TIJD  GEMELD 

TROTS!
JE HOORT HET HELAAS TE VAAK. Organisaties die met hun 
tijd moeten meegaan, maar die het vermogen missen om 
daarbij opnieuw hun bestaansrecht te definiëren. De nood-
zaak tot verandering wordt gevoeld als een zoemende wesp, 
maar het ontbreekt aan visie, lef en leiderschap. In de praktijk 
komt verandering dan neer op bezuinigen en wordt voortge-
borduurd op de oude leest. En ondertussen maar hopen op 
betere tijden, dat dan weer wel.
Klinkt dat herkenbaar? Lees dan snel verder, want het kan 
echt anders en beter. Een prachtvoorbeeld is de Willem de 
Kooning Academie, waar de directie het heeft aangedurfd om 
een open dialoog aan te gaan over de vraag hoe de academie 
van de toekomst eruit zou moeten zien. Het resultaat is ver-
bluffend. In een paar jaar tijd is het hele curriculum volledig 
getransformeerd en is ook het gebouw hierop aangepast.
Er zijn (bijna) geen gangen met lokalen meer maar halfopen 
werkruimtes, stations geheten, waar plukjes studenten aan 
projecten werken. Alle loze vierkante meters gang doen nu 
opeens mee en dragen bij aan een open werksfeer. Als docent 
ben je niet langer een zelfstandig opererende vakeigenaar, maar 
werk je samen met je collega’s in een projectteam. De omgang 
met de studenten is er ook volwassener door geworden. Ze ko-
men vanzelf naar je toe wanneer ze je expertise nodig hebben. 
De vaste roosters zijn vloeibaar geworden en in de stations 
vindt veel meer uitwisseling plaats tussen de verschillende 
afdelingen. Jawel, je kan hier gerust spreken van disruptive 
change; dé weg naar een nieuwe toekomst.
Toegegeven, de academie nieuwe stijl is nog lang niet uit-
gekristalliseerd en doet een groot beroep op de flexibiliteit 
van studenten, docenten en medewerkers. Maar alle kinder-
ziektes doen niets af aan een breedgedragen vertrouwen dat we 
op de goede weg zitten. Ik ben er trots op daar onderdeel van 
te mogen uitmaken!

Dit is een docenten-wisselcolumn.
Bart Siebelink is docent TEXT aan de afdeling grafisch ontwerp 
van de Willem de Kooning Academie. 
Hij deelt deze column met Bart Bijl, docent Nederlands aan 
de lerarenopleiding Nederlands.

EEN STUDENT HEEFT IN TWEE STUDIEJAREN ALLES OP AL-
LES GEZET OM HAAR P TE HALEN. Op het laatst ging het 
toch mis omdat het haar niet lukte te slagen voor een as-
sessment. Vanwege faalangst zegt ze. Pas na het reguliere 
aantal herkansingen heeft zij dit bij de decaan gemeld en 
die zorgde ervoor dat zij nog een extra herkansing kreeg. 
Maar ook deze keer zakte ze. Het was een assessment zoals 
de andere die ze deed en de studente ervaarde niet dat 
er rekening werd gehouden met haar faalangst. Ze was erg 
gespannen en haalde bepaalde begrippen door elkaar waar-
door de examinatoren concludeerden dat zij de stof niet 
voldoende beheerste. Gevolg: een negatief bindend studie-
advies (bsa).
Dat klopt, zeggen de vertegenwoordigers van de opleiding. 
Het eindresultaat was onvoldoende en daarom was het ne-
gatieve bsa terecht. In individuele gesprekken met haar stu-
dieloopbaancoach heeft de studente, tot het einde van het 
tweede jaar, nooit aangegeven faalangstig te zijn. Toen ze 
dit wel deed, is zij meteen naar de decaan verwezen. De de-
caan heeft om een extra herkansingsmogelijkheid gevraagd, 
maar de opleiding niet geadviseerd om het bsa achterwege 
te laten. De opleiders vinden dat zij er alles aan hebben 
gedaan om de studente te helpen: extra begeleiding door 
de docent (hulp die de studente ook heeft geaccepteerd), 
een extra herkansingsmogelijkheid op aandringen van de 
decaan en tijdens de herkansing, toen de studente de be-
grippen door elkaar begon te halen, de gelegenheid om op-
nieuw te beginnen. De beoordelaars willen één lijn trekken 
met de andere studenten en hebben het assessment daarom 
afgenomen zoals ze dat ook bij niet-faalangstige studenten 
zouden doen. 
Het gevolg is dat ze de opleiding moet verlaten tenzij het 
college van beroep voor de examens (cbe) haar in het gelijk 
stelt en ook vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden 
met haar faalangst. En dat vindt het cbe niet. Het college 
vindt het besluit van de opleiding zorgvuldig en verklaart 
het beroep van de studente dan ook ongegrond.O   
Dorine van Namen

Meer over faalangst op p. 11 en p.18.

 KLACHT VAN: 

Student 
Instituut 

voor 
Gezondheidszorg

 TEGEN:  

Directie 
Instituut voor 

Gezondheidszorg

 UITSPRAAK: 

Ongegrond

COLUMN         BART SIEBELINK
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Wat kan het erg zijn. Misselijk, zweten, stotteren tijdens assessments, 
een black-out bij je schriftelijke tentamen of altijd en eeuwig de verkeerde 

optie kiezen bij multiplechoicetoetsen. 
Een faalangsttrainer en decaan geven tips hoe om te gaan met tentamenangst.

de 
TENTAMENSTRESS

ACHTERGROND

 ONDERZOEK JE ANGST 
Wat gebeurt er als je wordt overmand door 
tentamenangst? Trainer Anke Boereboom 
geeft de cursus faalangstreductietraing aan 
studenten van de HR. Volgens haar is het 
belangrijk deze vraag te onderzoeken. ‘Je 
kan pas iets loslaten als je het eerst hebt 
vastgehouden. Kijk dus naar je angst’, legt 
ze uit. Angst is een nare emotie. ‘Daarom 
heb je de neiging dat gevoel weg te duwen, 
maar als je dat doet, zal de angst steeds 
terugkomen.
‘Breng in kaart met welke boodschappen 
je jezelf toespreekt. Veel studenten in mijn 
cursus denken in rampen. Ze zien dat tenta-
men liggen en in plaats van vrij aan de slag 
te gaan, laten ze zich leiden door negatieve 
gedachten. Ook betrekken ze toetsresulta-
ten op wie ze zijn. Als ze een onvoldoende 
halen, vinden ze dat ze ook als persoon 
hebben gefaald.’

 JE WORDT BEOORDEELD, 
 NIET VEROORDEELD 
Het tentamen wordt uitgereikt en daar 
komt hij al: de doemgedachte ‘ik haal het 
nooit’. Wat doe je dan? Boereboom leert 
haar faalangstige studenten deze doemge-
dachten met rede te lijf te gaan. ‘Je moet 
als het ware nieuwe olifantenpaadjes in 
je brein aanleggen. Als je jezelf andere, 
bemoedigende boodschappen influis-
tert, gaan je hersenen na verloop van tijd 
nieuwe verbindingen leggen. Negatieve ge-
dachten zijn vaak geautomatiseerd en heb-
ben lang niet altijd iets te maken met de 
realiteit. Stel jezelf de vraag: “Hoe weet ik 
zo zeker dat ik het niet haal? Welke reden 
heb ik om dat aan te nemen?” Als je de stof 
goed hebt geleerd, blijft er vaak geen gel-
dig argument over.’
Veel studenten worden ook angstig omdat 
ze het gevoel hebben (vooral bij assess-

ments) veroordeeld te worden. ‘Maar je 
wordt beoordeeld. De docent wenst je het 
beste toe en is er niet op uit om jou te zien 
zakken.’

 RELAX! 
Ook ontspanningstechnieken kunnen je 
helpen om weg te gaan uit de gedachte 
dat je het tentamen niet zult halen. Deze 
technieken zijn aan te leren (zie kader). 
Hogeschooldecaan Simone Huijbregts: ‘Als 
de angst komt, kun je er ook mee in ge-
sprek: “Daar is de stress, ik had hem al ver-
wacht. Ik ga me even concentreren op rustig 
ademen.” “Nee”, zegt dan het stemmetje in 
je hoofd, “daar heb ik geen tijd voor.” Maar 
ook dát stemmetje had je verwacht en dus 
durf je toch dat moment te nemen om te 
ontspannen of rustig te ademen.’

de

Misselijk 
van
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ACHTERGROND

 SPANNING IS BESMETTELIJK 
Een half uur voor tijd op school komen 
en met je studiegenoten praten over hoe 
moeilijk het vak wel niet is? Niet doen, 
zegt Boereboom. ‘Spanning is besmettelijk. 
Als je daar gevoelig voor bent, kun je beter 
wegblijven van andermans stress.’

 SCHRIJF HET VAN JE AF 
 MAAK JE WERKGEHEUGEN VRIJ 
Wat bewezen werkt bij tentamenangst is je 
bezorgdheid over het tentamen van je af-
schrijven. Onderzoekers van de vakgroep 
onderwijspsychologie van de Erasmus 
Universiteit publiceerden erover en ook 
Amerikaans onderzoek uit 2011 toont aan 
dat faalangstige studenten die vlak voor het 
tentamen tien minuten lang hun gedachten 
en gevoelens aan het papier toevertrouw-
den een punt hoger scoorden dan hun ang-
stige studiegenoten die dit niet deden. Als 
je opschrijft waar je bang voor bent, haal je 
negatieve gedachten uit je werkgeheugen 
en komt er geheugenruimte vrij die je goed 
kunt gebruiken bij de toets. 

 LEER VAN POSITIEVE ERVARINGEN 
De blijdschap van een goed cijfer kan heel 
stimulerend zijn. Decaan Simone Huijbregts 
puzzelt deze succesmomenten met haar 
studenten uit. ‘Wat heb je anders gedaan? 
Ben je eerder begonnen met leren? Heb 
je van tevoren een ontspanningsoefening 
gedaan? En zou je deze acties kunnen 
herhalen?’

