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Is het moeilijk om een stage-
plek te vinden? Voor de meeste 

opleidingen niet, maar er zijn 
opleidingen waar het steeds 

lastiger wordt om een plek te 
garanderen. Sommige vervan-

gen de eerstejaarsstage daarom 
door ander praktijkonderwijs.
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STAGE 
TE KOMEN

IPO’ers, WdKA’ers: eat your heart out. Profielen 
interviewde ontwerper en kunstenaar Daan 
Roosegaarde (smart highway, the smog project, 
sustainable dancefloor). Lees hoe hij tot zijn (soms 
radicale) projecten komt. Plus: vier vragen die 
studenten aan Daan stelden.
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EERST DE KALE CIJFERS. IN DE ELSEVIER 2013 
KREEG DE LERARENOPLEIDING GESCHIEDE-
NIS 41 PUNTEN EN STOND HET OP DE LAATSTE 
PLAATS VAN DE ACHT ONDERZOCHTE OPLEIDIN-
GEN. ECONOMIE KREEG 51 PUNTEN. In de Keu-
zegids 2014 scoorde ‘lerarenopleiding maat-
schappij’ 48 punten, maar in die verzamelterm 
zit ook een topopleiding als aardrijkskunde die 
de score heeft geflatteerd.
Onderwijsmanager Sjaak Nuijt draait er dan ook 
niet omheen. Zijn twee opleidingen hebben het 
‘moeilijk’. Doordat ze een onvoldoende hebben, 
heten ze nu Focusopleiding, net als zeven andere 
HR-opleidingen. Dit betekent dat ze onder toe-
zicht van het college van bestuur staan en afspra-
ken hebben gemaakt over een verbetertraject.
‘Er zijn overeenkomsten tussen de opleidingen, 
maar ook duidelijke verschillen’, vertelt Nuijt. 
‘Beide hebben een laag rendement. Veel van onze 
vierdejaars studenten werken waardoor ze niet 
de tijd voor hun studie nemen die nodig is. Bij 
geschiedenis hebben we te maken met een groep 
studenten die geschiedenis heel leuk vindt. De 
lero is de enige opleiding waar je geschiedenis 
op hbo-niveau kunt doen. En dus krijgen we veel 
studenten die na hun propedeuse willen doorstro-
men naar de universiteit. Dat is een kwart van de 
eerstejaars. Dan denk je dat het met ons prope-
deuserendement wel goed zit, maar dat is niet zo. 
Veel studenten onderschatten het niveau en als ze 
dan voor vakdidactiek of stageopdrachten zakken, 
halen ze hun p niet.’

mbo-instroom
Bij economie zorgt de hoge mbo-instroom van 
32 procent voor een studentenpopulatie die niet 
altijd goed is toegerust voor het hbo-niveau. 
Nuijt: ‘De meao’s van vroeger leverden prima stu-

denten af, maar als we mbo’ers binnenkrijgen die 
de studie onderwijsassistent hebben gedaan, zijn ze 
hier kansloos. Toch waren ze wel toelaatbaar.’
Nuijt spreekt in de verleden tijd want vanaf ko-
mend collegejaar wordt de lerarenopleiding econo-
mie een ‘selectieve opleiding’. Aanmelders krijgen 
een startgesprek. Wie zich na 1 mei aanmeldt, is al-
leen toelaatbaar als de opleiding een positief advies 
geeft. ‘Mbo’ers onderwijsassistent krijgen dan een 
negatief advies voor de lerarenopleiding economie, 
maar op de pabo kunnen ze misschien wel terecht. 
Ook zullen we tijdens het startgesprek sommen 
voorleggen uit havo 3 en 4. Dan blijkt meteen of 
het startniveau goed genoeg is of niet.’
Het is een van de maatregelen die is genomen om 
het rendement van de opleiding te verbeteren. Bij 
geschiedenis hoopt Nuijt in de voorlichting de be-
langstellenden die alleen voor geschiedenis komen 
en niet voor het vak van leraar ‘hevig te ontmoe-
digen’. ‘We hebben een te hoge instroom en een 
slechte arbeidsmarkt. Je moet geen 150 eerstejaars 
willen hebben. Die leid je op voor werkloosheid. 
Bovendien hebben we een tekort aan stageplaatsen 
(zie p.29). Dus: wie niet het onderwijs in wil, moet 
niet beginnen. Als het deze zomer weer zo is dat we 
volstromen, moet het bestuur serieus gaan naden-
ken over een numerus fixus. 
‘Verder gaan we het eerste jaar anders inrichten. 
We gaan “vakmanschap” en “meesterschap” in 
elkaar verweven. Bij een cursus over de middel-
eeuwen krijg je meteen de vakdidactiek over die 
periode. De student die alleen geïnteresseerd is in 
geschiedenis moet het bij wijze van spreken al na 
twee maanden spuugzat zijn dat hij op een leraren-
opleiding zit.’
Ditzelfde staat te gebeuren bij economie, waar Nuijt 
het team ook wil helpen een visie op het vak te 
ontwikkelen. ‘Bij onze opleiding aardrijkskunde 

wordt heel duidelijk gewerkt vanuit een visie op de 
duurzame wereld; dat zit in het curriculum, in de 
kennis van de docenten; alles “ademt” die visie. We 
denken dat dat bij economie ook nodig is. Een van 
de manieren waarop we ermee aan de slag gaan, is 
het organiseren van een soort miniaccreditatie met 
hoogleraren. Zij gaan ons curriculum tegen het licht 
houden en het team helpen naar een visie op het 
vak economie toe te werken.’

communicatie
Niet alleen issues rondom rendement en curri-
culum spelen de Focusopleidingen parten, dat 
geldt ook voor de docententeams en informatie-
voorziening. ‘Bij beide opleidingen ben ik goede 
docenten kwijtgeraakt. Geschiedenis moest Frans 
Groot laten gaan, een absolute topper in zijn vak. 
Bij economie is de concurrentie vanuit de markt 
heel sterk. Het is dus lastig om vacatures te ver-
vullen en daardoor is de werkdruk voor zittende 
docenten hoog. Ook duurt het een tijd voordat 
nieuwe mensen zijn ingewerkt en honderd procent 
kunnen meedraaien.’
Een deel van de lage score van de opleidingen 
wordt veroorzaakt door klachten over de informa-
tievoorziening en communicatie. ‘Het is een me-
chanisme dat zichzelf versterkt: doordat docenten 
zwaarbelast zijn, richten ze zich alleen op het on-
derwijs en laten ze logistieke zaken langer liggen. 
Daar hebben studenten last van. Nieuwe docenten 
zijn vaak nog niet goed op de hoogte en kunnen 
studenten niet goed informeren over bijvoorbeeld 
het bindend studieadvies. Nu we benoemd zijn 
tot Focusopleiding is de urgentie om uit deze spi-
raal te komen heel duidelijk. En daar willen beide 
teams en ik ons graag sterk voor inzetten.’O
Esmé van der Molen

’Veel studenten 
onderschatten het niveau’

Bron: Hogeschool Rotterdam 
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Het aantal mensen dat in studiejaar 2003-2004 GZT studeerde, 
is in tien jaar tijd meer dan verviervoudigd. Het aantal 
docenten is in verhouding minder hard gegroeid. Het aantal fte 
is echter wel meegegroeid: van 1,8 naar 6 fte.

Het aantal mensen dat in 2003-2004 TI 
studeerde, is in tien jaar tijd bijna 
verviervoudigd. Het aantal docenten is 
dan ook meegegroeid (7 fte).

Zowel het aantal studenten als docenten 
IPO is verviervoudigd sinds de op- 
richting in 2003. Docenten gaan van 3 
fte naar 10 fte in 2013-2014.

Jarig 

Deze opleidingen bestaan 10 jaar
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Technische informatica (TI)
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DIT COLLEGEJAAR VIEREN VIER OPLEIDINGEN HUN TIENDE VERJAAR-
DAG. ROND 2000 VOCHTEN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN EEN HARDE 
CONCURRENTIESTRIJD UIT OM EEN ZO GROOT MOGELIJK MARKTAAN-
DEEL. Een beproefde manier was het starten van nieuwe opleidingen. 
Tussen 1998 en 2003 kreeg de Hogeschool Rotterdam er zestien nieuwe 
studies bij, waarvan vier als gevolg van een fusie met de HES. 
Ook concurrent Inholland breidde het opleidingsaanbod uit. Het werd 
door de HR ervaren als een prisoner’s dilemma: de HR moest wel de ene 
na de andere nieuwe opleiding uit de grond stampen, want anders deed 
de concurrentie het. 
2002 was een twijfelachtig topjaar met acht nieuwe opleidingen die het 

aanbod verder versnipperden en het voor studiekiezers steeds onover-
zichtelijker maakten. In 2003 gingen de laatste vier nieuwelingen van 
start. Daarna vroeg de toenmalig minister Hermans de hogescholen om 
zelfbeheersing en maakten de HR en Inholland de afspraak om gedu-
rende vijf jaar geen nieuwe opleidingen te starten in Rotterdam.
Nu, tien jaar later, vieren IPO, gzt, TI en autotechniek feest. Ze waren 
misschien het gevolg van een hevige concurrentiestrijd, hun relevantie 
hebben ze zeker bewezen.O 
Bron: (Hoge)school maken in Rotterdam; 25 jaar Hogeschool Rotterdam

Na de laatste Keuzegids zijn de lerarenopleidingen geschiedenis en 
economie vanwege hun onvoldoende score toegevoegd aan het rijtje Focusopleidingen. 

Hoe is het zo gekomen en welke verbeterplannen liggen er?

NIEUWSINFOGRAPHIC

De opleiding autotechniek, ook 10 jaar, wilde niet meewerken aan deze 
infographic.

FOCUSOPLEIDINGEN LERO GESCHIEDENIS EN ECONOMIE
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  CIJFERS:                 

 MAUS BULLHORST, 
 STUDENT WDKA 

KORT

8 25 40Discriminatie wordt het vaakst 
ervaren vanwege leeftijd (10%) 
en etniciteit (8%).

Een kwart van de homoseksuele mannen/
vrouwen heeft het afgelopen jaar 
discriminatie ervaren in de openbare ruimte.

Van de werkzoekende migranten 
heeft 20-40% discriminatie ervaren 
bij het zoeken naar werk.

Een kwart van de Nederlanders heeft 
zich het afgelopen jaar ten minste één 
keer gediscrimineerd gevoeld.25 50 Binnen migrantengroepen 

was dat een derde tot 
de helft.

SOWIESO GEEN EXTRA KOSTEN VOOR STUDIES
OPLEIDINGEN MOGEN GEEN EXTRA KOSTEN IN REKENING BRENGEN 
VOOR STUDIEREIZEN OF ANDERE ACTIVITEITEN WAAR STUDIEPUNTEN 
VAN AFHANGEN. Ze mogen ook geen geld vragen aan studenten die zich 
te laat inschrijven voor een tentamen. Dat antwoordde minister Bussema-
ker op vragen van de SP.
Wel kunnen hogescholen en universiteiten een bijdrage vragen voor acti-

viteiten die geen deel uitmaken van de opleiding, aldus de minister. Denk 
ook hier aan studiereizen of museumbezoek. ‘Deelname aan en betaling 
voor dergelijke activiteiten dient plaats te vinden op vrijwillige basis.’
Zodra er studiepunten van afhangen, heeft de student het recht om te 
weigeren. Opleidingen moeten een gratis alternatief bieden als studenten 
de kosten niet willen betalen. HOP

Eén op de drie Turkse studenten, 
één op de vier Marokkaanse stu-
denten en ruim één op de vijf 
Surinaamse studenten denkt dat zij 
moeilijk een stage konden vinden 
vanwege discriminatie. Dit blijkt uit 
een onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP): Ervaren 
discriminatie in Nederland. 
Een student van de Hogeschool 
Rotterdam deed onlangs aangifte 
van discriminatie. Hij ontving tij-
dens een stageprocedure bij ING een 
mail die niet voor hem bedoeld was. 
Een medewerker noemde hem ‘die 
boef uit Curaçao’. Onaanvaardbaar, 
vinden zowel de betrokken student 
als de hogeschool. ING heeft excuses 
aangeboden, de opmerking zou een 
grapje geweest zijn. 

Meer over deze zaak op profielen.hr.nl,
zoek op ‘discriminatie’. 
In de cijferbalk hieronder meer cijfers 
uit het SCP-rapport.
En veel meer over stage vanaf p.28.

STAGE 
EN 

DISCRIMINATIE

Als de basisbeurs daadwerkelijk 
wordt afgeschaft, blijven 

studenten langer thuis wonen, 
blijkt uit een onderzoek in 

opdracht van minister Stef Blok 
van Wonen. En de studenten 

die toch op kamers gaan, willen 
goedkoper wonen. 

