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Heb je er écht iets aan?
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Er is een tekort aan technici. 
Toch zijn ze niet schatrijk. 

Hoe kan dat?
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De HR telt vijftien studieverenigingen. 
Heb je er als student écht iets aan om 

actief te worden voor zo’n club? 

EEN STUDIEVERENIGING, 
WAT HEB JE ERAAN…?

SCHOOLUITVAL 
BEPERKEN DOOR 

INZET OUDERS

In 2010-2011 verlieten 2.273 jongeren 
het Rotterdamse onderwijs zonder startkwalificatie. 
Dat zijn 103 klassen vol. HR-promovenda Mariëtte Lusse 
onderzocht hoe ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan 
het voorkomen van schooluitval.
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Samen met journalist 
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naar geliefden slash 
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vonden zes stelletjes 
die op de foto durfden, 
pagina 22.
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Profielen is het redactioneel onafhankelijke informatie- en opinieblad van de Hogeschool Rotterdam, bestemd voor alle studenten en medewerkers van 
de hogeschool en gratis verkrijgbaar op alle locaties. Profielen wordt ook digitaal gearchiveerd. Profielen verschijnt achtmaal per jaar.

Profielen zocht en vond 
hogeschoolstelletjes die studie en liefde 

delen. Bijvoorbeeld Özlem en Muhammed 
die in oktober gaan trouwen.

22
HR SWEETHEARTS 14

Wie laat over twintig jaar de treinen rijden? 
Alleen nog maar Chinezen, als we de onheilstij-
dingen mogen geloven. Werkgevers luiden 
de noodklok, maar waarom betalen ze 
technici dan niet beter?

Waarom BÈTA’S 
NIET SCHATRIJK zijn
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VANAF EIND 2017 MOETEN MEER DAN TIENDUI-
ZEND STUDENTEN OP DE KRALINGSE ZOOM (KZ) 
TERECHTKUNNEN. Dan zitten alle economische 
opleidingen van de hogeschool op één plek. Het 
Instituut voor Bedrijfskunde (IBK) verhuist name-
lijk van Museumpark naar die locatie.
Eind januari besprak het bestuur van de Hoge-
school Rotterdam zijn plannen met medewerkers 
van de economische opleidingen en enkele weken 
later met de medezeggenschapsraad.
Minder herkansingen, onvoldoendes compen-
seren, een deels nieuw en deels gerenoveerd ge-
bouw en alle economische opleidingen bij elkaar. 
De ideeën voor het ‘economisch domein’ worden 
steeds concreter.
In januari presenteerden ook verschillende pro-
jectgroepen hun bevindingen over de inrichting, de 
organisatie en het onderwijs van het economisch 
domein. De directeur van de facilitaire dienst liet 
vast wat prikkelende plaatjes van mogelijke ge-
bouwen zien.
Ron Bormans, bestuursvoorzitter van de HR, 
maakte duidelijk dat hij een unieke kans ziet voor 
de economische opleidingen. Aangezien het ge-
bouw op de Kralingse Zoom er slecht aan toe is 
en het onderwijs ook beter moet, hoopt hij dat 
beide nu in één keer aangepakt kunnen worden.

gebouw zakt weg
De directeur van de facilitaire dienst, Anneli 
van der Reijden, legde uit dat het gebouw aan 
de Kralingse Zoom, waar de meeste economi-
sche opleidingen van de HR al zitten, verbouwd 
moet worden. De fundering van het gebouw zakt 
langzaam weg en de tijdelijke klaslokalen die het 
almaar groeiende aantal studenten moeten op-
vangen zijn aan het roesten. Het gebouw is oud 
en ruimschoots afgeschreven.

Daarom moet dit jaar nog besloten worden welke 
opleidingen precies in het gebouw gaan komen en 
hoeveel studenten erin moeten passen. Voor veel 
opleidingen is duidelijk of ze wel of niet naar de 
KZ komen, maar er zijn nog een paar twijfelgeval-
len (zoals de opleidingen logistiek en economie, en 
vastgoed en makelaardij).
In januari 2016 moet de bouw aanvangen en eind 
2017 moeten de nieuwbouw en renovatie gereed 
zijn. Het lijkt erop dat de huidige bouwdelen D en 
E gesloopt gaan worden om plek te maken voor 
de nieuwbouw. In dat gedeelte zit nu RBS, de 
Rotterdam Business School, die tijdelijk zal moe-

ten verhuizen. De andere instituten die al op de 
KZ zitten (IFM, financieel management, en CoM, 
commercieel management) zullen tijdens de ver-
bouwing ‘gewoon’ les blijven geven op de KZ.
Het bestuur wil voor de hele operatie maximaal 
dertig miljoen euro uittrekken, afhankelijk van 
de grootte van het gebouw en dat is weer afhan-
kelijk van het definitieve aantal opleidingen en 
studenten.

nieuw onderwijs
Een nieuw gebouw gaat er zeker komen. Maar 
ook het onderwijs moet op de schop. CoM-direc-
teur Fred Feuerstake en leider van de projectgroep 
onderwijs liet zien welke maatregelen tot beter on-
derwijs zouden kunnen leiden. 
Hij dacht onder andere aan een maximaal bindend 

negatief studieadvies (bsa) voor het eerste jaar en 
misschien ook wel voor het tweede. Maar ook 
aan het mogen compenseren van onvoldoendes. 
Twee maatregelen die de Erasmus Universiteit 
twee jaar geleden al invoerde. 
Ook zou het onderwijs activerender kunnen en 
meer in korte blokken aangeboden kunnen worden. 
Minder vakken tegelijkertijd, meer achterelkaar.
Sommigen, onder wie ondergetekende, vatten dit 
op als een lijstje waar alle opleidingen straks aan 
moeten gaan voldoen. Maar Margriet Langen-
berg, leider van het project economisch domein, 
maakte in een gesprek met Profielen duidelijk dat 
het aan de opleidingen zélf is wat ze met deze 
ideeën doen. ‘We zeggen: dit werkt kennelijk om 
studiesucces te vergroten. Opleidingen, doe er je 
voordeel mee!’ 

selectiviteit
Studenten moeten ook betere resultaten gaan 
behalen door vooraf beter over hun studiekeuze 
na te denken. Studenten die hun studie bewuster 
kiezen zijn waarschijnlijk ook gemotiveerder om 
die keuze tot een succes te maken. 
Bijna alle economische opleidingen worden daar- 
om selectiever. Zij kunnen al voor het komende 
collegejaar studenten weigeren die zich na 1 mei 
hebben aangemeld en die na een gesprek en stu-
diekeuzetest niet geschikt lijken voor de opleiding. 
Studenten die zich voor 1 mei aanmelden, worden 
altijd toegelaten. O Olmo Linthorst

Benieuwd welke opleidingen wel en niet tot 
het economisch domein behoren? Ga naar 
profielen.hr.nl en zoek op ‘economisch domein’.
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Trend: startsalaris hbo’ers daalt
Bruto maandloon na afstuderen: 2006-2011 Kunst is de grootste daler

Hoogste en laagste startsalarissen per opleidingssector

Bron: ROA (SIS), cijfers over voltijd studies.
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NIET OM TE SOMBEREN, MAAR WE KUNNEN ER NIET OMHEEN: DE 
STARTSALARISSEN DALEN. De meeste net afgestudeerde hbo’ers had-
den in 2008 een hoger bruto maandloon dan in 2012. De oorzaak is 
de economische crisis. De daling is bij alle sectoren te zien, maar de 
kunstensector neemt de grootste daling voor zijn rekening. Opvallend 
is ook dat de zwaarste klappen in het hoger onderwijs zijn gevallen, 
en niet in het mbo. Zo schrijft het Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt in zijn laatste arbeidsmarktrapportage dat ‘vooral hbo- en 
wo-afgestudeerden van de richtingen letteren en sociaal-cultureel, tech-
niek, en economie (en recht) er ten opzichte van 2008 relatief hard op 
achteruit zijn gegaan wat betreft salaris’. Het hoogste startsalaris wordt 
bij elkaar verdiend door afgestudeerden verloskunde. Zij streken 3.588 
euro bruto per maand op.O
Lees meer over salarissen in de techniek op p. 14.

 Een deel gaat tegen de vlakte en de rest wordt 
grondig gerenoveerd: de locatie Kralingse Zoom gaat uitbreiden 

en flink verbouwen. Ook het onderwijs moet beter.

NIEUWS

HET ECONOMISCH 
ONDERWIJS GAAT VERBOU-

WEN, ZOWEL FYSIEK ALS 
ONDERWIJSINHOUDELIJK.



76 PROFIELENPROFIELEN

 CIJFERS:                     NOG NOOIT ZO VEEL 
HBO-STUDENTEN

 ILLUSTRATIE: 
 SARAH PRONK, STAGIAIR 

KORT

106.000 1.200 1.902zijn eerstejaars. 5,8% 
meer dan vorig jaar.

meer eerstejaars begonnen aan een 
technische studie. 

studenten schreven zich in voor een AD-
opleiding (toename 30%).

studenten staan sinds september 
ingeschreven bij een hbo-opleiding.440.000 11 Het aantal instromers in de gezond-

heidszorg steeg met 11%. 

IN 2003 STARTTEN 4 DOCENTEN 
EN 66 STUDENTEN MET DE HR-
OPLEIDING INDUSTRIEEL PRO-
DUCTONTWERPEN. Inmiddels is 
de opleiding 10 jaar en 198 af-
gestudeerde studenten verder. 
Momenteel studeren en werken 
er ruim 250 studenten en 20 
docenten. Het jubileum werd 
gevierd met pecha kucha-pre-
sentaties, sprekers, exposities 
van projecten van afgestu-
deerden en een netwerkborrel. 
Studenten ontwierpen in de ju-
bileumweek producten van de 
toekomst. Zoals Foodworks, een 
keukenmachine die eten maakt. 
Bijvoorbeeld met de 3D-printer. 
‘Je kunt bijvoorbeeld ook kip 
maken met de smaak van aard-
bei en een knapperige struc-
tuur’, aldus een student.

‘ACADEMISCHE’ TITELS VOOR HBO’ERS
VEEL AFGESTUDEERDE HBO’ERS KUNNEN DE-
ZELFDE TITELS GAAN VOEREN ALS STUDENTEN DIE 
HUN BACHELOR OP DE UNIVERSITEIT HEBBEN GE-
HAALD. Het gaat om de titels bachelor ‘of arts’, ‘of 
science’ en ‘of laws’.
Zo hoeven fysiotherapeuten zich niet langer ‘bachelor 
of health’ te noemen, maar krijgen ze de internationaal 
gebruikelijke titel ‘bachelor of science’. Een commer-
cieel econoom wordt ‘bachelor of arts’ in plaats van 
‘bachelor of business administration’. 
Voor veel opleidingen duurt het nog een paar jaar 

voordat de nieuwe titel op het diploma staat. Dat 
komt omdat opleidingen eerst door een keuring 
heen moeten komen. Op onze site is hier meer over 
te vinden, inclusief een lijst met de voortgang per 
opleidingsgroep. 
Niet alle opleidingen krijgen een nieuwe afstudeertitel. 
Zo blijft cultureel en maatschappelijk werk gewoon 
een ‘bachelor of social work’ en autonoom beeldend 
kunstenaars blijven ‘bachelor of fine arts’. 
Lees verder op www.profielen.hr.nl, onder de knop Meer 
over: hbo-titels
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HET BESTUUR VAN DE HOGE-
SCHOOL ROTTERDAM LAAT 
OP DIT MOMENT ONDER-
ZOEKEN OF OPLEIDINGEN 

HUN TENTAMENS ‘CORRECT 
EN ZORGVULDIG’ AFNEMEN. 
Aanleiding voor het onder-

zoek zijn berichten over een 
fraudezaak aan de Haagse 
Hogeschool en uitspraken 

van het college van beroep 
voor de examens (cbe).

Van de Haagse Hogeschool 
(HH) werd in februari bekend 
dat ICT-studenten jarenlang 
toegang hadden tot het net-

werk. Zo konden ze zien welke 
tentamenvragen ze gingen 

krijgen. De HH laat onderzoek 
doen naar de zaak.

'De laatste tijd is er landelijk 
een aantal voorvallen van pla-
giaat en ICT-fraude nadruk-
kelijk in het nieuws geweest’, 
reageert collegelid Jan Roelof. 
‘Het zou naïef zijn te veron-
derstellen dat dit bij ons niet 

voorkomt.’

TENTAMENPROCES 
ONDER DE LOEP

Laatstejaars student vergeet 
bij het inschrijven haar be-
taling te bevestigen. Nu is ze 
te laat en hoeft de hogeschool 
haar niet meer in te schrijven, 
vindt de geschillencommissie 
van de HR. Eén druk op de 
knop te weinig betekent dus 
een jaar overslaan. Een greep 
uit de reacties op onze site:

Mr. Nice:
‘Als je plagiaat pleegt, krijg je 
zelfs minder op je bord.’

Nadine:
‘Gelukkig is de hogeschool wél 

perfect natuurlijk.’

Mark:
‘Is toch logisch? Zij maakt de 
fout, alles is in haar belang 
om naderhand nogmaals te 
checken of de inschrijving is 
gelukt of niet. […] Beetje eigen 
schuld in dit geval, vind ik.’

