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‘Mijn vriend is naar Syrië gegaan en nu is hij dood.’ 
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Opgeleid aan de WdKA, groot op YouTube. 
Advertisingstudent Rutger Vink is Furtjuh op YouTube. 
Zijn video’s zijn al meer dan elf miljoen keer bekeken. 
En dankzij 125.000 abonnees verdient hij zijn geld ermee. 

FURTJUH

‘Van mijn ouders 
 mag ik niet naar SYRIË.’
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DE LANGSTUDEERDER STOND EVEN IN HET MIDDELPUNT. Dat was 
in 2011 en 2012 toen de langstudeerboete dreigde, kwam en ver-
dween. Maar die aandacht heeft het probleem niet verholpen. Er 
blijven langstudeerders bij komen, meer dan er afstuderen (of ge-
woonweg opgeven). In 2011 zat 5,9 procent van de studenten in het 
zesde jaar of hoger. In 2012 was dat 6,1 en in 2013 7,5 procent. Dat 
blijkt uit cijfers die de hogeschool in februari publiceerde. 
De reden die hiervoor veel genoemd wordt, is dat opleidingen stren-

ger zijn geworden bij het afstuderen. Een twijfelgeval toch laten sla-
gen, kan je je accreditatie kosten. De lat ligt hoger en steeds minder 
studenten lukt het erover te springen.
Dat de stijging in 2012 zo klein was (0,2 procent) wijst op een an-
dere oplossing. Ironisch genoeg bleek de langstudeerboete namelijk 
te doen wat hij moest doen: langstudeerders motiveren snel af te 
studeren. Tijd voor een nieuwe boete? Of heeft iemand nog een an-
der briljant idee? Iets met onderwijs misschien?O   Olmo Linthorst

INFOGRAPHIC NIEUWS

‘WEG ERMEE’, IS DE REACTIE VAN EERSTEJAARS 
STUDENT TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE ABOE 
(19). ‘N@Tschool werkt gewoon niet voor mij. 
Het is onoverzichtelijk en ik heb altijd problemen 
met het uploaden van mijn documenten. Daardoor 
krijg ik weer ruzie met mijn docent die beweert 
niets ontvangen te hebben. Vorig jaar studeerde ik 
nog aan de Kralingse Zoom, daar had ik ook pro-
blemen. Ik kon niet eens inloggen. Op de ICT-af-
deling werd me toen verteld dat ze me niet konden 
helpen.’ 
N@Tschool zou het leven van de studenten en 
docenten in principe makkelijker moeten maken. 
Maar een vragenrondje op verschillende locaties 
van de hogeschool leert dat dit niet altijd het geval 
is. ‘Ik ben heel lang op zoek naar het goede mapje’, 
vertelt bijvoorbeeld eerstejaars Zakia (24) van so-
ciaal pedagogische hulpverlening (sph). ‘Er staat zo 
ontzettend veel op N@Tschool, van de helft heb ik 
geen idee wat het is of wat ik ermee moet.’

omzeilen
Als we doorvragen blijkt dat er docenten zijn die 
N@Tschool zelfs liever omzeilen dan omarmen. 
Selin (22): ‘Ik doe de lerarenopleiding Frans, en 
wij mogen opdrachten en verslagen gewoon via de 
mail inleveren. Dan weten we tenminste zeker dat 
het goed gaat. En dat zijn niet mijn woorden, hè. 
Dat zeggen mijn docenten.’
Caspar Ewals, manager webcentrum van de HR, 
herkent de klachten. ‘Ik durf ook best toe te geven 
dat het systeem niet altijd vlekkeloos werkt. Maar 
de laatste updates hebben wel voor verbetering 
gezorgd. Ik weet dat veel docenten het systeem 
omzeilen en dat begrijp ik best. In de beginjaren 
werkte het vaak niet naar behoren. Veel docenten 
zijn toen afgehaakt. En diezelfde docenten werken 

hier nog steeds. Studenten komen om die reden 
soms niet eens in aanraking met N@Tschool.’
Directeur van het instituut voor lerarenopleidingen 
(IvL) Han Biemans vindt dat N@Tschool onder 
de loep moet. ‘Onze studenten maken intensief ge-
bruik van N@Tschool. Ze moeten onder andere 
filmpjes via N@Tschool inleveren en dat gaat vaak 
fout. In de wandelgangen hoor je veel klachten. 
Ook studentenenquêtes en een medewerkerson-
derzoek laten zien dat er veel onvrede is over 
N@Tschool. Om die reden hebben we onlangs 
de hulp van Deloitte ingeschakeld. Zij hebben ge-
sproken met studenten, docenten en medewerkers 
van IvL. Er wordt nu gekeken waar de grootste 
problemen liggen en hoe we die kunnen oplossen.’ 

stekker eruit?
Maar weg met N@Tschool en overstappen op 
een compleet ander systeem heeft volgens Bie-
mans geen zin. ‘We kunnen niet zomaar de stek-
ker uit N@Tschool trekken. Elk systeem heeft zijn 
problemen.’ 
‘Bovendien hebben we nu de luxepositie dat we 
invloed kunnen uitoefenen op de leverancier van 
N@Tschool’, vult Ewals aan. Deze leverancier, 
Three Ships, is Nederlands en luistert naar ons. 
Het probleem dat IvL-studenten ervaren met het 
uploaden van filmpjes wordt nu onderzocht en 
aangepakt. Als we overstappen op bijvoorbeeld 

het Amerikaanse Blackboard kunnen we dit soort 
dingen niet zomaar vragen.’
Biemans wil het bredere thema ‘onderwijstechno-
logie’ agenderen bij het college van bestuur. Want 
behalve N@Tschool vindt hij dat het tijd wordt dat 
de hogeschool eens goed kijkt naar haar ICT-voor-
zieningen. ‘N@Tschool kan de huidige technolo-
gie, en de manier waarop voornamelijk studenten 
daar nu mee omgaan, niet bijbenen. Vergelijk het 
met een oude auto. Je kunt er de nieuwste onder-
delen in zetten, maar het is en blijft een oude auto. 
Bovendien moeten het leerproces van studenten 
en het werkproces van docenten centraal komen 
te staan, dat mis ik in onze huidige ICT.’ 
Een ingrijpende operatie dus, maar wat zou er op 
korte termijn al beter kunnen? ‘Wij hebben 
alleen in het eerste jaar een presentatie gehad over 
het gebruik van N@Tschool’, vertelt student Selin. 
‘Zo’n presentatie zou eigenlijk vaker moeten.’ 
Biemans vindt dat we elkaar moeten helpen. ‘Er 
zijn opleidingen waar het wel goed gaat. Als we 
elkaar dingen kunnen uitleggen, zou dat zeker 
helpen.’ 
En Caspar Ewals zegt dat er veel van de instituten 
zelf verwacht wordt als ze met N@Tschool wer-
ken. ‘Wij werken met key-users. Dat zijn docenten 
van de hogeschool die cursussen krijgen over het 
gebruik van N@Tschool. Het idee hierachter is dat 
zij hun kennis overdragen aan docenten en studen-
ten van hun opleiding. Ook zijn ze een aanspreek-
punt voor vragen. Wij verwachten als ICT-afdeling 
dus veel van hen, maar de inzet van deze key-users 
werkt nog niet overal naar behoren. We mogen 
ons als dienst echter wel kritisch afvragen of deze 
manier van ondersteunen goed genoeg is.’O
Femke Radder

Als er één onderwerp is waar altijd iets over te melden valt, 
is het N@Tschool wel. Hoe komt het dat zowel docenten als studenten zo 

veel klachten hebben over de elektronische leeromgeving? Wordt het tijd 
voor iets nieuws of ligt het probleem ergens anders?

‘N@Tschool moet 
onder de loep’
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 ‘WE KUNNEN NIET ZOMAAR 
 DE STEKKER UIT N@TSCHOOL 

 TREKKEN. ELK SYSTEEM HEEFT 
 ZO ZIJN PROBLEMEN.’ 

Lees meer over langstudeerders op p.14.

4 PROFIELEN 5PROFIELEN



KORT

98 88 50 48is de totaalscore van de master 
autonome beeldende kunst. Het is 
de hoogste HR-score… ooit?

De master physician assistant 
scoorde vorig jaar nog 
68 punten.

Leren en innoveren scoort 
al drie jaar steeds lager.86 punten voor de master 

stedenbouw.

NIEUWS

WAT: LIEGEN OP JE DATEPROFIEL HEEL GESCHIKT VOOR: 
MENSEN DIE IETS TE VERBERGEN HEBBEN MINDER GESCHIKT 
VOOR: ZIJ DIE GOED VAN VERTROUWEN ZIJN KOST DAT? JE 
GELOOFWAARDIGHEID BEOORDELING: 0 STERREN

VOOR DE DERDE KEER SPEUR IK DE VERTREKHAL VAN ROTTER-
DAM CENTRAAL AF. Ik check m’n telefoon: ‘Om 18:00 uur mag je 
aan m’n baard voelen, ik zie je bij de Feyenoord Fanshop.’ Dat is 
nu, maar ik zie hem niet. 
Eergisteren installeerde ik Bristlr, een nieuwe dating app voor ‘tho-
se with beards and those who want to stroke beards’. Binnen een 
minuut had ik met m’n Facebook-login een profieltje aangemaakt 
en schoof de ene na de andere harige man over m’n scherm. Ik 
was in de zevende datehemel. 
Van alle baardmansen vond ik Willem (blonde lok, artistie-
ke zwarte bril, rossige baard) de leukste. Ik gaf hem een hartje 
en we raakten aan de praat. Chatten werd bellen en bellen werd 
‘Waarom gaan we na het werk niet even een drankje drinken?’ En 
dat is nu. Nou, een kwartier geleden. 
Om de tijd te doden loop ik een winkel in. M’n telefoon trilt: ‘Ben 
je er al? Ik sta naast de ingang.’ Een zenuwachtige kriebel trekt 
door m’n buik, hij is er! Door de etalage zie ik de fanshop, maar 
niemand die op de leukerd van de foto’s lijkt. Dit is raar. ‘Bijna 
daar!’ stuur ik terug. 
Een kalende, onverzorgde man pakt z’n telefoon en een paar 
seconden later licht mijn scherm op: ‘Ik heb m’n bril niet op, 
maar sta pal voor de ingang.’ Shit, dit is Willem niet. Sterker 
nog: met deze gast zou ik nooit van m’n leven afspreken. Wat 
nu? Ik stuur Willem: ‘Kan het zijn dat je er niet zo uitziet als op 
je profielfoto’s?’ Hij stuurt terug: ‘Kom hierheen dan leg ik het je 
allemaal uit.’ Echt niet. 
Ik fiets naar m’n vrienden die op het terras zitten en na een uur 
kunnen we nog niet verklaren waarom iemand zo liegt en denkt 
dat ie ermee weg kan komen. Ik ben toch niet blind?! Ik kijk op 
m’n telefoon en zie dat ik 24 gemiste oproepen van ‘Willem’ heb, 
daarnaast zie ik de FaceTime app en ik beloof mezelf plechtig dat 
ik die vanaf nu gebruik voordat ik — als ik de moed nog kan ver-
zamelen — afspreek met een internetdate. 

Tosca Sel is oud-stagiaire van Profielen en date-deskundige. Volg 
ook haar wekelijkse rubriek Lieve Tosca op profielen.hr.nl waarin ze 
raad geeft over liefde, leven, daten, uitgaan en seks.

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

 CIJFERS:                PARELS IN 
DE KEUZEGIDS

Kinderfysiotherapie en 
consultancy & entrepreneurship 
scoren gedeeld laatste. 

Bron: Keuzegids Masters 2015

DENK JE 
DAT IK 
BLIND 
BEN?

In de vernieuwde propedeuse bedrijfseconomie halen meer studen-
ten hun propedeuse in één jaar. Het rendement is bijna verdrievoudigd, 
van 11 à 12 procent propedeuses in één jaar naar 32 procent. De stijging 
heeft te maken met de veranderingen die de opleiding in het studiejaar 
2013/2014 doorvoerde. Zo zijn de onderwijsblokken van tien weken in 
tweeën gesplitst, wordt er niet na acht maar na vier weken getoetst en is 
het onderwijs binnen de blokken thematischer van opzet dan voorheen.

