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ENGELS RUKT OP IN HET HBO

INTERVIEW

Verdrietig en verslagen hebben wij 
kennisgenomen van het plotselinge 

overlijden van onze student 
civiele techniek Martijn Floris 

Hakkesteegt.

Martijn was aan het afstuderen 
in de richting waar zijn hart lag: 

de railbouw. De verslagenheid bij 
zijn medestudenten, docenten en 
medewerkers van de opleiding 
is groot. Wij wensen zijn vader, 
moeder en zus, verdere familie 
en vrienden veel sterkte met het 

dragen van dit grote verlies.

Directie, docenten en medewerkers 
van de opleiding civiele techniek, 

Hogeschool Rotterdam

Fedor van Dongen is er niet meer. Plotse-
ling, volkomen onverwacht en veel te 
vroeg, overleden aan een hartstilstand op 
de ochtend van 6 mei, tussen keuken en 
ontbijttafel.
Wie met hem heeft samengewerkt, door 
hem is gedoceerd of gecoacht, heeft het 
ondervonden: Fedor kon je laten zien 
en laten bedenken hoe het anders kon. 
Studenten anders naar hun studie laten 
kijken, niet als een moetje, maar als iets 
waar je zelf vorm aan kunt geven. Hoe 
vind je de motivatie, of hoe vind je haar 
terug? Een opleiding op een andere 
manier vormgeven en organiseren, de 
regels en het beleid eerder als richtlijn dan 
als wet. Altijd de vraag: dat zeggen ze nou 
wel, maar is dat wel slim? Altijd intens, 
soms over de grens. Bedrijfseconoom van 
origine maar steeds meer filosoof, ethicus, 

organisatiedenker en verbinder.
Zelf heb ik Fedor leren kennen in 2002, 
bij het opzetten van Industrieel Product 
Ontwerpen. Als pioniers van IPO zijn we 
hem tot op de dag van vandaag erken-
telijk voor de manier waarop hij ons als 
eigenwijs clubje inspiratie, vertrouwen en 
vrijheid heeft gegeven, en onze ideeën 
behendig langs de klippen van kritische 
directeuren en cvb heeft geleid.
Fedor maakte het zichzelf en anderen 
niet altijd gemakkelijk, maar juist daarin 
lag ook zijn kracht en charisma. Met het 
overlijden van Fedor verliest de Hoge-
school Rotterdam na vele decennia een 
belangrijk inspirator, dwars- en vrijdenker.

Mark Smit
Docent IPO

FOLLOW US:

KUNSTENAAR 
MARCEL VAN DEN BERG
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VRIENDSCHAPPEN ZIJN ZELDEN BEWUST GEKOZEN VERBANDEN. 
Sociologen denken dat de kans op vriendschap groter is als de tijd 
die mensen met elkaar doorbrengen groter is. In werk, sport, fami-
lie, kerk of vereniging worden mensen min of meer gedwongen tot 
vriendschappen. Net als op school. Niet alleen deel je op school veel 
ervaringen met studiegenoten, je wordt ook regelmatig gevraagd 

met elkaar samen te werken. En je leert elkaar kennen in tijden van 
deadlinestress, bij introkamp, in tussenuur of op studentenfeest. En 
als je dan vriend bent, zie je elkaar iedere dag, ga je samen stu-
deren, stappen en ‘sigaretjes roken’… sommigen hebben zelfs een 
eigen taal. Kijk maar naar de beeldreportage op pagina 22 van dit 
nummer.O Olmo Linthorst

INFOGRAPHIC NIEUWS
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IN 2011 KREGEN 26 DUIZEND NEDERLANDSE KINDEREN VOLGENS HET 
CBS EEN BEHANDELING VOOR AUTISMESPECTRUMPROBLEMATIEK. Deze 
kinderen hebben problemen met communicatie, omgang met anderen en 
vertonen stereotiep gedrag. Grote veranderingen maken het nog eens ex-
tra moeilijk. De overgang naar het voortgezet onderwijs is zo’n moment. 
Geen vaste leerkracht meer, geen vast lokaal, roosterwijzigingen, huiswerk 
plannen, elke dag andere boeken inpakken, een nieuwe groep leren ken-
nen en chaos op de trappen bij de wisseling van lesuren. Voor veel jonge-
ren met autisme gaan de seinen dan op rood.

 PROBLEMATISCHE OVERGANG 
Volgens de initiatiefnemers van het HR-project FLOW verloopt deze tran-
sitie bij het merendeel van de jongeren met autisme ‘problematisch’. Kim 
Bul, projectcoördinator van FLOW: ‘Doordat zij minder flexibel zijn, voelen 
ze zich vaak angstig in de nieuwe situatie. Ze hebben minder zelfvertrou-
wen en vinden het moeilijk om hun huiswerk te plannen en organise-
ren. De opgebouwde frustratie kan op onverwachte momenten escaleren. 
Anderen trekken zich juist terug. Regelmatig gaan ook de schoolprestaties 
achteruit en soms leidt het zelfs tot schooluitval.’

Hoewel bekend is dat de overgang heel lastig is, zijn er nauwelijks 
Nederlandse programma’s om jongeren bij de overstap naar het voorgezet 
onderwijs te helpen, vertelt Bul: ‘Daarom willen wij voor deze groep een 
serious game ontwikkelen waarin ze vaardigheden kunnen oefenen die 
ze daarbij nodig hebben. Tegelijkertijd maken we professionaliseringsmo-
dules voor docenten en onderwijsbegeleiders. Vervolgens zullen wij de 
effectiviteit van de game wetenschappelijk toetsen. Op die manier hopen 
wij evidence-based oplossingen op te leveren.’

 E-HEALTH 
Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat jongeren met autisme 
gek zijn op gadgets: iPads, computers, games en tv. Ze brengen het me-
rendeel van hun vrije tijd achter een scherm door. ‘Door digitale middelen 
in te zetten in de begeleiding sluiten we aan bij hun interesse en leveren 
we een bijdrage aan efficiency in de zorg. Sinds de stelselwijziging in de 
jeugdzorg die dit jaar inging, ligt de financiering van de zorg bij gemeen-
ten. Zij zetten in op preventie; e-Health, zoals telepsychiatrie, internetthe-
rapie en serious gaming, kan daarbij een geschikt middel zijn. Bovendien 
vragen zorgverzekeraars al van ggz-instellingen dat een bepaald percen-
tage van de behandelingen online plaatsvindt.’

E-Health is in opkomst. Volgens Kim Bul zijn er aanwijzingen dat deze 
vorm van hulpverlening effectief is. ‘Beschikbaar onderzoek, en dat is er 
nog niet veel, laat zien dat e-Health bij bepaalde stoornissen goed werkt 
en even effectief is als een face-to-facebehandeling. Via games kun je 
vaardigheden als plannen oefenen of flexibiliteit trainen. Ik ben nu zelf bij 
ggz-instelling Yulius en de Erasmus Universiteit aan het promoveren op 
een serious game voor kinderen met ADHD.’

FLOW loopt tot 2017. Het eerste prototype van de game wordt in 2016 
opgeleverd en zal dan in een pilotstudie worden onderzocht. Daarin zullen 
dertig kinderen zich via de game voorbereiden op de overgang naar de 
middelbare school. Dertig andere kinderen gaan deze transitie in zonder 
het oefenen met de game. De onderzoekers zullen deze groepen met el-
kaar vergelijken.

 MKB-BEDRIJVEN 
Het is in alle opzichten een complexe klus. Er werkt dan ook een groot 
aantal partners mee. Bul: ‘Het project valt onder het kenniscentrum 
Zorginnovatie en wordt geleid door lector Patricia Vuijk. Bedrijven uit 
de creatieve industrie maken de game en investeren daar ook zelf in. 
Hetzelfde geldt voor zelfstandig gevestigde onderwijsprofessionals die 
een module maken voor leraren en onderwijsbegeleiders zodat zij de jon-
geren kunnen begeleiden bij de game. Ook zorgen zij ervoor dat de game 
zijn weg vindt in het Rotterdamse onderwijs. Verder hebben we de me-
dewerking van jongeren met autismeproblematiek, hun ouders, broers en 
zussen, docenten en onderwijsbegeleiders. In zogenaamde focusgroepen 
geven zij input over de transitieproblemen waarmee de game developers 
aan de slag kunnen.’

Het onderwijs ten slotte. Hoe wordt dat betrokken bij dit project? ‘Op al-
lerlei manieren’, zegt Bul. ‘Zo hebben twintig studenten van CMI (com-
municatie, media en informatietechnologie) in het MediaLab tien weken 
gewerkt aan prototypen games voor onze doelgroep. Dat heeft natuurlijk 
niet geleid tot een eindproduct, maar het was een leerzaam proces voor 
de studenten. We hebben een afstudeerder van CMI en een student sociaal 
pedagogische hulpverlening die haar eindscriptie over het project schrijft. 
Pedagogiekdocent Ewa Brand promoveert op FLOW. Op deze manier ho-
pen we dat de kennis over de doelgroep, over e-Health en serious gaming 
doorsijpelt in de hogeschool.’O   
Esmé van der Molen

Een serious game die jongeren met autisme moet helpen bij 
de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

Dat is de ambitieuze inzet van het HR-project FLOW.

Kenniscentra werken aan 
serious game 

voor jongeren met autisme

FLOW is een RAAK-mkb project dat wordt gefinancierd door SIA en deels door de betrokken mkb-bedrijven. 
Ook de HR-kenniscentra dragen bij. Kijk op flow.hr.nl voor meer informatie.

Vrienden
Met wie je belangrijke persoonlijke
zaken bespreekt…

Met wie je op internet
rondhangt...

En met wie je
later steeds
minder tijd
doorbrengt.

(Nederland, jongeren 16 tot 26)

Bron: EUROPEAN SOCIAL SURVEY, 2012

Bron: PEW RESEARCH CENTER, 2013

Bron: CBS, 2012
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KORT

9.813 64 2,9 1,8In 2013 kregen 
hogescholen 9.813 euro 
per student.

procent van de uitgaven aan 
het hbo komt voor rekening 
van de overheid.

In 2013 werd ruim 2,9 miljard 
meer uitgegeven aan het hbo 
dan in 2000.70 procent wordt betaald door 

huishoudens (collegegeld, boeken) 
en bedrijven.

NIEUWS

WAT: SCHUIFELDATEN WAT KAN JE D’R: EEN BEETJE AAN 
ANDERE SINGLES ZITTEN HEEL GESCHIKT VOOR: MENSEN DIE 
HUN PERSOONLIJKE RUIMTE GRAAG DELEN MET ANDEREN 
MINDER GESCHIKT VOOR: MENSEN MET KLOTSENDE OKSELS, 
KNOFLOOKADEM OF ANDERE ONGEMAKKEN KOST DAT: 20 EURO
BEOORDELING: ***** (VIJF!)

NA DE LAATSTE INTERNETDATE-DECEPTIE VIND IK HET TIJD OM DE 
LIEFDE VAN M’N LEVEN OFFLINE TE ZOEKEN. Geen valse verwach-
tingen, maar een simpel: what you see is what you get. Ik zocht een 
nieuw date-ding en schreef me in voor een avondje schuifeldaten in 
een Utrechtse werfkelder. 
Op wat sfeerverlichting na is het vrij donker, uit de boxen schalt iets 
van Whitney Houston en ik heb de handen van een onbekende man 
op m’n heupen terwijl die van mij op z’n schouders liggen. We schui-
felen alsof we op een klassenfeest zijn en proberen elkaar ondertussen 
dingen over onszelf te vertellen. Wat niet goed gaat, want hij kan niet 
schuifelen en praten tegelijk en ik praat met m’n handen waardoor ik 
hem steeds bijna in z’n gezicht sla. 
Na drie minuten ongemakkelijkheid wissel ik deze gast in voor een 
lange kale. Aangezien ik niet bij z’n schouders kan, leg ik mijn handen 
op zijn heupen en voor het gemak legt hij die van hem op mijn schou-
ders. Ik hoor Somebody Else’s Lover van Total Touch en kijk hem eens 
goed aan, hij is leuk. Ik voel z’n mannenlijf onder m’n handen en ruik 
z’n geur. Dit is wel interessant. Na drie minuten tikt hij me af voor een 
blondine en sta ik tegenover een jongen in een grijs vest. 
De host van de avond roept door de microfoon: ‘Ik heb hier een 
fles bubbels voor het eerste zoenende koppel.’ Ik moet er een beetje 
schaapachtig om lachen, maar de jongen in het vest blijkt een competi-
tieve inborst te hebben. Hij gaat dichter tegen me aanstaan, praat dicht 
bij m’n oor en kijkt net wat te lang naar m’n roodgestifte lippen. ‘Je 
kan een poging wagen, maar het wordt een bloederig slagveld’, zeg ik 
lachend. Hij wordt stil en gaat op zoek naar een andere prooi.
Vanaf de zijlijn hou ik grijs vest in de gaten. Hij drukt zich tegen 
een brunette in een rode jurk aan en zij vindt het wel wat. Ze lacht en 
zwiept met d’r lokken. Nog voor het einde van het nummer maken 
ze lipcontact en innen ze de fles onder applaus van de zaal. Naast me 
duikt de lange van daarnet op. ‘Nog een nummertje?’O

Kijk voor volgende schuifeldate-avonden op www.schuifeldaten.nl.

