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<EVALIEN LANG
Freelance-illustrator
Wansmaak is een van 
haar inspiratiebronnen. 
Getuige ook de ‘plaatjes 
van de dag’ op haar 
twitter @evalienlang. 
Maar voor Profielen liet 
ze zich inspireren door 
het thema scriptiehulp, 
p.12.

<JOHN JANSSEN
Fotograaf
Mode, advertising, 
portretten, land-
schappen, film; de 
Rotterdamse fotograaf 
John Janssen is van 
alle markten thuis. 
Bekijk zijn portretten 
van HR-mannen met 
baarden, p.18.

ANNE BAKKER>
Freelancejournalist

Over het werk van een 
abortusverpleegkundige 

lees je niet vaak. Anne 
Bakker interviewde 

oud-student Liza die uit 
veiligheidsover-

wegingen niet 
herkenbaar in beeld 

mocht, p.30.

 Aan dit nummer werkten mee: 
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In memoriam

Ron de Bruin

Zaterdag 17 mei namen wij afscheid van onze collega Ron de Bruin. 
Honderden studenten en oud-studenten kwamen hem de laatste eer 
bewijzen, een teken van de betrokkenheid van Ron bij onze studenten.

Ron is ‘een icoon’ op onze stagescholen.
Met veel passie gaf hij bijna 40 jaar fantastische geschiedenislessen, 
schreef diverse basisschoolmethodes en een pabo geschiedenisdi-
dactiekboek. Onvermoeibaar nam hij ieder jaar studenten mee met 
inhoudelijk top voorbereide excursieweken naar België, Berlijn, Rome 
en ‘de velden van weleer’. Zijn creativiteit zette hij in door studenten 
musicals en projecten uit te laten voeren, waar honderden kinderen 
naar toe kwamen en van genoten. Vol originaliteit initieerde hij 
culturele dagen, excursies naar cultureel erfgoed en vieringen.
Het HR focuspunt ‘binding, een relatie opbouwen met je studenten’ 
is bij ons al jaren, mede door Ron, schoolcultuur.

Voor al zijn activiteiten putte onze grote verteller uit zijn ‘verhaaltjes-
fabriek’. Zijn doel was dat studenten als leerkracht basisonderwijs 
zelf kinderen zouden uitdagen, boeien en liefde voor kennis zouden 
meegeven.

Studenten noemen Ron een wandelende encyclopedie, inspirator, het 
goede voorbeeld, het luisterende oor, de snelle vooroploper, de man 
die je liet lachen tijdens de les, topdocent, uniek en oprecht mens.

Het adagium van Ron voor collega’s en studenten: ‘Goed onderwijs 
valt of staat met de inzet van de mens voor de klas en met een grondige 
voorbereiding.’ ‘Je moet er 100 procent en meer voor gaan, dan krijg je 
er veel voor terug en ervaar je de kick van het lesgeven.’

Ron was geen gemakkelijk mens. Hij legde de lat hoog, voor collega’s 
en studenten. Wie niet aan zijn verwachtingen voldeed, kreeg het te 
horen, niet altijd op prettige wijze. Dat werd geaccepteerd, omdat het 
uit gedrevenheid voor goed onderwijs voortkwam. Ook aan zichzelf 
stelde hij hoge eisen. Hij besteedde enorm veel vrije tijd ’s avonds en 
in het weekend aan zijn lessen en alle andere activiteiten. Alles moest 
goed overdacht, uitputtend bestudeerd en perfect in orde zijn. 
Bijna dagelijks, afwisselend met humor of bitterheid, pleitte Ron, 
terecht! voor meer tijd voor voorbereiding en uitvoering van onderwijs 
en voor minder bureaucratisering. Hij gaf daarbij ongezouten kritiek 
op de veroorzakers van de bezuiniging op daadwerkelijk onderwijs.

Ron was een man met veel idealen, talenten en hobby’s. Het was een 
genot om met hem van gedachten te wisselen over boeken, films, docu-
mentaires, kunst en politiek. 
Wij gaan Ron, zijn eruditie en zijn dynamiek heel erg missen.

We wensen Mar, Stef en Tim nogmaals veel sterkte met het verwerken 
van dit verlies. 

Lia Lugthart, onderwijsmanager pabo 

Op de cover
DE BAARD

08

Overleeft Oranje de 
groepsfase en wie staat er 
in de finale? Profielen vroeg 
studenten die hun studie 
combineren met voetbal om 
hun expertoordeel.

Hoe doe je dat? Studeren 
en tegelijkertijd een kind 
grootbrengen. Nina weet 

er alles van: ‘Ik moet 
mijn keuze vaak 

verdedigen.’

STUDEREN 
MET EEN KIND

Rotterdam, baardenhoofdstad 
van Nederland. John Janssen 
fotografeerde vijf bebaarde 
HR-mannen op locatie bij 
Schorem en de New York 
Barbershop.

DE VOETBALKANTINE

1810

NIEUWS: 
04 Infographic: prestatieafspraken
05 Keuzegids deeltijd en duaal
09 De uitspraak: levenslang geschorst
17 Nederlandse docenten werken hard



54 PROFIELENPROFIELEN

DE KAALSLAG IN HET PUBLIEK BEKOSTIGDE 
DEELTIJDONDERWIJS DUURT ONVERMINDERD 
VOORT. Ook dit jaar is de instroom weer met tien 
procent gedaald en zijn er tientallen opleidingen 
gesloten. Sinds 2003 is het aantal eerstejaars in het 
bekostigde hbo gehalveerd naar krap achtduizend.
Een aantal grote instellingen als de Hanzehoge-
school, Avans Hogeschool (Breda) en Windes-
heim (Zwolle) houdt het deeltijdonderwijs nog 
enigszins op peil. Dat zijn meteen de hogescho-
len waar de studenten en deskundigen van on-
derwijskeurmeester NVAO het best te spreken 
zijn over het onderwijs, aldus de Keuzegids. Ze 
scoren ruim zestig van de honderd punten. Ook 
bij Saxion Hogescholen, vorig jaar nog de best 
beoordeelde grote hogeschool met deeltijdonder-
wijs, overheerst de tevredenheid.

scores Hogeschool Rotterdam
De HR komt in de instellingsranking van de 
hogescholen niet voor. Door de magere scores 
valt een aantal hogescholen, waaronder de Ho-
geschool Rotterdam, buiten de top 10, schrijft de 
Keuzegids. Van de 43 beoordeelde opleidingen 
scoren er slechts negentien 55 punten of hoger.
Bij de kleine aanbieders scoort de Gereformeerde 
Hogeschool in Zwolle (84,5) het hoogst, gevolgd 
door pabo De Kempel in Helmond (82,5) en de 
Marnix Academie in Utrecht (80,5).
De allerbest beoordeelde deeltijdstudie is die van 
de toneelschool in Maastricht met 98 punten.

laatste Keuzegids deeltijd?
De verschraling van het deeltijdonderwijs 
heeft ook gevolgen voor de Keuzegids. Er zijn 

steeds minder opleidingen te vergelijken en ook 
het aantal lezers neemt af. Een andere steen des 
aanstoots is dat het niet-bekostigde deeltijdon-
derwijs steeds ondoorzichtiger wordt. Com-
merciële aanbieders als NCOI en LOI, die de 
afgelopen jaren een groeiend aantal deeltijd- en 
duale opleidingen aanbieden, werken niet mee 

aan de Nationale Studentenenquête en maken 
geen controleerbare rendementscijfers openbaar, 
stelt de redactie. ‘Gezien deze ontwikkelingen is 
de zesde aflevering van de Keuzegids Deeltijd & 
Duaal waarschijnlijk de laatste geweest.’O   
HOP, Hein Cuppen/Profielen

Magere scores 
in Keuzegids Deeltijd
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ZEVEN PROCENT VAN DE BEKOSTIGING, ZO’N 12 MILJOEN EURO, 
WORDT AFHANKELIJK VAN DE GELEVERDE PRESTATIES VAN 
HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN. Het meest opvallend zijn 
de afspraken over het opkrikken van het opleidingsniveau 
van docenten. In 2012 had 54 procent van de HR-docenten 
een mastertitel. Geen enkele andere hogeschool had zo weinig 
masterdocenten binnen de poorten. In 2015 moet 70 procent van 

de docenten een masterdiploma op zak hebben. Inmiddels staat dit 
percentage op 60,3. 
Verder ging de Hogeschool Rotterdam uit van kleine verbeteringen, 
zoals een stijging van het diplomarendement met één procent. In de 
praktijk nemen uitval en switch – waarschijnlijk door het gestegen 
niveau − juist toe.O Dorine van Namen

Van alle beoordeelde deeltijd- en duale opleidingen scoort 53 procent ondergemiddeld. 
Vorig jaar was dat 44 procent. Vastgoed en makelaardij scoort het best. 

De lerarenopleiding Frans het slechtst.

NIEUWSINFOGRAPHIC

TOP 5 BEST BEOORDEELDE 
HR-OPLEIDINGEN 
     TOTAALSCORE  RANKING
Vastgoed en makelaardij duaal  80 ++   1/1
Lerarenopleiding Duits   78 ++   2/8
Management in de zorg   76 ++   4/7
Elektrotechniek duaal   70 +   1/1
Logistiek en economie   70 +   1/2

TOP 5 SLECHTST BEOORDEELDE 
HR-OPLEIDINGEN 
     TOTAALSCORE  RANKING
Lerarenopleiding Frans   34 ---   6/7
Verpleegkunde     38 --   12/12
Verpleegkunde duaal   38 --   12/13
Werktuigbouwkunde duaal  44 --   7/8
Lerarenopleiding Nederlands  44 --   11/11  

De symbolen (+, -) geven aan of een opleiding beter of slechter scoort dan het landelijke 
gemiddelde. Opleidingen met ++ of +++ krijgen het predicaat topopleiding. Dat geldt voor 

vastgoed en makelaardij duaal, lerarenopleiding Duits en management in de zorg.

Op profielen.hr.nl vind je de complete tabel met de ranking van alle beoordeelde HR-opleidingen. 
Zoek op Keuzegids. Zie ook de cijferkolom op p. 6. www.keuzegids.org
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  CIJFERS:                 

KORT

44 80 60 98Vorig jaar was dat 
44 procent.

Vastgoed duaal krijgt 80 
punten. Voltijd scoort 
deze opleiding er 58.

De deeltijdopleiding bedrijfs-
economie scoort 60 punten, 
de voltijdopleiding 46.

De allerbest beoordeelde deeltijd-
studie is die van de toneelschool in 
Maastricht met 98 punten.

Van alle beoordeelde HR-
deeltijdopleidingen scoort 53 
procent ondergemiddeld. 53 52 Elektrotechniek deeltijd 

scoort 52 punten, de 
voltijdopleiding 78.

Studenten komen met TROTS ROTTERDAMS BIER
TOERISTEN IN ROTTERDAMSE HOSTELS LATEN ZICH 
DE BIERTJES INMIDDELS SMAKEN, EN PARTICU-
LIEREN KOCHTEN AL DE NODIGE SIXPACKS. Trots 
Rotterdams Bier, een initiatief van tweedejaars 
small business en retail management Robin van 
Rijsoort, Max Klootwijk en Roy Zwolsman, is 
voorzichtig een succes aan het worden. Trots is 
een blond bier, te vergelijken met Leffe Blond. 
De studenten moesten als schoolopdracht een 
onderneming opzetten. Robin: ‘We zochten naar 
iets dat past bij Rotterdam én betaalbaar is. Trots 

Bier paste helemaal in het plaatje. Want zeg nu 
zelf, er is in Nederland maar één echte skyline en 
dat is die van Rotterdam. Dat is een van de vele 
redenen om trots te mogen zijn op Rotterdam. 
Als Trots als schoolonderneming stopt, willen wij 
er sowieso mee doorgaan.’
Dat komt goed uit, want de studenten hebben 
inmiddels de Rotterdamse Startersprijs 2014 ge-
wonnen: een jaar lang gratis kantoorruimte voor 
twee personen in het Groot Handelsgebouw.