 IS HET TENTAMENANGST OF IETS ANDERS? 
Bij zelfonderzoek hoort ook eerlijkheid, 
leert Huijbregts haar studenten.
‘Heb je een aanval van tentamenangst of 
heb je gewoon niet goed geleerd? 
Heb je een black-out of is de wiskunde in 
de toets te moeilijk voor je?
Als je niet goed heb geleerd, heb je mis-
schien moeite met plannen. Dan kun je be-
ter daaraan werken dan aan je vermeende 
tentamenangst. En als je enorme stress 
krijgt van een bepaald vak, is het soms ef-
fectiever om bijles te nemen of met een 
peercoach naar de stof te kijken dan aan je 
stressklachten te werken.’

 GA NAAR EEN DECAAN ALS… 
…de tentamenangst jouw tentamenperio-
des overheerst of zelfs leidt tot onderpres-
teren. Huijbregts: ‘Samen kijken we wat de 
student al heeft gedaan en welke stappen 
hij nog kan zetten. In sommige gevallen 
schrijft de decaan een advies voor de oplei-
ding. Als een student bijvoorbeeld normale 
studieprestaties heeft, maar voor multi-
plechoicetoetsen steeds zakt, dan kan een 
decaan de opleiding adviseren de student 
te tentamineren met open vragen. De op-
leiding is overigens niet verplicht dit advies 
over te nemen.’O   Esmé van der Molen

FAALANGST-
TIPS

LEES EERST ALLE 
TENTAMENVRAGEN DOOR 
EN GA DAN PAS BEGINNEN.

BLIJF 
WEG BIJ 
DE STRESS 
VAN
ANDEREN.

Op die manier maak je je 
werkgeheugen vrij en kun je 

beter presteren.

SCHRIJF JE ANGST VAN JE AF.

ZORG DAT JE KENNIS HEBT 
VAN TOETSVORMEN

Op www.studietips.leidenuniv.nl 
vind je tips van de studenten-psychologen over het 
omgaan met examenvrees. Ook geven ze informatie 

over de aanpak van verschillende toetsvormen. 
Deze kennis kan toetsgerelateerde angst verminderen.

BEGIN MET DE 
MAKKELIJKE VRAGEN.

Dit is de rondemethode. In de 
eerste ronde doe je alleen de 

vragen waarop je het antwoord 
weet. Ook in de tweede ronde 

sla je de moeilijke vragen 
over. Pas in ronde drie maak 
je alle vragen af. Zo bouw je 

zelfvertrouwen op. 

Boekentip:
Overwin je faalangst met de R.E.T.-methode; T. van 
Essen & H.C. Schouwenburg, Uitgeverij Lannoo, 2008

Wetenschappelijke artikelen:
• A quick and easy strategy to reduce test anxiety and 
enhance test performance (wileyonlinelibrary.com), 
door Myrtho-Foteini Mavilidi, Vincent Hoogerheide en 
Fred Paas
• Writing about testing worries boosts exam performance 
in the classroom (www.sciencemag.org), door Gerardo 
Ramirez en Sian L. Beilock

IL
L

U
S

T
R

A
T

IE
S
: 

W
E

N
D

Y
 V

A
N

 D
E

R
 W

A
A

L

HULP VAN DE HOGESCHOOL
Faalangstreductietraining, mindfulness 
en uitstelgedrag
Via een doorverwijzing van de decaan 
of studieloopbaancoach kun je deelne-
men aan de keuzevakken faalangstre-
ductietraining (elke kwartaal, in 2, 3 4 
dubbel aangeboden), mindfulness (elk 
kwartaal, in 3 en 4 dubbel aangeboden) 
of omgaan met uitstelgedrag (elk kwar-
taal 1 keer). Let op: deze keuzevakken 
zijn dit collegejaar al volgeboekt.

Vrij-inschrijfbare keuzevakken
Ook deze vrij-inschrijfbare keuze-
vakken zijn nuttig:
• Met zelfvertrouwen presenteren
• Studie plannen en organiseren
• Time management

ZORG DAT JE KENNIS HEBT ZORG DAT JE KENNIS HEBT 
VAN TOETSVORMEN

Op www.studietips.leidenuniv.nl 
vind je tips van de studenten-psychologen over het 

DOE EEN 
ONTSPANNINGSOEFENING.
Er zijn korte ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen die je 

onzichtbaar achter je tafel kunt 
doen. Je kunt ze leren via mind-
fulnessapps of door de video’s 

van Pia de Blok te bekijken: 
www.youtube.com/user/Piadeblok. 

Ook het YouTube-filmpje 
‘Faalangst’ van Ingrid Prent 

geeft goede tips.

Lees ook De Uitspraak op p.10 en het interview op p.18.
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 Tekst Tosca Sel  Fotografie Levien Willemse 

INTERVIEW LISANNE VAN ZWOL

‘IK VIND HET 
BELANGRIJK DAT 

WE PROBEREN 
WERELDPROBLEMEN 

OP TE LOSSEN.’

 LISANNE REDT 
 GEKKE GROENTEN 

Tweebeenwortels, 
petite  paprika’s, 

tweelingtomaten en 
bijzondere bieten 

belanden maar al te 
vaak in de kliko. 

Lisanne van Zwol (25)
doet er met haar 

bedrijf Kromkommer 
alles aan dit te 
voorkomen.



IN HET OUDE ZWEMPARADIJS TROPICANA ZIT 
LISANNE VAN ZWOL AAN HAAR BUREAUTJE, 
TEGENOVER HAAR STAGIAIRE. De regen tikt 
tegen de ramen en hun voeten worden warm 
gehouden door een straalkacheltje. Ze worden 
omringd door zakken soep en eindeloos veel 
ingelijste knipsels over het jonge bedrijfje. 
Toen Van Zwol in 2012 met vriendin Jente de 
Vries voor een keuzevak van hun masteroplei-
ding bedrijfskunde in een kliko dook, wist ze 
ook niet dat het hun leven zo zou veranderen.

SORRY, JE DEED WAT?
‘Dumpsterdiven! Jente moest onderzoeken hoe 
de grote wereldproblemen er dicht bij huis uit-
zagen en vroeg of ik mee ging kijken wat er 
werd weggegooid. Het was een regenachtige 
dag en we gingen met plastic zakjes naar de 
markt. We waren met vijf mensen en we heb-
ben daar die dag allemaal twee volle tassen 
groenten en fruit verzameld. Goede voeding, 
waar we nog een paar dagen van konden eten. 
Dat maakte het probleem wel heel concreet en 
tastbaar.’ 

EN DAAR MOEST JE WAT MEE?
‘Ja, we besloten dat we in de paar maan-
den tussen het afstuderen en het solliciteren 
moesten gaan uitzoeken wat er allemaal ver-
spild werd en waar. De markt was slechts het 
beginpunt. Telers gooien containers vol goede 
groenten weg voordat ze ook maar in de win-
kels komen te liggen. Groenten en fruit die te 
klein zijn, waarvan meer is geoogst dan er is 
verkocht of die niet aan de standaardeisen vol-
doen: kromme komkommers, tweebeenwortels, 
noem ze maar op.’ 

EN WAAROM KOMEN DIE GROENTEN EN FRUIT 
DE SUPERMARKT DAN NIET IN?
‘Tot 2009 was er echt EU-wetgeving over kom-
kommer- en bananenkromming en wat de 
minimumdoorsnede van een tomaat mocht 
zijn. Het was een wet, dus de sector heeft zich 
daarop aangepast en toen die wet niet langer 

van kracht was, is de markt niet veranderd. We 
zitten nu nog met de naweeën van toen terwijl 
het alweer zes jaar geleden is. Telers en winke-
liers doen gewoon wat ze altijd deden omdat ze 
denken dat de consument het niet anders wil 
en er is geen enkele motivatie om het proces 
te veranderen. De prijs van voeding is al laag 
genoeg, daar zit het niet in. Maar realiseer je 
wel, het is niet alleen het product dat in de kliko 
belandt, ook de uren dat het licht brandt in zo’n 
kas, het bewateren, de kwaliteitscontrole en de 
mensen die de teeltmachines bedienen: al die 
energie wordt vernietigd als het resultaat niet 
door mensen wordt opgegeten.’ 

DUIDELIJK, MAAR HOE IS KROMKOMMER 
ONTSTAAN?
‘We startten Kromkommer om gekke groen-
ten te gaan redden. We wilden groenten en 
fruit in pakketten bij mensen thuisbezorgen 
zodat zij zelf konden ontdekken dat er naast 
hun opvallende uiterlijk niets mis mee was. We 
hoopten dat zij — en de mensen die ze aten 
— zich op die manier bewust werden van het 
verspillingprobleem. We hadden pas een paar 
A4’tjes volgetikt toen we werden genomineerd 
voor de prijs van Duurzame Dinsdag. De media 
sprongen bovenop ons en we stonden enorm 
in de spotlights terwijl we nog helemaal geen 
gedegen plan hadden. Door alle belangstelling 
wisten we toen wel zeker dat we verder moes-
ten met ons plan. 
‘We hadden nog een adviesbureautje vanuit 

onze studie bedrijfskunde maar daar zijn we 
mee gestopt om vol voor Kromkommer te gaan. 
Ik geloof er niet in dat je verschillende dingen 
een beetje kunt doen, want dan doe je niets 
goed. Vanaf het moment dat we ons gingen fo-
cussen op Kromkommer, begon het vruchten af 
te werpen. Het spreekwoord ‘Waar je aandacht 
aan geeft, groeit’ klopte hier echt.’ 

BEN JIJ EEN ACTIVISTE, MET JE STRIJD VOOR 
EEN BETERE WERELD EN ZO?
‘We zijn niet activistisch, je zal ons niet snel 
met spandoeken zien lopen. We maken soep en 
in de toekomst sauzen met info over voedsel-
verspilling op de etiketten en we hebben een 
Krommunity waarin mensen, bedrijven en in-
stellingen die voedselverspilling willen tegen-
gaan elkaar ontmoeten. Maar ik vind het wel 
belangrijk dat we bezig zijn met iets groots, dat 
we proberen wereldproblemen op te lossen. Bij 
telers op bezoek gaan en ontdekken waarom 
dingen gaan zoals ze gaan, dat is echt de kern. 
En dan samen proberen voedselverspilling te-
gen te gaan.’ 