Nadine:
‘Oh, ik heb verkeerd gelezen: 

ze is er wel op gewezen. 
Alsnog, fouten maken is 

menselijk, dat doet de 
hogeschool ook…’

Lees artikel en (meer) reacties op: 
profielen.hr.nl en zoek 

op 'uitspraak'.

Bron: Vereniging Hogescholen

Discussie
Uitgeschreven: 
eigen schuld! /?IPO 10 jaar

Kip met de smaak 
van aardbei

NIEUWS

WAT: VOETJEVRIJEN. WAT KAN JE D’R MEE: ONTDEKKEN OF JE DATE 
JE AANTREKKELIJK VINDT. HEEL GESCHIKT VOOR: OPLETTENDE 
MENSEN MET GEVOEL VOOR SUBTILITEIT. MINDER GESCHIKT VOOR: 
MENSEN ZOALS IK. BEOORDELING: *****

EEN NIEUWE DAG, EEN NIEUWE TINDERDATE: HET IS ZONDAGMID-
DAG EN IK ZIT TEGENOVER DIRK. We hebben net gezellig gewandeld 
en nu is het tijd voor koffie. Ik weet niet zeker of hij me aantrekke-
lijk vindt. Ik hem best wel en ik probeer m’n kansen in te schatten. In 
plaats van te luisteren naar wat hij zegt, probeer ik te ontdekken wat zijn 
lichaamstaal me vertelt.
Laatst was ik op flirtles bij coaches Caspar van Lissa en Roderik 
Kelderman. De sociaal psycholoog en internationaal wilskrachttrai-
ner hebben samen de cursus Zo leer je flirten gemaakt en geven daar 
nu les in. Ik leerde dat een compliment een perfecte openingszin is en 
dat gesprekspartners die elkaar interessant vinden elkaars lichaams-
houding overnemen. 
Als je eenmaal een leuk gesprek hebt en wilt ontdekken of hij/zij je aan-
trekkelijk vindt, moet je volgens Caspar gaan voetjevrijen want dat is een 
‘verdomd effectieve manier’ om snel uitsluitsel te krijgen: ‘Als de ander 
z’n been weghaalt, weet je gelijk: Dit is geen flirt. Maar als het been blijft 
of er zelfs teruggeduwd wordt, is er potentie voor meer.’
Terwijl ik Dirk vertel over een film, probeer ik zo nonchalant moge-
lijk m’n been tegen dat van hem aan te zetten. Het is een uitdaging. 
Het houten tafelblad zorgt dat ik niet kan zien wat ik doe. Bij de eerste 
poging blijken z’n benen dichterbij dan ik dacht en schop ik hem tegen 
z’n scheen. Ik mompel ‘sorry’ en bloos, wat Dirk heel ‘schattig’ vindt. 
Inwendig vloek ik: Schattig, schattig?! Puppy’s zijn schattig, ik probeer je 
%^$^@(&*&^& te versieren ja! Ik probeer het nog een keer. Langzaam 
schuif ik mijn been langs het zijne en laat het daar staan. Dirk kijkt me 
glimlachend aan en beweegt z’n onderstel verder niet. Mooi. 
Tijd om hem uit te dagen. Ik duw een beetje tegen hem aan en hij 
vertrekt geen spier. In m’n hoofd maak ik een vreugdedansje en Dirk 
zegt dat hij even naar het toilet moet. Hij staat op en pijnlijk langzaam 
realiseer ik me dat ik nog steeds aan het voetjevrijen ben, met de 
tafelpoot.O

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

VOETJE-VRIJEN

DATEN MET TOSCA
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ONDERTUSSEN OP DE STAGE VAN…

Liep stage bij 
Mothership

ALS JE DE NAAM VAN HAAR OPLEI-
DING HOORT, DENK JE ‘CREATIEF MET 
VRIJE TIJD’. Zeker ook als je weet dat de 
opleiding bij de kunstacademie is onder-
gebracht. Maar er zit ook veel economie 
in de opleiding, vertelt Stefanie. ‘Ik heb 
tijdens mijn stage heel wat begrotingen 
gemaakt en haalbaarheidsstudies gedaan. 
Dat is de saaie kant van projecten, maar 
het geeft wel voldoening.’
Het bedrijf Mothership maakt kunst in 
opdracht van derden, vaak voor de open-
bare ruimte. Samen met de Hogeschool 
Rotterdam zette Mothership het project 
Threesome op, waarin drie studenten uit 
de creatieve, economische en manage-
menthoek samenwerken. Ze bedenken en 
begeleiden kunstprojecten. 
Stefanie werkte met haar team onder 
andere voor de organisatie achter Wereld 
Aids Dag. Daarvoor heeft ze zelf ook 
ideeën ingebracht die op de dag zelf in 
Rotterdam zijn uitgevoerd. Erg leerzaam, 
want niet alles ging helemaal goed. ‘We 
hadden T-shirts ontworpen met symbolen 
erop en de tekst “Ik heb HIV”. De organi-
satie wilde vijf ontwerpen hebben, maar 
door een foutje van mij in de btw-bereke-
ning werden dat er uiteindelijk maar twee. 
We waren al bijna aan het bestellen toen 
mijn begeleider erachter kwam.’
Leuk en leerzaam aan de stage waren 
de contacten met opdrachtgevers. ‘Het 
Rotterdamse zakenleven is veel informeler 
dan ik dacht. Ik vond presenteren voor 
hen wel eng, maar het was ook heel leuk 
om te zien dat ze echt verbaasd waren dat 
we met zulke goed uitvoerbare, creatieve 
plannen kwamen.’ O   Olmo Linthorst

Stefanie Bos, 
derdejaars 
vrijetijdsmanagement

NIEUWS

ISHVAR, THIJS EN MARI DEDEN DE MINOR INNOVATION, ENGINEERING 
AND DESIGN EN MOESTEN HET ONTWERP VAN EEN LAMP CRADLE-TO-
CRADLE MAKEN. Dat betekent dat de gebruikte materialen volledig gere-
cycled moeten kunnen worden en dat er nieuwe producten van gemaakt 
kunnen worden met dezelfde kwaliteit. 
Om erachter te komen hoe cradle-to-cradle een ontwerp in elkaar zit, is 
een degelijke materialenkennis nodig en de vierdejaars IPO (industrieel 
productontwerpen) gingen op onderzoek. Het ontwerp voor de lamp lag er 
al en de materialen die de ontwerper had gekozen, leken in orde. Zo had 
het materiaal GaiaKraft, dat gebruikt werd om de reflectie in de lamp te 
versterken, zelfs een zilveren cradle-to-cradle-certificaat.

 GEEN PAPIER 
Toch zetten de studenten hun onderzoek voort en stuitten daarbij op een 
bericht op internet waarin vraagtekens rondom het cradle-to-cradle-ge-
halte van GaiaKraft werden geplaatst. Een product kan milieuvriendelijk 
geproduceerd zijn, maar wat gebeurt er als het verkeerd gerecycled wordt? 
‘GaiaKraft lijkt op luxe papier’, vertellen Thijs en Mari. ‘Het wordt bijvoor-
beeld gebruikt in folders of de tasjes die je meekrijgt bij de parfumerie en 
duurdere kledingzaak. De fabrikant zelf noemt het ook wel ‘stone paper’ 
en promoot het als ‘tree-free paper’ en een milieuvriendelijk product. Maar 
met papier heeft het niks te maken, in werkelijkheid bestaat het uit mine-
raalpoeder: calciumcarbonaat, en een deel hars-polyethyleen.’ 
En dus? ‘En dus is het geen papier. Als consumenten het keurig netjes in 
de papierbak gooien, komt het in de papiercyclus. Maar dat mag eigenlijk 

niet, omdat GaiaKraft geen houtvezels bevat. Recycle je dat met papier, dan 
wordt het papier onzuiver.’
Daarmee is niet gezegd dat GaiaKraft niet cradle-to-cradle kán zijn, leggen 
de studenten uit. ‘Het moet alleen op de juiste manier gerecycled worden. 
Het probleem is dat de consument het product ervaart als papier. Er staat 
op de tasjes of folders ook niet vermeld dat het GaiaKraft is en hoe het 
materiaal gerecyled moet worden. Toen wij hierachter kwamen, hebben wij 
de fabrikant gemaild en gevraagd of er een zogenaamd ‘take-back-systeem’ 
is, maar dat is niet het geval.’ 
Hoe gaan de studenten dit nu oplossen in hun cradle-to-cradle-lamp? ‘Bij 
ons is het materiaal onbedrukt, dus er zit geen milieubelastende inkt op. De 
lamp kan met GaiaKraft nog steeds cradle-to-cradle zijn als de producent 
van de lamp een take-back-systeem opzet en de delen van GaiaKraft herge-
bruikt of laat vergaan in de grond.’ O   Esmé van der Molen

In een schriftelijke reactie stelt GaiaKraft Holland dat onjuiste recycling 
veel plaatsvindt. Daarom is recycling van papier hierop ingesteld en worden 
de elementen gescheiden. De toevoeging in het stone paper wordt in de meeste 
gevallen verbrand en daarbij komen volgens GaiaKraft Holland geen giftige 
stoffen vrij. Er is een zilveren cradle-to-cradle-certificaat afgegeven omdat 
stone paper goed te recyclen is, maar het bedrijf erkent dat het lastig is om 
consumenten duidelijk te maken waar zij hun afval moeten deponeren. Zodra 
er meer stone paper wordt afgenomen, is een take-back-systeem haalbaar. 

Hoe milieuvriendelijk is een product eigenlijk en maken fabrikanten hun groene claims waar? 
Drie IPO-studenten kregen een Keuringsdienst van Waarde-gevoel toen ze tijdens hun minor 

een materialenonderzoek deden. De docenten waren blij met de onderzoekende houding van de studenten.

‘KEURINGSDIENST VAN WAARDE’ 
 BIJ MINOR IPO
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NA ZEVENTIEN JAAR LID TE ZIJN GEWEEST VAN 
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE HOGESCHOOL 
ROTTERDAM VERTREKT GERARD VAN DRIELEN OP 
1 APRIL 2014 om bestuursvoorzitter te worden bij 
SCO Haaglanden, een koepel van 38 christelijke basis-
scholen, 20 peuterspeelzalen en een praktijkschool in 
Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk.

WAAROM HEB JE NA AL DIE JAREN HBO GEKOZEN 
VOOR EEN FUNCTIE IN HET BASISONDERWIJS?
‘Ik ken het hbo en het hbo kent mij. Ik wil ook nog er-
gens anders een bijdrage aan het onderwijs leveren en 
als ik veel langer wacht, gebeurt het niet meer. Ik ben 
net zestig geworden en kan me nog zeven jaar inzetten. 
Ik ga dat doen in Den Haag, een stad met net zo veel 
grootstedelijke problemen als Rotterdam. Ik vind het 
basisonderwijs heel interessant. Als het aan de basis 
niet goed gaat met een kind, kun je dat de rest van je 
leven met je meedragen. In het basisonderwijs kun je 
voor een individu echt een verschil maken. 
‘Daarnaast is er in die sector veel aan de hand. De Wet 
passend onderwijs wordt landelijk gefaseerd ingevoerd 
en verplicht scholen om leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben, omdat ze een handicap of gedrags-
problemen hebben bijvoorbeeld, een plek te bieden. 
Hoe richten we zulk “passend onderwijs” in? Dat is 
iets waarmee ik me ga bezighouden. Daarnaast wordt 
er al lange tijd gediscussieerd over het belang van de 
Cito-toetsen. Het is dit jaar voor het laatst dat de Ci-
to-toets in februari wordt afgenomen. Volgend jaar 
verschuift de eindtoets naar april. Op die manier gaat 
het oordeel van de docent die het kind in de klas heeft 
gehad, zwaarder meewegen. Ik vind dat een goede 
ontwikkeling. Cijfers zijn belangrijk maar zeggen niet 
alles. Ik vind dat de prestaties van een school gewo-
gen moeten worden in hun context. Een basisschool in 
de Schilderswijk is anders dan een school in het Sta-
tenkwartier. Ik wil oog hebben voor de werkelijkheid 
áchter de cijfers. Een goed fundament leggen voor alle 
kinderen van die stad, dat is waar de mensen bij SCO 
Haaglanden aan werken en daar wil ik graag een bij-
drage aan leveren.’

HEB JE ZELF EIGENLIJK ERVARING ALS DOCENT?
‘Jazeker. Ik ben veertien jaar docent Nederlands ge-
weest. Ik heb de lerarenopleiding gedaan en heb daarna 
aan de Universiteit Leiden Nederlands gestudeerd. Ik 
heb lesgegeven op een mavo, een meao en daarna op 
het hbo. Van daaruit ben ik het management ingerold. 
‘Maar ook ik heb het moeten leren met vallen en op-

Na 17 jaar hbo nu 
een functie 
in het basisonderwijs

Gerard van Drielen, 
lid van het college 

van bestuur, gaat de 
hogeschool verlaten. 

‘Blij, maar ook met weemoed.’ 
Hij wordt bestuursvoorzitter 

van SCO Haaglanden.

AFSCHEID VAN COLLEGELID GERARD VAN DRIELEN 

‘TOEN IK KWAM HAD 
 DE HOGESCHOOL 13.000  
 STUDENTEN, NU 33.000.’