Nieuwe p van BE is oké

Studenten media design and com-
munication hebben tussen 2002 en 
2008 een masterwaardige oplei-
ding afgerond, oordeelt de minis-
ter van Onderwijs. Hiermee is de 
Hogeschool Rotterdam verlost van 
een lastig juridisch probleem. 
In 2013 bleek dat 33 gediplomeer-
den ten onrechte een master of arts 
hadden gekregen voor het afronden 
van de opleiding media design and 
communication van de WdKA. Al-
leen universiteiten mogen deze spe-
cifieke mastertitel uitgeven. Maar 
het ministerie vond ook dat deze 
opleiding überhaupt geen masterdi-
ploma’s had mogen verstrekken. In 
de ogen van het ministerie was me-
dia design and communication een 
voortgezette opleiding. Dat was het 
namelijk ook vóór de stelselwijzi-
ging in 2002 (toen de bachelor-mas-
terstructuur ingevoerd werd).
De afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State boog zich over 
deze kwestie, maar onthield zich 
van een inhoudelijk oordeel. Daarop 
volgde opnieuw overleg tussen mi-
nisterie en hogeschool. De uitkomst 
daarvan is dat de minister geen uit-
spraak doet over de titel en het di-
ploma, maar wél concludeert dat de 
studenten een masterwaardige oplei-
ding hebben afgesloten. 

Conflict ministerie 
en HR over 

masters WdKA 
beëindigd

Robert Ruigrok van 
der Werve heeft een 
ruimtereis gewonnen 

op het techniekfestival 
Nederland Innoveert. De 

derdejaars technische 
bedrijfskunde werd geko-
zen uit meer dan duizend 

deelnemers en gaat in 
2017 de ruimte in. De 

afgelopen twee jaar was 
Robert ambassadeur van 
Nederland Innoveert, een 
programma dat jongeren 
enthousiast wil maken 

voor de techniek. Ook de 
komende tijd blijft Robert 

ambassadeur voor de 
techniek. 

HR-STUDENT 
WORDT 

ASTRONAUT

KEUZEGIDS 
MASTERS 
‘ONTDEKT’ 
PARELTJES 
HR

Veel masters laten betere scores 
zien. Zie in de cijferbalk hieron-
der enkele hoge en lage scores in 
de Keuzegids Masters 2015. De 
volledige lijst vind je op onze site. 
Zoek op ‘pareltjes’.

HET GEBEURDE EERDER DAT EEN EERSTE COLUMN 
DIRECT DISCUSSIE OPROEPT. Een paar jaar terug 
klom zelfs het college van bestuur van de HR in de 
pen om de eerste column over startgesprekken van 
docent Anne-Marit Dannijs te veroordelen (‘onge-
past en onnodig grievend’ – reactie en column zijn 
terug te vinden op onze site, zoek op ‘dannijs’). 
Studentcolumnist Rachid (23, tweedejaars  maatschap-
pijleer) sneed op de dag van de Statenverkiezingen in 
zijn eerste column een heel andere discussie aan: hij 
vraagt zich af wat de premier bedoelde toen hij zei 
dat Mohammeds zich moeten invechten. Rachid: ‘Is 
het mijn schuld dat ik vijftig procent minder kans heb 
dan Kees op een stageplek, alleen omdat ik Rachid 
heet?’ Lezers discussiëren onder zijn column over de 

vraag of ouders hun kind wel Mohammed moeten 
noemen, over meten met twee maten, over positieve 
discriminatie van ‘soortgenoten’ en meer.
Een week later deed tweedejaars studente Engels 
Siham (19) een duit in het zakje met een verklaring 
over haar hijaab. ‘Ik draag hem voor niemand an-
ders dan mijzelf en Allah’, verklaart Siham, maar: 
‘Helaas hebben veel mensen geen begrip voor mijn 
levenswijze.’ Ook deze geloofsbelijdenis roept veel 
reacties op. Maar deze discussie neemt een andere 
wending: moeten vrouwen hun kleding aanpassen 
aan de mannen die zich niet kunnen beheersen?
De komende maanden zullen Rachid en Siham om 
beurten een blog schrijven voor de website van 
Profielen. 

EERSTE COLUMNS 

 CARTOON: DEMIAN JANSSEN, 
 ILLUSTRATIESTAGIAIR PROFIELEN 

TENTAMENFRAUDE!

Lees meer over 
tentamenfraude 
op pagina 11
of kijk op 
profielen.hr.nl
onder het kopje
tentamenfraude.
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HOEZEER DOCENT MARINA MEEUWISSE, GESPREKSLEIDER TIJ-
DENS TWEE BIJEENKOMSTEN MET STUDENTEN OP DE HOGESCHOOL 
ROTTERDAM OVER RADICALISERING, ook benadrukte dat radicali-
sering een breed begrip is en net zo goed over dierenactivisme kan 
gaan als over moslimextremisme, toch gingen de gesprekken — zeker 
na deze ontboezeming — voornamelijk over dat laatste. 
‘Wie heeft nog meer te maken met radicalisering?’ vraagt Meeuwisse. 
‘Wat gebeurt er met radicaliserende jongeren? Als je geboren en geto-
gen bent in Nederland, hoe kom je dan op de gedachte om naar Syrië 
te gaan?’
Dat heeft niet altijd met de islam te maken, vertellen verschillende 
aanwezigen. Wel met de situatie in het Midden-Oosten. Niet iedereen 
die naar Syrië gaat, is radicaal of een extremist, zegt een student. ‘Dat 
kunnen ook mensen zijn met een zacht hart, die willen helpen, want 
zij zien hun broeders en zusters lijden. Als je naar Syrië of Irak gaat 
om onderdrukten te helpen, heet het extremisme. Ga je naar een ander 
land om hetzelfde te doen, dan wordt dat een werkvakantie genoemd.’

‘Ik heb om die reden ook overwogen om te gaan’, reageert een stu-
dente. ‘Maar dat kan op dit moment niet.’ Navraag leert waarom niet. 
‘Ik mag niet reizen zonder mannelijke ‘voogd’, maar belangrijker dan 
dat: ik krijg geen toestemming van mijn ouders en in de Hadith staat 
dat dat verplicht is.’ (De Hadith is een grote verzameling vastgelegde 
overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet 
Mohammed. Voor de meeste moslims vormt de Hadith een aanvulling 
op en interpretatie van de Koran.) 
‘Er bestaat een collectieve verplichting voor de mensen die in Irak of 

Syrië wonen om zich te verdedigen tegen bedreigingen, maar ik woon 
hier en het is mijn taak om mijn geloof in Nederland over te dragen’, 
concludeert deze studente.

 ’JE BENT HELEMAAL PSYCHISCH’ 
En de term ‘geloof overdragen’ is het bruggetje naar een verhitte dis-
cussie over handen geven. ‘Ik geef mannen geen hand’, zegt een stu-
dente. ‘En ik vrouwen niet’, zegt een student. Waarop een derde (alle 
drie Marokkaanse Rotterdammers) boos wordt, opstaat en uitroept: 
‘Dan kan je wel ophouden met school! Je bent helemaal psychisch! We 
zijn in Nederland en hier zijn de mores dat we wél handen schudden.’ 
Ik bedoel het toch niet disrespectvol, zegt de een. Maar zo komt het 
wel over, zegt een ander. En een Nederlandse Rotterdamse: ‘Ik vind het 
vervelend als jij mij geen hand wilt geven.’
Ze komen er niet uit. ‘Je moet jezelf niet superieur voelen.’ ‘Accepteer 
dat mensen van elkaar verschillen.’ ‘Jij denkt anders, maar we kunnen 
er wel over praten en dat waardeer ik.’ ‘De kern van elk geloof is ac-
ceptatie.’ Het is zoeken. Wie moet nou rekening houden met wie? Wie 
is degene die als eerste slikt? ‘Misschien helpt meditatie’, grapt er een.
Praten met elkaar, zelfkritisch zijn, in publicaties vaker het moslimgeluid 
laten horen, delen wat er op avonden als deze gebeurt en meer van dit 
soort bijeenkomsten. Dat moet helpen, denken de meeste aanwezigen.
‘Maar’, nuanceert een Nederlandse Rotterdammer, ‘ik werk in een witte 
omgeving met beslissers. Als de macht geen vertegenwoordiging van 
de samenleving is, dan blijven dit soort problemen bestaan. Want de 
beslissende macht is niet tolerant.’ En deze student is degene die uit-
eindelijk alle handen op elkaar krijgt.O 

De Hogeschool Rotterdam organiseerde samen met het kenniscentrum 
diversiteit verschillende expertmeetings en een kennislab over ‘zorgwekkend 
gedrag, extremisme en radicalisering’. 

‘Mijn vriend is naar 
Syrië gegaan. Ik ken hem 
al vanaf de basisschool. 
Ik heb niks gemerkt. 
Op een dag was hij 
gewoon weg. 
En nu is hij dood.’ 
Aan het woord is een 
student en in de zaal 
is het even heel erg stil.

‘Van mijn ouders 
mag ik niet naar Syrië’

RADICALISERING
 Tekst: Dorine van Namen  Illustratie: Farhad Foroutanian

 ‘HET ZIJN OOK MENSEN MET EEN 
 ZACHT HART DIE NAAR SYRIË WILLEN.’ 

 ‘IK VIND HET VERVELEND ALS 
 JIJ MIJ GEEN HAND WILT GEVEN.’ 
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 WAAROM RADICALISEREN MENSEN? 
Professor Tillie: ‘Dat heeft te maken met hoe ge-
lukkig je je voelt. Bij geradicaliseerden is altijd 
sprake van een trauma, bijvoorbeeld een heftige 
scheiding of huiselijk geweld, en van sociaal iso-
lement: mensen, vaak jongeren, die er ten diep-
ste van overtuigd zijn dat zij er alleen voor staan 
als het leven moeilijk wordt.’ 
Maakoul: ‘Uiteindelijk heeft het te maken met 
liefde, of beter gezegd: met een ervaren gebrek 
daaraan. Jongens die naar Syrië of Irak uitrei-
zen, worden geronseld door wat ik religieuze 
loverboys noem. Ze beloven het paradijs, ze be-
loven liefde. De jongens die uitreizen zijn ook 
slachtoffer.’

 WANNEER WORDT GEWELD VOOR 
 HEN AANVAARDBAAR? 
Tillie: ‘Bij sommige mensen gaat geweld ge-
paard met eenzelfde roes als dronkenschap 
of seks. Voor hen is geweld aantrekkelijk, is 
het een vorm van zelfverlies. Ik adviseer het 
boek How It All Began: The Personal Account 
of a West German Urban Guerrilla van Bommi 
Baumann, een van de grondleggers van de 2 
junibeweging, een West-Duitse anarchistische, 
gewapende beweging uit de jaren zeventig. Er 
zijn twee pagina’s in dit boek die dit proces 
perfect beschrijven.’

 IS TE VOORSPELLEN WANNEER MENSEN 
 OVERGAAN TOT GEWELD? 
Tillie: ‘Nee, die stap is niet te voorspellen. Dat is 
het moeilijke aan de hele zaak.’

 WAT TE DOEN? 
Maakoul: ‘Ik ben ook vertrouwenspersoon bij 
de hulplijn radicalisering van SMN, het Samen-
werkingsverband van Marokkaanse Neder-
landers. Een paar van ‘mijn’ jongens zitten nu in 
een gesloten inrichting, begeleid door een psy-
choloog, psychiater, gezinsvoogd en gedragswe-
tenschappers. Ik denk weleens dat die jongens 
gewoon een vader nodig hebben, of een vader-
figuur. Dan zijn al die professionals overbodig.’
Tillie: ‘Ik pleit voor een consequent debat over 
radicalisering en extremisme want dat voeren 
we niet. Islamitisch radicalisme wordt in één 
adem genoemd met bedreiging van de demo-
cratische waarden, terwijl — als we de ken-
merken van radicalisering erbij pakken — we 
niet anders kunnen dan de PVV als een radi-
cale partij te bestempelen. Een partij die ge-
woon meedraait in het democratisch bestel. 
De Maagdenhuisbezetting was ook radicalisme. 
Maar daar gingen de politieke partijen op be-
zoek en soep brengen. Het gebruikte geweld 
werd gelegitimeerd. Dat is niet uit te leggen. 
Hoe dat komt? Te weinig andersdenkenden 
mengen zich in het publieke debat. Politici en 
de intellectuele elite laten het hier liggen.’O

Wat vertelt de wetenschap 
OVER RADICALISERING?

RADICALISERING

Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, 
en tevens voorzitter van maatschappij en recht aan 
de Hogeschool van Amsterdam, Jean Tillie, onderzoekt 
radicalisme en extremisme. Halima Maakoul is docent 
maatschappelijk werk en dienstverlening aan de HvA 
en lid van de vakgroep van Tillie.

