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AL ZES JAAR LANG DAALT DE SCORE VAN DE OPLEI-
DING IN DE KEUZEGIDS EN IN JULI WERD BEKEND 
dat de accreditatie die een jaar geleden werd afge-
nomen, vooralsnog niet wordt verleend. Vooral de 
‘toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties’ (voor in-
siders: standaard 3) werden als onvoldoende beoor-
deeld. Mwd kreeg de mogelijkheid om een herstelplan 
in te dienen en gedurende de herstelperiode blijft de 
bestaande accreditering gelden. 
Het herstelplan loopt inmiddels en allerlei verbeterac-
ties (zie kader) zijn in gang gezet, maar dat was niet 
voldoende. Collegevoorzitter Ron Bormans: ‘Er is 
niets mis met het plan, maar wel met de uitvoering 
ervan. Die verloopt niet goed en niet snel genoeg. Ik 
mis eensgezindheid in het team over de urgentie, de 
aanpak en de stiptheid in de naleving van gemaakte 
afspraken. Veel mwd-collega's zijn daar ook niet geluk-
kig mee. De directeur, Eric Bezemer, heeft aangegeven 
te weinig draagvlak te ervaren om de noodzakelijke 
veranderingen door te kunnen voeren. Om ervoor 
te zorgen dat die verbeteringen wel gerealiseerd gaan 
worden, is deze stap nodig. De nieuwe directie rappor-
teert tweewekelijks aan mij over de voortgang.’
 
nieuwe directie
En die directie gaat er dus anders uit zien. Jeroen 
Oversier, nu de tweede man in de directie van ISO, 
het Instituut voor Sociale Opleidingen waar mwd toe 
behoort, is benoemd tot voorzitter van de directie. 
Naast Oversier wordt zelfstandig gevestigd interim-
manager Jos Coonen per 1 januari 2014 voor tweeën-
halve à drie dagen per week aangesteld als interim-di-
recteur. Hij wordt belast met de kwaliteitsverbetering 

van mwd. Zijn aanstelling loopt in principe tot de zo-
mer van 2014.
Er zijn geen wijzigingen in het opleidingsmanagement: 
Yasemin Güler is, en blijft ook, opleidingsmanager 
mwd, met ondersteuning van Inge Ville.
Eric Bezemer wordt projectleider sport en bewegen, 
een opleiding die de hogeschool samen met Inholland 
wil ontwikkelen.

IMR opgetogen
De voorzitter van de instituutsmedezeggenschaps-
raad (imr) van ISO en mwd-student Yentl van Heest 
is opgetogen over deze verandering. ‘Eindelijk. Het 
gaat al jaren slecht bij mwd. Drie jaar lang heeft de imr 
bij de directie, het vorige college en dit college aan-
gedrongen op ingrijpen en nu is het dan zover. Het 
grootste probleem is dat de docenten twee kampen 
vormen en dat er tussen die kampen niet of weinig 
wordt gecommuniceerd. Eric Bezemer is niet in staat 
geweest om de verschillen te overbruggen en er één 
team van te smeden. Het is jammer dat hij op deze ma-
nier het schip moet verlaten want hij heeft ook goede 
dingen gedaan voor het instituut, maar zijn vertrek was 
onvermijdelijk. Om de crisis bij mwd op te lossen, zijn 
harde maatregelen nodig. Iemand die zegt: zó gaan we 
het doen en doe je mee of niet? No guts, no glory. Ik 
ben echt blij en heb er het volste vertrouwen in dat het 
binnen afzienbare termijn beter zal gaan met mwd.’
Ook Ron Bormans is hiervan overtuigd. ‘Komende 
zomer, na de herstelperiode dus, volgt de hervisitatie. 
De accreditatie gaan we halen, als we maar doen wat 
we hebben afgesproken.’  O
Dorine van Namen
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MARIEKE BUISMAN IS NIET VERBAASD DAT HET HOGER ONDERWIJS ZO 
WEINIG TOEVOEGT AAN DE TAALVAARDIGHEID VAN STUDENTEN. Ze is 
verbonden aan het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en auteur 
van het Nederlandse deel van het OESO-onderzoek. ‘Feit is dat jongeren de 
belangrijkste taalvaardigheden vooral in het voortgezet onderwijs aanleren’, 
aldus Buisman. 
Dat is hoe het is. Maar is het ook wenselijk? 
HR-taallector Amos van Gelderen vindt van niet. ‘Scripties blijven qua taal 
vaak hangen op havo-niveau, dus aan de taalvaardigheid van hbo’ers mag 
wel wat verbeteren.’ Nu meet het OESO-onderzoek de praktische leesvaar-
digheden, en dat is iets anders dan de academische taalvaardigheid die we 

tegenwoordig van hbo’ers verwachten. Wel zou je denken dat die praktische 
leesvaardigheid toeneemt als het hbo serieus werk zou maken van de aca-
demische taalvaardigheid, zegt Van Gelderen. En dat is duidelijk niet het 
geval. De verschillen in niveau tussen havisten en hbo'ers zijn ‘niet signifi-
cant’, zeggen de OESO-onderzoekers, wat ‘wijst op een lage toevoeging van 
kernvaardigheden in het hoger (beroeps)onderwijs’. Van Gelderen kijkt er 
niet van op. Ondanks de eisen die we stellen aan hbo-taalvaardigheid ‘leren 
we ze het niet op het hbo. En dus zie je ook geen positieve invloed van een 
hogeschool op de taalvaardigheid van hbo’ers.’ O Olmo Linthorst 
Lees meer over (scriptie)schrijven op het hbo op p.26. 
Meer over dit onderzoek vind je op profielen.hr.nl (zoek op ‘taalvaardigheid’).

Het gaat al jarenlang niet best met de opleiding 
maatschappelijk werk en dienstverlening (mwd). Onlangs werd 

bekend dat de directeur van het instituut ISO waar mwd onder valt, 
Eric Bezemer, op eigen verzoek vertrekt en dat de opleiding onder 

verscherpt toezicht van het college van bestuur wordt gesteld.

Mwd onder 
verscherpt toezicht, 
directeur vertrekt

NIEUWS

VERBETERPLAN MWD
Er is ISO-breed toetsbeleid 
geformuleerd, de diversiteit van 
toetsvormen is vergroot en er is 
een toetsplan opgesteld. Voor het 
afstuderen zijn de methodieken voor 
aanpak en uitvoering vastgelegd, de 
beoordelingssystematiek voor afstu-
deren en voor projecten is transpa-
ranter gemaakt en bij het afstuderen 
wordt al in een vroeg stadium een 
tweede docent, lees beoordelaar, be-
trokken. Studenten krijgen altijd een 
individuele beoordeling waardoor 
meeliftgedrag wordt ontmoedigd. 
Bij de check op het niveau van de 
eindbeoordeling worden daarnaast 
docenten van andere hogescholen 
betrokken. Het trainen van onder-
zoeksvaardigheden komt eerder in 
het curriculum aan bod dan nu het 
geval is.

SCORES MWD IN DE KEUZEGIDS
2014 2013 2012 2011 2010 2009
48 50         50 56 64 68

FOCUSOPLEIDINGEN
In het beleidsplan van de Hoge-
school Rotterdam, Focus genoemd, 
staat dat de opleidingen die in de 
Keuzegids het slechtst presteren, 
met spoed een verbetertraject 
ondergaan.
In 2013 waren dat zeven opleidingen. 
Mwd was er daar één van. Vier van 
de zeven Focusopleidingen hebben 
het afgelopen jaar een betere score 
behaald dan vorig jaar: autotechniek, 
international business & languages, 
verpleegkunde en informatica.
Dat gold niet voor mwd, vandaar dat 
de opleiding opnieuw is toegevoegd 
aan het rijtje Focusopleidingen, nu 
voor 2014. Die lijst ziet er zo uit:
• Scheepsbouwkunde (RMU)
• Maatschappelijk werk en   
 dienstverlening (ISO)
• Bedrijfskunde MER (IBK)
• Informatica (CMI)
• Communication and multimedia  
 design (CMI)
• Bedrijfseconomie (IFM)
• Lerarenopleiding economie (IvL)
• Lerarenopleiding geschiedenis (IvL)
Een Focusopleiding heeft minder dan 
50 punten behaald in de Keuzegids 
Hoger Onderwijs.
Daarnaast kan een instituut een 
opleiding zelf voordragen als 
Focusopleiding.
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 CARTOON: 
 FERDY REMIJN 

KORT

    CIJFERS: 25 2015 2017% van de beginnende leraren 
verlaat het onderwijs 
binnen de eerste vijf jaar.

In 2015 komt er ruimte 
voor salarisverbetering 
van docenten.

In 2017 zijn alle docenten 
opgenomen in een register 
voor leraren.

% van de aankomend docen-
ten verlaat de hbo lerarenop-
leiding binnen drie jaar.40

NIEUWS

39.000 leraren hebben gebruikgemaakt van 
de Lerarenbeurs. In 2012 kwamen 
639 uit het hbo, 82 van de HR.

Nog zestig 
jaar te gaan 

voor studenten
STUDENTEN VAN NU HEBBEN NAAR 
VERWACHTING NOG RUIM ZESTIG 
JAAR TE LEVEN. Mannen worden 
gemiddeld zo’n 82 jaar en vrouwen 
86 jaar, voorspelt het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek.
De levensverwachting van Neder-
landers stijgt nog steeds. Zo’n tien 
jaar geleden was de voorspelling 
dat hoogopgeleide mannen 79 jaar 
oud zouden worden. Hoogopgeleide 
vrouwen hadden nog zes jaar extra 
voor de boeg. Intussen hebben man-
nen er in de vooruitzichten drie jaar 
bijgekregen en zullen ook vrouwen 
nog een jaar ouder worden.
Hoogopgeleiden worden ouder dan 
laagopgeleiden. Een mannelijke 
twintiger die alleen de basisschool 
heeft afgemaakt, zal zo’n 76 jaar 
worden. Een laagopgeleide vrouw 
zal nog net de tachtig halen. Maar 
ook zij leven langer dan voorheen.
Misschien nog wel belangrijker dan 
het verschil in levensverwachting 
is dat hoogopgeleiden veel langer 
gezond blijven dan laagopgeleiden. 
Terwijl een twintiger zonder diplo-
ma’s waarschijnlijk rond zijn 55ste 
gezondheidsproblemen krijgt, blij-
ven oude hoogopgeleiden kwiek tot 
ze in de zeventig zijn. Pas dan komt 
de klad erin. HOP, Bas Belleman

ZORGVERZEKERING VOOR STUDENTEN NOG GOEDKOPER
ALS STUDENTEN EEN EIGEN RISICO NEMEN VAN 
860 EURO ÉN BEREID ZIJN NAAR HET ZIEKENHUIS 
TE GAAN DAT HUN VERZEKERAAR UITKIEST, BETA-
LEN ZE MAAR 58,92 EURO PER MAAND VOOR HUN 
ZORGVERZEKERING. Daar maken studentenorganisa-
ties ISO en LSVb reclame voor.
Met ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis Achmea 
hebben ISO en LSVb opnieuw afspraken gemaakt 
over een collectieve verzekering voor studenten. De 
verzekeraar biedt studenten tien procent korting en 
een goedkope aanvullende verzekering. Vorig jaar lag 
de laagste premie op 74 euro per maand, nu is dat 
vijftien euro minder.
Deze polis is een zogeheten Beter Af Selectief polis, 

wat betekent dat Achmea beslist bij welke ziekenhui-
zen, fysiotherapeuten of huisartsen studenten terecht 
kunnen. Als je behandeld moet worden, zal je dus 
misschien iets verder moeten reizen. Dat geldt overi-
gens niet voor spoedeisende zorg; de ambulance gaat 
gewoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
Bovendien moeten studenten bereid zijn wat risico te 
lopen. Wie ziek wordt of een ongeluk krijgt moet altijd 
de eerste 350 euro ziekenhuiskosten zelf betalen, dat is 
wettelijk verplicht. Maar studenten die kiezen voor de 
premie van 58,92 euro, moeten de eerste 860 euro zelf 
betalen. Wie geen extra eigen risico wil en zelf een zie-
kenhuis wil uitkiezen, betaalt maandelijks 98,31 euro.
HOP, Petra Vissers

