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Frank zette HR-docent 
Michael Anhalt, tevens 
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< LEVIEN WILLEMSE
Fotograaf
Inspirerend: twee 
studentes die een 
mooie foodblog 
maken vanuit hun 
eigen keuken. Levien 
fotografeerde ze in 
actie, pagina 28.
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Videoredacteur>

We hebben een 
nieuwe collega! 

Check profi elen.
hr.nl en youtube/

Profi elenMagazine 
voor zijn fi lmpjes 
op en over de HR.

 Aan dit nummer werkten mee: 

twitter.com/profi elen facebook.com/Profi elen  instagram.com/Profi elenplaatjes      youtube.com/Profi elenMagazine           PROFIELEN.HR.NL
FOLLOW US:

14 Interview

Met ontsteltenis hebben studenten, docenten en management 
van de opleiding trade management gericht op Azië van de 

Rotterdam Business School kennisgenomen van het overlijden 
van Benjamin Pechler. 

We hebben Benjamin leren kennen als een vriendelijke, gezellige 
en altijd vrolijk ogende student. Hij studeerde bij tma sinds 

september 2010 en zou dit studiejaar zijn studie hebben afgerond. 

Benjamin overleed op maandag 14 september; 
hij is 27 jaar oud geworden. 

Het is allemaal erg onwerkelijk wat er is gebeurd. 
Wij zullen hem missen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
 

Rotterdam, 17 september 2015
 

Rotterdam Business School
C. van der Kraan, directeur
M.J.H. Ruiken, directeur

B.J. ter Horst, opleidingsmanager
Docententeam tma

In memoriam
Benjamin Pechler

Bij ons leer je de wereld kennen

Ontdek jouw master aan  
de Universiteit Leiden

Masterdag 
6 november
unileidenmasters.nl

HAAL JIJ ALTIJD HET
MAXIMALE UIT JEZELF? MANAGEMENT

TRAINEE 
BIJ LIDL WORD JE 
NIET, DAT BEN JE

MAXIMALE UIT JEZELF?
DAN PAS JIJ BIJ LIDL

Als jij iets doet, dan doe je het goed. Dan ga je ervoor. 
Voor de volle 100%. Want je weet precies wat je wilt en 
je gaat alleen voor het beste. Herken je jezelf hierin? 
Dan pas jij bij Lidl.
 
Het retail management traineeship bij Lidl is straks voor 
jou als ambitieuze doorzetter de ideale start van je 
carrière. Een intensief 2-jarig programma, waar jouw 
professionele én persoonlijke ontwikkeling centraal 
staat, stoomt je klaar voor een brede managementrol 
als rayonmanager. Voordat je het weet geef je leiding 
aan meer dan 150 mensen en bouw je mee aan de 
toekomst van Lidl en die van jezelf.

MEER INF0? KIJK OP    WERKENBIJLIDL.NL
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WAT: BINDINGSANGST HEEL GESCHIKT VOOR: MENSEN 
DIE LIEVER SOLO GAAN MINDER GESCHIKT VOOR: 
HEN DIE HUN HART AL HEBBEN VERLOREN 
KOST DAT: TRANEN, FRUSTRATIE EN CHOCOLA 
BEOORDELING:  0 STERREN

NA DE HISTORISCHE EERSTE ZOEN MET GERT VOLGDEN ER 
IN RAP TEMPO MEER DATES EN ZOENEN. Jeej! We zien el-
kaar meerdere keren per week, appen de hele dag door en 
gaan op stap met elkaars vrienden. Het is leuk, heel leuk, 
maar over onze relatiestatus hebben we het nog niet gehad. 
Dan vertelt een vriendinnetje over een collega die van 
de ene op de andere dag niets meer van haar Tinderdate 
hoorde. Ze wilde per se weten wat er aan de hand was en 
stalkte hem via WhatsApp. Na een paar dagen stuurde hij 
terug: ‘We hadden toch nooit verkering, waar maak je je 
zorgen over.’ Ik ben geschokt, vooral omdat ik me realiseer 
dat ik ‘die collega’ zou kunnen zijn. 
Een paar dagen later sta ik met Gert in de kroeg. Ik heb 
moeie voeten van het dansen en heb mezelf precies ge-
noeg moed ingedronken om te vragen hoe hij ons ziet. Na 
een lange stilte zegt hij: ‘Ik weet het niet. M’n vorige relatie 
heb ik verpest en ik wil dat niet nog een keer doen. Maar ik 
vind je leuk en wil ook niet dat dit stopt.’ Er volgt een lang 
gesprek waarin de woorden ‘bindingsangst’ en ‘het ligt niet 
aan jou, maar aan mij’ vallen. 
We worden de kroeg uitgebezemd en fietsen samen naar 
huis. Er is niets veranderd en ik vind hem nog steeds knet-
terleuk, maar voor m’n gevoel is alles anders. Als ik in zijn 
armen lig en zijn warme lijf om me heen voel, weet ik dat 
dit is waar ik wil zijn. Maar hoe moet dat nou als hij niet 
zeker weet dat hij met mij wil zijn? En moet je dat eigenlijk 
al zeker weten na een week of vijf? Misschien moet ik het 
wat tijd geven. Ik ga het wat tijd geven. Met die gedachte 
val ik in slaap.O 