Het pop-uprestaurant 
Happietaria in voormalig 
café De Unie heeft dit jaar 
37.000 euro ingezameld. 
Bijna tweeduizend eters 

schoven aan in het tijdelijke 
restaurant. Doel was 30.000 
euro ophalen voor stichting 
Tear die zich met een lokale 
partner in Bolivia inzet voor 
de opvang van slachtoffers 

van vrouwenmishande-
ling. Dat is dus ruimschoots 
gelukt. Initiatiefnemer en 
derdejaars small business 

en retail management Johan 
Witte is meer dan tevreden. 
‘Dit is wel heel tof, ja. We 

hebben het met 150 vrijwil-
ligers gedaan, dus het was 

ook een heel leerzame erva-
ring om zo’n groot project te 
draaien. Ik moet deze maand 

echt afkicken.’
In Rotterdam bestaat 

Happietaria al vanaf 1994. 
www.happietariarotterdam.nl.

€ 37.000 VOOR 
SLACHTOFFERS 

VROUWEN-
MISHANDELING

Studentenkamers zijn in Rotterdam 
iets goedkoper geworden. Bewoners 
betaalden in 2013 gemiddeld 451,90 
euro per maand, inclusief gas, water en 
licht. Een jaar eerder was dat nog 458 
euro. Ook het aanbod aan Rotterdamse 
kamers nam het afgelopen jaar af, 
van 10.619 naar 10.190. Dat blijkt 
uit de gegevens van Kamernet, de 
grootste bemiddelingswebsite voor 
studentenkamers.

Bron: Keuzegids Deeltijd, www.keuzegids.org

Studentenkamers 
in Rotterdam 

iets goedkoper

NIEUWS

AANVULLING
Tevreden 

medewerkers 
bij EAS

In het vorige nummer van Profielen 
schreven we over werkdruk en de 
uitkomsten van de medewerker-
tevredenheidsonderzoeken bij de 
onderwijsinstituten. Het onderzoek 
van EAS (engineering en applied sci-
ence) is wel in de siteversie van het 
verhaal, maar niet in het blad mee-
genomen. Daarom alsnog de cijfers. 
EAS heeft tevreden werknemers, zo 
blijkt. Ze zijn in 2013 zelfs tevredener 
(7.3) dan bij de meting in 2011 (6.8). 
Ook de werkdruk is omlaaggegaan: 
was een 5.7 in 2011 en is een 6.2 in 
2013. Daarmee scoort EAS beter dan 
het HR-gemiddelde van 6.8 voor te-
vredenheid en 5.8 voor werkdruk. 
Bovendien zijn de medewerkers op 
geen enkel ondervraagd onderdeel 
minder tevreden dan in 2011.

Studenten die als mentor werken, 
helpen kinderen uit het basis- of 
voortgezet onderwijs met huis-
werk, loopbaankeuze en het ver- 
groten van hun zelfvertrouwen. 
Je levert zo een belangrijke bijdrage 
aan hun toekomst en verbetert 
tegelijkertijd je vaardigheden als coach 
en begeleider. 
Wil je ook mentor worden? Meld 
je dan (vanaf 13 juni via Osiris) aan 
voor het keuzevak Mentoren op 
Zuid. Tijdens dit keuzevak werk je 
een dagdeel per week samen met 
een van de scholen op Zuid. Om 
een goede band met ‘jouw kind’ 
op te bouwen en echt te werken 
aan je ontwikkeling als coach is het 
belangrijk dat je dit keuzevak twee 
onderwijsperiodes volgt.
Meer info: Nienke Fabries, 
n.m.fabries@hr.nl.
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WAT? ZOENEN OP DE EERSTE DATE HEEL GESCHIKT VOOR: DATERS DIE 
ELKAAR AANTREKKELIJK VINDEN EN IETS VAN INTERESSE HEBBEN 
IN IETS VAN EEN GEZAMENLIJKE TOEKOMST, AL IS HET MAAR EEN 
PAAR UUR ZONDER KLEREN MINDER GESCHIKT VOOR: DATERS DIE 
ONPASSELIJK WORDEN VAN ELKAARS AANBLIK BEOORDELING: *****

EEN ZOEN IS WAT MIJ BETREFT DE PERFECTE AFSLUITER VAN EEN 
GESLAAGDE DATE. Tenzij je van het idee een beetje moet overgeven 
in je mond is er eigenlijk geen reden om het niet te doen. Uit weten-
schappelijk onderzoek blijkt dat het goed voor je is (echt waar!) en 
het is lekker, meestal. 
Het is zo’n beetje het einde van m’n date met Timo en het was een 
geslaagde avond. Terwijl de serveerders bordjes met lekkers brach-
ten, hadden we leuke gesprekken. Er werd voorzichtig voetjegevrijd 
en we deelden zelfs onze toetjes. 
Op weg naar de auto legt hij zijn arm om mijn schouders, ik dra-
peer mijn arm om zijn heup. Het is onvermijdelijk dat er gezoend 
gaat worden, de vraag is wanneer. Als hij zich naast z’n auto naar 
me toe buigt, denk ik dat het zover is. Terwijl hij me aankijkt, komt 
hij steeds dichterbij, tot ik een klik hoor en hij het portier voor me 
openhoudt. ‘Galant hoor’, zeg ik lichtelijk teleurgesteld. Hij grijnst.
Zijn z’n romantische gevoelens voor mij bekoeld in de avondlucht? 
De rit naar huis is stiller. Hij pakt m’n hand vast tijdens het sturen, 
maar is vooral druk met het verkeer. Hij parkeert en met openge-
klapte paraplu loopt hij me naar de voordeur. Als ik de sleutel in het 
slot steek, voel ik z’n lijf tegen me aan. Hij draait me om, tilt m’n kin 
op, kijkt me aan en drukt langzaam z’n lippen op de mijne. 
Konden alle zoenen maar zo magisch zijn als de eerste. De wereld 
verdwijnt en alles is even mond en handen. Ik heb geen idee hoe 
lang het duurt, maar de wereld sijpelt weer langzaam m’n bewustzijn 
binnen. De paraplu is verdwenen en ik voel de regendruppels vallen. 
‘Mag ik anders binnenkomen voor een kop thee?’ De vraag klinkt 
onschuldig, maar z’n blik is dat allerminst. 
Zoenen op de eerste date vind ik prima, maar seks. Daar moet ik nog 
even over nadenken. Om tijd te winnen druk ik m’n lippen weer op 
de zijne.O
Tosca Sel is oud-stagiaire van Profielen en date-deskundige. 
Ze schrijft o.a. voor Viva, Veronica Magazine en Glamour.

ALS ER OOK MAAR IETS 
VAN INTERESSE IS: zoenen!

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

Meld je aan voor 
het keuzevak Mentoren 

op Zuid

 Wanted: 
 Mentoren op Zuid 
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 TENTAMENS LATEN MAKEN  DOOR EEN ANDER:  LEVENSLANG GESCHORST 

ALS JE EEN TENTAMEN EEN PAAR KEER NIET HAALT, KUNNEN ER 
UIT PURE FRUSTRATIE BEDENKELIJKE IDEEËN BIJ JE OPKOMEN. 
Stel bijvoorbeeld dat je iemand anders je tentamen laat maken.
Zoiets zal ook A, student werktuigbouwkunde, gedacht hebben. 
Afgelopen schooljaar heeft hij meerdere tentamens door iemand 
anders laten maken, ontdekten zijn docenten. Ze kwamen erachter 
doordat A ineens uitzonderlijk goede cijfers haalde voor vakken 
waar hij eerst voor faalde. 
Na deze ontdekking wachtten de docenten op het eerstvolgende 
tentamen, zodat ze er een heterdaadje van konden maken. Net 
nadat dit tentamen was begonnen, haalden twee medewerkers 
van het Instituut voor Engineering en Applied Science (EAS) de 
handlanger van A, laten we hem B noemen, uit de bankjes. De 
handlanger bleek een ex-student van dezelfde opleiding te zijn, 
die na zijn propedeuse was overgestapt naar een technische uni-
versiteit. Ook A was tijdens dit tentamen nog in het gebouw. Beide 
studenten schrokken hevig en betuigden hun spijt tegenover de 
medewerkers.
Daarop liet de examencommissie van EAS de oude tentamens van 
A onderzoeken door een forensisch bureau. Aan de hand van een 
handschriftanalyse van tentamens en presentielijsten kon dit bu-
reau vaststellen dat zes tentamens weliswaar de naam van A dra-
gen, maar niet door hem zelf zijn gemaakt. 
De examencommissie heeft A de maximale straf opgelegd: een jaar 
uitsluiting van tentamens. Vervolgens heeft ze het bestuur van 
de Hogeschool Rotterdam gevraagd om A definitief uit te schrij-
ven van de opleiding, een verzoek dat door het college is geho-
noreerd. Deze maatregel nam het bestuur van de HR slechts één 
keer eerder. 
De student is niet in beroep gegaan tegen zijn straf. En zijn hand-
langer is de toegang tot alle gebouwen van de HR ontzegd, laat een 
woordvoerder van de HR weten.O    Olmo Linthorst

Soms denken mensen dat ze een soort Johan Derksens zijn, 
deze jongens die een voetbalcarrière combineren met een HR-studie. 

En wij denken dat ook. Daarom vroegen we hun expertoordeel over het WK. 
Onder het genot van een AA'tje kijken onze experts in de glazen bol. 

Locatie: de kantine van het jeugdcomplex van Excelsior.

Het WK voetbal  
Nagelbijten, juichen of huilen?

KEVIN KAMERBEEK 
CORTES (18)
Eerstejaars 
sportmarketing 
en management
Club: Excelsior (seizoen 
2013/14)
Positie: rechtsback

Zijn achternaam 
verraadt zijn dubbele 
afkomst: Kevin heeft 
zowel Nederlandse als 
Chileense roots en dat 
maakt de poulefase van 
Oranje tot een extra 
pikante gebeurtenis 
in zijn gezin. Moeder 
is honderd procent 
Chileense, vader is 
honderd procent 
Hollander. Welk shirtje 
trekt hij straks aan? Zijn 
oranje of rode? Kevin 
kan niet kiezen. 
‘Die wedstrijd kijk ik in 
ieder geval in de kroeg 
met mijn vrienden, en 
niet thuis. Het wordt vast 
een gelijkspelletje, denk 
ik. Hoop ik.’