GELUK OF GELIJK? 
Je hebt mensen met succes en je hebt mensen met oor-
delen. Neem nou mijn oud-studiegenoot Marco. Na een 
paar keer te zijn gekleineerd door zijn leraar – het was 
ook écht heel lullig gegaan – ontwikkelde hij een aversie 
tegen wiskunde. Hij gelooft nog steeds dat hij er niet goed 
in is. Bovendien is hij, vanwege zijn dyslexie, ook nog 
vaak ten onrechte voor dom versleten. Geen wonder dat 
hij geen boek meer oppakt. Tekst is, zegt hij, niet zo zijn 
ding. En sinds te zijn beroofd in India verklaart hij ieder-
een die een verre reis maakt voor gek.
Niet dat Marco niet van vrijheid houdt, want dat is zo 
ongeveer zijn levensdoel. Daarom zie je hem nooit bij 
clubjes en verenigingen. De verplichting om altijd naar de 
bijeenkomsten te moeten, doet hem bij voorbaat al naar 
adem happen. De enige uitzondering is de band waar hij 
nog een jaar of drie bij speelde als bassist. Marco zou ab-
soluut de top hebben bereikt als hij geen knallende ruzie 
had gekregen met die eikel van een zanger. Later bleek 
hij om begrijpelijke redenen ook kleine kinderen, oude 
mensen, allochtonen, honden en katten te haten. En zo 
werd vrijbuiter Marco, die ooit barstte van het talent, een 
gesjeesde student met een kantoorbaantje onder zijn ni-
veau. Veilig verschanst in zijn burcht van oordelen over 
van alles en nog wat.
Het moge duidelijk zijn dat de schuld van dit alles ligt 
bij het onderwijs, met zijn eenzijdige nadruk op het 
vermogen om jezelf te sturen en richting te geven. 
Maar op die zoektocht naar je eigen weg in deze complexe 
wereld, beland je uiteraard om de haverklap in de zachte 
berm. De kunst is niet om je daarin vast te graven met 
allerlei oordelen, maar om je er telkens weer soepel uit te 
manoeuvreren. Dat doe je door je eigen gelijk over de din-
gen op te geven. Misschien is dat wel de meest gemaakte 
spelfout: geluk met een lange ij.O   Bart Siebelink

Profielen 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.

COLUMN         BART SIEBELINK 

F
O

T
O

: 
L

E
V

IE
N

 W
IL

L
E

M
S
E

staan, hoor. Ik kan me een bepaalde mavo 2-klas uit mijn eerste jaar nog 
heel goed herinneren. Daar schoot ik ’s nachts weleens wakker van. Die 
aanloopproblemen hebben veel docenten en gelukkig gaat dat – meestal 
– voorbij. Na dat opstartjaar heb ik lesgeven ongelooflijk leuk gevonden.’

MET DE KOMST VAN BESTUURSVOORZITTER RON BORMANS, 
VORIG JAAR, IS DE HOGESCHOOL EEN ANDERE WEG INGESLAGEN. 
HEEFT JE VERTREK DAARMEE TE MAKEN?
‘Nee, absoluut niet. We hebben gezamenlijk gewerkt aan die nieuwe lijn 
en daarin een aantal dingen meegenomen die Jan (Roelof, ook college-
lid, red.) en ik vooraf ook al belangrijk vonden. Dat beleid staat nu en er 
is veel waardering voor, zodat het ook inhoudelijk een goed moment is 
om het stokje aan iemand anders over te geven.’

HOE KIJK JE TERUG OP JE ZEVENTIEN JAAR HOGESCHOOL 
ROTTERDAM? WAT WAREN DE HOOGTE- EN DIEPTEPUNTEN?
‘Toen ik kwam had de hogeschool 13.000 studenten, nu 33.000. Dat 
we goed door die enorme groei zijn heengekomen, daar kijk ik met 
veel tevredenheid op terug. Al die studenten moesten fysiek opgevan-
gen worden, dus we hadden voldoende vierkante meters nodig, maar 
dat moest wel financieel beheersbaar blijven. Dat is gelukt. We zijn een 
financieel gezonde instelling die is weggebleven van al te grote risico’s en 
onroerendgoedavonturen. Tegelijkertijd heeft die groei ontzettend veel 
van het personeel gevraagd. We hadden, heel anders dan nu, honderden 
vacatures die we niet opgevuld kregen. Het meeste werk is in die periode 
verzet door de docenten van toen, dat moeten we nooit vergeten.
‘Maar er zijn ook moeilijke momenten geweest, laten we eerlijk zijn. Er 
is altijd wel wat aan de hand bij een van de opleidingen die we hebben 
en sommige affaires haalden de krant. Een studente pedagogiek liep naar 
De Telegraaf en diezelfde dag stond de minister hier op de stoep. On-
langs hebben we nog een ingrijpende operatie bij de Rotterdam Business 
School gehad. Dat zijn dingen die een negatief effect kunnen hebben 
op het imago van de hogeschool en waarvan je hoopt dat die volgende 
week niet weer gebeuren. Maar soms zijn minder prettige beslissingen 
niet te vermijden.
‘Met het vorig jaar geformuleerde beleid, Focus (op de voltijdbachelor, 
red.), is de hogeschool een nieuwe fase ingegaan. Ik vind het een mooi 
moment om nu een switch te maken. Ik heb veel zin in die mooie baan 
in Den Haag, maar een beetje weemoedig ben ik wel. Door de hele 
hogeschool heen heb ik plezierige relaties. De sfeer is zakelijk maar col-
legiaal en dat heb ik altijd fijn gevonden. Ik ga de Hogeschool Rotterdam 
zeker missen.’O   Dorine van Namen
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VAN DE HOGESCHOOL ROTTERDAM SCOORT 
DE MASTER STEDENBOUW HET BEST, MET 
80 PUNTEN. Directeur Chris van Langen van 
de Rotterdamse Academie van Bouwkunst 
(RAvB) zit net met zijn collega’s aan de taart 
als Profielen belt voor een interview. ‘Gekre-
gen van het college van bestuur om ons te felici-
teren met de score in de Keuzegids.’
De twee masters van de RAvB, architectuur en 
stedenbouw, waren de beste opleidingen in hun 
soort. Architectuur eindigde met een score van 
76 (++) en was de beste van zes opleidingen. 
Stedenbouw stond met zijn score van 80 punten 
(++) bovenaan een lijst van drie. 
Het meest tevreden is Van Langen over de plus-
jes die de masters krijgen voor de inhoud van 
de opleiding. ‘Onze studenten zijn professionals. 
Ze hebben allemaal een baan bij een bureau of 
andere relevante werkgever. Ze beoordelen het 
curriculum dus niet alleen als student, maar ook 
vanuit het werkveld. Als dat dan een positief 
oordeel is, ben ik daar extra tevreden over.’
Dezelfde goede score (een plus) geven studen-
ten aan hun docenten. ‘Wij hebben geen vaste 
docenten in dienst. Het zijn allemaal mensen uit 
de beroepspraktijk. Daardoor is de kennis die 
wordt uitgewisseld en de manier waarop we in 
de ontwerpateliers werken heel actueel.’
Rotterdam scoort verder duidelijk beter op het 
onderdeel ‘praktijkgerichtheid’ dan de andere 
academies en ook de kleinschaligheid van de 
RAvB draagt volgens Van Langen bij aan de te-
vredenheid van de ongeveer honderd studenten. 
‘Omdat we zo klein zijn, lukt het ons om een 
academiegemeenschap neer te zetten binnen 
die grote Hogeschool Rotterdam. Dat is niet al-
leen heel prettig. Het heeft ook als voordeel dat 
klachten snel opgepakt kunnen worden.’ 

STOPPEN?
Niet bij elke masteropleiding gaat de vlag uit. 
Begeleidingskunde (54 punten), logistics ma-

nagement (46 punten) en finance and accoun-
ting (54 punten) scoren een onvoldoende.
De laatste twee horen bij RBS (Rotterdam Busi-
ness School). Dat instituut heeft vier masterop-
leidingen waarvan er twee niet zijn beoordeeld 
vanwege te weinig respons op de Nationale Stu-
denten Enquête (NSE). De andere twee (finance 
and accounting en logistics management) zijn 
door de studenten dus als onvoldoende beoor-
deeld; de laatste scoorde zelfs op geen enkel punt 
een voldoende.
In november hield de dienst amc (auditing, moni-
toring en control) een audit waaruit bleek dat de 
masters waarschijnlijk niet door de accreditatie in 
september zullen komen. Het managementteam 
van RBS schreef daarop een verbeterplan dat het 
college van bestuur voldoende vertrouwen gaf 
om niet direct de stekker eruit te trekken. 
‘Tot voor kort was er nog geen toetscommis-
sie en functioneerden andere commissies zoals 
de opleidings- en werkveldcommissie niet naar 
behoren. Dat is nu wel het geval’, vertelt onder-
wijsmanager Daphne van der Aa. ‘Er is nu ook 
één examencommissie voor heel RBS, voor de 
bachelors én de masters. We hebben jaarplan-
nen gemaakt en laten docenten bij elkaar in de 
keuken kijken. Ook is de communicatie van het 
bedrijfsbureau naar de studenten toe verbeterd.’
Het beleid van dit college, Focus, legt het zwaar-
tepunt bij de voltijdbacheloropleidingen. De vier 
RBS-masters hebben samen zo’n 125 studenten. 
Zijn de inspanningen om die opleidingen over-
eind te houden wel gerechtvaardigd? Is het niet 
beter om ermee te stoppen? ‘Nee’, is het stel-
lige antwoord van Van der Aa en haar directeur 
Cees van der Kraan. ‘Omdat we een internatio-
naal publiek hebben, willen we het hele pakket 
aanbieden: bachelor én master. Daarnaast wordt 
er in de masters meer aan onderzoek gedaan 
dan in de bachelors en dat is belangrijk voor 
onze kenniscentra. En ten slotte zijn de masters 
goed voor de loopbaan van docenten. We heb-

ben inmiddels zestien hoofddocenten, van wie 
er tien lesgeven bij de masters.’ 
‘Overigens hopen wij dat het beleid van het col-
lege wordt bijgestuurd’, zegt Van der Kraan. ‘Alle 
bachelor-docententeams kunnen zich verheugen 
in de belangstelling van het college. Dat is er voor 
de masters niet bij. Ik hoop dat dat gaat verande-
ren en dat is ook de wens van het masternetwerk 
op de HR.’
‘Op dit moment hebben wij geen last van het 
bachelorgerichte Focusbeleid’, reageert Chris 
van Langen (RAvB). ‘Maar ik ondersteun de 
oproep van het masternetwerk wel: Vergeet ons 
niet. Veel protocollen binnen de hogeschool zijn 
in het bachelor- én in het voltijdonderwijs gewor-
teld. Dat is begrijpelijk, maar ook wij hopen dat 
de aandacht voor masters en deeltijd zo snel mo-
gelijk terugkomt.’

EERST BACHELOR OP ORDE
‘Ik zit maandelijks met het RBS-team om tafel, 
dus om nou te zeggen dat de masters niet vol-
doende aandacht krijgen, gaat me te ver’, re-
ageert bestuursvoorzitter Ron Bormans. ‘Wel 
is het waar dat er een stop is op het ontwikke-
len van nieuwe masters. Het Focusbeleid is en 
blijft gericht op de voltijdbachelor. Pas als die op 
orde is, geven we ruimte om de masters verder te 
ontwikkelen. We leveren nu een inspanning met 
de masteropleidingen van RBS, omdat we die 
nu eenmaal hebben. Komen ze straks niet door 
de accreditatie, dan is het einde oefening. Eerst 
moeten daar de bachelors op orde. Dat er vervol-
gens masters zijn, zoals stedenbouw, architectuur 
en zorgmasters die top of the bill zijn, daar ben ik 
natuurlijk alleen maar blij mee.’O
Esmé van der Molen, Dorine van Namen
www.keuzegids.org

De scores van de HR-masters en de ranking van 
de hogescholen vind je op profielen.hr.nl, 
zoek op ‘keuzegids masters’.

In februari verscheen de Keuzegids Masters. 
De Hogeschool Rotterdam staat met 56 punten op de twaalfde plaats (van 13 hogescholen). 

Dat is een punt minder dan vorig jaar.

‘Vergeet ons niet’

JE KAN OOK EEN PAAR EURO AAN EEN GOED DOEL GEVEN, MAAR IK 
PAK ZAKEN LIEVER BIJ DE KERN AAN’, ZEGT SEAN (25). Tijdens zijn 
minor international aid and development zette hij in een Filipijnse 
krottenwijk een sanitaire voorziening neer. Sean: ‘Net voor kerst. 
Nu kunnen er 28 kindjes naar de wc.’ 
Eerder in 2013 liep hij al stage bij het Department of Science and 
Technology in Davao, de meest zuidelijk gelegen miljoenenstad van 
het land. Bij aankomst vielen hem meteen de vele plassen afvalwa-
ter op straat op. ‘Dat is slecht voor de volksgezondheid’, vertelt Sean. 