Tosca Sel is redacteur bij Profielen en datedeskundige. 
Volg ook haar wekelijkse rubriek Lieve Tosca op profielen.hr.nl 
waarin ze raad geeft over liefde, leven, daten en seks.

HET LIGT NIET AAN JOU

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

Kort

De Hogeschool Rotterdam 
voelt niets voor het verzoek 
van NS-topman Roger van 
Boxtel om colleges later te 
laten beginnen. Reizigers 
moeten volgend jaar rekening 
houden met overvolle treinen 
omdat oude treinstellen al 
moeten worden afgeschreven 
terwijl de nieuwe nog even 
op zich laten wachten. ‘In 
Rotterdam voelen we bij uit-
stek de druk om te structure-
ren, meer contacturen te roos-
teren en de studenten naar 
school te halen. Het voorstel 
van de NS gaat ten koste van 
die contacttijd’, luidt de re-
actie van bestuursvoorzitter 
Ron Bormans.

3.300

5 

Hogeschool 
Rotterdam voelt 

niets voor 
‘NS-rooster’ 

LEKKER 
SLAPEN

Onderzoekers van de 
University of California deden 
bij 3.300 personen onderzoek 
naar slaapgedrag in relatie tot 

gewicht.  

Dit deden ze vijf jaar lang.

Conclusie: 
elk uur later naar bed, zorgde 
voor 2,1 punt extra op de BMI. 

Dat is meer dan vijf kilo.
€ 3.727 € 1.750

2012

  ‘Da’s een belangrijke 
  misser, dat we de 

verbeteringen die we toepasten 
niet terugkoppelden 
naar de studenten.’ 

797

9.225

Het aantal eerstejaars deel-
tijd bachelor steeg dit jaar 
met 12,3% t.o.v. vorig jaar.

Van 710 naar 797.

DALER

STIJGER

Het aantal eerstejaars voltijd 
bachelors daalde dit jaar met 

1,6% t.o.v. vorig jaar. Van 
9.375 naar 9.225.

Bron: AD
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Bron: financiële jaarverslagen Hogeschool Rotterdam
Zoek op profielen.hr.nl naar ‘declaraties’ om meer over dit onderwerp te lezen.

JEROEN CHABOT, directeur van de Willem de Kooning Academie, 
is teleurgesteld over de negatieve oordelen over zijn 

opleidingen in de Keuzegids (p.7).

2014

2010

2011

DECLARATIES BESTUUR HOGESCHOOL ROTTERDAM

Geen Mister Gay 
maar wel Mr Congeniality

2013

ILYAS (20), TWEEDEJAARS SPH, WAS EEN VAN DE TIEN FINALISTEN VOOR DE MISTER GAY 
NETHERLANDS-VERKIEZING. Hij werd door zijn medekandidaten verkozen tot Mister Congeniality 
(meest sympathiek, red.). ‘Ik wil jonge gays en lesbians helpen, vooral degenen met een pestver-
leden. Het aantal zelfmoorden onder gays en lesbians is toegenomen. Ik heb zelf nooit zelfmoord 
overwogen, maar ik ben wel heel erg gepest en heb moeilijke tijden gehad. Toen was er niemand 
om me daaruit te halen. Ik zou het geweldig vinden als ik die persoon zou kunnen zijn voor andere 
jonge gays. Ik wil een jong rolmodel zijn, een redder.’

5

2,1

€ 16.140€ 16.140€ 16.140€ 16.140€ 16.140€ 16.140€ 16.140 € 5.842 € 624,20

  kg
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Na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 
en Duitsland heeft Nederland de meeste universiteiten in 

de top 200 van het Britse tijdschrift Times Higher Education. 
Wageningen University staat zelfs in de top 50.