HOE IS HET OM ZO’N GOEDLOPEND EIGEN 
BEDRIJF TE HEBBEN?
‘Leuk, maar ook heftig. Het voelt niet altijd als 
werken, soms grappen we tegen elkaar: “We 
lijken wel een echt bedrijf”. En dat zijn we na-
tuurlijk ook. We zijn teruggegaan van een ze-
vendaagse werkweek naar normale werktijden. 
Het zal nooit een negen-tot-vijfbaan worden, 

maar het moet wel binnen de perken blijven. 
Ik heb moeten leren loslaten. Ik heb nu weer 
weekenden. Ik was gewend alles tot in detail 
goed te doen, maar dat kan gewoon niet als je 
zo’n groeiend bedrijf hebt. Je bent van zo veel 
dingen afhankelijk. Ik heb nu geleerd dingen 
‘goed genoeg’ te doen. Vroeger op school wilde 
ik overal een tien voor halen, daar heb ik nu 
geen tijd meer voor.’ 

JULLIE WERK LIJKT Z’N VRUCHTEN AF TE 
WERPEN, ZELFS ALBERT HEIJN DOET NU WAT 
MET GEKKE GROENTEN. GAAT HET DE GOEDE 
KANT OP MET VOEDSELVERSPILLING? 
‘Wat je nu soms ziet, is dat supermarkten gekke 
groenten goedkoper maken dan de perfecte 
groenten. Het is goed dat ze deze groenten in 
de schappen leggen. Maar waar we voor moe-
ten oppassen, is dat de prijsstelling bevestigt 
dat de groenten minderwaardig zijn — krom en 
recht zijn net zo lekker en gezond!’ 

WANNEER ZIJN ALLE GEKKE GROENTEN GE-
RED EN IS HET WERK VAN KROMKOMMER AF?
‘De discussie over gekke groenten wordt pas 
twee jaar gevoerd, daarvoor was het voor de 
meeste mensen geen issue. Nu sturen consu-
menten zelf brieven naar hun supermarkt om te 
vragen waarom er geen tweelingtomaten ver-
kocht worden. Dat kunnen wij natuurlijk alleen 
maar toejuichen. We zijn pas klaar wanneer we 
niet meer nodig zijn en dat zie ik in de nabije 
toekomst niet gebeuren.’O 

LISANNE VAN ZWOLINTERVIEW

Bio Lisanne van Zwol

Werd in 1989 geboren in Den Haag 
en groeide op in Spijkenisse. Ze deed 
vwo, ging psychologie studeren aan 
de Erasmus Universiteit en deed 
daarna een master bedrijfskunde. 
In 2012 richtte ze met Jente de 
Vries Kromkommer op en harkte ze 
prijzen binnen. Ze won de Syntens 
Innovatieprijs, RSM Distinguished 
Alumni Award, Winnaar VIVA400 (eco) 
en ze stond op de DuurzameJonge100, 
een lijst van honderd meest duurzame 
jongeren. www.kromkommer.com

‘TOT 2009 WAS ER 
ECHT EU-WETGEVING 
OVER KOMKOMMER- EN 
BANANENKROMMING.’

‘IK HEB EEN MAAND 
LANG ALLEEN 
MAAR ‘WASTE’ 
GEGETEN 
EN IK LEEF 
NOG STEEDS.’

Antiverspillingtips van 
de professional

• ‘De koelkast opentrekken om je bood-
schappentas uit te pakken en denken: ‘Oh, 
ik had nog een zak sla’, dat moet je zien 
te voorkomen. Bedenk voordat je bood-
schappen gaat doen wat je nodig hebt. 
Veel verspilling komt doordat we voedsel 
weggooien.

• ‘Let op kortingsstickers. Als je producten 
meepakt met zo’n sticker, worden ze niet 
weggegooid wegens over de datum. 

• ‘Kijk niet naar de goedkoopste kiloprijs, 
maar naar wat je daadwerkelijk gaat op-
eten. Een grote emmer vol snoeptomaat-
jes is misschien goedkoper, maar krijg je 
hem helemaal leeg? Misschien kan je beter 
een kleinere hoeveelheid kopen die je wel 
opeet. 

• ‘Ga niet blind op de uiterste houdbaar-
heidsdatum af maar kijk en ruik zelf aan je 
eten. Als iets er goed uitziet en goed ruikt, 
kan je het meestal nog prima eten. Ik heb 
een maand lang alleen maar ‘waste’ gege-
ten en ik leef nog steeds. 

• ‘Als je om vijf uur naar de markt gaat, 
kan je er nog steeds veel gratis eten scoren, 
maar ik doe dat niet meer. Ik zie er veel 
mensen die het echt nodig hebben en ik 
wil hen niet het gras voor de voeten weg-
maaien. Misschien kan je wel eenzelfde 
afspraak maken met je lokale groenteboer. 
Hij betaalt voor zijn afval en is er mis-
schien bij gebaat als jij of je studentenhuis 
iedere week wat komt ophalen.’

‘KROM EN RECHT: NET ZO LEKKER EN GEZOND!’
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‘DOOR MIJN FAALANGST 
 WAS IK TOT STILSTAND GEKOMEN, 
 IK WAS VERLAMD.’

DOLORES 
HEEFT 

FAALANGST

‘DIT IS WAT ER GEBEURT ALS IK EEN SCHOOLOPDRACHT MOET MA-
KEN. Ik zet de computer aan en begin aan iets wat niet zo moeilijk 
is. Een uur later ben ik nog niet klaar. Wat ik heb getypt, heb ik ge-
wist. Daarna heb ik ongeveer hetzelfde weer opgeschreven en weer 
gewist. Hoe ga ik hier ooit een voldoende voor halen? denk ik dan. 
De negatieve gedachtes gaan overheersen en de paniek breekt los. 
Vervolgens zet ik de computer uit. Weer een opdracht niet ingeleverd.
‘Wat ook gebeurt: ik maak de opdracht wel, maar durf ‘m niet in te 
leveren. Ik skip tentamens. Ik typ mails aan docenten om ze vragen te 
stellen over de stof of de opdracht, maar die gooi ik in de prullenbak. 
En zo werk ik mezelf steeds verder in de problemen.’ 

‘DOM’
‘Ik denk dat ik deze problemen al als jong kind heb ontwikkeld. Toen 
ik drie jaar oud was, verhuisde ik met mijn gezin van Kaapverdië 
naar Nederland. Mijn vader was kapitein en werkte al in Rotterdam. 
Hij wilde zijn kinderen een beter leven geven en we kregen met de 
paplepel ingegoten dat we ons best moeten doen. Al op de basis-
school werkte ik heel hard en wilde ik mijn vader laten zien hoe 
goed ik kon lezen. Maar hij zag alleen de minder goede cijfers voor 
rekenen. Ik ging nog harder mijn best doen, de lat nog hoger leggen. 
Maar dat hielp me niet aan betere cijfers voor rekenen. 
‘Op een dag besloot mijn vader mij dan maar zelf bijles te geven. Het 
werd een ramp. Hij legde de stof uit op zijn eigen niveau. Ik snapte 
er niks van en dacht serieus dat ik dom was. Mijn moeder kon er 
niets tegenover zetten. Ze miste Kaapverdië, sprak de taal niet en 
mijn vader was soms maanden van huis. Achteraf denk ik dat ze heel 
eenzaam is geweest. Vaak was ze aan het huilen.’

UITSTELLEN
‘Toen ik mijn vmbo-diploma had gehaald en aan mijn vader liet zien, 
zei hij alleen maar: “Wat is je handtekening lelijk.” Ik ging naar het 
mbo en daar werd ik lastig en bazig. Ik commandeerde mijn klas-
genoten tijdens groepsopdrachten. Eigenlijk was ik zelf mijn vader 
geworden.
‘Ik haalde mijn mbo-diploma en schreef me in voor verpleegkunde. 
Het eerste jaar aan de HR haalde ik alle vakken, op één na. Voor 
het tentamen medische kennis scoorde ik zelfs een negen. Toen 
ik mijn p had, kon ik wel huilen van geluk. Maar van mijn vader 
kreeg ik een heel matte reactie. Iedere keer als er een termijn van 
het collegegeld werd afgeschreven, maakte hij daar een zuchtende 
opmerking over. Dat gaf me een schuldgevoel — de druk om goede 

cijfers te halen was enorm — maar het maakte me ook boos.
‘Ondertussen had ik het niet naar mijn zin op de opleiding. Ik begon 
vast te lopen. Ik kon mijn opdrachten niet tot een einde brengen, 
leerde niet meer voor tentamens en ik bleef maar uitstellen. Ook mijn 
tweede stage ging niet zo goed. 
‘In 2009 besloot ik om een jaar te stoppen met de opleiding en te 
werken. Even niet die stress van school. Even ademhalen. Even geen 
schuldgevoel. Dat deed me echt goed. Ik ging ook weer leuke dingen 
doen, want dat was er tijdens mijn studie helemaal bij ingeschoten. 
Ik moest altijd maar studeren.’

FAALANGSTTRAINING
‘Toch pakte ik een jaar later de draad van mijn studie weer op. Ik 
voelde me verplicht om het af te maken. Dat was in 2010. En nu is 
het 2015, ik weet het. Ik heb het derde jaar wel honderd keer over 
gedaan. Mijn problemen waren door het pauzejaar niet verdwenen. 
Mijn mentor opperde faalangst. Ze wilde dat ik naar de decaan ging, 
en die zei hetzelfde. Arrogant als ik was zei ik: “nee hoor”, totdat ze 
me ging uitleggen wat faalangst is. 
‘Via haar ben ik doorverwezen naar de HR-cursus faalangstreductie-
training. De eerste uitnodiging heb ik laten gaan. Typisch uitstelge-
drag natuurlijk. Maar toen heb ik me toch opnieuw aangemeld. Nu is 
de cursus mijn leukste moment in de week. Ik heb me nog nooit zo 
veilig gevoeld in een groep. Niemand oordeelt. We zijn blij als iemand 
zijn tentamen heeft gehaald. We geven elkaar tips en ik leer ook om 
meer hulp te vragen en me positief op te stellen. Dat werkt. Ik had 
nog punten voor mijn minor openstaan en die heb ik nu gehaald. De 
docent stuurde zelfs een sms’je om te feliciteren. 
‘Achteraf denk ik dat ik door mijn faalangst tot stilstand was geko-
men, ik was verlamd. Nu ben ik weer in beweging. Negatieve ge-
dachten als “ik ga toch een onvoldoende halen” leer ik in de cursus 
te bevragen: “Hoezo dan? Heb je een glazen bol?” Daardoor durf ik 
vaker aan iets te beginnen. Ik weet niet of ik er al doorheen ben. Dat 
denk ik niet, maar ik heb wel weer het vertrouwen dat ik op een dag 
zal afstuderen.’O   Esmé van der Molen

De cursus faalangstreductietraining staat open voor studenten die 
een doorverwijzing van de decaan hebben. Lees ook het artikel over 
tentamenangst (met tips) op p.11 en ‘De uitspraak’ op p.10.