Onderzoeksbureau ABF vroeg 
zesduizend studenten wat ze 

hadden gedaan zonder basisbeurs 
en ov-studentenkaart. Gemiddeld 

16 procent van de studenten geeft 
aan dat ze dan niet zouden zijn 
gaan studeren. Van de hbo’ers is 

dat zelfs 21 procent.
Van de studenten die wel waren 

gaan studeren, was een deel 
langer bij zijn ouders blijven 
wonen. Zonder de huidige ov-
studentenkaart, had een kwart 

een studie dichter bij het ouderlijk 
huis gekozen. Anderen denken 

dat ze om reiskosten te besparen 
juist wel verhuisd zouden zijn: 
namelijk naar de stad waar ze 
studeren. Financiën gaan een 
doorslaggevende rol spelen 

bij de studiekeuze, constateert 
Jorien Janssen, voorzitter van de 

Landelijke Studenten Vakbond. 
HOP

Bron: Ervaren discriminatie in Nederland, Sociaal en Cultureel Planbureau

Zonder 
basisbeurs langer 

onder moeders 
vleugels

NIEUWS

PSYCHOPATEN 
Het zal u misschien zijn ontgaan, maar nog niet zo lang geleden ver-
scheen er een studie van de hoogleraar Kevin Dutton uit Cambrid-
ge waarin hij vaststelde dat psychopaten bovengemiddeld verte-
genwoordigd zijn in de top van het bedrijfsleven en besturen. Daar 
schrok ik hevig van. Ik zit tenslotte op dezelfde verdieping als onze be-
stuursleden en dat vond ik ineens een heel onaangename gedachte. Ik 
zag mij vanaf dat moment al schichtig door de gangen lopen, nooit meer 
zonder rugdekking van een collega naar de koffieautomaat.
Eenmaal tot bezinning dacht ik er weer héél anders over. Psychopaten 
in het bestuur, ja, dat kon misschien opgaan voor andere organisaties, 
maar toch niet voor onze eigen Hogeschool Rotterdam? Kijk om je heen 
en wat zie je? Vrij onopvallende mannen in pak, grijzend, lichte neiging 
tot corpulentie en met vermoedelijke prostaatproblemen, maar toch geen 
Hannibal Lecters? Ik moest al snel toegeven dat mijn paniek volkomen 
ongegrond was. Ik heb dat boek van Kevin Dutton eens opgezocht en 
inderdaad, daar stond geruststellend: ‘Psychopaten zijn onverschrokken, 
zelfverzekerd, charismatisch en gefocust.’ Dat valt bij ons dus reuze mee, 
maar tóch bleef het aan me knagen. Misschien dat onze huidige be-
stuursleden geen van die kwalijke eigenschappen vertoonden, maar er 
is afgelopen maand een plaatsje vrijgekomen en we willen toch niet dat 
daar per ongeluk alsnog iemand met een twijfelachtige interesse voor 
kettingzagen benoemd wordt.
Wat te doen? Wat is wijsheid? Nu staat juist wijsheid niet in het rijtje van 
psychopatische eigenschappen, maar dat is precies wat we nodig hebben 
in ons bestuur. Geen mensen die overspannen op een docent reageren 
die terecht of niet terecht meent te zien dat de hogeschool kansloze stu-
denten een rad voor ogen draait, geen mensen die niet voor minder dan 
75 euro per persoon per keer op gemeenschapsgeld willen dineren, maar 
een man of vrouw die met wijsheid op de waan van de dag kan reageren 
of liever nog: de waan vóór kan zijn.
Nu staan leraren zevende op de lijst van de minst psychopatische 
beroepsgroepen. En aangezien vrouwen aanmerkelijk minder vertegen-
woordigd zijn in zowel het segment psychopaten als het segment topbe-
stuurders, zou ik willen pleiten voor een gepensioneerde lerares in het 
bestuur. Grijp deze kans! O

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 BIJL
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Hoogopgeleide vrouwen steeds jonger moeder
VAN ELKE 100 HOOGOPGELEIDE VROUWEN DIE IN 1980 ZIJN GEBOREN, WAREN ER 37 OP HUN 
DERTIGSTE MOEDER. Dat zijn er meer dan voorheen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Hoogopgeleide vrouwen die tien jaar eerder zijn geboren, in 1970, kregen gemiddeld iets later kinderen. 
Van hen was slechts 30 procent al op hun dertigste moeder. Vrouwen met een diploma van een uni-
versiteit of hogeschool krijgen nog steeds relatief laat kinderen. ‘Ze willen eerst hun opleiding afmaken, 
een vast inkomen, een woning en een stabiele relatie voordat zij aan kinderen gaan denken’, aldus het 
CBS. ‘Deze wensen leiden tot uitstel of afstel van moederschap.’ HOP

Op RDM Campus vond onlangs de lance-
ring plaats van Aqua Dock, een test-, de-
monstreer- en productielocatie voor inno-
vaties op het water. Het eerste experiment 
is er al te zien: een Hollandse iep in een 
zeeboei. Na een periode van alleen dob-
beren wordt ‘Iep’ vergezeld door negentien 
andere Hollandse iepen om als dobberend 
bos wortel te schieten in de Rotterdamse 
Rijnhaven. Het ontwerp is van kunstenaar 
Jorge Bakker. dobberendbos.nl. 
Profielen schreef eerder al over het dobberend 
bos: profielen.hr.nl, zoek op ‘dobberend bos’.

Aqua Dock geopend
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WAT: THUIS OPHALEN HEEL GESCHIKT VOOR: MENSEN MET EEN 
FEILLOOS INSCHATTINGSVERMOGEN MINDER GESCHIKT VOOR: 
INTERNETDATES MET PSYCHOPATEN, STALKERS OF ANDERE GEKKIES 
BEOORDELING: **
IK: ‘IK HOU ER GEWOON VAN OM WEG TE KUNNEN WANNEER HET 
MIJ UITKOMT IN PLAATS VAN AFHANKELIJK TE ZIJN VAN IEMAND 
DIE IK NIET KEN. En wat als je een seriemoordenaar bent?’ Timo:   
‘Denk je dat ik dat dan zou toegeven? En waarom zouden we in he-
melsnaam op een date gaan als je me niet vertrouwt?’ Ik: ‘...’
Eergisteren matchte ik op Tinder met Timo. Binnen een paar minuten 
ontving ik z’n eerste berichtje: ‘Hoi Tosca, ik was onder de indruk 
van je foto’s, je lijkt me leuk en wil je graag beter leren kennen. Mag 
ik je mee uit nemen? Grts Timo’. Na alle matches die alleen ‘neu-
ken?’ stuurden, was ik blij verrast. Hij vroeg m’n telefoonnummer en 
in plaats van een week lafjes te appen belde hij me direct op om een 
afspraak te maken. 
Nu is het twee dagen later en over twee uur hebben we afgesproken 
in het restaurant dat hij voor ons heeft gereserveerd. Het regent hard, 
hij gaat met de auto en rijdt zo goed als langs m’n huis. Hij wil me op-
halen, maar het voelt verkeerd. Er zijn oneindig veel manieren waarop 
dit enorm kan mislopen: hij rijdt als een malloot, hij is een seriemoorde-
naar/verkrachter/stalker en weet waar ik woon, hij blijkt een hork en ik 
wil eerder weg dan hij, hij drinkt te veel... Kortom, ik vind het onhandig. 
Lichtelijk geïrriteerd belt Timo me op om te vragen wat nou precies 
het probleem is en ik doe m’n uiterste best ‘t uit te leggen. Na tien 
minuten vindt hij het nog steeds jammer dat ik niet wat meer vertrouwen 
heb in de wereld, maar snapt ie dat het niet persoonlijk is. Ik draai ook 
bij. Ik heb niet het idee dat hij snode plannen heeft en als het echt moet, 
kan ik natuurlijk een taxi of tram naar huis nemen en verhuizen.
De deurbel gaat, Timo staat op de stoep. Hij is minstens zo aantrekke-
lijk als op z’n foto’s en heeft een lach waar ik een beetje van smelt. Hij 
brengt me onder een paraplu naar zijn liefdevol onderhouden oldtimer. 
Terwijl hij vertelt over z’n dag, rijdt hij rustig naar het restaurant. De 
regen, het drukke stadsverkeer en het telefoontje van daarnet lijken heel 
ver weg. Ik heb me in tijden niet zo veilig gevoeld.O

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

WAT ALS JE DATE 
EEN SERIEMOORDENAAR IS?
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 FRAUDE BIJ  TENTAMEN  ETHIEK 

DE ZAAK VAN, LATEN WE HAAR MARIA NOEMEN, VALT 
VOOR DE OGEN VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE 
EXAMENS (CBE) UIT ELKAAR. In haar schriftelijke verweer 
schreef Maria nog dat ze tijdens het tentamen ethiek de 
surveillant om een extra blaadje vroeg. Tijdens de zitting 
vertelde ze dat ze dat blaadje per ongeluk had gekregen.
Bij haar schriftelijke verweer zaten ook vijf getuigenver-
klaringen, van klasgenoten die stelden dat ze tijdens het 
tentamen hadden gezien dat Maria een extra blaadje kreeg. 
Echter, tijdens de zitting verklaart een van de meegekomen 
getuigen dat ze niets van een extra blaadje heeft gezien. 
Toen het tentamen ethiek bezig was, zag de surveillant dat 
Maria een volgeschreven tentamenblad voor zich had liggen 
(een half beschreven blad volgens Maria). Na wat rumoer in 
de klas liet de surveillant haar het tentamen in een ander lo-
kaal afmaken. Daar heeft Maria naar eigen zeggen de andere 
helft van het extra vel volgeschreven. Ze wilde zo veel mo-
gelijk stof die ze zich nog herinnerde opschrijven en daarna 
pas aan het tentamen beginnen.
De examencommissie vermoedt fraude en komt met een 
stapel indirect bewijs. Ze ziet een verschil in handschrift tus-
sen tentamen en extra vel. En het extra blaadje is iets geler 
van kleur dan de andere tentamenbladen, wat wijst op bloot-
stelling aan zonlicht vóór het tentamen. Bovendien komt het 
taalgebruik op het extra vel niet overeen met de ‘verbale 
taalbeheersing’ van Maria, zegt de examencommissie.
Het college van beroep is het na bestudering van de ori-
ginele papieren met de examencommissie eens. Door de 
wisselende verklaringen heeft Maria het college bovendien 
‘op geen enkele wijze kunnen overtuigen van de juistheid 
van haar stellingen’.
De straf van de examencommissie blijft staan. Maria is drie 
maanden uitgesloten van deelname aan toetsen en haar in-
geleverde tentamen ethiek is ongeldig verklaard.O 
Olmo Linthorst

 KLACHT VAN:  

Studente sociaal 
pedagogische hulpverlening
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‘HET CAMPUSLEVEN WAS NIET ZOALS JE IN FILMS ZIET’, VERTELLEN 
DE VIER STUDENTEN DIE HUN OGEN EEN WEEK LANG DE KOST GA-
VEN IN MIAMI. ‘Er was een no drugs and drinking policy.’ Heel erg 
vonden ze die strikte regels niet. De drie jongens vergaapten zich aan 
de ruimschoots aanwezige mooie vrouwen. ‘Daar moet je écht een 
keer heen gaan!’ bevelen ze de interviewer aan.
Maar dat was niet waarvoor ze in eerste instantie naar Amerika vlo-
gen. Joyce Esser, Arsenio Lynch, Robin Ramsodit en Alfred van Wouw 
betaalden de reis van een week naar Miami grotendeels uit eigen 
zak. Om daar met studenten van de Johnson & Wales University de 
toekomstige havenproblemen te vergelijken. Ze volgden interessante 
colleges en gaven een presentatie over hun eigen havenstad. Wat 
bleek? De steden kunnen nog veel van elkaar leren. ‘Miami heeft in 
tegenstelling tot Rotterdam een ondiepe haven, waardoor ze geen 
grote containerschepen kunnen ontvangen. Daardoor lopen ze veel 
import en export mis.’

DROP NAAR MIAMI
Wat opviel tijdens de rondleidingen door de haven in Miami waren 

de cruiseschepen. ‘Het waren er zo veel! Hier zie je er eens in de 
zoveel tijd een voorbijkomen. Wij gaan nu bekijken waarom dat er 
zo weinig zijn in Rotterdam. Wij willen dat de cruiseschepen ook de 
Rotterdamse haven binnenvaren.’ En als dat gebeurt, moeten pas-
sagiers geld uitgeven in deze stad. ‘Goed voor de Rotterdamse eco-
nomie. Nu meren ze aan en pakken de toeristen direct de bus naar 
Volendam of Amsterdam. Wij hebben de Amerikaanse studenten uit-
gelegd wat voor stad Rotterdam is. Natuurlijk hebben wij hier niet de 
Caraïben en het prachtige weer, maar zij zeiden meteen: jullie stad 
heeft veel te bieden, alleen weten toeristen dat misschien nog niet. 
Dat moet anders.’
Het groepje hoopt met adviezen te komen waar studenten volgend 
jaar mee verder kunnen en de Rotterdamse haven later iets aan 
heeft. Nog steeds hebben ze contact met de studenten die ze daar 
hebben leren kennen. ‘Binnenkort gaat er een doos met drop, stroop-
wafels en speculaas die kant op.’ Ze hopen dat de scholen de eerste 
samenwerking voortzetten. ‘Dan kunnen we daar over twee jaar als 
uitwisselingsstudent naartoe. Een weekje is leuk, maar drie of zes 
maanden zou fantastisch zijn.’O   Pim Bijl

NIEUWS

Vier tweedejaars international business and management studies 
reisden voor hun honoursprogramma af naar Miami. Om zich voor het eerst 
in hun leven onder te dompelen in het campusleven. 
En om de havenproblematiek van Miami en Rotterdam te vergelijken.