NICK DEJALLE (18)
Eerstejaars sportmarke-
ting en management
Club: Sportclub 
Feyenoord (seizoen 
2013/14)
Vitesse Delft (komend 
seizoen)
Positie: linker centrale 
verdediger

Nick Dejalle ziet enorm 
uit naar het WK. 
‘Ik streep nog net de 
dagen niet door op de 
kalender.’ Het vorige WK 
staat in zijn geheugen 
gegrift. ‘Ik heb er echt 
van genoten, tot die 
tegengoal in de finale.’ 
De Belgische vrienden 
met wie hij keek, 
worden dit jaar niet 
opnieuw uitgenodigd. 
‘Ze vonden het net iets 
te leuk dat we verloren’. 
Voetbal is heerlijk, maar 
hard. Dat heeft hij zelf 
ook ervaren. Als kleine 
jongen was hij het 
talentje, maar eenmaal 
gescout is het een harde 
wereld. Daarom speelt 
Nick volgend seizoen 
weer even bij zijn oude 
club om het plezier in 
het voetbal terug te 
winnen. De droom op 
een profcarrière blijft 
trouwens overeind. En 
de poulewedstrijden van 
Nederland? ‘Die kijk ik 
thuis met mijn vader. 
Misschien nodig ik nog 
wat vrienden uit en 
plakken we er een FIFA-
avondje aan vast.’

    Kevin:   Nick:
13 juni: Nederland-Spanje  1-2   1-3
18 juni: Nederland-Australië 2-0   een sneaky 1-0
23 juni: Nederland-Chili  gelijkspel   2-1

Nederland gaat door?  Twijfelgevalletje  Tot de laatste 16
Finale tussen?   Brazilië-Argentinië  Brazilië-Argentinië
And the winner is…  Brasil!   Kan beide kanten op

O Esmé van der Molen
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‘JE BENT EEN KEER UITGEGAAN, HEBT EEN ONENIGHTSTAND GEHAD, 
BENT PER ONGELUK ZWANGER GERAAKT, DE VADER IS UIT BEELD EN JE 
GAAT HET ALLEEN DOEN. Dat is zo’n beetje wat mensen denken als ze mij 
met Gemma, m’n luiertas en m’n schooltas zien wandelen. Het is soms 
alsof ik met een schandpaal om m’n nek loop. Ieder paar ogen dat in 
mijn rug prikt, voelt als een veroordeling. Dat hoeft natuurlijk helemaal 
niet zo te zijn, soms kijken mensen alleen uit nieuwsgierigheid, maar het 
voelt toch niet lekker.
‘Toen ik in 2011 ontdekte dat ik in verwachting was waren m’n vriend, 
m’n vader en ik dolenthousiast. De timing was wel wat onhandig. Ik had 
net m’n kappersdiploma gehaald en wilde verder studeren. Hbo pedago-
giek sprak me het meest aan omdat ik het interessant vind om te zien 
hoe kinderen zich ontwikkelen en daar graag in die jonge bepalende ja-
ren bij betrokken wil zijn. Omdat ik met mijn mbo 3-diploma geen start-
kwalificatie had voor het hbo, moest ik een 21+ -test doen. Een maand 
na de keizersnede heb ik hem krom van de pijn gemaakt en gehaald. Ik 
wilde het zo verschrikkelijk graag en het lukte, gelukkig.

MUUR VAN KRITIEK
‘Vanaf het moment dat ik mensen vertelde dat ik zwanger was, heb ik we-
kelijks gehoord dat ik m’n kind zou schaden als ik ging studeren. Ik werd 
niet gefeliciteerd met mijn aanstaande moederschap, maar liep tegen een 
muur van kritiek. En nog steeds. Kennissen en zelfs docenten stellen me 
de brutaalste vragen: Hoe oud ik eigenlijk ben, wat me bezielde en of de 
vader nog in beeld is? Ongenuanceerd en soms ronduit kwetsend.
‘Natuurlijk heb ik ook getwijfeld of het wel zo’n goed idee was om te gaan 
studeren. Mensen hebben een rijtje in hun hoofd: je gaat studeren, wordt 
verliefd, haalt je diploma, gaat samenwonen, krijgt een baan en pas dan 
is het tijd voor je eerste kindje. Er wordt verwacht dat je het zo doet en 
dat je niet meer kan gaan studeren als je op jonge leeftijd moeder wordt. 
Dat beeld is nergens op gebaseerd. Ik keek naar de mogelijkheden en was 
ervan overtuigd dat mijn vriend en ik het aankonden. En dat bleek ook 
zo te zijn. Gemma deed het goed en ik haalde m’n propedeuse in een jaar. 

WEINIG CONTACTUREN
‘Het hbo heeft weinig contacturen dus ik ga net als m’n klasgenoten een 
paar uur per dag naar school. Die uren is Gemma bij een gastouder in de 
straat en de rest van de dag ben ik thuis met haar. Zij doet ‘s middags een 

dutje en gaat ‘s avonds op tijd naar bed, dus ik heb veel tijd om aan school 
te werken. Als je mij vraagt of het ideaal is zeg ik volmondig ‘nee’, maar 
het is niet onmogelijk. Je moet goed kunnen plannen en de discipline heb-
ben om je aan die planning te houden. Als het zwaar wordt, en dat wordt 
het, moet je je doel voor ogen houden.
‘Ik volg dezelfde lessen als alle andere studenten op mijn opleiding, 
school houdt geen rekening met studerende ouders. De overheid wel, er 
zijn allerlei toelages en subsidies. Toen ik aan m’n opleiding begon, heb ik 
alles zelf uitgezocht. Daar had ik best hulp bij kunnen gebruiken. Nu help 
ik andere ouders via het steunpunt Studerende Ouders aan Zet van de HR 
(zie kader). En dat vind ik superleuk om te doen.

FULLTIME STAGE
‘Ik moet tot m’n 67e werken, minstens, dus ik wil graag iets gaan doen waar 
m’n passie ligt. Het hbo vraagt veel van me en soms heb ik weleens slape-
loze nachten omdat ik iets af moet maken, maar ik weet waarvoor ik het doe 
en dat houdt me op de been. Ik heb jeugdzorg gekozen als uitstroomprofiel 
en daarvoor moet ik het derde schooljaar fulltime stage lopen bij Bureau 
Jeugdzorg. Ik weet nu al dat het een superzwaar jaar gaat worden, maar 
mijn einddoel is werken in de jeugdzorg en dat is deze investering zeker 
waard. Als ik straks afgestudeerd ben, gaat Gemma naar de basisschool en 
heb ik de tijd en de opleiding om aan m’n droombaan te beginnen.’O   
Tosca Sel

Nina Meyer (24) is tweedejaars pedagogiek en moeder 
van dochter Gemma (2). Ze vindt het moederschap goed met 

de opleiding te combineren, maar moet haar keuze regelmatig verdedigen. 
Zelfs tegenover sommige docenten. Nina: ‘Het is moeilijk je rug recht 

te houden als iedereen verwacht dat je zult falen.’

‘Ik studeer tijdens 
haar middagdutje’

INTERVIEW

STEUNPUNT STUDERENDE OUDERS AAN ZET
De HR heeft een steunpunt voor studerende ouders: Studerende 
Ouders aan Zet. Je kunt er terecht voor praktische informatie over 
zaken als subsidies en toeslagen, studieplanning, budgetteren en 
schuldhulpverlening. Het steunpunt wordt gecoördineerd door 
Suzanne Melfor die zelf ook een studerende moeder was en vier jaar 
geleden afstudeerde. Het steunpunt biedt advies aan alle ouders die 
het kunnen gebruiken, organiseert het keuzevak ‘Studie combineren 
met kinderen’ en themabijeenkomsten. 
Locatie: Museumpark, kamer MP.H00.050. Open: ma, di, wo 9.00-17.00 
uur. Telefoon: 010-7945113, e-mail studerendeoudersaanzet@hr.nl

STUDERENDE 
MOEDER NINA
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‘IK HEB DE SCRIPTIE DOOR EEN 
ANDER LATEN CONTROLEREN, 

MAAR IN DE BASIS IS HET 
MIJN PRODUCT.’

 Tekst: Olmo Linthorst Illustratie: Evalien Lang

SARAH WILDE EIGENLIJK HAAR EIGEN NAAM GEBRUIKEN, OMDAT 
ZE VINDT DAT ZE NIETS VERKEERD HEEFT GEDAAN EN DIE BOOD-
SCHAP EXPLICIET WIL UITDRAGEN AAN MEDESTUDENTEN. Maar 
daar komt ze na het gesprek op terug. Niet dat ze iets verkeerd gedaan 
heeft, benadrukt ze, maar ze wil niet dat haar diploma in gevaar komt 
omdat ze iemand heeft ingehuurd om haar met haar scriptie te helpen. 
Sarah is dus niet de echte naam van Sarah. 
Vorig jaar haalde ze haar hbo-diploma bij een economische opleiding. 
Ze wilde haar studie met een goede scrip-
tie bekronen, met onderzoek dat ook nuttig 
zou zijn voor haar werkgever. Om er zeker 
van te zijn dat ze op de goede weg was, liet 
ze zich begeleiden door een gepensioneerde 
docent van de HR, Mariët Herlé.
Herlé keek de scriptie van Sarah meerdere 
keren na op structuur, opbouw, beantwoor-
ding van de hoofd- en deelvragen en op 
spelling en grammatica. ‘Mijn Nederlands is niet slecht’, zegt Sarah, 
‘maar op een gegeven moment zie je je eigen fouten niet meer.’
Sarah studeerde af met een ruime voldoende. Zonder de hulp van 
Herlé had ze dat niet in anderhalve maand gehaald. ‘Ik heb de scriptie 
gemaakt. Ik heb het alleen door een ander laten controleren, maar in 
de basis is het mijn product.’
Dat laatste is belangrijk. Het is de reden waarom examencommis-
sies hun bedenkingen hebben bij de toename aan scriptiebureaus. De 
scriptie moet namelijk het werk van de student zelf zijn. En het is voor 
de beoordelaars moeilijk te zien wie zich gedurende het schrijfproces 
met de scriptie hebben bemoeid. Heeft de student zijn scriptie über-
haupt zelf geschreven?

 ‘ZE LEREN HET NIET’ 
Ineens zijn de scriptiebegeleiders overal. Het eerste serieuze bu-
reau was Snelafstuderen.nl, begonnen in 2005. Daarna volgden bu-
reaus als Topscriptie.nl, ScriptieMaster, SCRiBBR, Scriptieklasje en 
Studiecoach. Het is maar een greep uit de 160 bedrijven die zich bij de 
Kamer van Koophandel hebben ingeschreven met het woord ‘scriptie’ 
in de naam of omschrijving. 
De grotere bureaus zeggen natuurlijk allemaal dat ze scripties niet 

(helpen) schrijven. ‘Dat zou fraude zijn’, 
zegt Mirjam de Winter van Topscriptie.nl. 
Er zijn wel studenten die het vragen, zegt 
Pepijn Trietsch van Snelafstuderen.nl, 
‘maar dat is een kleine minderheid.’
‘Voor de meeste studenten is het schrijven 
van de scriptie een kwelling’, zegt Mariët 
Herlé, de betaalde begeleider van Sarah. 
‘Op school leren studenten niet hoe ze 

hun gedachten gestructureerd op papier moeten zetten, dus ik snap 
wel dat ze hulp inroepen.’ 

 AANBOD 
Als ze de scriptie niet schrijven, wat doen die bureaus dan wel? Het 
aanbod is breed, blijkt uit interviews met verschillende bureaus. Van 
motivatiegesprekken tot cursussen SPSS (statistieksoftware), van het 
controleren op spelfouten tot inhoudelijk meedenken. Alles is te koop.
Mirjam de Winter, van Topscriptie.nl, zit in Rotterdam, vlakbij de Kra-
lingse Zoom. Van de ongeveer dertig HR-studenten die ze als klant 
heeft, komen de meeste van de economische opleidingen op de Kra-
lingse Zoom of van de sociale opleidingen op Museumpark. ‘We spar-

Iemand inhuren om je te helpen bij je scriptie. 
Het gebeurt steeds vaker, maar volgens sommigen is het gewoon fraude. 