Dolores is niet de echte naam van deze student.

‘Ik heb het derde jaar 
wel 100 keer overgedaan’

INTERVIEW

In 2006 begon Dolores (27) aan de opleiding verpleegkunde. 
Het is negen jaar later en Dolores is derdejaars. 
De diagnose van haar mentor en decaan: faalangst.



Hans Doggen
Docent lero economie (58) Ellen Groenestein is 28 jaar. Het 

is niet eens zo lang geleden dat 
ze zelf in de schoolbanken zat 
en de opleiding communicatie 
volgde aan de HAN. Toch heeft 
ze soms het idee dat er tussen 
haar en de huidige studenten 
al een generatieverschil zit. 
‘Het valt me op dat studenten 
van nu zich meer zorgen maken 
over de arbeidsmarkt en wat ze 
moeten doen om aan een baan 
te komen. Ik voelde me vrijer in 
mijn keuzes.’
Na haar afstuderen ging 
Groenestein aan het werk en 
volgde ze de master marketing 
communication aan Universiteit 
Twente. ‘Al snel werd ik 
gevraagd om in de premaster 
les te geven in data-analyse en 
onderzoek. Dat beviel me zo 
goed dat ik dacht: hier moet ik 
iets mee.’
Groenestein solliciteerde aan de 
HR en werd aangenomen. Ze 
verkocht haar huis in Arnhem 
en verhuisde naar Rotterdam. 
‘Ik heb dus echt voor deze 
baan gekozen, maar ik vind het 
niet altijd eenvoudig. Ik heb 
jongeren van 16 en volwassenen 
van 26 jaar in de klas. Dat is 
een groot verschil. Laatst had 
ik een studente die twee keer 
niet was geweest, terwijl we een 
aanwezigheidsplicht hebben. 
Haar kindje was ziek. Dat 
maakte indruk op me. Mijn 
eigen problemen als student 
waren toch wel anders. 
‘Door dit soort situaties vind 
ik het werk heel uitdagend. Op 
het moment dat die uitdaging 
verdwijnt, wil ik - als ik de 
mogelijkheid krijg - misschien 
aan de slag in de onderzoekslijn 
van het instituut. Maar op 
dit moment ga ik eerst maar 
eens een normaal collegejaar 
volmaken.’

Ellen Groenestein (28)
Docent communicatie

Startdatum: 
1 september 2014

Vijf docenten. 
Allemaal begonnen 
op 1 augustus 
of 1 september 2014. 
Hoe vergaat het 
deze starters op 
de hogeschool?

‘Studenten van nu maken zich meer zorgen 
 over de arbeidsmarkt.’ Fotografi e: Hans Reitzema  Tekst: Esmé van der Molen 



Hans Doggen
Docent lero economie (58)

Annebeth Loois (32)
Docent watermanagement

Hans Doggen studeerde 
begin jaren tachtig af aan de 
Erasmus Universiteit. Hij had 
staatkundige economie gedaan, 
een opleiding die klaarstoomt 
voor een beleidsfunctie bij 
de overheid. Maar het was 
1982 en er was geen werk. 
‘In het onderwijs kon ik wel 
aan de slag. 28 jaar lang heb 
ik economie en management 
& organisatie gegeven in de 
bovenbouw van havo en vwo.’
Toen Doggen dit najaar op de 
HR begon, hoefde je hem dus 
niks te vertellen over lesgeven. 
Ook de studenten waren niet 
eens zo heel anders dan hij 
gewend was. ‘Ik had meer 
zelfstandigheid en motivatie 
verwacht. Laatst had ik zo’n 
typische middelbare-school-
situatie aan de hand. We gingen 
een proeftoets bespreken. Alleen 
mensen die de toets hadden 
gemaakt, mochten daarbij 
aanwezig zijn. Een jongen die 
‘m niet had gemaakt, weigerde 
weg te gaan. “Oké”, zei ik, 
“dan bespreek ik de toets niet.” 
Onder druk van medestudenten 
is hij toch opgestapt. Ik moet 
wel zeggen dat studenten van 
de kopopleiding en deeltijd juist 
heel gemotiveerd zijn.’
Op het voortgezet onderwijs 
kon Doggen bouwen op een 
lesmethode, hier moet hij meer 
materiaal zelf ontwikkelen. 
‘Je kan ook niet zo maar een 
toets maken. Daar hoort een 
toetsmatrijs bij. Daar had ik 
helemaal geen ervaring mee.’ 
Daarom kruipt Doggen ’s 
avonds regelmatig achter de 
computer. ‘Een investering’, zegt 
hij, die hopelijk wordt beloond 
met een contractverlening, ‘want 
ik wil hier graag blijven.’

Ze heeft een carrière achter de 
rug in het watermanagement. 
En dan bedoelen we: lange 
dagen, de wereld over vliegen, 
een switch van het grote 
Royal Haskoning DHV naar 
een kleiner bedrijf in serious 
gaming. ‘Zeven jaar lang heb 
ik keihard gewerkt’, vertelt 
Annebeth Loois, ‘en het was 
verslavend, maar na een paar 
jaar was ik wel weer klaar met 
die hectiek. Naast mijn baan als 
watermanager heb ik altijd een 
dag in de week lesgegeven, eerst 
aan de Wageningen Universiteit, 
daarna bij Windesheim in 
Zwolle, en op die dag was ik 
gelukkig. Kennis delen, zorgen 
dat je eruit haalt wat erin zit, is 
voor mij het mooiste dat er is.
‘Het contrast met Zwolle is 
groot. Rotterdamse studenten 
zijn feller, recht voor zijn raap. 
In Zwolle hadden we geen 
aanwezigheidsplicht, want de 
studenten waren er toch altijd. 
Hier kun je niet zonder, maar 
dat vind ik juist uitdagend.’
Dat de dynamiek van het 
onderwijs anders is dan het 
bedrijfsleven, is iets waar Loois 
aan moet wennen. ‘Ik ben nu 
bezig met het ontwikkelen 
van een minor. In mijn vorige 
baan zou ik daar in een week 
mee klaar zijn. Hier duurt 
het maanden. Ik vond dat 
lastig, maar mijn manager 
kon uitleggen waarom het niet 
anders kan. Nu probeer ik mijn 
tempo aan te passen, en ik zie 
zelfs dat de minor daar beter 
van wordt.’

‘In Zwolle hadden we geen aanwezigheidsplicht, 
de studenten waren er toch altijd.’

‘Soms lijken de studenten nog 
 middelbare scholieren.’

Startdatum: 
1 september 2014



Marinke van der Velde is een 
vroegbloeier in het onderwijs. 
Ze stond al op haar 21ste voor 
de klas. ‘Na het vwo ging ik 
naar de universiteit om biologie 
te studeren. In het laatste jaar 
van mijn bachelor volgde ik 
het keuzevak lesgeven. Dat 
vond ik zo leuk dat ik erin 
verder wilde. Ik kon aan de 
slag op een middelbare school 
in Hellevoetsluis. Tegelijkertijd 
deed ik de kopopleiding aan 
de HR om mijn tweedegraads 
lesbevoegdheid te halen en 
aansluitend volgde ik de master 
of education.
‘Omdat ik direct van de 
universiteit voor de klas kwam 
te staan, heb ik in het begin veel 
fouten gemaakt. Je ziet nog niet 
goed wat er in de klas gebeurt; 
je bent meer bezig met de 
inhoud van je les. Ik moest dus 
snel leren.’
Misschien dat ze daarom ook 
weer snel toe was aan een 
volgende stap: het hbo. Van 
der Velde werkt nu drie dagen 
op de HR en twee dagen 
als freelance auteur van de 
lesmethode Biologie voor jou van 
uitgeverij Malmberg. ‘Daardoor 
ben ik goed op de hoogte van 
de nieuwste vakdidactische en 
digitale ontwikkelingen in het 
biologieonderwijs.’
Het bevalt haar dat ze voor 
colleges soms zelf ook weer in 
de studieboeken moet duiken. 
‘Door het hogere niveau is het 
nodig om me extra te verdiepen 
in de stof. Zo word ik hier 
inhoudelijk flink uitgedaagd.’

Marinke 
van der Velde (27)
Docent lero biologie

Ze heeft lesgegeven aan een 
Fachhochschule in Berlijn, 
aan kinderen in Brazilië, op 
een zwarte school in de Bijlmer, 
maar ook in het mbo en aan 
verschillende universiteiten. 
Nu is Wieke Stravens docent 
communicatie bij de opleiding 
logistiek en economie. ‘Na 
tien jaar te hebben gewerkt 
als freelance docent had 
ik behoefte aan een vaste 
uitvalsbasis. Ik kwam terecht 
op het mbo waar ik het vak 
loopbaan & burgerschap gaf 
aan loodgieters-in-opleiding. 
Het was een leuke ervaring 
maar loodgieters zitten niet 
echt te wachten op een vak met 
Nederlands en maatschappijleer. 
Ik wilde graag meer van mijn 
kennis en liefde voor taal kwijt 
kunnen.’ Ook bij de opleiding 
logistiek en economie lopen 
niet veel studenten rond die 
zich verheugen op vakken als 
mondeling communiceren, 
rapporteren of presenteren. 
Ze zijn er vooral omdat ze in 
de haven aan de slag willen 
of in de transportsector. ‘En 
toch’, zegt Stravens, ‘moeten 
deze studenten straks wel goede 
communicatievaardigheden 
hebben en een verzorgd rapport 
kunnen afleveren.’
Wat haar los van de liefde voor 
haar eigen vak drijft, zijn de 
studenten. ‘Zij staan bij mij op 
nummer één’, zegt Stravens.
‘Als ze hier binnenkomen, weten 
ze vaak nog niet wat ze willen 
of kunnen. Mijn doel is dat ze 
beter gaan schrijven. Op die 
manier wil ik bijdragen aan hun 
tijd op de hogeschool.’