ALLES WORDT ANDERS. DE TABLET VEROVERT HET ONDERWIJS. 
Digitale leeromgevingen met studentvolgsystemen veranderen 
ons huidige beeld van een hogeschool. Apps, smartphones en 
social media versmelten straks met het intranet Hint, HR-mail en 
Osiris tot een cloud waarbinnen studenten en docenten elkaar moei-
teloos zullen weten te vinden.
Bijvoorbeeld via Google Glass; de toverbril die op het commando 
van je stem elk gewenst fragment online content in een beschei-
den hoekje van je blikveld projecteert. Aangezien in deze hyper-
realiteit docenten en studenten reeds bij hun eerste ontmoeting 
alles over elkaar weten, kunnen ze volstaan met de helft van het 
aantal contacturen.
De campus transformeert van een gebouw met hokkerige lokalen 
tot een hub met hippe halfopen ruimten die, afhankelijk van hun 
design, uitnodigen tot samenwerken, brainstormsessies of diepe 
concentratie.
Als student wordt het heel gewoon om te leren terwijl je de ca-
lorieën van je laatste Kapsalon loopt te verbranden op een fit-
nessapparaat. We spreken (een soort van) Engels, niemand maalt 
meer om spelfouten en minstens de helft van je studiepunten scoor 
je door het virtueel volgen van internationale colleges. Of door als 
avatar te participeren in projecten die zich aan het andere eind van 
de wereld afspelen.
De school zal zich sterker toeleggen op het wegen en beoordelen van 
elders gevolgde studieonderdelen. De scheidslijn tussen studie en be-
roep vervaagt, de termen ‘voltijd’ en ‘deeltijd’ verdwijnen en het begrip 
diploma (straks ‘degree’ geheten) krijgt een heel nieuwe lading.
De hamvraag is niet óf dit scenario werkelijkheid wordt, maar in 
welk tempo. Veel ICT-aanjagers beschouwen de docent als vertra-
gende factor op de weg naar die flitsende toekomst. Wat daarbij 
voor het gemak maar even over het hoofd wordt gezien, is dat de 
bottleneck niet zozeer ligt bij de techniek, maar bij het inbedden 
ervan in didactische werkvormen. Inderdaad, daar gaat de docent 
over. En inderdaad, hij is ook maar een mens; een levend wezen 
van vlees en bloed dat nog helemaal moet ontdekken of en zo ja op 
welke manier ICT zinvol kan zijn. Dat verdient geen pek en veren, 
maar erkenning en ondersteuning!O 

DE WEG DIE VOOR ONS LIGT 

BART SIEBELINK COLUMN
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DE TAKEN VAN DOCENTEN 
WORDEN VERDEELD VOLGENS 
EEN SYSTEEM DAT PTD HEET. 

Het college van bestuur 
wil van dit systeem af, de 

medezeggenschapsraad niet.
De kwaliteit van het onderwijs 
moet omhoog. En dat is niet 

de verantwoordelijkheid van de 
individuele docent, maar van 

docententeams en hun leidingge-
venden, stelt het college. Er moet 
daarom een verschuiving plaats-
vinden van het individu naar het 
collectief en de ptd (planning- 
en taaktoedeling) zoals die nu 

wordt gebruikt, is daarvoor niet 
geschikt. Te uniform en te veel 

op het individu gericht. 
De medezeggenschapsraad vindt 

dat het huidige systeem goed 
werkt, kwaliteitsverbetering van 

het onderwijs niet in de weg staat 
en een goed instrument is om 

de overbelasting van docenten te 
reguleren. Het laatste woord is er 

dus nog niet over gezegd.
Op profielen.hr.nl kun je 

de ptd-ontwikkelingen volgen.

WORDT DE PTD 
AFGESCHAFT?

Profi elen heeft deze jaargang een docenten-wisselcolumn. 
Bart Bijl is docent Nederlands aan de lerarenopleiding Nederlands 
en Bart Siebelink is docent text aan de Willem de Kooning Academie.
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Zowel in het basisonderwijs als 
in het voortgezet onderwijs is het 
aantal vacatures het afgelopen jaar 
flink gedaald, en elk jaar vragen 
meer leerkrachten een uitkering 
aan. Vooral jonge juffen en meesters 
zijn de pineut: van hen is bijna elf 
procent anderhalf jaar na afstuderen 
werkloos. Vier jaar geleden was dit 
nog maar 2,5 procent.
Tot 2015 bevatten de verwachtingen 
van het CPB weinig goed nieuws voor 
pabo-studenten. Het voorspelde 
lerarentekort komt pas na 2015 
op gang, maar het wordt tot 2025 
wel steeds groter. Dat komt vooral 
doordat er de komende jaren steeds 
minder studenten aan de pabo 
afstuderen én doordat het onderwijs 
een enorm vergrijsde sector is: over 
een paar jaar gaat een groot deel 
van het personeel met pensioen.

Bronnen: Lerarenagenda 2013, Jaarverslag HR

JONGE JUFFEN
 EN MEESTERS 

DE PINEUT
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‘OP DE TV ZAG IK EEN SPOTJE WAARIN EEN EVENEMENT VAN NEDERLAND 
INNOVEERT WERD AANGEKONDIGD. Via de website gaf ik me op en daar 
kon je aanvinken of je kans wilde maken op een ruimtereis. Ik klikte op ja 
en zo is het allemaal begonnen’, vertelt Robert Ruigrok van der Werve. ‘Bij 
aanvang van dat evenement, in februari 2013, moesten we door middel van 
een filmpje laten weten waarom we de ruimte in willen. Ik vertelde dat ik als 
zesjarige jongen naar het astronautenmuseum in Noordwijk was geweest (nu 
Space Expo geheten, red.) en daar mijn astronautenbrevet had gehaald en 
dat ik nu heel graag the real thing zou willen meemaken. Blijkbaar vond de 
organisatie dat origineel genoeg, want voor ik het wist zat ik bij de 
selectie van drie personen (van de ongeveer zevenhonderd, 
red.) die nu nog kans maken op zo’n ruimtevlucht.’
De take-off is vanaf de Spaceport op Curaçao. Als 
de countdown is begonnen, gaat het snel. Binnen 
een minuut breek je door de geluidsbarrière, in 
vier minuten bereik je het hoogste punt van 
103 kilometer. Je bent dan drie tot vijf minuten 
volledig gewichtloos en als het vliegtuig op 
z’n kop draait, zie je de zwarte ruimte en de 
kromming van de aarde. En dan laat de piloot 
het toestel eigenlijk terugvallen naar de aarde, 
in een paraboolvlucht. Na een uur ben je weer 
terug op Curaçao. 

SIMULATOR DESDEMONA
Maar voor het zo ver is, moet er eerst geoefend 
worden. Profielen ging begin november met Robert 
mee naar luchtbasis Soesterberg, waar hij met de twee 
andere kandidaten getraind werd voor die ruimtereis. 
De kandidaten kregen een les over de manier waarop zintuigen en 
lichaam zich gedragen tijdens een ruimtevlucht, daarna deden ze een paar 
experimenten met de zintuigen zoals een bril die links en rechts omdraait 
en tenslotte het moment suprême: een testvlucht in simulator Desdemona 
waarin de kandidaten zowel gewichtloosheid ervaarden als 3G-krachten. 
Dat betekent dat je lichaam drie keer zo zwaar wordt en het bloed naar 
beneden wordt geduwd. ‘Beweeg bij het stijgen je hoofd niet, daar kan je heel 
naar van worden’, instrueert Harry van Hulten, piloot van de vliegtuigraket 
Lynx Mark II waarmee Robert straks hopelijk de ruimte in gaat en één van 
de founders van SXC, het bedrijf dat de commerciële ruimtevluchten gaat 
verzorgen. En bij het dalen: ‘Nu ga je 3G voelen.’ Die druk kun je opvangen 
door fitness-oefeningen te doen. ‘Span je buik-, bil- en beenspieren nu goed 
aan’, coacht Van Hulten. ‘Het menselijk lichaam kan 4 tot 5G aan, maar je zou 
niet de eerste zijn die wegtrekt bij 3G.’ 

Enigszins bibberig en met een vuurrood hoofd van opwinding komt Robert 
na tien minuten de capsule uit. ‘Gaaaaaf. Dat was echt vet. Super super 
cool.’ Een wegtrekker kreeg Robert niet, sterker nog: ‘Dit noem ik nou een 
rollercoaster XL-ervaring!’

TICKET VAN € 75.000 
De ruimtereis wordt beschikbaar gesteld door Nederland Innoveert, een 
initiatief van communicatieadviesbureau Winkelman Van Hessen en 
detacheringsbureau Trius dat hiermee ‘scholieren, studenten, docenten en 

ingenieurs de ogen wil openen voor de pracht van de techniek en de 
maatschappelijke betekenis daarvan’ en zo het groeiende tekort 

aan bèta’s in Nederland hoopt terug te dringen. 
Waarom stelt deze organisatie een ticket ter waarde 

van 75.000 euro beschikbaar? Ralph van Hessen van 
Winkelman Van Hessen: ‘Nederland moet vooruit 
in de vaart der volkeren. Nieuwe initiatieven zijn 
belangrijk om ons uit de crisis te trekken. We zijn 
een volk dat veel zeurt en veel rapporten schrijft 
en ik ben van de soort die vindt dat er meer 
gedaan moet worden. Daarom dus.’
Aan welke criteria moet de winnaar voldoen? 
‘De kandidaten zijn op dit moment alle drie 
ambassadeur voor Nederland Innoveert. Ze moeten 

communicatief zijn, uitstraling hebben en bevlogen 
zijn. Hoe maak je mensen enthousiast voor technische 

vernieuwingen? Degene die dat het beste doet, wint.’

100 WOORDEN
Robert heeft tot februari de tijd om de beste ambassadeur te 

worden. Hoe gaat hij dat doen? ‘Ik ben een techniekblog begonnen, 
100 words of innovation. Daarop schrijf ik elke dag een stukje van honderd 
woorden over techniek, een interviewtje, een weetje, een foto. Ik ga er erg 
m’n best voor doen, want na die simulatievlucht kan ik nog maar aan één 
ding denken: ik moet de ruimte in!’ O

Dorine van Namen

Of het Robert gaat lukken, wordt in februari bekend. De winnaar mag in het najaar 
van 2015 een ruimtereis maken met de Lynx Mark II, een vliegtuigraket die nu 
ontwikkeld en getest wordt door SXC. SXC gaat vier reizen per dag verzorgen. 

www.100wordsofinnovation.nl 

Robert Ruigrok van der Werve, 
tweedejaars technische bedrijfskunde, 
maakt kans op een ticket naar de ruimte 
dat beschikbaar wordt gesteld door Nederland Innoveert. 
‘Ze zeggen dat je leven hierdoor voorgoed verandert.’

Robert Ruigrok in 
race voor ruimtereis 
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‘DE RUIMTE IS DICHTERBIJ DAN JE DENKT’ 

Robert Ruigrok (rechts) met de twee andere kandidaten.
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ONDERTUSSEN OP DE STAGE VAN…

Loopt stage in 
Nieuw-Zeeland

SJOERD MORET HAD ER STUDIEVERTRAGING 
VOOR OVER, ZO GRAAG WILDE HIJ ZIJN 
AFSTUDEERSTAGE IN HET BUITENLAND VOLGEN. 
Hij liet zijn oog op Spanje vallen maar toen dat 
niet lukte, stelde hij zijn afstuderen uit. Via een 
stagebemiddelingsbureau kwam Sjoerd op het 
idee om nog veel verder te kijken en solliciteerde 
hij (via Skype) bij een bedrijf in Nieuw-Zeeland. 
‘Een land waar ik me nog nooit in had verdiept. 
Ik wist zelfs niet dat Wellington de hoofdstad 
was. Maar het bedrijf wilde me hebben en 
afgelopen september vertrok ik naar Auckland, 
het economische centrum van Nieuw-Zeeland 
en de grootste stad van het land met 1,4 miljoen 
inwoners.’
Hij loopt er stage bij Dailydo, ‘een soort 
Groupon, maar dan alleen voor Nieuw-Zeeland 
en Australië. Ik maak de apps, onder andere 
voor de iPhone. Dat is een uitdaging, omdat 
ik gespecialiseerd ben in Android-apps. Ik heb 
namelijk een eigen bedrijfje in Android apps en 
games: Appoh. Van de opbrengsten daarvan kan 
ik me nu deze stage veroorloven.’
Het dagelijks leven in de miljoenenstad Auckland 
is opvallend relaxed, vindt Sjoerd. ‘Het tempo 
ligt lager dan in Rotterdam. Er wordt heus 
weleens een lange werkdag gemaakt, maar 
dan wel met een uitgebreide lunch. Er is meer 
kwaliteit van leven en misschien zijn de mensen 
daardoor zo vriendelijk. Overigens is bijna 
iedereen in Auckland immigrant. De meeste 
inwoners komen uit Japan of China en wonen er 
om Engels te leren.’
In de weekends trekt Sjoerd er met andere 
stagiaires op uit, de natuur in. Want die is ‘écht 
prachtig.’ Zie het bijgevoegde kiekje… 0
Esmé van der Molen

www.appoh.nl, www.stagereizen.com

Sjoerd Moret (23) 
Vijfdejaars 
informatica 

BIJDELES...