Het campusleven in Miami, 

maar niet zoals in films
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Bij zeven onderwijsinstituten van de HR is 
de werkdruk toegenomen. Dat blijkt uit de 
medewerkertevredenheidsonderzoeken (mto’s) van 
2013. Maar er zijn ook twee instituten die het juist 
beter doen. En het afblazen van de reorganisatie 
van de economische opleidingen lijkt de juiste 
beslissing te zijn geweest.

Werkdruk HR is toegenomen

NIEUWS

HOE TEVREDEN 
ZIJN MEDEWERKERS VAN HR?
De gemiddelde HR-medewerkertevredenheid krijgt een 6.8.

Instituut 2013 2011  Boven of onder  
     HR-gemiddelde
Minder tevreden
IGO  7.0 7.2  > 0.2
IvG  6.9 7.0 (2012)  > 0.1
WdKA  6.9  7.2  > 0.1
CMI  6.6 6.8  < 0.2
IvL  6.4 6.6 (2010) < 0.2
IBK  6.3 6.7 (2012) < 0.4
ISO  6.3 6.6  < 0.5 

Meer tevreden
IFM  7.2 6.6  > 0.4 
RBS  6.6 6.1  < 0.2

Stabiel
COM  6.8 6.8  gelijk

Nieuwe instituten
RAC  7.7 geen meting > 0.9
RMU  6.7 geen meting < 0.1

TOEGENOMEN WERKDRUK
De HR scoort gemiddeld een 5.8 op het onderdeel werkdruk. 
Bij zeven instituten is die werkdruk volgens medewerkers toege-
nomen ten opzichte van de meting in 2011 (of 2012).

ONVOLDOENDES VOOR WERKDRUK
Vier instituten scoren een onvoldoende (lager dan 5.5) 
voor werkdruk.

ISO 4.7
IvL 4.7 
CMI 5.4
RMU 5.4

Bij het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) lopen niet 
de minst tevreden HR-werknemers rond, maar ze rappor-
teren wel de hoogste werkdruk. Net als bij andere instituten 
spannen docenten de kroon qua werkdruk. Bij ISO zien de 
scores voor tevredenheid over werkdruk er per functietype 
als volgt uit: docent (3.7), hogeschooldocent (4.5), kerndo-
cent (3.8), management (6.7) en ondersteunend personeel 
(6.4). Bij de opleiding maatschappelijk werk en dienst-
verlening (mwd) geven docenten het onderdeel werkdruk 
zelfs een 2.4. Nergens op de HR werd een lager cijfer ge-
scoord op dit onderdeel. Zo heel verwonderlijk is dit niet. 
Mwd is een Focusopleiding vanwege zijn lage positie in de 
Keuzegids (48 punten, 22ste van de 25 opleidingen) en staat 
onder verscherpt toezicht van het bestuur. In november 
2013 werd de directie van ISO vervangen. Het effect van 
de managementwisseling is nog niet te zien in dit mto dat in 
april 2013 werd afgenomen. 
Ook CMI (communicatie, multimedia en informatietech-
nologie), IvL (lerarenopleiding) en RMU (Rotterdam 
Mainport University) hebben een Focusopleiding binnen 
de gelederen: communication and multimedia design, lero's 
geschiedenis en economie, en scheepsbouwkunde. En zo 
lijken de mto’s de scores op andere lijstjes, zoals de Keuze-
gids, te bekrachtigen.

     
 2013  2012  2011
ISO 4.7    5.4
IvL 4.7    5.4 (2010)
CMI 5.4    6.1
IBK 5.5  6.1 
IvG 5.5  5.9
WdKA 5.6    6.2
COM 5.7    6.2
IGO 5.9    6.5 (IBB)

WERKDRUK AFGENOMEN
POSITIEF EFFECT AFGEBLAZEN REORGANISATIE
Er zijn twee instituten waar de werkdruk is afgenomen: 

    2013  2011 
IFM     6.4   5.6 
Rotterdam Business School   5.7   5.2

 Deze cijfers lijken aan te tonen dat het besluit in de herfst van 
2012 om de reorganisatie van de economische opleidingen te 
annuleren, een positief effect heeft gehad op de tevredenheid 
van de medewerkers. Zo is men bij RBS (Rotterdam Business 
School) nu tevredener over het management (is 6.6, was 5.4), 
de direct leidinggevende, werkomstandigheden en de hoeveel-
heid werk.

HOE KRIJG JE DE WERKDRUK OMLAAG?
ZO DEDEN ZE HET BIJ IFM
In het mto van 2011 boekte het Instituut voor Financieel Ma-
nagement (IFM) een ‘dramatisch’ resultaat. De kwalificatie 
komt van IFM-directeur Petra van Lange. ‘Met name op de 
onderdelen instituutsdirectie en werkdruk scoorden we niet 
goed: een 5.1 en een 5.6. We zijn als directie met alle teams in 
gesprek gegaan. De feedback uit die gesprekken hebben we 
opgepakt, soms met heel kleine dingen. Zo heb ik geprobeerd 
als directeur beter zichtbaar te zijn en zijn we lunches gaan 
organiseren waardoor de contacten tussen directie en mede-
werkers toenamen. 
‘Over de oorzaken van de lage score voor werkdruk moesten 
we langer doorpraten. Iemand die op papier genoeg tijd heeft 
voor zijn werk, kan dat zelf anders ervaren. Als het evenwicht 
tussen energieslurpende activiteiten en werk dat juist energie 
oplevert niet goed is, ontstaat er een negatieve werkdruk. Veel 
docenten vonden dat evenwicht niet goed. Alles waar je weinig 
regie over hebt, kost extra energie. Als je ziek bent, worden je 
lessen vaak niet opgevangen omdat anderen dat niet zomaar 
kunnen doen. Dat drukt op docenten die hun studenten natuur-
lijk niet tekort willen doen. Ook werd duidelijk dat een te grote 
versnippering van taken leidt tot meer werkdruk. En zo hebben 
we per opleiding geprobeerd te ontrafelen waar de werkdruk zat 
en de werkdrukveroorzakers geprobeerd te verminderen. Bij 
bedrijfseconomie leidt de organisatie van de nieuwe propedeuse 
er bijvoorbeeld toe dat het soms mogelijk is om een klas van 
een zieke collega over te nemen. Ook kijken we binnen teams 
of we meer kunnen specialiseren om de versnippering van ta-
ken tegen te gaan. Maar aan sommige werkdrukveroorzakers is 
niet veel te doen. Bij financial services management ligt de lat 
kwalitatief heel hoog als docenten Wft-tentamens (Wet op het  
financieel toezicht) moeten maken. Dat levert extra werkdruk 
op die niet is te voorkomen.’
De inspanning bij IFM heeft ertoe geleid dat het na de Rotter-
dam Academy gemiddeld de meest tevreden medewerkers 
kent, met een cijfer van 7.2. De instituutsdirectie krijgt nu een 
7.4 (was 5.1) en de werkdruk is afgenomen. Die krijgt een 6.4 
van de medewerkers. Dat is hoger dan het HR-gemiddelde 
van 5.8 en ook een stuk hoger dan de 5.6 die IFM in 2011 
kreeg. Zelfs de Focusopleiding bedrijfseconomie scoort met 
een 6.1 voor werkdruk beter dan het HR-gemiddelde. ‘Dat 
heeft vooral te maken met het hoge cijfer, een 8.0, dat de on-
derwijsmanager krijgt. Er is een duidelijke relatie tussen tevre-
denheid met het management en werkdruk’, aldus Van Lange 
die wel wil benadrukken dat het altijd een momentopname is. 
‘Onze goede score heeft ook te maken met de timing van het 
onderzoek. Dat kwam na het afblazen van de reorganisatie 
van de economische opleidingen. Die situatie had voor veel 
onzekerheid gezorgd. De opluchting over dat besluit zie ik 
terug in dit mto.’O Esmé van der Molen



ONTWERPER EN KUNSTENAAR

Dit seizoen speelde middenvelder RYAN 
KOOLWIJK zich in de kijker bij de Kralingse 
voetbalclub Excelsior. Door zijn rust, spelinzicht 
en trefzekerheid schopte hij het tot aanvoerder. 
Maar Koolwijk is niet alleen intelligent op de 
grasmat. Afgelopen oktober studeerde hij af 

aan de Randstad Topsportacademie.

Hij ontwierp de smart highway, een snelweg met markeringen 
die ’s nachts oplichten zodat er geen verlichting nodig is. 

Ook werkt Daan Roosegaarde aan een project om smog ‘op te zuigen’ in Beijing. 
‘Ik ben niet aan het decoreren; ik ben aan het hervormen. 

Ik wil prikkelen, laten zien hoe het ook kan.’

‘ER MOET 
MEER LIEFDE IN. 
WAAROM  MOETEN 
WE DIT NOU 
GAAN MAKEN?’ 

 ‘DROMEN ZIJN 
 CONCREET’ 

 Tekst Olmo Linthorst  Fotografie Frank Hanswijk 
 Beeld projecten Studio Roosegaarde, www.studioroosegaarde.net 

DAAN
ROOSEGAARDE

INTERVIEW
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DAAN ROOSEGAARDE

DE WERKPLEK VAN DAAN ROOSEGAARDE IS 
TOE AAN MEER DAAN ROOSEGAARDE. Zijn stu-
dio staat op een dertien-in-een-dozijn-indus-
trieterrein tussen Gouda en Waddinxveen. De 
‘studio’ is een nauwelijks afgescheiden hoekje 
van een hoge, brede loods, met witte muren en 
plastic lichtkoepels. 
In stellingkasten en op de grond staan losse ele-
menten van het lichtkunstwerk Dune, een van de 
eerste en bekendste werken van Roosegaarde. 
Platen van een meter bij een halve meter met 
daarop heuphoge zwarte kunststof ‘grassprieten’ 
met witte ledlichten op de top. Eenmaal geïn-
stalleerd is dit een veld vol licht en geluid dat 
reageert op beweging en aanraking en soms een 
eigen leven leidt. Een magische ervaring. Nu is 
het een dooie stapel zwart plastic. 
Normaal staan overal experimenten en testop-
stellingen, legt een medewerker van Studio 
Roosegaarde uit, maar er is net opgeruimd. 
Morgen komt een van de meest invloedrijke 
kunstverzamelaars van het land op bezoek: 
Joop van Caldenborgh. Kijken en praten over de 
aankoop van werken van Roosegaarde. 

Een van de eerste versies van Dune staat al 
sinds 2009 langs de Maas bij De Esch. Daarna 
ging Dune in verschillende varianten de wereld 
over. ‘Ik ben nu bezig met het ontwerpen van 
een lichtkunstwerk voor Amsterdam Centraal en 
voor Schiphol. Gebaseerd op Dune, maar dan op 
grotere schaal.’

‘STUDENTEN WORDEN 
OPGELEID MET LUISTEREN 

NAAR DE KLANT. 
MAAR DE KLANT WEET 

NIET WAT HIJ WIL.’
Naast zulke verzoeknummers is hij ook met ‘ra-
dicalere’ projecten bezig, zoals het opzuigen van 
smog in Beijing. En een paar weken geleden is 
zijn eerste kilometer smart highway geopend 
in Brabant. Misschien is dat wel zijn bekendste 
project, de snelwegen met wegmarkeringen die         

’s nachts oplichten, zodat lantaarnpalen over-
bodig worden. Of verf op de rijbaan, in de vorm 
van een ijskristal, die pas zichtbaar wordt als de 
wegtemperatuur onder de nul graden daalt. Als 
waarschuwing voor een potentieel gladde weg.
De slimme snelweg leverde hem twee artikelen 
in The New York Times op; het opzuigen van 
smog een derde. In Nederland schoof hij vo-
rig jaar aan als Zomergast en hij zit regelmatig 
bij De Wereld Draait Door. Daan Roosegaarde 
heeft dan ook alles in zich van een mediaster. 
Eigenwijs, maar ook galant en inschikkelijk. Een 
positivist en een makkelijke prater. Iemand met 
realiteitszin én een toekomstvisie; hij schept een 
kloof met zijn publiek maar steekt direct zijn 
hand uit om het te helpen oversteken. ‘Ik wil een 
nieuwe wereld van poëzie en innovatie uitlok-
ken’, verklaart hij zijn ambitie. ‘Dat doe je door 
de openbare ruimte een prikkel te geven.’

HET NEERLEGGEN VAN EEN STUK SNELWEG IS 
EEN VORM VAN UITLOKKEN?
‘Ja, want zo kun je laten zien hoe het ook kan. 
We moeten niet de lantaarnpalen uitzetten om 

geld te besparen, we moeten het eerste ener-
gieneutrale wegennetwerk ter wereld bouwen. 
Dat is een politieke uitspraak. Hoe worden we 
onafhankelijk van energie? Hoe behouden we 
onze vrijheid?’