ACHTERGROND 

SCRIPTIE KWELLING!
  Is het fraude als je 
    scriptiehulp inschakelt? 
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ren met de student, hier op locatie of via Skype. We kijken de scriptie 
na, op taalgebruik, maar ook inhoudelijk. Is het een logisch verhaal? 
Zit er diepgang in? Zijn de juiste modellen gebruikt? We zeggen tegen 
de student: hier wijd je te veel uit of hier moet je juist meer onderzoek 
naar doen. We zeggen: lees dit eens, dan leer je hoe je ervoor kunt 
zorgen dat je enquête betrouwbaardere resultaten geeft. Maar wat we 
absoluut niet doen, is de scriptie schrijven. Ook geen gedeeltes.’
Wat je daarvoor betaalt? Zo’n veertig tot zestig euro per uur, zegt De 
Winter. Dat lijkt aardig marktconform. Ook andere bureaus adverte-
ren met dergelijke uurtarieven. 

 ANGST 
‘Ik hoop dat die bureaus zich terughou-
dend opstellen’, zegt Arthur Stenfert 
Kroese, voorzitter van de examencom-
missie van het Instituut voor Bedrijfs-
kunde. ‘De scriptie moet echt het product 
van de student zelf zijn.’ 
Zijn angst: bureaus die stapels scripties op 
de plank hebben liggen en hele stukken 
tekst kunnen aanleveren voor de scripties van studenten. Hij heeft het 
nog nooit gemerkt, maar als de plagiaatscanner Ephorus geen fraude 
bespeurt, kan het ook lastig te ontdekken zijn.
De rol van de begeleidend docent wordt belangrijker, zeggen alle be-
trokkenen; die zou de student moeten kennen, eerste pogingen, opzet-
jes en proefversies moeten zien. Als een student een ander heeft laten 
schrijven, zou de begeleider dat moeten kunnen merken.
Maar ook als de bureaus geen fraude helpen plegen, vraagt Stenfert 
Kroese zich af, waarom gaan studenten dan niet gewoon naar hun 
docent voor begeleiding? ‘Ze hebben toch collegegeld betaald?’ 
Sarah wil wel uitleggen waarom ze een bureau in de arm nam. En 
waarom ze het wéér zou doen. ‘Ik had een goede begeleider. Hij heeft 
me heel goed richting gegeven. Maar ik wilde hem alleen om hulp 
vragen als ik er zelf niet uitkwam. Ik kan hem toch niet vragen om alle 
spelfouten uit mijn scriptie te halen? Of plat mailen met onbenullige 
vragen? Als je een scriptiebureau inhuurt, stuur je een mail en krijg je 
gelijk een reactie.’
Tijdens het afstuderen miste Sarah ook de steun van iemand die af en 
toe zegt dat je op de goede weg bent, vertelt ze. ‘Het was zwaar. En hoe 
makkelijk is het om op te geven? Ik heb het regelmatig overwogen.’

 FRAUDE! 
De voorzitter van de examencommissie van het Instituut voor 
Engineering en Applied Science (EAS) is stellig: ‘Een scriptie die tot 
stand is gekomen met behulp van een scriptiebureau zullen wij al 
snel behandelen als een vorm van fraude’, zegt voorzitter Corrie 
Righolt-Dam. 
Misschien is het nog toelaatbaar als een ander een spelfout of vorm-
geeffout uit de scriptie haalt, zegt Righolt-Dam, maar dat was het dan 
ook. ‘Inhoudelijk meedenken, tips geven of zinnen herschrijven, dat 
is allemaal fraude. Het is dan niet meer het werk van de student zelf.’ 
Bovendien vindt ze het een vervelende gedachte dat diploma’s op deze 
manier steeds meer te koop lijken te zijn. 
Nu weet de examencommissie van EAS ook wel dat het om nau-
welijks te controleren invloeden op de scriptie gaat (bij EAS is het 
meestal een verslag van een onderzoek, zegt Righolt-Dam), maar 
principieel is het volgens de voorzitter onwenselijk dat anderen zich 
inhoudelijk met de scriptie bemoeien.
Praktisch bezien is het een heel ander verhaal. ‘Je zou kunnen zeggen 
dat die inhoudelijke invloed overal is’, zegt Hans van der Velden, scrip-
tiebegeleider bij commerciële economie. 
Van der Velden weet van een handvol studenten dat ze zich door een 
bureau heeft laten begeleiden. Hij zou dat zelf niet als fraude aanmerken 

en heeft het dan ook niet bij zijn examencom-
missie aangekaart. Er zijn wel meer oncontro-
leerbare invloeden in het scriptieproces. ‘Stu-
denten die bij een bedrijf afstuderen krijgen 
soms veel hulp van hun begeleider aldaar, ook 
inhoudelijk. Dat is geen fraude. Bij commer-
ciële economie schrijven we studenten een 
boekje voor waarin staat hoe ze een scriptie 
precies moeten opzetten. Ook geen fraude.’
Met anderen over je scriptie praten, mensen 

laten meelezen, kortom invloed van buitenaf op je laten inwerken, je 
zou kunnen zeggen dat het allemaal deel uitmaakt van de intellectuele 
ontwikkeling die bij het schrijven van een scriptie hoort.
‘Vrijwel alle studenten hebben begeleiding nodig, anders zullen ze het 
zeer waarschijnlijk niet halen’, zegt Van der Velden. ‘Ook de master-
studenten die ik begeleid, redden het niet in hun eentje. In die zin is 
geen enkele scriptie helemaal van de student zelf.’

 FEEDBACK 
Gesteld dat scriptiebureaus inderdaad niet meeschrijven, dan kijkt 
Van der Velden liever naar hun stijl van begeleiden. ‘Het is belang-
rijk dat studenten zelf blijven nadenken. Feedback geef ik daarom al-
tijd in de vorm van vragen.’
Schrijven ze wél mee, zoals een tamelijk populaire, anonieme aanbie-
der op Marktplaats expliciet zegt te doen, dan denkt Van der Velden 
dat begeleiders dat goed kunnen doorzien.
‘Als een ander heeft meegeschreven, zie je dat snel. Aan stijlveranderin-
gen bijvoorbeeld. Je ontwikkelt er als begeleider een gevoel voor. Al wil 
ik niet beweren dat ik nooit belazerd kan worden.’O

ACHTERGROND 

Het is onderwijs dat goed bij jongens past, 
de casecompetitie van RBS en kennis-
centrum Innovatief Ondernemerschap. 
Twee dagen lang in een ‘case’ duiken, 
strijden met andere groepjes en 
een zeer begerenswaardige 
prijs voor de winnaars.

PITCHEN 
VOOR 
SILICON VALLEY

BIJDELES...

ER STAAT HEEL WAT OP HET SPEL TIJDENS DE CASECOMPETITIE: EEN 
REIS NAAR SILICON VALLEY, HET WALHALLA VOOR NERDS, TECH-
NEUTEN, ONDERNEMERS EN PIONIERS. Acht studentengroepen ma-
ken kans op deze hoofdprijs. In twee poules pitchen ze om het hardst 
wie er door mag naar de finale.
Aan het einde van de tweede dag hebben groep 2 en groep 6 de 
board het meest overtuigd. De andere groepen moeten nu hun teleur-
stelling verwerken. Geen Silicon Valley dus… ‘We hebben het laten lig-
gen vandaag’, analyseert een deelnemer. ‘Ja, JIJ hebt het laten liggen’, 
is het lollige antwoord van zijn teamgenoot. ‘Ik heb álles gegeven.’ 

 AUTOBRAND 
De poulewinnaars hebben net een half uur de tijd gekregen om zich 
voor te bereiden op hun laatste presentatie voor de board van au-
tomerk Tesla. De case waar de honoursstudenten zich twee dagen 
lang, zonder internet, in hebben verdiept, betreft namelijk deze 
Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Tesla brengt auto’s op 
de markt voor vermogende en milieubewuste consumenten. Tien jaar 
na de oprichting heeft het bedrijf met stevige problemen te kampen. 
Er zijn krasjes op het goede imago gekomen door een aantal auto-
branden, er zijn juridische problemen met de overheid, het huishoud-
boekje kleurt rood, en de fabriek heeft meer capaciteit dan nu wordt 
gebruikt. Welke beslissingen moet het bedrijf nemen om de ooit zo 
zonnige vooruitzichten te realiseren?
Naar Azië gaan, is de oplossing van het groepje van Derrick, Sheila, 
Stefan en Bram. Het is zonde dat de productiecapaciteit niet ten volle 
wordt benut. Als Tesla naar Azië zou gaan, kan het een nieuwe afzet-
markt winnen. Bovendien werkt het samen met Aziatische partners 

als Toyota en Panasonic die de lokale mores kennen en Tesla kunnen 
helpen bij het betreden van de nieuwe markt. Succes in Azië kan 
middelen vrijmaken om de problemen back home in Amerika aan te 
pakken. 
Dan de groep van Johanan, Tiemen, Wilbert en Quirijn. Deze jon-
gens beginnen met een financiële analyse van Tesla. Het is niet best. 
Alleen al de solvabiliteit (mate waarin een bedrijf of instelling in 
staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen) is gekelderd van 
54 procent in 2012 naar 11 procent in 2012. De oplossing voor de 
(financiële) problemen moet volgens het viertal worden gevonden 
in het aanpakken van de prijs, distributie en marketing. Debiteuren 
zouden bijvoorbeeld eerder moeten betalen waardoor er meer geld 
vrijkomt voor marketing, en de verkoop mogelijk een push krijgt.

 JURYBATTLE 
De iPhone-timer klinkt door de zaal. De jury gaat opnieuw in beraad. 
Lector Arne Maas spreekt naderhand van een ‘jurybattle’, want het 
was moeilijk om een winnaar te kiezen. De groep van Derrick kwam 
met een langetermijnstrategie. De groep van Johanan gaf een goede 
financiële analyse. En daarom is er ‘absoluut niet unaniem’ gekozen, 
aldus Maas. Johanan en zijn teamgenoten gaan naar Silicon Valley. 
‘Ach’, zegt een student die buiten de prijzen is gevallen, ‘ze gaan toch 
maar twee dagen.’O   Esmé van der Molen

Aan de casecompetitie deden dertig honoursstudenten mee van RBS 
(Rotterdam Business School), IFM (financieel management), COM (com-
mercieel management) en IBK (bedrijfskunde). De prijs werd beschikbaar 
gesteld door kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap.
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ONDERTUSSEN OP DE STAGE VAN…
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Loopt stage bij 
openbare basisschool 