 DEZE LES GAAT OVER ONS FEILBARE DENKEN. 
Hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in de Ark? Docent Robert 
Bouwhuis laat een afbeelding van een schilderij van de Ark zien en gaat 
de klas rond. Stuk voor stuk geven de studenten antwoord. ‘Twee’, ‘Twee’, 
‘Nul’, ‘Twee’, ‘Is dit een strikvraag? Twee’, ‘Twee’. Als de meerderheid zou 
beslissen, zou ‘twee’ de uitkomst zijn.
Maar de meerderheid beslist niet. De meerderheid van de mensen is 
namelijk feilbaar, zoals Bouwhuis deze les wil laten zien. 
Bouwhuis geeft het honorskeuzevak kritisch denken. Hij behandelt 
vandaag de bestseller van psycholoog Daniel Kahneman, Ons feilbare 
denken. In deze lesreeks moeten studenten een vaardigheid leren 
die, zegt Bouwhuis met Kahneman, eigenlijk tegen onze meest sterke 
hersenprocessen ingaat. 
Kort samengevat (onmogelijk bij zo’n rijk boek, lees het!) vertelt 
Kahneman over het verschil tussen ons snelle en langzame denken. Het 
snelle denken is intuïtief, sterk ontwikkeld, moeilijk te beheersen en kost 
ons geen moeite. Het is het snelle patronen herkennen, het in hokjes 
plaatsen of het volgen van je eerste ingeving. Het snelle denken wordt 
geleid door emoties en is onmisbaar voor het nemen van beslissingen.
Tegenover de snelle conclusie staat de langzame redenering. Het langzame 
denken kost juist veel moeite en energie. Het werkt in het bewuste deel 
van ons brein, volgens regels, logica en vaste processen. Het kan maar 
één ding tegelijkertijd en is risicomijdend.
Actief kritisch denken, wat de studenten hier moeten leren, is dus 
langzaam, vermoeiend en precies, terwijl ons meeste denken juist snel 

en grof is. Kritisch denken kan alleen moeiteloos worden door het te 
oefenen, waardoor het als vast patroon inslijt in het snelle denken. Maar 
is een dergelijk automatisme nog wel kritisch?

 PRIMING 
Kritisch denken moet ervoor zorgen dat je niet te snel misleid wordt 
door het snelle, makkelijk te manipuleren denken, is de boodschap van 
Bouwhuis, terwijl hij als een trein door de samenvatting van het boek 
gaat. Sommige studenten vinden hun telefoon deze les interessanter. Dat 
kan betekenen dat ze geen energie meer hebben voor langzaam, kritisch 
denken. Het is al laat in de middag. Maar het kan ook dat ze het allemaal 
al weten en simpelweg herkennen waar Bouwhuis het over heeft. Ze 
hebben immers al een deel van het boek mee naar huis gekregen. 
Of ze het echt gelezen hebben, is maar de vraag. Een van de manieren 
waarop we ons laten misleiden, heet in de psychologie priming en de 
studenten zijn er in het begin van de les slachtoffer van geworden. 
Priming betekent dat herinneringen en associaties worden opgeroepen 
in het snelle denken. Soms zijn die zo sterk dat het langzame denken 
geen kans krijgt. Dus terwijl studenten weten dat ze een les over het 
feilbare denken volgen en terwijl op het scherm voor de klas dus staat 
‘hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in de Ark?’, antwoordt het 
merendeel van de studenten doodleuk ‘twee’.
Het is, kortom, maar goed dat de meerderheid hier de macht niet heeft. 
0   Olmo Linthorst

Het is al laat in 
de middag als een 
groep studenten het 
keuzevak kritisch 
denken volgt. Is het 
’t tijdstip van de 
dag, de telefoon die 
interessanter is dan 
het standaardwerk 
van Kahneman 
of ligt het aan ‘ons 
feilbare denken’ 
dat de studenten 
al direct worden 
misleid?
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‘ONS FEILBARE DENKEN’ 

Ben jij ook misleid en snap je niet wat er fout is aan de vraag over de Ark? Het is de Ark van Noach.
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 LIEVER €1.800  COLLEGEGELD   DAN €7.250 

EEN OUD-STUDENT VAN DE HOGESCHOOL ROTTERDAM SCHREEF 
ZICH IN VOOR EEN NIEUWE STUDIE AAN DE HR. In 1995 had ze 
al een diploma Nederlands communicatie en cultuur behaald 
en nu wilde ze graag haar onderwijsbevoegdheid halen aan de 
lerarenopleiding Nederlands.
Tot de rekening voor het collegegeld kwam… Zij bleek niet te 
worden aangeslagen voor het wettelijke collegegeld van ruim 
1.800 euro, maar voor het instellingscollegegeld van 7.250 euro; 
een bedrag dat ze niet kon betalen. Dat tarief geldt voor mensen 
die voor de tweede keer een bachelorstudie willen volgen. 
Alleen als je na je bachelorstudie voor het eerst een studie in 
de sectoren ‘onderwijs’ of ‘gezondheidszorg’ wilt doen, mag je 
het normale collegegeld betalen. Begin je voor de tweede keer 
een studie in deze domeinen, dan moet je net als de rest het 
instellingscollegegeld betalen.
De aspirant-student ging op voor een onderwijsstudie en dus voor 
het normale wettelijk collegegeld, dacht ze. Maar nee. Haar eerste 
opleiding blijkt in het landelijke opleidingsregister geregistreerd 
te staan onder de tweedegraads-lerarenopleiding Nederlands, 
en dús is dit een tweede studie in het domein ‘onderwijs’ en 
dús wordt hier instellingscollegegeld in rekening gebracht, 
betoogde de dienst financiën & studentregistratie tegenover de 
geschillencommissie. 
Maar dat vindt de oud-student een bureaucratisch argument. 
In de tijd dat zij haar eerste studie volgde, bestonden er nog 
maar een paar opleidingen op het gebied van communicatie en 
cultuur en was men aangewezen op een afstudeervariant van 
de lerarenopleiding. In plaats van didactische vakken volgden 
de studenten communicatie- en cultuurvakken. Met haar huidige 
diploma mag ze niet eens voor de klas staan.
Toch kan de hogeschool het verzoek niet inwilligen. Het is niet 
aan de HR om de hand over hart te strijken. De Wet op het Hoger 
Onderwijs is er duidelijk over. Voor een tweede studie dient het 
instellingscollegegeld betaald te worden. Gebeurt dit niet, dan mag 
er niet eens een diploma worden afgegeven. En daar schiet de 
aspirant-student ook niks mee op. Het bezwaar wordt ongegrond 
verklaard. O   Esmé van der Molen

 KLACHT VAN:  

aspirant-student 

 UITSPRAAK:  

ONGEGROND

WAT: BOWLEN. WANT: DAT ZOU DE ALLERBESTE ACTIVITEIT VOOR 
EEN EERSTE DATE EVER MOETEN ZIJN. HEEL GESCHIKT VOOR: 
DATERS. MINDER GESCHIKT VOOR: MENSEN DIE NIET TEGEN HUN 
VERLIES KUNNEN, VALS SPELEN OF ANDERSZINS NIET KUNNEN 
OMGAAN MET COMPETITIEVE SITUATIES. BEOORDELING: ****

ALS IK OP TINDER MARCO’S FOTO NAAR RECHTS SWIPE EN HET ‘IT’S 
A MATCH’-SCHERMPJE ZIE, MAAKT M’N HART EEN SPRONGETJE. Hij is 
een van de knapste manmensen die ik in tijden spotte. Please, laat hem 
leuk zijn! Ik stuur hem een berichtje en hij mij en binnen een week heb 
ik permanente kramp in m’n telefoonhand en spreken we af om elkaar 
te ontmoeten.
We spreken af op zondagmiddag en ik mag − deskundig als ik ben in 
dategerelateerde zaken − bedenken wat we gaan doen. Omdat ik indruk 
wil maken, besluit ik dat we gaan bowlen. Volgens lichaamstaalexpert 
Blake Eastman is dat namelijk de beste eerste date ever omdat je dan 
goed de lichaamstaal van je partner kan bestuderen. Je bent lekker bezig 
en beweegt een beetje om elkaar heen, ik vind het een topplan.
Terwijl we onze bowlingschoenen aantrekken, ebt het ongemak van 
de eerste ontmoeting weg en babbelen we over onze niet bestaande 
bowlingskills en kinderfeestjes. We bestellen een wijntje en voeren onze 
namen in als we via de luidsprekers horen: ‘Het is zondagmiddag en 
zoals jullie weten is dat discobowl-middag.’ De lichten gaan uit, de lasers 
gaan aan en op grote schermen worden videoclips vertoond. De aanwe-
zige kinderen vinden het fantastisch.
Marco gooit in zijn eerste worp een strike. Shit. Ik ‘high five’ hem als hij 
terugloopt en hij klopt mij bemoedigend op m’n schouder als ik slechts 
drie pionnen omknikker. Na een paar beurten blijkt zijn eerste worp een 
gelukstreffer en doen we allebei ons best om te ‘scoren’. Als hij aan de 
beurt is, heb ik uitgebreid de tijd om hem te bestuderen. Hoe hij de bal 
uit het rekje pakt, de situatie inschat en z’n jeans rond z’n billen spant als 
hij werpt. Net niet alles om. Mooi, dan mag ‘ie nog een keer.
Na een uur spelen is het klaar. Buiten, op onze eigen schoenen in onze 
warme jassen, besluiten we dat bowlen inderdaad een geslaagde activiteit 
is voor een eerste date. Een aanrader wel. Ondanks twee geïncasseerde 
nederlagen aan mijn kant, voel ik me toch een winnaar als hij zijn lippen 
op de mijne drukt. Strike.O

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

BOWLEN OP JE EERSTE DATE

DATEN MET TOSCACOLUMN

ZO’N BEETJE ALLE ECONOMISCHE OPLEIDINGEN, EN OOK DE 
LERARENOPLEIDINGEN WISKUNDE, ENGELS EN ECONOMIE, VALLEN 
KOMEND COLLEGEJAAR IN DE CATEGORIE ‘SELECTIEVE OPLEIDINGEN’. 
Het gaat in de meeste gevallen om brede opleidingen waar aankomende 
studenten voor kiezen omdat ze nog niet precies weten wat ze willen, met 
als gevolg dat een groot deel van de eerstejaars uitvalt. 
Meld je je na 1 mei aan voor zo’n studie, dan kan de Hogeschool Rotterdam 
— op basis van een studiekeuzecheck — besluiten tot een negatief 
bindend studiekeuzeadvies. Niet te verwarren met het negatief bindend 
studieadvies waarbij studenten met te weinig studiepunten aan het einde 
van hun eerste studiejaar kunnen worden weggestuurd. Het besluit dat 
selectieve opleidingen aankomende studenten mogen weigeren, volgt uit 
de Wet Kwaliteit in verscheidenheid die afgelopen zomer is aangenomen. 
De studiekeuzecheck is nieuw en bestaat uit de startmeter (een digitale 
vragenlijst over de motivatie van de aanmelder) en een gesprek van 
minimaal een half uur met een ervaren studieloopbaancoach (slc). Die 
coach wordt normaliter ook de slc tijdens de studie. 
Uit de studiekeuzecheck moet duidelijk worden of de aankomende 
student over voldoende kennis en motivatie beschikt om aan de door 
hem gekozen studie te beginnen. Deelname aan de studiekeuzecheck is 
verplicht voor alle aanmelders, maar een negatief studiekeuzeadvies is 
alleen bindend voor hen die zich ná 1 mei aanmelden voor een van de 
selectieve opleidingen.