MAAR IS DIE SNELWEG DAN EEN OPLOSSING 
OF PURE UITLOKKING?
‘Natuurlijk is het ook gewoon een prachtig 
ontwerp. Het is landschapskunst. Maar ik ben 
niet aan het decoreren; ik ben aan het hervor-
men. Ik wil prikkelen, laten zien hoe het ook 
kan.’

HOUD JE JE BEZIG MET ONVOORZIENE 
GEVOLGEN VAN EEN LICHTGEVENDE SNELWEG 
IN HET LANDSCHAP?
‘Hoezo, welke gevolgen?’

IK HOORDE IEMAND ZEGGEN DAT TREK-
VOGELS ER WEL VAN IN DE WAR ZOUDEN 
KUNNEN RAKEN BIJ HET NAVIGEREN.
[Diepe zucht.]

JA MAAR, DE TREKVOGELS, ZULLEN 
MENSEN ZEGGEN. 
‘Er is veel ge-jamaar. Je kent onze ja-maar-
stoel toch? Dat is een stoel met een klein stem-
herkenningselementje. Als je daarop zit en je 
zegt die twee irritante woorden, dan krijg je 
een korte stroomstoot door je achterste. 
‘Ik denk juist dat de lichtgevende verf veel 
minder licht geeft dan lantaarnpalen. Ik denk 
dat het juist vriendelijker wordt. En ja, alles 
heeft impact op iets. En nee, daar kun je niet 
alle consequenties van doorzien. Ik denk ook 
dat we ons, door principes uit de natuur te 
gebruiken, beter kunnen aanpassen. Maar het 
is iets nieuws, dus dat zullen we moeten gaan 
ontdekken.’

JE ZEI ERGENS ‘MIJN EXPERTISE IS DROMEN’. 
DAT IS WAARSCHIJNLIJK HET TEGENOVER-
GESTELDE VAN DE JA-MAARHOUDING.
‘Ja. En tegelijkertijd zijn dromen heel concreet. 
Dromen hebben altijd een consequentie.’
 
ER STAAT (EIND MAART, RED.) EEN VACA-
TURE OPEN VOOR EEN TECHNISCH DESIGNER 
BIJ JE STUDIO. DE KANDIDAAT MOET ‘DE 
DROMEN VAN DAAN ROOSEGAARDE GAAN 
MATERIALISEREN’…
…‘dus die plugt in mijn neuronen, kijkt daar 
even rond en dan gaan we aan het werk, dan 
gaan we bouwen.’

…HOE VOELT HET OM MENSEN TE KUNNEN 
AANNEMEN DIE JOUW DROMEN UITWERKEN?
‘Heel leuk. Je kan kritisch naar jezelf kijken 
door de ogen van anderen. En je kunt de an-
der de schuld geven in plaats van jezelf. Het 
is heel leuk om te zien hoe ideeën doorleven 
in andere mensen. Echt heel gaaf. We hebben 
in de vacature expres die tegenstelling gestopt; 
technisch design, maar ook heel duidelijk het 
woord dromen.’

MAAR WEL JOUW DROMEN. 
‘Ook die van henzelf. Je moet er iets eigens 
mee doen. Het zijn geen slaafjes van mijn her-
sens. Dan zou ik het nog liever zelf doen.’

IK MOEST OOK AAN STUDENTEN VAN 
DE OPLEIDING INDUSTRIEEL PRODUCT 
ONTWERPEN DENKEN BIJ DEZE VACATURE.
‘Ja, dat klopt denk ik wel.’

WAT ZOU EEN IPO’ER MOETEN KUNNEN ALS 
HIJ BIJ JOU ZOU WERKEN?
‘Studenten worden heel erg opgeleid met het 
luisteren naar de klant. Maar de klant weet he-

lemaal niet wat hij wil. De klant zegt: “Ik hou 
van groen”, maar jij moet je dan realiseren dat 
hij eigenlijk zegt: “Ik hou van gras.” Die eigen-
heid, die vertaling, dat is heel belangrijk. En 
het is geen rekensommetje dat je altijd op de-
zelfde manier kunt doen. Het is intuïtie en die 
moet je ontwikkelen. 
‘Natuurlijk moet je SolidWorks (een technisch 
ontwerpprogramma, red.) en Photoshop be-
heersen, maar dat doen ze allemaal wel. De 
echte vraag is: Welk verhaal ga je vertellen?  
Als je je te veel inleeft in de klant word je facili-
tair, als je er te ver vanaf zit word je autonoom 

WIE IS DAAN ROOSEGAARDE? 
Ontwerper en kunstenaar Daan Roosegaarde (34) 
is geboren in Nieuwkoop, nabij Alphen aan den 
Rijn. Hij heeft een studio in Waddinxveen en 
in Shanghai.

Hij studeerde van 1997 tot en met 1999 aan 
de kunstacademie van Arnhem en van 2001 tot 
en met 2003 aan de Academie voor Kunst en 
Industrie in Enschede, nu beide instituut van 
hogeschool ArtEZ. Tussen 2003 en 2005 haalde 
hij zijn master architectuur aan het Berlage 
Instituut. 

Vanaf 2006 gaat zijn werk langs Europese 
musea en al snel volgt de oversteek naar Azië en 
Amerika. Onder de vele prijzen en nominaties 
die Roosegaarde zijn toegekend, bevindt zich 
de prestigieuze INDEX: Award, de door de koning 
van Denemarken uitgereikte ontwerpprijs van 
honderdduizend euro.

De afgelopen tijd schoof hij meermaals aan bij 
De Wereld Draait Door. Vorig jaar was hij te gast 
in het interviewprogramma Zomergasten. 

'Lunar' at GGZ 

Smart highway - Dynamic lines Dune

‘ONZE ZAKELIJK ADVISEUR 
ZIET VEEL GELD VERDWIJNEN 

NAAR ONDERZOEK. FUCK IT. 
DAT HOORT ERBIJ.’

Dune
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kunstenaar. IPO-opleidingen hebben soms de 
neiging naar het heel praktische te gaan. Dat 
snap ik wel, maar ik voel het niet. Er moet meer 
liefde in. Waarom moeten we dit nou gaan ma-
ken? SolidWorks is over vijf jaar weer verou-
derd. Het gaat om inlevingsvermogen. En ver-
volgens om het inzetten van al je talenten om 
dat te materialiseren.’

Na een studie aan de kunstacademies in 
Arnhem en Enschede volgde Roosegaarde een 
tweejarige master architectuur aan het Berlage 
Instituut, toen nog in Rotterdam, nu in Delft. 
Al tijdens zijn studie begon hij te onderne-
men. Hij vroeg een btw-nummer aan, ‘om 19 
procent meer kunst te kunnen maken’, zegt hij, 
verwijzend naar het (alweer naar 21 procent 
verhoogde) belastingtarief op de consumptie 
van kunst. Inmiddels heeft hij ongeveer tien 
mensen in dienst, maar op zijn site staat een 
lange lijst met tientallen freelancers en andere 
betrokkenen bij zijn projecten. 

WAS HET EEN BEWUSTE KEUS OM TE GAAN 
ONDERNEMEN?
‘Nee, het was meer een soort consequentie van 
mijn droomwereld. Dune moest gebouwd wor-
den, maar Philips wist niet hoe dat moest. Dan 
moet je het zelf maar doen. Je verzamelt leuke 
mensen om je heen en gaat aan de slag.’

BEN JE VAN NATURE EEN ONDERNEMER?
‘Ik ben half dominee en half koopman, dat zat 
er altijd al in. Ik heb de illusie dat ik de wereld 
beter kan maken. En een soort naïviteit, ook 
heel belangrijk. Tegelijkertijd heb ik altijd de 
behoefte om te bouwen. Al onze projecten heb-
ben uiteindelijk een opdrachtgever gevonden.’

‘KEN JE ONZE JA-
MAARSTOEL? ALS JE DAAROP 

ZIT EN JE ZEGT DIE TWEE 
IRRITANTE WOORDEN, 

DAN KRIJG JE EEN KORTE 
STROOMSTOOT.’

GEVONDEN?
‘Ja, bij burgemeesters, private verzamelaars, 
musea. Heel soms komen de opdrachtgevers 
aan het begin, zoals Amsterdam Centraal dat 
een schets wil hebben. Maar vaak zijn we al be-
zig met onderzoek en dan komt er een verzoek 
binnen. Vervolgens gaan we nadenken. Waar 
zijn we op dit moment mee bezig? Kunnen we 
deze opdracht gebruiken als springplank om 
een goed idee te verwerkelijken?
‘De winst die we maken, steken we vervolgens 
weer in onderzoek. We doen in feite funda-
menteel onderzoek zonder opdrachtgevers. 

Zoals ons onderzoek naar lichtgevende bomen, 
ik weet nog niet wat daar voor een opdracht 
uitrolt… Dan heb je een vreemd gesprek met je 
zakelijk adviseur, omdat hij veel geld ziet ver-
dwijnen naar projecten die nog niet eens een 
projectnummer hebben. Fuck it. Dat hoort erbij.’

VOELT HET TEGENNATUURLIJK OM TE 
PROBEREN JE OPDRACHTEN TE VERKOPEN?
‘Nee, ik wil het juist echt maken en dan heb 
je juist die context nodig. Als onze prototypes 
geen reflectie op de werkelijkheid zouden heb-
ben, was het gewoon decoratie.’
Daan Roosegaarde is niet aan het decoreren. Hij 
is aan het hervormen.O

INTERVIEW

‘IK HEB 
DE ILLUSIE 
DAT IK 
DE WERELD 
BETER 
KAN MAKEN.’

Anouk Nanette Dekker: HOE HOUD JE JE WERK ZO GEVARIEERD?
‘Veel lezen. Ik werk met obsessies: wegen, smog, misschien binnen-
kort voedsel of gezondheid. Daar ben ik de laatste tijd veel mee be-
zig. Ik lees dus heel veel, maar ik kies wel een focus. Ik zoek bewust 
onderwerpen waar ik veel invloed kan hebben en ik zoek daarbij de 
periferie op. Niemand was bezig met wegen of met smog. Dat zijn 
grote thema’s waar veel geld naartoe gaat, maar de ontwerper was er 
totaal afwezig. Dat is toch raar? Hier kun je nog echt iets betekenen.’

Anouk Nanette Dekker: WAT INSPIREERT JE?
‘De wereld, de natuur, wat je leest. Niet zozeer techniek, dat is meer 
een middel. Kijk naar de aflevering van Zomergasten, daar heb ik 
drie uur lang een antwoord op deze vraag gegeven. Mijn oproep aan 
studenten zou zijn: Kijk om je heen, verbaas je, erger je en gebruik dat 
om de wereld beter te maken. De rest volgt vanzelf.’

Thijs Oudshoorn: HOE BEGIN JE MET ONDERNEMEN?
‘Door gewoon te beginnen, haha. Verder moet je goed nadenken over 
je expertise en over de juiste context voor je werk. Zet je Dune in het 
Holland Casino of in de Maastunnel? Hetzelfde werk, maar een totaal 
andere ervaring. Dat bepaalt hoe mensen je zien en het bepaalt welke 
vervolgopdrachten je krijgt.’ Overigens werd het de Maastunnel.

Thijs Oudshoorn: WAT WAS JE GROOTSTE FOUT?
‘Was het maar zo makkelijk dat je met één fout klaar bent. Maar mijn 
grootste leermoment is wel geweest om los te laten. Ik ben een con-
trolfreak. Ik heb te lang het idee gehad dat ik het zelf het beste kon en 
dat is een illusie. Kies het onderdeel waarin je het beste bent en dat 
moet je heel veel gaan doen. De rest moet je aan anderen overlaten 
die er veel beter in zijn.
‘Heijmans, de wegenbouwer met wie ik samen de slimme snelweg 
ontwikkel, is goed in dingen die ik niet kan en andersom. We hebben 
belang bij elkaar, dus we zijn complementair. Als je mensen zoekt die 
iets kunnen toevoegen, gaat het snel.’O

‘IK BEN NIET AAN HET DECOREREN; 
 IK BEN AAN HET HERVORMEN.’