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

 CIJFERS:        KOST 
DAT?

Dat is een stijging van 1,8 miljard, 
veroorzaakt door groei van het 
aantal studenten.

Bron: www.onderwijsincijfers.nl

HET GAAT NIET GOED MET DE 
HR-STUDENTEN DIE VAN HET MBO 
KOMEN. Hun studiesucces blijft 
achter bij havisten en bovendien is 
er een verschil tussen autochtone 
en allochtone studenten. Van de 
allochtone meisjes met een mbo-di-
ploma had in 2008 na twee jaar 38 
procent een p-diploma, in 2012 is dit 
gekelderd naar 28 procent. Ter verge-
lijking: 58 procent van de autochtone 
vrouwelijke mbo-instroom heeft de 
p na twee jaar. Bij de jongens is het 
beeld niet veel beter. In 2009 heeft 
maar 16 procent van de niet-westerse 
allochtone jongens een diploma (na 
vijf jaar), terwijl dat in 2005 nog 32 
procent was. Momenteel loopt een 
onderzoek naar de oorzaken van dit 
dalende studierendement. 

STUDIESUCCES 
MBO’ERS HR 

BLIJFT ACHTER

EEN FLES
BUBBELS 
VOOR 
HET EERSTE 
ZOENENDE 
STELLETJE! 

The Louis van Gaal 
phrase generator

‘For the so much time, 
Robin van Persie gaat JUICHEN. 

Or are you so stupid?’
Oud-student Daan Louter (cmd, 
HR) werkt voor The Guardian en 
maakte voor de site van de krant 
deze ‘random phrase generator’ 

van de onnavolgbare 
Louis van Gaal.

GEMAAKT DOOR 
OUD-STUDENT:

VOOR HET TWEEDE JAAR 
OP RIJ IS DE AANMELD-
DATUM VOOR NIEUWE 

STUDENTEN 1 MEI. In de 
eerste week van mei telde de 
hogeschool 12.860 aanmel-
ders, van wie zich 10.621 

hadden aangemeld voor een 
voltijd bachelorstudie. Dat is 
ongeveer gelijk aan de stand 
van een jaar geleden toen 

zich rond 1 mei 10.527 men-
sen hadden aangemeld voor 
een bachelor. Pas in oktober 
wordt duidelijk hoeveel van 
deze aanmelders daadwer-

kelijk zijn begonnen aan een 
studie op de HR.

12.860 
aanmelders 

op 1 mei

OOK ALS JE AL STUDEERT 
AAN DE HOGESCHOOL 
ROTTERDAM, MOET JE 
JE VOOR HET NIEUWE 

STUDIEJAAR INSCHRIJVEN. 
Het advies van de 

hogeschool is om deze 
herinschrijving 

voor je vakantie te regelen. 
Formeel moet dat uiterlijk 

vóór 1 september.
Herinschrijven doe je via 
Studielink. Daarvoor heb 

je een DigiD nodig. Je 
herinschrijving is pas rond 
als je de digitale machtiging 

van het collegegeld in 
Studielink hebt bevestigd.

Let op: er zijn weleens 
problemen met inloggen of 
met DigiD’s, waardoor je 
bijvoorbeeld een nieuwe 
moet aanvragen. Zorg dus 

dat je genoeg tijd hebt om dit 
soort pech op te lossen.

ZORG 
VOOR JE HER-
INSCHRIJVING

Sinds 2008 schreef Ernest van der Kwast 59 columns voor Profielen. 
In dit nummer vind je zijn laatste. Al vrij snel na zijn start als colum-
nist transformeerden zijn columns tot odes aan belangrijke, maar onbe-
kende Rotterdammers. Ze blijven te lezen op onze site profielen.hr.nl.

ERNEST BEDANKT!

LEENSTELSEL STAAT 
VOOR DE DEUR

Komend collegejaar stromen de 
eerste studenten binnen die geen 
studiefinanciering meer krijgen. 
Het is een studie waard of deze 
jongeren anders door hun oplei-
ding gaan dan hun voorgangers. 
Voor wie zijn kennis over het 
leenstelsel wil opfrissen: ga naar 
profielen.hr.nl en bekijk ons dos-
sier Leenstelsel (te vinden onder 
de kop Meer over). Wijzer word 
je ook bij www.iso.nl/leenstelsel 
of de rekenhulp van DUO.

 CARTOON: MAUS BULLHORST 
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‘Mag ik even in je tas kijken?’ 
Stylist Romy Sterkman stelde deze brutale vraag en 
fotografeerde docenten en studenten met hun tas. Tassie kijken

‘Ik wilde deze tas heel graag hebben, maar ik vond 

hem te duur. Uiteindelijk hebben mijn ouders

 de tas voor mijn verjaardag gegeven.’

DE TAS VAN: 
Margot Janssen Daalen [22]
Eerstejaars officemanagement
Merk: My Paper Bag
Altijd in de tas: portemonnee, 
oplader, kauwgum, haarspeldje, 
pen en notitieblokje
Gewicht: 4 kg 

‘M
ijn aantek

eningen
 

maak ik
 in ee

n 

notiti
eboekj

e 

met e
en pen.’

DE TAS VAN: 
Athos Pereira [27]
Tweedejaars international business and 
languages
Merk: Eastpak
Altijd in de tas: potlood, agenda, map, 
sleutels en portemonnee, maar ik kan 
vooral niet zonder mijn oordopjes 
en mobiel.
Gewicht: 3 kg 

‘Een notiti
eboek.

 

De s
choolboeke

n blijv
en thuis.’

‘Deze tas heb ik van mijn ex ingepikt toen zij vertrok.’

DE TAS VAN: 
Janek van Baal [40]

Docent Rotterdam Academy 
& coördinator deeltijd 

officemanagement
Merk: Trunk & Co

Altijd in de tas: mobiel, notitieboekjes, 
inlogkey HR en portemonnee

Gewicht: 3 kg, 
met laptop 5 kg

 ‘Het is een oude tas, meer dan tien jaar oud. 
 Hij is nodig aan vervanging toe, maar hij is nog 
 steeds functioneel.’

DE TAS VAN: 
Nina Zimmerman [26]

Tweedejaars leisure management
Altijd in de tas: lippenstift, oordopjes, 

muziek en mijn mobiel
Gewicht: 1 kg 

‘Ik 
moest

 ee
n tas

 met f
ran

jes
 hebben.’

‘Geen boeken of laptop, dat is te zwaar. 
Notities maak ik in een schrift met pen, 

én in mijn BlackBerry Z10.’
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DE TAS VAN: 
Noortje Stortelder [28]

Derdejaars deeltijd docent 
beeldende kunst en vormgeving

Merk: H&M
Altijd in de tas: een extra tasje met belangrijke spullen 

zoals portemonnee, pennen, sleutels en tampons, 
maar ik kan echt niet zonder het gelukspoppetje 

in mijn portemonnee
Gewicht: geen idee, maar in 

ieder geval te zwaar 

 ‘De tas komt van de mannenafdeling van H&M.’

‘Ik heb liever boeken dan een laptop, 
en mijn notities maak ik op papier.’

DE TAS VAN: 
Tim van Lindert [26 ] 
Derdejaars docent beeldende 
kunst en vormgeving
Merk: Eastpak
Altijd in de tas: paspoort, pinpas, 
ov en mijn parfum
Gewicht: 2 kg

‘Als ik beeldende vakken volg, 

heb ik geen laptop bij me. 

Anders wel altijd. Notities maak 

ik op mijn laptop of in een 

schrift m
et pen.’

‘Dit is de meest makkelijke tas.’

Tassie kijken

€20
€20

STUDENTEN DIE ZICH TE LAAT INSCHRIJVEN VOOR EEN TOETS, 
MOESTEN TOT VOOR KORT AAN SOMMIGE INSTELLINGEN BETALEN 
OM ALSNOG TE MOGEN MEEDOEN. Dat waren soms hoge bedragen: 
begin vorig jaar ontstond ophef over een Leidse studente die 225 
euro moest neerleggen omdat ze zich te laat inschreef voor een 
aantal toetsen.
Zulke tentamenboetes mochten onderwijsinstellingen formeel niet 
opleggen. De Onderwijsinspectie liet weten dat hogescholen en uni-
versiteiten geen extra kosten mogen vragen bovenop het college-
geld. Wel mochten ze late inschrijvers uitsluiten van de toets. Ook 
daar waren studenten niet blij mee: de meesten betalen liever een 
paar tientjes om alsnog mee te mogen doen dan dat ze studiever-
traging oplopen. 
Dus hebben studentenorganisaties ISO en LSVb, de Vereniging 
Hogescholen en universiteitenvereniging VSNU onder leiding van 
minister Bussemaker een compromis gesloten. 

 20 EURO 
Opleidingen mogen maximaal twintig euro vragen, schrijft de 
minister eind april aan de Tweede Kamer en aan instellingen. 
Daarvoor moet de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek worden gewijzigd, maar instellingen hoeven zich tot dan 
geen zorgen te maken. Alle betrokkenen ‘achten actieve handha-
ving’ van de wet ‘niet opportuun’. 
In oktober vorig jaar liet minister Bussemaker al weten dat er een 
compromis in de maak was. In de tussentijd wilde ze instellingen 
liever niet op de huid zitten. ‘Als een meerderheid van de Kamer wil 

dat ik instellingen tot de orde roep, zal ik dat doen’, zei Bussemaker 
toen in de Tweede Kamer. Dat was niet het geval.
Het liefst hadden studentenorganisaties gewild dat studenten zich 
automatisch aanmelden voor het tentamen als ze zich inschrijven 
voor een vak. ‘Met een gecombineerde inschrijving voorkom je on-
duidelijkheid’, aldus ISO-voorzitter Rosanne Broekhuizen. 
In de brief aan instellingen zet de minister verder uiteen welke ex-
tra kosten nu wel en niet geoorloofd zijn. Voor scriptiebegeleiding, 
studievoorlichting en computerfaciliteiten mag bijvoorbeeld geen 
extra geld gevraagd worden, voor sportfaciliteiten wel – tenzij die 
essentieel zijn voor de betreffende opleiding. Excursies? Mag, maar 
er moet een kosteloos alternatief zijn. 
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van boe-
ken, laboratoriumjassen en veiligheidsbrillen, maar hoe ze daaraan 
komen mogen ze zelf weten. Zo mag een opleiding studenten niet 
dwingen om een laboratoriumjas te kopen van de instelling. 

 OP DE HR 
In de Hogeschoolgids van het nieuwe collegejaar zal de Hogeschool 
Rotterdam geen tentamenboete opnemen. In paragraaf 6.5 – Recht 
op betaalbaar onderwijs – staat nu letterlijk: ‘Opleidingen mogen 
geen vergoeding, in welke vorm dan ook, vragen van studen-
ten die zich te laat voor een tentamen inschrijven.’ Volgens HR-
beleidsadviseur Samira Lamkadmi zal deze tekst, en dus ook het 
beleid, in het nieuwe collegejaar ongewijzigd blijven.O   
HOP, Petra Vissers/Profielen

Opleidingen mogen twintig euro in rekening brengen als studenten 
zich te laat inschrijven voor een tentamen. Daartoe gaat minister Bussemaker de wet wijzigen, 

maar in de nieuwe Hogeschoolgids van de HR wordt deze mogelijkheid niet opgenomen.

BUSSEMAKER: 
‘Tentamenboete’ 

oogluikend toegestaan

€20

NIEUWS
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‘OP CURACAO 
VIEREN MENSEN 
HET STERVEN.’