GEEN SELECTIEMIDDEL
Bij de studiekeuzecheck krijgt de aanmelder niet alleen een advies 
of de gekozen opleiding bij hem past, maar ook wat hij moet doen om 
bij de gekozen opleiding succesvol te zijn. Ronald Goijen, coördinator 
van het nieuwe aanmeldingsbeleid: ‘Denk bijvoorbeeld aan vroegtijdige 

ondersteuning Nederlands en rekenen en aan extra begeleiding door 
doelgroepenmentoraten.’ De studiekeuzecheck maakt deel uit van de 
inschrijving. Het is een vervolg op het programma Studiesucces (met 
onder andere startgesprekken en summerschools) dat al een aantal jaar 
loopt op de HR.
Goijen benadrukt dat de studiekeuzecheck in eerste instantie geen 
selectiemiddel is. ‘Het gaat erom dat we de studiekiezer op de juiste plek 
zetten en daarmee de uitval verminderen.’ Voor zowel de aanmelder als 
de HR is het beter als de student zo snel mogelijk een gemotiveerde keuze 
maakt. ‘Op dit moment oriënteert maar een derde van de aanmelders zich 
ruim van tevoren door open dagen te bezoeken, te gaan proefstuderen en 
contact te zoeken met schooldecanen. Dat blijken later over het algemeen 
ook de succesvolle studenten. Als aanmelder moet je dus een doel hebben. 
Weten waar je aan begint, daar gaat het om.’
De al dan niet gemotiveerde keuze kan tijdens het studiekeuzegesprek   
worden bevestigd of juist niet. Goijen: ‘Uit zo’n gesprek kan blijken dat 
de aanmelder beter bij een andere opleiding past en daar ook een betere 
motivatie bij heeft.’ Om de studiekeuzechecks te kunnen uitvoeren 
voordat de studenten aan hun opleiding beginnen, is het nodig dat de HR 
haar doelstelling (twee derde meldt zich aan vóór 1 mei) haalt. Goijen: 
‘Daarom communiceren wij, net als andere hogescholen en decanen van 
middelbare scholen, dat je je vóór 1 mei moet aanmelden.’ Verder is de 
laatste aanmelddatum vervroegd van 31 augustus naar 31 juli.

GEEN VERANDERINGEN VOOR HERINSCHRIJVERS
Voor de huidige studenten verandert er niets. De uiterste herinschrijfdatum 
blijft 1 september, ook als studenten switchen naar een andere opleiding 
op de HR. De switchers krijgen wel een studiekeuzecheck. O   
Jos van Nierop

Inschrijfdatum nieuwe studenten naar 1 mei
Ga je in 2014 voor het eerst aan de HR studeren, dan word je geacht je 

vóór 1 mei in te schrijven. Als je kiest voor een economische opleiding kan een 
te late inschrijving ertoe leiden dat je niet aan de opleiding mag beginnen.

NIEUWS
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 Tekst Tosca Sel  Fotografi e Frank Hanswijk 

ACTEUR JACK WOUTERSE INTERVIEW

J Sinds Jack Wouterse 
op tv vertelde verslaafd te zijn 

aan drank, coke en eten 
lijkt zijn leven om dat thema 
te draaien. ‘Ik zou het graag 

eens ergens anders over 
hebben, maar het is te 

belangrijk om het te laten.’

 ‘IK BEN GESTOPT 
MET ALLES BEHALVE ETEN’ 

ACK
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INTERVIEW

‘EET JE DIE NOG OP?’, VRAAGT JACK WOUTERSE 
TERWIJL HIJ NAAR DE LAATSTE BROWNIE IN 
HET KOEKELA-DOOSJE WIJST. We zitten aan 
een groot houten bureau in de werkkamer 
van zijn Rotterdamse huis in een zijstraat van 
de Beukelsdijk. De acteur die in All Stars, Vet 
Hard, Grijpstra & De Gier, King Lear, Chez Nous 
en Dokter Tinus speelde, vertelde in het tv-
programma 24 uur met… dat hij in een Schotse 
afkickkliniek had gezeten voor zijn coke-, drank- 
en eetverslaving. Van de drank en de drugs blijft 
hij al drie jaar af, maar eten doet hij nog steeds 
veel te graag en veel te veel. 

‘Het doosje moet leeg, anders blijf ik ermee 
bezig’, zegt de acteur terwijl hij de laatste 
brownie in z’n mond steekt. ‘Ik ben gestopt 
met alles behalve eten. Ik heb morbide obesitas 
zoals dat heet. Ik weeg 150 kilo en ik kan mezelf 
dood eten, maar ik wil geen maagverkleining, 
ik wil het probleem zelf tackelen.’ Dus staat hij 
vier keer per week in de sportschool. Een uurtje 
cardio en een uurtje zwemmen en relaxen in het 
bubbelbad. Wouterse: ‘Die hele wellnesstrend, 
dat Libellegetrut, is er niet voor niets. Ik heb 
geleerd dat ik niet alleen m’n lichaam moet 
trainen, maar ook m’n geest. Tijdens het sporten 
maak ik m’n hoofd leeg en dat is belangrijk om 
niet in het oude gedrag te vervallen.’ 

En een vol hoofd, dat is waar het bij hem 
misging. Hij speelde, haalde nachten door met 
drank en gebruikte drugs om uit bed te kunnen 
komen. Het sloop erin: ‘Soms zit je hoofd zo vol 
van het werken dat je dope gaat gebruiken om 
rustig te worden. Het begint met “Ik heb een 
borrel nodig”, dat worden er twee en voor je 
het weet doe je het iedere dag. Ik kon een fles 
whisky leegdrinken en dan nog een fles wodka 

en dan stond ik nog steeds op m’n benen. “Knap” 
zeggen mensen dan. Nou, ik zou liever zoals 
andere mensen na twee glazen omgaan. Dan heb 
je tenminste een natuurlijke stop.’

 AFZUIGKAPVERKOPER 
Wouterse leerde drinken en ‘dingen die je op die 
leeftijd met meisjes doet’ in Amersfoort, waar 
hij aan de pedagogische academie studeerde. 
Het beviel hem niet dus na een jaar stond hij 
in een winkel: ‘Ik verkocht “de Mercedessen 
onder de afzuigkappen”, maar ik geloofde er 
niet in. Verkopen heeft iets viezigs. Als er dan 
bijvoorbeeld een vrouw met weinig geld de zaak 
in kwam, dacht ik: Mens, ga naar de Hema, daar 
koop je er zes voor dat geld.’ 

‘IK BEN ER TROTS OP DAT IK 
BELASTING MAG BETALEN.’

In de winkel probeerde Wouterse zich te 
herinneren wat hij het allerleukste vond om te 
doen en dat bleek het kleine beetje toneelspelen 
te zijn dat hij tijdens z’n opleiding had gedaan. 
Dus hij besloot naar de toneelschool te gaan: 
‘Ik was een jaar of 22 en werd aangenomen. 
Waarschijnlijk niet omdat ik zo’n goede acteur 
was. Ik was in m’n hele leven maar naar één 
toneelstuk geweest, iets van Godfried Bomans. 
Ik wist er echt geen fuck van, maar het waren 
de jaren zeventig en ik was links genoeg, dus ik 
mocht komen.’ 

In het tweede jaar van de toneelschool koopt 
Wouterse een wagen en reist hij rond om 
zoveel mogelijk te kunnen spelen. Hij rolt met 
een clownsact het circus in en begint zijn eigen 
circus Circo Fiasco. ‘Mensen vinden dat altijd 

romantisch, maar het is echt ondenkbaar zwaar. 
Mensen die 's zomers in een caravan gaan zitten, 
ik snap daar niets van. Doe mij maar een huis 
met een douche.’ 

Na tien jaar rondtrekken, belandt de acteur 
weer in het theater en van daar gaat het 
balletje rollen. Hij wordt gevraagd voor de film 
De Noorderlingen en vanaf dat moment is hij 
overal. ‘Mensen vinden mij altijd een beetje een 
rare acteur omdat ik serieus toneel kan spelen 
zoals in King Lear, los kan gaan in een actiefilm 
zoals Vet Hard, kleine kunstzinnige dingen doe 
en ook in C1000-reclames speel. Ik ben trots op 
die filmpjes, omdat het heel leuke filmpjes zijn. 
Het is ook leuk dat ik ervoor betaald krijg, maar 
we moeten het maar niet over geld hebben.’ 

 SLAAF, THE MOVIE 
Waar we het wel over moeten hebben, is de film 
Slaaf. Een project waar Wouterse de afgelopen 
maanden stilletjes maar hard aan heeft gewerkt: 
‘De afgelopen twee seizoenen speelde ik Slaaf, 
een monoloog waarin de hoofdpersoon afscheid 
neemt van al zijn verslavingen. Omdat ik die 
teksten gespeeld had en zag hoeveel impact ze 
hadden, wilde ik er meer mee doen. Het is een 
film geworden over iemand die in z’n huiskamer 

voor een camera alles opbiecht voordat hij 
zichzelf van kant maakt.’

‘MIJN LEVEN IS ECHT 
LEUKER GEWORDEN ZONDER 

DRANK EN DRUGS.’
Voor Wouterse is het belangrijk dat deze 
film er komt. ‘Je wordt er niet vrolijk van, 
maar het is voor sommige mensen een heel 
belangrijk onderwerp. Voor mij hoeven er geen 
grote groepen mensen te komen die na afloop 
depressief naar buiten rollen, maar ik zou het 

wel fijn vinden als er een paar mensen komen 
voor wie die film echt iets kan betekenen.’ 
Drie jaar na z’n tv coming-out als verslaafde gaat 
het lekker met Wouterse. Een zomer fulltime 
therapie en oneindig veel bijeenkomsten van de 
Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous 
en Overeaters Anonymous hebben zijn leven 
veranderd: ‘Ik ga niet meer naar al die meetings 
toe. Ik zou het eigenlijk wel moeten doen, om te 
vertellen dat het goed gaat. Mijn leven is echt 
leuker geworden zonder drank en drugs. Waar 
je ook verslaafd aan bent, het gaat uiteindelijk 
maar een kant op: de dood. Het is zo fucking 
eenzaam en het wordt alleen maar eenzamer. 
De enige weg om eruit te komen is door hulp 

te gaan halen. Zoek mensen op die eruit zijn 
gekomen, laat je vertellen hoe het voor hen 
werkte.’ 

 ‘IEDEREEN IS KOOPVERSLAAFD’ 
Eigenlijk is Wouterse het hele onderwerp 
verslaving ‘kotsbeu’: ‘Ik zou het graag eens 
over andere dingen hebben, maar het is zo’n 
groot en belangrijk probleem. We zijn allemaal 
koopverslaafd, we zijn allemaal koopziek. Al 
die mensen die door de Media Markt banjeren 
om te kijken naar dingen die ze niet nodig 
hebben. Dit verhaal moet ik blijven vertellen 
omdat mensen verslaafd zijn aan deze manier 
van leven.’ 