WAT IS RADICALISERING?
Volgens hoogleraar Jean Tillie zijn 
radicalisme en extremisme niet gekoppeld 
aan één religie of ideologie. 
Alle radicale bewegingen hebben deze zes 
kenmerken gemeen:
• De eigen groep ligt onder vuur en    
wordt bedreigd.
• Verzet tegen autoriteiten is 
gerechtvaardigd.
• De eigen elite wordt gezien als verrader.
• Er is een orthodoxe interpretatie van het 
gedachtegoed.
• Het eigen gedachtegoed is superieur.
• Het echte lid van een groep moet 
activistisch zijn.
Nog drie elementen extra beschrijven 
extremisme:
• De creatie van een ideale samenleving is 
het hoogste goed.
• De ander is Het Absolute Kwaad.
• En: geweld is geoorloofd.

ROTTERDAMS BELEID
De gemeente Rotterdam zet vooral in op 
preventie. Denk aan trajecten voor moe-
ders en gesprekken met moskeeën. Ahmed 
Harika van de directie Veiligheid: ‘We ken-
nen alle imams.’ 
Daarnaast organiseert de gemeente 
deskundigheidsbevordering voor profes-
sionals en sleutelfiguren, en breidt zij het 
netwerk van vertrouwenspersonen uit van 
12 naar ongeveer 30. Deze mensen wor-
den ingezet voor individuele begeleiding 
van jongeren die in de gevarenzone zitten.
Het aantal meldingen van Rotterdamse 
professionals die zich zorgen maken over 
radicaal gedrag van jongeren is gestegen 
van 20 in 2013 naar 30 in 2014.
Naar schatting zijn er tussen de 150 en 
200 jongeren uit Nederland naar Syrië en 
Irak uitgereisd.
Harika: ‘De meeste uitreizigers komen 
uit de regio Delft-Zoetermeer. Het aantal 
uitreizigers uit Rotterdam ligt lager.’
Meer informatie: 
www.rotterdam.nl/radicalisering

Bij de lerarenopleiding economie is half maart een toets 
ongeldig verklaard wegens grootschalige fraude.

HET GAAT OM EEN EERSTEJAARS TOETS ‘BOEKHOUDKUNDIGE  
CYCLUS’. De examencommissie van het instituut voor lerarenop-
leidingen (IvL) heeft drie bronnen gehoord die onafhankelijk van 
elkaar hebben verklaard dat er op grote schaal – dat wil zeggen: 
door veel van de aanwezige studenten – werd gepraat tijdens 
de toets, ook nadat de surveillant aangaf dat het stil moest zijn. 
Verder werden antwoordbladen doorgegeven, werd afgekeken en 
medestudenten om antwoorden gevraagd.
Op basis van gesprekken met getuigen en het proces-verbaal van 
de surveillant heeft de examencommissie de fraude kunnen be-
wijzen. De hele klas moet de toets nu overdoen, ook de studenten 
die niet hebben gefraudeerd. Examencommissievoorzitter Michèle 
Hollander legt uit waarom er geen individuele sancties zijn opge-
legd: ‘Als het zo onrustig is in een klas kan één surveillant niet met 
zekerheid vaststellen welke mensen die overlast veroorzaken. De 
examencommissie kan alleen een individuele sanctie opleggen als 
het feit ook werkelijk kan worden toegewezen aan die persoon.’
En dat was in deze situatie te lastig voor de surveillant. Onder-
wijsmanager Sjaak Nuijt werd tijdens de toets gewaarschuwd en 
nam poolshoogte. ‘Toen ik het lokaal binnenkwam, voelde ik dat 
het niet pluis was. Toch kon ik geen directe bewijzen vinden. De 
tassen lagen in de hoek, er waren geen telefoons in het zicht, maar 
bij de surveillant – een jonge, potige kerel – stond het zweet op 
zijn voorhoofd. Mijn komst zorgde voor rust. “Daar heb je de on-
derwijsmanager”, hoorde ik zeggen. Maar toen ik na een tijdje ver-
trok, werd het opnieuw onrustig.’

 ‘ONREGELMATIGHEDEN’ 
Eerder dit jaar werd er bij de lerarenopleiding maatschappijleer 
ook al een toets ongeldig verklaard vanwege vergelijkbare, groot-
schalige fraude. 
Bovendien loopt er los van deze uitspraak een onderzoek naar 
andere, niet nader benoemde ‘onregelmatigheden’ rondom toet-
sen bij de lerarenopleiding economie. Veiligheidsadviseur Paul 
Goossens van de HR deed een vooronderzoek en dat gaf de direc-

tie van IvL (lerarenopleidingen) aanleiding om een onafhankelijk 
vervolgonderzoek in te stellen. De afdeling amc – auditoring, mo-
nitoring en control – voert dit onderzoek uit. 

 SCHRIKEFFECT 
Voorzitter van de examencommissie Michèle Hollander hoopt 
dat er een schrikeffect uitgaat van het ongeldig verklaren van de 
toets boekhoudkundige cyclus. ‘Ook heeft de commissie geadvi-
seerd om de rest van het collegejaar op deze groep met twee sur-
veillanten te werken, van wie één een vakdocent van de opleiding 

is. Verder is het zaak om dit soort groepsgedrag mee te nemen in 
de studieloopbaancoaching en moeten studenten zich ervan be-
wust worden dat zulk gedrag niet past bij het beroep van leraar. 
Als het op het bordje van de examencommissie komt, is het te laat. 
Bij maatschappijleer zijn ze hier in de slc al mee bezig.’
De directie van IvL neemt de zaak hoog op. De kwaliteit van de 
opleiding moet boven alle twijfel verheven zijn en gerommel met 
tentamens hoort daar niet bij. Onderwijsmanager Sjaak Nuijt: 
‘Vooruitlopend op het verdere onderzoek zijn we nu voor periode 
drie aanvullende maatregelen aan het voorbereiden. Bij de lero 
economie wordt voorlopig alleen nog door eigen docenten gesur-
veilleerd. Ook zullen we scherper zijn met het toewijzen van zit-
plaatsen tijdens tentamens en zullen we aanpassingen doorvoeren 
in lokaalindeling en tafelopstelling.’O   
Esmé van der Molen

Toets lero economie 
ongeldig na grootschalige 

fraude

NIEUWS

VOORZITTER EXAMENCOMMISSIE:
‘STUDENTEN MOETEN ZICH 
ERVAN BEWUST WORDEN DAT 
DIT GEDRAG NIET PAST 
BIJ HET BEROEP VAN LERAAR.’
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ONDERTUSSEN OP DE STAGE VAN…

HOE IS HET ALS ER ELKE DAG EEN LANGE RIJ 
VOOR DE DEUR VAN JE STAGEADRES STAAT? 
Als er jaarlijks rond de 1.2 miljoen bezoekers 
komen? Janneke Blokland maakt het dagelijks 
mee bij de Anne Frank Stichting waar ze stage 
loopt. Nog steeds voelt ze hoe bijzonder de plek 
is waar ze haar derdejaarspunten mag halen. Dat 
ze hier terecht is gekomen, is geen toeval. Het 
dagboek van Anne Frank vormt een rode draad 
in haar leven sinds ze het voor haar negende 
verjaardag cadeau kreeg. 
Op haar zestiende publiceerde Janneke in 
eigen beheer het brievenboek Lieve Anne. 
Daarin schrijft een onzeker meisje brieven 
aan Anne Frank. ‘Anne zat opgesloten in het 
Achterhuis. Hoewel ze fysiek onvrij was, uitte 
ze zich op een vrije manier. Bij mijn personage 
is het precies andersom. Zij kan overal heen 
waar ze wil, maar ze wordt beperkt door haar 
onzekerheid en angsten.’
Toen Janneke met dit boek bezig was, kwam ze 
in aanraking met de Anne Frank Stichting. Ze 
sloot zich aan bij het ambassadeursproject en 
ging al in haar eerste studiejaar op gesprek om te 
praten over de mogelijkheden van een stage in 
het derde jaar. ‘Ik kon dus zo inschuiven’, vertelt 
Janneke die de enige Nederlandse stagiair 
bij de Anne Frank Stichting is. ‘Ik werk samen 
met studenten uit Argentinië, Duitsland, Groot-
Brittannië, Oostenrijk en Wallonië. Dat is heel 
inspirerend. Samen maken we lesprogramma’s 
en werken we aan het ambassadeursproject. 
Met andere collega’s van de stichting werk ik 
aan het actualiseren van een scholenproject 
over mensenrechten: Free2choose. Ik ben al heel 
lang met Anne Frank bezig, maar de thema’s 
van de Anne Frank Stichting – de Holocaust, 
mensenrechten, discriminatie, vooroordelen, 
islamofobie – waren geen dagelijks kost voor mij. 
Ik ben me daar veel bewuster van geworden.’O
Esmé van der Molen

Janneke  Blokland (19)
Derdejaars culturele en

maatschappelijke vorming

Loopt stage bij de 
Anne Frank Stichting

‘Anne 
Frank werd  
vervolgd, 
maar was 
‘vrij’ in 
haar 
hoofd.’

BIJDELES...

VANDAAG ZIJN ER TWEE DOCENTEN OP DERTIEN STUDENTEN, 
EEN OP ZES EN EEN HALF. Dat brengt interessante nieuwe moge-
lijkheden binnen handbereik: persoonlijke aandacht en feedback. 
Dat wordt duidelijk in deze vaardigheidsles voor toekomstig maat-
schappelijk werkers. 
De dertien eerstejaars zitten om half elf ‘s ochtends, soms met de 
jas nog aan, in een zonnig lokaal op locatie Museumpark. De ko-
mende uren zullen ze hier aan hun gespreksvaardigheden werken. 
Oefenen, oefenen en oefenen. Niet alleen vandaag. De docenten leg-
gen de klas uit dat nog veel meer oefensessies zullen volgen. 
Dat gaat als volgt. De studenten gaan in vier groepen uiteen. Steeds 
spelen twee studenten het gesprek tussen een hulpverlener en een 
cliënt na. De andere student observeert en geeft achteraf commen-
taar. De maatschappelijk werker moet in dit eerste gesprek kennis-
maken met de cliënt om inzicht in de hulpvraag en achtergrond van 
de cliënt te krijgen. 

 NOOIT MEER ORDEPROBLEMEN 
Terwijl de studenten oefenen, pendelen de docenten heen en weer 
tussen de groepjes. Dat is snel gedaan; er zijn immers maar vier 
groepen en twee docenten. De docenten krijgen van alle gesprek-
ken iets mee en sluiten steeds aan bij het geven van commentaar. 
Wat zijn de argumenten? Is de balans tussen positieve en nega-
tieve kritiek in orde?
De studenten gaan serieus te werk. Het ligt voor de hand om dit aan 

het intensieve toezicht van de docenten te danken, maar dat valt 
natuurlijk niet te bewijzen. (Franka Fassotte vertelt na de les wel dat 
ze nooit meer ordeproblemen heeft gehad sinds ze samen met een 
collega lesgeeft.)
Bij één groepje ontspoort het gesprek zodra de docent meekijkt. 
De studente die hulpverlener speelt, moet steeds lachen als Ragnar 
Dienske op haar let. Het gebeurt een paar keer. Maar steeds als hij 
weg is, herpakt de studente zich direct. Als een volleerd maatschap-
pelijk werker, licht naar voren gebogen, open blik en warme stem, 
stelt ze dan vragen als ‘U staat er dus verder alleen voor…?’ (een 
licht suggestieve vraag, oordeelt de observator achteraf) en: ‘Hoe 
voelt u zich daaronder?’ (een goede open en prikkelende vraag luidt 
hierover het oordeel). 

Meerdere studenten vinden het moeilijk gesprekken te voeren 
terwijl iedereen zit mee te kijken. ‘Je moet van elkaar leren’, 
leggen de docenten in een klassikale evaluatie aan het eind van 
de les uit. ‘Later zullen er ook mensen met je meekijken. En dat 
wordt nooit leuk’, aldus Fassotte. ‘Maar wel makkelijker!’ roept een 
bijdehante student. 
Dat brengt ons op een idee. Onderwijsmanagers willen namelijk 
graag dat docenten bij elkaar meekijken in de les, om van elkaar 
te leren, maar ook veel docenten zitten daar niet op te wachten. 
Moeten we ze om te beginnen niet gewoon samen voor de klas zet-
ten? Misschien is dat zelfs leuker én makkelijker.O   Olmo Linthorst
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De opleiding maatschappelijk 
werk en dienstverlening (mwd) 

doet sinds dit jaar 
aan duolessen. 

Twee docenten voor de klas. 
Kunnen twee meer dan een? 

We mochten meekijken 
in de les communicatieve 

beroepsvaardigheden 
van Franka Fassotte en 

Ragnar Dienske.