Hij besloot een ontwerp te maken voor een verticaal helofytenfil-
ter, een systeem waarmee het afvalwater op natuurlijke wijze wordt 
gefilterd. Men was zo enthousiast dat er budget beschikbaar werd 
gesteld. ‘Ik heb zelf spullen ingekocht en leiding gegeven aan de 
bouwvakkers die ik had ingehuurd. Naast de pomp staat nu een bill-
board met mijn naam erop.’

 SCHOON DRINKWATER 
Het stond al langer vast dat hij tijdens zijn studie naar het bui-
tenland zou gaan, alleen wist hij nog niet naar welk land. Op een 
feestje koos hij vrij impulsief voor de Filipijnen. Een schot in de 
roos. Sean leerde er zijn vriendin kennen en voelt zich er thuis. Hij 
geniet van het klimaat en de natuur. ‘Als ik even niets te doen heb, 
ga ik naar het strand of de jungle.’ 
Bovendien ziet Sean grote kansen voor zichzelf. ‘In de Filipijnen 
nodigen directeuren mij uit voor een diner, terwijl ik hier onderaan 
de ladder zou moeten beginnen.’ In Nederland liggen de uitdagende 
banen in zijn vakgebied namelijk niet voor het oprapen. ‘Schrijf 
je vijf jaar lang rapporten over het ophogen van een stoeptegel, 
gaat het uiteindelijk niet door.’ Hij haalt veel meer voldoening uit 
het werk in de Filipijnen. ‘Daar is het mouwen opstropen en gaan. 
Vanaf nul iets waardevols opbouwen. In september wil ik tijdens 
mijn afstudeerproject een huis neerzetten met schoon drinkwater, 
waar mensen zich kunnen wassen.’ 
Inmiddels spreekt hij ook Visaya, de lokale taal van Davao. ‘Ik ben 
waarschijnlijk de enige blanke die wel de plaatselijke maar niet 
de landelijke taal spreekt.’ Vanwege zijn blanke huid is Sean een 
bezienswaardigheid in Davao en waant hij zich soms een celebrity. 
‘Lopen er meisjes voorbij die snel met hun telefoon een selfie ma-
ken. En als ik mijn gitaar bij me heb, voel ik me al helemaal een 
rockster.’O   Pim Bijl

SEAN BOUWDE ZUIVERINGSINSTALLATIE
NIEUWS

De toekomst van student Sean Ligtvoet ligt in 
de Filipijnen. De vierdejaars watermanagement 
stampte er tijdens zijn studie al een afvalwater-
zuiveringsinstallatie en een sanitaire voorziening 
uit de grond. In september gaat hij voor zijn 
afstudeerproject opnieuw naar het land.

‘TIJDENS MIJN AFSTUDEERPROJECT 
WIL IK EEN HUIS NEERZETTEN 

MET SCHOON DRINKWATER, WAAR 
MENSEN ZICH KUNNEN WASSEN.’ 

KEUZEGIDS MASTERS

Een ‘rockster’ 
in de FilipijnenF
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‘TECHNICI ZIJN VAAK 
 BESCHEIDEN EN MINDER 
 GEHAAID DAN ECONOMEN.’

 Tekst: HOP, Petra Vissers, eindredactie Profielen 
 Illustratie: Nina Fernande

BEDRIJVEN WAARSCHUWEN IN KOOR: NEDERLAND HEEFT STRAKS 
EEN GROOT PROBLEEM ALS DE PUBERS VAN NU NIET EN MASSE 
VOOR EEN TECHNISCHE OPLEIDING KIEZEN. Om het dreigende te-
kort af te wenden moet de overheid diep in de buidel tasten. In het 
vorig jaar gesloten Techniekpact is onder meer afgesproken dat het 
kabinet zeshonderd miljoen euro reserveert voor bij- en omscholing 
van mensen met interesse in techniek, en honderd miljoen euro om 
het techniekonderwijs op de pabo’s te verbeteren. 
De onheilstijding is niet nieuw. ‘Lonken naar de bèta’s van de toe-
komst’, kopte de Volkskrant in 1997 bijvoorbeeld. Ook toen al kozen 
te weinig jongeren voor een technische of bètastudie, en ook toen keek 
het bedrijfsleven naar de overheid voor een oplossing. Maar is het 
probleem werkelijk zo groot als gedacht? 
Nee, concludeerde socioloog en hoogleraar Marc Vermeulen eind jaren 
negentig in het Volkskrant-artikel. Want de lonen bleven laag: Iedere 
middelbare scholier met economie in zijn pakket kent de wet van vraag 
en aanbod. Als bedrijven zo graag technici in dienst willen nemen, moe-
ten ze met meer geld over de brug komen, was zijn conclusie.
‘Sinds 1997 is er wel wat veranderd’, zegt Vermeulen (TiasNimbas) nu. 
‘De technieksector heeft de afgelopen jaren een beter aanzien gekregen, 
maar de lonen zijn niet zo hoog als je bij een schreeuwend tekort zou 
verwachten.’ Dat is volgens Vermeulen opvallend aangezien technici 
vaak in het bedrijfsleven werken, waar de lonen hoger liggen dan bij 
de overheid of in het onderwijs en waar de lonen zich sneller kunnen 
aanpassen aan krapte op de arbeidsmarkt. 

VRAAG EN AANBOD
Vooropgesteld: een studie elektrotechniek, civiele techniek of che-
mische technologie is nog steeds een goede keuze. De vooruitzichten 

zijn weliswaar minder rooskleurig dan twee jaar geleden, maar afgestu-
deerden vinden snel een baan en hebben in een vloek en een zucht een 
vast contract. Over het salaris valt ook niet te klagen. Maar wie bin-
nen wil lopen, kan volgens cijfers van de Keuzegids HBO beter kiezen 
voor verloskunde of mondhygiëne dan voor elektrotechniek of civiele 
techniek. Een jonge bedrijfseconoom verdient ongeveer hetzelfde als 
een jonge civiel ingenieur. Voor net afgestudeerde academici lijkt een 
technische opleiding nog minder te lonen.
Volgens Didier Fouarge, econoom bij het Maastrichtse Researchcen-
trum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), is het salaris van pas 
afgestudeerde technici de afgelopen jaren zelfs gedaald. Dat is gezien 
de economische crisis niet zo gek, maar wat vooral opvallend is: het 
salaris is meer dan gemiddeld gedaald. Fouarge: ‘De lonen van technici 
zijn wel hoog, maar rijzen niet de pan uit. Toch laten onze prognoses 
zien dat in bepaalde segmenten in de techniek, bijvoorbeeld de werk-
tuigbouwkunde en elektrotechniek, de vraag naar personeel groter is 
dan het aanbod.’

Als er echt een enorme schaarste zou zijn, zou dat toch moeten re-
sulteren in een hoger loon dan startende technici nu krijgen. Dat 
beaamt ook Maikel Volkerink van onderzoeksbureau SEO dat elk jaar 
een rapport uitbrengt over de arbeidsmarkt voor net afgestudeerden. 
‘Het salaris van technici is de afgelopen jaren niet extreem snel geste-
gen’, aldus Volkerink. ‘Dus in die zin zou ik niet kunnen zeggen dat 
er een tekort is.’
Maar wat bedrijven ervaren, kan afwijken van ramingen uit rapporten, 
benadrukt hij. Dat de lonen niet de pan uitrijzen, komt volgens Volke-
rink vooral doordat veel technologische bedrijven wereldwijd actief zijn. 
Ze kunnen het zich niet permitteren om de lonen omhoog te gooien, 

Wie laat over twintig jaar de treinen rijden? 
Wie zorgt voor schone energie of ontwerpt de hulpmiddelen waarmee miljoenen 

ouderen langer thuis kunnen wonen? Alleen nog maar Chinezen, 
als we de onheilstijdingen mogen geloven. Werkgevers luiden de noodklok, 

maar waarom betalen ze technici dan niet beter?

Waarom bèta’s 
niet schatrijk zijn 

ACHTERGROND

TEKORT AAN TECHNICI
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Alleen regels en controle zijn niet 
voldoende om hoge declaraties, 
bonussen en excessieve vergoedingen van 
topmanagers te stoppen. Aandacht voor 
houding en gedrag is minstens 
zo belangrijk. Dat betoogde lector Maaike 
Lycklama in haar openbare les.

LES OVER 
BONUSCULTUUR

ACHTERGROND

omdat hun producten dan te duur worden. Volkerink: ‘Een bank of 
adviesbureau haalt het grootste deel van zijn omzet binnen de lands-
grenzen. Daardoor kunnen die meer salaris bieden dan een technisch 
bedrijf. Dat zou zich door hogere lonen, en uiteindelijk hogere prijzen, 
direct uit de markt prijzen.’

IMAGOPROBLEEM
Dat de startsalarissen van technici minder hoog zijn dan je zou ver-
wachten, is volgens Peter Bongaerts (directeur beleid van de onder-
nemersorganisatie voor technologische industrie FME-CWM) niet 
waar: ‘Misschien zijn dit niet de salarissen die eerder in de financiële 
sector zijn uitgekeerd, maar ze zijn wel bovengemiddeld hoog en goed 
aan de maat. Bedrijven maken daar een eigen afweging in en zij betalen 
hun technici keurig.’ De analyses van het ROA en de SEO zijn volgens 
hem te grofmazig. ‘Om te kijken waar de echte tekorten zitten, moet je 
veel verfijnder te werk gaan.’
Het tekort aan personeel wordt volgens Bongaerts nog steeds veroor-
zaakt door een imagoprobleem. Steeds meer jongeren kiezen dan wel 
voor een technische opleiding, maar eenmaal afgestudeerd blijkt een 
groot deel niet in de sector te gaan werken. ‘Dat is iets wat we ons als 
brancheorganisatie zeker aantrekken’, zegt Bongaerts. ‘Het is gelukkig 
wel aan het kantelen. Studenten hebben steeds beter door dat je met een 
technisch diploma kunt werken aan het oplossen van allerlei maatschap-
pelijke problemen. Klimaatverandering bijvoorbeeld is een onderwerp 
waar veel jongeren zich zorgen over maken.’

TECHNEUT IN NIET-TECHNISCHE BAAN
Maar de vraag is of imagoproblemen wel kunnen verklaren waarom 
zo veel afgestudeerden hun vak de rug toekeren. Bijna veertig procent 
van de jonge technici vindt een niet-technische baan in een niet-techni-
sche sector, volgens de laatste SEO-monitor technische arbeidsmarkt. 
Banken als ING zien jonge bèta’s en technici graag komen en hebben 
daar ook geld voor over. Afgestudeerden van een technische opleiding 
hebben er volgens het ROA veel baat bij om van sector te wisselen. 
‘Dit geeft een extra dimensie aan de veelbesproken tekorten aan (hoger 
opgeleide) technici’, schrijven de onderzoekers. 

Dat mag voor de jonge afgestudeerden goed nieuws zijn – ze zijn gewild 
om hun analytische vaardigheden en kennis – maar het techniektekort 
wordt er niet kleiner van. 
André van der Leest van Metaalunie, de ondernemersorganisatie voor 
middelgrote en kleine bedrijven in de metaalsector, vindt dat bedrijven 
hen niet zomaar zouden moeten laten gaan. Dat is volgens hem niet 
alleen een kwestie van het imago verbeteren: ‘De wijze waarop we in 
Nederland een salaris vaststellen doet geen recht aan wat mensen bijdra-
gen. Veel bedrijven hebben het idee dat iemand die verantwoordelijk is 
voor een project van twaalf mensen meer moet verdienen dan iemand 
die verantwoordelijk is voor een project dat twaalf miljoen euro kost. 
Mij lijkt dit onterecht, maar technici zijn natuurlijk niet alleen geïnte-
resseerd in geld. Ze moeten ook een bepaalde passie hebben, iets doen 
waar hun hart ligt.’

BESCHEIDEN
Ook docent elektrotechniek Maarten Dubbeld van de Hogeschool 
Rotterdam denkt dat technici minder geïnteresseerd zijn in de 
hoogte van hun salaris. ‘Onze studenten zijn juist gepassioneerd voor 
de inhoud van hun vak, ze willen met een goed ontwerp bezig zijn.’ Ook 
hij vindt het opvallend dat technici niet veel meer verdienen, maar heeft 
nog een alternatieve verklaring: ‘Ze zijn vaak bescheiden, wat minder 
gehaaid dan economen en willen gewoon graag hun werk doen.’
‘Hoewel de lichten niet allemaal op groen staan, blijft een technische 
opleiding een goede keuze’, vat hoogleraar Marc Vermeulen het samen. 
De socioloog die in 1997 zei dat er van een tekort geen sprake was, is 
daar toch wat anders over gaan denken. ‘Oppervlakkig gezien kun je 
zeggen: We hebben dat verhaal al zo vaak gehoord en we zijn nog steeds 
niet afgegleden tot het niveau van een ontwikkelingsland. Dus moet je 
hier als overheid geen geld insteken. Aan de andere kant: technologie 
verwerft steeds meer een plek in elk aspect van ons leven, dus moe-
ten we als maatschappij genoeg mensen opleiden die snappen wat die 
technologie inhoudt. Bovendien ziet de technische sector waar we het 
nu over hebben er heel anders uit dan die in 1997. We weten niet hoe 
Nederland er over nog eens vijftien jaar uitziet. Wat dat betreft zou je 
ook kunnen zeggen: better safe than sorry.’ O

Technici hbo  Brutomaandloon
Elektrotechniek  € 2.501
Informatica  € 2.450
Chemische technologie € 2.419
Civiele techniek  € 2.384
Industrieel ontwerpen € 2.379
Technische informatica € 2.348
Bouwkunde  € 2.209

Bron: C.H.O.I Keuzegids HBO 2014 / 
Keuzegids Universiteiten 2014
De tabellen uit de Keuzegidsen zijn gebaseerd 
op cijfers van het ROA.