BRON: Transfer 5, mei/juni 2015

DUO achterhaalt 
steeds meer wanbetalers 
in het buitenland
De Dienst Uitvoering Onderwijs 
heeft 25 duizend oud-studenten in 
het buitenland opgespoord die hun 
studieschuld niet terugbetaalden. 
Oud-studenten die naar het buiten-
land verhuizen zijn vaak moeilijk 
te traceren door DUO. Sinds 2012 
werkt een speciaal team van DUO 
aan het opsporen van wanbetalers. 
Zij schakelen buitenlandse incas-
sobureaus in, houden Facebook en 
Twitter in de gaten en zetten pas-
poorten in een signaleringssysteem. 
Dat laatste kan alleen als de oud-
student een Nederlands paspoort 
heeft, wat overigens meestal zo is.
Inmiddels zijn de adressen van on-
geveer 25 duizend oud-studenten 
achterhaald. Vijfduizend zijn er nog 
zoek. In 2013 werd al 3,2 miljoen 
euro extra binnen gehengeld, vorig 
jaar 8,2 miljoen en in 2015 wordt 
dat zelfs meer dan twaalf miljoen 
euro. (HOP)

Stage Tips

DURF VRAGEN TE STELLEN
‘Als je ergens klaar mee 
bent, ga dan niet zitten 

wachten maar vraag of er nog 
werk is’, is de tip van Dalal, 
tweedejaars fiscaal recht 

en economie. 

VERTEL WAT JE DWARSZIT
‘Bij mijn stage werd ik echt 

in het diepe gegooid en slecht 
begeleid. Daar heb ik wat 

van gezegd, en nu is het beter’, 
vertelt tweedejaars verpleegkunde 

Lisanne.

BEREID JE VOOR
Naomi, die bij Jeugdzorg stage 

loopt, schaamt zich een beetje dat 
ze dat onvoldoende deed. 

‘Ik wist niet eens wat het verschil 
was tussen open en gesloten 

jeugdzorg…’

NIEUWS

 DEMIAN JANSSEN, vierdejaarsstudent illustratie WdKA

 STRIP 

Kort

1 2 3

CORRECTIE EN AANVULLINGEN
In Profielen 122, bij het artikel 

‘Lenen zonder huilen’ op p. 8, staat 
een illustratie van Job Bos. Per abuis 

is zijn naam niet vermeld. Onze excuses.

NIEUWS  KEUZEGIDS 2016

De Hogeschool Rotterdam doet het iets beter in 
de Keuzegids dan vorig jaar. Aan de onderkant gaat het bergopwaarts, 

maar de top verliest al twee jaar snel terrein.

HR STIJGT ALS GEHEEL,
maar de top slankt af

EEN FLINK AANTAL OPLEIDINGEN DAT ALTIJD GOED TOT HOOG 
SCOORDE, ZAKT DIT JAAR STEVIG ONDERUIT IN DE KEUZEGIDS 
HBO 2016. Maar liefst twaalf van de 64 beoordeelde HR-
opleidingen halen nu het laagste rapportcijfer in acht jaar – zo 
ver als ons archief teruggaat. Tegenover deze negatieve re-
cords staan geen positieve uitschieters.

 BETER DAN GEMIDDELD 
Al twee jaar daalt het aantal opleidingen dat beter dan gemid-
deld scoort op de Hogeschool Rotterdam. Vorig jaar was dat 
een kleine daling, dit jaar een heel grote, namelijk van negen-
tien naar elf (van dertig naar zeventien procent).
Vooral het aantal opleidingen dat rond een voldoende/onvol-
doende scoort, stijgt hard. Maar liefst achttien opleidingen ha-
len 54 of 56 punten. Deze opleidingen balanceren op de grens 
van een gemiddelde score of juist een score die significant la-
ger is dan het gemiddelde.

 DIEPTERECORDS 
Dat de hogeschool als geheel redelijk blijft presteren, komt 
omdat tussen de diepterecords nog steeds veel voldoendes 
zitten, zoals de zestig punten voor civiele techniek, logistics 