MARJAN GING 

NAAR CURAÇAO 

EN TANZANIA 

OP CURAÇAO WAS MARJAN HOOGENDIJK DE ENIGE BLANKE IN 
DE WIJK TERA KORA WAAR ZE WERKTE. ‘Mensen dachten dat ik 
daarom alles wist, een vreemde ervaring voor mij. Ze kijken tegen 
Nederlanders op als het om kennis gaat, omdat het niveau van ons 
onderwijs hoger is.’ Door haar verblijf in Tanzania kan ze moeilijk 
meer tegen klagende mensen. ‘Zo slecht hebben we het hier niet.’ 
De twee reizen hebben haar blik op de wereld veranderd. ‘In Tanzania 
zag ik kinderen lopen in onze afgedankte Hello Kitty-truitjes en jonge 
meisjes die uit armoede betaalde seks hebben waardoor ze een groot 
risico lopen op besmetting met hiv.’ 
Maar ze kwam ook in aanraking met andere rituelen rond leven en 
dood. ‘Op Curaçao werkte ik in een hospice. Mensen gaan daarnaar-
toe als ze niet lang meer te leven hebben. Waar sterven bij ons een 
trieste gebeurtenis is, vieren de mensen het sterven daar als een 
verlossing van het aardse lijden. Er wordt gezongen en gedanst, de 
hele familie zit rond het sterfbed. Voor mij als Nederlandse was dat 
nieuw.’

 DIABETES IS VOLKSZIEKTE  
Al op de havo wist Marjan dat ze tijdens haar studie op reis wilde 
gaan. Dus begon ze in het eerste jaar met oriënteren op een buiten-
landstage en met sparen. In het derde jaar was het zo ver. Op Curaçao 
liep ze niet alleen stage in een hospice, maar ook in de thuiszorg. 
‘Bijna alle patiënten die ik thuis bezocht, hadden diabetes. Veel men-
sen hebben overgewicht en diabetes is dan ook volksziekte nummer 
een. Mensen eten vaak twee keer per dag warm en overal is fastfood 
te koop. In Nederland leren patiënten om zichzelf insuline toe te die-
nen. Daar komt de thuiszorg aan huis om het te doen. De rest van 
de zorg ligt bij de familie. Als verpleegkundige werk je echt met hen 
samen. Hier in Nederland ben jij juist de expert. Het was interessant 
om te zien hoe bepalend cultuur is in de zorg.’

 KINDERSTERFTE 
In Tanzania woonde Marjan bijna drie maanden op het eiland 
Zanzibar. Ze was daar voor haar minor Beyond borders. ‘Onze op-
dracht was om hiv/aids-voorlichting aan kinderen en jongeren te 
geven, maar voor vrije studiepunten werkte ik ook een dag in de 
week in een klein ziekenhuis op de kraamafdeling. In de verloskamer 
stonden twee bedden, soms waren vrouwen tegelijkertijd aan het 
bevallen. De weegschaal om de pasgeborenen te wegen had een af-

wijking van kilo’s. Er lag een geschonken vacuümpomp, maar dat was 
het dan ook. Alles gaat via de natuurlijke weg. Vrijwel direct nadat de 
vrouwen zijn bevallen, gaan ze douchen en naar huis. Alles moet snel, 
snel, snel. Als de vader geen tijd heeft om ze op te halen, stappen ze 
gewoon met hun pasgeboren baby op de bus. Ook de medische zorg 
voor baby’s is minimaal. Ik was bij de geboorte van een kindje dat we 
hier zeker hadden laten nakijken, maar waar niks mee werd gedaan. 
Kindersterfte komt regelmatig voor.’

 ARMOEDE 
In het begin was het lastig voor Marjan en haar medestudenten om 
positie te bepalen ten opzichte van de armoede die ze zagen. ‘Je 
krijgt ellendige verhalen te horen. Het liefst wil je gelijk je hele bank-
rekening geven, maar al snel merk je dat er ook mensen zijn die dat 
gevoel bij jou willen manipuleren. Er was bijvoorbeeld een lerares 
met een heel verhaal over haar hiv-besmetting en haar liefde voor 
een man die hiv-negatief was, en of we haar opleiding maar wilden 
betalen. Dan moet je alert zijn, maar tegelijkertijd waren er kinderen 
die oprecht blij waren met de kleurtjes en schriften die we voor ze 
hadden gekocht. Bij hen hoefden we niet op onze hoede te zijn.’
De groep studenten bezocht scholen om voorlichting te geven. ‘Er 
waren grote leeftijdsverschillen in de klassen, er zaten kinderen in 
van acht tot veertien jaar. Dat maakt nogal wat uit. Er is veel on-
veilige seks onder deze jongeren. Meisjes die uit armoede betaalde 
seks hebben, krijgen meer geld als ze het onbeschermd doen. Pas als 
jongeren gaan verloven, krijgen ze seksuele voorlichting, maar dat is 
veel te laat. Door kennisquizzen te doen, kwamen we erachter aan 
welke kennis over hiv/aids het ontbrak en op basis daarvan hebben 
we een kwartet gemaakt. We hebben het laten drukken en lamineren, 
zodat we ook echt iets konden achterlaten. De kinderen hadden nog 
nooit kwartet gespeeld en vonden het heel leuk om te doen. Ook do-
centen waren enthousiast over deze manier van kennis overbrengen.’

 BACK TO NORMAL 
Inmiddels is Marjan alweer een paar maanden thuis en zoals dat 
gaat: al snel is het of je niet bent weggeweest. ‘Ik was nog steeds met 
mijn reizen bezig, maar voor anderen was dat alweer een gesloten 
boek. Ik kom uit een groot en gezellig gezin, daar was ik voor het 
eerst echt op mezelf aangewezen. Het reizen heeft me zelfstandig 
gemaakt.’O   Esmé van der Molen

Reisvirus

INTERVIEW

Reizen is een snelkookpan. Het maakt een mens zelfstandig, 
merkte vierdejaars verpleegkunde Marjan Hoogendijk (22). Ze liep stage op 

Curaçao en ging voor haar minor naar het eiland Zanzibar, Tanzania.

S

Stage en minor in buitenland 
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DE POWERPOINT-PRESENTATIE VAN HOOFDDOCENT INFORMATICA 
JAN KROON WEKT NIEUWSGIERIGHEID OP. Op de eerste slide staan na-
melijk bekende figuurtjes. Het zijn de kaars, kopjes en klok uit Disneys 
Belle en het Beest, en de auto’s uit Cars. Ze hebben allemaal één ding 
gemeen: ze praten. En dat ze praten is gek, natuurlijk is dat gek. Maar 
echt ver van de werkelijkheid ligt het niet. Want, zo stelt Kroon, things 
are talking. 

 ALLES COMMUNICEERT 
‘Ga maar na’, zegt hij. ‘Alles wat je zoekt op internet wordt onthouden. In 
de vorm van advertenties kom je je zoektermen overal tegen. Je compu-
ter, je telefoon, alles communiceert met elkaar. Vroeger hadden een lap-
top en fotocamera weinig met elkaar te maken. Nu gebruik je de een om 
iets van de ander op te slaan. Kortgeleden zette je de verwarming aan als 
je thuiskwam, tegenwoordig zorg je – met een app op je telefoon – dat 
je huis al warm is voordat je überhaupt thuis bent. Things are talking.’
En met die communicatie kan heel veel. Of iemand weleens gehoord 
heeft van Shopperception? Aan het gemompel in het lokaal te horen, 
is dit voor de meesten een nieuw begrip. ‘Shopperception ontwikkelt 
technologie die elke beweging van de klant registreert. Met sensoren 
kan precies worden gemeten hoe lang iemand met een product in zijn 
handen staat, hoeveel mensen dat bepaalde product pakken en wie er 
uiteindelijk mee naar huis gaat. Aan de hand van die data kan een win-
kel zijn schappen optimaal indelen.’ 
‘Eng’, vindt een aanwezige. ‘Er zijn ook andere voorbeelden’, zegt Kroon. 
Hij begint over eCall, een initiatief van de EU dat ervoor moet zorgen 
dat ambulances sneller ter plaatse zijn in het geval van een verkeerson-

geluk. ‘De EU wil dat nieuwe auto’s worden uitgerust met een apparaat 
dat automatisch de alarmcentrale belt als je een ongeluk krijgt.’ Je auto 
‘praat’ in dit geval met de alarmcentrale.
Een aantal andere voorbeelden passeert de revue. Kledingrekken die 
communiceren met tags in de kleding en zo precies weten welke jurk 
veel gekocht wordt; de Smart TV van Samsung die alles wat je zegt 
opslaat en een gepersonaliseerd programma aanbiedt, en natuurlijk de 
bonuskaart van Albert Heijn die alle aankopen registreert die jij met 
de kaart hebt gedaan, om je vervolgens persoonlijke aanbiedingen te 
kunnen doen. 

 DROOM OF NACHTMERRIE? 
Hoe zal de wereld er over tien jaar uitzien? ‘Voor sommigen zijn tech-
nologische ontwikkelingen een droom, voor anderen een nachtmerrie’, 
aldus Kroon. Hij wil dat alle aanwezigen zo’n droom of nachtmerrie op 
papier zetten in de vorm van een tekening. 
Een kwartier later vraagt Kroon om de tekeningen te presenteren. Eén 
iemand houdt zijn tekening in de lucht. We zien de zee, het strand, een 
strandstoel en een grote lijn die het tafereel afsluit van alle technologie. 
‘Mijn droom is dat er plekken zijn – zoals bijvoorbeeld het strand – 
waar geen internetbereik is’, verklaart hij. ‘Plekken waar je écht tot rust 
kunt komen.’ De groep knikt instemmend. Een plek waar dingen niet 
praten, dat lijkt ze wel wat.O   Femke Radder

Deze workshop vond plaats tijdens de International Internet Of Things Day 
op de HR, georganiseerd door kenniscentrum Creating 010.

BIJDELES...

Communiceren gaat 
niet alleen van mens tot 
mens. Apparaten kunnen 
tegenwoordig ook met 
elkaar praten, en samen 
weten ze misschien nog wel 
meer over ons dan wijzelf. 
De workshop Things Are 
Talking gaat erover. 

PRATENDE AUTO’S 
EN TELEVISIES 
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De HR-locatie Museumpark ligt 1,1 meter onder de zeespiegel. 
Toch studeren we er met droge voeten. Dat is wel anders in het natte 

Semarang, Indonesië, waar de campus regelmatig onderstroomt. 
HR-studenten zijn er betrokken bij de aanleg van een polder.

Alle hens aan dek: 
watermanagement in Indonesië

IN NEDERLAND VALT GEMIDDELD 690 TOT 900 MILLIMETER REGEN PER 
JAAR. In Jakarta is dat 1.800 tot 2.000 millimeter. Het komt voor dat 
er in de moessonperiode bijna 400 millimeter in vier uur valt. Dat ge-
beurt minstens een keer per jaar. De miljoenenstad gaat dan op zijn gat. 
Inwoners vluchten de daken op of moeten het water dat tot borsthoogte 
komt doorwaden.
Jakarta zinkt bovendien met gemiddeld 7,5 centimeter per jaar door 
onttrekking van het grondwater. Op sommige locaties in de stad is dit 
zelfs 18 centimeter per jaar. Hierdoor kunnen de rivieren het water 
niet langer op een natuurlijke manier naar de zee lozen en wordt de 
stad bij hevige regen steeds opnieuw geplaagd door overstromingen. 
Semarang, een stad aan de noordkust van het eiland Java, is eveneens 
een zinkende stad. Als het vloed is, staat een deel van de stad onder 
water, inclusief de woningen in de armste wijken.
Ook andere delen van Azië voeren de strijd met het water die 
Nederlanders maar al te bekend is. Docent Rick Heikoop van de op-
leiding watermanagement houdt zich al sinds zijn studietijd bezig met 
overstromingen en is betrokken bij kennisuitwisseling met Indonesië. 

 URGENT 
‘De waterproblematiek in Azië is heel urgent’, vertelt Heikoop. 
‘Nederland is nog steeds leidend in technologische kennis, maar ook 
in het nadenken over de bestuurlijke en managementkant van water-
beheer. Je kunt nog zulke slimme technische oplossingen verzinnen, 
maar als je geen draagvlak hebt onder de bevolking of de financie-
ring is onduidelijk geregeld, dan is het de vraag of dit soort projecten 
kan slagen. Een groot waterbassin voor de opslag van overtollig water 
moet bijvoorbeeld wel onderhouden worden. Anders zet je voor veel 
geld een tijdelijke oplossing neer. 
‘In Nederland is waterbeheer gescheiden van de politiek. Burgers be-
talen waterschapsbelasting en weten zeker dat dit in hun waterschap 
wordt besteed aan een deskundig waterbeheer. In Indonesië zijn ze nu 
ook bezig met het opzetten van waterschappen, maar juridisch is het 
waterbeheer ondergebracht in de portefeuille van het lokale bestuur. 
Watermanagement wordt betaald uit algemene middelen, en als het 
geld op is, wordt er niet of te laat geïnvesteerd. Bij het polderproject 
in Semarang moet dit doorbroken worden door het opzetten van een 
waterschap, een gekozen bestuur en waterschapsbelastingen.’