BIJNA 40 PROCENT
VAN DE JONGE TECHNICI
VINDT EEN NIET-TECHNISCHE BAAN 
IN EEN NIET-TECHNISCHE SECTOR.

BIJDELES...

EEN INAUGURELE REDE OF JUIST EEN AFSCHEIDSREDE WORDT WEL 
EEN RITE DE PASSAGE GENOEMD, EEN VERANDERING VAN SOCIALE 
STATUS. Die term viel enkele malen toen de lectoren Guy Bauwen en 
Maaike Lycklama à Nijeholt hun openbare les hielden. ‘Nu maken jul-
lie echt deel uit van de hogeschoolgemeenschap’, memoreerde col-
legelid Gerard van Drielen na beide lessen. ‘Jullie geven je kennis 
door aan de hogeschoolgemeenschap en ik geef jullie daarom uit 
diezelfde gemeenschap iets terug.’ Beiden kregen een kunstwerk van 
een afgestudeerde kunstenaar van de Willem de Kooning Academie.

 ZONNEKONINGGEDRAG 
De financiële en economische crisis is voor een deel veroorzaakt 
door ongewenst gedrag van bestuurders. Dat betoogde lector 
Maaike Lycklama in haar openbare les. 
‘Topinkomens voor directievoorzitters en bestuurders van publieke 
en humanitaire organisaties — denk: Vestia, denk: Amarantis —, hoge 
declaraties bij goede doelen zoals Alpe d’HuZes, zonnekoninggedrag 
van topbestuurders zoals bij ABN Amro of Ahold en hoge bonus-
sen zijn voorbeelden van niet goed werkende soft controls’, stelt 
Lycklama. ‘Vanuit het oogpunt van hard controls doen de betrokke-
nen niets verkeerd, ze hebben geen regels overtreden. Maar als het 
gaat om integriteit en verantwoordelijkheidsbesef gaat er veel mis.’ 
Onder soft controls verstaan we cultuur, leiderschap en integriteit, 
legt Lycklama uit. Hard controls zijn bijvoorbeeld regels, procedures 
en handboeken.
‘Voor de financiële crisis uitbrak, was het heel gewoon dat bestuur-
ders een deel van hun inkomen verkregen uit opties, aandelen en 
bonussen. Maar toen de bonussen ook in slechte tijden werden uit-

gekeerd, ontstond er maatschappelijke onrust. Niet alleen enorme 
bonussen, ook doorgeslagen secundaire arbeidsvoorwaarden zijn 
regelmatig onderwerp van ophef en afkeer. De voorzitter van on-
derwijskoepel Amarantis bijvoorbeeld reed niet alleen in een lease-
auto, hij ontving ook een taxivergoeding én kreeg een ov-kaart.’

 HET GOEDE VOORBEELD 
Alleen regels en intensievere controles zijn niet genoeg om zulk on-
gewenst gedrag (‘een gebrek aan normen en waarden’) te keren en 
een nieuwe crisis te voorkomen. Aandacht voor houding en gedrag 
in organisaties is minstens zo belangrijk. ‘Voorbeeldgedrag van het 
(midden)management, de mogelijkheid om incidenten te rapporte-
ren, integriteit van het bestuur, vertrouwen en loyaliteit zijn allemaal 
vormen van soft controls.’ Hoe herken je ongewenst gedrag? ‘Als 
een bestuurder nooit meer “nee” hoort of als de mensen om hem 
heen geen kritiek durven geven, pas dan op.’ Het is overigens niet 
de bedoeling dat de hard controls overboord worden gegooid, stelt 
Lycklama, maar hard en soft controls moeten wel in evenwicht zijn. 
O   Dorine van Namen

Lycklama’s lectoraat finance & business innovation (kenniscentrum innova-
tief ondernemerschap) biedt ondernemingen en instanties een zogenaamde 
soft control-scan. De onderneming kan de scan zelf uitvoeren en daarmee 
vaststellen of de ‘zachte beheersingsmaatregelen’ in orde zijn.

De volledige teksten van de openbare lessen zijn te vinden op:
www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/publicaties
Meer info: innovatiefondernemerschap.hr.nl/ 
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 ’SCHOOLUITVAL 
 KAN WORDEN 
 BEPERKT 
 DOOR INZET 
 VAN OUDERS’ 

 Tekst Esmé van der Molen  
 Fotografie Frank Hanswijk (foto's school) 
 & Levien Willemse (portret Lusse) 

PROMOVENDA MARIËTTE LUSSE INTERVIEW

Ouders die niet naar het tienminutengesprek van hun kind 
komen, moeten een boete krijgen, stelde het Rotterdamse PvdA-

raadslid Peter van Heemst in 2011. Een voorbeeld van de negatieve 
beeldvorming over ouderbetrokkenheid. Toch is 95 procent van de 

ouders wel degelijk bereid hun kind te steunen op school, 
stelt HR-promovenda Mariëtte Lusse. Ouders en kinderen bezoeken de open dag van de vmbo-school Zuiderpark.
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INTERVIEW

IN 2000 HAD NEDERLAND NOG 15,4 PROCENT 
SCHOOLVERLATERS. Tien jaar later ligt dat 
aantal op 10,1 procent en ook de laatste rap-
portage laat zien dat de daling doorzet. Toch 
verlieten in 2011-2012 nog 2.273 jongeren het 
Rotterdamse onderwijs zonder startkwalifica-
tie. Dat zijn omgerekend 103 klassen vol, waar-
van 18 klassen in de moeilijkste wijken van 
Rotterdam-Zuid, de Focuswijken. 
Er zijn drie typen voortijdig schoolverlaters, 
schetst Mariëtte Lusse: ‘De opstappers, de niet-
kunners en de overbelasten. De opstappers vor-
men de grootste groep. Dit zijn jongeren die aan-
getrokken worden tot betaald werk. Op de korte 
termijn zitten ze onder de pannen, maar op de 
lange termijn hebben ze een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt. Toch zien we dat aardig wat 
opstappers later in hun leven de schoolbanken 
weer opzoeken. 
‘De niet-kunners zijn leerlingen die de cognitieve 
capaciteiten niet in huis hebben om een start-
kwalificatie te halen. Dit zijn de kinderen die 
in groep 8 niet meedoen aan de Cito-toets en 
soms ook het laagste vmbo-niveau niet aankun-
nen. Deze jongeren hebben weinig kansen in 
de maatschappij omdat we de lat zo hoog leg-
gen. Je moet minimaal een havo-, vwo- of mbo 
2-diploma hebben voor een startkwalificatie. De 
meeste niet-kunners zullen dus nooit de succes-
ervaring hebben dat ze met hun familie naar een 
diploma-uitreiking gaan. 
‘En dan zijn er de overbelasten. Dat zijn de jon-
geren die thuis en buitenshuis veel problemen 
hebben: armoede, schulden, gebroken gezin-
nen, werkloosheid, huiselijk geweld… Ze heb-
ben de vermogens wel om minimaal mbo 2 te 
halen, maar hun thuissituatie staat presteren in 
de weg. Deze groep baart de meeste zorgen. Ze 
blijven vaker werkloos en belanden vaker in het 

criminele circuit. In Rotterdam-Zuid is het aantal 
overbelaste jongeren veel groter dan in de rest 
van het land, en ook groter dan in de rest van 
Rotterdam.’

WANNEER VALLEN DE MEESTE 
LEERLINGEN UIT?
‘Dat gebeurt vooral tijdens de overgang van 
het vmbo naar het mbo en in het eerste jaar 
van het mbo. Leerlingen vinden het lastig om 
een goede studiekeuze te maken en ook het feit 
dat er minder structuur is, maakt de overgang 
risicovol. Als leerlingen uitvallen, dan waren de 
eerste tekenen daarvan al te zien op het vmbo. 
Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn onder-
zoek te doen op vmbo-scholen. Bovendien heb 
ik me beziggehouden met ouderbetrokkenheid 
in relatie tot het voorkomen van schooluitval, 
en als je daar in het vmbo niet serieus aan 
werkt, heb je in het mbo niks om op voort te 
bouwen.
‘In de Focuswijken op Zuid is vijftig procent 
van de ouders laagopgeleid. Veel voortijdig 
schoolverlaters komen uit een migrantenge-
zin, maar daarmee is schooluitval nog geen al-
lochtoon probleem. De Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid stelt dat schooluitval 
vooral een armoedeprobleem is. Armoede leidt 
niet alleen tot spanningen, maar zorgt er ook 
voor dat mensen weinig ambities durven koes-
teren terwijl juist die ambities belangrijk zijn 

voor schoolsucces. Ouders die dagelijks wor-
stelen met armoede hebben minder energie om 
hun kind te ondersteunen. Opvoeden terwijl 
de deurwaarder elk moment op de stoep kan 
staan, is toch lastig.’

ALS SCHOOLUITVAL VOORAL EEN ARMOEDE-
PROBLEEM IS, IS HET VOOR SCHOLEN OOK 
INGEWIKKELDER OM MAATREGELEN TE 
NEMEN. EEN SCHOOLDIRECTIE KAN NOU 
EENMAAL GEEN ARMOEDE OPLOSSEN.
‘Dat klopt. Een school kan de situatie waar een 
gezin in zit niet veranderen, maar de meeste 
ouders willen hun kind wel graag ondersteu-
nen. Uit mijn onderzoek blijkt dat bij 95 pro-
cent van de ouders een ingang te vinden is. 
Internationaal onderzoek laat bovendien zien 
dat ouders die er ondanks hun sociaalecono-
mische situatie in slagen hun kind positief te 
steunen, bijdragen aan schoolsucces. Dus wat 
kun je wél doen als school? Ouders helpen die 
bemoedigende rol te pakken, want het blijkt dat 
zij daarin vaak zoekende zijn. Het gaat erom 
dat een kind thuis kan vertellen wat hij heeft 
gedaan of wat er speelt in de klas. Je hoeft echt 
geen schooltje te spelen of expert in gramma-
tica te zijn om je kind te helpen. Maar stel vra-
gen over de schooldag, heb hoge, maar realis-
tische verwachtingen van je kind en bemoedig 
het op een positieve manier. Een mentor kan 
ouders hierbij op het goede spoor zetten.’

JE KIND STEUNEN IS NIET PER SE 
HETZELFDE ALS HELPEN MET HUISWERK, 
SCHRIJF JE IN JE PROEFSCHRIFT.
‘Begeleiden bij huiswerk is inderdaad lang niet 
altijd een succes. Ouders schieten te snel in het 
controlerende standje en leerlingen sluiten zich 
vervolgens af. Dan bereik je het tegenover-
gestelde van wat je wilt. Ik ben daarom voor 
huiswerkbegeleiding op scholen. Ik vind dat 
een stad als Rotterdam daarin zou moeten in-
vesteren. De Calvijn Juliana is een goed voor-
beeld van een “(t)huiswerkvrije” school die al 
het huiswerk op school organiseert.’

‘HET THUIS BEGELEIDEN 
 BIJ HUISWERK IS NIET 
 ALTIJD EEN SUCCES.’
WAT KUNNEN SCHOLEN NOG MEER DOEN?
‘Het is belangrijk dat zij niet alleen met ouders 
communiceren als er problemen zijn. Zowel ou-
ders als leerlingen gaan “op slot” als het contact 
altijd bestaat uit het zenden van slecht nieuws. 
Ik zeg: Doseer dat slechte nieuws, pak niet bij 
elk akkefietje de telefoon. Ouders krijgen dan 
een schrikreactie als school belt en je geeft ze 
alleen “munitie” om hun kind op z’n donder te 
geven, in plaats van het ook te bemoedigen. 
Daarnaast is het belangrijk om ook iets positiefs 

te vertellen over een kind; dat het deze week zo 
goed op tijd is gekomen, dat hij zijn boeken niet 
meer vergeet… Ouders rollen van hun stoel als 
dat soort successen en succesjes benoemd wor-
den en ze weer eens trots kunnen zijn. En nodig 
ouders óók voor het tienminutengesprek uit als 
alles nog goed gaat met de leerling.
‘Dat is minder eenvoudig dan het klinkt. Het on-
derwijs is gepokt en gemazeld met het rode pot-
lood. We zijn gefocust op wat niet goed gaat en 
het is vooral eenrichtingsverkeer van de school 
naar de ouders en leerlingen. Scholen waarmee 
ik heb samengewerkt, zeggen nu: Goed dat een 
buitenstaander ons hierop wijst. Omdat onder-
wijsondersteunend gedrag van ouders thuis 
het meeste bijdraagt aan schoolsucces, zou het 
gesprek tussen school en ouders moeten gaan 
over de ontwikkeling van het kind op school én 
thuis. Ook zou school ervoor moeten zorgen dat 
de ouders en het kind veel meer aan het woord 
komen in zo’n gesprek. Als dat lukt, is er sprake 
van wederkerigheid in de relatie tussen ouders 
en school.’