De Driehoek

DE STAGE IS WAT JE NOEMT ‘EEN UITDAGING’, MAAR DAT IS VOOR 
IEMAND MET AMBITIE ALLEEN MAAR LEUK. Oké, aan het begin 
was het wel even moeilijk, een schakelklas met veel Bulgaarse kin-
deren. ‘Ik dacht: hoe ga ik dit doen? Maar nu zie ik het als een kans 
die niet iedereen krijgt.’
De kinderen spreken of ruziën onderling gerust in het Bulgaars. 
‘Dan komen ze naar me toe: juf, hij heeft gezegd dat…. En dan heb 
ik dat dus niet kunnen verstaan.’
Toch kan ze aardig met ze praten. Met ieder kind op zijn of haar 
eigen taalniveau en voor de klas met veel gebaren en voorbeelden. 
‘Als ze het echt niet snappen, gebruik ik Google Translate. Maar dat 
gebeurt niet vaak.’ 
Op dit moment heeft ze in haar klas zeventien kinderen tussen 
de acht en twaalf jaar oud. Met veel verschillende leeftijden en 

niveaus is het vooral organisatorisch goed opletten. ‘Als je de ene 
groep instructies geeft, zit de andere al snel te kletsen. Je moet 
dus heel duidelijk zijn in je verwachtingen, strenge regels hante-
ren en je lessen goed voorbereiden. Als je onduidelijke instructies 
geeft, merk je dat gelijk aan de hoeveelheid vragen.’
Omdat het verloop in de klas door verhuizingen groot is, pro-
beert Neslihan groepsgevoel te ontwikkelen door veel klassenge-
sprekken te houden. Kinderen vertellen elkaar wat ze gedaan of 
meegemaakt hebben. ‘Dat werkt, merk ik. Het is goed voor hun 
mondelinge vaardigheden Nederlands en ze luisteren graag naar 
elkaar.’
Heeft ze haar roeping gevonden, voor de klas? ‘Ja. Ik kan de kin-
deren goed motiveren. En mijn mentor laat me steeds vaker al-
leen voor de klas staan. Het gaat goed.’O Olmo Linthorst

Neslihan Çimtay (20), 
derdejaars pabo

GIANT TABLET 
VERGEET DE LAPTOP, DE SMARTPHONE, DE IPAD EN ALLE 
APPS. Als je dit leest, ben je als eerste op de hoogte van een 
tamelijk revolutionaire innovatie die het onderwijs definitief 
zal veranderen. Nee, ik heb het niet over Google Glass (dat is 
alweer zo 2015!). We’re talking Big Future here. Let me introduce to 
you Giant Tablet!
Giant tablet (GT) is een interactieve tool die volledig bestaat uit 
natuurlijke materialen; duurzaam en recyclebaar. De mogelijk-
heden die het werken met GT biedt, worden slechts beperkt door 
je eigen verbeelding. De interface bestuur je met een cilindrische 
chalkstick, waarmee je notities op het platte beeldscherm kan aan-
brengen. Geen lullig kontzakschermpje met priegeltoetsjes en 100 
procent spelfoutgarantie. Nee, het standaardmodel GT-scherm is 
ongeveer twee meter lang, één meter hoog en verslaat qua reso-
lutie de retina met verve. De chalkstick is zodanig ontworpen dat 
deze reageert op jouw lichaamskracht, zodat je op organische wij-
ze de lijndikte traploos kan variëren. Dat zorgt voor een intuïtieve 
interface die het werken met GT verheft tot een ervaring die het 
welbekende swipen doet verbleken.
Maar dat is nog niet alles. De meest onderscheidende GT-feature 
is de extreme narrowcast -functionaliteit. Alleen jij en ik zien wat 
erop gebeurt. Geen stiekeme gluurders of datapiraten, want de 
ingebouwde analoge firewall houdt alle zoekmachines en sociale 
media veilig buiten de deur. Eindelijk een platform dat niet lijdt 
aan data-incontinentie, volkomen NSA-proof. Enne, o ja, als infor-
matie eenmaal is gewist, dan valt deze ook op geen enkele manier 
meer terug te toveren. Is dat niet heerlijk veilig?
Je raadt het al: GT is gewoon een schoolbord en chalksticks zijn 
krijtjes. Zucht, waar zijn die dingen toch gebleven? Kan iemand 
mij uitleggen wat er nou eigenlijk beter is aan de smartboards of 
de whiteboards met die verschrikkelijke stiften (sorry: markers)? 
Die dingen zijn duur, meestal leeg of zoek. Nog afgezien van het 
feit dat je ze gemakkelijk aanziet voor permanent markers met als 
gevolg dat je je data niet meer kan wissen. Bloedlink, zeg ik je, 
bloedlink!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 SIEBELINK
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ZOWEL IN HET BASIS- ALS IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
VERDIENEN NEDERLANDSE LERAREN BOVENGEMIDDELD, 
BLIJKT UIT EUROPEES ONDERZOEK. Niet alleen het startsalaris 
is hoog, ook de salarisontwikkeling is beter dan elders: wie lang 
voor de klas staat, verdient veel meer dan een startende docent. 
De best verdienende leraren werken in Luxemburg. In Hongarije 
en Slowakije is het salaris het laagst.

meer uren voor de klas
Voor dat geld moeten Nederlandse docenten gemiddeld wel 
meer uren voor de klas staan dan hun Europese collega’s. Maar 
ook omgerekend naar het salaris per uur komt Nederland nog 
iets boven het Europese gemiddelde uit, samen met bijvoorbeeld 
Spanje en Ierland.

BINNEN VIJF JAAR IS DE HELFT 
VAN DE STARTENDE DOCENTEN ERGENS 

ANDERS GAAN WERKEN.
extra taken

Nederlandse leraren hebben opvallend veel extra taken naast 
het lesgeven. Juist al die extra dingen worden door hen het 
vaakst genoemd als belangrijkste reden om uit het onderwijs te 
stappen. Binnen vijf jaar is de helft van de startende docenten 
ergens anders gaan werken.

lage respons
Die drukte kan de reden zijn dat maar 251 Nederlanders de on-
line enquête van de Europese Commissie hebben ingevuld. In 
de meeste andere landen was de respons een stuk hoger. Veel Ne-
derlanders zeiden desgevraagd dat ze geen tijd hadden: ze moeten 
al meer dan genoeg formulieren invullen.O   HOP, Petra Vissers

Bron: Study on policy matters to improve the attractiveness of 
the teaching profession in Europe; European Union 2013

Nederlandse 
docenten werken hard 

voor hun geld
Nederlandse docenten verdienen over het 

algemeen beter dan hun Europese collega’s. 
Maar de werkdruk ligt ook een stuk hoger 

dan elders: de vele extra taken worden 
vaak als reden genoemd om uit 

het onderwijs te stappen.

NIEUWS



MANNEN MET BAARDEN 
(en snorren)

BEELDREPORTAGE
Rotterdam 
is met recht de 
baardenhoofdstad 
van Nederland. 
Nergens anders 
in het land tieren 
de baard en snor 
zo welig als hier. 
Fotograaf 
John Janssen 
fotografeerde 
vijf bebaarde 
HR-studenten en 
-docenten op locatie: 
bij haarsnijder 
en barbier Schorem 
en de New York 
Barbershop.

 Fotografie John Janssen  Illustratie Maus Bullhorst  Tekst Esmé van der Molen  Djonni Reinita
(student kopopleiding 
economie)

Toen hij zijn baard liet 
staan, ging het snel. 
Binnen een maand 
had hij een serieuze 
baard die met de 
tondeuse op standje 
vier wordt getrimd 
door zijn kapster. 
Djonni’s vriendin had 
al zo vaak gezegd dat 
hij zijn baard moest 
laten staan. ‘Zij is nu 
helemaal happy.’ Wat 
er op de kin bijkwam, 
ging er op zijn hoofd 
af. ‘Ik ben nu heel 
tevreden met mijn 
look. Zonder baard 
heb ik een babyface 
en omdat ik voor de 
klas sta, is het best 
handig om er iets 
ouder uit te zien.’

Nicky Heijmen
Tweedejaars 
Docent beeldende 
kunst en vormgeving

Het begon op een 
vakantie naar Noor-
wegen. Voor het 
gemak liet Nicky 
zijn baard staan. 
Bij terugkomst schoor 
hij hem af, maar 
zonder baard had hij 
‘zo’n stoïcijnse bakkes’. 
Inmiddels loopt 
hij alweer vijf jaar 
bebaard rond. 
Dat staat vriendelijker. 
Een blauwe maandag 
heeft hij nog even een 
snaard geprobeerd, 
een snor-baard zoals 
George Michael, 
maar daar moest 
zijn toenmalige 
vriendin van ‘huilen’. 
Experimenteren met 
baarddracht doet hij 
sindsdien niet meer. 
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BEELDREPORTAGE

Étienne Vermeulen
Docent sociologie ISO

Bakkebaarden, 
een snor, een sik, 
een soulpatch – zo’n 
driehoekje onder je lip 
– al sinds de baard wil 
groeien, heeft Étienne 
ergens op zijn gezicht 
haar zitten. De volle 
baard draagt hij nu 
ongeveer een jaar 
of zeven. 
Eigenlijk maakt hij 
dus per ongeluk 
deel uit van de 
baardenhype. 
Met interesse volgt 
hij de media-aandacht 
voor deze trend en 
de theorieën over 
mannelijkheid. 
‘De paradox is wel 
dat ik bij die verhalen 
altijd foto’s zie van 
gegroomde, haast 
verwijfde baarden.’ 
Zijn eigen – niet-
groomde baard – 
gaat er voorlopig 
niet af. Al was het 
maar omdat hij onder 
de naam De Bebaarde 
Brouwer ook actief is 
als bierbrouwer.

Met dank aan: Schorem, Haarsnijder en Barbier, Nieuwe Binnenweg 113, Rotterdam, schorembarbier.nl



BEELDREPORTAGE

Patricio Ferrada 
Mercado
Praktijkbegeleider 
WdKA

Op de WdKA is hij 
praktijkbegeleider 
in de plastische 
werkplaats. Hij werkt 
met klei, keramiek. 
Vormeloze materialen 
waar iets uit ontstaat. 
Een magisch proces, 
vindt Patricio, die vijf 
jaar geleden vanuit 
het niets – zijn kale 
gezicht – iets liet 
groeien. Een baard 
zorgt voor een 
metamorfose, ervaarde 
hij. En het geeft 
vrijheid: de baard kan 
kort, lang, speels, wild, 
gekortwiekt, de baard 
is ‘plastisch’. 

Niels van der 
Waal
Laatstejaars 
industrieel product 
ontwerpen

Vier jaar geleden liet 
Niels zijn baard staan 
voor een weddenschap 
rond het WK voetbal. 
De baard zou er pas 
afgaan als Nederland 
eruit vloog. We weten 
allemaal hoe dat 
afliep…
Na de finale zat de 
baard eigenlijk wel 
lekker. ‘Dus heb 
ik ‘m nooit meer 
afgeschoren.’ 
Een baard heeft 
meerdere voordelen, 
vindt Niels. Hij ziet er 
beter uit mét, vindt 
hij. ‘En bij de Gall & 
Gall hoef ik me minder 
vaak te legitimeren.’ 
Of hij zijn baard ook 
tijdens dit WK tot 
inzet maakt van een 
weddenschap, weet hij 
nog niet. ‘Maar het zou 
zomaar kunnen.’

Met dank aan: The New York Barbershop, Koninginnenhoofd 1, Rotterdam, newyorkbarbershop.nl
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ACHTERGROND 

 WAT ZIJN ORANJEPREKEN? 
‘Preken met een Oranje in de hoofdrol. Dat zijn voornamelijk lijkpreken, 
preken die zijn uitgesproken en gepubliceerd na het overlijden van een 
van de Oranjestadhouders (1584-1795, red.) of hun familieleden. Naast 
lijkpreken verschenen er ook preken bij geboortes, verjaardagen, inhul-
digingen, belangrijke militaire gebeurtenissen en tijdens crisismomenten. 
‘De preek was een van de belangrijkste communicatiemiddelen in de 
vroegmoderne tijd (15de-19de eeuw, red.) en vergelijkbaar met de 
massamedia van nu. Preken werden in enorme aantallen op de markt 
gebracht, vaak in pamfletvorm. Van sommige preken zijn meerdere 
drukken verschenen. Ik vond het een genot om ze te lezen. De pre-
dikanten van toen konden over het algemeen echt goed schrijven. 
De teksten zijn verhalend en zorgvuldig gecomponeerd. Predikanten, 
vooral de gereformeerde, konden grote invloed uitoefenen op de pu-
blieke opinie. Zij waren eigenlijk een soort Rijksvoorlichtingsdienst 
avant la lettre, al is de invloed van die laatste minder groot dan die 
van de predikanten toen.’ 