 NATTE CAMPUS 
Juist aan dit soort bestuurlijke oplossingen levert docent Heikoop 
met zijn opleiding een bijdrage, al worden de studenten ook civiel-
technisch geschoold. ‘We werken samen met de universiteit Unissula 
in Semarang. Een deel van de campus stroomt regelmatig onder, dus 
lokale studenten en professoren civiele techniek zijn niet alleen experts 
maar ook ervaringsdeskundigen. Het Hoogheemraadschap Schieland en 
de Krimpenerwaard adviseert de stad over de aanleg van een polder 
om de waterproblematiek het hoofd te bieden. Binnen dat project wer-
ken studenten watermanagement van de HR samen met studenten van 
Unissula. Ook hebben we onlangs samen het Delta Centre of Climate 
Change opgericht zodat we makkelijker kennis kunnen delen en studen-
ten kunnen plaatsen of ontvangen. Het is mijn ambitie om dergelijke 
Delta Centres te openen op de Filipijnen, in Vietnam en New York.’
Heikoop is verder betrokken bij een project van de gemeente 
Rotterdam en het Hoogheemraadschap Delfland waarbij 24 ambtena-
ren uit Jakarta stage lopen in Nederland. ‘Zij zijn hier om te leren over 
watermanagement. Een keer per week zie ik de ambtenaren voor een 
coachingsgesprek. Jakarta is bezig met de aanleg van een soort muur 
in de zee, de Great Garuda genoemd. Het is een miljardenproject dat 
de stad droge voeten moet geven. Ik vind het leuk om met de ambte-
naren te werken en het levert mij contacten op voor bijvoorbeeld sta-
geadressen. Voor studenten vind ik dat heel belangrijk. Er is veel werk 
in het buitenland. Ik kan ze alleen maar aanmoedigen om die kans met 
beide handen aan te pakken en bij te dragen aan een beter leven voor 
inwoners in deltagebieden.’O
Esmé van der Molen

In september start de HR in samenwerking met Hogeschool Zeeland en 
Hogeschool Van Hall Larenstein een pilot Living Lab Water in de steden 
Jakarta, Semarang en Surabaya. Hierin werken studenten samen met het 
bedrijfsleven aan waterproblemen.

Bronnen: Deltares, waterfronts.nl, klimaatinfo.nl, 
Actueel Hoogtebestand Nederland
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‘WE WILLEN EEN TWEETALIGE HOGESCHOOL WORDEN’, ZEGT STAFDI-
RECTEUR ROB VERHOFSTAD VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 
ONOMWONDEN. ‘Tot nu toe werd Engels hoofdzakelijk gebruikt als het 
echt nodig was. Nu gaan we uit van verregaande tweetaligheid.’
Het kan nog radicaler. De NHTV Breda, die onder meer opleidin-
gen toerisme en game development aanbiedt, streeft naar volledige 
Engelstaligheid. Langzaamaan zullen de Nederlandstalige opleidin-
gen verdwijnen. Alleen de medezeggenschap blijft voorlopig in het 
Nederlands, vertelt Wicher Meijer, hoofd van de afdeling strategie, edu-
catie & research. ‘Dat is wettelijk zo bepaald.’
In Nederland zijn er al bijna tweehonderd Engelstalige hbo-bachelo-
ropleidingen en een kleine honderd Engelstalige hbo-masters. De HR 
telt één volledig Engelstalige bachelor (international business and ma-
nagement studies) en twee bachelors die behalve in het Nederlands 
ook in het Engels worden aangeboden (trade management gericht op 
Azië en international business and languages). Daarnaast is er aantal 
Engelstalige masters en zijn er Engelstalige (keuze)modules. 

 HUIVER 
Het vervult critici met huiver. Afgelopen najaar verscheen een manifest 
van vier docenten van de Universiteit van Amsterdam die zich zorgen 
maken over het niveau van onderwijs in het Engels. Zo goed zijn do-
centen niet in hun tweede taal, vrezen ze. ‘In plaats van bevlogen en 
inspirerende sprekers worden ze, in het beste geval, adequate docenten. 
Dat is een onschatbaar verlies.’ 
Ook Profielen-columnist Bart Siebelink vroeg zich af of we niet een 
beetje doorslaan met het Engelstalige onderwijs. ‘Want in de praktijk is 
het ’t allemaal net not’, schreef hij in Profielen 116.
En is het Nederlands soms geen volwaardige taal? Er wordt al genoeg 
geklaagd over het niveau van het Nederlands van studenten. Dan kun 
je toch niet verwachten dat ze ook nog eens in een tweede taal leren 
schrijven?

 ESSENTIEEL 
Misschien is zulke kritiek wel typisch Nederlands. ‘Waar ik vandaan 
kom, is het zeer onbeleefd om mensen te corrigeren op hun taalge-
bruik’, zegt docent Dave van Ginhoven van de Haagse Hogeschool. ‘In 
Nederland corrigeren ze je heel gauw. Je kunt letten op kleine taalfout-
jes, maar je kunt soms ook denken: zo erg is het niet.’
Van Ginhoven heeft Nederlandse voorouders, maar komt uit Canada en 
zijn moedertaal is Engels. Hij geeft les aan de Engelstalige opleiding 
European studies. ‘Voor onze studenten is het essentieel dat ze kunnen 
communiceren met de rest van de wereld en interculturele vaardighe-
den opdoen. Willen ze het ver schoppen in de wereld, dan moeten ze 
Engels spreken en cultuurverschillen begrijpen.’
Hij geeft het voorbeeld van een student die stage liep in het Westland. 
‘Je zou denken: Nederlandser dan de kassen kan haast niet. Maar de stu-
dent moest helpen irrigatiesystemen aan Dubai te verkopen en dat ging 
in het Engels. Alles is tegenwoordig internationaal. In de geschiedenis is 
Nederland ook op zijn best als het naar buiten kijkt.’

 NIET VLEKKELOOS 
Toegegeven, de overgang van Nederlands naar Engels heeft wel wat 

voeten in de aarde, vertelt Wicher Meijer van NHTV Breda. ‘In het 
begin was het behoorlijk problematisch voor studenten en docenten, 
maar als we op studentenenquêtes mogen afgaan, is het intussen vele 
malen beter.’ Afgelopen najaar noemde de Keuzegids Hbo de NHTV 
zelfs de beste grote hogeschool van Nederland. Meijer: ‘Het helpt dat 
studenten nu veel vaardiger zijn als ze aan de opleiding beginnen. 
Ik wil niet beweren dat het allemaal goed zit, maar de afgelopen vijf 
jaar is de kritiek wel wat verstomd.’
Hoe goed is het Engels van de NHTV-studenten als ze afstuderen? 
Meijer: ‘Het is heus niet vlekkeloos. Bij de werkstukken kijken we ook 
altijd naar spelling en grammatica en soms laat het niveau te wensen 
over, maar daarom krijgen ze ook les.’
‘Interessant genoeg is nooit aangetoond dat het taalniveau van stu-
denten door het Engels naar beneden gaat’, zegt Rob Verhofstad, 
directeur education & research van de Hanzehogeschool Groningen. 
‘Misschien is het wel andersom en krijgen ze meer aandacht voor 
taal, juist doordat alles in het Engels gaat.’

 KRIMP 
Zijn hogeschool heeft overigens niet alleen inhoudelijke redenen 
voor de overgang naar het Engels. In de komende jaren worden er 
minder Nederlandse studenten verwacht. In het noorden en oos-
ten daalt hun aantal misschien nog wel sneller dan in de rest van 
Nederland, zegt Verhofstad. ‘Dus is de vraag: krimpt ons opleidings-
aanbod mee, of kunnen we er iets tegenover zetten?’ 
Dankzij Engelstalige opleidingen kan de hogeschool buitenlandse stu-
denten werven en de krimp tegengaan. Bovendien zijn buitenlandse 
studenten goed voor de internationalisation at home, zoals dat wel 
wordt genoemd. Studenten leren hier in Nederland omgaan met stu-
denten uit andere culturen en daar hebben ze de rest van hun leven 
profijt van, is de gedachte. 
Los daarvan moet het wel een functie hebben om Engelstalig onder-
wijs te geven, benadrukt Verhofstad. ‘De International Business School 
van de Hanzehogeschool is helemaal Engelstalig, want het gaat om 
internationale handel. Maar je moet niet onderschatten wat de over-
stap naar het Engels betekent. Je kunt niet zomaar een Nederlandse 
businessopleiding vertalen en zeggen dat hij nu internationaal is. Je 
moet bijvoorbeeld ook al je casussen internationaal maken.’
En de docenten moeten ertoe in staat zijn. Een nieuwe opleiding kan 
docenten werven die in het Engels kunnen lesgeven, maar er zijn 
natuurlijk ook docenten die al jaren in het Nederlands lesgeven en 
moeten omschakelen. Het leidde aan de TU Delft ooit tot de uitreiking 
van de ‘Worst Teacher Award’ voor het slechtste college in het Engels, 
wegens uitspraken als ‘The results are in battle with the theory’ en 
‘You have to screw up the numbers, oh no, you have to increase the 
numbers’. 
Docent Van Ginhoven schrikt als hij dat verhaal hoort. ‘Wat akelig, 
zo’n prijs. Mijn collega’s aan de Haagse Hogeschool zijn misschien 
niet allemaal even vaardig in het Engels, maar ik ken er niet een die 
zijn verhaal niet weet over te brengen. Wellicht spreken ze niet the 
Queen’s English, maar ze hebben wel de expertise en de vaardigheid 
om een verhaal te vertellen. Maakt het dan uit als ze een verkeerd 
voorzetsel gebruiken?’O HOP, Bas Belleman. HR-bewerking: Profielen

Het hbo telt steeds meer Engelstalige opleidingen en sommige hogescholen 
verheffen het Engels zelfs tot voertaal. Dat is goed voor het onderwijs, 
zeggen ze, en het zorgt bovendien voor meer studenten.

ENGELS RUKT OP IN HET HBO
ACHTERGROND

THE QUEEN’S ENGLISH,  

 EFFECTIEF’

‘NIET
WELmaar

{        } ‘THE RESULTS 
ARE IN BATTLE WITH 

THE THEORY’
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MEET DE ROTTERDAMSE JEUGD: ER ZIJN 137.600 JONGEREN, EN 
DE VERWACHTING IS DAT DIT AANTAL DE KOMENDE VIJFTIEN 
JAAR CONSTANT BLIJFT. 59 procent van hen is van allochtone af-
komst. 20 procent van alle jongeren in Rotterdam is beperkt zelf-
redzaam, 5 procent is kwetsbaar, 60 procent woont in een achter-
standswijk en 17 procent in een uitkeringsgezin. 
De zorg voor deze jongeren en 
hun gezinnen was versnipperd, 
de kosten rezen de pan uit en de 
bureaucratisering was enorm.
Daarom is de jeugdzorg in-
grijpend gereorganiseerd. De 
Jeugdwet is in de plaats geko-
men van de Wet op de jeugdzorg 
en de verantwoordelijkheid voor 
alle zorg voor jeugd – van opvoedingsondersteuning tot jeugd-
reclassering – is verschoven van de provincie naar de gemeente. 
In de langdurige zorg (AWBZ en WMO) en de begeleiding naar werk 
(Participatiewet) vond op 1 januari een soortgelijke verschuiving 
plaats. 
Al deze reorganisaties moeten leiden tot meer efficiëntie en betere 
zorg. 

 BETERE ZORG VOOR MINDER GELD 
Lector publieke zorg en preventie jeugd Patricia Vuijk zei in haar 
openbare les in maart: ‘In het vorige stelsel was de zware hulpver-

lening opgerukt in het dagelijks leven van jeugdigen, gezinnen en 
scholen, terwijl de eerstelijnshulpverlening versnipperd en ver-
zwakt raakte. Veel pedagogische problemen werden behandeld als 
zorgproblemen en er ontstond hulpafhankelijkheid bij ouders.’
De nadruk moet nu komen te liggen op preventie van psychosoci-
ale problemen en op het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen 

kracht van kinderen, jongeren en 
opvoeders. Zorgafhankelijkheid 
moet ‘eigen regie’ worden. 
Hulpverleners moeten een be-
roep gaan doen op die eigen 
kracht om problemen op te 
lossen; gespecialiseerde zorg 
wordt alleen ingezet waar dat 
echt nodig is.

Dit moet niet alleen leiden tot betere zorg, maar ook tot goed-
kopere. De landelijke uitgaven aan jeugdhulp zijn per 1 januari 
met 15 procent teruggeschroefd. Op de sector zorg en welzijn als 
geheel wordt 1,5 miljard euro bezuinigd.
De meeste gemeentes organiseren de (jeugd)zorg nu in wijkteams. 
Rotterdam heeft er 42 en in die teams werken instellingen voor 
ggz (voor kinderen, jeugd en volwassenen), jeugd- en opvoedhulp-
organisaties, instellingen voor mensen met een (lichte) verstande-
lijke of lichamelijke beperking en algemeen maatschappelijk werk 
met elkaar samen. Aan sommige teams zijn schuldhulpverlening 
en instellingen voor huisvesting toegevoegd.