BIJ DIE WEDERKERIGHEID HOORT OOK 
EEN GROTERE ROL VOOR DE LEERLING. 
SCHOLEN EN OUDERS MOETEN NIET OVER 
HUN HOOFD HEEN PRATEN, STEL JE.
‘Ik heb tien succesfactoren opgesteld voor een 
betere relatie tussen ouders en school. De kern 
daarvan is dat we door een vroegtijdig contact 

met álle ouders positief kunnen samenwerken 
aan schoolsucces en dus: toekomstperspectief. 
Een van mijn voorstellen is om bij contactmo-
menten ook standaard de leerling uit te nodi-
gen. Leerlingen hebben toch het gevoel dat er 
anders een beetje over ze geroddeld wordt. 
Bovendien is het niet handig om over het hoofd 
van de leerling te beslissen: de leerling moet 
het namelijk doen. Natuurlijk zijn er situaties 
denkbaar waarin ouder en mentor een ver-
trouwelijk gesprek willen, maar dat neemt niet 
weg dat er in principe steeds drie partijen zijn: 
school, ouders, kind.’

JE BEGON JE ONDERZOEK VIER JAAR 
GELEDEN. DE LAATSTE JAREN IS DE SCHOOL-
UITVAL STEEDS VERDER TERUGGEDRONGEN. 
IS HET NU MOEILIJKER OM AANDACHT TE 
KRIJGEN VOOR JOUW ONDERWERP?
‘Totaal niet. Er vallen zeker in Rotterdam nog 
steeds heel veel leerlingen uit en iedereen die 
erover gaat, trekt zich dat aan. Bovendien willen 
we meer bereiken dan preventie van uitval. In 
2020 moet het opleidingsniveau van Rotterdam-
Zuid gelijk zijn aan de rest van de stad, en daarna 
aan dat van de grote steden. We willen dus dat 
jongeren gaan presteren naar hun potentie, en 
daar hebben we de ouders zeker voor nodig.’O

PROMOVENDA MARIËTTE LUSSE

MARIËTTE LUSSE 
Hoofddocent kenniscentrum 
talentontwikkeling
…promoveerde eind 2013 op 
ouderbetrokkenheid en preventie van 
schooluitval met het proefschrift 
Een kwestie van vertrouwen
…werkt nu aan een boek over dit thema 
voor scholen (vo, mbo) en leraren- en 
pedagogiekopleidingen
…is vanuit het HR-expertisecentrum 
maatschappelijke innovatie betrokken bij 
het vergroten van ouderbetrokkenheid 
op Zuid
…en is door HR-collegevoorzitter 
Ron Bormans gevraagd om een hbo-
vertaling van haar proefschrift te maken.

‘SCHOOLUITVAL IS EEN 
ARMOEDEPROBLEEM. ARMOEDE 
MAAKT DAT JE GEEN AMBITIES 
DURFT TE KOESTEREN.’
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‘IN 2011-2012 VIELEN IN  
 ROTTERDAM OMGEREKEND  
 103 KLASSEN UIT.’



HR SWEETHEARTS
BEELDREPORTAGE

Deze hogeschoolstelletjes 
delen studie en liefde.

 Tekst Tosca Sel  Fotografie Joshua Bakarbessy 

Maud Timmermans (19) 
en Jordi Sanchez Foréz (23), 
beiden tweedejaars product 

design (WdKA), zijn sinds een 
paar maanden bij elkaar. 

‘WE HEBBEN NOOIT GEZEGD DAT WE SAMEN 
ZIJN, DAT ZIJN WE GEWOON’, VERTELT JORDI. 
Dat we ze tegelijk treffen is een geluk, want 
inmiddels is hij terug in Barcelona. De stad waar 
hij woont en studeert. De afgelopen zes maanden 
was hij in Nederland voor een uitwisselings-
project op de Willem de Kooning Academie en 
daar liep hij Maud tegen het lijf. Hij wilde van 
Rotterdam naar Amsterdam fietsen, een takke-
eind maar Maud ging mee. Tijdens dat tripje 
sloeg de vonk over, maar het duurde nog een 
maand voordat ze er iets mee deden. Op de 
afterparty van het SeeMeHearMe Festival, waar 
ze met mensen van school waren, werd er voor 
het eerst gezoend. Voor de klasgenoten was het 
geen verrassing, zij hadden allang door wat er 
speelde. Dat Jordi zijn hart zou verliezen aan 
de mooie Maud had hij ook niet verwacht. ‘Ik 
was niet van plan om verliefd te worden omdat 
ik een uitwisselingsstudent ben en van tevoren 
wist dat ik weer weg zou gaan. Het is gewoon 
gebeurd. Misschien niet slim, maar het was te 
leuk om te stoppen.’ Wat hij dan zo leuk aan haar 
vindt? ‘She’s really nice!’ Zo simpel kan het zijn.

Marjolein Steenbeek (21) en 
Ruben Tammer (26), beiden der-
dejaars docent beeldende kunst 
en vormgeving, zijn al twee jaar 

en vier maanden bij elkaar.

‘NA TWEE WEKEN OP DE OP-
LEIDING ZEI MARJOLEIN ‘HOI 
RUBEN’ TEGEN MIJ. Toen wist 
ik haar naam nog niet eens. Ik 
ben een echte charmeur’, ver-
telt Ruben licht beschaamd. 
Marjolein had haar zinnen 
op hem gezet en hij was naar 
eigen zeggen ‘kansloos’. Ze 
hebben een tijdje stiekem 
gedatet, omdat ze eerst 
wilden uitzoeken of het een 
flirt of serieus was voordat 
hun klasgenoten het mochten 
weten. Nog voor het einde 
van het eerste trimester was 
het beklonken. Op 3 oktober, 
een dag voor ze op studiereis 
naar Düsseldorf zouden gaan, 
was het officieel en mocht 
de hele wereld ‘t weten. Niet 
iedereen was meteen enthou-
siast. Een bezorgde tekenle-
raar nam Marjolein apart en 
zei: ‘Zou je dat nou wel doen, 
joh? Een relatie met iemand 
uit je klas, dat kan nooit goed 
gaan.’ Hij kon ook niet weten 
dat ze zo’n leuk stel zouden 
worden. Het koppel heeft kort 
samengewoond in een anti-
kraakwoning, maar het huis 
werd opgedoekt en ze gingen 
weer op zichzelf. Even los 
van elkaar tot het einde van 
de opleiding. Daarna is
er nog tijd genoeg om te 
gaan hokken.



Simone van Tongeren (28) studeert 
modevormgeving en Selwyn de 

Bruijn (24) doet audiovisueel 
ontwerpen. Ze zijn ongeveer twee 

jaar bij elkaar. 

‘WE ZIJN GEEN ROMANTISCH 
STEL, WE HEBBEN NIET EENS 
EEN DATUM WAAROP WE 
ZO VEEL JAAR BIJ ELKAAR 
ZIJN. Meestal bellen we eind 
februari even om te plannen 
wanneer we ons jubileum 
vieren’, vertelt Selwyn. In het 
tweede jaar van z’n opleiding 
schiet hij een fashionvideo 
voor Simone en op de eerste 
dag van het project klikken 
ze. Simone moest de techni-
sche jongens uitleggen wat er 
moest gebeuren en Selwyn 
maakte stomme grapjes. Zij 
ging er fel tegenin en won 
Selwyns hart. Hij houdt wel 
van wat vurige weerstand. Zij 
heeft een zwak voor rooien 
en voor ze het doorhebben 
wordt er veel meer ge-sms’t 
en geappt dan voor het 
project nodig is. Ze beginnen 
wat te scharrelen, maar wil-
len zich nog niet binden. Een 
paar maanden later hebben 
ze ‘opeens’ een relatie en het 
is nog leuk ook: ‘We zijn geen 
stel-stel, mensen hebben vaak 
niet door dat we bij elkaar 
horen. We hebben elkaar 
gevonden in de liefde en ook 
in het leven dat werken is. We 
zijn nu samen een bedrijfje 
aan het opzetten.’ 

Özlem Özer (23) doet 
de lerarenopleiding economie en 

Muhammed Gencc  (22) 
volgt de lerarenopleidingen
geschiedenis en economie. 

Ze zijn sinds december verloofd.

‘ÖZLEM ZAT BIJ M’N BROERS 
IN DE KLAS. Tijdens pauzes 
zag ik haar vaak in de kantine 
en daar is het tot een goed 
gesprek gekomen’, vertelt 
Muhammed met een trotse 
blik. Twee jaar lang was hij 
geïnteresseerd in de vrouw 
met die mooie blauwe ogen, 
maar te gefocust op z’n studie 
om er werk van te maken. 
Afgelopen zomer besloten ze 
elkaar beter te leren ken-
nen en in december zijn ze 
verloofd. De trouwdatum is 
geprikt, in oktober geven ze 
elkaar het jawoord. Tot die 
tijd moeten er nog serieuze 
zaken besproken worden: de 
trouwlocatie, het huis waar 
ze na de bruiloft gaan wonen 
en het aantal kinderen dat ze 
samen gaan maken bijvoor-
beeld. Het worden er vijf, 
Insallah. Het paar is verliefd. 
Özlem wordt zenuwachtig als 
ze haar verloofde ziet en zij 
tovert een brede glimlach op 
zijn gezicht. Toch moeten de 
vlinders in bedwang worden 
gehouden. Tot de bruiloft is 
er geen lichamelijk contact 
en dat is niet gemakkelijk. 
Daarom zoeken ze elkaar 
niet constant op. Samen op 
de bank tv-kijken, hebben 
ze bijvoorbeeld nog nooit 
gedaan. Dat komt straks, als 
ze getrouwd zijn. Een mooi 
vooruitzicht.



Puck Leeuwangh (24) studeert maat-
schappelijk werk en dienstverlening, 
Ewoud Breur (24) doet fysiotherapie. 

Ze zijn al zeven jaar bij elkaar.

ZEVEN JAAR GELEDEN 
ZATEN PUCK EN EWOUD 
SAMEN OP DE VAVO-HAVO 
IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 
Tot Koninginnedag hadden 
ze alleen Duits samen, maar 
in het feestgedruis sloeg de 
vonk over. Puck: ‘Voor die dag 
vond ik hem echt een sukkel, 
een loser. Tot een vriendinne-
tje bekende dat ze een oogje 
op hem had en hem wilde 
versieren. Ik dacht “mooi niet, 
ik wil ‘m!” We raakten aan 
de praat en toen hij me een 
handkus gaf, was ik verkocht.’ 
Met dat vriendinnetje ging 
het even wat minder, maar 
met Ewoud was het goed 
raak: ‘Hoe meer ik van hem 
hou, hoe leuker ik hem vind.’ 
Sinds augustus wonen ze 
samen in een koophuis. Ja, 
een koophuis omdat ze toch 
niet van plan zijn om ooit nog 
uit elkaar te gaan. Ewoud: 
‘Het was even wennen, maar 
wel heel leuk. Het voelt alsof 
we een getrouwd stel zijn.’ 
Het is echt huisje, boompje, 
beestje, want ze zijn nu ook 
de ‘ouders’ van Ollie, de 
grijze poes. 

Roos de Lange (20) en Joris 
- de drankendoder - Killian (20), 
beiden derdejaars docent beel-

dende kunst en vormgeving, 
zijn al anderhalf jaar bij elkaar.

DAT ROOS EN JORIS EEN KOP-
PELTJE ZIJN GEWORDEN, IS 
EEN KLEIN WONDER. ‘Ik vond 
hem leuk, maar dacht dat hij 
een vriend had’, bekent Roos 
lachend. En hij durfde haar 
ook niet echt te benaderen. 
Tijdens een schooltripje naar 
een expositie in Duitsland 
sloeg de vonk over. Roos 
wilde na een dag slente-
ren op de tentoonstelling 
dOCUMENTA (13) nog wat 
wandelen en niemand wilde 
mee, behalve Joris. In de bus 
terug viel ze op zijn schouder 
in slaap, maar bij het afscheid 
wisten ze allebei niet echt 
waar ze nou aan toe waren. 
Pas toen Joris de volgende 
dag naar het huis van haar 
ouders kwam, werd duidelijk 
dat het ‘aan’ was. Niet dat ze 
het uitgesproken hebben, het 
was gewoon zo. Toen ze later 
op school kwamen, ‘wist’ ie-
dereen het al maar ze geloof-
den het niet. Want Roos heeft 
een rijbewijs en Joris is tegen 
auto’s, dus dat kon nooit iets 
worden. Maar ze hadden het 
mis. Het koppel denkt nu zelfs 
al na over de toekomst. Gaan 
ze na de opleiding op het 
platteland wonen zoals Roos 
wil, of in de stad omdat Joris 
dat wil? De tijd zal het leren.
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ACHTERGROND 

Een studievereniging, 
wat heb je eraan…?