 WAT HEB JE ONDERZOCHT? 
‘Ik was benieuwd welk beeld over de Oranjestadhouders én hun vrou-
wen werd neergezet in vroegmoderne preken. Ik heb koppels onder-
zocht, man en vrouw, en deed daarmee genderonderzoek. Wat waren 
mannelijke en vrouwelijke deugden in die tijd?’

 WELKE BEELDEN EN DEUGDEN WAREN DAT? 
‘De preken waren bijna altijd positief van toon. Kritiek op de Oranjes 
kom je in preken niet veel tegen, althans: in de periode van 1600 tot 
1780. Predikanten uit die tijd zagen het als hun plicht om de bevolking 
respect voor de overheden bij te brengen en schetsten het beeld dat de 
stadhouders over bijzondere kwaliteiten beschikten: redders in nood die 
bereid waren hun leven te geven voor vrijheid en godsdienst. Zij wer-
den vergeleken met Bijbelse en klassieke helden als Gideon en Hercules. 
Vergeet niet dat er in deze periode nog geen scheiding was tussen kerk 
en staat. De predikanten werden aangesteld door de overheid en druk-
werk werd gecensureerd. 

Wij hebben de Rijksvoorlichtingsdienst, tijdschriften als Vorsten, royaltywatchers en 
de massamedia om gebeurtenissen rond het koningshuis te duiden en van commentaar 

te voorzien. In de vroegmoderne tijd was deze rol weggelegd voor predikanten. 
Docent bij de lerarenopleiding geschiedenis Matthijs Wieldraaijer bestudeerde 

225 Oranjepreken en promoveerde op dit onderwerp.

‘De vrouwen van stadhouders, die het land bestuurden als hun man in 
het buitenland was, worden niet alleen afgebeeld als voorbeeldige echt-
genotes − mooi, mild, gehoorzaam, geduldig, vriendelijk, moederlijk, 
zorgzaam en vroom − maar kregen ook mannelijke deugden mee. Mary 
Stuart II bijvoorbeeld, de vrouw van Willem III, werd ook als dapper en 
wijs gezien, als een amazone, een strijdster die de troepen aanvoert. 
‘Aan de andere kant werden stadhouders vanaf 1750 ook niet meer al-
leen als dappere krijgsheren beschreven. Willem IV bijvoorbeeld werd, 
net als zijn echtgenote Anna van Hannover, beschreven als teder, lief-
hebbend en gevoelig, vergevingsgezind en vrijgevig. Het lijkt er dus op 
dat eigenschappen die wij mannelijk of vrouwelijk noemen over de sek-
sen werden verdeeld. Afhankelijk van het tijdsgewricht sloeg de wijzer 
door naar mannelijke of juist naar vrouwelijke deugden. 

‘PREKEN WAREN VERGELIJKBAAR 
MET DE MASSAMEDIA VAN NU.’

‘Rond 1780 kwam er steeds meer ruimte voor kritiek op de stadhou-
ders. Na 1795, het einde van het tijdperk van de stadhouders, gaan 
de predikanten helemaal los. Dan is er geen stadhouder meer om bang 
voor te zijn en worden de Oranjebeelden zoals die vanaf de kansel 
worden verkondigd uitgesproken negatief. Over het einde van het stad-
houderschap wordt gesproken in termen van een laf, decadent, aan luxe 
verslaafd hof, en over het einde van de tirannie.’

 HOE WERDEN DE PREKEN ONTVANGEN? 
 ZAG DE BEVOLKING EEN PREDIKANT ALS SPINDOCTOR? 
‘Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Er stonden de burger van toen veel 

minder bronnen ter beschikking dan in onze tijd. De boodschappen, 
ook geruchten, werden sneller geloofd en ook overgedragen. Over 
Willem V ging bijvoorbeeld het gerucht dat hij zijn volk, in de oorlog 
met de Engelsen, had verraden en dat hij zich door de Engelsen had 
laten omkopen. De patriottistische dominees (die voor inperking van 
de macht van de stadhouder waren, red.) verkondigden deze bood-
schap maar wat graag. In feite was het onzin. Willem V is niet omge-
kocht door de Engelsen. Nederland had gewoon een zwakke vloot en 
verloor de oorlog om die reden.’ 

 BEN JE GEPROMOVEERD MET EEN PROMOTIEVOUCHER? 
‘Nee. Ik werk pas twee jaar bij de Hogeschool Rotterdam en toen ik 
kwam was ik al een aardig eind op streek. Bovendien schatte ik mijn 
kansen op een voucher niet zo hoog in omdat bij de lerarenopleidin-
gen – in het bijzonder op onze hogeschool – de voorkeur uitgaat naar 
vakdidactisch en onderwijskundig onderzoek. Docenten die met een 
voucher promoveren op een inhoudelijk onderwerp zijn er niet. Ik 
begrijp het wel, maar vind dat toch jammer. Ik denk dat de organisatie 
gebaat zou zijn bij wat meer variatie. Iets meer vakinhoudelijke ver-
dieping kan geen kwaad.’ 

 WELKE NIEUWE INZICHTEN HEEFT JE PROEFSCHRIFT 
 OPGELEVERD? 
‘Wij, historici, gaan ervan uit dat er vanaf 1770 een gevoelscultus ont-
staat en de tijd van de Romantiek aanbreekt. Maar ik vond de eerste 
signalen daarvan al in preken over Willem IV vanaf 1750, twintig jaar 
eerder dus. Met het corrigeren van een gevestigd beeld draag je bij aan 
de ontwikkeling van de geschiedwetenschap. Dat vind ik toch wel heel 
erg leuk en daar ben ik trots op.’O Dorine van Namen

ACHTERGROND 
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‘Predikanten waren 
de Rijksvoorlichtingsdienst van 

de vroegmoderne tijd’

Allegorie kroning Willem III en 

Mary Stuart. Romeyn de Hooghe, 

Rijksmuseum Amsterdam

M
oord W
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 van
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je

Willem IV. Rijksmusuem Amsterdam. 

Willem IV werd in 1747 verheven tot 

stadhouder over alle gewesten van de 

Republiek. Kort daarna, in 1751, stierf hij. 
Spotprent Willem V

Ruiterportret Willem III. Romeyn de 

Hooghe, Rijksmuseum Amsterdam. Willem III 

creëerde het beeld van zichzelf als belangeloze 

verdediger van de vrijheden en godsdienst van de 

Nederlanders en Engelsen.



HR-STUDENT EN VOETBALLER

 VOL VOOR VOETBAL 

 Tekst Pim Bijl  Fotografie Willem de Roon 

INTERVIEW
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TULA DE WIT

HET IS EEN STRALENDE MIDDAG IN DEN HAAG. 
Het glanzende aluminium van het Kyocera 
Stadion wordt verlicht door de felle zon. In dit 
fraaie stadion, in 2007 voor 27 miljoen uit de 
grond gestampt, speelt Tula de Wit op de vrij-
dagavond haar wedstrijden met ADO Den Haag. 
Ze neemt ons mee naar binnen. Laat ons het 
kunstgras zien. Eigenlijk hoort voetbal volgens 
Tula gespeeld te worden op een natuurlijke gras-
mat, maar deze ‘nepsprieten’ voelen verrassend 
fijn onder haar noppen. Ze rolt met haar ogen 
langs de 15.000 lege stoeltjes. Die zijn uitver-
kocht voor duels van de mannen. Bij wedstrij-
den van het vrouwenelftal zit meestal alleen de 
hoofdtribune vol. ‘Maar ook daar krijg ik veel 
energie van’, vertelt ze. ‘Er zitten meisjesteams 
die ons als hun grote voorbeeld zien.’

JIJ VOETBALDE, TOTDAT JE OP JE VIJFTIENDE 
NAAR DE VROUWENTAK VAN FC UTRECHT 
GING, ALTIJD MET JONGENS. HOE WAS DAT ALS 
MEISJE IN EEN MANNENWERELD?
‘Het was de leukste tijd van mijn jeugd! Ik 
moest mijn plekje afdwingen. Toen dat was 
gelukt, was ik one of the guys. Als ik werd 
geschopt, zaten die gasten erbovenop. Ik heb 
die tegenstand van sterke jongens nodig gehad 
om mijzelf te ontwikkelen.’

HOE IS DAT EIGENLIJK NU BIJ ADO? ZIJN HET 
TWEE GESCHEIDEN WERELDEN?
‘We komen elkaar weleens tegen bij bijeen-
komsten op de club, maar het is duidelijk echt 
een mannenteam én een vrouwenteam. Het zou 
leuker zijn als het meer een geheel wordt.’

‘EEN STUDENTENLEVEN 
HEB IK NIET, MAAR EEN 
SOCIAAL LEVEN WEL.’

BEN JE NOOIT JALOERS WANNEER JE ZIET WAT 
DE MANNEN IN HET VOETBAL VERDIENEN? 
‘Nee, ik doe het omdat ik het leuk vind. Ik ben 
heel trots dat ik het ADO-shirtje mag dragen. Dat 
is niet zomaar iets. Het is het shirt van een be-
taaldvoetbalorganisatie. We hebben een mooi 
stadion, fantastische faciliteiten. Ze doen alles 
voor ons. Het is een eer en ik haal er plezier en 
voldoening uit. Krijg energie van gillende meis-
jes op de tribune als we tegen Ajax of FC Twente 

spelen. Ik wil er alles uithalen wat erin zit. Dat is 
de discipline die in mij zit. En daar heb ik geen 
geld voor nodig.’

NAAST HET PROFVOETBAL MOET JIJ 
OOK STUDEREN ALS VIERDEJAARS 
SPORTMARKETING & MANAGEMENT. 
DIE NOODZAAK KENNEN VEEL MANNEN NIET.
‘Ik heb gewoon een diploma en een maatschap-
pelijke carrière nodig, want ik kan in tegen-
stelling tot de mannen niet van het voetbal 
leven. Daarvoor moet je als vrouw naar lan-
den als Zweden, Duitsland en Amerika en zelfs 
dan is het geen vetpot. Amerika is hét topland. 
Vrouwenvoetbal is daar populairder dan het 
mannenvoetbal, die spelen American football. 
De droom om daar ooit te voetballen heb ik 
naast mij neergelegd. Ik brand van de ambitie, 
maar ik kijk niet te ver vooruit.’ 

WAAROM NIET?
‘Ik ben best impulsief. Ik kan wel zeggen: over 
een jaar ben ik afgestudeerd, heb ik een baan en 
speel ik in het Nederlands elftal, maar ik denk 
dat het leven niet zo werkt.’

HOE DAN WEL?
‘Door volle bak te gaan voor de dingen waar je 
je nu op kunt focussen. Volgend jaar of de jaren 
daarna, dat is nog zo ver weg. Ik ben bezig met 
dit jaar en richt mij op het voetbal. Ik heb er 
zelf voor gekozen om het vierde jaar van mijn 
studie even gas terug te nemen. Ik kwam in de 
knel met mijn trainingen en mijn lessen. Ik was 

altijd aan het studeren of aan het voetballen. 
Daar bestond mijn leven uit. Nu mijn focus op 
het voetbal ligt, merk ik dat ik fitter ben dan 
vorige jaren. Ik ben beter afgetraind en minder 
geblesseerd.’