Sinds 1 januari is de wereld van zorg en welzijn ingrijpend gereorganiseerd. 
De buitenwereld is veranderd, en dus verandert het onderwijs mee en dat 

leidt tot een grote onderwijsvernieuwing bij de sociale opleidingen.

ACHTERGROND 
 Tekst: Dorine van Namen  Illustraties: Demian Janssen 

Onderwijsvernieuwing sociale opleidingen

1 GEZIN, 1 PLAN, 
1 HULPVERLENER

STUDENTEN MOETEN VEEL 
ONDERNEMENDER ZIJN: DE VEILIGE 

MUREN VAN DE INSTELLING UIT, 
DE WIJK EN DE HUIZEN IN.
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 IN BEWEGING 
De (jeugd)zorg is dus behoorlijk in beweging en de rust is voorlo-
pig nog niet teruggekeerd. In april publiceerde Kinderombudsman 
Marc Dullaert een rapport waarin hij de jeugdzorg als ‘één grote 
proeftuin’ omschrijft. Het zou niet duidelijk zijn waar ouders en 
kinderen kunnen aankloppen, veel wijkteams functioneren nog niet 
naar behoren, hulpverleners in die teams weten lang niet altijd wat 
hun taken en verantwoordelijkheden precies zijn en missen soms 
deskundigheid voor bijvoorbeeld het herkennen van signalen van 
kindermishandeling. De werkdruk is bovendien hoog: er ontstaan al 
wachtlijsten. De Kinderombudsman is bang dat kinderen die acuut 
hulp nodig hebben ‘niet tijdig in beeld zijn’. Hij is ook kritisch over 
de grote nadruk op ‘zelfredzaamheid’.

Voor deze werkelijkheid, deze in ontwikkeling zijnde werkelijk-
heid, leidt het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) de profes-
sionals op. ‘Ons werkveld verandert in een hoog tempo – dat blijft 
voorlopig ook nog wel even zo – en dat betekent dat wij nu en in 
de toekomst moeten mee veranderen’, zegt ISO-directeur Jeroen 
Oversier. 
Dat is één kant van de zaak.

 ONTEVREDEN STUDENTEN 
De andere kant: de opleidingen van ISO doen het niet allemaal even 
goed in de Nationale Studenten Enquête en in de Keuzegids. Vooral 
maatschappelijk werk en dienstverlening (mwd) heeft problemen. 
De studenten zijn ontevreden over de inhoud van de opleiding, 
de vaardigheden die ze aangeleerd krijgen, de stagebegeleiding en 
de voorbereiding op de loopbaan. Medewerkers van het instituut 
zijn minder tevreden dan de gemiddelde hogeschoolmedewerker, 
onder andere over de samenwerking en de kwaliteit van het onder-
wijsprogramma. De werkdruk wordt als hoog ervaren.
En zo wil ISO meer vliegen in één klap slaan: de kwaliteit van de 
opleiding verbeteren, de tevredenheid van studenten en mede-
werkers vergroten én mee bewegen met de ontwikkelingen in het 
werkveld.
Een flinke klus. ‘Inderdaad’, zegt directeur Jeroen Oversier. ‘Gelukkig 
hebben we extra middelen gekregen van het college van bestuur, 
anders is zo’n operatie eigenlijk onmogelijk. De hele organisatie 
gaat op z’n kop en daarmee hopen we in één keer 90 procent van 
onze problemen op te lossen.’
Hoe? Oversier: ‘Binnen de huidige opleidingen lopen al verbetertra-
jecten: meer docenten, teambuildingsactiviteiten, het verbeteren 

ACHTERGROND ACHTERGROND 

ZO ZIET HET INSTITUUT VOOR 
SOCIALE OPLEIDINGEN (ISO) ERUIT: 
• 35 eerstejaarsklassen, zo’n 1.000 studenten
• 3.100 studenten totaal
• 240 docenten en medewerkers

 ISO NU:  maatschappelijk werk en dienstverlening, cultu-
rele en maatschappelijke vorming, sociaal pedagogische 
hulpverlening, pedagogiek, oriënterende propedeuse 
gedrag en maatschappij.
 ISO VANAF 2016:  eerste twee jaar brede basisopleiding 
social work. In jaar 3 en 4 uitstroomprofielen sociaal werk 
in de wijk, sociaal werk in de zorg en sociaal werk in het 
jeugddomein. 

De titel van de afgestudeerden is in beide situaties 
bachelor of social work. 

‘WE GAAN MEER  
 SAMEN MET 
 HET WERKVELD 
 OPLEIDEN.’

 ÉÉN DAG IN DE WEEK VOOR VERNIEUWING 
Kitt Bosman, docente en studieloopbaancoach bij de oriënterende 
propedeuse gedrag en maatschappij, was een van de docenten die 
zo’n gesprek met een instelling uit het werkveld bijwoonde. ‘Alle do-
centen kregen die mogelijkheid, daar kon je voor intekenen. Van elk 
gesprek werd een verslag gemaakt, dus we konden dat hele proces 
goed volgen. Ik vond het heel interessant om bij zo’n organisatie een 
gesprek te voeren dat uitsteeg boven de waan van de dag. Natuurlijk 
hebben wij, als stagebegeleiders bijvoorbeeld, ook contacten met 
instellingen in de stad, maar die gesprekken zijn echt anders dan we 
nu gevoerd hebben. Dat vond ik inspirerend. Wij worden sowieso 
goed bij het proces betrokken. Niet alleen het management is met 
de vernieuwing bezig, ook de docenten. Iedereen die in een werk-
groep zit ik zit in de werkgroep curriculumvernieuwing  is daarvoor 
één dag in de week vrijgesteld. Ik waardeer die investering van de 
hogeschool zeer. Ja, ik ben heel positief over de weg die we zijn 
ingeslagen.’

 KLEINSCHALIG EN THEMATISCH 
En hoe ziet die weg er precies uit? Oversier: ‘Er komt een brede 
basisopleiding social work met uitstroomprofielen in jaar 3 en 4: 
sociaal werk in de wijk (individuele ondersteuning), sociaal werk 
in de (langdurige) zorg en sociaal werk in het jeugddomein. In sep-
tember 2016 starten we met leerjaar 1. De (dan) derdejaars willen 
we de mogelijkheid bieden tot overstappen. In 2017 volgen jaar 2 
en 4. De eerste twee jaar draaien we nog twee programma’s naast 
elkaar, dat wordt een complexe puzzel, ja. Maar wel een puzzel die 
we kunnen leggen.
‘De twee brede basisjaren willen we organiseren in communities. We 
denken aan clusters van klassen met teams van docenten die ver-
antwoordelijk zijn voor die klassen. Het onderwijs kent een themati-
sche samenhang, waarin kennis meteen toepasbaar wordt gemaakt. 
Armoede zou zo’n thema kunnen zijn. Of diversiteit, geweld en crimi-
naliteit of sociaal isolement. Vanuit verschillende wetenschappelijke 
disciplines gaan we met deze thema’s aan de slag.
‘In de jaren 3 en 4 vormen we leergemeenschappen waarin studen-
ten, docenten, kenniscentra (vooral die van talentontwikkeling en 
zorginnovatie) en werkveld samenwerken. De samenwerking met 
het werkveld komt dus structureel het onderwijsprogramma in.’ 
‘De schoolsituatie wordt nog meer een oefensituatie’, zegt Bosman. 
‘We gaan meer samen met het werkveld opleiden’, zegt Oversier. ‘Op 
dit moment zijn studenten niet tevreden over de stagebegeleiding. 
We hopen dat probleem hiermee ook op te lossen.’
Het klinkt Jacques Bovens van FlexusJeugdplein als muziek in de 

van de roostering en een nauwere samenwerking met het kennis-
centrum Talentontwikkeling. De volgende stap is het opleidingsaan-
bod herzien en het onderwijs anders organiseren. Daarvoor hebben 
we een rondje langs de velden gemaakt en gesprekken gevoerd met 
35 instellingen waarin we steeds de vraag stelden: wat verwachten 
jullie van ons en van onze studenten? We hoorden dat de organi-
saties behoefte hebben aan breed opgeleide professionals en dat 
studenten veel ondernemender moeten zijn: de veilige muren van de 
instelling uit, de wijk en de huizen in.’ 
‘Dat klopt’, reageert Jacques Bovens, lid van de raad van bestuur 
van FlexusJeugdplein, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in 
Rotterdam-Rijnmond en Dordrecht. ‘De gedachte is: één gezin, één 
plan en één hulpverlener. Een gezin dat bij een wijkteam aanklopt 
voor een ingewikkelde opvoedvraag, kan tegelijkertijd worstelen 
met schulden en huisvestingsproblemen. In het verleden kon het zo 
zijn dat er drie hulpverleners in dat ene gezin aan de slag waren. Nu 
is dat er één die deze drie vragen tegelijkertijd aanpakt. Natuurlijk 
kan die ene persoon wel een beroep doen op de expertise van zijn 
collega’s in het wijkteam, maar die ene hulpverlener moet alle pro-
blemen kunnen overzien en is ook verantwoordelijk. Om deze reden 
hebben wij die breed opgeleide professionals nodig.’

OP ZORG EN 
WELZIJN WORDT 

1,5 MILJARD 
EURO BEZUINIGD.

oren: ‘Ik denk dat ISO de juiste keuzes maakt. Ik heb veel waar-
dering voor de grondige en zorgvuldige manier waarop de hoge-
school dit aanpakt.’
Oversier: ‘Onze focus zal liggen op de bachelor, in voltijd en deeltijd. 
We nemen de deeltijdopleidingen meteen mee, maar de masterop-
leidingen (pedagogiek, begeleidingskunde en management en inno-
vatie) blijven bij deze onderwijsvernieuwing buiten beschouwing.’ 

 VERNIEUWING VAN HET ECONOMISCHE ONDERWIJS 
Ook in het economisch domein is een ingrijpende onderwijsvernieu-
wing in voorbereiding. Daar wordt nagedacht over het verhogen van 
de bsa-norm (bindend studieadvies) van 48 naar 60 punten, onvol-
doendes compenseren en beperkt herkansen. 
ISO is met deze thema’s nog niet bezig, vertelt Oversier. ‘Het OER (on-
derwijs- en examenreglement) staat voor volgend jaar op de agenda, 
dan gaan we over deze vraagstukken nadenken.’ 
Net voor het ter perse gaan van dit blad, werd 
bekend dat de accreditatieorganisatie NVAO
een positief advies heeft uitgebracht en de 
medezeggenschapsraad (die instemmingsrecht 
heeft bij een assortimentswijziging) akkoord is 
gegaan met de plannen van
het instituut. Oversier: 'Dat is nog geen defi-
nitief go, want dat komt van het ministerie, 
maar we zijn er wel erg blij mee.’O

Bronnen: GGD, COS, Verwey-Jonker 
Instituut, Nederlands Jeugdinstituut

Meer lezen? Meer van waarde, advies 
van de verkenningscommissie hoger 
sociaal agogisch onderwijs. 

NIET ALLEEN HET MANAGEMENT 
IS MET DE VERNIEUWING BEZIG, 
OOK DE DOCENTEN.
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Als dit kwartet de gangen van de 
Willem de Kooning niet onveilig 
maakt, zitten ze bij Hopper 
sigaretjes te roken en koffie te 
drinken. Het middelpunt van 
de groep zijn Marc en Sharvin: 
‘Marc en ik zijn al lang vrienden 
en we delen samen een huis in 
Rotterdam. Marc ontmoette 
Bobbi en stelde haar aan me 
voor en sindsdien hoort zij er 
ook bij. Sjoerd is onze nieuwste 
aanwinst, hij hoort er pas sinds 
dit blok bij.’ 
Iedere dinsdag blijft Bobbi bij 
de heren slapen. Dan koken ze 
samen en drinken ze wijn. Ze 
hebben zelfs een eigen taaltje. 
Sharvin: ‘Alles eindigt bij ons 
op -letta. En Alex Klaasen kan 
niet genoeg geciteerd worden. 
Nooit.’ Bobbiletta: ‘Sharviletta 
en Marceletta zijn net een 
Siamese tweeling, ze zijn overal 
samen. Maar geen koppel, ik 
zou niet weten wat ik met m’n 
leven moet als jullie een relatie 
krijgen.’ Lachend: ‘Laatst vroeg 
Marc aan jou: “Wie zou je 
bellen als ik dood neerviel?” Jij 
antwoordde “Bobbi”, zonder 
na te denken.’ Sjoerd vindt dat 
de groep hem heel gemakkelijk 
heeft opgenomen en eigenlijk 
is dat een wonder, want ze zijn 
vrij lastig met nieuwe mensen. 
Sharvin: ‘Cynische humor 
verbindt ons, maar Sjoerd is de 
grote optimist die ons in balans 
houdt.’ 