‘Mijn doel is dat studenten beter gaan schrijven.’

Wieke Stravens (34)
 Docent logistiek en economie

Startdatum: 
1 september 2014

‘Hier wordt een groter beroep gedaan 
op mijn kennis.’



HOE KRIJG JE JE VROUWELIJKE ONDERWIJSMANAGER ACHTER HET 
AANRECHT? Heel simpel: door haar opleiding een hoog cijfer te ge-
ven in de Nationale Studentenenquête (NSE). Deze grap ging precies 
een jaar geleden rond bij de opleiding logistiek en technische ver-
voerskunde (ltv). Marieke Klip, onderwijsmanager aldaar, beloofde 
haar studenten zelfgebakken taart als ltv de eerste plaats zou halen. 
‘Die taart was natuurlijk ludiek bedoeld’, zegt ltv-student Lester 
Verhoef, die deze grap hoorde rondgaan, 
‘maar met het geven van cadeaus voor een 
hoge NSE-score begeef je je toch in grijs 
gebied.’ Zou de taart het oordeel van de 
studenten hebben beïnvloed? Zouden er 
studenten zijn die inderdaad voor de grap 
hoge cijfers gaven om Klip de keuken in te 
jagen? Was er met andere woorden sprake 
van ongewenste positieve beïnvloeding van 
het studentenoordeel?
De NSE wordt steeds belangrijker. Het is de landelijke graadmeter 
van studenttevredenheid. Jaarlijks vullen tienduizenden hbo-studen-
ten hem in. Het resultaat is ieder jaar weer een verwoed ijken en ver-
gelijken. Dat begint in mei, als de hogescholen zelf de bulkresultaten 
gaan analyseren. Maar ook in het najaar eist de NSE nog volop aan-
dacht, wanneer Elsevier en de Keuzegids hun kieswijzers publiceren 
die grotendeels zijn gebaseerd op de NSE.
Vanwege het belang van de enquête hebben instituutsdirecteuren 
een richtscore voor de NSE in hun contract staan en worden onder-
wijsmanagers min of meer onder curatele gesteld als hun opleiding te 
laag scoort. Zelfs een deel van de overheidsfinanciering hangt via de 
prestatieafspraken van de gemeten studenttevredenheid af. 

 KRITISCH 
De invultijd loopt nu, begin maart, ten einde. Het invullen van de 
NSE begon al in januari en sindsdien kregen studenten mailtjes, 
Facebook- en Twitterberichten en werden ze achter de broek ge-
zeten om de enquête toch vooral in te vullen. 
Onderwijsmanagers kunnen in de NSE zien waar het volgens stu-
denten aan schort. Dat argument gooien zij dan ook regelmatig in 

de strijd richting studenten: het invullen van 
de NSE is in je eigen belang, want je oplei-
ding wordt er beter van. In de voorlichting 
van de Hogeschool Rotterdam over de NSE 
die Profielen onderzocht, worden studenten 
dan ook altijd opgeroepen kritisch te zijn.
Maar krijgen HR-studenten een dubbele 
boodschap? Worden ze tegelijkertijd beïn-
vloed om hun opleiding positief te beoorde-
len? Bijvoorbeeld door het vooruitzicht van 

een huisgemaakt baksel? Onderwijsmanager Marieke Klip denkt 
niet dat haar taart tot een hogere score heeft geleid (de opleiding 
scoorde vorig jaar iets lager dan het jaar ervoor). De taart was 
volgens haar ook niet bedoeld als beïnvloeding. ‘Goed scorende 
opleidingen krijgen altijd taart van het bestuur, maar dat is alleen 
voor de docenten en medewerkers. Ik wilde het succes ook eens 
samen met de studenten vieren.’
Alhoewel Profielen geen reden heeft om aan de bakkunsten van 
Klip te twijfelen, is (haar) taart misschien niet genoeg motivatie 
voor studenten om hun oordeel positief bij te stellen. Maar zouden 
studenten wel positiever worden over hun opleiding als hun eigen 
toekomst op het spel staat?

Studenttevredenheid is belangrijk voor de Hogeschool Rotterdam. 
Studenten moeten hun opleiding in de Nationale Studentenenquête eerlijk 

kunnen beoordelen. Dus zonder taartbeloftes of dreigingen over 
de waarde van hun diploma vooraf.

ACHTERGROND 
 Tekst: Olmo Linthorst  Illustratie: Sacha Eckes  

Alles voor 
een goede score?

Beïnvloeding NSE

DE CVB-VOORZITTER: ‘DE 
NSE MAG NIET BEZOEDELD 
RAKEN DOOR DUBIEUZE 

VOORLICHTING.’
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 WAARDE DIPLOMA 
In een presentatie uit 2014 die een opleiding van het Instituut voor 
Bedrijfskunde (IBK) gebruikte, staat een bijna dreigende zin: ‘Ook 
jouw potentiële werkgever kijkt naar de ranking in de Keuzegids.’ 
Dit hoorden (of lazen) studenten van de IBK-opleiding bedrijfs-
kunde MER vlak voor ze gevraagd werd zelf de NSE in te vullen.
Robert Bouwhuis, kwaliteitsmanager van IBK, stuurde de presentatie 
enkele maanden geleden naar Profielen als voorbeeld van hoe het 
volgens hem moet, die voorlichting aan studenten. Als Profielen hem 
met dit zinnetje confronteert, schrikt hij zich rot. ‘Dat is een onge-
lukkige zin’, zegt hij gelijk. ‘Als je roept dat je werkgever meekijkt, 
zeg je eigenlijk tegen studenten dat ze de enquête maar beter goed 
kunnen invullen. Misschien is dat niet de intentie, maar het voelt 
manipulatief.’
Bouwhuis heeft de presentatie niet zelf gemaakt, zegt hij. ‘Hij is 
rondgestuurd in het kwaliteitsmanagersoverleg als good practice. Ik 
heb alleen de opleidingsnamen aangepast en doorgestuurd naar de 
onderwijsmanager van bedrijfskunde MER.’ Bouwhuis denkt dat de 
presentatie mogelijk ook op andere instituten gebruikt is. 
Profielen vond ook het volgende Facebookbericht van onderwijs-
manager Marieke Klip aan alle (op de opleidingspagina aangesloten) 
ltv-studenten: ‘De resultaten zijn een belangrijke bron voor de […] 
ranking van opleidingen in Nederland. De ranking zegt iets over de 
waarde van jouw diploma.’
Ook hierin zit een aanspraak op het welbegrepen eigenbelang van 
studenten. De waarde van je diploma is mede afhankelijk van het 
oordeel dat je op het punt staat te geven. Toch bezweert Klip dat ze 

de zin niet sturend heeft bedoeld. Bovendien heeft ze hem niet zelf 
geschreven, herinnert ze zich tijdens het gesprek. ‘Volgens mij heb 
ik hem van de intranetsite van een ander instituut gejat.’
‘Wat ik wil’, zegt Klip, ‘en volgens mij wil iedereen dat, is een hoge 
respons. Daarmee krijg je een betrouwbaarder oordeel over de op-
leiding. Ik bak taart om de studenten te motiveren de enquête in te 
vullen, niet om de score te beïnvloeden.’

 DRUK OM TE SCOREN 
Robert Bouwhuis denkt dat de gewraakte zinnen duidelijk maken 
dat de druk op onderwijsmanagers om goed te scoren in de NSE te 
hoog is. Ook Marieke Klip denkt dat de NSE te belangrijk is geworden. 
‘Het gaat fout als je gaat sturen op cijfers. Eigenlijk mogen we daar 
ook niet op sturen maar als het slecht gaat, word je wel op het matje 
geroepen.’ 
Opleidingen die laag scoren in de Keuzegids krijgen het label 
‘Focusopleiding’. Dat betekent extra aandacht vanuit het bestuur – en 
niet iedereen zit daarop te wachten.
De druk om te scoren wordt overigens niet door iedereen gevoeld. 
Emile van de Logt, onderwijsmanager van onder andere elektrotech-
niek, zegt er geen last te hebben. En Fred Feuerstake, directeur van 
het Instituut voor Commercieel Management (COM), legt uit dat in zijn 
contract inderdaad een gewenste NSE-score staat, maar dat hij die 
mede zelf mag bepalen (samen met zijn onderwijsmanagers) en dat 
het niet halen van de score niet tot afstraffingen leidt.
‘Afstraffen is niet aan de orde, nooit geweest ook’, reageert Ron 
Bormans, voorzitter van het college van bestuur. ‘De NSE-score is 
voor ons altijd het begin van het gesprek, nooit de afronding ervan. 
Aan de hand van de NSE gaan we kijken wat er bij een opleiding 
gebeurt.’
Bormans is zich ervan bewust dat de resultaten uit de studentenen-
quête niet ‘de echte werkelijkheid’ vormen. ‘De NSE is een indicatie 
van de werkelijkheid. Maar wel een goede indicatie. Als je een oplei-
ding door de beste specialisten blind zou laten testen, ben ik ervan 
overtuigd dat je een correlatie zult zien met de NSE-score.’
De indicator ‘NSE’ is slechts een van de vijf belangrijkste indicatoren 
waar het bestuur op stuurt. Er zijn ook nog het medewerkersonder-
zoek, de accreditatie, het rendement en de tevredenheid van werk-
gevers. ‘Als we alleen op de NSE zouden sturen, zou dat perverse 
effecten kunnen hebben’, zegt Bormans die wel wil nadenken over 
de vraag of bij het selecteren van Focusopleidingen wellicht te veel 
nadruk op de studenttevredenheid ligt. 
Bormans benadrukt dat leidinggevenden binnen de HR allemaal geïn-
formeerd zijn over de instructies van Studiekeuze123, de organisator 
van de NSE. ‘In die communicatie wordt benadrukt zorgvuldig te han-
delen. Ik vertrouw mijn mensen, ook in hun integriteit.’
De voorbeelden van NSE-voorlichting uit dit artikel noemt Bormans 
‘over de grens’, ‘als je ze los van hun context bekijkt. Hoewel integer 
bedoeld en feitelijk correct, moet je die argumentatie niet gebruiken 
of goed inbedden. Overigens, als ik merk dat het ergens niet goed 
zit, dan zal ik dat veroordelen. De NSE is mij dierbaar en het eerlijk 
invullen ervan is dat ook. De NSE mag niet bezoedeld raken door 
dubieuze voorlichting.’