VIER OGEN OP 
DE GROEP
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MEER DAN ZES JAAR IS MIEKE AL BEZIG MET HAAR HBO-OPLEIDING: ze 
moest een onterecht bindend studieadvies aanvechten en kreeg problemen 
met haar stage in het buitenland. Toen dat allemaal achter de rug was, be-
sloot de hogeschool haar opleiding af te bouwen. Er waren geen tentamens 
tot er een nieuwe docent Frans was gevonden en het kostte haar meer dan 
een halfjaar voor ze goedkeuring kreeg om af te studeren. Inmiddels zit ze 
in haar zevende studiejaar en hoopt ze dit voorjaar haar diploma te halen. 
Mieke is een van de duizenden jongeren die het niet lukt om binnen vier jaar 
een hbo-diploma te behalen. Met alle gevolgen van dien: huidige studenten 
krijgen maar vier jaar een basisbeurs en vijf jaar een ov-studentenkaart. Na 
zeven jaar kunnen ze niet meer goedkoop lenen bij DUO en wie binnen tien 
jaar geen diploma haalt, moet alles terugbetalen.

 STUDIETEMPO GAAT ACHTERUIT 
In 2007 besloot het hbo dat er maar eens een einde moest komen aan het 
leger van langstudeerders. Hogescholen beloofden de begeleiding te ver-
beteren en het aantal contacturen te verhogen. Onderwijsminister Ronald 
Plasterk zegde miljoenen toe. Allemaal zonder effect, blijkt nu uit cijfers 
die het Hoger Onderwijs Persbureau heeft opgediept. Alle inspanningen ten 
spijt kachelt het studietempo jaar na jaar achteruit. Het hbo heeft steeds 
meer langstudeerders. Zo’n dertigduizend studenten zijn al langer dan zes 
jaar bezig. Daarmee kun je sportpaleis Ahoy twee keer vullen.

De grote hogescholen in de Randstad hebben de meeste moeite hun studen-
ten in vier, vijf, zes jaar door een opleiding te loodsen. Meer dan een vijfde 
is op zijn minst twee jaar uitgelopen.
De Hogeschool Rotterdam heeft zeventien procent langstudeerders en pres-
teert daarmee beter dan andere grote Randstadhogescholen: van de bijna 
zesduizend eerstejaars in 2007 zitten iets meer dan duizend na zes jaar nog 
in de collegebanken. Toch is het beeld vergelijkbaar met de landelijke cij-
fers: ondanks alle inspanningen, gaat het studiesucces langzaam achteruit.
‘Vervelend, maar misschien ook wel onvermijdelijk’, reageert Thom de 
Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. ‘We willen de kwaliteit 
van de bacheloropleidingen verhogen en dat staat soms op gespannen voet 
met de wens om studenten sneller te laten afstuderen. Daarvan hebben de 
hogescholen gezegd: als die spanning niet goed weg te nemen is, dan kiezen 
wij vol voor kwaliteit.’
Dat betekent overigens niet dat hogescholen dan maar klakkeloos moeten 
accepteren dat grote groepen studenten meer dan twee jaar uitlopen. ‘Je 
kunt natuurlijk niet met een beroep op dat kwaliteitsargument zeggen: laat 
maar zitten’, aldus De Graaf. Hogescholen werken dan ook hard om het aan-
tal uitvallers en langstudeerders te verminderen, maar volgens De Graaf 
‘moeten we geen onrealistische verwachtingen koesteren. Hogescholen 
hebben niet altijd een directe invloed en kunnen niet alle omstandigheden 
naar hun hand zetten.’

Ondanks verwoede pogingen het studietempo te verhogen, 
blijven studenten steeds langer hangen in het hbo. Bijna dertigduizend zitten 
al meer dan zes jaar in de collegebanken. Twee beleidsacties kruisen elkaar: 
de aanpak van langstuderen en het verhogen van het bachelorniveau.

LEGER VAN LANGSTUDEERDERS 
WIL MAAR NIET KRIMPEN

ACHTERGROND ACHTERGROND

 BLANK BOLWERK 
Maar wie zijn dat eigenlijk, die duizenden langstudeerders in het hbo? 
Vooral mannen en allochtonen halen de finish vaak niet zo snel, blijkt bij 
nadere bestudering van de cijfers. 
Het verschil tussen autochtone studenten en studenten met een niet-
westerse achtergrond is nog altijd groot. Mede daardoor hebben de grote 
Randstadhogescholen relatief veel langstudeerders. 
‘Herkenbaar’, vindt Johan Sevenhuijsen. Hij was tot zijn pensioen eind 2014 
directeur onderwijs en kwaliteit van de Hogeschool Rotterdam. In deze 
functie was hij pleitbezorger van een goed diversiteitsbeleid op de HR. 
Ten eerste is er het probleem van de juiste studiekeuze: studenten met een 
niet-westerse achtergrond kiezen vaak voor economische opleidingen, van-
uit de gedachte dat daar uiteindelijk een goede baan mee te vinden is. ‘Maar 
het is beter als jongeren een studie kiezen die aansluit bij hun interesses.’
Misschien nog wel belangrijker: het hoger onderwijs is nog steeds een blank 
bolwerk. Sevenhuijsen: ‘Ik denk dat mensen zich erop verkijken hoe hard-
nekkig de dominante cultuur is, hoe helemaal niet discriminerend bedoelde 
opmerkingen toch de boodschap kunnen uitzenden: ja, je bent hier wel bin-
nengekomen, maar eigenlijk hoor je hier niet thuis.’ 
De Hogeschool Rotterdam doet het met minder langstudeerders en meer 
diploma’s beter dan andere grote Randstadhogescholen. Daar heeft de 
hogeschool jarenlang hard aan gewerkt, maar tevreden is oud-directeur 
Sevenhuijsen allerminst. ‘Er is nog steeds een kloof tussen allochtoon en au-
tochtoon, en die hebben we niet volledig gedicht.’ Hij verwacht veel van de 
studiekeuzecheck die hogeronderwijsinstellingen hun studenten sinds 2014 
verplicht aanbieden. 

 DE JONGENS TEGEN DE MEISJES 
Autochtonen studeren om allerlei redenen dus sneller af dan allochtonen. 
Maar de echte sterren aan het firmament? Dat zijn de meisjes. Maar liefst 

86 procent van de meisjes heeft na zes jaar studeren een bachelordiploma 
op zak. 
Jongens geven er niet alleen vaker de brui aan, ze doen ook langer over 
hun studie. Een op de vijf mannen die in 2007 begon, was na zes jaar nog 
bezig. Bijna twee keer zo veel als bij vrouwen. Zowel voor autochtone als 
allochtone studenten geldt: de meeste langstudeerders zijn man.
‘Mannen denken sneller dat het allemaal vanzelf wel goed komt’, verklaart 
lector Gerda Geerdink van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ‘Als de 
opdracht niet meteen duidelijk is, denken ze: dat komt wel. Meisjes doen 
meer moeite.’ 
Jongens hebben behoefte aan duidelijkheid. ‘Tegen mannen kun je zeggen: 
je moet dit volgende week afhebben en anders wil ik je niet meer zien. Dat 
blijkt te werken. Jongens geven aan dat ze die houding waarderen’, aldus 
Geerdink. ‘Oneerbiedig gezegd: ze hebben een schop onder hun kont nodig.’

 LANGSTUDEERDER, SO WHAT?  
Maar of die mannen er nu echt last van hebben dat ze wat langer studeren? 
Telkens weer blijkt dat ze het op de arbeidsmarkt beter doen dan vrouwen. 
‘Doorgaans hoeven mannen minder te presteren om toch waardering te 
krijgen’, aldus Geerdink. 
Ach, zo erg is het inderdaad niet om iets langer over je opleiding te 
doen, relativeert ook Johan Sevenhuijsen. ‘We moeten af van het beeld 
van de zeventienjarige havist die binnen vijf jaar klaar is met zijn stu-
die. Langstuderen wordt meestal veroorzaakt door switchen van opleiding, 
werken naast de studie, mantelzorg of omdat studenten een gezin hebben. 
So what, zeg ik dan. Accepteer dat sommigen wat langer over hun studie 
doen. Uiteindelijk redden ze zich meestal wel.’O   HOP, Petra Vissers
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Mieke is niet de echte naam van de geïnterviewde student. 
Zie ook de infographic op p.4.
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 Tekst: Pim Bijl  Fotografie: Frank Hanswijk 

INTERVIEW RUTGER VINK

 FURTJUH  
 OPGELEID AAN DE WDKA 

 GROOT OP YOUTUBE 

Iedere donderdag is het fursday. 
Dan knalt Rutger Vink 

een filmpje op zijn YouTube-
kanaal Furtjuh. Zijn video’s 

zijn al meer dan elf miljoen keer 
bekeken. Dankzij de 125.000 
abonnees verdient de student 
advertising er zijn geld mee.



Geregeld staan er kinderen voor zijn 
deur, handtekeningenjagers. Middelbare 
scholieren die met hem op de foto willen. 
In de kantine van de Willem de Kooning 
Academie wordt hij niet lastiggevallen. 
Hier is hij Rutger Vink en niet Furtjuh, zijn 
naam op YouTube. Gelukkig maar, want 
Rutger Vink heeft nog genoeg werk te ver-
zetten voor hij kan afstuderen. 

BEN JIJ EEN VAN DE VELE GELUKSZOEKERS 
OP HET INTERNET?
‘Dat was ik zeker niet toen ik er drie jaar 
geleden mee begon. YouTube was nog niet 
zo groot als nu en het was daardoor niet 
realistisch om te denken dat je er echt geld 
mee kon verdienen. Ik wilde altijd al film-
pjes maken, maar had nooit het excuus om 
te beginnen. Tot ik in het eerste jaar van 
mijn studie advertising het vak idee-ont-
wikkeling kreeg. Een heel kunstzinnig vak, 
waarbij ik een halfjaar lang een onderwerp 
naar keuze moest onderzoeken. Ik dacht 
meteen: nu heb ik een stok achter de deur 
om het op YouTube te proberen. Anderhalf 
jaar later kreeg ik pas door dat ik er geld 
mee kon verdienen. Eigenlijk kun je zeggen 
dat ik er per ongeluk ben ingerold.’

ZEGT DE PERSOON MET ELF MILJOEN 
VIEWS EN 125.000 ABONNEES OP ZIJN 
YOUTUBE-KANAAL.
‘Haha, ja, ik weet nog goed dat mijn eerste 
filmpje dertig keer was bekeken. Of nou ja, 
waarschijnlijk was ik het vijftien keer zelf 
door de pagina te refreshen. En de andere 
helft was van mijn moeder.’

HOE GROEIT ZO’N KANAAL DAN?
‘Vooral door samenwerkingen met andere 
YouTubers. Zij verschenen in mijn filmpje 
en andersom. Door mijn eerste samenwer-
king kreeg ik er in één dag 600 abonnees 
bij. Vanaf dat moment ging het balletje rol-
len en ontstond er een soort sneeuwbal-
effect waarbij ik zelf ook niet altijd weet 
waarom er dagelijks zo’n 300 volgers bij 
komen. Elke week bedenk ik een nieuw 
onderwerp voor een filmpje dat op de 
donderdag verschijnt. Ik zit nu op 125.000 
abonnees. Dat is behoorlijk veel. De aller-
grootste YouTuber in Nederland is Enzo 
Knol met 600.000 abonnees.’

EN KAN JE ER NU VAN LEVEN?
‘Ik mag contractueel niet zeggen hoeveel 
ik ermee verdien, maar ik ben nu aan het 
kijken of ik er na mijn studie een fulltime 
job van kan maken.’

HOE VERDIEN JE GELD OP YOUTUBE?
‘Via de reclames die je ziet voordat de vi-
deo begint. YouTube deelt die inkomsten 
met de maker van de video, maar dat gaat 
om heel kleine bedragen. De tweede ma-
nier is samenwerkingen aangaan met be-
drijven en merken. Gesponsorde video’s, 
tweets, Instagram-posts. Dan probeer ik op 
een leuke manier een product of dienst te 
promoten.’

WANNEER STEM JE IN 
MET EEN COMMERCIËLE OPDRACHT?
‘Mijn voorwaarde is dat ik volledige con-
trole behoud over de invulling van de 
video. Ik verwerk het merk op mijn ma-
nier in de video. Als het merk mijn idee 
niet ziet zitten, sla ik de opdracht af. De 
verleiding is heel erg groot om reclame te 
maken, maar ik denk goed na: past dit pro-
duct of merk echt bij mij en hebben mijn 
volgers hier iets aan? Als ik daar niet goed 
mee omga, verlies ik mijn geloofwaardig-
heid. En dat is juist belangrijk voor een 
YouTuber. Kijkers moeten het gevoel heb-
ben dat het een echt persoon is naar wie 
ze aan het kijken zijn en niet iemand die 
zijn werk aan het doen is.’ 