Het vuur laait op in z’n ogen als hij het over 
de huidige economie heeft: ‘Ik ben zo’n oude 
man aan het worden die de hele tijd loopt 
te kankeren, maar ik kan me er echt over 
opwinden. Dingen als solidariteit, delen en 
liefde vind ik heel belangrijk. Ik ben er trots 
op dat ik belasting mag betalen. Daar worden 
parken van aangelegd en onderhouden, daar 
draait de gezondheidszorg op. Die lasten 
moeten we samen dragen. Het communisme 
is naar de klote gegaan, maar niemand 
twijfelt aan het kapitalisme. Het moet de nek 
omgedraaid worden. Bankdirecteuren moeten 
de gevangenis in. Dat zijn echt heel foute 
mensen van wie alles afgepakt moet worden. 
Als je het mij vraagt, is de crisis pas net 
begonnen. Ik ben geen econoom, maar het lijkt 
me duidelijk dat het zo niet werkt. Het moet 
anders. Koop die nieuwe spijkerbroek eens 
niet. Ga op een berg zitten met een stokbrood 
en kijk om je heen, daar gaat het in het leven 
om. Stilte zoeken en in het nu leven, niet meer 
dat gejaag. Dat zou al heel wat zijn.’O

ACTEUR JACK WOUTERSE

‘IK WIL GEEN 
MAAGVERKLEINING, 
IK WIL HET PROBLEEM 
ZELF TACKELEN.’‘DIE HELE WELLNESSTREND, 

DAT LIBELLEGETRUT, 
IS ER NIET VOOR NIETS.’

BIO’TJE
Jack Wouterse werd 57 jaar geleden 
geboren in Soest. Na de middelbare 
school ging hij naar de pedagogische 
academie in Amersfoort, maar dat was 
niet zijn studie. Hij ging afzuigkappen 
verkopen, maar dat was het ook niet 
voor hem. Zonder enige toneelervaring 
belandde hij op de toneelschool in 
Arnhem. Hij reisde tien jaar rond met 
zijn eigen Circo Fiasco tot hij terug het 
toneel op ging. In 1992 brak hij door met 
de film De Noorderlingen. Hij verhuisde 
met vrouw en zoon van Amsterdam 
naar Rotterdam omdat hij het een leuke 
stad vindt ‘met veel minder poeha’. 
Wouterse is nu te zien in de SBS6-serie 
Dokter Tinus, de bioscoopfilm Chez Nous 
en vanaf 15 december in de hilarische 
familievoorstelling Lang en gelukkig. Zijn 
film Slaaf komt in het voorjaar uit en is 
waarschijnlijk voor het eerst te zien op 
het Rotterdamse filmfestival IFFR.
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TUURLIJK WIL JE MEER STUDEREN. 
NIET STEEDS DIE WURGENDE STRESS 
ALS DE TENTAMENS ERAAN KOMEN. 
Maar hoe doe je dat? Knip je blok van 
10 lesweken in tweeën en stel doelen 
per blok van 5 weken. Plan dagelijkse 
en wekelijkse acties (huiswerk, 
leerwerk, maakwerk, overleg) en 
schrijf ze op. Werk aan vaste routines 
(gelijk studeren als je thuiskomt of pas 
na het sporten). Beloon jezelf voor je 
goede gedrag met een pauze en plan 
cheat-time in: 1 studievrije avond per 
week bijvoorbeeld.

 MIJN BETERE ZELF IN 2014 

Meer studeren

Goede voornemens zijn vaak niet origineel. 
We willen allemaal beter, slimmer, rijker, dunner en 
gezonder worden. Profi elen vertaalde de rituele dans met 
goede voornemens naar beeld. 
Meer lezen over goede voornemens en manieren om ze vol te houden?  Op pagina 24 geeft lector gedragseconomie Arie de Wild zinvolle tips.
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+  MEER SPAREN EEN BORD OPGEWARMDE ERWTENSOEP UIT BLIK, EEN KAPSALON, EEN FRIETJE IN DE PAUZE. Nu ben je nog een jonge god(in) die alles 
kan hebben, maar het mag best iets gezonder. Begin eens met wat kleine acties en wie weet ontstaat er een supergezonde kettingreactie: 

Eet elke dag 1 appel. Start je ochtend met twee glazen water. Dat moet lukken. En plan een moment waarop je toch die Kapsalon mag. 
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EEN APPELTJE VOOR DE DORST. IETS ACHTER DE HAND. OP VAKANTIE KUNNEN. 
Studenten vinden sparen belangrijk. Hoe zorg je dat het lukt? Stap 1: kies een doel. 
Dat spaart makkelijker. Als je jeuk krijgt en geld wilt uitgeven, kun je je desnoods even 
verlustigen aan een foto van je wens. Heb je nog geen spaarrekening? Open er dan één. 
Je blijft zo makkelijker van het geld af en je krijgt rente. En dan de laatste open deur: 
kies voor automatisch sparen. Laat elke maand, kort na de stufi, een vast bedrag afschrijven 
naar je spaarrekening.

MIJN BETERE ZELF IN 2014 

Meer sparen
MIJN BETERE ZELF IN 2014 

Een appel per dag
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STRESSEN IS ONGEZOND EN VERVELEND. STOPPEN MET STRESSEN IS DUS HET ADVIES. 
Blijf je er toch in vastlopen, dan kun je aan je decaan vragen of je mag deelnemen aan een cursus mindfullness 

voor studenten. Gebaseerd op technieken uit yoga en het boeddhisme, maar dan vertaald naar de wereld van nu. Relax!

MIJN BETERE ZELF IN 2014

Stop met stressen
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STOP MET ROKEN EN JE GEEFT JEZELF: GEZONDHEID, GELD, EEN FRISSE HUID …AFIJN, JE WEET HET WEL. 
Maar lukt het in 2014 nog even niet om te stoppen, rook dan in ieder geval binnen de lijntjes. Dat wil zeggen: de blauwe 
lijnen rond de ingangen van de HR-locaties. Binnen de blauwe lijnen mag je roken, daarbuiten niet. Is het nat of koud, dan 

kun je je toevlucht nemen tot de speciale rookabri’s die bij veel locaties – binnen de blauwe lijnen – staan.

MIJN BETERE ZELF IN 2014

Rook binnen de lijntjes
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+  MEER SPAREN

kaanse onderzoekers deden naar het effect van goede voornemens 
op milieuvriendelijk gedrag. Zij stelden vast, zo is te lezen in een 
persbericht van Wageningen UR, dat ‘goede voornemens (…) tot 
milieuvriendelijk gedrag onder voorwaarden wel degelijk effectief 
zijn.’ Zet je voornemens op papier, mét handtekening, of doe een 
belofte in het bijzijn van anderen. Dan kun je erop aangesproken 
worden en zul je dus beter je best doen.
Ook het registreren van vorderingen kan bijdragen aan een langer 
leven van je goede voornemen. De Wild: ‘Dat werkt bijvoorbeeld 
goed met sporten. Denk maar aan de hardloop-apps die een 
trackrecord bijhouden van je rondjes, je hartslag enzovoorts.’

 KNIP JE LESBLOK IN TWEEËN 
Tot zover de theorie. Nu terug naar de harde praktijk van 1 januari. 
De dag waarop je: altijd je college gaat voorbereiden, nooit meer je 
nakijkwerk zal laten liggen of de suikers in je eetpatroon afzweert. 
De Wild laat aan de hand van een voorbeeld zien hoe je de theorie 
kunt omzetten naar praktijk. We pakken het goede voornemen 
‘meer studeren’. Dat staat met stip op 1 onder studenten, zo leert 
een onderzoek van arbeidsbemiddelaar ASA waarin ruim 700 
studenten werden ondervraagd over hun goede voornemens voor 
het jaar 2012. De Wild: ‘Je doel is meer studeren. Welke acties kun 
je daaraan vastplakken? De meeste studenten gaan pas aan de slag 
als de tentamens eraan komen. Knip het blok van tien lesweken 
voor jezelf in tweeën en bepaal concrete acties voor een periode 
van vijf weken. De theorie van 12 Week Year laat zien dat je je 
tijd dan beter besteedt. Leg deze acties op papier vast. Zorg voor 
routines in je gedrag. Besluit bijvoorbeeld om altijd na het eten een 

uur te studeren en beloon jezelf daarna met een pauze. En bouw tot 
slot cheat-time in. Eén avond in de week is helemaal studievrij.’
Lector De Wild is zelf proefkonijn. Hij past de genoemde methodes 
zowel in zijn werk- als privéleven toe. Makkelijk is het niet, geeft hij 
toe. ‘Mijn valkuil is een overschot aan acties. Als je te veel acties plant, 
loop je snel een achterstand op. Maar dan heb je de accountability 
om je te helpen. Alleen de collega aan wie ik verantwoording afleg, 
loopt zelf ook achter. Dus aanstaande week moeten we echt weer 
even om tafel gaan zitten…’
Nobody said it was easy, maar laat dat je niet weerhouden. Al haal 
je maar zeventig procent van je acties, dan ben je volgens Brian 
Moran (12 Year Week) al ver op weg om je doelen te bereiken. Dat 
geeft de burger moed.O   Esmé van der Molen

ACHTERGROND 

Goede voornemens werken     wél

WAAROM WACHTEN MET GOEDE VOORNEMENS TOT HET NIEUWE 
JAAR? ALS JE IETS GRAAG WILT, WAAROM DAN NIET METEEN? Dat 
mensen hun persoonlijke verbeterplannen vaak aan het nieuwe 
jaar hangen, heeft misschien iets te maken met het belang dat we 
hechten aan overgangsrituelen en aan het geruststellende idee dat 
je altijd weer met een schone lei kunt beginnen. Het nieuwe jaar 
haalt een streep door onze zondes. En waarom zouden we ons dan 
niet het beste voornemen?
Goede voornemens zijn onzin, zeggen sommigen die daarom 
demonstratief afzien van plannen voor het nieuwe jaar. Zodra het 
februari is, gaat — even overdrijven — de verkoop van sigaretten weer 
omhoog en stromen de sportscholen leeg want goede voornemens 
zijn snel gemaakt, maar moeilijk om vol te houden.
Toch er zijn manieren om goede voornemens om te zetten in daden. 
Lector gedragseconomie Arie de Wild wil zichzelf geen expert 
noemen op dit terrein, maar is bereid de wijsheid van drie experts 
met de lezers van Profielen te delen.
Allereerst via het boek The Power of Habit: Why We Do What We 
Do In Life And Business van Charles Duhigg. ‘Een van de verhalen 
die Duhigg vertelt, gaat over een vrouw die was vastgelopen in 
haar leven’, vertelt De Wild. ‘Ze had overgewicht, haar man was 
bij haar weg en baantjes hield ze nooit langer dan een half jaar 
vol. Bovendien was ze kettingroker. Deze vrouw ging op reis naar 
Egypte, zag de piramides en wilde het jaar daarop terugkomen om 
de woestijn in te trekken. “Maar dan moet ik wel fit zijn en stoppen 
met roken”, dacht ze bij zichzelf. Zo gezegd zo gedaan, en steeds 
als ze erge trek in een sigaret had, ging ze hardlopen. Daardoor viel 
ze af, kreeg ze een positiever zelfbeeld, aandacht van mannen… De 

crux is dat één actie een kettingreactie in gang kan zetten. Met een 
goed voornemen alleen ben je er niet. Je hebt een vervangende 
gewoonte nodig voor de gewoonte die je wilt afzweren. In dit 
voorbeeld: bewegen in plaats van roken. De beloning is dat je je al 
op korte termijn beter voelt, of meer tevreden over jezelf.’

 12 WEKEN 
Een ander belangrijk handvat bij het werken aan persoonlijke 
doelen is te vinden in het boek The 12 Week Year: Get More Done In 
12 Weeks Than Others Do In 12 Months van Brian Moran. De Wild: 
‘Het centrale idee van deze methode is dat je acties moet koppelen 
aan je goede voornemens. Je wilt in 2014 bijvoorbeeld gezonder 
leven. Welke acties onderneem je om dat te bereiken? Maak de 
acties concreet, en onderscheid daarbij wekelijkse en dagelijkse 
acties. Wat Brian Moran vervolgens doet, is een periode nemen van 
twaalf weken. Als je de periode verkleint, wordt het plannen van 
acties overzichtelijker en daardoor beter haalbaar. 
‘Natuurlijk kom je ook bij deze methode momenten tegen 
waarin je de verleidingen niet kan weerstaan. De Amerikaanse 
gedragseconoom Dan Ariely zegt: Dat is niet erg, plan deze momenten 
in. Hij noemt dat me-time of cheat-time. Door het inplannen van 
cheat-time haal je de druk even van de ketel. Maar dan moet je 
daarna wél de draad weer oppakken. Een manier om jezelf bij 
de les te houden, is je goede voornemens aan anderen vertellen. 
Accountability noemt Ariely dat. Daardoor committeer je je sterker 
aan je doelen.’
Dat blijkt ook uit een overzichtsstudie die onderzoekers van 
Wageningen Universiteit in samenwerking met Leidse en Ameri-

Meer studeren

DOEN

Plannen
ordenen

V e r d e l e n

Dus dan is het 2014 en je hebt je van alles voorgenomen. 
Hoe zorg je er nou voor dat je je goede voornemens langer dan een week volhoudt? 
Profi elen vroeg lector gedragseconomie Arie de Wild om tips.  