VOLGEND JAAR HOOP JE AF TE STUDEREN. 
HOE BEVALT DE STUDIE?
‘Het was een pure gok na de havo, maar het is 
gelukkig goed uitgepakt. Het is een vrije studie. 
Je moet creatief denken. Echt iets voor mij. Ik 
wil in elk geval in de sport actief blijven en die 
mogelijkheden zijn er met deze studie. Als ik 
volgend jaar afstudeer, doe ik het met mijn vijf 
jaar niet eens zo slecht. Sommige studiegeno-
ten aan de Randstad Topsport Academie doen 
er zeven of acht jaar over.’

MAAR DE COMBINATIE TOPSPORT EN STUDIE 
WAS EN IS DUS HEFTIG?
‘Ik heb het als stressvol ervaren. Voor dit jaar 
moest ik alles wat ik deed van tevoren plan-
nen. Wanneer moet ik sporten? Wanneer ga ik 
studeren? En wanneer zie ik mijn vrienden? Je 
kunt niet zeggen: ik doe het morgen wel, want 
dan heb je alweer iets anders waar je volle bak 
voor moet gaan. Ik moest er echt aan trekken.’

IN HOEVERRE IS HET DAN NOG MOGELIJK OM 
EEN ‘STUDENTENLEVENTJE’ TE LEIDEN?
‘Een studentenleven heb ik niet, maar een so-
ciaal leven wel. Op zaterdagavond vind ik het 
ook leuk om naar een verjaardag te gaan of de 
stad in te gaan. Maar net als andere studenten 

uitgaan op de dinsdag en donderdag? Zo werkt 
het nu eenmaal niet voor mij. Ik train vijf keer 
in de week en speel een wedstrijd. Soms op de 
vrijdagavond in België. Dan kom ik half drie 
’s nachts thuis en de volgende dag sta ik weer 
in de sportschool. Dat is niet erg. Voetbal is mijn 
uitlaatklep. Ik blijf student, ik blijf jong, alleen 
moet alles met mate.’ 

TOCH LIJKT HET MIJ LASTIG.
‘Dat is het ook, want het is verleidelijk om 
op donderdag een discotheek in te duiken. 
Vriendinnen van mij doen dat wel. Ze probe-
ren mij altijd mee te krijgen, maar ze begrijpen 
het als dat niet lukt. Komen ze de volgende dag 
naar mijn wedstrijd en dan drinken we daarna 
iets. Ik een colaatje en zij een wijntje. Vrienden 
zijn voor mij heel belangrijk.’  

‘DE WK-FINALE 
ZIT ER ECHT NIET IN.’

HEB JE NOOIT GEDACHT: IK STOP MET VOET-
BAL EN DUIK WEL DE DISCOTHEEK IN?
‘In 2012 was ik het plezier in het voetbal verlo-
ren na een jaar vol blessures en pech. Toen ben 
ik samen met mijn vader als toeschouwer naar 
de Olympische Spelen in Londen gegaan. Ik heb 
daar zo veel motivatie uitgehaald om voor de 
sport te blijven leven. Zo zag ik Edith Bosch 
met judo gaan voor goud. Ze verloor, verwerkte 
haar teleurstelling en ging op dezelfde dag met 
succes voor brons. Voor mij is dat de absolute 

topsportmentaliteit. De Spelen haalden mij uit 
mijn dip. Ik denk trouwens dat elke voetballer 
die weleens heeft. Ook Robin van Persie.’

OVER ROBIN VAN PERSIE GESPROKEN. 
SCHIET HIJ ONS IN DE FINALE NAAR HET 
WERELDKAMPIOENSCHAP?
‘Daar ben ik pessimistisch over. De finale zit er 
echt niet in. We moeten wel door de groeps-
ronde kunnen komen. Weet je wat het grote 
probleem is? We zijn te afhankelijk van de drie 
grote spelers Robin van Persie, Arjen Robben 
en Kevin Strootman. Die laatste valt al af door 
een blessure….’

ZIT JIJ ONDANKS DE LAGE VERWACHTING 
TOCH IN EEN BRULSHIRT OF BAVARIAJURKJE 
VOOR DE TELEVISIE?
‘Ik moet verplicht een oranje shirtje aan van 
mijn vrienden. Eigenlijk is het heel fout, want ik 
zit in mijn oranjegekleurde FC Barcelona-tenue 
voor de televisie. Ik hou gewoon niet zo van 
die oranjegekte. Juichen doe ik wel, als er een 
doelpunt valt. Dat is emotie.’

WAT VIND JIJ EIGENLIJK VAN LOUIS VAN 
GAAL? IS HIJ DAN MISSCHIEN TOCH DE 
SLEUTEL TOT SUCCES?
‘Ik heb niet zo veel met Van Gaal, maar hij is 
wel een heel goede coach. Ik denk dat hij elk 
team beter kan laten voetballen. Als land ko-
men we tekort, maar met hem als bondscoach 
weet je het nooit.’O

TULA, AL SNEL GEGREPEN DOOR DE BAL
Op straat voetbalt Tula de Wit, geboren op 21 
december 1992 in Gouda, van jongs af aan met 
gasten. Paardrijden en hockey, niets voor haar. 
Op haar negende besluit ze zich aan veldvoetbal 
te wagen. Om meer tegenstand te krijgen 
wordt ze vrijwel direct overgeheveld naar de 
jongens. Ze wordt gescout door de KNVB, breekt 
uiteindelijk door bij FC Utrecht en vertrekt in 
de zomer van 2013 naar ADO Den Haag. Bij 
de subtopper in de BeNe League, de hoogste 
vrouwenvoetbalcompetitie van Nederland en 
België, verovert ze haar plek als bikkel op het 
middenveld. 

‘IK WAS ONE OF THE GUYS. 
 ALS IK WERD GESCHOPT, 
 ZATEN DIE GASTEN ERBOVENOP.’ 

‘IN TEGENSTELLING TOT DE MANNEN 
KAN IK STRAKS NIET 
VAN HET VOETBAL LEVEN.
IK HEB OOK EEN MAATSCHAPPELIJKE 
CARRIÈRE NODIG.’

INTERVIEW
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Liza werkt als abortusverpleegkundige bij CASA klinieken, 
een zorginstelling voor anticonceptie, onbedoelde zwangerschap 

en seksualiteit. Een onbedoelde zwangerschap 
zit in een klein hoekje.‘Het kan iedereen overkomen.’

‘Het recht van vrouwen 
 om zelf te beslissen, staat voorop’

Tot 2014: research-
verpleegkunde (post-hbo)
Nu: abortus- en 
researchverpleegkundige

Liza 

‘ABORTUS IS EEN OMSTREDEN ONDERWERP. Ik 
schaam me niet voor mijn werk, maar ik heb mee-
gemaakt dat mensen dichtklappen of afwijzend 
reageren. Daarom bescherm ik mijn privacy en wil 
ik liever niet met mijn volledige naam en gezicht in 
beeld. Op feestjes en verjaardagen vertel ik soms al-
leen dat ik in een kliniek voor anticonceptie en sek-
sualiteit werk. Als mensen écht geïnteresseerd zijn 
en doorvragen, vertel ik pas wat ik precies doe.' 
Toen Liza solliciteerde naar de functie van abortus-
verpleegkundige, moest ze eerst bij zichzelf te rade 
gaan. 'Wil ik dit en kan ik dit? Strookt dit met mijn 
eigen normen en waarden? Een tweede trimester 
abortus, vanaf dertien weken, vond ik in het begin 
best lastig. Toch vind ik het goed dat vrouwen in 
Nederland het recht hebben om zelf te beslissen wat 
ze doen in geval van onbedoelde zwangerschap en 
dat er kwalitatief hoogwaardige zorg beschikbaar is. 
‘In landen waar abortus illegaal is, kan het leiden tot 
allerlei wantoestanden. Hier is het beter geregeld. 
Als een vrouw kiest voor abortus, zijn wij er om haar 
zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces.' 

 OPEN-MINDED EN ZONDER OORDEEL 
Om in de abortushulpverlening te kunnen werken, 
heb je een open en neutrale houding nodig. Liza: 
'Wij oordelen niet en stellen ons begripvol op. Het 
gaat er niet om of ik persoonlijk achter de keuze van 
een cliënt sta. Als zij de beslissing weloverwogen en 
zelfstandig maakt, is het goed. Wij zijn waardevrij, 
zoals wij dat noemen. In alles wat wij doen, staat het 
recht van de vrouw om zelf te beslissen voorop. Ook 
als ze op het laatste moment besluit de zwanger-
schap toch niet af te breken. Dan is het onze taak 
om haar door te verwijzen naar haar huisarts of een 
verloskundige.'
Voor ze bij CASA klinieken werkte, had Liza het 
idee dat vooral jonge vrouwen onbedoeld zwanger 
worden omdat ze geen anticonceptie gebruiken of 
slordig zijn geweest. 'Maar het kan iedereen overko-
men. Een onbedoelde zwangerschap zit in een klein 
hoekje. Eén keer de pil vergeten, voorvocht tijdens 
het vrijen, een verkeerde combinatie van medicij-
nen… Wij zien vrouwen in alle soorten en maten, jong 
en ouder, getrouwd en single, moeder en kinderloos, 

CV
2010 - heden   
Abortusverpleeg-
kundige bij 
CASA klinieken 
2012 - 2014  
Post-hbo research- 
verpleegkundige 
2006 - 2010    
Verpleegkunde
(Hogeschool Leiden)
2006     
Diploma havo 

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Het beoordelen en 
voorbereiden van klinisch 
 wetenschappelijk onderzoek.’ 
 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Tijdens een stage kun je maar 
 een deel van wat 
 je hebt geleerd toepassen.  
 Ik heb veel geoefend 
 met observationeel 
 onderzoek, maar het 
 geneesmiddelenonderzoek 
 gemist.’ 

hoog- en laagopgeleid en van alle nationaliteiten.' 
Als abortusverpleegkundige benadert Liza elke 
vrouw hetzelfde. 'Ook als een vrouw geen Nederlands 
spreekt en we een tolk gebruiken, stellen we de-
zelfde, persoonlijke vragen. We vragen altijd of 
de abortus haar eigen keus is. En we vragen naar 
de anticonceptie. Wat is er misgegaan en heeft 
ze voorlichting nodig op dit gebied? Preventie 
van onbedoelde zwangerschap is een belangrijk 
onderdeel van ons werk. Ook vragen we naar 
eventuele ervaringen met seksueel geweld en of 
ze een soa-test wil laten doen. De sfeer is veilig en 
discreet, alles is bespreekbaar.' 
Het bespreekbaar maken van zaken als seksuali-
teit, anticonceptie en abortus is een rode draad in 
het werk. Liza: 'Als een meisje vertelt dat ze haar 
vagina niet mooi vindt, probeer ik haar ook daarin 
zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld door  
plaatjes te laten zien van ‘gewone’ vagina’s en uit 
te leggen dat porno weinig te maken heeft met de 
werkelijkheid.' 