WAT MIJ OPVALT IS DAT JE NU VRIJ RUSTIG BENT. 
IN JE FILMPJES BEN JE NOGAL EXCENTRIEK.
‘Ik zet mezelf op een bepaalde manier aan en vergroot karaktertrekjes 
uit. Dat heb ik inmiddels zo vaak gedaan dat ik de schaamte voorbij 
ben. Het is bijna een vorm van therapie. Het is mijn excuus om ge-
stoord en gek te doen. Dat vindt mijn doelgroep, middelbare scholie-
ren, ook leuk.’

IN WELK FILMPJE ZOCHT JE ECHT DE GRENZEN OP?
‘Ik heb serieus flinke hoogtevrees. In een van mijn filmpjes heb ik een 
parachutesprong gemaakt om mijn hoogtevrees te overwinnen. Geheel 
in stijl natuurlijk. Verkleed als eenhoorn, in een onesie, sprong ik uit 
dat vliegtuig. Het was een commerciële opdracht, waarin ik reclame 
maakte voor DubbelFrisss, maar het leverde wel een tof filmpje op. Zij 
betaalden ook de parachutesprong waardoor ik een heel vette video 
kon maken.’

JE BEGON OOIT DOOR EEN VAK TIJDENS DE STUDIE. 
HAD JE DIT YOUTUBE-KANAAL SUCCESVOL KUNNEN MAKEN 
ZONDER ADVERTISING?
‘Ik denk wel dat ik door mijn studie een streepje voor heb op andere 
YouTubers. Ik zie mijn kanaal echt als een merk, dat heb ik geleerd 
tijdens advertising. Dat onderscheidt mijn YouTube-kanaal een beetje 
van de rest. In al mijn filmpjes wil ik laten zien dat het niet uitmaakt 
wie je bent, hoe je eruitziet en waar je in gelooft. Dit klinkt ongelooflijk 
cliché, maar dat is waar het bij mij om draait. Daarom doe ik de raarste 
en gekste dingen en bespreek ik soms ook serieuze onderwerpen als 
pesten.’

WAAROM VIND JE DAT BELANGRIJK?
‘Het is heel makkelijk om dingen af te zeiken. Dat gebeurt ook het 
meest op internet. Mijn insteek is positief. Mijn eigen middelbare-
schooltijd vond ik niet de leukste tijd van mijn leven. Ik weet uit eigen 
ervaring hoe lastig de puberteit kan zijn. Sommige kijkers worstelen 

RUTGER VINKINTERVIEW

Bio'tje Rutger Vink

Geboren op 2 september 1989 
in Vlaardingen.
Begon in 2011 met de opleiding 
advertising aan de WdKA.
En is nu een van de bekendste 
Nederlandse YouTubers.
Als Furtjuh post hij elke donderdag 
om 15.30 een nieuw filmpje.
Daarom is het donderdag Fursday.
In maart 2015 won hij de Young 
Positive Media Award 2015.

Je vindt Furtjuh op:
YouTube: 
www.youtube.com/user/Furtjuh 
Twitter: 
@furtjuh
Instagram: 
https://instagram.com/rutgervink
Facebook: 
https://www.facebook.com/Furtjuh

‘MIJN EERSTE 
FILMPJE
IS 30 KEER 
BEKEKEN. 
NOU JA, 
15 KEER 
DOOR MEZELF 
DOOR 
DE PAGINA 
TE REFRESHEN.’

‘DOOR MIJN STUDIE 
HEB IK EEN STREEPJE 
VOOR OP ANDERE 
YOUTUBERS.’
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THEATER ISLAMUNDE IN 
IJSSELMONDE. Supporters van 
Feyenoord repeteren samen met 
klassiek geschoolde operazangers 
aan Feyenoord De Opera. Tjalling 
Heijkoop, deeltijdstudent culturele en 
maatschappelijke vorming, observeert 
voor zijn afstudeeronderzoek hoe de 
samenwerking tussen de zangers en 
supporters verloopt. Voor de minor 
culturele diversiteit reisde Tjalling af 
naar Sicilië. Daar onderzochten stu-
denten hoe mensen met verschillende 
achtergronden samenwerken. Tjalling 
borduurt tijdens zijn onderzoek in 
Nederland verder op deze bevindin-
gen. Een participerend onderzoek, 
want zelf heeft hij als acteur ook een 
rol in de opera. 
Soms schuurt of botst het, maar cul-
tuur kan barrières beslechten, ervaart 
Tjalling. ‘Beide groepen herkennen de 
passie, emotie en beleving van ‘de an-
der’. Ergens gedreven en vol overgave 
aan werken.’O   Pim Bijl

Feyenoord De Opera is een muzikale 
locatievoorstelling van het Rotterdams 
Wijktheater in samenwerking met 
Theater Walhalla. De voorstellingen 
starten in mei 2015. Kaartverkoop: 
www.theaterwalhalla.nl.

Operazangers en 
Feyenoord-supporters 

‘hand in hand’

hier ook mee en ik merk dat ze er iets aan 
hebben als ik een onderwerp als pesten be-
spreekbaar maak.’

DAT SLAAT AAN. JE BENT EEN BEKENDHEID 
OP HET INTERNET.
‘Dat blijft bijzonder. Er komen zelfs kijkers 
aan de deur. Dan willen ze op de foto of een 
handtekening. Het is goed bedoeld, maar ik 
stuur ze tegenwoordig weg. Dan zeg ik: als ik 
je in de stad zie, vind ik het leuk, maar niet 
thuis.’

ONDER JOUW FILMPJES STAAN OOK 
HAATREACTIES.
‘Doe het scheldwoordenboek open en al-
les komt voorbij. Gelukkig is het percentage 
haatreacties laag. Als je alles persoonlijk gaat 
opvatten wat er op internet wordt gezegd, 
moet je geen YouTube-filmpjes maken. Ik kies 
er bewust voor om niet te reageren. Dan lok 
je ook geen reacties uit.’

IS HET MOEILIJK OM JE OP DE STUDIE 
EN HET AFSTUDEREN TE FOCUSSEN ALS JE 
AL ZO DRUK AAN HET ONDERNEMEN BENT?
‘Soms is het inderdaad lastig om alles te com-
bineren. Begin dit jaar had ik een hit met het 
liedje #LeukGenoeg. Dat was op Radio 538, 
Q-music en het Jeugdjournaal te horen en 
zien. Toen vroeg ik mij weleens af: moet ik me 
nu nog een keer gaan bewijzen? Geef me ge-
woon dat diploma, dan kan ik mijn ding gaan 
doen. Maar gelukkig is mijn afstuderen gere-

lateerd aan mijn YouTube-kanaal. Ik wil iets 
gaan doen tegen internetpesten dat een 
steeds groter probleem aan het worden is. 
Dus ik zie het nu als een kans weer iets heel 
vets neer te zetten.’

EN DAN: ELKE DAG EEN FILMPJE?
‘Ik weet niet of dat mogelijk is met de film-
pjes die ik maak. Sommige YouTubers filmen 
als ware het een reallifesoap, maar ik ben op 
zoek naar een creatieve invalshoek, volledig 
gemonteerd en opgeleukt met muziekjes en 
toeters en bellen.’

DUS WE MOETEN NOG WACHTEN 
OP ‘RUTGER VINK, DE REALLIFESOAP’?
‘Ja, haha, mijn leven is daar nu te saai voor. 
Tijdens mijn stage woonde ik in Amsterdam, 
maar nu ben ik weer tijdelijk bij mijn ouders 
ingetrokken. Momenteel zou mijn reallifesoap 
er als volgt uitzien: ‘Hallo! Ik zit nu achter de 
computer voor mijn scriptie…vier uur later… ik 
zit nog steeds achter de computer voor mijn 
scriptie. Het zou pas interessant kunnen wor-
den als mijn leven iets losser is en ik weer op 
mezelf woon.’O 

‘EEN REALLIFESOAP
 RUTGER VINK? 

HAHA, DAAR IS MIJN 
LEVEN ALS AFSTUDEERDER 

NU TE SAAI VOOR.’

INTERVIEW
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VEEL LEERLINGEN VAN DE 
SCHOLEN RVC DE HEF, CALVIJN 
MAARTEN LUTHER, LMC 
ZUIDERPARK EN LMC VEENOORD 
kunnen best wat extra aandacht 
gebruiken. Oprechte interesse in 
hoe ze zich voelen, in hun cijfers, 
in de planning van hun huiswerk, 
maar ook aandacht voor wat ze 
leuk vinden en de dromen die ze 
hebben voor de toekomst.
Het programma Mentoren Op 
Zuid van het expertisecentrum 
maatschappelijke innovatie brengt op 
grote schaal extra aandacht binnen 
op de vier genoemde middelbare 
scholen op Zuid. Het concept blinkt 
uit in eenvoud: studenten van de HR 
worden een-op-een gekoppeld aan 
een leerling. De studenten volgen 
een training van twee weken over de 
context van Zuid en de rol van een 
mentor. Ze leren ook wat een mentor 
niet doet, namelijk het counselen van 
heftige problemen. Dat is werk voor 
professionals.
Soms lukt het om perfecte matches 
te maken. Zo werd een leerling met 
wiskundeproblemen gekoppeld aan 
een studente van de lerarenopleiding 
wiskunde en werd een student die 
zelf als scholier was blijven zitten, in 
contact gebracht met een leerling die 
nu in dat schuitje zit.
Het doel van het programma is, in de 
woorden van HR-docent Margriet 
Clement, ‘in de eerste plaats het 
verhogen van het welzijn van de 
kinderen’. Betere schoolprestaties 
door de extra aandacht zijn mooi 
meegenomen.O

Het Rotterdams Vakcollege 
De Hef won met dit programma 
de Nationale Onderwijsprijs.

400 studenten van 
de Hogeschool Rotterdam 
begeleiden evenveel scholieren 
op Zuid. Ze helpen met huiswerk, 
oriënteren op een vervolgstudie 
of trappen samen een balletje. 
Doel: een hoger welzijn 
van deze leerlingen.

Op RVC De Hef komen 
de mentoren op donderdagochtend. 

Elk contact begint met een praatje en het 
doornemen van het huiswerk.

 Fotografie: Frank Hanswijk  Tekst: Esmé van der Molen 

400 
STUDENT-
MENTOREN 
OP ZUID Als er tijd 

over is, gaan 
de leerling en 
mentor soms 
ook naar 
buiten.

Studentmentoren krijgen 
wekelijks intervisie, hier van 
docent Margriet Clement.

Studenten gaan 18 weken met 
hun leerling om. Vaak ontstaat er 

een goede band; ook omdat ze 
samen leuke dingen doen.



WOENSDAGMIDDAG, HALF MAART, LOCATIE 
MUSEUMPARK. Renée Omlo (18) en Dianne 
Verboom (19) uit Spijkenisse volgen het laatste 
jaar van de mbo-opleiding onderwijsassistent, 
maar vanmiddag zitten ze in de schoolbanken van 
de Hogeschool Rotterdam. Ze zijn bezig aan een se-
rie van tien lessen om zich voor te bereiden op de toe-
latingstoets natuur & techniek. Bij Inholland en pabo Thomas 
More volgden ze eerder al lessen voor aardrijkskunde en geschie-
denis. Ze zijn verplicht deze toetsen te halen. 
Dianne heeft eindexamen gedaan in biologie en aardrijkskunde. 
Maar Renée heeft alles laten vallen na het tweede jaar van het 
vmbo. Hard studeren dus? ‘Nee, we zijn nog niet begonnen. We 
gaan wel naar deze klassikale lessen, maar zelf leren is lastig. We 
zitten in ons laatste jaar op het mbo. Straks moeten we examen 
doen en we zijn druk bezig met stageopdrachten. Eigenlijk blijft er 
geen tijd over.’
In alle stilte lijkt het wel, is de pabo een selectieve opleiding ge-
worden. Al jaren moeten hogescholen kritiek op het niveau van 
hun afstudeerders pareren. Juffen en meesters die dt-fouten 
maken of struikelen over breuken; dat moet tot de verleden tijd 
behoren.
Acht jaar geleden werden daarom de entreetoetsen taal en reke-
nen (WisCAT) ingevoerd. Hierin wordt getoetst of eerstejaars taal 
en rekenen op groep 8-niveau beheersen. Deze toetsen zouden in 
2014 worden afgeschaft omdat rekenen en taal dan in het voort-
gezet onderwijs zouden zijn geborgd. Maar die planning is niet 
gehaald — denk aan de discussie over de rekentoets — en daarom 
toetsen de pabo’s rustig door. 