INTERVIEW

Lotus Dome 

The smog project, CCTV Beijing 

Liquid space Intimacy 

Crystal 

Dit wilden IPO-studenten 
van Daan Roosegaarde weten 

DAAN ROOSEGAARDE
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ACHTERGROND 

Webcare: alert op 
klagende en vragende student

‘WAT EEN SCHOOL ZEG....PFFFF HOGESCHOOL ROTTERDAM.’ 
ZOMAAR EEN TWEET VAN ZOMAAR EEN STUDENT. Een van de ver-
zuchtingen en scheldkanonnades over de HR die je op Facebook 
en Twitter wel vaker tegenkomt. Tot voor kort liet de Hogeschool 
Rotterdam dergelijke berichten min of meer links liggen, maar in-
middels niet meer. Begin maart startte de HR met webcare. @hsrot-
terdam reageert via Twitter op berichten en geeft er gevolg aan. Dat 
gebeurt door Maartje Hamans van de dienst concernstrategie die 
vanaf april wordt bijgestaan door nog vier medewerkers voor wie 
de webcare een deeltaak is. 
Een van de punten uit het hogeschoolbeleid Focus is dat proble-
men en klachten sneller worden gesignaleerd en opgepakt. Hamans: 
‘Uit de Nationale Studenten Enquête blijkt dat studenten soms on-
tevreden zijn en daarnaast horen studieloopbaancoaches het een 
en ander. Maar wat doen we ermee? Studenten voelen zich nogal 
eens niet gehoord. Toch gaat het de meeste studenten te ver om dan 
meteen naar een officiële klachtencommissie te stappen.’ 
In navolging van het bedrijfsleven heeft de HR daarom besloten 
serieus werk te maken van webcare. Daarmee leg je bloot wat er 
niet goed gaat en wat er in de uitvoering beter moet, legt Hamans 
uit. ‘Dat is niet alleen handig voor studenten maar ook voor de op-
leiding. Het is goed om te weten wat er leeft op sociale media.’ De 
concernstrategiemedewerker rapporteert de opleidingen en institu-

ten daarover. ‘Maar het hoofddoel van webcare is om studenten het 
gevoel te geven dat ze gehoord worden.’

 VOORAL PRAKTISCHE VRAGEN OF KLACHTEN 
‘We monitoren dagelijks meer dan vierhonderd blogs, fora en sociale 
media en daarbij ligt de hoofdmoot bij Twitter en Facebook’, vertelt 
Hamans. ‘We komen vooral veel praktische dingen tegen over roos-
ters die laat bekend worden of cijfers waar studenten op zitten te 
wachten.’ Bij klachten, maar ook bij vragen, komt Hamans in actie.
Ze vraagt de klagende of vragende student om nadere toelichting 
en zoekt contact met de persoon of opleiding die een antwoord of 
oplossing heeft. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijfsbureau zijn, een 
opleidingscoördinator of een studieloopbaancoach. 
De reacties van de collega’s zijn divers. Hamans: ‘Er zijn bijvoor-
beeld onderwijsmanagers die zelf al via Twitter contact zoeken met 
studenten, maar ik hoor ook weleens dat de onderwijsmanager het 
jammer vindt dat de student niet naar hem of haar is toegekomen. 
“Waarom moet dat via Twitter?” is dan de reactie.’ 
Volgens Hamans zou de onderwijsmanager zich in dat laatste geval 
moeten afvragen hoe het komt dat een student niet direct naar hem 
of haar is gegaan. ‘Soms weet de student gewoon niet waar hij met 
zijn vraag of klacht moet zijn.’
Aversie tegen geklaag op sociale media én de webcarereacties 

Studenten roeren zich op sociale media, en soms klagen ze 
over hun studie aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds kort reageert de HR 

actief op dit soort berichten en klachten. Webcare heet het.

daarop, vindt Hamans onterecht. ‘Een bericht op Twitter of Facebook 
is gewoon een manier om vragen te stellen. Het gaat niet om het 
medium waarop iets geroepen wordt, maar om wát er geroepen 
wordt. En dat de bewuste mensen actie ondernemen. Studenten 
vinden het normaal om te twitteren met een bedrijf waar ze klant 
zijn, bijvoorbeeld een telefoonaanbieder. Ze zijn verrast dat dat nu 
op de HR ook kan.’
 
 CONTACT LEGGEN 
Het webcareteam brengt de klagende student en de persoon die ant-
woord kan geven met elkaar in contact. Hamans: ‘Uiteindelijk willen 
ook wij het liefst dat de student direct contact zoekt met bijvoorbeeld 
een docent. Dat zullen we altijd aanmoedigen.’ Het kan overigens ook 
gaan om simpele vragen waarop studenten het antwoord niet kunnen 
vinden. Ook daarin heeft het webcareteam een rol. Hamans: ‘En als 
studenten dan naar de bekende weg blijven vragen, zeggen we dat ze 
het antwoord de volgende keer zelf moeten opzoeken.’
In de meeste gevallen zal het webcareteam ook via Twitter of 
Facebook berichten dat een probleem is opgelost. Hamans: ‘Sociale 
media zijn enorm vluchtig maar als een antwoord waarde heeft 
voor meerdere studenten zullen we zeker een vervolg geven aan 
de berichten over een bepaalde klacht. Het oplossen van problemen 
gaat overigens niet altijd even snel, daarover zijn we ook eerlijk. 
Dan twitteren we bijvoorbeeld dat we de docent hebben benaderd, 
maar dat hij nog niet heeft gereageerd.’
Hamans gaat ervan uit dat de webcare van de hogeschool vanzelf 
bekender wordt. ‘De ervaring bij andere bedrijven en hogescholen 
is dat het gebruik vanzelf groeit. Op een gegeven moment zullen 
vragers en klagers steeds vaker @hsrotterdam toevoegen aan hun 
tweet.’ De kans dat met de populariteit ook het aantal onzinklachten 
toeneemt, is er zeker, denkt Hamans. ‘Maar wij gaan uiteraard alleen 
in op serieuze klachten en problemen.’ O Jos van Nierop

ACHTERGROND 
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‘DAT IS SNEL!’

‘Ik had echt niet verwacht dat ze zouden reageren, en zeker niet zo 
snel’. Rowin Huizing, student van de associate degree ondernemen 
was verbaasd toen hij na zijn digitale verzuchting (zie hierboven 
in de illustratie) een tweet ontving van @hsrotterdam. ‘Dat is snel, 
dacht ik. Ik vind het zeker positief dat ze reageerden.’ 
Rowin wilde gewoon even zijn frustratie uiten over een tentamen 
dat eerst wel en daarna toch weer niet werd goedgekeurd. Op 
het gemaakte tentamen stond per abuis al een aantal antwoorden 
ingevuld, dus werd het door de examencommissie afgekeurd en 
volgde er een herkansing. Rowin kon dat begrijpen. ‘Maar het was 
wel balen.’
Na een paar tweets benaderde Maartje Hamans opleidingscoör-
dinator John Sosrojoedo die enthousiast reageerde op de web-
care-actie. ‘Ik heb Maartje twee keer gesproken. Zij vroeg me 
of ik naar de vraag kon kijken. Ik heb daarna meteen een tweet 
gestuurd naar Rowin en ‘m ook uitgenodigd voor een gesprek, 
maar daar heeft hij niet op gereageerd.’
Sosrojoedo vindt het ‘super’ dat de HR is begonnen met web-
care. ‘Studenten groeien op met sociale media. Het is een van de 
plekken waar ze hun genoegen en ongenoegen uiten. Van grote 
organisaties en bedrijven verlangen ze een reactie en dus ook 
van de HR.’ 
De opleidingscoördinator beschouwt het vragen en klagen van 
studenten op sociale media niet als gemakzucht. ‘Ik heb niet het 
idee dat ze zich erachter verstoppen. Als er iets is, uiten ze hun 
ongenoegen ook aan de docenten. En er worden net zo goed po-
sitieve dingen gedeeld, bijvoorbeeld over een leuke projectweek. 
Dat vertellen ze aan elkaar in de trein, tegen de vakdocent en dus 
ook op Twitter en Facebook.’

Wat een school zeg.... 
pffff Hogeschool Rotterdam.”

@Rowinio 
kan ik je ergens mee helpen, 

of is het gewoon vrijdag en slaak 
je deze diepe zucht omdat je toe 

bent aan het weekend? ^MH

@hsrotterdam 
cijfers zijn ingevuld op Osiris, 

en nu wordt hij ongeldig 
verklaard, beetje apart..

@hsrotterdam
AD ondernemen; 

vakcode ONDPRB01X1.

@Rowinio 
bij welke opleiding en module is 
dit aan de hand? Wil dat graag 

even uitzoeken en kom er dan bij 
je op terug ^MH

@Rowinio 
duurde even om het uit te 

zoeken. Je opleidingscoordinator 
@johnsosrojoedo kan verder 

uitleggen wat er aan de hand is 
^MH
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LESSEN 
van de straat

BEELDREPORTAGE

‘In ons onderwijs leren we studenten vooral lezen, 
af en toe een beetje luisteren, maar kijken leren we ze niet.’ 
En dat is wat psycholoog en documentairefotograaf Marina 
Meeuwisse de studenten van de hogeschool nu juist wél wil leren. 
En dat doet ze op straat.

 Tekst Dorine van Namen  Fotografie Marina Meeuwisse 

‘IK GA MET GROEPEN STUDENTEN DE STRAAT 
OP, LEER ZE DOOR MIDDEL VAN FOTOGRA-
FIE TE ZIEN WAT ER OM HEN HEEN GEBEURT. 
Ik geef les in de leefwereld van mensen. Hoe 
geven zij vorm aan hun omgeving? Wat ze op 
straat zien, dat vinden ze niet op Google.’ 
Ook Profielen liep een middag mee met Marina 
Meeuwisse en wijkagent Wilco Berenschot. 
Door de wijk Middelland.
Onze middag begon in de winkel van Patricia. 
Meeuwisse fotografeerde een aantal etalages 
van winkeliers uit de wijk en dat was voor Patri-
cia reden om ons binnen te vragen. ‘Wil je iets 
bijzonders zien? Kom maar mee.’ De achter-
muren van de etage waar Maria bedrijf houdt, 
zijn doornat. Er staat een dikke laag schimmel 
op. Plassen water op de vloer. Patricia praat 
over huisjesmelkers, huurprijzen, longproble-
men. Ze hoopt dat wij kunnen helpen. 
‘Snap je dat je de stad − de stenen, de huizen, 
winkels en straten − niet los kan zien van de 
mensen die er wonen?’ vraagt Meeuwisse. ‘Als 
we Patricia zouden ontmoeten zonder dat we 
haar winkel zouden zien, heb je een heel ander 
verhaal.’
We lopen door naar de hoek van de Middel-
landstraat en de Heemraadssingel. Aan het 
kruispunt wordt gewerkt en daarom zijn de rij-
banen en fiets- en voetpaden afgezet met rood-
witte blokken die na een dag al vol stonden 

met graffiti. ‘Weet je wat jullie nou eens moeten 
doen’, raadt Meeuwisse wijkagent Berenschot 
aan: ‘Rijg er kerstlampjes doorheen. Dan is 
’s avonds het licht op het hele kruispunt aange-
namer en je zal zien dat die blokken dan ook 
minder agressie oproepen.’ Berenschot lacht 
want aan kerstlampjes had hij niet gedacht. ‘We 
hebben wel geprobeerd om het iets minder op-
vallend aan te pakken, maar op de eerste dag 
waren er al twee aanrijdingen, dus ja.’ 

GORDIJNEN OPEN, GORDIJNEN DICHT
Aandacht voor de omgeving betekent dat 
gedragsregels minder makkelijk overtreden 
worden. Dat is de les van vanmiddag. 
Het elektriciteitshuisje op de hoek van de 
Heemraadssingel en de Graaf Florisstraat il-
lustreert het betoog van Meeuwisse (zie foto 
op p.22). ‘De vernieling is hier inderdaad veel 
minder’, zegt Berenschot, de wijkagent. 
Zo kijken we ook naar de huizen en de manier 
waarop bewoners zich presenteren. We zien 
heel veel afgesloten gevels. De gordijnen zijn 
vaak hermetisch gesloten. ‘In deze straten vindt 
veel fietsendiefstal plaats’, verzucht Berenschot. 
Meeuwisse: ‘Bewoners die zich aan de buiten-
kant van hun huis niet laten zien, tonen geen 
betrokkenheid bij hun omgeving. Niemand ziet 
wat er op straat gebeurt.’ 
‘Maar hoe zorg je voor betrokkenheid? Hoe 

Mevlana Moskee, 
achter de Beukelsdijk.
‘Bekijk architectuur in haar 
context. Je ziet een moskee, 
maar door de aanwezigheid 
van het schip zie je meteen 
dat die niet in Saudi-Arabië 
staat, maar in Rotterdam. 
Het beeld vertelt ook iets 
over de samenstelling van de 
bevolking van Rotterdam.’

zorgen we ervoor dat die gordijnen open- 
gaan?’ vraagt Berenschot. Meeuwisse: ‘Door 
aandacht te besteden aan de straat. Sommige 
huizen hebben wél geveltuintjes, een enkele  
heeft zelfs een uitbundige plantenbak voor de 
deur. En daar zijn de gordijnen wél open. Zorg 
ervoor dat de bewoners zich de straat toe-eige-
nen door ze de mogelijkheid te geven er hún 
straat van te maken. Dan gaan die gordijnen 
langzaam maar zeker echt wel open.’ 

Plekken die we schijnbaar achteloos passe-
ren, beïnvloeden ons gedrag, onze houding en 
onze mening over de stad en de mensen die in 
die stad, wijk of straat leven. Er zijn plaatsen 
die agressie oproepen. Of juist het tegenover-
gestelde: die ons het gevoel van geborgenheid 
geven. Als je je daarvan bewust wordt, kun je 
die betekenissen ook veranderen. Vaak is het 
simpel. Het gebruik van andere materialen en 
kleuren kan er al voor zorgen dat een plek vei-
liger of warmer overkomt. Vooral als dat op 
ooghoogte gebeurt, legt Meeuwisse uit. ‘Om 
dat te kunnen doen, moet je kijken, kijken, 
kijken.’