 RESPONS VERHOGEN 
Het is lastig om heldere grenzen te trekken, zegt Bormans, in het 
voorlichten van studenten over de NSE. Is het daarom geen goed 
idee om gewoon helemaal met die voorlichting te stoppen? Studenten 
krijgen een mail van de landelijke organisatie van de NSE met een 
korte, neutrale uitleg. Waarom moeten die onderwijsmanagers daar 
nog eens overheen? Het simpele antwoord: de respons. 
Zo legt Marieke Klip uit dat haar aandacht richting studenten alleen 
een hoge respons als doel heeft. En ook de presentatie die Robert 
Bouwhuis kreeg doorgestuurd van zijn collega’s werd gemaakt met 
als doel de respons te verhogen. Een hoge respons betekent im-
mers een betrouwbaarder oordeel, zo luidt de gangbare hypothese. 
Bovendien leeft bij veel onderwijsmanagers de gedachte dat een 
hoge respons ook goed is voor de score. 
Een veelgebruikte methode om die respons te verhogen is het invul-
len van de enquête een handje te helpen. Tijdens een coachingsuurtje 
zet je de hele klas in een computerlokaal en, voilà, de respons schiet 
omhoog. 
Maar dan maakt het wel uit welke les je kiest om studenten de en-
quête in te laten vullen, zegt Lucas Peters, onderwijsmanager van hu-
man resource management. ‘Het uurtje met de studieloopbaancoach 
zit je bij je vertrouwde klasgenoten. Dat geeft misschien een gevoel 
van kleinschaligheid en kan dus een positieve invloed op de NSE 
hebben. Meestal worden de slc-uren gekozen om de enquête in te 
vullen, niet de onpersoonlijke hoorcolleges.’
Iets donkerder grijs noemt Peters de ‘managersinterventie’. Stel dat je 
als onderwijsmanager net voor de invulperiode de klassen langsgaat 
om in gesprek te gaan met de studenten. Dan voelen ze zich serieus 
genomen en haal je bij eventuele problemen de druk van de ketel. 
Grote kans dat ze de enquête daarna positiever invullen. ‘Zeker als je 
je de rest van het jaar niet laat zien, vind ik dat je je als onderwijs-
manager dan in grijs gebied begeeft.’ Wat dat betreft, concludeert 
Peters, zijn er rondom het invullen van de NSE ‘vele tinten grijs’.O

ACHTERGROND ACHTERGROND 

‘ALS JE ROEPT DAT JE  
WERKGEVER MEEKIJKT,
ZEG JE EIGENLIJK DAT 
STUDENTEN DE ENQUÊTE 
MAAR BETER GOED 
KUNNEN INVULLEN.’

RICHTLIJN ORGANISATOR 
VAN DE NSE
‘Het is van belang dat studenten op een 
neutrale wijze worden gestimuleerd om 
de NSE in te vullen’, schrijft stichting 
Studiekeuze123, verantwoordelijk voor 
de Nationale Studentenenquête. Voor de 
enquête van dit jaar stelde de stichting een 
richtlijn op over wat wel en niet te zeggen 
tegen studenten. 
 DE VOLGENDE DRIE ARGUMENTEN 
 MOGEN GEBRUIKT WORDEN:
• Je stem laten horen
• De resultaten worden gebruikt om de oplei-
ding te verbeteren
• De uitslag helpt toekomstige studenten 
kiezen
Maar het is ‘niet de bedoeling’ om te vermel-
den dat de NSE-score van belang is voor de 
ranking in de Keuzegids en Elsevier, schrijft 
Studiekeuze123. Daaraan voegt het ech-
ter toe: ‘Het feit dát de resultaten gebruikt 
worden voor de Keuzegids en Elsevier mag 
wel vermeld worden.’ Verder is het ‘niet de 
bedoeling om voor het invullen een promo-
tiefilmpje van de instelling of opleiding te 
laten zien.’ En tevoren tegen studenten zeg-
gen wat je naar aanleiding van de vorige NSE 
hebt aangepakt is ook geen goed idee. ‘Dit 
kan de suggestie wekken dat dit item reeds 
is “opgelost”.’
De woordvoerder van de stichting wil liever 
niet op voorbeelden uit dit artikel ingaan. De 
stichting benadrukt dat de richtlijn er niet is 
gekomen omdat het signalen over sturende 
voorlichting kreeg. Die heeft Studiekeuze123 
tot nu toe niet gehad, laat de stichting weten. 

IETS 
DONKERDER 
GRIJS IS 
DE ‘MANAGERS-
INTERVENTIE’.
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Toen Rosemarie van Ham nog een klein meisje was, 
was een van haar lievelingsboeken Droppie Water. 
De interesse voor water zat er al vroeg in. Op 18 maart 
kan je op haar stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. 
Ze is nummer 4 op de lijst van de Algemene Waterschapspartij 
voor het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. 

‘Het zou goed zijn als jongeren 
weten wat een waterschap doet’

Tot 2014: watermanagement
Nu: kandidaat Algemene 
Waterschapspartij 

Rosemarie van Ham

‘VOOR MIJN AFSTUDEERSTAGE WAS IK SAMEN MET 
KLASGENOOT MEREL SCHULLER IN SEMARANG, 
INDONESIË. In opdracht van het hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard onderzocht ik of 
het mogelijk is om in Indonesië een waterschap van de 
grond te krijgen.
‘In Semarang hebben ze regelmatig last van overstro-
mingen en om die tegen te gaan zijn er dijken en een 
gemaal gebouwd. Er wordt daar een waterschap opge-
richt dat in samenspraak met de lokale bevolking on-
derhouden gaat worden. Dat is niet alleen een kwestie 
van dingen bouwen en aanzetten, je moet de mensen 
ook mee krijgen. En dat is best lastig, want ze zijn in 
Indonesië niet bekend met het waterschapssysteem.
‘Sommige Nederlanders trouwens ook niet, daarom zal 
ik het nog even uitleggen: Nederland heeft 23 water-
schappen. Het zijn gekozen overheidsinstellingen die 
de waterhuishouding in een bepaalde regio regelen, de 
oudste vorm van democratie in Nederland. De water-
schappen bestonden eerder dan de Eerste en Tweede 
Kamer. Wij zijn het dus gewend om belasting te be-
talen en weten dat dat geld besteed wordt aan het 
onderhoud van bijvoorbeeld gemalen en dijken zodat 

we droge voeten houden, aan de kwaliteitshandha-
ving van oppervlaktewater, grondwater, natuur- en 
recreatiegebieden.

‘In Indonesië kennen ze dit niet. Op plekken die vaak 
overstromen, hogen ze hun huizen op en als er hoog 
water komt, plaatsen ze waterkeringschotten voor de 
deur. Ik sprak met de bevolking en probeerde te ont-
dekken met wie er gesproken moest worden over het 
innen van de belasting en welke elementen er nodig 
zijn om het waterschap te laten functioneren. Na af-
loop schreef ik een advies waarin stond wat er nog 
nodig is om het waterschap werkend te krijgen, hoe 
de belasting eerlijk geïnd kan worden en hoe dit geld 
transparant uitgegeven kan worden. Dat plan ligt nu 
bij het hoogheemraadschap en een volgende groep 
studenten kan er in de toekomst mee verder.’ 

 KLIMAATVERANDERING 
‘Tijdens m’n afstuderen raakte ik geïnteresseerd in 
de waterschapspolitiek in Nederland. Ik ontmoette 
een lid van de Algemene Waterschapspartij (AWP) en 
ontdekte dat ik maar weinig over dit facet van water-

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Praktijkervaring en samenwerken 
 met verschillende disciplines en 
 bedrijven.’ 

 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Aandacht voor het Engels. 
 Er is veel werk in het buitenland en 
 het is handig als je alle begrippen in 
 het Engels kent.’ 

management had geleerd in mijn studie. Ik ging mee 
naar de Verenigde Vergadering van het waterschap en 
zag dat er verschillende meningen bestaan over wat 
nou echt belangrijk is: kwaliteitsbewaking van opper-
vlaktewater of bijvoorbeeld preventie van overstro-
mingen. Ook kwam ik erachter dat er veel mensen in 
de waterschappen zitten die geen geschikte vooroplei-
ding hebben. Natuurlijk kan je je inlezen in waterma-
nagement, maar je bent er veel meer in thuis als je het 
hebt gestudeerd. 
‘Na m’n afstuderen besloot ik me dus aan te sluiten 
bij de AWP. Het is een partij die niet gelieerd is aan 
bestaande politieke partijen zoals de PvdA of de VVD, 
maar op zichzelf staat en op basis van deskundigheid 
invloed op het waterschap wil. Op 18 maart — tegelijk 
met de Provinciale Statenverkiezingen — zijn de wa-
terschapsverkiezingen. Die dag zijn er in mijn water-
schap Schieland en Krimpenerwaard dertig zetels te 
vergeven. Negen daarvan gaan naar bedrijven die met 
de watervoorziening te maken hebben, zoals boeren, 
en de rest wordt verdeeld op basis van stemmen. 
‘Het is de eerste keer dat de AWP meedoet aan de ver-
kiezingen van dit waterschap en ik denk dat we een 

goede kans maken. Het is aan mij om mijn generatie 
te bereiken want het zou goed zijn als jongeren weten 
wat een waterschap doet. Hoe belangrijk het werk van 
de waterschappen is en hoe ze invloed op het beleid 
kunnen uitoefenen. Wij hebben het nu goed, maar dat 
betekent niet dat het zo blijft. Wij wanen ons veilig, 
maar niemand weet welke invloed klimaatverandering 
zal hebben. Daar moeten we met elkaar goed over 
nadenken.’