In 2012 volgde een nieuwe entreetoets: mens 
& wereld en ondertussen werd voor alle pabo-

vakken een landelijke kennisbasis opgesteld. 
Sinds 2013 wordt deze kennis voor de vak-

ken rekenen en Nederlands in het derde studie-
jaar landelijk getoetst. Je kunt pas afstuderen als je 

beide eindtoetsen hebt gehaald.

 INSTROOM ZAL DALEN 
Annemarie van Efferink is coördinator van de propedeusefase. Ze 
verwacht dat de toelatingstoetsen een grote impact gaan hebben op 
de instroom. ‘De huidige entreetoets mens & wereld is een toets op 
groep 8-niveau waarvoor studenten zes kansen hebben in de eerste 
twee studiejaren. Het aantal studenten dat de pabo moet verlaten 
omdat deze toets niet wordt gehaald, is te verwaarlozen. Maar dat 
zal bij de drie toelatingstoetsen anders zijn. Deze toetsen hanteren 
een havo 3-/vmbo-tl 4-niveau. Bovendien is er maar één herkan-
singsmogelijkheid. Mbo’ers moeten alle toetsen doen, havisten al-
leen de vakken die niet in hun profiel zitten – en dat is er altijd mi-
nimaal één. Alleen vwo’ers en mensen die al een bachelordiploma 
hebben, zijn automatisch toelaatbaar.’
Het kan dan ook niet anders of de instroom zal komend collegejaar 
dalen, stelt Van Efferink. ‘Ongeveer 35 procent van onze instroom 
komt van het mbo, 10 procent heeft een vwo-achtergrond en 40 
procent is havist. De mbo’ers staan met 2-0 achter ten opzichte 
van havisten en vwo’ers omdat zij tijdens hun vooropleiding niet 
de kans hebben gehad zich te bekwamen in de wereldvakken. Niet 
alleen is de verwachting dat de mbo-instroom fors daalt, ook havis-
ten kunnen in de problemen raken als zij de toetsen onderschatten.’

De grote kennisoperatie die in 2007 
is gestart om het niveau van pabostudenten 
omhoog te krijgen, begint aan een nieuw 
hoofdstuk. Dit jaar zal voor het eerst 
voor de poort worden getoetst. 
De eindtoetsen rekenen en taal zijn al een feit. 
Wordt de pabo straks onbereikbaar 
voor mbo’ers?

ACHTERGROND 
 Tekst: Esmé van der Molen

 Illustratie: Bo-Danique Blom  

Wordt de pabo 
een onneembare vesting?

FORT PABO

‘IK VOORZIE 
EEN VERARMING 

VAN HET KLEUTER-
ONDERWIJS.’

25PROFIELEN



ACHTERGROND ACHTERGROND 

‘NIET ALLEEN 
DE MBO-INSTROOM 

ZAL DALEN. 
OOK HAVISTEN KUNNEN 

IN DE PROBLEMEN 
KOMEN.’

Wat moeten deze leerlingen dan allemaal weten? De tien tijdvak-
ken van geschiedenis: beginnend bij de ‘jagers en boeren’, en ein-
digend bij ‘televisie en computer’. De acht kernthema’s van aard-
rijkskunde zoals ‘aarde, klimaat en landschap’ en ‘bronnen van 
energie’. En de tien kernconcepten van biologie, natuur 
en techniek: van ‘biologische eenheid’ tot ‘materie 
en techniek’. 

 OPKRIKKEN 
Enerzijds, anderzijds. Dat is wat je hoort 
op de pabovloer. Iedereen omarmt de 
niveauverhoging. Maar veel docenten 
vinden het jammer dat een deel van de 
mbo’ers de pabo nooit meer zal bereiken. 
‘Je hebt altijd twee of drie parels die bij 
aanvang niet op niveau zijn, maar die zich 
geweldig ontwikkelen. Deze studenten 
raak je kwijt. Tegelijkertijd zul je een groep 
overhouden die echt gemotiveerd is voor dit 
beroep, en dat is een goede zaak’, zegt reken-
docent Jos van Etten.
Bovendien kunnen pabo’s hun niveau alleen maar op-
krikken als het beginniveau in orde is. Onderwijsmanager 
Anita Derks zegt het zo: ‘Als het niveau voor de poort stijgt, kun-
nen we op de pabo doen waarvoor we zijn bedoeld: verbinding 
leggen tussen kennis en didactiek. De kennis die straks wordt 
getoetst voor de poort, wordt verondersteld basiskennis te zijn. 
Maar de realiteit was dat deze kennis vaak ontbrak. Dat moesten 
wij er hier nog in stoppen. Als het goed is, krijgen we meer tijd 
om studenten te leren hoe je kinderen aan het leren krijgt. De 
complexiteit van ons vak zit ‘m namelijk niet in weten wat de tien 
tijdvakken geschiedenis zijn, maar in de integratie van kennis, di-
dactiek en pedagogiek. En de timing daarbinnen.’

 ENTREETOETSEN 
Om dezelfde reden – meer tijd voor de kernopdracht van de pabo – 
heeft de opleiding bij de directie van het instituut voor lerarenop-
leidingen de wens uitgesproken om de entreetoetsen taal en reke-
nen niet meer uit te spreiden over de propedeuse, maar studenten 

verplicht te stellen deze toetsen in het eerste studiejaar te halen. 
Acht jaar geleden besloot het toenmalige college van bestuur dat 
HR-studenten hiervoor maximaal twee jaar de tijd moesten krij-

gen. Landelijk was bepaald dat deze toetsen in jaar 1 afge-
rond moesten zijn. 

Het bestuur bepleitte bij toenmalig onderwijsmi-
nister Plasterk dat de HR als grotestadshoge-

school een emancipatorische taak heeft. Door 
studenten langer de tijd te geven (het aantal 
kansen, namelijk drie, bleef gelijk) zouden 
we meer studenten binnenboord houden.
Veel pabodocenten zijn inmiddels on-
gelukkig met deze beslissing. Zo zegt 
Josine Cats, coördinator profileringsfase: 
‘Toetsen sturen het leren. Daarom zijn 
we het er allemaal over eens dat de en-

treetoetsen gehaald moeten worden in het 
eerste jaar. Nu krijgen studenten te veel tijd 

voor relatief makkelijke toetsen. Als ze er na 
het eerste jaar mee klaar zijn, hebben ze meer 

tijd voor de stof uit de kennisbasissen en ons ei-
gen curriculum dat een hoger niveau heeft.’

Bovendien is deze extra tijd voor de entreetoetsen funest 
voor het rendement van de propedeuse. Coördinator Annemarie 
van Efferink: ‘Het is nu bijna onmogelijk om ons p-rendement om-
hoog te krijgen. Dat schommelt tussen de 15 en 25 procent. Er zit 
geen push in jaar 1 om de p nominaal te halen.’

 40-45 % SLAAGT DE EERSTE KEER 
Overigens is een hoog p-rendement niet heilig voor Van Efferink. 
‘Van onze eerstejaars studenten verlaat ongeveer 40 procent de 
opleiding. Dat eerste jaar is bedoeld als oriëntatie en selectie. Niet 
iedereen is geschikt voor het vak van basisschoolleerkracht.’
De ‘survivors’ stromen door naar een hoofdfase waarin de lat flink 
omhoog is gegaan. De entreetoetsen met hun groep 8-niveau zijn 
letterlijk kinderspel vergeleken bij de kennisbasissen, het project-
gestuurd onderwijs, de vakprofilering en het afstudeerassessment. 
De landelijke eindtoetsen Nederlandse taal en rekenen zijn be-
langrijk in het publieke debat. Het laat zien dat de pabo’s seri-

eus werken aan de borging van cognitieve kennis, maar minstens 
zo belangrijk voor een hoger niveau van pabo-afgestudeerden is 
het beroep dat nu wordt gedaan op de onderzoekende houding en 
vaardigheden.
Dat het niveau van de pabo is gestegen, merkt ook 
vierdejaars Demi de Boe die bezig is aan haar LIO-
stage. ‘Wat leren jullie nu op de pabo, vragen 
docenten me weleens in de lerarenkamer. Als 
ik ze dan vertel hoe ons curriculum eruit-
ziet, zeggen ze dat zij dat allemaal nog niet 
hoefden te leren.’
Demi behoort tot de eerste lichting die de 
eindtoetsen rekenen en Nederlands heeft 
afgelegd. Zij haalde beide toetsen in één 
keer. ‘Qua cognitieve bagage voel ik me 
klaar voor het werk. Maar ik moet zeggen: 
je hebt het ook echt nodig. In groep 8 zijn 
kinderen met rekenen al met lastige stof be-
zig. Ik had niet verwacht dat ze zulke moei-
lijke dingen moeten doen. Bovendien moet je er 
als leerkracht ook voor de slimme kinderen zijn.’
Inmiddels heeft ook de tweede lichting studenten 
deelgenomen aan de eindtoetsen. De resultaten zijn steeds 
ongeveer hetzelfde. Voor rekenen/wiskunde slaagt 40 tot 45 pro-
cent de eerste keer. Voor Nederlandse taal schommelt dat tussen 
de 50 en 60 procent. 

 POLITIEK 
Bij de eindtoets rekenen wordt niet alleen de rekenvaardigheid 
getoetst, maar ook de rekendidactiek. ‘Dat maakt de toets best 
moeilijk’, zegt rekendocent Jos van Etten. ‘Bovendien is een paar 
onderdelen uit de eindtoets niet gedekt door de modules, bijvoor-
beeld getaltheorie, kansberekenen en combinatierekenen. Deze on-
derdelen moeten de studenten via zelfstudie meester worden, en 
als ze dat niet lukt, kunnen ze ons om hulp vragen. De vakgroep 
heeft een keuze moeten maken. Wat kun je doen in acht modules? 
Wij hebben de focus gelegd op de basis van het rekenen en gecij-
ferdheid. Daarover gaan ook de meeste vragen in de eindtoets.’
Van Etten heeft een analyse gemaakt van de prestaties bij de 

WisCAT en de eindtoets en tot zijn verbazing kon hij geen verband 
ontdekken. ‘Er zijn studenten die de WisCAT op het allerlaatste mo-
ment, in de maand augustus van hun tweede jaar, hebben gehaald 

en die de veel moeilijkere eindtoets in een keer halen. Dit 
vraagt om nader onderzoek.’

Het slagingspercentage bij de eindtoets taal ligt ho-
ger dan bij rekenen. Volgens docent Nederlands 

Tamar Israel is de rekentoets ook aantoon-
baar moeilijker. ‘De eindtoets Nederlands is 
echt een basistoets, terwijl de rekentoets 
bijna hbo-niveau gecijferdheid meet.’ Hoe 
dat kan? ‘Tja, dat is politiek’, zegt Israel 
die medeauteur is van de kennisbasis 
Nederlands. ‘Wat wil je, vroegen wij de 
projectleider van het ministerie indertijd. 
Wil je dat pabostudenten beter leren spel-

len en ontleden? Ja, was het antwoord. Of 
wil je beter onderwijs op de basisschool? 