‘ER WAS BEHOEFTE AAN EXTRA ACTIVITEITEN, WE WILDEN MEER 
BINDING MET ELKAAR.’ Aan het woord is derdejaars bouwkunde 
Lisa van der Slot. Met een aantal studiegenoten richtte ze afgelo-
pen september studievereniging Sketch op. ‘Vooral bij derde- en 
vierdejaars leefde die behoefte: zij hoeven niet meer zo vaak op 
school te zijn.’ Inmiddels organiseert Sketch elke maand een borrel 
waar tussen de twintig en vijftig studenten op afkomen. Daarnaast 
zijn er plannen voor een symposium op school waarbij ook bedrij-
ven worden uitgenodigd. ‘Zodat studenten aan een stageplek of 
een afstudeerplek kunnen komen’, motiveert Lisa.
De Hogeschool Rotterdam telt op dit moment vijftien studiever-
enigingen die in de meeste gevallen zijn verbonden aan één op-
leiding of één instituut. Of een opleiding wel of geen (actieve) stu-
dievereniging heeft, hangt op dit moment af van studenten die 
zich ervoor willen inzetten. ‘Het zijn enthousiaste studenten die 
op eigen initiatief iets willen toevoegen aan de hogeschool en aan 
hun onderwijs. En bij de meeste verenigingen is een docent be-
trokken die wat dingen regelt en een klankbord voor de studenten 
is’, typeert Bert van Riel de huidige status van studieverenigingen 
op de HR. Van Riel is medewerker van het Fonds Jij Aan Zet dat 
op de HR initiatieven van studenten ondersteunt. Activiteiten van 

studieverenigingen, zoals excursies, vallen onder die initiatieven 
en om die reden is Van Riel aanspreekpunt voor de verenigingen. 

 RUSTIGE STUDIEPLEKKEN 
Ook studenten die een vereniging willen opstarten, kunnen bij 
Van Riel terecht. Zoals Jesper van de Werken (tweedejaars che-
mie). Voor hem was het ontbreken van een rustige studieplek op 
locatie Academieplein aanleiding om over een studievereniging te 
gaan nadenken. Jesper: ‘Maar we willen ook borrels en bedrijfs-
bezoeken organiseren. Het is goed om de plezierige kant van het 
studeren te combineren met de professionele kant, dus met het 
werk dat je later kunt gaan doen.’ 
Steven van der Schoot is inmiddels vierdejaars bml-student (bio-
logie en medisch laboratoriumonderzoek) en had het leuk gevon-
den als er al een studievereniging was geweest. ‘Er zijn binnen de 
opleiding wel groepjes studenten met wie je huiswerk uitwisselt 
en met wie je uitgaat, maar dat kan natuurlijk ook mooi met een 
studievereniging.’ Of er echt animo is, is nog de vraag. Jesper: ‘We 
hebben een Facebookpagina die wordt gevolgd door 120 studen-
ten. Hopelijk zijn ze allemaal geïnteresseerd.’ 
Een duidelijk hogeschoolbeleid voor studieverenigingen is er niet. 

Een netwerk opbouwen met medestudenten en potentiële werkgevers. 
Kort gezegd is dat het doel van een studievereniging. 

Maar heb je er als student écht iets aan om actief te worden voor zo’n club?

Nog niet, maar Van Riel en het studentendeel van de medezeggen-
schapsraad (sgmr) buigen zich daar momenteel wel over. De sgmr 
is daar afgelopen najaar toe uitgenodigd door collegevoorzitter 
Ron Bormans die ervan uitgaat dat studieverenigingen de betrok-
kenheid van studenten bij de school bevorderen. Om die reden is 
de HR bereid geld te stoppen in zulke studenteninitiatieven. 
Onderwerpen die bij de sgmr en beleidsmakers voorbijkomen zijn: 
hoe zorgen we ervoor dat studieverenigingen niet ophouden te 
bestaan als de actieve studenten afstuderen, moet elke opleiding 
een vereniging hebben en heeft elke vereniging recht op een kan-
toortje? Van Riel, over dat laatste: ‘Of een vereniging ruimte krijgt, 
is nu afhankelijk van wie ze op de HR tegenkomen.’ 

 ’MAKKELIJKER DAN OPEN SOLLICITATIE’ 
Studieverenigingen hebben tot doel een netwerk op te bouwen in 
het werkveld van de betreffende opleiding. Dat kan leiden tot stages 
of een baan. Maar werkt het ook zo? Van Riel denkt van wel. ‘Ik zie 
de welwillendheid van bedrijven om tijd en geld te steken in evene-
menten van studieverenigingen. Dat zouden ze niet doen als het niks 
oplevert.’ Van Riel noemt de Dinnernight van Yeba als voorbeeld, de 
studievereniging van het Instituut voor Financieel Management. 
Tijdens de Dinnernight zit je als student met iemand uit het bedrijfsle-
ven aan tafel. Per gang is dat iemand anders, vertelt Yeba-voorzitter 
Remco Heukers (tweedejaars financial services management). ‘In een 
ontspannen sfeer kun je dan iets over jezelf vertellen en kaartjes 
uitwisselen; veel makkelijker dan een open sollicitatie. En er rollen 
ook echt stageplaatsen uit.’
Zelf kwam Remco vorig studiejaar in contact met Yeba door naar een 
borrel van de vereniging te gaan. ‘Daar waren ook peercoaches en 
mensen uit het bedrijfsleven. Ik dacht: laat ik eens gaan kijken, ik heb 
niks te verliezen.’ Remco raakte in gesprek met bestuursleden en is 
inmiddels dus zelf voorzitter. ‘Als bestuurslid ben ik nu bezig met het 
werven van bedrijven die iets voor ons kunnen betekenen. Je hebt 
leuke gesprekken en je houdt er contacten aan over, of ze nou willen 
sponsoren of niet.’

 SAAMHORIGHEIDSGEVOEL 
Marcello Ilmen (werktuigbouwkunde, afgestudeerd in 2010, nu 
projectmanager bij Damen Shipyards) was in zijn studietijd actief 
voor studievereniging Hysteresis. ‘Met een paar andere studenten 
hebben we de vereniging nieuw leven ingeblazen. We hebben een 
aantal bedrijfsbezoeken georganiseerd en zijn bijvoorbeeld een 
keer naar Van Oord en naar Siemens geweest. Belangrijk was vooral 
ook de gezelligheid; het saamhorigheidsgevoel met medestudenten.’
Na de HR studeerde Marcello nog een jaar aan de TU Delft waar 
studieverenigingen veel meer leven. Marcello: ‘Het aanbod aan 
tripjes en lezingen was er veel groter dan op de HR. Zo kwam voor-
malig Shell-topman Jeroen van de Veer een lezing geven voor de 
studievereniging. In Delft wonen de meeste studenten op kamers. 
Dan ligt het meer voor de hand om dingen naast school te doen.’
Dat neemt niet weg dat Marcello zeer positief terugkijkt op zijn 
tijd bij Hysteresis waar hij bijvoorbeeld ervaring opdeed met het 
organiseren van activiteiten. ‘In die tijd zijn mijn communicatieve 
vaardigheden aangescherpt. Lid en actief zijn voor een studiever-
eniging is wat mij betreft dus echt een aanrader.’ O Jos van Nierop
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STUDIEVERENIGINGEN 
HOGESCHOOL ROTTERDAM
ACE (autotechniek), ARES (vastgoed en makelaardij), Hysteresis 
(werktuigbouwkunde), Mariteam (maritiem officier), RSVL (logistiek en 
economie), RISA (Rotterdam Business School), Roervlo (biologie en medisch 
laboratoriumonderzoek, en chemie), Satis (hogeschoolbreed), Sconfinato 
(logistiek en technische vervoerskunde), Sketch (bouwkunde) , Stub 
(bedrijfskunde MER), Stuw (watermanagement), SV Carmentis (verloskunde),  
UNFC (scheepsbouwkunde), Yeba (Instituut voor Financieel Management). 
Contactinformatie bij betreffende bedrijfsbureaus



3130 PROFIELENPROFIELEN

Malisa van Nispen won bijna de HR Bachelor Award 
met haar afstudeeronderzoek naar exosomen en kanker. 
Iedereen was trots op de resultaten die ze had geboekt. 

Toch duurde het nog een jaar voordat ze werk had gevonden, 
wederom in research naar een behandeling voor kanker.

‘Onderzoek naar kanker 
roept sterke reacties op’

Tot 2012: biologie en medisch 
laboratoriumonderzoek
Nu: researchanalist Apo-T 
Cancertreatment

Malisa van Nispen

MALISA VAN NISPEN IS ALS EEN VIS IN HET WATER 
IN HET LAB. Ze houdt ervan haar labjas aan te trek-
ken en aan de slag te gaan met pipet, petrischaaltjes 
en microscoop. Dat ze er vervolgens ook zo goed in 
is geworden en al tijdens haar afstudeerstage een 
bijdrage heeft geleverd aan kankeronderzoek, is niet 
iets waar ze zich op laat voorstaan. Ze doet het niet 
voor de complimenten. Wel wil ze onderzoek doen dat 
‘relevant’ is. ‘Ik heb niks tegen de cosmetica-industrie 
of de voedingsmiddelenbranche’, zegt ze, ‘maar het is 
niks voor mij om in zo’n sector te werken.’

 KANKER RAAKT ONS ALLEMAAL 
Vorig jaar won Van Nispen nog bijna de Bachelor 
Award van de Hogeschool Rotterdam. Ze werd toen 
voor het eerst geconfronteerd met publieke reacties 
op haar afstudeeronderzoek in Erasmus MC naar exo-
somen en diagnostiek en behandeling van kanker. 
‘Tot mijn grote verbazing kwamen er mensen naar 
me toe die hadden gewild dat ik had gewonnen. Eén 
man was zelfs bijna in tranen. Inmiddels begrijp ik dat 
kankeronderzoek zulke sterke reacties van betrokken-
heid oproept. Bijna iedereen heeft er in zijn familie 
of vriendenkring mee te maken gehad. Het raakt ons 
allemaal, ook mij.’

Exosomen zijn kleine blaasjes die worden uitgeschei-
den door cellen. Ze bevatten componenten die ook in 
de cel te vinden zijn. Aan die exosomen zou je dus 
ook moeten kunnen zien of ze van een gezonde of een 
tumorcel afkomstig zijn. Een onderzoeksgroep bin-
nen Erasmus MC was met exosomen bezig toen Van 
Nispen daar in 2011 begon aan haar stage. ‘Exosomen 
kun je onder andere in het bloed bekijken. Je neemt 
bloed af en onderzoekt de exosomen vervolgens op 
eigenschappen. Ik heb tijdens mijn stage ontdekt dat 
exosomen invloed hebben op witte bloedcellen — mo-
nocyten genoemd — en dat exosomen die afkomstig 
zijn van een foute tumorcel zelfs tumorbevorderend 
kunnen werken. Door de exosomen te bekijken, wil-
len we vaststellen of iemand kanker heeft of niet. Dat 
is belangrijk, want de huidige diagnostiek is vaak be-
lastend voor patiënten. Het maakt nogal wat uit of je 
bloed moet laten afnemen of, in het geval van het di-
agnosticeren van een hersentumor, een operatie moet 
ondergaan.’
Maar zou je die exosomen ook kunnen inzetten voor 
therapie, was de volgende vraag. Van Nispen: ‘Om 
dat te bepalen is veel meer onderzoek nodig. We zijn 
erachter gekomen dat exosomen invloed hebben op 
witte bloedcellen en de tumorcel als het ware gaan 

CV

2013-heden: 
Mathematical engineer 
Loggers 

2013-heden: 
Researchanalist Apo-T

Okt. 2011-juni 2012: 
Afstudeerstage 
Erasmus MC

Sept. 2010-feb. 2011:  
Stage Apo-T 
Cancertreatment

2008: 
Start biologie en 
medisch laboratorium-
onderzoek

2008: 
Havodiploma

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Bml is een brede opleiding, dus ik heb over 

 veel onderwerpen iets geleerd.’  

 GEMIST OP DE HR: 
  ‘Ondanks de brede kennis zou ik graag 

 nog beter in de feiten zitten.’  

ondersteunen. Maar ook de omgeving van een tumor wordt beïn-
vloed door exosomen. Tumoren kunnen bijvoorbeeld bloedvaten la-
ten aanleggen om verder te groeien en exosomen lijken ook hierbij 
van groot belang. Als je de uitscheiding of communicatie van die 
exosomen uit een tumorcel weet te stoppen en de negatieve invloed 
blokkeert, heb je een belangrijke therapie. Maar zo ver is het nog 
dus niet. Het onderzoek is gaande en heeft nog veel meer tijd en 
geld nodig. Toch ben ik blij met de resultaten die we in korte tijd 
hebben geboekt.’

ONDANKS EEN INDRUKWEKKEND AFSTUDEER-
PROJECT DUURDE HET NOG EEN JAAR VOOR-

DAT ZE WERK HAD GEVONDEN.
 ONTWIKKELING MOLECUUL 
En toen was Van Nispen afgestudeerd. Iedereen vond het geweldig 
wat ze had gedaan. De hogeschool, de stageplek Erasmus MC… Je 
zou denken dat werkgevers stonden te trappelen om haar in dienst 
te nemen. Maar ze trof een slechte arbeidsmarkt. ‘Ik ben een jaar 
bezig geweest om aan het werk te komen. En het gekke is: nu ik 
een baan heb, krijg ik ineens meerdere aanbiedingen. Misschien is 
de arbeidsmarkt weer aan het aantrekken.’