ECHTE VRIENDEN

Sharvin Ramjan (21, eerstejaars 
autonome beeldende kunst), 
Marc Roderwijn (23, eerstejaars 
lifestyle), Bobbi Ottenhoff (21, 
eerstejaars lifestyle) en Sjoerd 
Legué (19, eerstejaars product 
design)

‘ALEX KLAASEN 
KAN NIET GENOEG 
GECITEERD WORDEN.’

Sharvin, Marc, Bobbi en Sjoerd
Vrienden met een eigen taaltje

Je komt op school om 
te studeren, maar net 
zo makkelijk loop je 
er tegen leuke mensen 
aan. Deze HR-studenten 
verklaren elkaar de 
vriendschap.

 Fotografie: Bob van der Vlist  Tekst: Tosca Sel 



Warda en Derya zaten in het eerste jaar van hun studie bij elkaar 
in de klas, maar in het tweede jaar niet meer. Dat was wel even 
balen, maar ze appen en bellen elkaar dagelijks. En als het 
lukt, studeren ze samen. Derya: ‘Al vanaf de eerste dag klitten 
de buitenlanders bij elkaar als een hechte groep. Dat praat toch 
makkelijker. We gaan nog wel met de andere meiden om, maar 
de band met Warda is anders. Het klikt nog meer.’ Warda: ‘Dat is 
bijzonder, want we zijn heel anders. Ik ben Marokkaans en Derya 
Turks, ik ben mondig en een beetje brutaal terwijl zij wat braver 

en rustiger is. Maar het werkt. Als we gestrest zijn of ergens mee 
zitten, zoeken we elkaar op.’ Derya: ‘Maar ook als we iets te vieren 
hebben. Toen ik bevallen was, kwam je op visite en ik ben mee 
geweest naar de bruiloft van je nicht.’ De meiden bloeien op in 
elkaars aanwezigheid. Stralend vertelt Derya: ‘Als we elkaar zien 
beginnen we gelijk te lachen en te giechelen, maar we kunnen ook 
serieuze dingen delen.’ Warda: ‘Ik denk dat de kracht van onze 
vriendschap is dat we niets van elkaar verwachten, we vinden 
elkaar leuk om wie we zijn.’

Delano en Leoni

Derya Senol (27, tweedejaars verpleegkunde) en Warda el Mahjoubi (21, tweedejaars verpleegkunde) 
Delano Boehlé (23, vijfdejaars small business en retail management 

en Leoni Mets (21, vijfdejaars bedrijfseconomie)

RUZIE HEBBEN ZE 
BIJNA NOOIT.

Derya en Warda

‘WE VINDEN 
ELKAAR LEUK OM 
WIE WE ZIJN.’

In het vierde jaar van de middelbare school kwam Delano bij Leoni 
op school. Ze konden samen goed feesten en werden vrienden. 
Leoni: ‘Het begon met klassenfeesten en daarna met veel uit 
de hand gelopen huisfeestjes in onze dorpjes. Toen we naar de 
HR gingen, zijn we allebei naar Rotterdam verhuisd. Hij woont 
in West, ik in het centrum en we zien elkaar wekelijks.’ Feesten 
kunnen de twee nog steeds heel goed. Wanneer ze kunnen, zetten 
ze samen de boel op z’n kop. Delano: ‘Een avond uit met Leoni 
is garantie voor gezelligheid. We pakken maandelijks een feestje 
en afgelopen zomer waren we met een groep naar dancefestival 

Solar. Dat was tof.’ Ruzie hebben de twee bijna nooit en ze vinden 
hun vriendschap vooral relaxed. Volgend jaar gaan ze elkaar 
misschien wat minder zien. Leoni: ‘Toen Delano vertelde dat 
hij misschien naar Leiden wil verhuizen, had ik mijn koffers al 
gepakt. Geintje! Het is goed als we elkaar elke dag zien, maar we 
kunnen ook best even zonder elkaar.’ De verhuizing hoeft dus 
zeker niet het einde van de vriendschap te betekenen. Delano: ‘Ik 
denk dat het pas ‘uit’ gaat als we met een gezin op de bank zitten 
en een fulltimebaan hebben.’ 



 Tekst: Esmé van der Molen  Fotografie: Fred Ernst 

KUNSTENAAR MARCEL VAN DEN BERG

 ‘FACEBOOK IS 
 DE BACKSTAGE AREA 
 VAN MIJN ATELIER’ 

Radicaal kiezen voor een leven 
in de kunst. Alles ten dienste stellen 

van de kunst, want het werk móet 
gemaakt worden. Zo leeft oud-

WdKA-student Marcel van den Berg. 
Hij werd toegelaten tot het selecte 

gezelschap residenten van de Rijks-
akademie en nomineerde zichzelf voor 

de Prix de Rome: ‘Why not?’

INTERVIEW



JE HEBT WEL MEER WERK GEMAAKT MET 
EEN MAATSCHAPPELIJKE LADING: DE SERIE 
GHETTO FABULOUS EN STUDY IN BLACK 
AWARENESS.
‘Black awareness was een persoonlijk onder-
zoek naar de zwarte geschiedenis, het koloni-
alisme, de zwarte burgerrechtenbeweging en 
mijn eigen geschiedenis. In mijn werk kwam ik 
toen heel letterlijk uit op zwart en wit: zwarte 
materialen als verf, teer, nylon, klei ten opzichte 
van witte materialen: witte verf, wit doek. En 
dat is waar het nu is aanbeland.’

OP DIT MOMENT BEN JE OP JEZELF, 
ALLEEN IN DIT ATELIER. MAAR DE 
AFGELOPEN TWEE JAAR WAS JE RESIDENT 
BIJ DE RIJKSAKADEMIE. 
‘Ik had er toen al een aantal jaar als zelfstandig 
kunstenaar op zitten en ik wilde verder, een 
nieuwe stap zetten. De Rijksakademie is een 
postacademische instelling. Er zijn er drie van 
in Nederland. De Rijksakademie in Amsterdam 
krijgt jaarlijks 1.500 aanmeldingen voor 25 
plaatsen. Eens per jaar laten de residenten, zo-
als de studenten worden genoemd, hun werk 

zien in het Open Atelier; daar komt de hele in-
ternationale kunstwereld op af.
‘Er vindt dus een heel strenge selectie plaats. 
Ze nemen je aan als ze vinden dat je een talent 
bent en ze het idee hebben dat ze je verder 
kunnen helpen. Je krijgt dan twee jaar een stu-
diebeurs, de beschikking over een atelier en de 
werkplaatsen, en heel veel feedback. Ik wilde er 
leren om los te komen van het schilderen van 
foto. Dat is ook gelukt. Ik werk nu meer vanuit 
gevoel en energie. Mijn werk is daardoor vrijer 
en abstracter geworden. Twee belangrijke jaren 
waarin ik in alle opzichten, ook materieel, heel 
goed gesteund ben in mijn ontwikkeling, maar 
ik vind het oké om nu weer op mezelf te zijn 
aangewezen.’

JE HEBT NU GEEN BEURS MEER. HOE KOM 
JE ROND ALS KUNSTENAAR VAN ZULK 
AUTONOOM WERK?
‘Ik heb altijd een bijbaan gehad. Ook tijdens 
mijn periode bij de Rijksakademie. Zo’n twee 
dagen in de week werk ik bij als kok, het zijn 
er ook weleens drie geweest. Ik heb een af-
geronde koksopleiding. Ik dacht: als het in de 
kunst niet lukt, kan ik daarop terugvallen. Maar 
voor mij was essentieel dat de kunst op de eer-
ste plaats zou staan. En dat is altijd zo geweest. 
Tegenwoordig kan ik het koken steeds meer 
integreren in mijn werk als kunstenaar. Ik doe 
bijvoorbeeld barbecues tijdens expositieope-
ningen of werk dan als dj.’

DOOR ZO CONSEQUENT VOOR DE KUNST TE 
KIEZEN, HEB JE OOK DE WEG LEREN VINDEN 
IN DE KUNSTWERELD. ZO HEB JE JEZELF NU 
OP DE KANDIDATENLIJST GEZET VOOR DE 
PRESTIGIEUZE PRIJS PRIX DE ROME.
‘Ja, ik had ook kunnen wachten tot ik werd 
gekandideerd, maar voor deze prijs kun je je-
zelf opgeven, dus why not? De winnaar krijgt 
40.000 euro. Daar kan ik een heel jaar van wer-
ken en leven.’

MAAK JE EEN KANS?
‘Ik heb echt geen idee. Maar natuurlijk hoop ik 
dat ik een van de vier genomineerden word. Die 
mogen een expositie maken en dan kan ik een 
vette show neerzetten. Als je meedoet, wil je 
winnen toch? Dan ga ik ook voor de fame, fuck 
it!’O

Inmiddels is bekend dat Van den Berg 
niet is genomineerd voor de Prix de Rome. 

‘IK BEPAAL. IK BEN DE BAAS 
OVER MIJN WERK.’

KUNSTENAAR MARCEL VAN DEN BERG

TEGENOVER METROSTATION KRAAIENNEST IN 
DE BIJLMER STAAT DE FLAT WAAR MARCEL VAN 
DEN BERG ZIJN ATELIER HEEFT, TWEE KLEINE 
HOKJES ZONDER INTERNET. Een radio, een wa-
terkoker voor thee, een computer, precies één 
stoel, een bureau en verder overal werk. Aan de 
muren, tegen de wand en op de grond. 
Van den Berg, die ook in Bloemhof en Tarwewijk 
heeft gewoond, noemt de Bijlmer vergeleken 
bij Rotterdam-Zuid ‘een saaie buitenwijk’. ‘Zuid 

is heftig, daar lopen ook echt lijpo’s rond. Als het 
hier regent, zie je geen mens op straat. Eigenlijk 
gebeurt er nooit iets.’
Hij loopt met zijn schoenen over de werken die 
op de grond liggen. ‘Het is nog niet af. Als het af 
is, is het opeens kunst, maar tot die tijd is het 
gewoon papier.’
Voor Van den Berg is een werk pas af als hij er 
niks meer aan kan toevoegen. ‘En het is goed als 
ik me afvraag hoe ik het heb gemaakt.’ 

HEB JE DAT AL MEEGEMAAKT?
‘Een paar keer, maar niet vaak. Het gebeurt mis-
schien één keer per jaar.’

Hij staat voor een groot werk van papier. Het 
hangt aan de muur en is getiteld Welcome to 
the AfterFuture. ‘Dit is heel goed, maar ik weet 
nog wel precies hoe ik het heb gemaakt. Bij de 
echt goede werken verbaas je jezelf. Maar dit 
is dan ook een tekening waar ik twee jaar over 
heb gedaan. In 2013 heb ik de eerste laag erop 
gezet. Die was niet goed genoeg. Toen heb ik ‘m 
opgerold en weggelegd. Na een tijd heb ik de 
eerste laag weggeschilderd. Op een heel agres-
sieve manier en met veel energie. Toen het werk 
door transport beschadigd raakte, brak er een 
nieuwe fase aan. Hier op het atelier ben ik het 
gaan lijmen. Daarna bleef het aan de grond plak-
ken, waardoor er een nieuwe schade ontstond. 
Je ziet hier een soort lagen in de reparatie. Juist 
dat wordt dan een element dat het werk goed 
maakt. Zo’n vondst kun je inzetten totdat je het 
weer zat bent.’

JE GEBRUIKT OOK BIJZONDERE MATERIALEN 
ALS MESSTEKEN EN SPIJKERS.
‘Ja, wil je het zien?’ Hij haalt een groot wit 
doek tevoorschijn waarop in letters gekalkt de 
tekst HIJACKING WHITE SUPREMACY staat. In 
het doek naar buiten puilende messteken die 
voor reliëf zorgen. ‘Kunsthistorisch is dit hele-
maal verantwoord. In de jaren vijftig deed Lucio 
Fontana dit al. Verder zie je koffie. Deze vlek 
heb ik letterlijk vanuit mijn stoel op het doek 
gespuugd. Daarna fixeer je dat. Het is ook een 

experiment. Kijk maar naar dat doek. Dat is kof-
fie, heel vieze koffie van de Rijksakademie. In 
de kantine hadden ze goede koffie, maar in het 
weekend – als de kantine dicht was – moest je 
het met automatenkoffie doen. Echt ranzig spul, 
dus daar verfde ik mee.’

DIE MESSTEKEN ZIEN ER VOOR MIJ HEEL BOOS 
UIT. HOE IS DAT VOOR JOU ALS JE DAT MAAKT?
‘Dit is een dubbelgeweven linnen doek van 
bijna 70 euro. Het is wel lekker om dat vernieti-
gen, om gewoon eens te doen alsof het niks is.’