Ja, was ook daarop het antwoord. Daarom ligt 
er nu een didactische kennisbasis. Bij rekenen 

is die discussie anders verlopen. Als wij ook had-
den mogen kiezen voor professionele geletterdheid 

hadden we studenten nog wel Vestdijk laten lezen en leren 
debatteren, maar dat was dus niet onze opdracht.’
‘Onze afgestudeerden kunnen nu bewijzen of een verhouding vol-
doet aan de gulden snede’, zegt Van Etten. ‘Prima, als je ervan uit-
gaat dat de leerkracht professioneel gecijferd moet zijn. Met het 
diploma dat we nu afgeven, is dat vakmanschap beter geborgd. 
Maar ik voorzie ook een toenemende verarming van het kleuter-
onderwijs. Daarom ben ik een voorstander van het nieuw leven 
inblazen van een specialistische kleuteropleiding.´
Nog iets anders, zegt Annemarie van Efferink, is de prognose dat er 
in 2016 een lerarentekort in het basisonderwijs zal ontstaan. ‘Als 
we nu zo hard selecteren op cognitieve prestaties, raken we naar 
verwachting een deel van de mbo-instroom kwijt. Moeten we dan 
straks weer zijinstromers in twee jaar klaarstomen voor het werk-
veld? Dan heb ik persoonlijk toch liever zo’n gemotiveerde mbo’er 
die wij in vier jaar tijd het vak kunnen leren.’O

‘ALS HET NIVEAU 
VOOR DE POORT STIJGT, 

KUNNEN WE 
OP DE PABO DOEN 

WAARVOOR WE ZIJN 
BEDOELD.’
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MAARTEN 
BEKEERDE ZICH 

TOT 
DE ISLAM

‘NAAR MIJN IDEE WAS MAARTEN ALS 
KIND HELEMAAL NIET MET WELK GELOOF 
DAN OOK BEZIG. Wij zijn thuis niet gelovig, 
ik heb er eigenlijk niet zo veel mee. Dat 
Maarten zich bekeerde tot de islam, kwam 
voor mij dan ook totaal onverwacht. 
'Ik vond het moeilijk. Het is nu grimmiger, 
maar ook drie jaar geleden hoorde je al ge-
noeg verhalen over de islam die niet po-
sitief zijn, verhalen over geweld en terro-
risme. Dat vind ik eng. Ik vroeg aan Maarten 
tijdens dat gesprek: wat moet jij hiermee 
als Europeaan? Ik snapte het echt niet. Ik 
denk wel steeds meer te begrijpen waarom 
hij zich heeft bekeerd. Maarten was als kind 
een vrij gesloten jongen. Toen hij in groep 
3 zat, verhuisden we naar een ander dorp 
en achteraf denk ik dat dat moeilijk voor 
hem is geweest. Op school is hij altijd een 
beetje een eenling geweest. Dus ik denk dat 
Maarten op zoek is gegaan naar een groep 
om bij te horen en dat heeft gevonden in de 
moslimgemeenschap.
'In het begin was het lastig om met elkaar te 
praten. Maarten wilde me duidelijk maken 
wat hij in de islam vond en waarom hij was 
bekeerd. Hij ging preken. Daar kon ik echt 
helemaal niks mee, ik ben zelfs een keer 
heel kwaad geworden toen hij dat deed. 
Maarten is behoorlijk streng in de leer. Hij 
is op traditionele wijze getrouwd, hij bidt 
vijf keer per dag, gaat vaak naar de moskee 
en drinkt niet. Hij is zelfs al op bedevaart 
naar Mekka geweest.

‘Ik denk dat het bij jonge bekeerlingen 
hoort, dat fanatieke. Maarten spreekt zich 
stevig anti-Amerikaans uit, de nuancering 
ontbreekt nog. Natuurlijk ben ik bang ge-
weest dat hij radicaliseert, ik heb momenten 
gehad waarop ik dacht: straks zit hij ook in 
Syrië. Maar na een aantal gesprekken over 
het fundamentalisme ben ik gerustgesteld. 
Maarten is geen terrorist, ook hij keurt af 
wat daar gebeurt.'

JAAP: 
'HIJ IS GELOVIG. 
IK KAN HET WEL 
AFWIJZEN, 
MAAR DAAR 
WORDT NIEMAND 
GELUKKIG VAN.’
 GEEN KERST 
‘Een paar momenten hebben me wat meer 
vertrouwen gegeven. Ten eerste was er de 
dag waarop ik werd voorgesteld aan de 
schoonouders van Maarten. Dat werd een 
heel ontspannen middag en de vader van 
mijn schoondochter kon goed uitleggen hoe 
het werkt in hun cultuur. Het tweede mo-

ment was toen ik Maartens imam in de ge-
bedsruimte ontmoette. Dat bleek een jonge, 
weldenkende vent. 
‘Het contact tussen Maarten en mij trekt nu 
op een positieve manier aan. Dat Maarten 
geen kerst meer wil vieren, geen verjaar-
dagen, dat hebben we te accepteren. Maar 
er zijn wél grenzen. Vorig jaar wilde ik 
kerst graag vieren met mijn moeder van 
negentig erbij. Dat vonden Maarten en zijn 
vrouw al lastig, maar ze stemden toch in. 
Toen ik merkte dat ze nog steeds twijfelden 
en doorvroeg waarom, zei Maarten: “Jullie 
drinken wijn.” Dat maakte me kwaad. Ik 
wil met alle liefde het juiste vlees voor ze 
bereiden en rekening houden met zijn ge-
woontes, maar je kunt mij niet voorschrij-
ven dat ik in mijn eigen huis geen wijntje 
meer mag drinken. Uiteindelijk hebben we 
het opgelost door te lunchen, dan werd er 
in elk geval geen wijn geschonken. Maar dit 
voorjaar ben ik hertrouwd en daar waren 
Maarten en zijn vrouw wél bij, ook toen er 
tijdens het etentje na afloop wijn werd ge-
dronken. Dat waardeer ik zeer.
'Hij is gelovig. Ik kan het wel afwijzen, 
maar daar wordt niemand gelukkig van. 
Het is zijn leven. De enige zorg die ik nog 
heb, is hoe hij zich gaat handhaven in de 
Nederlandse samenleving. Want hij loopt 
wel rond met een baard en soms ook in 
zo’n jurk. En dat terwijl de antimoslimgelui-
den steeds harder klinken met alles wat er 
rondom IS gebeurt.’

Jaap van Elst is docent aan de lerarenopleiding biologie van de HR. 
Zijn zoon Maarten van Elst studeert medische hulpverlening op de hogeschool. 

Samen vertellen ze over Maartens bekering tot de islam. 

 BEKEERD 
TOT DE ISLAM

INTERVIEW
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Jaap (63) is de eerste schok te boven 
JaapMaarten

Vader en zoon in gesprek.
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 VALSHEID  IN GESCHRIFTE  ZWAAR  BESTRAFT 

 KLACHT VAN: 

Student 
bedrijfskunde 

MER
 TEGEN:  

Voorzitter 
examen-

commissie 
IBK

 UITSPRAAK: 

Ongegrond

PRIMAIR PROCES
EEN TIJDJE TERUG SPRAK IK EEN VAN MIJN COLLEGA'S 
TIJDENS HET ETEN IN DE KANTINE, HET ONBETWISTE CU-
LINAIRE HOOGTEPUNTJE VAN DE WERKWEEK.
Nu koester ik de stelregel dat je tijdens de maaltijd niet 
over je werk moet praten, omdat dat niet zelden tot 
spontane buikloop leidt, maar deze keer was het on-
vermijdelijk. Onze collegevoorzitter had een les van mijn 
collega bijgewoond. Sinds Bormans voorzitter is, hebben 
we toch maar mooi de focus op onderwijs. Niets dan blijd-
schap dus? Nee, we moeten ons imago van misantropische 
pessimist niet te snel in de uitverkoop zetten. De ambities 
zijn goed: focus op onderwijs zorgt ervoor dat meer geld 
naar het primaire proces gaat. Wat betekent dat? Volgens 
mijn eerder genoemde collega: meer geld = meer uren voor 
de beste docenten. 
Maar daar gebeurt toch iets merkwaardigs. Wij hebben 
een 'functiegebouw' waarin we kerndocenten, docenten en 
hogeschooldocenten onderscheiden. Dat is een klimmende 
reeks: schaal 10-11-12. Je raadt het al: goed onderwijs is 
belangrijk, dus zal de hogeschool steeds meer hogeschool-
docenten aanstellen, een keurkorps van excellente docenten 
dat inspireert en alle tijd en energie wijdt aan het verzorgen 
van fantastisch onderwijs. 
Nou heb ik eens een rondje gemaakt langs een aantal van 
die hogeschooldocenten. Van lesgeven is vaak amper nog 
sprake: soms nog één avondje voor de klas en het dan nog 
jammer vinden dat ze dat nog niet 'afgebouwd' hebben. Bij 
beoordelingsgesprekken wordt dat ook direct duidelijk ge-
maakt: wil je hogeschooldocent worden, dan moet je min-
der gaan lesgeven. En ik maar denken dat lesgeven het pri-
maire proces is…
Meer geld naar het primaire proces is leuk, maar weten we 
nog wel wat het primaire proces eigenlijk is?

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

COLUMN         BART BIJL
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‘IK WAS HET AL TIJDENLANG NIET EENS MET 
DE MANIER WAAROP DE NEDERLANDSE 
SAMENLEVING IS VORMGEGEVEN. Ik dacht: 
dat moet beter kunnen, rechtvaardiger. Ik 
ben me gaan verdiepen in politieke syste-
men zoals het socialisme en communisme. 
Telkens als ik langer over deze systemen 
nadacht, vond ik wel weer ‘gaten’, zaken die 
in mijn ogen niet kloppen. Tot ik tegen het 
ideaal van een islamitische staat aanliep. 
Dát klopte voor mij helemaal. Dit zijn na-
tuurlijk niet de idealen die sommige groepe-
ringen vandaag de dag ten uitvoer brengen. 
‘Ik was dus eerder met een politieke zoek-
tocht bezig dan met een religieuze. Hoe 
meer ik over de islam las, hoe enthousiaster 
ik werd. Het werd voor mij steeds helder-
der dat zoiets moois niet door mensen kon 
zijn bedacht, dus ging ik geloven dat het iets 
goddelijks is en was het een logische stap 
om ook in Allah te gaan geloven.’

 MAN-VROUWRELATIE 
'Een voorbeeld van wat ik goed vind aan de 
islam, is de manier waarop er met de relatie 
tussen mannen en vrouwen wordt omge-
gaan. Naar mijn idee lossen veel problemen 
op als je de seksualisering in de maatschap-
pij wegneemt. Vooral voor vrouwen, zo wor-
den ze beoordeeld op hun echte waarde in 
plaats van op de diepte van hun decolleté. 
Nadat ik me bekeerde, ben ik vrij snel de 

regels van de Koran gaan volgen. Ik ging bid-
den, bezocht dagelijks een moskee en deed 
al na twee maanden mee aan de ramadan. 
‘Ik heb eerst mijn moeder verteld over mijn 
bekering, zij is ook spiritueel aangelegd en 
met haar deelde ik altijd al meer dan met 
mijn vader. Mijn vader is heel wetenschap-
pelijk ingesteld, dus ik wilde eerst zelf 
groeien en me inlezen zodat ik met een 
goed verhaal zou komen. 
‘Ik vond het lastig. Niet dat ik me schaamde 
voor mijn geloof, maar ik durfde het gewoon 
niet te vertellen. Mijn beide ouders hebben 
nooit echt gevraagd naar het waarom. Het 
was vooral de angst die er meteen inschoot. 
Mijn moeder is feministe en was bang dat 
ik vrouwen zou gaan onderdrukken en mijn 
vader was bang voor het geweld. Ik snap dat 
heel goed, hoor. Ze kennen het niet en horen 
er alleen maar gekke dingen over. Daarbij 
hebben ze allebei slechte ervaringen met het 
geloof, in hun geval met het christendom.'
'Praten had niet zo veel zin. Daarom heb ik 
mijn ouders een keer meegenomen naar een 
moskee in Rotterdam. Ook mijn bruiloft en 
mijn vrouw hebben veel positiefs gebracht. 
Door haar zagen mijn ouders ook de leuke 
kanten van de islam.
‘Zeker in het begin was ik erg fanatiek. Voor 
mijn gevoel had ik de waarheid gevonden. 
Het is net als wanneer je een nieuwe hobby 
hebt, dan wil je alleen maar daarmee be-

zig zijn. Ik heb nu het gevoel dat ik wat 
meer wijsheid in mijn omgang met de islam 
heb gevonden. In het begin zou ik bijvoor-
beeld nooit een vrouw de hand hebben ge-
schud. Nu doe ik het ook liever niet, maar 
als het echt niet anders kan, maak ik een 
uitzondering.'
'Mijn vader en ik deden vroeger leuke din-
gen samen, maar we praatten nooit echt 
met elkaar. Het is niet dat de islam ons dich-
ter bij elkaar heeft gebracht, maar wel het 
feit dat ik bekeerd ben. We merkten allebei 
dat we een eigen weg waren ingeslagen en 
dat we ons best moesten doen om ervoor te 
zorgen dat we niet uit elkaar zouden drij-
ven. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu 
veel meer delen.
‘Ik zie mezelf in de toekomst als bruggen-
bouwer. Nederlanders kunnen van de is-
lam leren en moslims andersom ook van 
de Nederlanders. Ik hoop dat ik een tijd in 
een Arabisch land een islamitische studie 
kan volgen. Daarna kom ik weer terug, want 
er valt in Nederland veel winst te behalen. 
Wat we nodig hebben, zijn moslimbestuur-
ders en moslimbeleidsmakers. Maar als de 
islamitische staat in de puurste vorm zich 
ergens aandient, dan vestig ik me daar.’O 
Lieneke van der Fluit  

Dit artikel verscheen eerder in Quest Psychologie 
#1 2015 in de serie Dubbel Gevoel.