‘Dagelijks ritueel in Delfshaven. Let op de bestrating. 
De klinkertjes hebben een warmere uitstraling dan stoeptegels 
of asfalt. Dezelfde zorg is aan de Kiefhoek in Bloemhof 
besteed.
‘Het voetgangersdeel naast de Heemraadssingel is van beton. 
Probeer je eens voor te stellen hoe dit gebied eruit zou zien 
met rode klinkertjes. Dat is toch veel fijner, veel warmer? 
En zo heel veel meer kost dat niet. Ambtenaren en 
gemeentebestuur: materiaalkeuze doet ertoe!’

Elektriciteitshuisje hoek Heemraadssingel, 
Graaf Florisstraat. ‘Het was een bewoners-
initiatief om van dit huisje een kunstobject 
te maken. Er wordt nauwelijks graffiti op 
aangebracht. Aandacht voor de omgeving 
helpt ongewenst gedrag te voorkomen.’

Middelland 
‘Een met tralies 

afgesloten winkelpand. 
Tweedehands koelkasten 
en dan daarnaast, op een 

steekkarretje, toch een 
poging om de boel wat op 

te fleuren. Dat ontroert 
me. Ook ondernemers de-
finiëren hoe we de ruimte 

ervaren. Ik vind dit een 
teken van hoop.’

‘Hier zie je het verschil tussen wel/geen betrokkenheid bij de omgeving. 
Sommige bewoners maken hun straat aantrekkelijker. Zij tonen 

betrokkenheid bij hun omgeving. De bouw, het onderhoud van de 
woningen en de straat kunnen daar wel/niet toe uitnodigen.’

BEELDREPORTAGE

Bankjes bij metrostation Maashaven, 
aan een doorgaande weg. 
‘De gemeente zegt: “Gij zult hier zitten.” 
De enkeling die dat doet, kijkt uit op een 
dood deel van de Maashaven. Laat bewoners 
zelf kiezen waar ze willen recreëren en 
leg dat niet dwingend op. Links zie je 
dat dat ook gebeurt. Deze man kiest 
zelf wel waar hij gaat zitten.’



BEELDREPORTAGE

‘Sociale structuren in een wijk. Hoe gaan 
bewoners met elkaar om? Hebben ze contact 
met elkaar? Deze mannen hebben elkaar in ieder 
geval gevonden. Hoe zien de sociale structuren 
in de hoog- en nieuwbouw van het centrum 
eruit? Dit zou een typisch voorbeeld van hbo-
onderzoek kunnen zijn.’

De fotocollectie van Marina Meeuwisse bevindt zich in het Stadsarchief.

Psycholoog en fotograaf Marina Meeuwisse 
is projectleider leefwereldonderzoek bij het 
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie 
van de HR. Zij promoveerde in januari met het 
proefschrift De intrinsieke stad.

BEELDREPORTAGE

Delfshaven 
Lezen en tuinieren. Opgroeien in de stad. 
‘De jongens praten over “hun tuin”.’

Het oude Centraal Station
‘Ik heb deze foto gekozen om te laten zien hoe snel de stad ver-
andert. Zouden onze studenten zich dit beeld van het station nog 
herinneren? Dit is de verdwenen stad.’

‘MIJN HELE BEELD VAN DE ISLAM 
IS VERANDERD’
Meeuwisse: ‘Vanaf het moment dat we le-
ren lezen, neemt het ervaringsleren af. Het 
gevolg is een beperkte ontwikkeling. Ik wil 
dat veranderen en ga daarom met groe-
pen studenten (van de sociale opleidingen, 
commerciële economie en communicatie en 
mediaopleidingen) de straat op. Ze fotogra-
feren voorwerpen of situaties waaruit blijkt 
dat mensen zich thuis voelen in een buurt 
of juist niet. Ze fotograferen ook hoe de be-
woners hun omgeving zelf vormgeven. Denk 
aan naambordjes, geveltuintjes, de inrichting 
van balkons, auto’s, fietsen voor de deur, de 
inrichting van tuinen. Terug op school gaan 
we die beelden analyseren en er een rode lijn 
in aanbrengen. We formuleren vragen: welke 
dagelijkse rituelen vinden er in die wijk, in 
die straat plaats? Of: hoe worden de bewo-
ners ouder in een wijk? Welke voorzieningen 
gebruiken ze? Welke niet? Dan gaan we ver-
schillende keren terug om gerichter te foto-
graferen. Daarna gebruiken we het fotomate-
riaal om onderzoek te doen onder bewoners 
en ondernemers. Door straatcolleges én desk-
research leren studenten wat er werkelijk aan 
de hand is in een buurt. Op basis daarvan 
kunnen ze toekomstscenario’s bedenken of 
ontwerpen.’ 
Deze lesmethode zorgt vaak voor een nieuwe 
outlook on life. ‘Een tijdje geleden ging ik met 
een groep studenten een moskee binnen. We 
werden hartelijk welkom geheten en uitgeno-
digd voor de thee. Na afloop van dat bezoek 
zei een studente: “Eerst durfde ik niet. Van 
m’n vader had dit nooit gemogen. Hij denkt 
dat het gevaarlijk is in een moskee. Maar ik 
ben zo blij dat ik het gedaan heb. Mijn hele 
beeld van de islam is veranderd.” Ik vind 
het zorgelijk dat één bezoek zo’n impact kan 
hebben. Dit soort ontmoetingen zouden we 
op veel grotere schaal moeten organiseren. 
Dát is praktijkonderzoek en daar ligt echt een 
taak voor de hogeschool.’
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Als Haventalent 2013 vertelde oud-student Zekiye Yilmaz (24 jaar) 
honderden jongeren en hun ouders warm over werken in de haven. 
Hard nodig volgens de Rotterdamse, want de vooroordelen 
die mensen tegenhouden, zijn zwaar verouderd.

‘Mijn vader wilde niet 
dat ik in de haven ging werken’

Tot 2012: logistiek en economie
Nu: salesmedewerker Evergreen 
Shipping Agency

Zekiye Yilmaz 

OM HET GROOTSTE VOOROORDEEL MAAR GELIJK UIT 
DE WERELD TE HELPEN: de typische havenarbeider 
is allang niet meer een man met opgerolde mouwen, 
gespierde bovenarmen en zwarte vegen op z’n ge-
zicht. Havenwerkers anno 2014 zijn frisse jongens en 
meiden die er met hulp van computers voor zorgen 
dat goederen die via de haven het land binnenkomen 
razendsnel naar supermarkten en andere winkels wor-
den gebracht. Zekiye Yilmaz: ‘In de terminals waar 
containers geladen en gelost worden, mogen geen 
mensen lopen. Bijna alles is geautomatiseerd, fysiek 
zwaar werk is er nauwelijks meer.’ 
Toch zit het idee diep. Toen ze als zestienjarige aan het 
eind van haar vmbo een plan moest maken voor de 
toekomst, had ze geen idee wat ze moest gaan doen. 
Ze vroeg een decaan om hulp en hij raadde haar het 
Scheepvaart en Transport College (STC) aan. Toen ze 
haar vader vertelde dat ze naar een open dag zou 
gaan, was hij daar niet blij mee. Yilmaz: ‘Mijn opa heeft 
in de haven gewerkt. Hij deed zwaar lichamelijk werk 
en werd als gevolg van zijn werk gedeeltelijk afge-
keurd. Mijn vader had ook ooit een weekje in de haven 
gewerkt en dat werk vond hij niets voor zijn dochter. 
Toen ik hem vertelde dat ik de opleiding manager ha-
venlogistiek wilde gaan doen, hoorde hij alleen “ha-
ven” en had hij zijn oordeel klaar.’ 

 DOORSTROOMLESSEN VAN DE HR 
Yilmaz laat zich niet tegenhouden. Het opvallende 
blauwe pand aan de Lloydstraat en de mogelijkheid 
om stage te lopen in het buitenland trekken haar 
over de streep en ze gaat aan de slag. Ze haalt goede 
cijfers en volgt een traject waardoor ze in drie jaar 
kan afstuderen. Ze loopt stage bij een wegtranspor-
teur in Londen en volgt de doorstroomlessen die de 
Hogeschool Rotterdam aanbiedt op het STC. Yilmaz: 
‘Ik was niet van plan om ook nog naar het hbo te 
gaan. Toen ik op het vmbo zat, dacht ik na m’n mbo-
tje gewoon te gaan werken. Maar tijdens de lessen 
van de HR leerde ik nieuwe dingen over voorraad-
beheer en dat vond ik toch wel interessant. Omdat ik 
tot m’n 65e of zelfs 67e moet doorwerken, besloot ik 
verder te studeren.’ 
Het eerste jaar op de hogeschool vond Yilmaz best 
zwaar: ‘Het is echt een andere manier van leren. Op 
het mbo krijg je een boek en daar werk je het hele jaar 
uit. Toen een docent op het hbo vertelde dat we een 
boek in twee maanden zouden doorwerken, dacht ik 
dat hij een grapje maakte.’ 
De studente vindt haar draai en krijgt lol in het toepas-
sen van alle nieuwe theorieën die ze leert. Ook deze 
studie rondt ze in drie jaar af en ze vindt razendsnel 
een baan als salesmedewerker bij Evergreen Shipping 

CV
2013 - 2014   
Haventalent 2013 
2012 - heden   
Salesmedewerker 
Evergreen Shipping 
Agency
2012 - 2013    
Cursus cargadoor 2
2009 - 2012  
HR, logistiek en 
economie 
2006 - 2009   
STC, opleiding mana-
ger havenlogistiek, 
cursus cargadoor 1 
2006     
Diploma vmbo

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Op het mbo leerde ik hoe je transport moet regelen, 
 op het hbo leerde ik door modellen en theorieën 
 hoe je zo min mogelijk verspilt en dus meer winst maakt.’
 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Naast een vak in het eerste jaar wordt er op de HR 
 bijna niet gesproken over het havenbedrijf en rederijen.
 Een gemiste kans want er is ook voor hbo’ers en 
 wo’ers werk in de haven.’ 

Agency, een bedrijf dat ervoor zorgt dat goederen van 
grote bedrijven zoals Heineken, FrieslandCampina, 
V&D en Blokker en expediteurs via de haven hun eind-
bestemming bereiken. Het is haar taak om bestaande 
klanten te houden en nieuwe bedrijven te werven die 
hun goederen via Evergreen Shipping Agency willen 
importeren en exporteren. 
Yilmaz moet regelmatig uitleggen wat ze nou precies 
doet: ‘Als ik vertel dat ik in de logistiek werk, denken 
mensen dat ik vrachtwagenchauffeur ben. Dan wijs 
ik hen op een labeltje in hun kleding. ‘Made in China’ 
staat er bijvoorbeeld op. Als wij er niet waren, had jij 
dat truitje nu niet kunnen dragen, zeg ik dan. Dat be-
grijpt iedereen. Bijna alles wat je in Nederland koopt, 
komt via de Rotterdamse haven het land binnen.’ 

 SNEL AAN HET WERK 
In haar rol als Haventalent 2013 sprak Yilmaz het af-
gelopen jaar bijna 1.600 mensen. Ze bezocht scholen 
om te vertellen over haar werk en klassen bezochten 
haar voor een rondleiding. In april draagt ze het stokje 
over aan een nieuw talent. Afgelopen jaar was extreem 
leerzaam maar ook heel druk. De uitnodigingen voor 
gastcolleges, kennismakingsdiners en presentaties ble-
ven binnenstromen. De komende tijd gaat ze zich op 
de toekomst richten want ze heeft grote plannen: ‘Ik 
blijf zeker in de haven. Het liefst ga ik een paar level-
tjes omhoog in mijn huidige functie zodat ik leiding 
kan geven. Daar heb ik nog een of twee jaar extra er-
varing en kennis voor nodig.’ Haar vader is ondertus-
sen helemaal bijgedraaid: ‘Hij zei laatst dat hij blij was 
dat ik deze studie heb gedaan en dat ik zo snel een 
baan heb gevonden.’O   Tosca Sel
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 HET ZIJN VOORAL 

 DE EERSTEJAARS 

 DIE LASTIG 
 TE PLAATSEN ZIJN. 

 Tekst: Esmé van de Molen Illustratie: Maus Bullhorst

NA DE KERSTVAKANTIE BEGON DE STAGEPERIODE, MAAR IN DE-
CEMBER HAD DERDEJAARS ILLUSTRATIE YARA HAAR STAGE NOG 
STEEDS NIET ROND. ‘Als illustrator ben je niet overal in te passen; 
je stijl moet overeenkomen met de identiteit van een bedrijf en dat 
was best een zoektocht. Het kostte ook veel tijd. Voor elk potentieel 
stageadres maakte ik een persoonlijke brief en voegde ik een met de 
hand gemaakt portfolioboekje bij. Twee weken nadat ik de boekjes had 
opgestuurd, had ik nog niks gehoord. Bleek dat de mailtjes in de spam-
box van mijn nieuwe e-mailadres waren beland en een aantal bureaus 
had gewoon helemaal niet gereageerd. Ondertussen tikte de klok.’
Ook sommige klasgenoten van Yara moesten er hard aan trekken 
om een stage te vinden. Een van hen verstuurde meer dan veertig 
brieven, soms werd er door twee studenten op dezelfde stageplek 
gesolliciteerd. Uiteindelijk vond Yara haar stageplekken in een de-
signwinkel en grafische werkplaats via oud-studenten die daar eerder 
stage hadden gelopen. ‘Als ik had geweten dat het zo zou aflopen, 
was mijn stress niet nodig geweest.’ 