BEN JE DAN OOK DE ‘WHITE SUPREMACY’ 
AAN HET SNIJDEN?
Lachend: ‘Dat komt toevallig zo samen.’

DAT IS GEEN TOEVAL, TOCH?
‘Nee, ik speel ermee. White supremacy is in dit 
geval ook het witte doek. Door er met een mes 
in te steken, ‘kaap’ ik het doek. Wat dat verder 
allemaal zou kunnen betekenen, laat ik graag 
open. Je moet wel goed nadenken waar je dit 
laat zien. Dat kan niet overal. Ik neem dit werk 
ook niet mee naar mijn volgende expositie. Als 
het de maatschappij in gaat, komen er nieuwe 
betekenissen bij. Hijacking white supremacy 
kun je ook op de kunstwereld betrekken. Die is 
toch ook vooral blank. Of ik ermee wil provoce-
ren, ligt aan waar ik het werk toon. Ik heb het nu 
op Facebook gezet en daar zie ik aan de reacties 
dat het mensen niet koud laat. Misschien breng 
ik dit doek pas over tien jaar naar buiten. Ik heb 
geen haast.’

IS DAT VANWEGE DE HETE TIJD WAARIN 
WE LEVEN?
‘Alles, de tijd, de maatschappij, de plek waar ik 
exposeer. Ik bepaal. Ik ben de baas over mijn 
werk. Nu staat het alleen op Facebook. Dat is 
voor mij niet de echte wereld, maar een speel-
tuin waar ik mijn vrienden en collega-schilders 
ontmoet. Ik test daar ook hoe er op het werk 
wordt gereageerd, of de titels goed zijn… het is 
de backstage area van mijn atelier.’

INTERVIEW

Bio Marcel van den Berg

Geboren op 31 oktober 1978.
Van 2001-2005 opgeleid aan de 
Willem de Kooning Academie, richting 
autonoom.
Verhuisde van Rotterdam naar 
Amsterdam en heeft een atelier in de 
Bijlmer.
Was in 2013 en 2014 resident van de 
Rijksakademie van beeldende kunsten, 
Amsterdam.
Ontving beurzen van o.a. Mondriaan 
Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en 
Van Bijlevelt Stichting.
Laatste expositie: exclude/include, 
Castrum Peregrini, Amsterdam
Upcoming: On the ideology of Dirt pt. II, 
W139, Amsterdam
Website: www.mvandenb.com
Facebook: facebook.com/mvandenb

‘EEN WERK IS ECHT GOED 
ALS IK ME AFVRAAG 
HOE IK HET HEB 
GEMAAKT.’

‘IK HEB ALTIJD EEN BIJBAAN 
GEHAD. OOK TIJDENS 
MIJN PERIODE 
BIJ DE RIJKSAKADEMIE.’
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Eigenlijk wilde Martik Petrosjan op z’n zestiende met school 
stoppen omdat hij dacht dat studeren niets voor hem was. 
Hij zette door, werd een excellente student, won een prestigieuze 
prijs en is nu een carrière in de bouw gestart.

‘Hoe zwaarder de strijd, 
 hoe zoeter de overwinning’

Tot 2013: civiele techniek
Nu: calculator/werkvoorbereider 
bij Visser & Smit Hanab

Martik Petrosjan (24)

MARTIK PETROSJAN KWAM OP ZIJN TIENDE MET 
Z’N OUDERS EN TWEE BROERTJES VANUIT ARMENIË 
NAAR NEDERLAND. Zijn ouders konden daar niet 
blijven vanwege hun geloof en politieke overtuiging 
en het hele gezin Petrosjan kwam in Doetinchem te-
recht. Martik was een klein boefje met oudere vrien-
den en school was niet zijn eerste prioriteit, al was 
het maar omdat het hem niet gemakkelijk afging.
‘Tot groep 6 van de basisschool zat ik in Armenië 
op school en kon ik goed leren’, vertelt Petrosjan. 
‘In Nederland was het moeilijk omdat ik te maken 
had met een taal- en cultuurbarrière. Ik ging naar 
het vmbo-tl en na twee jaar vielen de cijfers zo te-
gen dat ik eigenlijk zou moeten afzakken naar ka-
derniveau. Omdat het niet gemakkelijk ging, dacht ik 
echt dat studeren niets voor mij was. Ik besteedde 
er ook geen aandacht aan want ik zou toch op m’n 
zestiende stoppen, dacht ik. Dat idee veranderde 
toen ik een inzichttoets biologie mocht maken en 
zomaar een 7,3 haalde terwijl de gemiddelde score 
van de klas een 4,8 was. M’n docente nam me apart, 
pakte me bij de kraag en schudde me door elkaar. 
“Met twee vingers in de neus haal je zo’n goed cij-

fer, waarom ga je niet leren?!” Ik ging m’n best doen 
en het werkte. Ik haalde alleen maar hoge cijfers en 
ging van vmbo-tl-2 naar havo-3.’

 BRUGGEN BOUWEN 
‘Ondertussen ging ik dromen over een studie. Eigenlijk 
wilde ik geneeskunde studeren, ik vond biologie inte-
ressant en het leek me leuk om arts te worden. Maar 
toen ik ontdekte dat de studie zes jaar duurt en dat je 
dan pas basisarts bent, ging ik iets anders zoeken. Ik 
was net een decaan, ik wist alles van alle opleidingen. 
Tot een jongen op de sportschool zei dat hij op de tech-
nische universiteit zat om bruggen te leren bouwen. Ik 
ging het googelen en ontdekte dat het een perfecte 
studie voor mij is, ik kreeg kriebels in mijn buik toen 
ik zag wat voor enorme bruggen er gebouwd worden.
‘Ik zakte uiteindelijk op een tiende punt voor m’n eind-
examen, maar ging in het volwassenenonderwijs ver-
der. In een jaar haalde ik mijn havodiploma met twee 
profielen: natuur & gezondheid en natuur & techniek, 
m’n propedeuse en m’n rijbewijs. Iedereen zei dat ik 
dat niet moest doen omdat het een veel te zwaar tra-
ject zou zijn, maar dat soort dingen moet je niet tegen 

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Oplossingsgericht denken voor 
 maatschappelijke problemen en heel 
 veel vakkennis.’ 

 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Engels spreken en schrijven. 
 En les in het Engels.’ 

mij zeggen want dan wil ik bewijzen dat ik het wel 
kan.’

 GOED VOORBEREID DOOR OPLEIDING 
Petrosjan kiest voor de opleiding civiele techniek aan 
de HR en in 2011, het tweede jaar van z’n studie, wint 
hij een door bouwbedrijf Strukton uitgeschreven 
ideeënwedstrijd. Met een medestudent bedenkt hij 
de ‘smartroad’. Een weg die elektrische auto’s oplaadt 
terwijl ze eroverheen rijden. De weg is er nog niet, 
maar het levert hem een mooie stage bij Strukton op 
en een reeks krantenartikelen. Binnen vier jaar haalt 
hij zijn diploma en nu werkt hij bij bouwbedrijf Visser 
& Smit Hanab als calculator/werkvoorbereider.
Petrosjan: ‘Als de Gasunie of andere nutsbedrijven 
een leiding willen leggen, dan bereken ik wat het kost 
om dat te doen. Ik kijk daarbij naar de kosten aan ma-
teriaal, handelingen, tijd en mensen. Mijn opleiding 
heeft me goed op deze baan voorbereid. Door de vele 
praktijkprojecten heb je al praktische ervaring als je 
begint aan je eerste echte baan. Dat is heel fijn.
‘Wat ik mezelf over vijf jaar zie doen, kan ik niet pre-
cies zeggen. Ik wil zo veel mogelijk ervaring opdoen 

binnen mijn vakgebied om uiteindelijk te kunnen 
zeggen wat het beste bij me past. Ik zou het tof vin-
den om mee te werken aan mooie civiele projecten. 
In het ene project kan dat zijn in de functie van cal-
culator/werkvoorbereider, in een ander project wel-
licht als tender manager (ook wel bid manager, red.). 
Als ik mijn steentje maar kan bijdragen.’

 HOOGOPGELEIDE VLUCHTELINGEN 
‘Ook hoop ik dat ik naast m’n werk tijd houd voor 
mijn vrijwilligerswerk bij UAF en New Dutch 
Connections, stichtingen voor hoogopgeleide vluch-
telingstudenten. Ik mag als afgestudeerde presenta-
ties geven. Ik vertel dan uit eigen ervaring hoe het 
is om als een vreemdeling in Nederland te studeren. 
Ook adviseer ik beleidsmakers hoe ze naar mijn me-
ning deze studenten het beste kunnen steunen en 
begeleiden. Ik doe dit graag want ik ben dankbaar 
voor alle tijd en moeite die mensen ooit in mij heb-
ben geïnvesteerd en ik wil graag wat terugdoen. Wat 
ik andere studenten wil meegeven, is dit: Hoe zwaar-
der de strijd, hoe zoeter de overwinning. Ga door tot 
je doel is bereikt.’O Tosca Sel
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CV

2014 - heden 
• Calculator/
werkvoorbereider bij 
bouwbedrijf Visser & Smit 
Hanab
2013 - heden 
• Studentbegeleider bij 
New Dutch Connections
2013 
• Afstudeerstage bij 
gemeente Rotterdam, 
afdeling stadsontwikkeling
2012 -2013 
• Uitvoeringsstage bij 
Strukton Civiel
2011
• Winnaar ideeënwedstrijd 
‘The Idea of Holland 2011’ 
met ‘smartroad’
2009 - 2013 
• Civiele techniek, 
Hogeschool Rotterdam
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Aan het begin van dit 
collegejaar ging Jonathan 
nazomeren op Rotterdamse 
terrassen. Nu zoekt hij 
de zomer op, maar dan 
wel op nieuwe adressen. 
HOPELIJK VERTEL JE ZE 
NIET DOOR… 

IN DE ZON BIJ ANNABEL
In de voormalige discotheek 
Hollywood vind je Annabel. Waar het 
de gemeente Rotterdam niet lukte om 
een poppodium te faciliteren, denkt 
Aziz Yagoub, de eigenaar van Annabel, 
het wel te kunnen. Het poppodium 
opent pas in september zijn deuren, 
maar gelukkig is het terras van 
Annabel al wel geopend. Grenzend 
aan het terras van Biergarten heb je 
bij Annabel gelijk het zomergevoel te 
pakken door de combinatie van koude 
bierpullen, versgebakken pizza´s en 
sfeervolle deuntjes op de achtergrond. 
Het terras aan de Schiestraat heeft 
vrijwel de hele dag zon, dus smeer je 
goed in.
Schiestraat 18
www.facebook.com/annabelnl

OP HET NOORDEREILAND BIJ A LA PLANCHA
Op het Noordereiland voel je je bij het tijdelijke 
visrestaurant A La Plancha voor even in Spanje. 
Maar als je om je heen kijkt en de indrukwekkende 
skyline van de stad ziet, weet je het weer: we zijn 
gewoon in Rotterdam. Op het landhoofd van de 
oude Willemsbrug wordt namelijk de hele zomer 
verse vis van de barbecue bereid. De kaart van 
A La Plancha is Spaans/Marokkaans, dus denk aan 
gegrilde zee- en roodbaars, gestoomde makreel, 
dorade en dat alles gecombineerd met kruidige 
couscous. De provisorische aankleding van het 
openluchtrestaurant, met lange tafels en kleine 
stoeltjes, zorgt voor mediterrane gezelligheid. 
En dat aan de Maas. Let wel op: bij A La Plancha 
kun je alleen aanschuiven als de weergoden 
je goedgezind zijn. Kijk vooraf dus even op de 
website of ze geopend zijn.
Maaskade 74
www.ala-plancha.nl 

HET DAK OP, BIJ THE SUICIDE CLUB 
Op het Groot Handelsgebouw staat het 
meest veelbelovende terras van deze 
zomer. Een dakterras. En wat voor een. 
Een wijn-, cocktail- en champagnebar 
met uitzicht op het Centraal Station en 
de Delftse Poort. Een buitenbar met 
dansvloer maken de boel helemaal 
af. Vanaf juni is The Suicide Club 
geopend en mijn verwachtingen zijn 
hooggespannen.