VERTAAL JE VOORNEMENS NAAR ACTIES:

KIES EEN VERVANGING VOOR 
SLECHTE GEWOONTES.
ZET JE VOORNEMENS OP PAPIER, 
MÉT HANDTEKENING. 
BOUW CHEAT-TIME IN.
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‘STUDENTEN KRIJGEN ZELDEN COMMENTAAR 
 OP DE SCHRIJFKWALITEIT VAN HUN WERK.’

 Tekst: Olmo Linthorst  Illustratie: Aniek Bartels 

Waarom is het zo moeilijk om een scriptie te schrijven? 
Omdat de hogeschool het je niet leert, zegt taallector 
Amos van Gelderen. ‘Niet zo vreemd dus dat studenten 
er maar een gooi naar doen.’

ACHTERGROND ACHTERGROND 

Waarom 
een scriptie schrijven 

zo moeilijk is

HET SCHRIJVEN VAN EEN SCRIPTIE IS ALS EEN EINDSPRINT NAAR 
DE FINISH VAN EEN LANGE MARATHON: HET GEEFT GLANS AAN JE 
WELVERDIENDE DIPLOMA. IN THEORIE. Want in de praktijk blijkt 
de scriptie vaak een struikelblok voor studenten. Studenten heb-
ben soms geen idee wat er van ze verwacht wordt en ze schakelen 
steeds vaker de (betaalde) hulp in van een scriptiebureau.
Waarom hebben studenten zoveel moeite met de eindscriptie? Taal-
lector Amos van Gelderen van de Hogeschool Rotterdam ziet twee 
dingen. Ten eerste leren opleidingen hun studenten simpelweg niet 
hoe ze een scriptie moeten schrijven. Na ruim drie jaar moet je er 
gewoon aan beginnen. Daarnaast zijn de eisen die opleidingen aan 
de scripties stellen vaak vaag en abstract.
Tegelijkertijd krijgen steeds meer opleidingen kritiek omdat de 
kwaliteit van het afstudeerwerk van hun studenten ondermaats is. 
Opleidingen schroeven de eisen op. Studenten die de komende tijd 
afstuderen, zullen aan zwaardere eisen moeten voldoen.

1. STUDENTEN LEREN HET NIET 

Studenten schrijven tijdens hun opleiding natuurlijk van alles en 
nog wat, maar krijgen zelden commentaar op de schrijfkwaliteit 
van het ingeleverde werk, ziet Van Gelderen. Docenten kijken 
vooral of de student de stof heeft begrepen, maar of de student 
helder, doordacht en doelgericht schrijft, is bijzaak. 
Schrijven is denken, plannen, organiseren en argumenteren, legt 
Van Gelderen uit. Het is een conceptuele bezigheid waarbij je steeds 
moet bedenken of wat je schrijft juist is, of het op de juiste plek staat 
en of het juist geformuleerd is. En dat leren studenten niet. 
Dat bleek recent ook weer uit een onderzoek naar taalvaardig-
heid (zie ‘infographic’, p.4): Nederlanders met een hbo-diploma 
op zak zijn ongeveer even taalvaardig als havisten. De onder-
zoekers concluderen dat het hbo weinig aan de taalvaardigheid van 
studenten lijkt toe te voegen.
‘Afstudeerscripties blijven qua taal inderdaad vaak op havo-niveau 
hangen’, aldus Van Gelderen. ‘Het punt is alleen dat we niet anders 
zouden moeten verwachten. We geven studenten geen taalles, dus 
is het niet zo gek dat studenten er maar een gooi naar doen in hun 
scripties.’

2. KRITIEK OP KWALITEIT = 
EISEN OMHOOG 
Ondertussen wordt de scriptie alleen maar belangrijker. Ook de 
opleidingen worstelen ermee. Een hbo-opleiding wordt iedere zes 
jaar gekeurd door een accreditatiecommissie, die onder andere naar 
de kwaliteit van de afstudeerscripties kijkt. Door wijzigingen in het 
keuringsstelsel geven deze commissies steeds vaker en zwaardere 
kritiek op de kwaliteit van scripties. Sommige opleidingen krijgen 
zelfs een onvoldoende. De commissie concludeert dan bijvoor-
beeld dat te veel scripties wat hen betreft onvoldoende zijn, terwijl 
docenten ze een voldoende gaven. 
Ook op de Hogeschool Rotterdam kwamen de afgelopen jaren on-
der andere de opleidingen verpleegkunde, maatschappelijk werk en 
dienstverlening (mwd) en de master begeleidingskunde niet door 
de keuring door een onvoldoende afstudeerniveau. De accredita-
tiecommissies zagen bij deze opleidingen te veel scripties die onder 
de maat waren.
Van de scripties van begeleidingskunde vond het accreditatiepanel 
in 2012 onder andere dat ze niet goed geschreven waren. De ‘ten-
toongestelde taalvaardigheid’ was ‘ontoereikend’. Bij verpleegkunde 
zag het accreditatiepanel in datzelfde jaar dat studenten onvoldoen-
de in staat waren om kritisch op de theorie van hun vak te reflecte-
ren. De vraagstelling was ‘te breed geformuleerd’ en de keuzes van 
studenten waren niet, matig of zelfs verkeerd onderbouwd.
Het gaat dus niet over punten en komma’s maar over conceptuele 
vaardigheden. Ook over het afstudeerwerk van mwd was de accre-
ditatiecommissie niet tevreden. Over de scripties en andere verslagen 
van studenten zegt het panel dat het niveau ‘aan de lage kant’ is. En: 
‘In veel projecten is de verbinding tussen probleemstelling, literatuur, 
methode en conclusie diffuus.’ De opleiding heeft een jaar de tijd 
gekregen om het afstudeerniveau te verbeteren. Uit het verbeterplan 
van mwd blijkt onder andere dat de opleiding de afstudeercriteria wil 
verduidelijken (zie ook het artikel op p.5). 
Degenen die dit jaar of volgend jaar aan hun hbo-opleiding begin-
nen, zullen veel meer les krijgen in het opzetten van een onderzoek 
en misschien zelfs in het schrijven van een scriptie. ‘Bijna alle op-
leidingen hebben sinds kort een onderzoekslijn in het curriculum 
verwerkt’, zegt Simone Kooij van de dienst onderwijs & kwaliteit en 
lid van de expertgroep toetsing.
De studenten die nu afstuderen, hebben daar echter niet zoveel aan. 
‘Die moeten bijgespijkerd worden’, zegt Kooij. En behoorlijk ook, 
want voor hen is de lat tijdens hun studie al omhoog gegaan. 

‘JE KUNT NIET VERWACHTEN 
DAT STUDENTEN 
OP BASIS VAN VAGE EISEN 
EEN GOEDE SCRIPTIE SCHRIJVEN.’
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TIJD EN GELD
De conclusie is voor iedereen evident. Neem je de scriptie daad-
werkelijk serieuzer, dan moet je ook serieus werk maken van het 
aanleren van scriptievaardigheden. Meer feedback op schrijfsels 
van studenten gedurende de opleiding. Of misschien wel: über-
haupt feedback geven. Dat is waar het voor Van Gelderen begint. 
Niet met aparte schrijfvaardigheidslessen, maar met vakdocenten 
die schrijfopdrachten van studenten breder beoordelen dan alleen 
op vakkennis. 
En daar doemen twee grote problemen op: Tijd. En de vraag of 
docenten zelf voldoende schrijfvaardig zijn. De Zeeuw-Oprel: ‘Ik 
denk dat iedere docent graag méér feedback zou geven, maar dat 
kost veel tijd. Voor het nakijken van een tentamen of verslag staat 
een kwartier. Als je feedback wilt geven of een verbeterde versie 
wilt terugzien, doe je dat dus al snel in je eigen tijd. Dat is wat veel 
docenten doen.’
Maar het is ook de schrijfvaardigheid van docenten die in het ge-
ding is, zegt Amos van Gelderen. ‘Voor vakdocenten geldt: schrij-
ven over je vak hoort bij je vak. Dus ook docenten moeten zich in 
het schrijven gaan bekwamen.’ Van Gelderen windt er geen doek-
jes om. ‘Als je echt iets aan schrijfvaardigheid wilt doen, dan gaat 
dat geld kosten.’O

3. DE EISEN ZIJN VAAG EN ABSTRACT
Amos van Gelderen ziet ook een voordeel in de nieuwe nadruk 
op scriptiekwaliteit: ‘Als het voor de opleidingen belangrijker 
wordt dat studenten goede scripties schrijven, gaan ze misschien 
ook duidelijker en meer specifieke eisen stellen.’ 
Dat is precies wat mwd in haar verbeterplan belooft te gaan doen. 
Duidelijke criteria zijn een belangrijke voorwaarde, zegt Van Gelde-
ren. ‘Je kunt niet verwachten dat studenten op basis van vage eisen 
een goede scriptie schrijven. Als de eisen niet duidelijk zijn, krijg je 
bovendien de onwenselijke situatie dat het cijfer helemaal afhangt 
van welke docent je scriptie begeleidt.’
Maar het opstellen van duidelijke beoordelingscriteria is niet zo 
makkelijk. In een ideale wereld kun je de beoordelingscriteria als 
student naast je scriptie leggen zodat je zelf kunt zien wat je goed 
of fout hebt gedaan. Maar als de criteria zó concreet zijn dat het 
schrijven van een scriptie enkel een invuloefening wordt, leer je er 
niet veel van.
‘Wij adviseren opleidingen altijd naar de competenties te kijken 
die studenten moeten beheersen en om daar dan concrete crite-
ria uit af te leiden’, vertelt Simone Kooij. De vraag is wel wat dan 
precies ‘concreet’ is. Kooij heeft ook geholpen bij het maken van 
een nieuwe afstudeerhandleiding voor mwd. Daarin staan achttien 
criteria waaraan een scriptie moet voldoen. Nummer elf luidt: ‘De 
onderzoeksmethode is correct, helder beschreven’; of, nummer ze-
ven: ‘De onderzoeksvraag is uitgewerkt in relevante deelvragen.’ En 
nummer dertien: ‘De resultaten zijn helder en objectief beschreven.’ 
Kun je als student bepalen wat dan precies ‘correct’, ‘helder’, ‘rele-
vant’ en ‘objectief’ is?
Kooij beaamt dat er nog een zekere abstractie in deze criteria zit, 
maar dat gebeurt met een idee. ‘We gaan ervan uit dat de studenten 
gedurende hun studie hebben geleerd met steeds abstractere crite-
ria om te gaan.’ Dat de vierdejaars van nu daar niet expliciet in zijn 
geschoold klopt, denkt ook Kooij, vandaar dat de afstudeerders van 
nu ook meer begeleiding moeten krijgen.
Bij de lerarenopleiding Nederlands gebruiken ze een iets ander sy-
steem bij schrijfopdrachten, vertelt Rianne de Zeeuw-Oprel: Rubrics. 
De Zeeuw-Oprel, projectleider taalbeleid en docent Nederlands, 
vertelt hoe de rubric eruitziet voor de afstudeerscriptie Nederlands. 
Voor zes thema’s is steeds op vijf verschillende niveaus beschreven 
waar de scriptie aan moet voldoen. Bevat de inleiding bijvoorbeeld 
een onderzoeksvraag, doelstelling en zijn de belangrijkste begrippen 
gedefinieerd? Voldoende. Zit dat er allemaal niet in? Zeer onvol-
doende. ‘Het geeft de student iets meer houvast, omdat je beter kunt 
zien wat er van je verwacht wordt’, zegt De Zeeuw-Oprel. 
Van Gelderen ziet liever een duidelijker opdrachtomschrijving. 
‘Vanaf het begin moet veel helderder zijn wat het doel is van de tekst 
en voor wie hij geschreven wordt. Als daarnaast duidelijk is wat de 
lengte van de tekst moet zijn, welke onderdelen hij moet bevatten 
en wat voor bronnen je moet gebruiken, dan is het niet zo moeilijk 
om goede beoordelingscriteria toe te passen.’ 7

6

TIPS VOOR SCRIPTIES
Scripties worden vooral beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek. 