9.000 MINDER LEERBANEN
Het tekort aan stageplaatsen haalt regelmatig de krantenkoppen. 
De berichten uit het mbo waren de afgelopen jaren zelfs behoorlijk 
alarmerend. In juni 2013 meldde Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven dat het aantal leerbanen voor mbo’ers die werken en 
één dag per week naar school gaan met 9.000 was afgenomen ten 
opzichte van 2012-2013. Andere bronnen reppen over een afname 
van 11.000 leerbanen. Sommige roc’s in het land gaan loten en ne-
men minder leerlingen aan. Er zijn ook leerlingen die overstappen 
naar een andere mbo-studie omdat ze onmogelijk aan een leerbaan 
kunnen komen. 

En hoewel dit onderwerp hoog op de agenda van het ministerie van 
Onderwijs staat, horen we nooit iets over het hbo. Profielen mailde 
ruim vijftig HR-stagecoördinatoren. Hebben zij een tekort aan sta-
geplaatsen, was de vraag. En lopen studenten studievertraging op als 
gevolg van stagetekorten? 

ECONOMISCHE CRISIS
Cora Penning is stagecoördinator bij de opleiding fiscaal recht en 
economie. Het vinden van een goede stageplek wordt steeds moei-
lijker, merkt zij. Penning is een van de 25 stagecoördinatoren die 
reageerde. Ze behoort tot een minderheid die aangeeft dat stage-
plekken lastiger te vinden zijn. Bij de overgrote meerderheid van de 
respondenten kunnen alle studenten die op stage moeten een plek 
vinden. Als er al studenten zijn die studievertraging oplopen omdat 
ze niet op stage kunnen, dan ligt dat aan ‘persoonlijke factoren’ of 
aan ‘te weinig studiepunten’.
‘Bij fiscaal recht en economie hebben we helaas wel studenten die 
studievertraging oplopen doordat ze niet op tijd een stage vinden’, 
vertelt Penning. ‘Dat zijn er tussen de vijf en tien in een jaar. Ze lopen 
tot een halfjaar en soms een jaar vertraging op. In totaal hadden we 
dit jaar veertig derdejaars studenten die op stage moesten. Op zo’n 
groep vind ik een aantal van vijf tot tien best veel; dat is tussen de 
twaalf en vijfentwintig procent.’ 
Vergeleken met de situatie van vijf jaar geleden is het studentenaantal 
bij de opleiding verdubbeld en ziet Penning dat het aantal stageplaat-
sen flink is teruggelopen. ‘Het mkb heeft veel last van de economi-
sche crisis. Die duurt te lang. Kleine bedrijven hebben de mens-
kracht niet om meer dan één stagiair per jaar op te nemen. Ze zeggen 
bijvoorbeeld: Nu niet, kom over een halfjaar maar weer eens terug. 

Stagetekorten in het mbo halen de krantenkoppen, 
maar het hbo lijkt buiten schot te blijven. Ook op de HR lukt het de meeste studenten 

om een stageplaats te vinden. Toch zijn er opleidingen waar het steeds moeilijker wordt om 
de stage te garanderen. Sommige wijken uit naar alternatieven.

ACHTERGROND 

40 
sollicitatiebrieven 

om aan een stage te komen
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Er is minder werk, ook bij de grote organisaties zoals belastingad-
vieskantoren of de belastingdienst. Daar zie je bovendien dat het 
bestaande werk door reorganisaties anders wordt ingericht. Stagiairs 
zijn nog steeds welkom, maar ze kunnen er minder plaatsen.’

GESCHIEDENIS
Ook verpleegkunde en de lerarenopleidingen geschiedenis en Engels 
kampen met flinke schaarste aan stageplekken. De studenten gaan 
alle studiejaren op stage, dus het ‘volume’ is groot. Bovendien organi-
seren deze opleidingen de stageplekken deels zelf. Bij verpleegkunde 
geldt dat voor alle stages, bij de lerarenopleidingen met name voor 
de eerstejaars- en tweedejaarsstage. Zorginstellingen en scholen zou-
den anders gek worden van de belletjes en mails van stagezoekende 
studenten. 
Celine Manschot is als regiomanager bij de lerarenopleiding belast 
met het vinden van stageplekken. Dat gaat dit jaar om ongeveer 2.300 
studenten. ‘Het is het lastigst voor studenten geschiedenis’, vertelt zij. 
‘Er zijn simpelweg meer studenten dan banen, en door dat studenten-
overschot is er een te grote druk op stageplekken. Bovendien kunnen 
we geschiedenisstudenten alleen in het voortgezet onderwijs plaatsen 
en niet bij de roc’s. Ook bij Engels is het aantal studenten groter dan 
het aantal beschikbare plekken en verder wordt het bij maatschappij-
leer en biologie steeds moeilijker om studenten te plaatsen.’

OVERHEIDSBEZUINIGINGEN
Bij verpleegkunde zijn er dit collegejaar een kleine 1.000 studen-
ten die op stage moeten. A hell of a job voor stagecoördinator Arie 
Hettinga en ondersteuner Cora Vrijland. Vooral het plaatsen van 
de 410 eerstejaars heeft hen de afgelopen periode ‘ontzettend veel 
energie’ gekost. ‘Er is een grote verandering in de gezondheidszorg 
gaande’, vertelt Hettinga. ‘Er is minder overheidsfinanciering. Ou-
deren moeten langer thuis blijven wonen en daardoor sluiten ver-
zorgingshuizen. Opnames in ziekenhuizen duren korter. Er zijn dus 
minder intramurale stageplekken (in instellingen, red.). Bovendien 
zijn er niet alleen hbo-stagiairs, ook mbo’ers willen een deel van de 
koek. Dit jaar moesten er ruim 1.500 mbo- en hbo-stagiairs in de 
regio worden geplaatst.’
Cora Vrijland benadert alle instellingen met het verzoek om stage-

plekken. Vrijland: ‘De respons levert lang niet genoeg plaatsen op, 
dus dan is het bellen, mailen, je contacten aanboren. En maar trek-
ken.’ Hettinga: ‘Uiteindelijk is het gelukt. Maar we hebben een aantal 
studenten later moeten plaatsen. Ze lopen geen studievertraging op, 
omdat we in de periode dat ze nog niet op stage konden een vervan-
gend praktijkprogramma hebben aangeboden.’

EERSTEJAARS UIT DE STAGECAROUSSEL
Het zijn vooral de eerstejaars die lastig te plaatsen zijn. Werkge-
vers hebben nog niet zo veel aan ze, maar praktijkervaring voor eer-
stejaars op de lerarenopleiding en bij verpleegkunde is onmisbaar. 
‘Door de confrontatie met de beroepspraktijk komen ze erachter of 
ze echt het juiste vak hebben gekozen’, aldus Manschot.
Toch zoeken de opleidingen een deel van de oplossing voor het te-
kort aan stageplaatsen in alternatieven voor de eerstejaarsstage. Bij 
de lerarenopleiding geschiedenis is dat bijvoorbeeld de deelname aan 
het project Cross Your Borders. Manschot: ‘De studenten begeleiden 
havo- en vwo-leerlingen bij dit project over armoede in de wereld. 
Ze ervaren hoe het eraan toegaat op een middelbare school en ze 
worden begeleid door projectmedewerkers waardoor de scholen 
ontlast blijven. Alle beschikbare stages kunnen op deze manier naar 
de ouderejaars.’
Bij verpleegkunde is inmiddels ook besloten om de eerstejaars uit de 
stagecarrousel te halen. ‘Wat ze normaal leerden tijdens hun eerste-
jaarsstage, gaan ze oefenen in onze goed uitgeruste praktijklokalen. 
Daar leren ze de verpleegtechnische handelingen als spuiten, wassen, 
bedden verschonen “in vitro”. We vinden het wel jammer, want je 
mist de praktijkcontext, maar dat ondervangen we door themaweken 
te organiseren waarbij ze contact leggen met experts, patiënten en 
professionals.’
In de toekomst zal verpleegkunde misschien profiteren van de 
numerus fixus die vanaf komend collegejaar geldt. ‘We zullen dan 
niet meer dan 450 eerstejaars aannemen, maar dat lost onze proble-
men voor de huidige studenten natuurlijk nog niet op.’

OVERSCHOT
Er is ook een heel andere realiteit op de HR. Die van de overschot-
ten. Zo meldt Celine Manschot dat de lerarenopleidingen Neder-
lands en natuurkunde meer stageplekken dan studenten hebben. 
En ook bij de opleiding communicatie is het aanbod op de interne 
stagesite Praktijklink zo breed en groot dat de tweehonderd derde-
jaars volgens stagecoördinator Monica Heikoop ‘hun weg niet goed 
kunnen vinden in het overschot en er mooie stages blijven liggen’.O

ACHTERGROND 

EERST STAGIAIR, NU OP DE LOONLIJST
Hij kwam niet zomaar binnen bij bureau Creatieve 
Koppen. Een sollicitatiebrief alleen was niet genoeg. 
Edwin de Haas (25), destijds derdejaars communica-
tie, stopte veel tijd in een filmpje waarin hij zichzelf 
presenteerde en daarmee konden de twee eigenaren 
van Creatieve Koppen gelijk zien dat De Haas van alle 
kandidaten de meeste creativiteit in huis had om bij 
het marketingbureau de sociale media op te pakken.
Toen De Haas in 2013 afstudeerde, verdiende hij 
eerst zijn brood als fietskoerier terwijl hij zocht naar 
een baan die aansloot op zijn studie. ‘Ik bezocht 
een netwerksessie van Creatieve Koppen. “Heb je al 
werk”, vroeg mijn oud-stagebegeleider, en toen ik 

vertelde dat ik nog op zoek was, 
maakten we een afspraak. Het 
bedrijf werkte tot dan toe alleen 
met freelancers; ik werd dus 
hun eerste echte werk-nemer. In 
februari van dit jaar kon ik eindelijk 
echt aan de slag. Ik werk nu veertig uur per week,  
en meer. Want er is enorm veel te doen en ik doe  
het graag.’
De meeste van zijn oud-studiegenoten hebben inmid-
dels ook een baan gevonden, en bij een aantal van 
hen was de stage – net als bij Edwin - de start van 
hun loopbaan. 

ACHTERGROND 

‘KLEINE BEDRIJVEN 
 HEBBEN DE MENSKRACHT NIET 

 OM MEER DAN ÉÉN STAGIAIR 

 PER JAAR OP TE NEMEN.’ 

 ZOEK VIA DE WEBAPP PRAKTIJKLINK 
 VAN DE HR 
Op het intranet van de Hogeschool Rotterdam kun je via de 
applicatie Praktijklink zoeken naar een stage, projectopdracht 
of afstudeerstage. Zie het als een prikbord waarop werkgevers 
hun vacatures kunnen plaatsen. Op dit moment is Praktijklink 
gevuld met aanbod voor studenten van IBK, CMI en IFM, 
maar andere instituten zullen volgen.
Ga naar Hint en zoek op Praktijklink.

 ZOEK VIA INTERNET 
Plaats je cv op deze sites en zoek er naar een geschikte 
vacature voor jouw opleiding:
• nationalevacaturebank.nl 
• stage.nl
• stagemotor.nl
• studentenbureau.nl
• stageplaza.nl

 ZOEK VIA JE STAGEBUREAU 
Alle opleidingen hebben een stagebureau of -coördinator. 
De opleiding onderhoudt intensieve contacten met bedrijven 
en organisaties. Vraag of je studieloopbaancoach een goed 
stageadres kent en jou ergens kan introduceren.

 ZOEK VIA OUD-STUDENTEN 
Stageplekken van oud-studenten zijn interessant. Je benadert 
dan in ieder geval een organisatie die bereid is om stagiairs 
op te nemen. 

 KOM UIT JE STOEL EN BEZOEK… 
Bezoek alle bijeenkomsten die je opleiding of instituut organiseert. 
Ga niet alleen naar het grote stage-event, maar schrijf je ook in voor 
bedrijfsbezoeken, excursies, netwerkbijeenkomsten, gastlessen en 
portfolioavonden. Ook tijdens de landelijke Carrièrebeurs hebben 
bedrijven en organisaties stages in de aanbieding. 

 WEES ZICHTBAAR 
Zorg dat je (op een positieve) manier te vinden bent op internet: 
via Twitter, LinkedIn, een blog of site.