 DOORLEREN 
‘Ik ben nummer vier op de lijst, vrouw, jong en ik heb 
kennis van zaken dus ik maak wel kans op een plekje 
in het waterschap. Als ik word verkozen, kom ik in het 
dagelijks bestuur terecht en dat is een betaalde func-
tie. Daarnaast ben ik nog niet uitgestudeerd, ik wil me 
specialiseren. Ik heb tijdens m’n studie altijd ‘Bring the 
Dutch abroad’ geroepen, want daar kunnen we echt 
wat betekenen. Om die reden wil ik een master in in-
ternationale context gaan volgen, in Nederland of het 
buitenland. Ik ben benieuwd waar het schip strandt.’O   
Tosca Sel

F
O

T
O

: L
E

V
IE

N
 W

IL
L

E
M

S
E

CV
2015
• Op de kieslijst voor de 
waterschapsverkiezingen
2014
• Stage bij 
hoogheemraadschap 
Schieland en 
Krimpenerwaard en stage 
in Semarang, Indonesië 
2013   
• Stage op afdelingen 
watermanagement en 
stadsplanning van de 
gemeente Rotterdam
• Honoursprogramma 
2010-2014 
• Bacheloropleiding 
watermanagement HR
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COLUMN 
ERNEST VAN DER KWAST       

COLUMN

HOPPER IN ROTTERDAM IS EEN BEGRIP. DAT KOMT DOOR 
DE SFEER, DE GEUR VAN BROOD, DE HEMELSE MEISJES 
ACHTER DE BAR. Maar vooral door de koffie. Je kunt 
iedere week uit ten minste zes verschillende koffiebo-
nen kiezen. Ze worden gemalen op de Nino On-Demand 
Espresso Grinder. ‘Een beest’, zegt eigenaar Karel Rietveld. 
Conische maalschijven, een luchtgekoelde laagtoerental-
motor. Maar de belangrijkste feature is dat er geen gema-
len koffie achterblijft. ‘Er is geen retentie’, zegt de barista. 
‘De uitloop is direct verbonden met de maalkamer.’ Karel 
vertelt over het lot van gemalen koffie die achterblijft 
in een donkere tunnel van een koffiemolen. ‘In vijftien 
minuten halveren de aroma’s.’ Een tragische gebeurtenis, 
maar niet in Hopper.
Terug naar de bonen. De weg naar de selectie van deze 
week loopt via veertig samples van koffietraders. Karel 
brandt de bonen zelf, steeds een kleine portie, steeds een 
nieuw monster uit de andere kant van de wereld. Na twee 
dagen rust wordt er geproefd. ‘Dat is werk’, zegt Karel. 
‘Zwaar werk.’ Maar wil een koffieboon in de Nino On-
Demand Espresso Grinder in Hopper terechtkomen, dan 
moet hij ook te drinken zijn. ‘Ik wil weten wat er gebeurt 
als je een paar slokken neemt’, vertelt Karel. ‘Drinken is 
belangrijker dan proeven.’
In het begin was er enige weerstand tegen de wisselende 
koffiebonen. Sommige klanten konden het maar moeilijk 
verkroppen als hun koffie er plotseling niet meer was. 
De repliek van Karel: ‘Ik vind lekkere koffie belangrijk, 
maar ik wil het wel spannend houden.’ Hij is niet bang dat 
klanten weg zullen lopen. ‘De concurrentie bevindt zich 
in Napels’, zegt hij. Even later in het gesprek zegt hij: ‘In 
Seattle kun je ook lekkere koffie drinken.’
We staan achter de Mirage Idrocompresso, een espres-
soapparaat met drie pistons. De druk is variabel; 9 bar 
bij het begin en 4,5 bar aan het einde van de extrac-
tie. ‘Het laatste deel koffie dat in het kopje gutst bevat 
veel tannine-achtige smaken’, vertelt Karel. ‘Vandaar dat 

we de druk verlagen.’ Ik knik, terwijl het water me in de 
mond stroomt. Maar het is nog geen tijd om te drinken.
Ik word eerst onderwezen in de doorlooptijd van een es-
presso, die normaal tussen de 21 en 30 seconden ligt. 
‘Het maximum van 30 is heilig in de espressowereld’, zegt 
Karel. Maar niet in Hopper. Karel vertelt dat veel afhangt 
van de watertemperatuur. Hoe hoger, hoe meer bittere 
tonen er vrijkomen. Bij een lagere temperatuur mag de 
extractie derhalve langer duren. Bij Hopper is de tem-
peratuur in de koffie 92 graden en de doorlooptijd 35 
seconden.
Dan bereidt de barista eindelijk een espresso voor mij. 
Ik stel hem een vraag over de koffieboon, de amaro gayo 
uit Ethiopië, maar hij geeft geen antwoord. Het gaat niet 
samen, praten en espresso maken. Het duurt 35 seconden 
lang, vijf seconden langer dan de heilige maximale door-
looptijd. Maar heilig is het. Als bidden. Karel is niet hier.
Pas als het kopje voor mij staat, vertelt hij over de amaro 
gayo, een ongewassen rode koffieboon die in de zon 
wordt gedroogd. Een proces waarbij de zachtheid van 
het vruchtvlees in de pit trekt en zorgt voor een com-
plexiteit aan aroma’s. Een sonate van kruiden en hout-
soorten, zoals de Ethiopische koffiemaakster Asnakech 
Thomas haar bonen omschrijft. Kaneel, nootmuskaat, es-
doorn, cederhout.
Er staat een belletje op de bar. ‘De koffie moet meteen 
mee’, vertelt Karel. Na een tijdje zegt hij. ‘Ja, we zijn wel 
streng, maar ik noem het liever passie.’
Hij is een man die geen concessies wil doen, die de kof-
fie zelf inkoopt, zelf brandt en zelf maakt. Er ontbreekt 
echter één schakel. De allereerste. Over twintig jaar zie 
ik Karel Rietveld op zijn eigen plantage in Zuid-Amerika. 
Onder de zon, een hoed op zijn hoofd. De barista ver-
enigd met zijn boon.O
 
Ernest van der Kwast (1981) is schrijver. In januari 
verscheen zijn nieuwste boek: De ijsmakers.
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‘IK STEL HEM 
EEN VRAAG, 

MAAR HIJ 
GEEFT GEEN 

ANTWOORD. 
HET GAAT NIET 

SAMEN, PRATEN 
EN ESPRESSO 

MAKEN.’

ESPRESSO

UIT IN ROTTERDAM
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JONATHAN EET…     

DE BALLENTENT
In een oud douanehuisje uit 1902 is sinds 
jaar en dag De Ballentent te vinden. Het café 
met uitzicht op de Maas dankt haar naam 
al dan niet aan het kakkineuze publiek, dan 
wel aan de voortreffelijke ballen die hier 
worden geserveerd. Onder het genot van 
een schallende André Hazes worden hier nog 
iedere dag verse ballen gehakt gedraaid en 
gebakken. Mijn oog valt op de bal Ballentent: 
een vuistgrote bal gehakt met paprika, 
champignons en uien. De bal is mals en zacht 
en rijkelijk bedolven onder de smakelijke 
saus. De bediening loopt er tot in de puntjes 
verzorgd bij in zwarte pantalon, wit hemd en 
passende strik. De droge Rotterdamse humor 

krijg je er bij iedere bal gratis bij. 
De bal Ballentent met brood kost € 7,20.
De Ballentent, Parkkade 1, 
www.deballentent.nl

SLAGERIJ HAAK
Al meer dan 130 jaar is Slagerij Haak het 
adres in Crooswijk voor een broodje bal. 
Maar niet getreurd als je nooit in Crooswijk 
komt. De familiewinkel draait ballen voor 
meerdere horecazaken in Rotterdam. 
Een broodje bal bij Haak kost € 2,50.
Slagerij Haak, Crooswijkseweg 83b, 
www.facebook.com/slagerijhaak 

VOOR DE LUNCH, 
DINER OF GEWOON 
VOOR DE LEKKERE 
TREK. EIGENLIJK 
KAN DE GEHAKTBAL 
ALTIJD. IK GOOIDE 
EEN BALLETJE OP 
IN ROTTERDAM. 
EN WAT BLIJKT? 
ROTTERDAM IS 
EEN STAD 
MET BALLEN!

BALLROOM
In de gezelligste straat van Rotterdam zit 
sinds eind vorig jaar Ballroom. Eigenaar 
Aziz Yagoub (bekend van cultuurpodium 
Perron) opende deze eerste speciaalzaak 
in gehaktballen of, zoals ze het zelf liever 
noemen: meatballs. Wat bij binnenkomst 
meteen opvalt, is de grote en lichte ruimte 
met hippe tafeltjes waaraan je meatballs 
kunt eten. Geen bruin café met oma’s 
gehaktballen maar meatballs 2.0. Er is 
keuze uit vijf soorten ballen: een classic, 
een pittige chili, kalfs, vegetarisch en zelfs 
een van vis. Ik kies de pittige chiliballen en 
ben blij verrast. De zachte gehaktballetjes 
liggen in een lekkere en lichtpittige saus. De 
porties zijn flink, dus je kunt er gerust met 
twee personen van eten. Ook fijn: Ballroom 
heeft een uitgebreide kaart met 52 gins uit 
veertien landen. Een verfrissende gin and 
tonic bij je ballen is een absolute aanrader. 
Kijk er niet raar van op dat een avond 
bij Ballroom weleens een heel lange kan 
worden. 
Ballen voor twee personen: € 15,-. 
Ballroom, Witte de Withstraat 88-b, www.
ballroomrotterdam.nl O Jonathan van Noord

GEHAKT   BALLEN
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WIE-WAT-WAAR

ACCOUNTMANAGERS AANSLUITING
010-794 40 73
aansluiting@hr.nl

BEDRIJFSBUREAU 
TOELATINGSEXAMENS EN 
ONDERSTEUNEND ONDERWIJS
Rochussenstraat 198, receptie,
010-794 60 00 

BUREAU KEUZEONDERWIJS
Voor vragen over keuzeonderwijs 
(keuzevakken en minors)
Academieplein, AP.B.00.009, 010-794 
4522, keuzeonderwijs@hr.nl

CENTRALE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
(CMR)
Museumpark H, 010-794 45 18

CENTRE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 
(COIA)
Kralingse Zoom, K.B2.119-120
010-794 60 05
info-centreIA@hr.nl
hint.hr.nl/intoff, balie dagelijks open van 
10.00-12.00 en 13.00-15.00

CENTRUM VOOR TOPSPORT EN STUDIE
Contactpersoon: Coen Duiverman
Kralingse Zoom N1.116, 010-794 62 44

COPYSHOPS XEROX
Academieplein: 010-794 49 16
Kralingse Zoom: 010-794 62 18

DECANEN
Wil je een afspraak maken met een 
studentendecaan? Of wil je informatie 
over de werkzaamheden van het 
decanaat?