 HANDSCHRIFT-  ONDERZOEK  DOET STUDENT  DE DAS OM 

DE MASTERMYTHE
STEL, JE VRAAGT DUIZEND STUDENTEN OM HUN DOCENTEN EEN 
RAPPORTCIJFER TE GEVEN VOOR INSPIREREND VERMOGEN. Zouden 
docenten met een mastertitel dan hoger scoren dan docenten zonder?
Laten we het hopen, want anders klopt het regeringsbeleid niet om meer 
masters voor de klas te krijgen. Hogescholen hebben immers beloofd 
dat 80 procent van hun docentencorps in 2016 een mastertitel heeft, 
al was de HR iets voorzichtiger met een streefpercentage van 70. Hoe 
dan ook schieten de masteropleidingen als paddenstoelen uit de grond. 
De overheid betaalt immers het collegegeld (tot 7.000 euro per jaar) 
voor elke docent die zich tot master laat upgraden. Zo kan de regering 
zeggen dat er ondanks de crisis flink wordt geïnvesteerd in onderwijs, 
zo zien de vakbonden een stukje compensatie voor de structureel on-
derbetaalde leraar en krijgen schoolbesturen een hoger gekwalificeerd 
lerarencorps cadeau. 
Als dat geen win-win-winsituatie is, weet ik het niet meer. Zolang 
iedereen maar braaf blijft geloven dat de nieuwe masters ook beter 
lesgeven, dat dan weer wel. En laat dat nou nooit zijn aangetoond, 
aldus een recente reportage in Vrij Nederland getiteld 'Masters zijn geen 
betere meesters'. 
Volgens dit artikel berust het geloof in de mastertitel op een 
McKinsey-studie uit 2007 die de succesfactoren van goed preste-
rende onderwijslanden in kaart bracht. Finland en Singapore werden 
de hemel in geprezen, en daar staan louter academici voor de klas. 
Maar nooit is aangetoond dat dit werkelijk de succesfactor is. Ook valt 
te betwijfelen of je met een tweejarige hbo-masteropleiding in deeltijd 
dezelfde graad van academische vorming bereikt als na vier jaar voltijd 
universiteit. En wat te denken van te starre uitvoeringspraktijken zoals 
het dumpen van prima functionerende docenten, omdat ze 'het papier-
tje' missen of het dwingen van docenten om een diploma te halen dat 
niet aansluit bij hun interesses?
Afijn, dat er gaten zijn te schieten in de mastermythe, lijkt me evi-
dent. Maar is dat niet zo bij alle beleid? De hamvraag luidt: hoe erg 
is dat? Is het niet geweldig dat je als docent betaald op zoek mag naar 
inspiratie en verdieping? En wie durft de stelling aan dat een goede 
docent daardoor niet nóg beter kan worden?

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

DE STRAF LIEGT ER NIET OM. De student in deze zaak mag een jaar 
lang geen tentamens afleggen en loopt dus flinke studievertraging 
op. De examencommissie van de Rotterdam Business School acht 
bewezen dat de student zijn tentamen Spaans 4 heeft laten afleg-
gen door een ander. De student, die onvoldoendes haalde binnen 
alle vier niveaus Spaans, legde nu een foutloos tentamen af, op één 
opgave na. In die opgave waren de goede werkwoordvervoegingen 
doorgestreept en vervangen door een vervoeging die gebruikelijk 
is in Latijns-Amerika maar niet in het curriculum van RBS is opge-
nomen. Dat wekte argwaan. 
De examencommissie nodigde de student vervolgens uit voor een 
hoorzitting. Daarin werd hem gevraagd een schrijfproeve af te 
leggen. Deze werd samen met het verdachte tentamen voor een 
handschriftvergelijking voorgelegd aan het Nationaal Forensisch 
Onderzoeksbureau en dat concludeerde dat deze twee handschrif-
ten niet van een en dezelfde persoon kunnen zijn. 
De student veegt de vloer aan met het oordeel van de examen-
commissie. Hij heeft dat tentamen zelf gemaakt en bijles gekregen 
van mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond wat de op-
merkelijke werkwoordvervoegingen verklaart. Als er onrechtma-
tigheden zijn bij een tentamen moet er een proces-verbaal worden 
opgemaakt, en dat is niet gebeurd. Bovendien heeft de student 
zich gelegitimeerd en een paraaf gezet op de presentielijst. Het 
bewijs dat wordt gebruikt – namelijk het handschriftonderzoek – is 
volgens de student onrechtmatig verkregen. Hij heeft voorafgaand 
aan het verhoor geen ‘cautie’ gekregen (mededeling dat hij niet 
verplicht is om te antwoorden) en is niet gewezen op de moge-
lijkheid van juridisch advies. Ook wijst hij erop dat handschrift-
vergelijking geen exacte wetenschap is. Hij zet zijn argumenten 
kracht bij door jurisprudentie over de cautie aan te halen. Maar 
die vlieger gaat volgens de examencommissie niet op, omdat de 
cautie verplicht is in het strafrecht en het bestuursrecht, terwijl 
voor de Hogeschool Rotterdam het privaatrecht geldt. Verder is 
de student nadrukkelijk gevraagd of hij wilde meewerken aan de 
schrijfproeve. Het college van beroep voor de examens komt op 
basis van het handschriftonderzoek en het oordeel van de exami-
nator hoe dan ook tot de conclusie dat de student zich tijdens het 
tentamen heeft laten ‘vertegenwoordigen’. Zijn beroep is daarom 
‘ongegrond’.O    Esmé van der Molen

 KLACHT VAN: 

Student RBS

 TEGEN:  

Examen-
commissie RBS

 UITSPRAAK: 

Ongegrond

COLUMN         BART SIEBELINK
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Stationsplein 45
www.facebook.com/ 
TheSuicideClubRotterdam
O Jonathan van Noord

JONATHAN ONTDEKT… (NIEUWE) TERRASSEN    
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WIE BEN JIJ DAN?
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OSAMA RASHID (23) 
Derdejaars sportmarketing 

& management 

 Hij voetbalt voor het nationale 
 elftal van Irak, geeft training aan 
 de jongste spruiten van Feyenoord 
 en studeert sportmarketing  & 
 management. ‘Ik moest kiezen: 
 Irak of Nederland.’ 

Irak vs. Nederland
‘In 2009 speelde ik bij Jong Oranje. In die 
periode kreeg ik ook een uitnodiging voor 
het nationale elftal van Irak. Ik heb toen een 
keuze moeten maken: Irak of Nederland. De 
kans om ooit voor het Nederlands elftal te 
mogen spelen, achtte ik vrij klein. Daarom 
koos ik voor Irak. Als ik nu terugkijk, heb 
ik zeker geen spijt. Ik heb gespeeld in 
Australië, Japan en Zuid-Korea en heb ont-
zettend leuke momenten meegemaakt.’

Iraakse fans 
‘Voetbal is heel belangrijk voor Irakezen. 
Maar helaas heeft dat ook een keerzijde. 
Feestvierende fans werden bijvoorbeeld 
na een wedstrijd neergeschoten door IS-
strijders. Dat is heftig. Er wordt binnen ons 
team niet over gesproken, het is een taboe. 
Toch merk ik dat ons elftal mensen ook bij 
elkaar brengt. Toen we in januari de halve 
finale van de Azië Cup haalden, kreeg ik op 
sociale media reacties uit alle hoeken van 
de wereld. Religie deed er toen even niet 
toe, iedereen was blij.’

Sport en studie 
‘Het is soms moeilijk om alles te combine-
ren. Ik train vier keer per week bij ama-
teurclub Alphense Boys, geef zelf training 
bij de jeugd van Feyenoord en ga vijf da-
gen per week naar school. In juni vlieg ik 
met het Iraakse elftal naar Japan voor een 
oefenwedstrijd, maar dan heb ik ook ten-
tamens. Voor dat soort situaties moet ik 
samen met de hogeschool een passende 
oplossing vinden.’ 

Over 10 jaar 
‘Over tien jaar heb ik een mooie voetbal-
carrière als profvoetballer achter de rug. Ik 
ben dan trainer en heb een eigen onderne-
ming. Wat voor onderneming weet ik nog 
niet, maar ik wil absoluut niet onder een 
baas werken.’O   Femke Radder 

COLUMN 
ERNEST VAN DER KWAST       

COLUMN

DIANA PHILIPPO IS MANAGER BEGRAVEN EN CREMEREN 
BIJ DE GEMEENTE ROTTERDAM. Het is waarschijnlijk de 
meest doodse benaming binnen het ambtenarenappa-
raat, maar saai is de functie van Diana allerminst. Ze 
zwaait de scepter over de zeven gemeentelijke begraaf-
plaatsen. Van Overschie tot Hoogvliet, van Pernis tot Hoek 
van Holland. Ik ontmoet haar op de begraafplaats Croos-
wijk, waar ze op zwarte gympen over de paden schrijdt. 
‘Dit is een van de grootste parken van Rotterdam’, zegt ze 
trots. ‘Weinig mensen weten echter dat we vrij toegankelijk 
zijn, dat je hier kunt wandelen of een boek kunt lezen.’ Er is 
een bomenroute, er zijn statige monumenten, er zijn meer 
dan veertienduizend graven. ‘Père-Lachaise is net iets ou-
der’, zegt Diana, ‘maar begraafplaats Crooswijk is mooier.’
Ze geeft nu een jaar leiding aan de afdeling Begraven 
en Cremeren en doet er alles aan om meer aandacht 
te genereren voor de begraafplaatsen die de stad telt. 
Ze opende het Twitteraccount Uitvaart_010, nodigde 
Kunstroute Kralingen-Crooswijk uit voor een programma 
met poëzie en muziek, en organiseerde een lichtjesavond 
met Allerzielen.
Als we langs de graven lopen, legt Diana uit wat de ver-
schillende mogelijkheden zijn. Ze vertelt met bezieling en 
genegenheid over de laatste rustplaats van de Rotterdam-
mer, maar soms komt de manager in haar opeens boven. 
Dan zegt ze, staand naast een graf: ‘Dit is de goedkoopste 
variant.’ Of bij een rij bovengrondse nissen: ‘Deze verko-
pen heel goed.’
Ze straalt als ze mij vak KK laat zien, het islamitische 
gedeelte dat onlangs is uitgebreid. Maar dan zegt de ma-
nager: ‘Moslims zijn een interessante doelgroep voor ons’, 
waarna ze vertelt dat Marokkanen en Turken er steeds va-
ker voor kiezen om niet begraven te worden in het land 
van herkomst. ‘We houden rekening met hun rituelen. De 
doden kunnen binnen 36 uur begraven worden, met hun 
gezicht naar Mekka’, zegt Diana. ‘We zijn er voor iedereen.’
Op de Zuiderbegraafplaats is sinds september een 
Feyenoord-vak. Diana heeft zelf het gras uit de Kuip ge-

stoken. Tot nu toe zijn er twintig asverstrooiingen geweest. 
De manager luistert graag naar de vraag vanuit de samen-
leving. Zo kwam ook het bankje bij de kindergraven op 
begraafplaats Crooswijk tot stand. Een bankje om ‘te zitten, 
aan je te denken en bij je te zijn’, zoals er in het hout staat 
geschreven. Ik zie een gedenksteen in de vorm van een 
vlinder, voor een meisje dat één dag heeft geleefd. Ik zie 
een gietertje, een auto, een engeltje met opgespatte aarde 
op haar lijfje. ‘Vroeger werden kinderen op een stuk begra-
ven dat niet zo zichtbaar was’, vertelt Diana. ‘Dat is nu an-
ders. Het is belangrijk voor de verwerking van het verdriet, 
ook voor broertjes en zusjes.’
We lopen over de lange paden, langs de graven, sommi-
ge meer dan honderd jaar oud, andere nog van dit jaar. 
Soms zie ik een wit staartje van een wegspringend konijn. 
‘Het voorjaar is hier prachtig’, zegt Diana. Ze vertelt over 
de wilde pauwen die op de Zuiderbegraafplaats lopen en 
over het plan om bijenkasten te plaatsen. Ik moet denken 
aan een zin van de Israëlische schrijver Meir Shalev: ‘Op 
mijn graf wil ik dat je rozen en aubergines plant, dan voed 
ik die met mijn oude vlees.’
De rozen ziet Diana in de zomer. Dan reiken ook de zon-
nebloemen naar de hemel. ‘Je ziet de seizoenen op de gra-
ven veranderen’, zegt ze. ‘Hyacinten in het voorjaar, heide-
planten in de winter.’ Maar aan alles komt een einde, ook 
aan een graf. Wanneer na vijftien of dertig jaar de rechten 
vervallen, wordt het geruimd. De steen wordt gelicht en 
afgevoerd, de resten worden opgegraven en naar een ver-
zamelgraf overgebracht. ‘Je blijft altijd op de begraafplaats’, 
zegt Diana. Het is een troostrijke gedachte. De konijnen die 
snuffelen en springen, de bomen die waken over de doden: 
de grote treurbeuk, de deemoedige treuriep, de larmoyante 
treurwilg, de verheven treurberk. Rust in vrede.O

Ernest van der Kwast (1981) is schrijver (De ijsmakers, 
Mama Tandoori). Dit was zijn laatste column voor Profielen.
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