 WERK AAN JE NETWERK (VIA JE EIGEN HOBBY’S) 
In theorie moet je al vanaf dag 1 van je opleiding werken 
aan een netwerk. Dat doe je door een actieve student te zijn 
(zie hiernaast), jezelf zichtbaar te maken en schaamteloos gebruik 
te maken van contacten in je omgeving. Heb je geen familie met 
een handig professioneel netwerk, zoek het dan dicht bij jezelf. 
Doe je een sport? Kijk of je bij de sportbond contact kunt leggen. 
Misschien kunnen zij wel een stagiair communicatie/accountancy/
grafisch vormgeven, etc. gebruiken die ook nog eens liefde heeft 
voor hun sport.

 SLOOF JE UIT: MAAK IETS BIJZONDERS VAN DE SOLLICITATIEBRIEF 
Een filmpje, een boekje, een site… Als de markt krap is, moet 
je je onderscheiden. Zo maakte oud-student Daan Louter een 
interactieve website die ‘viral’ ging en sleepte hij op die manier een 
stagecontract in de wacht bij The Guardian. 

 DE VIER MINUTENMETHODE VAN RAHZI REZVANI 
Fotograaf Rahzi Rezvani heeft de volgende manier om ergens 
binnen te komen: hij belt potentiële opdrachtgevers op en vraagt 
vier minuten van hun tijd om zijn portfolio te bekijken. Vinden 
ze het niks, dan stapt hij weer op en heeft de opdrachtgever geen 
kostbare tijd verspild. Het is een manier om de drempel zo laag 
mogelijk te maken en een ‘nee’ te voorkomen als je belt voor een 
kennismakingsafspraak.

 BEL NA, MAAK REALLIFECONTACT 
Een standaardtip. Maar het werkt echt.

 POETS JE SOLLICITATIEVAARDIGHEDEN OP 
Soms biedt je opleiding sollicitatietraining aan, maar ook 
op intermediair.nl staan veel goede tips.

Hoe kom ik aan een stage?

Stagetips!
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‘SINDS 1796’, STAAT ER OP DE LUIFEL VAN SLAGERIJ SCHELL OP DE 
WEST-KRUISKADE. Toen opende de eerste Freek Schell een zaak in 
Kralingen, een slagersdynastie was geboren. Steeds ging de slagerij 
over van vader op zoon en steeds heette de nieuwe slager Freek. In-
middels staat de achtste Freek aan het roer van slagerij Schell.
Het had weinig gescheeld of de dynastie was bij zijn vader geëindigd. 
Freek de Zevende en Freek de Achtste konden niet goed met elkaar 
overweg. Beiden zijn ze eigenwijs. De zoon heeft daarom zeven jaar lang 
een dierenspeciaalzaak gehad, maar toen zijn vader met pensioen ging, 
verruilde hij de hamsters en parkieten voor varkens en koeien. En voor 
lam, geit, kip, kalkoen, duif en konijn. De toonbank van Slagerij Schell is 
25 meter lang. Het vlees ligt er van kop tot staart: kalfspens, stierenpenis, 
varkenssnuitjes, rundertongen, donkerbruine levers, zachtroze longen, 
een hele geitenkop, de klauwen van kippen. ‘Er wordt niks weggegooid’, 
vertelt Freek Schell. Ze verkopen zelfs varkensbaarmoeder. ‘Chinezen 
eten alles’, zegt hij.
Schell is een multiculturele slagerij. ‘Het ziet hier zwart van de mensen’, 
zegt de slager trots. Ook het personeel is divers. Er zijn Turkse, Antilli-
aanse, Surinaamse, Chinese en Kaapverdische verkoopsters. Ze spreken 
klanten in hun eigen taal aan en kennen de specifieke eetgewoonten. ‘Su-
rinamers houden van zout vlees’, vertelt Freek. ‘Kaapverdianen komen 
voor varkensoortjes.’
Het was zijn vader die in de jaren zestig inspeelde op de vraag van de 
eerste gastarbeiders. Zijn zoon ging een stapje verder. Hij klopte aan bij 
restaurant King’s Garden en vroeg of hij in de keuken mocht werken. 
Hier leerde hij Chinese specialiteiten als fa chong en cha sieuw bereiden.
Een slagerij met een breder assortiment is in Nederland niet te vin-
den, alleen paardenvlees komt er niet in. ‘Dat vind ik niks’, zegt Freek 
Schell. ‘En er is ook geen vraag naar.’ Vraag en aanbod moeten goed 
afgestemd zijn, vindt hij. ‘We zijn geen museum.’
Al zijn vlees komt uit Nederland. Hij kiest voor kwaliteit; koeien uit 
Oudewater, schapen uit Twente. Hij vertelt dat restaurants als Sumo 
en Kiem Foei bij de groothandel bestellen, maar dat de koks hun eigen 
boodschappen bij hem doen. De ogen van de slager glunderen. 
Toen hij tien was, klom Freek Schell al op een kratje om eenden te hak-
ken. Even leek het erop dat hij zou breken met de familiegeschiedenis, 
de eeuwenoude traditie, maar het lot is niet te ontlopen. We hoeven niet 
te vrezen voor de opvolging. De slager heeft een zoon en die heet ook 
Freek.O

Ernest van der Kwast is schrijver. Zijn laatste boek is Giovanna’s navel.
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BIRD
Geïnspireerd door trendy nachtclubs en restaurants in Londen, 
Berlijn en New York is BIRD hét jazzpodium en restaurant van 
Rotterdam waar je lekker kunt eten en muziek kunt luisteren. 
Jazzclub BIRD bevindt zich onder de Hofbogen en biedt een pro-
gramma vol jazz, soul, hiphop, funk en nieuwe electronica. 
De eerste generatie Surinamers en zeelieden introduceerden in dit 
gebied soul, funk en r&b vanuit Amerika. BIRD wil dit verleden een 
21ste eeuws gezicht geven. 
Raampoortstraat 26, Rotterdam, bird-rotterdam.nl.

HET GEHEUGEN VAN ROTTERDAM
Voorstelling over het herdenken van de Tweede Wereldoorlog
Hoe herdenk jij? Alleen op 4 mei door twee minuten stil te zijn? En 
welke oorlog herdenk je dan? Hoe vrij ben je om te herdenken zoals 
je wilt? Of misschien wel om te vergeten? Moet je accepteren dat de 
Tweede Wereldoorlog langzaamaan uit ons collectieve geheugen gaat 
verdwijnen? Of moeten we voor de vele mensen die een andere oor-
log in zich meedragen de oorlogsherdenking breder trekken en ons 
ook richten op hedendaagse oorlogen?
De voorstelling Het Geheugen van Rotterdam is een politieke komedie 
over dit soort vragen en te zien in Arminius. Het publiek wordt mee-
genomen door de vertrekken, ook door de nog niet eerder openge-
stelde gewelven, in de ondergrondse ruimte.
Van 1 - 25 mei, onderwaterproducties.nl. 

UIT IN ROTTERDAM

JONATHAN GAAT VOOR… 
MAROKKAANSTOPKUNST IN FENIXLOODS

De 200 beste kunstwerken van de wereld zijn binnenkort te zien 
in Rotterdam. Guernica van Picasso, De Schreeuw van Munch, De 
Nachtwacht van Rembrandt. Replica’s, dat wel. Mart Walda, de be-
denker van de tentoonstelling, stoort zich eraan dat musea zo weinig 
uitleg geven over kunst. Dat moet anders, vindt hij. In 200 Greatest 
Paintings vind je een tijdbalk op de grond, beamers die meer werk van 
de kunstenaars laten zien en zijn er touchscreens en interacties met 
je mobiele telefoon. En er zijn genoeg feitjes en weetjes te lezen die 
musea over het algemeen niet prijsgeven: Welke werken zijn geroofd? 
Wat is de waarde van een schilderij? De tentoonstelling is te zien in 
de Fenixloods I op Katendrecht, een ruige plek. De Fenixloodsen I en 
II vormden ooit samen de grootste loods van Europa, de San Francisco 
van de Holland Amerika Lijn uit 1898. Door een brand in 1947 is de 
loods gesplitst.
1 mei-1 oktober, Fenixloods I, Veerlaan 9-13, Rotterdam
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ROTTERDAM STAAT BEKEND OM ZIJN KLEURRIJKE 
INWONERS. In de stad wonen dan ook maar liefst 176 
nationaliteiten onder wie de Marokkaanse Rotterdammers. 
Maar wat heeft die groep van veertigduizend Marokkanen 
op culinair gebied te bieden?

HALALWIJN BIJ WIJNBAR UVA DOLCE
Eigenaresse Elou Akhiat had haar wijnbar net geopend 
of de landelijke pers stond al bij haar op de stoep. Een 
Marokkaanse vrouw die een wijnbar opent? Tegenstrijdiger 
kon bijna niet. Tel daar bedreigingen vanuit een deel 
van de Marokkaanse gemeenschap bij op en de rel was 
compleet. Hoog tijd dus om daar een kijkje te nemen.
Als je binnenstapt bij Uva Dolce is het alsof je in een tikkeltje 
kitscherig sprookje van Duizend-en-een-nacht binnenkomt. 
De zaak is ingericht met leren banken in zithoekjes, grote 
kristallen kroonluchters en schermen aan de muur met een 
knapperend haardvuur. Natuurlijk begin ik na alle ophef met 
een ‘halalwijn’. Eigenlijk is de term niet helemaal juist want 
het is een alcoholvrije Italiaanse bubbelwijn van het hippe 
merk Astoria. Veel zoeter dan dit krijg je niet, maar de droge 
variant mét alcohol maakt een hoop goed. De rosévariant van 
de mousserende wijn is iets fruitiger en met het oog op de 
zomer een prima keus. Al met al lijkt de ophef over deze 
wijnbar wat overdreven, want op de eigenaresse na is er niet 
heel veel Marokkaans. Een storm in een glas wijn misschien?
Wijnbar Uva Dolce, Bergweg 199a
Een glas halalwijn kost € 5, normale bubbels € 6,10

Marokkaanse koffie bij Espresso Dates
Rij er gerust een blokje voor om, want de Marokkaanse 
koffie van Espresso Dates is een absolute aanrader. Door het 
gebruik van kruiden is het net even anders dan een normaal 
kopje koffie. Espresso Dates probeert zo veel mogelijk met 
lokale ondernemers en biologische producten te werken. 
Dus de worteltjestaart is van buurvrouw Khaddouj en de 
honing in de muntthee van imker Abderrahim. Naast koffie 
en gebak kun je bij Espresso Dates ook terecht voor salades 
en superfoodsmoothies.
Espresso Dates, 2e Middellandstraat 27

Nog steeds trek in zoet? Ga dan naar Marockoekjes aan de 
Nieuwe Binnenweg 375b voor echte Marokkaanse chebakia.

Jonathan van Noord
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 Olivier Doesburg kreeg de opdracht 
 een praktische stoel te ontwerpen 
 voor bezoekers van museum 
 Boijmans Van Beuningen. Het resul- 
 taat is niet om op te zitten maar om 
 naar te kijken, in datzelfde museum. 

Je stoel achter glas?
‘Ieder semester draait om een opdracht uit 
de praktijk. Dat was deze keer het ontwer-
pen van een stoel voor Boijmans die mak-
kelijk ingeklapt en meegedragen kan wor-
den. Ik ontwierp een stoel van karton met 
honingraatstructuur. Stevig en handzaam. 
Het opent als een boek en er kan ook een 
plaatje op de voorkant.’

Maar hij wordt niet geproduceerd?
‘Nee, maar misschien wel de iets makkelij-
ker te produceren stoel van een klasgenoot, 
die ook in Boijmans staat. De docenten, op-
drachtgevers en Boijmans hebben samen 
8 ontwerpen uitgekozen (van de 45 stu-
denten, red.). Ik ben dus niet de enige! Dat 
wil ik even benadrukken. Ik heb alleen het 
voortouw genomen bij het inrichten van de 
tentoonstelling.’ 

Wat doe je over tien jaar?
‘Geen idee. Ik vind de opleiding leuk, maar 
het is niet mijn passie. Het designgedeelte 
trekt me niet echt. Ik vind het wel leuk om 
technische oplossingen te bedenken. Ik sleu-
tel ook graag aan motoren. Verder houd ik 
van drummen en reizen. En ik heb een bij-
baan als kok in een restaurant. Vind ik ook 
erg leuk.’

Koksopleiding gedaan?
‘Nee, dat is alleen één jaar ervaring. School 
is voor mij niet de ideale manier van leren. 
Ik werk liever met mensen die iets goed kun-
nen, zodat ik ze kan nadoen. Ik kan dan ook 
niet wachten op mijn stageperiode, volgend 
jaar!’
O   Olmo Linthorst

De stoeltjes zijn te zien in de Kunst Studio van 
museum Boijmans Van Beuningen, in ieder 
geval tot eind april en waarschijnlijk ook nog in 
mei. De Kunst Studio bevindt zich in het gratis 
toegankelijke gedeelte van het museum.

OLIVIER DOESBURG (21)
Tweedejaars industrieel product 

ontwerpen (IPO)

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

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

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

Academieplein
• Instituut voor Engineering en 

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

Blaak/Wijnhaven 61
• Instituut Willem de Kooning Academie 
Wijnhaven 61, 3011 WJ Rotterdam
Telefoon (010) 794 47 47
Blaak 10, 3011 TA Rotterdam
Telefoon (010) 794 47 50

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

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

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

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