engineering (voorheen ltv) en technische bedrijfskunde. Ook 
de pabo haalt dit jaar nog steeds 56 punten, net als de oplei-
ding maritiem officier. Beide opleidingen dalen wel al enkele 
jaren in de Keuzegids.
Een iets extremer voorbeeld is business IT & management. Die 
zakt van 62 naar 46 punten en het lijkt er nu op dat de score 
van vorig jaar een positieve uitzondering is geweest.
Ook opleidingen als fysiotherapie (64) en technische bedrijfs-
kunde (60) halen hun laagste score in acht jaar, maar bij deze 
opleidingen is niet duidelijk of dit een eenmalige uitschieter is 
of het begin van een trend.
Schrikbarender, als je rendementscijfers, studenttevredenheid 
en accreditaties belangrijk vindt, zijn de scores van de Willem de 
Kooning Academie. De drie bachelors autonoom, vormgeving en 
docent beeldende kunst en vormgeving halen een laagterecord, 
terwijl ze twee jaar geleden stuk voor stuk in de absolute top 
van Nederland stonden. Bovendien daalt ook de score van lei-
sure management (voorheen vrijetijdsmanagement, en ook on-
derdeel van de Willem de Kooning Academie) significant. WdKA-
directeur Jeroen Chabot wijt het aan het curriculum dat volledig 
op de schop ging en de communicatie daaromheen. 

‘In de ouderenzorg zijn ook problemen, 
  maar ik vind dat van een heel andere orde. 
  Deze mensen hier in de sporthal hebben 
op dit moment helemaal niks.’

SANNE, studente verpleegkunde, hielp bij de opvang van vluchtelingen in Maassluis. 
(Lees haar verhaal op profi elen.hr.nl, zoek op ‘Sanne’)
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LERO ECONOMIE 2016  2015
TOTAALSCORE  58  44
RANGLIJST   3/13  11/11
Met 14 punten stijgt de lerarenopleiding economie dit jaar 
het hardst van allemaal. Op de ranglijst schuift het van 
de laatste naar een derde plaats.

Lero Aardrijkskunde
Verloskunde
Elektrotechniek
Logopedie
Biologie & medisch laboratorium ond.
Gezondheidszorgtechnologie
Industrieel product ontwerpen
Lero Duits
Financial services management
Vastgoed & makelaardij
Watermanagement

82
80
78
74
70
70
70
70
68
68
66

1/9
2/4
3/13
3/8*
3/11
1/5*
1/8*
1/8*
3/9*
1/4
1/8*

KEUZEGIDS 2016  TOTAALSCORE  RANKING 

++
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+

BOVENGEMIDDELD

GZT: stabiel aan de top
2016 2015 2014 2013 2012 
70 72 68 68 72

LERO AARDRIJKSKUNDE: beste opleiding 
2016 2015 2014 2013 2012 
82 82 48 50 50
Tot en met 2014 werden de lero's in groepen beoordeeld. 
Daarom weten we pas sinds 2015 waar Aardrijkskunde 
werkelijk toe in staat is.

KEUZEGIDS 2016  TOTAALSCORE  RANKING 

GEMIDDELD

HOGESCHOOL ROTTERDAM
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
58 57.5 56.5 56 57.5 56 58

DALENDE TOPPERS 2016 2015 2014 2013 2012
MARITIEM OFFICIER 56 64 60 80 88
PABO   56 60 60 68 75

KEUZEGIDS 2016NIEUWS  KEUZEGIDS 2016 

 GOED NIEUWS AAN DE ONDERKANT 
Aan de onderkant van de lijst is juist veel goed nieuws te mel-
den. Zo doen veel lerarenopleidingen het veel beter dan vorig 
jaar. Engels, biologie en bedrijfseconomie stijgen significant, maar 
vooral natuurkunde, Frans, Duits en algemene economie stijgen 
hard. Alleen wiskunde daalt significant.
Ook andere zorgenkindjes van de hogeschool, die onder de noe-
mer ‘focusopleiding’ extra aandacht genieten van het bestuur, gaan 
de goede kant op. Verpleegkunde haalt 52 punten, een score die 
het acht jaar geleden voor het laatst haalde. Maatschappelijk werk 
en dienstverlening zakte vorig jaar ineens naar 36 punten, maar 
stijgt nu naar 46 punten. Scheepsbouwkunde (tegenwoordig ‘ma-
ritieme techniek’ geheten) scoort voor het tweede jaar 44 punten 
– en dat is voor een opleiding die jarenlang in de dertigpuntenzone 
zat waarschijnlijk een prettige stabilisatie.

 EAS SUCCES-INSTITUUT 
Van alle instituten scoort vooral Engineering en Applied Science 
goed. Het huisvest de stabiele hoogvlieger elektrotechniek (een 
‘topopleiding’ zoals de Keuzegids dat noemt), maar ook goed sco-
rende opleidingen als gezondheidszorgtechnologie, biologie en 
medisch laboratoriumonderzoek en industrieel product ontwer-
pen. Alleen automotive (voorheen autotechniek) kan nog wel een 
duwtje in de rug gebruiken.
De beste score gaat echter voor de tweede keer op rij naar een lera-
renopleiding. Aardrijkskunde staat met 82 punten fier bovenaan.