 ONDERZOEK NAAR HERHALINGSABORTUS  
Het takenpakket van een abortusverpleegkundige 
is heel breed. Liza geeft voorlichting, voert gesprek-
ken, maakt echo’s, assisteert bij behandelingen en 
doet de postoperatieve zorg. Toch wilde ze meer. 
Liza: 'Ik wilde niet de rest van mijn carrière naast het 
bed staan. Daarom heb ik de opleiding tot research-
verpleegkundige gevolgd. Momenteel werk ik in het 
researchteam van CASA klinieken aan een onderzoek 
naar herhalingsabortus. Welke vrouwen krijgen hier-
mee te maken en waarom? We doen in eerste in-
stantie onderzoek naar het anticonceptiegebruik van 
vrouwen tussen een eerste en een tweede abortus. 
Het onderzoek is nog in de beginfase. We zijn bezig 
met het opstellen van vragenlijsten en het schrijven 
van een hypothese. Het is spannend om er vanaf het 
prille begin bij betrokken te zijn. Als we straks ant-
woorden hebben op onze onderzoeksvragen, kunnen 
we onze cliënten nog beter helpen.'O   Anne Bakker
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UIT IN ROTTERDAM

JONATHAN EET…
EEN ONTBIJTJE 

WE KUNNEN WEER DANSEN…
De Rotterdamse Dance Parade die in 2010 sneuvelde door 
verscherpte veiligheidseisen na de strandrellen bij Hoek van 
Holland, keert terug. In een nieuw jasje en met een nieuwe naam: 
DanceFloat. Op 5 juli zal de eerste editie plaatsvinden rond de 
Maas. Zowel op schepen op het water (Offshore-programma) als op 
de kades langs de rivier (Onshore-programma). De line-up bestaat 
uit meer dan zestig (grote) namen als: Dj Chuckie, Michel de Hey & 
Benny Rodrigues, Phalerieau, Deepack en Sjeazy Pearl.
DanceFloat, 5 juli, Rotterdam, kaarten vanaf 50 euro, www.dancefloat.com
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TIP 

Het komt nogal eens voor dat ik niks in huis heb en 
zonder ontbijt de deur uitga. Maar een lege koelkast 
is geen excuus meer om met een rommelende maag 
op de fiets te springen. Want er zijn genoeg plekken in 
Rotterdam om de belangrijkste maaltijd van de dag te 
scoren. 

EEN EITJE BIJ ONTBIJTBAR
Een voormalige shoarmazaak aan het Kruisplein is sinds 
kort omgetoverd tot de sfeervolle pop-up Ontbijtbar. 
Ondanks dat het concept bewust geen lang leven 
zal hebben, is het de eigenaren toch gelukt om met 
beperkte middelen van het kapsalon-imago af te komen. 
Zittend op oud schoolmeubilair lees je het menu van 
grote krijtborden en buiten is er een terras met houten 
zitjes. Het menu bestaat stuk voor stuk uit klassieke 
ochtendgerechten. En ook bij Ontbijtbar wordt lokaal 
gedacht. Zo is het brood van Jordy´s en Urban Bakery, 
de koffie van Giraffe en komen de zuivel en sappen 
van Groene Hart Coöperatie. Mijn keuze valt op de eggs 
benedict met zalm. Een gepocheerd ei op een scone, met 
gerookte zalm en hollandaisesaus. In een oogwenk staat 
het ontbijtje voor mijn neus. De smaak van het eitje is 
goed, de saus is niet te zout, maar de scone is wel wat aan 
de droge kant. 
Voor een snel ontbijt is Ontbijtbar een prima keus. Maar 
de kartonnen bordjes mogen wat mij betreft zo snel 
mogelijk worden ingeruild voor een echt servies. 
Ontbijt kost tussen de €3,50 en €6,50. Ontbijtbar, 
Kruisplein 151, 3014 DD Rotterdam

GRANOLA BIJ BUITEN
Voor de liefhebber van een lichter ontbijt is de granola 
van Buiten op de Binnenweg een echte aanrader. De 
granola van MissC’ is een geroosterde mix van noten, 
granen, zaden en kokos en is gemaakt door ‘kwetsbare 
maar talentvolle burgers’. Het wordt hier geserveerd met 
vers fruit, yoghurt en afgemaakt met huisgemaakte jam. 
Lekker!
Ontbijt kost € 5,50. Buiten, deli & lunch, 
Nieuwe Binnenweg 100, 3015 BD RotterdamO

Jonathan van Noord

breakfast
time

Sinds januari 2013 houdt wijkagent Wilco Berenschot spreekuur 
op straat. Vrijwel elke week klapt hij een tafeltje open in Rotter-
dam-West en zet hij er twee stoeltjes bij. De eerste keer dat hij zijn 
mobiele wijktafel neerzette, vroor het zes graden. ‘Dat was afzien’, 
vertelt Berenschot, ‘maar er kwamen in een uur twaalf mensen bij 
mij aan tafel zitten.’ Inmiddels staat er soms een rij voor de tafel 
van Wilco Berenschot die steeds ergens anders wordt neergezet. ‘Ik 
kondig niet aan waar en wanneer ik zit’, zegt hij. ‘Anders komen 
steeds dezelfde mensen langs.’
Wilco Berenschot wil in de haarvaten van de buurt kruipen. 
Daarom spreekt hij met de bewoners en vraagt hij hun wat ze zou-
den aanpakken als ze zijn pet op hadden. Meestal zijn het kleine 
dingen: zwerfafval, hondendrollen, een zebra waar weinig voor 
wordt gestopt. Berenschot luistert en onderneemt actie. De ver-
halen van de buurtbewoners hebben al geleid tot het oprollen van 
een aantal hennepkwekerijen. Ook is een babbeltruc opgelost. ‘Ik 
probeer echt een verschil te maken in de wijk’, zegt Berenschot. 
‘Daarom ben ik zo veel mogelijk buiten.’
Zijn aanpak krijgt steeds meer navolging. ‘Zeker tien agenten in 
Nederland zetten wekelijks een tafeltje neer in hun wijk’, vertelt de 
wijkagent trots. In Albrandswaard is zijn aanpak ook gekopieerd, 
maar daar wordt gewerkt met een rode bank. De burgemeester 
gaat er namelijk in gesprek met bewoners. ‘Er zijn zelfs zachte kus-
sens’, zegt Berenschot.
De wijkagent van West houdt het bij houten stoeltjes. Als het 
regent, gaat hij onder het afdakje van de supermarkt zitten, of in 
het portaal van de moskee. Winkeliers brengen koffie en thee, het 
Leger des Heils zorgt voor soep op koude dagen.
Sinds kort belt Berenschot ook aan bij mensen thuis en vraagt of 
hij zijn boterhammen bij hen mag opeten. ‘Ik noem het Agent bijt 
hond’, vertelt de wijkagent. ‘Geïnspireerd op het tv-programma van 
de NCRV waarin de meest fascinerende mensen voorbijkomen.’
Er wordt gezegd dat de overheidsbemoeienis steeds groter wordt, 
dat privacy wordt ingeruild voor veiligheid, Big Brother is watching 
you. Maar dan denk ik aan de wijkagent van West die aanbelt bij 
wildvreemden, een krullenbol met bruine boterhammen in een 
doorzichtig plastic zakje. Wie zou hem niet binnenlaten? De man 
die bij min zes aan een tafeltje gaat zitten.
Ik zie hem lopen, ik zie hem aanbellen. Ik zie hem praten, ik zie 
hem luisteren. Zo dringt hij steeds dieper door in de haarvaten van 
de buurt. Hij is geen grote broer maar een broeder.O

Ernest van der Kwast is schrijver. Zijn laatste boek is Giovanna’s navel.
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MMMMM...
Geen zin om te koken en nieuwsgierig naar Marokkaanse 
geuren en smaken? Ga dan in de zomervakantie naar het 
Marokkaanse eetfestival Djemaa el Fna. Loop langs de kraam-
pjes met couscous, sfenj, gringo, tajine, bestilla, msemen, munt-
thee, bagrir en Arabische cupcakes. 
Djemaa el Fna-Eetplein Rotterdam, 7-10 augustus, locatie: 
Museumpark, djemaaelfnarotterdam.stichtingdeloodsen.nl

BLUEGRASS FESTIVAL NU IN XL-VORM
Alweer voor de vierde keer vindt in juni het Bluegrass 
Festival plaats. De belangstelling voor deze American roots 
music zit flink in de lift en vorig jaar trok het festival vele 
duizenden bezoekers uit het hele land. Reden voor de 
organisatie om er een dag aan vast te plakken. Een weekend 
lang bluegrass, swamp blues, hillbilly, country, folk, western 
swing en rockabilly op het fijne Pijnackerplein in Rotterdam-
Noord. Gratis en voor niks.
Bluegrass Festival, 28-29 juni, locatie: Pijnackerplein Rotterdam, 
www.bluegrassfestival.nl

TIP  

TIP 

ERNEST VAN DER KWAST
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WIE-WAT-WAAR

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

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

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

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!

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

WIE BEN JIJ DAN?
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 Alleen maar theorie, zoals ze in 
 Roemenië gewend was? Nee, laat Alina 
 maar een junioronderneming runnen en 
 medestudenten coachen. ‘Peercoachen? 
 I love it!’ 

Naar Nederland… 
‘Ik volgde de liefde. In de zomer na mijn 
eerste jaar aan de universiteit ontmoette ik 
in Roemenië mijn vriend die in Nederland 
woont. Ik besloot in Nederland ibms te gaan 
studeren, zonder me te realiseren dat dat een 
hbo-opleiding was. Maar daarmee heb je een 
grotere kans op werk, dus ben ik niet naar de 
universiteit overgestapt. Bovendien ben ik niet 
zo van het theoretische; in Roemenië we eat 
books. Het leukste bij ibms is de junioronder-
neming. Met zes meiden verkopen we zilveren 
sieraden. Je leert om een echt bedrijf te run-
nen. Zoiets bestaat niet in Roemenië.’

Peercoach…
‘Sinds januari coach ik studenten voor het 
vak business law 3. Ik zocht eerst uit waarom 
ze hun tentamen niet haalden en afhankelijk 
van het probleem verdeelde ik de studenten 
in groepjes. Coachen in groepjes werkt goed, 
want soms kunnen de studenten elkaar helpen. 
Peercoachen is echt a great job. I love it! Ik ben 
ook international peercoach, dat wil zeggen dat 
ik andere internationale studenten help met 
zaken als belasting en DUO.’

Rotterdam…
‘I like the freedom architects take in 
Rotterdam, zoals bij de kubuswoningen en De 
Rotterdam van Rem Koolhaas op de Kop van 
Zuid. Ik vind het fijn dat Rotterdam niet zo 
crowded is als Amsterdam en ik ervaar de stad 
ook als veilig. Wat ik mis, is het echte stylish 
nachtleven. Je hebt hier wel clubs maar daar 
mag je gewoon met sneakers naar binnen...’

Over tien jaar…
‘Ik weet niet of ik dan nog in Nederland woon. 
Ik hou van de mensen maar the weather is 
too bad. Ik denk dat ik dan mijn eigen bedrijf 
heb. Mijn vriend studeert op de HR industrieel 
product ontwerpen en maakt mooie dingen; 
misschien ga ik zijn business wel managen. 
Later wil ik ook iets betekenen voor Roemenië. 
Veel mensen hebben er niet de financiële 
mogelijkheden om te studeren, dat is verspild 
talent. Ik denk dan aan mijn oma die nooit 
naar school ging maar erg slim is. Wat zou 
zij hebben bereikt als ze wél naar school had 
kunnen gaan?’O   Jos van Nierop  
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