Maarten (21) ziet zichzelf als 
bruggenbouwer 

MAARTEN: 
‘IN HET BEGIN
WAS IK ERG 
FANATIEK. 
NU HEB IK 
WAT MEER 
WIJSHEID 
IN MIJN OMGANG 
MET DE ISLAM.’
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JA, HET WAS EEN HEEL DOMME FOUT, GEEFT DE STU-
DENT BEDRIJFSKUNDE MER TOE, OM ZELF HET BEOOR-
DELINGSFORMULIER VAN ZIJN STAGE IN TE VULLEN. 
En zichzelf een voldoende te geven. En het dan, niet 
ondertekend, in te leveren met zijn afstudeerscriptie.
De examencommissie van het instituut voor bedrijfs-
kunde vindt het niet alleen dom, maar noemt het 
‘valsheid in geschrifte’ en sluit de student uit van het 
afleggen van tentamens voor de duur van een jaar. 
Ook wordt zijn afstudeerscriptie ongeldig verklaard.
Dat vindt de student buiten proportie. Hij voelt zich 
zwaar gedupeerd. Hij zal een nieuwe stageplek moe-
ten zoeken waardoor hij studievertraging oploopt. 
Omdat hij al is uitgelopen, raakt hij zijn ov-kaart kwijt 
en zal hij zelf zijn reiskosten moeten gaan betalen. Hij 
rekent voor dat dit hem 250 euro per maand zal gaan 
kosten, plus een extra jaar collegegeld. En dat alles 
omdat hij één domme fout heeft gemaakt. Bovendien 
heeft de school zelf ook fouten gemaakt in de bege-
leiding, stelt hij.
Dat de student het beoordelingsformulier van zijn 
stage zelf heeft ingevuld, heeft hij tijdens de hoorzit-
ting toegegeven. Maar dat maakt het voor de examen-
commissie niet minder erg. Het is en blijft valsheid in 
geschrifte. Bovendien heeft de ‘echte’ bedrijfsmentor 
de student helemaal geen voldoende gegeven (door 
de student genoteerd als: voldoende/6), maar een 
onvoldoende/4.
Bij een dergelijk vergrijp past een zware straf. Toch 
zal die in de praktijk minder zwaar uitpakken, stelt de 
examencommissie, en bestrijkt de sanctie niet een ka-
lenderjaar, maar driekwart jaar.
Het college van beroep voor de examens volgt de exa-
mencommissie van IBK in haar oordeel. Ja, het is een 
zware straf, maar deze is niet disproportioneel omdat 
het hier om ‘frauduleus handelen’ gaat. Er zit voor de 
student dus niks anders op dan de straf te slikken.O   
Esmé van der Molen
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COLUMN 
ERNEST VAN DER KWAST       

COLUMN

MARCEL SLOCKERS WAS 27 JAAR TOEN HIJ ALS HUIS-
ARTS BEGON IN NIEUWBOUWWIJK DE ESCH. Een hech-
ting hier, een oorontsteking daar. Misschien nog een 
prostaatonderzoekje, maar dan heb je het wel gehad. Toen 
hem werd gevraagd of hij één keer per week ook daklozen 
wilde zien, zei hij meteen ja. Hij hield zijn spreekuur in 
Havenzicht, een oud schoolgebouw waar zwervende Rot-
terdammers de nacht doorbrachten in de leslokalen. Hij 
zag wat hij niet zag in De Esch, en 31 jaar later ziet hij het 
nog steeds. Zo lang is Marcel Slockers al straatdokter.
In zijn spreekkamer komen de mensen die door alle 
vangnetten heen zijn gebroken. Ze hebben geen adres, 
geen uitkering, geen zorgverzekering. Eigenlijk hebben 
ze niets. Behalve pijn, psychoses, luizen, eczeem, diabe-
tes, levercirrose, een open wond, tuberculose. De straat-
dokter kijkt niet op van een patiënt met twintig diagno-
sen. ‘Dit is het afvoerputje van de zorg’, zegt hij. Soms 
kan hij weinig doen, maar ook dan is hulp belangrijk. ‘Je 
behaalt hier geen grote successen’, zegt hij, ‘wel kleine.’ 
Een klein succes kan een verbonden wond zijn, of een 
vitamine B-injectie, zodat de zenuwbanen van de patiënt 
weer functioneren en hij niet in zijn broek plast in de 
metro of tram. ‘Ik wil de wereld niet veranderen’, zegt 
Slockers, ‘ik wil gewoon mijn werk doen, ervoor zorgen 
dat het putje niet verstopt raakt.’
De straatdokter is elke keer weer verbaasd over het 
optimisme van zijn patiënten en de volledige chaos 
waarin ze zich bevinden. Slockers vertelt over Pascal, 
een verslaafde dakloze, die terminaal ziek was. Om zijn 
lijden te verlichten werd de dosis morfine en Dormicum 
verhoogd. Op het moment dat iedereen dacht dat hij zijn 
laatste adem zou uitblazen, krabbelde Pascal uit zijn coma-
teuze toestand en vroeg hij om een blikje bier. ‘Hij stond 
op van zijn sterfbed met een hoeveelheid medicijnen in 
zijn lijf om een paard te vellen’, zegt Slockers. Hij won ad-
vies in bij een palliatief team. Omdat het door drugs vergif-
tigde lijf van Pascal immuun was geworden voor reguliere 

medicijnen, kreeg hij het maximale doseringsschema dat 
iemand ooit in Nederland had gehad. Uiteindelijk stierf hij 
een rustige dood. Ook dat is een klein succes, iemand met 
een moeilijk leven een moeilijk einde besparen.
De straatdokter doet regelmatig zijn mond open te-
gen beleidsmakers. Hij wijst ze op de manco’s van onze 
verzorgingsstaat. Zo krijgen niet-verzekerde illegale dak-
lozen wel acute noodhulp, maar geen broodnodige an-
dere zorg. ‘Wat hebben we een illegaal met suikerziekte 
te bieden als we wel zijn insuline vergoeden, maar we 
hem geen eten kunnen geven om zijn suikerspiegel te 
regelen?’ zegt Slockers. ‘Waarom een nierdialysepatiënt 
wel drie keer per week acht uur opnemen voor een nier-
spoeling, terwijl hij de rest van de week zittend slaapt op 
een krukje in het koffiehuis?’
Misschien wil hij niet de wereld verbeteren, maar wel 
de maatschappij. Het is zijn stellige overtuiging dat de be-
schaafdheid van een land wordt bepaald door hoe de zorg 
is geregeld voor de meest kwetsbaren.
Hij ziet ze elke week. Hun grauwe gezichten, hun holle 
ogen. Hij ziet mensen die nog maar een schaduw van 
zichzelf zijn. ‘Ja’, bekent hij. ‘Ik smeek ze soms om af te 
kicken.’ Maar versagen doet de straatdokter nooit. Dat 
komt ook door het team waarmee hij samenwerkt in Ha-
venzicht, geweldige verpleegkundigen en maatschappelijk 
werkers. Er is zelfs een pedicure die zich ontfermt over de 
voeten van de daklozen. Ze verwijdert likdoorns, freest 
gekrulde teennagels en eindigt de behandeling met een 
massage om de doorbloeding op gang te brengen. Het is 
geen hotel, het is geen hemel. Het is een haven.
‘Aanraken is ongelooflijk belangrijk’, zegt Marcel Sloc-
kers. Hij doet zelf niet anders als hij iemands longen, hart, 
buik of voeten onderzoekt. Al 31 jaar is hij een baken van 
hoop in de zee van eenzaamheid en ontbering.O

Ernest van der Kwast (1981) is schrijver. 
In januari verscheen zijn nieuwste boek: De ijsmakers.
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EEN KLEIN 

SUCCES, 
IEMAND MET 
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MOEILIJK EINDE 
BESPAREN.

STRAATDOKTER
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JONATHAN EET…     

HAPPEN TUSSEN DE ZAKENMENSEN
Zeg je vis in Rotterdam, dan zeg je Schmidt Zeevis. De winkel aan het Vasteland 
is een begrip in de stad en niet zonder reden. Je vraagt en ze hebben het, en 
kwaliteit staat hoog in het vaandel. Dat ik niet de enige ben die dit weet, is vooral 
met kerst te merken als de rij tot buiten de zaak staat, maar zeker ook op een 
doordeweekse dag rond lunchtijd. Tussen de zakenmannen in het tweedelig blauw, 
weet ik nog net een plek aan een statafel te bemachtigen en mijn bestelling te doen: 
een portie gebakken mosselen en een garnalenkroket. En zoals het dan bij Schmidt 
hoort, bestel je er een glas witte wijn bij. De mosselen worden geserveerd in een 
klein mosselpannetje, maar schijn bedriegt: deze portie is groter dan je denkt. De 
garnalenkroket is gevuld met echte Hollandse garnalen, heeft geen te dikke korst en 
wordt afgemaakt met een takje gefrituurde peterselie. Het smaakt voortreffelijk en 
je proeft de kwaliteit van de vis. Ik moet de zakenmensen gelijk geven: in combinatie 
met de wijn is dit een ideale onderbreking van een drukke dag op de zaak. 
Schmidt Zeevis, Vasteland 60

VERSE VIS VOOR WEINIG GELD
Een van de drukste kramen in de Markthal is die van 
Andalus Fish. Deze viszaak weet voor weinig geld het 
publiek te trakteren op verse vis. De specialiteit is 
kibbeling, maar na enig doorvragen is de barramundi 
een goede tweede. Het is een Australische witvis 
van de grill, met de smaak van kabeljauw maar de 
structuur van tilapia. Ik kan Andalus niet anders dan 
gelijk geven, dit smaakt naar meer. Bovenop de zaak 
is er een terras met uitzicht over de Markthal waar 
het trouwens een stuk rustiger vertoeven is dan 
op de drukke vloer. Tip: kies bij een menu voor de 
paella in plaats van de salade en patat. Dat maakt het 
helemaal af. 
Andalus Fish, MarkthalO 
Jonathan van Noord

Vis
IN EEN HAVENSTAD ALS 
ROTTERDAM HOORT HET ETEN 
VAN EEN VISJE OP ZIJN TIJD 
ER GEWOON BIJ. Het is niet alleen 
lekker, maar ook nog eens heel 
gezond. Daarom trok ik deze keer 
door de stad op zoek naar 
de beste lekkernijen uit de zee. 
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ACCOUNTMANAGERS AANSLUITING
010-794 40 73
aansluiting@hr.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NB: Tijdens schoolvakanties zijn er 
gewijzigde openingstijden!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIE BEN JIJ DAN?
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NIESHA DWARKA (23) 
Eerstejaars bouwkunde 

 Ze deed mee aan de Miss India Holland- 
 verkiezing en eindigde bij de laatste 
 twintig. Niesha vertelt over meedoen, 
 verliezen en een voorbeeld zijn. ‘Het is 
 belangrijk je dromen na te jagen.’ 

Mis(s)gelopen 
‘Heel cliché, maar ik vind meedoen belangrij-
ker dan winnen. Verliezen is zuur, maar daar 
zijn we de afgelopen maanden op voorbereid. 
We kregen mental coaching en dat heeft zeker 
geholpen. Ik vind het vooral fijn dat ik mijn 
stem heb kunnen laten horen.’ 

Voorbeeld 
‘De Hindoestaanse cultuur is nog steeds erg 
conservatief. Vrouwen doen wat hun ouders 
graag willen. Zonde, want veel vrouwen heb-
ben zo veel ambitie. Ik wilde deze vrouwen 
laten zien dat het mogelijk is om je dromen na 
te jagen en te doen wat je zelf leuk vindt. Ik 
ben westers opgevoed en krijg veel vrijheid in 
mijn keuzes. Ik ben bouwkunde gaan studeren, 
omdat ík het leuk vond.’

Bouwkunde
‘Ik heb bouwkunde altijd al interessant ge-
vonden. Ik heb een mbo-opleiding bouwkunde 
afgerond en een tijdje gewerkt voor een aan-
nemersbedrijf. Nu leg ik de lat nog iets hoger 
door een hbo-studie te volgen.’

Beauty vs. brains 
‘In principe vind ik brains belangrijker dan 
beauty. Ik begrijp dat mijn deelname aan Miss 
India Holland iets anders doet vermoeden, 
maar mijn hoofddoel was een inspiratiebron 
voor vrouwen te zijn. Daar heb je meer voor 
nodig dan alleen een mooi gezichtje. In dit ge-
val combineer ik die twee dus eigenlijk.’

Over tien jaar… 
‘…heb ik mijn bachelor bouwkunde gehaald, 
en ben ik nog steeds bezig mijn ambities waar 
te maken. Zo hoop ik bijvoorbeeld bekend te 
staan als spreker voor jonge vrouwen die in 
hun doen en laten beperkt worden vanwege 
cultuur of maatschappij.’O   
Femke Radder
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