En die neemt toe als je bestaande kennis op een juiste manier gebruikt en verwerkt. 
Marie-José Lampe van de mediatheek geeft tips.

Je vindt dit aanbod op het intranet Hint. Kies in het menu de knop Voorzieningen & Service en klik links op Mediatheek.

4

51
3

2

Google was waarschijnlijk je beste vriend 
op de middelbare school, maar op het 
hbo moet je nieuwe vrienden maken. 
Google biedt veel informatie, maar ook 
kwalitatief slechte bronnen. Bovendien 
is Google ver in het personaliseren 
van hits. Als je meerdere keren op een 
bepaalde zoekterm zoekt, selecteert 
Google automatische zoekresultaten. Dit 
betekent dat Google voorselecteert en 
resultaten die voor jou mogelijk nuttig 
zijn niet toont. Wissel daarom af en toe 
van pc en gebruik Google Scholar als 
zoekmachine. Ga naar de mediatheek, 
fysiek of online, om andere bronnen aan 
te boren. De mediatheek beschikt over 
digitale en papieren bronnen en meer 
dan tachtig betaalde databanken (met 
o.a. full tekst-artikelen uit kwalitatieve 
(vak)bladen). Ook staat de bibliotheek 
van de Erasmus Universiteit en de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag tot 
je beschikking. Gebruik deze rijkdom. 

Eigenlijk is ie samengesteld voor docenten, maar 
ook studenten mogen vrijelijk neuzen door de 
toolbox informatievaardigheden. Daarin zijn 
sites, webcursussen, richtlijnen etc. verzameld 
op thema. Je kunt er bijvoorbeeld de cursus 
internet research van de Erasmus Universiteit 
vinden, de APA-richtlijnen, de tips van Ewoud 
Sanders voor slimmer zoeken op internet of een 
scriptiebarometer.

Een aparte categorie in de Hint-widget 
van de mediatheek is ‘Mediatheekinfo 
per opleiding’. Hierin vind je databanken, 
boeken, vakliteratuur, aanbevolen web-
sites etc. per opleiding. Zo blijf je zonder 
veel moeite op de hoogte en kun je snel 
bij relevante literatuur, bijvoorbeeld 
boeken die op je boekenlijst staan.

Weten hoe je informatie kunt vinden, 
moet je leren. Wacht niet tot je afstudeer-
jaar, maar begin in je eerste studiejaar. 
Volg het e-learning programma informa-
tievaardigheden van de mediatheek. In 
vijf onderdelen leer je om informatie te 
zoeken en te beoordelen. Het program-
ma onthoudt waar je bent gebleven, dus 
je kunt het in je eigen tempo volgen. Met 
een begin- en eindtoets kun je je vorde-
ringen evalueren. 

Je hebt iets interessants gelezen wat perfect 
aansluit op de onderzoeksvraag van je scriptie. 
Maar waar ook alweer? Omdat je de bron niet 
kan terugvinden, kun je de informatie nu niet 
gebruiken. Zonde. Het programma Endnote helpt 
je om via Word referenties op de goede plek in 
je scriptie te zetten en maakt automatisch een 
literatuurlijst aan. Bovendien gebeurt dat volgens 
de APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen. 
Endnote doorzoekt databases, updatet je 
research, beheert referenties en helpt je om een 
eigen bibliotheek aan te leggen. ‘It’s like having 
a research assistent’, claimt Endnote in een 
promo-video. Dit programma, dat meer dan 200 
euro kost, is voor studenten en medewerkers 
van HR gratis te gebruiken.
Marie-José Lampe raadt aan al in het eerste 
jaar met Endnote te beginnen. Zo kun je verder 
in je studie profiteren van literatuur die je 
ooit al eens hebt moeten bestuderen. Je kunt 
op internet een tutorial van Endnote volgen. 
Maar om het programma echt goed te leren 
gebruiken, kun je ook een mediatheekworkshop 
van anderhalf uur volgen. Meld je aan via de 
mediatheekpagina op Hint.

Wantrouw Google, 
gebruik meerdere bronnen

Gebruik de toolbox

Superhandig: 
info per opleiding

 Volg het e-learning 
programma 

informatievaardigheden

Gebruik Endnote en 
volg de workshop

Het taalcentrum ziet studenten liefst al 
in hun eerste jaar, vertelt projectleider 
Rianne de Zeeuw-Oprel. ‘Omdat zij er 
hun hele studie gemak van kunnen 
hebben. Maar ook met scripties ben je 
bij ons welkom. We kijken dan samen 
naar de aanpak, doelgroep, de manier 
van formuleren en geven tips om de 
scriptie vorm en inhoud te geven.’ Het 
taalcentrum herschrijft of corrigeert niet. 
Neem een eerste versie van je scriptie 
mee of andere stukken die je geschreven 
hebt, zodat het taalcentrum je persoonlijk 
kan adviseren. Zoek voor meer informatie 
op Hint naar ‘taalcentrum’. 

Studenten kunnen ook keuzevakken in 
creatief schrijven (IvL), zakelijk schrijven 
(IvL), schrijfvaardigheid, samenvatten 
en effectieve schriftelijke communicatie 
volgen, op verschillende niveaus. Zoek 
op Hint naar ‘ondersteunend onderwijs’ 
(als keuzevak) voor meer informatie.

Ga naar het taalcentrum

‘VOOR HET NAKIJKEN VAN EEN 
 TENTAMEN STAAT EEN KWARTIER. 
 ALS DE DOCENT FEEDBACK WIL GEVEN, 
 DOET HIJ DAT AL SNEL 
 IN ZIJN EIGEN TIJD.’

Kies een schrijfvak als 
keuzeonderwijs
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Rick studeerde commerciële economie, deed een premaster 
en doet nu een master aan de Rotterdam School of Management 

van de Erasmus Universiteit. ‘Het is een stuk moeilijker dan op het hbo.’

‘Het verschil tussen 
hbo en universiteit is 

behoorlijk groot’

Tot zomer 2013: 
commerciële economie
Nu: master EUR

Rick van Woudenbergh (23)

 GELEERD: 
 ‘Presenteren, sollicitatiebrieven schrijven, 

 dat soort praktische vaardigheden. 
 Ik heb veel geleerd tijdens m’n stages.’ 

 GEMIST 
 ‘Ik heb de kans om naar het buitenland 

 te gaan niet gepakt, maar dat ligt aan mezelf. 
 Ook zijn er op het hbo minder mogelijkheden  

 om bestuurservaring op te doen 
 dan op de universiteit.’

HIJ VERTELT HET VERHAAL VAN VEEL JONGENS 
IN HET ONDERWIJS. Intelligentie en aanleg zijn er, 
maar het vermogen om te plannen en organiseren, 
het doorzettingsvermogen en de motivatie komen 
pas later. En daarom was ook de weg van Rick van 
Woudenbergh nogal grillig.
Hij doorliep zonder al te veel inspanning het vwo, 
studeerde een jaar bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit maar dat ging mis (‘ik faalde’), probeerde 
het toen bij bedrijfseconomie op dezelfde universiteit 
(‘niet helemaal mijn ding’), ging daarna naar het hbo 
en deed een verkorte route commerciële economie 
(‘en pakte daarmee een ‘verloren’ jaar terug’), deed 
z’n vierde jaar en de premaster in één jaar (‘en pakte 
daardoor weer een jaar terug’) en doet nu de master 
strategic management aan de Erasmus Universiteit 
(‘en ik lig weer op schema’). ‘Nu gaat het goed.’ En 
lachend: ‘M’n moeder is ook heel blij dat het toch nog 
goed is gekomen.’ 

IS ER EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN HET HBO 
EN DE UNIVERSITEIT?
‘Ja, ik vind het verschil behoorlijk groot. Het is 
een stuk moeilijker dan op het hbo en ook dan de 
premaster. Het tempo in het hbo ligt echt veel lager 
dan op de universiteit en het gebruik van theoretische 
modellen is ook anders. Op het hbo is er eigenlijk maar 
één antwoord waar de docenten naar zoeken. Op de 
universiteit zijn er per definitie meerdere antwoorden 

mogelijk en gaat het om de argumentatie waarmee 
je jouw antwoord onderbouwt. Als we in groepjes 
werken, gaat daar dan ook de meeste aandacht naar 
uit: welke theorie gebruiken we, welk model en hoe 
passen we die toe? Aan de andere kant heb ik wel 
hands-on kennis opgedaan in het hbo, vooral door 
de stages. Alhoewel veel universitaire studenten 
stagelopen in de zomer, als er geen colleges zijn, om 
zich die praktische kennis toch eigen te maken.
‘Het publiek is ook anders. De studenten die direct 
van de bachelor komen, die kan ik wel hebben maar 
de buitenlandse studenten, dat is een ander verhaal. 
Die zijn zo supergemotiveerd, ze doen eigenlijk niets 
anders dan studeren. Die Nederlandse gasten van de 
bachelordoorstroom zijn tevreden met een zes of een 
zeven. De buitenlandse studenten met een negen. Dat 
zijn de jongens met wie ik het meeste omga en aan 
wie ik me kan optrekken.’ 

 EEN HEEL RIJTJE 8,3-EN 
‘Dat het moeilijker zou worden, daar was ik wel op 
voorbereid. Het laatste jaar op de hogeschool waarin 
ik mijn afstuderen combineerde met de premaster was 
ook heel zwaar. Inhoudelijk was ik tevreden over die 
premaster, maar de organisatie was een ander verhaal. 
Het was het eerste jaar dat de HR deze premaster 
aanbood en er waren veel opstartproblemen; het 
leek wel alsof de instituten elkaar tegenwerkten. De 
premaster was een initiatief van IBK (bedrijfskunde). 

Als student commerciële economie (CoM) werd ik toegelaten tot het 
programma van IBK en kreeg ik van het laatstgenoemde instituut 
ook toestemming om de bachelorscriptie, die ik moest schrijven als 
onderdeel van de premaster, te gebruiken om af te studeren aan de HR. 
Maar de examencommissie van CoM gaf mij die toestemming niet, en dat 
betekende dat ik twee bachelorscripties moest schrijven, naast de rest 
van het al drukke programma. Mijn afstudeerbegeleider vanuit CoM was 
gelukkig zeer behulpzaam, waardoor het toch nog allemaal is gelukt.

‘HET IS GOED OM VEEL HOOI 
OP JE VORK TE NEMEN.’

‘In het derde jaar volgde ik het programma International Business 
Experience (IBEX), een coproductie tussen CoM en IFM (financieel 
management). Daar is het fout gegaan met het overzetten van de cijfers. 
Ik had een gemiddelde van 8,3 voor IBEX, maar dat cijfer is voor alle 
afzonderlijke vakken ingevoerd waardoor ik een heel rijtje 8,3-en had 
staan. Daarover zijn op de universiteit vragen zijn gesteld. “Hoe kwam 
ik aan zoveel dezelfde cijfers? Dat lijkt op fraude”, kreeg ik zelfs te 
horen. Waarom, vraag ik me af. Zoveel moeite is het toch niet om de 
cijfers afzonderlijk op te nemen. De vakken stonden gewoon in Osiris. 
‘En dan zijn er cijfers die nu nog steeds niet op mijn cijferlijst staan, ook 
van m’n minor niet. En er staat nog steeds een spelfout op m’n diploma 
en het lukt maar niet dat omgewisseld te krijgen. Van die dingen 

dus. Eigenlijk vind ik dat je als student recht hebt op een vlekkeloos 
programma, alhoewel ik er ook veel van heb geleerd dat dat niet zo 
was. Doorzettingsvermogen ja, dat heb ik ervan gekregen en ik heb 
bewezen stressbestendig te zijn.
‘Ondanks al die beslommeringen kan ik het iedereen aanraden. Zet een 
stapje extra. Het is goed om veel hooi op je vork te nemen.’