 BESTUUR: ‘GEEN VERRASSING’ 
‘De Keuzegids is voor de hogeschool een belangrijke graadmeter 
voor de kwaliteit van onze opleidingen’, stelt bestuursvoorzitter 
Ron Bormans in een persbericht over de waardering van de HR 
in de Keuzegids. ‘De score in de gids is voor ons geen verrassing. 
We weten dat we het goed doen qua accreditering. De student-
tevredenheid groeit weliswaar, maar niet hard genoeg om de ge-
wenste stappen op de ladder te zetten. En we leveren vooral in 
op het gebied van studiesucces. Tijdens de opening van het hoge-
schooljaar hebben we onze grote zorgen daarover al gedeeld, de 
Keuzegids vraagt nu ook aandacht voor dit vraagstuk. Daardoor 
zien we dat te veel opleidingen dit jaar een stap(je) achteruit 
doen ten opzichte van vorig jaar. Daarover gaan we met de oplei-
dingen in gesprek.’O   Olmo Linthorst

Meer info: www.keuzegids.org

Autonome beeldende kunst
Commerciële economie
Ergotherapie
Logistiek en economie
Medische hulpverlening
Bedrijfseconomie
Bouwkunde
Leisure management (vrijetijdsmgmt.)
Lero Wiskunde
Verpleegkunde
Informatica
Lero Bedrijfseconomie
Lero Engels
Lero Technisch ondw.
Trade management gericht op Azië
Business IT & management
Communication & multimedia design
Maatschappelijk werk en dienstv.
Bedrijfskunde MER
Maritieme techniek (scheepsbouw)

54
54
54
54
54
52
52
52
52
52
50
50
50
50
50
46
46
46
44
44

8/8
16/22*
4/4
7/10*
3/3
15/23*
9/12*
3/4
8/9
18/22
8/8
5/13
4/9*
3/4
1/2
4/5
10/10*
16/21*
16/16*
2/2

KEUZEGIDS 2016  TOTAALSCORE  RANKING 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--

ONDERGEMIDDELD

Met -16 punten maakt business IT de grootste duikeling 
van alle HR-opleidingen.

VERPLEEGKUNDE krabbelt op
2016 2015 2014 2013 2012
52 50 50 34 38  

BUSINESS IT & MANAGEMENT zakt in
2016 2015 2014 2013 2012 
46 62 52 58 54 

Chemie
Docent beeldende kunst en vormg.
Fysiotherapie
Ruimtelijke ordening & planologie
Facility management
Fiscaal recht en economie
Lero Natuurkunde
Technische informatica
Werktuigbouwkunde
Civiele techniek
Lero Biologie
Logistics engineering (ltv)
Technische bedrijfskunde
Accountancy
Chemische technologie
Hogeschool Rotterdam
Human resource management
International business & management
Lero Algemene economie
Lero Geschiedenis
Lero Nederlands
Automotive
Communicatie
Creative media & game tech. (mediatech.)
Culturele en maatschappelijke vorming
International business & languages
Lero Frans
Lero Maatschappijleer
Maritiem offi cier
Pabo
Pedagogiek
Small business & retail management
Sociaal pedagogische hulpverlening
Vormgeving

64
64
64
64
62
62
62
62
62
60
60
60
60
58
58
58
58
58
58
58
58
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

6/13*
7/9
9/11
4/9*
4/9*
1/7*
3/9
5/6
5/15*
7/10*
3/8*
4/6
11/15
5/18*
5/7*
7/11*
13/21*
11/18
3/13*
2/9
2/9
3/3
6/20*
3/4
3/9
4/12
2/8*
3/5
4/4
32/44*
13/15
8/15
9/20*
10/12

Waar komen deze scores vandaan?
De totaalscore is een optelsom door de Keuzegids van alle 
deelscores. De eerste zes deelscores zijn gebaseerd op 
de oordelen van studenten in de Nationale Studenten En-
quête en tellen allemaal voor tien procent mee. De andere 
veertig procent komt van het expertoordeel (accreditaties, 
tot en met aug. 2015) en van de prestaties van de oplei-
ding (survival eerste jaar, diploma na vijf jaar, contacturen).                                                                                                                               
De Keuzegids zet gelijksoortige opleidingen ter vergelijking 
bij elkaar. Daaruit ontstaat de ranglijst.