Ga dan naar http://hint.hro.nl/
studentendecanaat

LET OP, er zijn decanen aanwezig op 
de vier hoofdlocaties van de Hogeschool 
Rotterdam (Academieplein, Kralingse 
Zoom, Museumpark, Wijnhaven 61) 
en bij de Pabo Dordrecht. 
Studeer jij op een andere locatie dan de 
bovengenoemde, kijk dan goed op de 
webpagina naar 'Wie zijn de decanen?' 
om te zien tot welke locatie jij 
je moet wenden.

HR SERVICES
Rochussenstraat RS.11.011
010-794 43 02 / fax 010-794 43 69

MEDIATHEKEN
Info op http://mediatheek.hro.nl 
Catalogus op http://vubissmart.hro.nl

Academieplein
010-794 48 20. Open: ma/di/do 8.30-
21.00, wo/vr 8.30-17.00

Kralingse Zoom
010-794 62 78. Gebouw II, K.N1.104. 
Open: ma/di/do 9.00-16.30, wo 9.00-
21.00, vr 9.00-16.30

Museumpark
010-794 43 93. Open: ma t/m do 8.30-
21.00 u en vr 8.30-16.30 
 
Wijnhaven
010-794 47 02 (balie), 010-794 47 
73 (kunstkelder), 010-794 46 54 
(werkkamer).
Open: ma t/m do 8.30-21.00, 
vr 8.30-17.00

NB: Tijdens schoolvakanties zijn er 
gewijzigde openingstijden!

SERVICE DESK ICT
010-794 44 11
Kijk voor de openingstijden op Hint
Academieplein, B.1.02, ictac@hr.nl
Kralingse Zoom, B1.126, ictkz@hr.nl
Museumpark, MH01.321, ictmu@hr.nl
Wijnhaven/Blaak, 0.316, ictwi@hr.nl

STUDENT AAN ZET (PEERCOACHING)
Museumpark MP.H00.050, 
010-794 51 06. Open: ma-vr 9.00-17.30

MENTORATEN
AMANI
Voor Marokkaanse studenten
010-794 40 68, amani@hr.nl
ANTUBA
Voor Arubaanse en Antilliaanse 
studenten, 
010-794 53 29,www.antuba.nl, antuba@
hr.nl 
MAKANDRA
Voor Surinaamse studenten
010-794 40 68, makandra@hr.nl
LALE
Voor Turkse studenten
010-794 40 68, lale@hr.nl, 
mentoraatlale.hyves.nl.

STEUNPUNTEN
POWERPLATFORM 
Voor en door studenten met een 
functiebeperking
Kralingse Zoom, 010-794 62 48, www.
powerplatform.nl. 

STUDERENDE OUDERS AAN ZET
Voor (a.s.) studerende ouders
010-794 51 13, 
studerendeoudersaanzet@hr.nl

SUPPORTTEAM 21+ EN DEELTIJD
Voor 21+ en deeltijdstudenten
010-794 51 06, supportteam@hr.nl

STUDENTEN SERVICE CENTER
Rochussenstraat 198, begane grond
010-794 42 00. Open: 9.00-17.30 

STUDIEVOORLICHTING EN 
STUDIEKEUZEBEGELEIDING
Rochussenstraat 198, 
010-794 44 00,  
studievoorlichting@hr.nl
Open: ma/vr. 9.00-17.30

DE TAALDESK & HELPDESK EXACT 
Algemene vragen over taal 
(zowel Nederlands als Engels) en 
bijspijkermodules kunnen gesteld 
worden via taaldesk@hr.nl.
Voor vragen over bijspijkermodules 
voor exacte vakken (natuur-, wis- en 
scheikunde), mail helpdeskexact@hr.nl.

POST HBO
Transfergroep Rotterdam
transfergroep@hr.nl
www.transfergroep.nl
010-794 68 00

VERTROUWENSPERSONEN 
VOOR STUDENTEN
Academieplein
Clemens Peters: c.m.j.b.peters@hr.nl
Anabel Mendez-Lorenzo: 
a.mendez.lorenzo@hr.nl
Kralingse Zoom
Jan Roel van Zuilen: j.r.van.zuilen@hr.nl
Bertine van Hillo-Visser: 
b.e.van.hillo-visser@hr.nl
Museumpark 
Marleen Braat: m.h.braat@hr.nl
Willem Werner: w.werner@hr.nl
Rochussenstraat
Gertruud Bartels van der Ham: 
g.m.e.bartels-van.der.ham@hr.nl 
Henk Vermeulen: 
h.j.m.m.vermeulen@hr.nl 
Wijnhaven/Blaak 
Jocé Bloks: j.a.l.h.bloks@hr.nl
Marijke Hagen-Sallevelt: 
m.g.j.t.hagen-sallevelt@hr.nl 

VERTROUWENSPERSONEN
VOOR PERSONEEL
John Beentjes: j.c.w.beentjes@hr.nl
Gertruud Bartels: 
g.m.e.bartels-van.der.ham@hr.nl

ADRESSEN OPLEIDINGEN
Hogeschool Rotterdam
Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam
Telefoon (010) 794 00 00

Academieplein
• Instituut voor Engineering en 
Applied Science
• Instituut voor Gebouwde Omgeving
G.J. de Jonghweg 4-6, 3015 GG 
Rotterdam
Telefoon (010) 794 48 41

Blaak/Wijnhaven 61
• Instituut Willem de Kooning Academie 
Wijnhaven 61, 3011 WJ Rotterdam

Telefoon (010) 794 47 47
Blaak 10, 3011 TA Rotterdam
Telefoon (010) 794 47 50

Kralingse Zoom
• Rotterdam Business School
• Instituut voor Commercieel 
Management
• Instituut voor Financieel Management
Kralingse Zoom 91, 3063 ND Rotterdam
Telefoon (010) 794 62 01

Lloydstraat
• Rotterdam Mainport University of 
applied sciences
Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam
Telefoon (010) 448 64 00

Museumpark
• Instituut voor Lerarenopleidingen
• Instituut voor Sociale Opleidingen
• Instituut voor Bedrijfskunde
• Transfergroep Rotterdam
Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam
Telefoon (010) 794 43 33

Oceaanhuis
• Rotterdam Academy
Westzeedijk 507 – 513, 3024 EL 
Rotterdam

Pieter de Hoochweg
• Rotterdam Academy
Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG 
Rotterdam
Telefoon (010) 794 65 16

RDM Campus
• Instituut voor Gebouwde Omgeving
• Instituut voor Engineering en Applied 
Science
• Academie van Bouwkunst
RDM Kade 59, 3089 JR Rotterdam
Telefoon (010) 794 92 00

Rochussenstraat 
• Instituut voor Gezondheidszorg
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
Telefoon (010) 794 55 56

Wijnhaven 99/107
• Instituut voor Communicatie, Media en 
Informatietechnologie
Wijnhaven 107, 3011 WN Rotterdam
Telefoon (010) 794 80 00
Wijnhaven 99: (010) 794 66 00

WTC Beurs
• Instituut voor Financieel Management 
(fi nancieel recht en economie)
Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
Telefoon (010) 794 6012

WIE BEN JIJ DAN?
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VEENAND SOEBHAG (20)
Eerstejaars trade management gericht op Azië 

 Boodschappen doen, koken  en in gesprek 
 gaan met ouderen. Veenand doet het voor en 
 in een hindoeïstische tempel in Den Haag. 
 De wekelijkse dienst ervaart de student als 
 een rustmoment.

Tempel…
‘‘Het zijn vooral ouderen die naar de tempel gaan. 
Maar met een paar andere jongeren ben ik gaan hel-
pen. Na de dienst op zondag is er altijd eten; ik help 
met koken en met boodschappen doen. En we brengen 
eten naar ouderen die te ziek zijn om naar de tempel 
te komen. Ouderen worden er blij van als jongeren zich 
daarmee bezighouden.’

Geloof…
‘Het hindoeïsme is een levenswijze, zelf noemen we 
het geen geloof. Iemand die goed leeft, is ook een hin-
doe. Tijdens diensten zingen we liederen om de go-
den te aanbidden. En onder leiding van de pandit, de 
priester, praten we over actuele onderwerpen. Ik leer 
er veel en de dienst is voor mij ook een rustmoment. 
Wij jongeren combineren het geloof met de westerse 
cultuur. We gaan uit, drinken alcohol en gaan ook met 
niet-hindoestanen om. Als ik met een Chinees meisje 
over straat loop, zie je veel hindoestanen raar kijken. 
Er zijn dus wel botsingen tussen ouderen en jongeren; 
in de tempel praten we daar ook over. Hoe meer je met 
ouderen praat, hoe beter ze het begrijpen.’

Talenknobbel…
‘Ik spreek Engels, Nederlands, Surinaams, Hindi en 
Hindoestaans, dat is een dialect van het Hindi. Op mijn 
opleiding leer ik ook nog Mandarijn en misschien mag 
ik met de tweedejaars Hindi volgen. De school is sinds 
dit jaar met Hindi gestopt, maar in het tweede jaar 
loopt het vak nog. Het argument om ermee op te hou-
den is dat Engels voor India voldoende is. Het klopt dat 
bijna iedereen daar Engels spreekt, maar als ik naar 
India ga, praten mensen in eerste instantie Hindi tegen 
mij. Ik kan het lezen en schrijven, maar het kan beter 
en het zou mooi zijn als ik een certificaat haal.’

China en India…
‘Ik heb veel Chinese vrienden en omdat ik Mandarijn 
leer, moet ik in het derde jaar studeren aan een univer-
siteit in China. In mijn vierde jaar mag ik stage lopen 
waar ik wil en dat doe ik dan graag in India. Dat is toch 
‘mijn Azië’, daar liggen mijn roots. Mijn voorouders ko-
men er vandaan.’ 

Over tien jaar…
‘Er kan elk jaar iets gebeuren… Maar mijn streven is 
om over tien jaar een goede baan te hebben en een 
goed inkomen zodat ik niet elk dubbeltje hoef om te 
draaien. En ik hoop een stabiel leven te hebben in een 
eigen huis, met op dat moment misschien een gezin. Ik 
zou er verder geen moeite mee hebben om in India of 
China te wonen.’O   Jos van Nierop
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