 GMAT-BIJLESSEN 
‘Ik heb ook nog een waarschuwing voor studenten die de overstap naar 
de universiteit overwegen. Om toegelaten te worden tot de master 
die ik nu doe, moet je een toelatingstest doen, de zogenaamde GMAT 
(Graduate Management Admission Test). En dat is een pittige test. Neem 
voldoende voorbereidingstijd, anders is de kans dat het misgaat heel 
groot. Maar dertien procent van mijn premastergroep heeft deze test 
gehaald! Je kunt ‘m wel een paar keer herkansen, maar niet vaker dan 
één keer per maand en hij kost 230 euro. Er zijn mogelijkheden om 
GMAT-bijlessen te volgen. Maak daar gebruik van, is mijn advies.’

WAAR ZIE JE JEZELF OVER TIEN JAAR?
‘Dan ben ik sales- of marketingmanager bij een groot bedrijf, Heineken 
bijvoorbeeld, en ben ik op weg naar het hogere management. Ik denk 
dat ik dan na een paar jaar werken in het buitenland weer terug ben in 
Nederland. Dan ben ik 33 en hoop ik dat ik gesetteld ben en een gezin 
heb. Ja, dan is het wel tijd voor kinderen.’O Dorine van Namen
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2013  
Master strategic 
management Erasmus 
Universiteit
 
2013  
Afgestudeerd 
commerciële 
economie

2011-heden 
Bijlesgever bij 
StudentsPlus Bijlessen

2010-heden 
Studentchauffeur 
bij AB-AZ Student-
chauffeurs 
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HET NIEUWE JAAR IS EEN UITGELEZEN KANS OM 
DAADWERKELIJK WAT AAN DE KERSTKILO’S TE DOEN. Een 
eenvoudige manier om gezonder te eten is het gebruik van 
biologisch en eerlijk geteelde groentes. Als je dacht dat 
je daarvoor de stad uit moet, zit je mis. Ook in Rotterdam 
vind je op steeds meer plekken stadslandbouw. Van 
braakliggende terreinen tot op het dak van een kantoor, 
gewoon uit Rotterdam. 

UIT JE EIGEN STAD
Een bedrijventerrein in Rotterdam-West is niet de eerste 
plek waar je een biologisch restaurant met winkel zou 
verwachten. Maar als je door de industrie heen kan kijken is 
Uit Je Eigen Stad een prachtig voorbeeld van stadslandbouw. 
In het havengebied is namelijk genoeg plek om groentes te 
kweken die in het restaurant worden gebruikt en in de winkel 
worden verkocht. Het menu in het restaurant verandert 
wekelijks en het kan per dag verschillen welke groentes er te 
koop zijn in de winkel. Maar dat is toch veel duurder dan de 
supermarkt? Nee, omdat ze rechtstreeks van het land komen, 
zijn veel producten zelfs goedkoper. 
Marconistraat 39
www.uitjeeigenstad.nl 
Let op! Je kunt alleen met pin of creditcard betalen.

ROTTERDAMSE OOGST MARKT
Iedere eerste zaterdag van de maand verandert het 
Noordplein, in het hart van het Oude Noorden, in de 
Rotterdamse Oogst Markt. Een feestelijke markt met muziek 
en terras en ruim veertig kramen vol met regionale en 
seizoensgebonden producten. Deze markt onderscheidt zich 
van andere markten door producten met een gezicht. Het 
verhaal, idealisme en de bevlogenheid van de boeren en de 
makers staan centraal. 
Noordplein
Zaterdag 1 februari 2014 (in januari er geen markt)
www.rotterdamseoogst.nl 

STEK DE STADSTUINWINKEL
Heb je zin gekregen om zelf de handen uit de mouwen 
steken en heb je groene vingers? Ga dan eens langs bij Stek 
de Stadstuinwinkel. Geen tuintje, balkon of zelfs raamkozijn 
is te klein voor een plant. Denk dan bijvoorbeeld aan een 
klein kruidentuintje voor de beginnende stadsboer.
Nieuwe Binnenweg 195-b
www.stekrotterdam.nl 
O   Jonathan van Noord

DANSSCHOOL DE KLERK IS EEN BEGRIP IN ROTTERDAM. In 1936 richtte 
Piet de Klerk de school op, zijn zoon Bert trad in zijn voetsporen en 
anno 2013 zwaait kleindochter Colinda de Klerk de scepter over de 
dansschool. Er zijn kinderen die op zeer jeugdige leeftijd een viool in hun 
handen gedrukt krijgen. Colinda herinnert het zich niet, maar het zou kun-
nen dat ze eerst leerde dansen en pas daarna lopen. Haar vader nam haar 
zeven dagen per week mee naar de dansschool.
De Klerk is gespecialiseerd in stijldansen. De cha-cha-cha, de rumba, de 
bamba, de jive, de paso doble. Maar ook de Engelse wals, de foxtrot, de 
tango, de slow foxtrot en de Weense wals.
‘De lessen duren dertien weken lang’, vertelt Colinda. ‘Dan heb je de basis 
geleerd.’ Voor perfectie is meer nodig. Sommige mensen volgen al meer 
dan dertig jaar lessen bij Dansschool de Klerk.
‘Het is prettig als een cursist maatgevoel heeft’, erkent Colinda. ‘Dat 
scheelt de helft.’ Ze denkt even na. ‘Sommige mensen hebben ook moei-
te met links en rechts, dan weten ze niet met welke voet ze moeten begin-
nen. En de coördinatie’, zegt ze. ‘De armen die niet mee bewegen met de 
benen.’
Ik blijk geen maatgevoel te hebben, links en rechts door elkaar te halen en 
mijn armen gaan door met bewegen als mijn benen stilstaan. Mijn dans-
partner is een vrijwilligster van de dansschool en heeft engelengeduld. Ze 
zegt steeds: ‘Het gaat goed hoor. Voor de eerste keer gaat het goed.’
Colinda staat op het podium en kiest bij elke dansstijl andere muziek. 
Door een microfoon geeft ze aanwijzingen. Soms doet ze ook een dans 
voor met een assistent die Walther heet. Ook zonder microfoon is ze heel 
goed te horen.
In een uur dans ik de tango, de cha-cha-cha, de slow foxtrot en nog een 
andere onmogelijke dans, of het is weer de cha-cha-cha. Het lukt niet. 
Mijn voeten zouden nog eerder de snaartheorie bevatten.
‘Iedereen kan dansen’, luidt het motto van Colinda de Klerk. Ze zegt het 
een aantal maal tegen mij, steeds luider. Ik moet denken aan Bootcamp 
Tony die mij ooit afbeulde in het Museumpark. ‘Kan niet bestaat niet,’ 
schreeuwde hij in mijn oor.
Maar na afloop komt Colinda met een glaasje appelsap naar mij toe. ‘Het 
komt helemaal goed’, zegt ze. Ze meent het. Het is de ervaring die spreekt, 
77 jaar dansles. Grootvader, vader, kleindochter – ze hebben alles ge-
zien. Er is hoop voor mij, er is hoop voor iedereen bij Dansschool de 
Klerk.O

Ernest van der Kwast is schrijver. Zijn laatste boek is Giovanna’s navel.

DANSSCHOOL
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ERNEST VAN DER KWASTCOLUMN

DE MIDDENSTEENTIJD IN ROTTERDAM
Zo’n 9.000 jaar geleden bewoonden jagers en verzamelaars de 
duinen in de rivierdelta van de Maas en de Rijn. Het was een goede 
uitvalsbasis om voedsel te zoeken en ze zaten er veilig voor de vele 
overstromingen. Op 18 meter diepte in het Yangtzekanaal (dat toegang 
biedt tot de Maasvlakte 2) vonden archeologen en paleontologen 
stukjes bot, vuursteen, houtskool en resten van eetbare planten. 
Deze sporen van de aanwezigheid van onze voorouders zijn te zien 
in de tentoonstelling ‘Beleef het verleden’. Bezoekers kunnen in een 
tijdmachine stappen die hen naar de middensteentijd brengt.
Terug naar het verleden, te zien tot 6 maart 2014, FutureLand 
(informatiecentrum Maasvlakte 2), Europaweg 902.

UIT IN ROTTERDAM

JONATHAN EET… 
UIT EIGEN STAD

MONUMENT VOOR DE GASTARBEIDER
Op initiatief van kinderen van eerste generatie gastarbeiders 
is in november het Monument voor de gastarbeider 
van kunstenaar Hans van Bentem onthuld. Locatie: het 
Afrikaanderplein op Zuid. Dit deel van de stad ontving sinds 
haar ontstaan vele arbeidsmigranten: eerst uit Noord-Brabant 
en Zeeland, maar vanaf de jaren zestig ook uit Spanje, Turkije, 
(voormalig) Joegoslavië, Portugal, Marokko, Griekenland en 
Italië. Het is het enige monument in zijn soort in Nederland, 
en bedoeld als eerbetoon aan de gastarbeiders die met hun 
goedkope arbeid een bijdrage leverden aan de wederopbouw 
van Rotterdam.
Het CBK heeft de wandelkaart Feijenoord Monumentaal 
uitgegeven. De route voert o.a. langs arbeid- en migratiebeelden in de 
wijk en is verkrijgbaar bij het infocentrum Kop van Zuid.

DE COOLSINGEL ALS 
OPENLUCHTBIOSCOOP
Mis dit niet: Van 8 januari tot en 
met 9 februari 2014 verandert 
de Coolsingel na zonsondergang 
in een openluchtbioscoop. Op 
gevels, in etalages en op ramen 
van leegstaande panden wor-
den korte fi lms afgespeeld. De 
tentoonstelling heet ‘Eerbetoon 
aan een avenue’ en gaat over 
de Rotterdamse straat die het 
commerciële, economische en 
politieke hart van de stad vormt. 
Het is geen kritiekloze ode, want 
de Coolsingel kent vele gezichten, 
en niet alle zijn even ‘pretty’. 
Boeiend materiaal dus voor de 
videokunstenaars (o.a. Francis 
Alys, Klara Liden, Arnoud Hol-
lema, John Smith) die meedoen 
aan de tentoonstelling.
Dagelijks van zonsondergang 
tot zonsopgang, 
www.eerbetoonaaneenavenue.nl
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WIE-WAT-WAAR

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

BEDRIJFSBUREAU 
TOELATINGSEXAMENS EN 
ONDERSTEUNEND ONDERWIJS
Museumpark H01.038,
010-794 60 00

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

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
Museumpark: 010-794 42 01

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

INTERNATIONAL OFFICE
Kralingse Zoom, K.B2.126, 
010-794 60 05, internationaloffi ce@hr.nl
hint.hr.nl/intoff. Balie dagelijks open van
10-12 en 14-16

KEUZEONDERWIJS
Voor vragen over keuzeonderwijs 
(keuzevakken en minors)
Rochussenstraat 198. RS.00.411, 
010-794 45 22, keuzeonderwijs@hr.nl

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

Dordrecht
078-611 26 15. Open: ma 15.00-18.30,
di 09.00-12.30 en 18.00-20.30, wo

10.00-14.00, do 10.00-15.00, vr 10.00-
14.00

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!

READERSHOPS
Academieplein
kelder: A.K.24. Open: ma/do: 8.30-18.30, 
di/wo: 8.30-16.30 en vr: 8.30-15.30
Kralingse Zoom 
In Selexyz. Open: ma t/m vr 9.00-17.00
CoM: Studie Bijdehand
Museumpark
MP. L00.307
Open regulier: ma/do  9.00-10.30, 
13.00-14.00, 17.30-18.30, di/wo/vr 
9.00-10.30,13.00-14.00. Aangepaste 
openingstijden in de eerste lesweek van 
een kwartaal en tijdens de introductie 
week. ma/do 9.00-12.30, 13.00-
15.00, 17.30-18.30, di/wo/vr 9.00-
12.30,13.00-15.00.

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. 

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

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

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
Annette Detzel: a.detzel@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

Pabo Dordrecht
Achterom 103, 3311 KB Dordrecht
Telefoon (078) 611 26 00

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

    Cia*
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