Van Nispen kon aan de slag bij het bedrijf waar ze haar derdejaars 
stage had gelopen: Apo-T Cancertreatment. ‘De baan waarop ik had 
gehoopt.’
Dit bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een molecuul die in staat 
is een tumorcel te vernietigen en op te ruimen. Het gaat om een 
nieuw ontwikkeld eiwit dat in het laboratorium wordt geproduceerd. 
‘De afgelopen maanden hebben we veel achter de computer gezeten, 
maar nu werk ik weer voornamelijk in het lab. De bedoeling is dat we 
de molecuul binnen een jaar kunnen produceren, maar dan duurt het 
nog jaren voordat die in de kliniek zal worden toegepast.’
Omdat Apo-T met vijf man maar een klein bedrijf is, heeft het on-
derdak gevonden in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) 
op de afdeling moleculaire celbiologie. Van Nispen en haar Apo-T-
collega’s schuiven ook aan bij het wekelijkse afdelingsoverleg. Een 
stimulerende omgeving, vindt Van Nispen, maar een eigen weten-
schappelijke loopbaan ziet ze nu nog niet voor zich. ‘Dat kan altijd 
nog. Op dit moment vind ik het juist spannend om in het lab on-
derzoek uit te voeren en praktisch bezig te zijn. Het feit dat ik als 
hbo’er praktischer ben opgeleid dan iemand met een universitaire 
achtergrond, werkt alleen maar in mijn voordeel. Mocht ik een keer 
een eigen ingeving krijgen en de kans krijgen om te promoveren, 
dan zal ik dat waarschijnlijk doen. Maar het is de inhoud die me 
drijft; ik hoef niet te promoveren om het promoveren.’ O   
Esmé van der Molen
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DE VERTICALE STAD IS VERREZEN. 149 METER HOOG, 160.000 
VIERKANTE METER VLOEROPPERVLAKTE, 7.588 VERSCHILLEN-
DE RUIMTES EN 60.000 VIERKANTE METER RAMEN. In De Rot-
terdam is een verscheidenheid aan functies bijeengebracht: wonen, 
werken, ontspannen, winkelen – je kunt er 24 uur per dag verblij-
ven. Stefan Molenaar komt veel in het gebouw, maar neemt dan di-
rect de lift naar de bovenste verdieping, en vervolgens de trap naar 
het dak. Niet de binnenkant interesseert hem. Het is de buitenkant, 
60.000 vierkante meter ramen. Hij is de glazenwasser van De Rot-
terdam, maar noemt zich liever ‘esthetisch dokter voor de gevel’. 
Hij reinigt ramen, maar repareert ze met hetzelfde gemak. Krasjes 
in het glas, butsen in de aluminium kozijnen, Stefan Molenaar heelt 
de wonden van de toren.
Ooit is hij begonnen bij een kennis die glazenwasser was. Ge-
woon op een trap, met een spons in zijn hand. De trap is vervan-
gen door een gondel die hangt aan vier staalkabels, maar de spons 
gaat nog altijd mee. ‘En vier emmers water’, zegt Stefan. Daarmee 
doet hij met een collega één tour, dat wil zeggen: een strook van 
vier ramen breed over de volle lengte van het bovenste deel van 
de toren, zo’n 37 verdiepingen. ‘We doen drie maanden over de 
hele gevel’, legt Stefan uit. ‘Maar het is dan ook het grootste ge-
bouw van Nederland.’
De Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche adviseert om drie 
à vier keer per jaar de ramen te laten lappen. Dat wil zeggen dat als 
het laatste raam van De Rotterdam is gedaan, het eerste weer aan de 
beurt is. ‘Het is een advies’, vertelt Stefan. ‘Misschien zijn ze ook wel 
blij met één keer per jaar. Er komen ambtenaren in’, zegt hij met een 
glimlach. ‘En die gaan anders de hele dag naar buiten kijken.’
Het uitzicht vanaf De Rotterdam is fantastisch. Toen het gebouw 
nog niet afgebouwd was, moest Stefan met zijn collega’s al begin-
nen met de ramen die lager geplaatst waren. Hij ging aan een touw 
naar beneden, abseilen van de hoogste verdieping. ‘Natuurlijk kijk 
ik om me heen’, zegt Stefan. ‘Je kunt Den Haag zelfs zien.’
Er zijn zo’n zevenhonderd glazenwassers in Rotterdam, maar 
slechts een handjevol werkt op zulke grote hoogte als Stefan 
Molenaar. Eenzame hoogte, waar de wind harder waait dan bene-
den en de gondel piept en zwiept. Hij is drie maanden ouder als 
het laatste raam is gelapt, en dan kan hij weer opnieuw beginnen. 
Bij het eerste raam. Ik vind het geweldig. Sisyphus met een spons, 
tegen een loodrechte helling van fonkelend glas.O

Ernest van der Kwast is schrijver. Zijn laatste boek is Giovanna’s navel.
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DE NIEUWE PROFIELENWEBSITE
Heb je de nieuwe website van Profielen al gezien? 
We hebben niet alleen een nieuwe look, maar je kunt nu ook 
met één druk op de knop alleen het nieuws van jouw instituut 
lezen. Ook als je meer wilt weten over stufi, studietips, op 
kamers gaan of hbo-titels, kun je bij ons terecht.
www.profielen.hr.nl 

AVANT-GARDISTISCH RECREËREN 
BIJ WORM(SHOP)
Bij WORM kan je terecht voor experimentele, avant-garde- 
en undergroundkunst, met name muziek en film. 
WORM organiseert festivals en concerten, vertoont en maakt 
films en beheert een platenlabel en een muziekproductiestu-
dio. Daarnaast is er een winkel. 
De WORMshop is het onderdeel van WORM waar je bijna elke 
dag kunt binnenlopen. Je vindt er platen, cd’s, tapes en films. 
En boeken, heel veel boeken en tijdschriften, glossy of hand-
gemaakt, over muziek, film, digitale media, cultuurtheorie, 
beeldende kunst en undergroundcultuur. 
Open: dinsdag t/m zaterdag 12.00-19.00 uur en tijdens 
WORM-events.

TIP 

TIP 

www.profielen.hr.nl

DOKTER

ERNEST VAN DER KWAST

Mjam

Mjam

UIT IN ROTTERDAM

JONATHAN EET… 
FRIET

S.H.O.E.S. – SEXY HEELS OR 
EASY SANDALS – IN KUNSTHAL
Een beetje vrouw schijnt zo’n 39 paar schoe-
nen te hebben. Voor deze vrouwen, maar na-
tuurlijk ook voor de geïnteresseerde mannen, 
stelde de Kunsthal Rotterdam de expositie 
S.H.O.E.S. (Sexy Heels Or Easy Sandals) samen. 
S.H.O.E.S toont ruim vijfhonderd schoenen 
van internationale sterontwerpers zoals 
Manolo Blahnik en Christian Louboutin, en 
van hedendaags én jong aanstormend talent. 
Van Victoriaanse laarzen tot aanlokkelijke 
muiltjes en van pumps tot de meest futuristi-
sche creaties. 
Een must see voor elke schoenliefhebber.
Te zien tot en met 11 mei. www.kunsthal.nl
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ER BESTAAT NOGAL WAT ONENIGHEID OVER DE GE-
SCHIEDENIS VAN FRIET. Zo zou het zijn ontstaan in de 
Belgische stad Namen. In de winter was de rivier waar 
vissers kleine visjes vingen bevroren. In plaats van vis 
te frituren, sneed men een aardappel in de vorm van 
een visje, en voilà het frietje. De Fransen denken daar 
weer anders over. Volgens hen zijn de frites vernoemd 
naar de eerste frituur die op de Parijse brug Pont Neuf 
zou hebben gestaan. Hoe dan ook, begin vorige eeuw 
bereikte de friet ons land en sindsdien is de gefrituurde 
aardappel niet meer weg te denken.

BIOLOGISCHE FRIET BIJ POMMS’
Sinds begin van dit jaar kun je op de Coolsingel een 
frietje scoren bij Pomms’. De eerste biologische snackbar 
van Rotterdam. Oprichters Niels Tijthoff en Ruud Boeve 
hielden erg van verse, biologische friet maar konden dit 
bij geen enkele snackbar vinden. Daarom besloten zij om 
zelf hun biologische friet te maken. Eerst met een kraam 
op festivals, maar nu ook met een eigen zaak in hartje 
Rotterdam. Middenin de snackbar staat prominent de 
pers waar de aardappels worden gesneden. Vingerdikke 
frietjes met schil die worden geserveerd in een karton-
nen puntzak met een houten vorkje. Krokant van buiten 
en zacht van binnen. De verse friet heeft nog echt de 
smaak van aardappel en is beslist niet vet. Het assorti-
ment sauzen is beperkt. Het is mayonaise of niks. Geen 
poespas, wel zo lekker.
Coolsingel 107-B, een frietje met kost €3,-.

BIJ BRAM 
Al sinds 1967 is Bram Ladage een begrip in Rotterdam. 
Ooit begon Ladage op de Rotterdamse markt. Inmiddels 
is de bekende zilverkleurige kraam niet meer weg te 
denken uit onze stad. Bij Bram vind je geen diepvries-
zakken friet, maar verse aardappels die voor je ogen in 
de olie verdwijnen. De friet wordt in een ouderwetse 
zak geserveerd, waardoor je handen tot de laatste 
hap in de mayonaise verdwijnen. Nu ook op de kaart 
van HR-locatie Museumpark waar Ladage Beheer het 
restaurant runt.
Binnenwegplein 24, een frietje met kost €2,70. 

OF BIJ ROBBY 
Volgens de AD Friettest bakte Robby’s Mobiele Snacks 
vorig jaar de lekkerste friet van Rotterdam. Het moet 
worden gezegd, ze zaten dicht in de buurt. 
Ingang Metro Dijkzigt, een frietje met kost €2,80.
O   Jonathan van Noord

TIP 

Mjam



 Een pop-uprestaurant in de voormalige 
 Unie waarmee in een maand tijd 30.000 
 euro wordt verdiend voor een goed doel. 
Johan gaat er met andere studenten voor 
 zorgen. Is de bedoeling. 

30.000 euro…
‘Ja. Met tachtig bezoekers per dag en op 
basis van de cijfers van voorgaande jaren 
gaan we dat zeker redden. We hebben arran-
gementen aan bedrijven verkocht, dus 
we hebben al gasten.
‘Happietaria, zo heet het, is in 1994 in 
Rotterdam ontstaan uit een idee van christelijke 
studentenverenigingen. Gasten konden toen 
in de soos eten en de opbrengst ging naar een 
goed doel. Dit jaar is dat de stichting Tear die 
zich met een lokale partner in Bolivia inzet 
voor de opvang van vrouwen die slachtoffer 
zijn van vrouwenmishandeling.’

Bolivia…
‘Ik heb niet specifiek iets met Bolivia, maar ik 
vind het belangrijk dat iedereen op de wereld 
een eerlijke kans krijgt. Tear zorgt niet alleen 
voor de opvang van mishandelde vrouwen, ze 
werken ook aan bewustwording. Zo worden er 
trainingen opgezet om het geweld te herkennen. 
Belangrijk werk!’

Vrijwilligerswerk of geld verdienen...
‘Ondernemen en partijen bij elkaar bren-
gen, vind ik geweldig om te doen. Nu ik nog 
studeer, heb ik tijd om dat vrijwillig te doen. 
Later kan ik altijd nog een eigen commercieel 
bedrijf opzetten. Het is voor mij ook een stukje 
naastenliefde.’

Restaurant runnen…
‘Een culinaire ervaring is niet ons hoofddoel 
maar we proberen iedere avond wel een pro-
fessionele kok te regelen die ons ondersteunt. 
Het gaat erom zo veel mogelijk geld op te halen. 
We proberen producten daarom gratis of goed-
koop te krijgen. We hebben biefstuk op de kaart 
maar als we gratis schnitzels kunnen krijgen, 
dan komen er schnitzels.’

Over tien jaar…
‘Het lijkt me ontzettend leuk om dan een eigen 
bedrijf te hebben, ik weet nog niet in welke sec-
tor. Ook lijkt het me mooi om een commerciële 
organisatie te verbinden aan een maatschap-
pelijk doel. Ik ben niet iemand die heel erg com-
mercieel is en vind het belangrijk om anderen 
te helpen. Dat geeft mij ook een goed gevoel.’ 
O   Jos van Nierop

Happietaria is in de maand april van maandag 
tot en met zaterdag open voor publiek. Locatie: 
De Unie, Mauritsweg 34-35, reserveren en 
informatie op www.happietariarotterdam.nl.

JOHAN WITTE (24)
Derdejaars small business 

en retail management
Lid medezeggenschapsraad

WIE BEN JIJ DAN?
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ACCOUNTMANAGERS AANSLUITING
010-794 40 73
aansluiting@hr.nl

BEDRIJFSBUREAU 
TOELATINGSEXAMENS EN 
ONDERSTEUNEND ONDERWIJS 
Museumpark H01.038,
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

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, internationaloffice@hr.nl
hint.hr.nl/intoff. Balie dagelijks open van 
10-12 en 14-16

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



jij & ik?  

Doe een liefdesaanzoek via profielen.hr.nl.