* Gedeelde plaats
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Just a little bit…

RSPCT

Je eigen rommel opruimen, de schoolcomputer niet gebruiken voor games 
en niet bij de ingang roken – het is allemaal een kwestie van respect, 

vindt de HR. Daarom lanceerde de hogeschool de campagne RSPCT waarin 
de gedragsregels nog even worden opgefrist (‘in de klas spreken we Nederlands’, 

bijvoorbeeld). Ook zijn er toezichthouders aangetrokken om studenten 
en medewerkers aan te spreken op naleving van de regels. Profielenredacteur 

Tosca Sel ging een ochtend embedded bij deze toezichthouders. 
Lees haar verslag op profielen.hr.nl, zoek op ‘rspct’.

Werkt op alle locaties.

Werkt op alle locaties.

Michael Kiimmel (29)

Zhour Hammouten (53)



DAT BLIJKT UIT EEN TWEETAL EXPERIMENTEN VAN EEN AMERI-
KAANSE PSYCHOLOOG, JUSTIN COUCHMAN. Hij wilde weten of 
studenten zichzelf goed kunnen beoordelen tijdens het maken van 
een toets. Weten ze zelf hoe goed ze iets weten? En, als ze dat 
goed weten, kun je die kennis dan gebruiken tijdens het tentamen? 
Bijvoorbeeld om te beslissen wanneer je wel en niet van je eerste 
ingeving moet afwijken?
Studenten weten heel goed wat ze wel en niet weten, blijkt uit het 
onderzoek. Goede studenten kunnen heel goed aangeven welke ant-
woorden ze weten en slechte studenten weten dat ze een heleboel 
antwoorden niet weten. Je moet ze dat alleen niet na het tentamen 
vragen, maar tijdens het beantwoorden van de vragen. 

 GOK 
In de experimenten liet Couchman studenten bij het maken van een 
multiplechoicetoets na het beantwoorden van iedere vraag in de 
kantlijn invullen hoe zeker ze waren van hun antwoord. Wisten ze 
het antwoord of was het een gok? De studenten moesten ook aan-
geven of ze het antwoord later hadden herzien door een ‘R’ (van 
‘revised’) bij het antwoord te schrijven. 
Tijdens het beantwoorden van de vragen konden studenten zichzelf 
goed inschatten. Antwoorden waarbij ze de ‘K’ van ‘known’ krabbel-
den, bleken in 86 procent van de gevallen juist te zijn. En dat terwijl 
je bij vier antwoordmogelijkheden met wild gokken ongeveer 25 
procent goede antwoorden zou kunnen verwachten. 

 TWIJFEL 
Studenten deden er bovendien goed aan om de antwoorden die ze 
niet zeker wisten te herzien. Als ze naast hun antwoord de ‘G’ van 
‘guess’ schreven en ze dachten later nog eens na over hun antwoord 
en vulden een nieuw antwoord in, dan was dat vaak een nuttige 
correctie. Bijna tachtig procent van deze herzieningen ging van fout 
naar goed. 
Daartegenover staan de herzieningen van vragen die de studenten 
in eerste instantie zeker wisten, met een K van ‘known’. Daarvan 
ging slechts dertig procent van fout naar goed. ‘De meest effectieve 
strategie is om bij te houden hoe zeker je bent van een antwoord en 
om vooral de gokken te herzien’, schrijft Couchman.
Dat klinkt best logisch, totdat je dezelfde studenten achteraf gaat 
vragen hoe goed ze denken dat hun herziene antwoorden zijn. 
Verwachten ze dat een herziening correct of fout zal zijn? Fout, 
zegt bijna negentig procent van de studenten. Dus alhoewel ze net 

vrolijk antwoorden hebben herzien, verwachten ze bijna allemaal 
dat dat geen verbeteringen zijn. 
Dat is vreemd, vindt ook Justin Couchman desgevraagd, maar hij 
kan de tegenstelling tussen gedrag tijdens het tentamen en de over-
tuiging achteraf wel verklaren. Studenten beantwoorden die laatste 
vraag namelijk niet op basis van een uitgebreide analyse van hun 
eigen tentamen, maar op basis van hun intuïtie. En die zegt dat je 
eerste ingeving juist is (ook al heb je net het tegendeel bewezen). 
We hebben last van een ‘first instinct bias’, zegt Couchman, verwij-
zend naar een bekend onderzoek uit 2005 en naar het bekende 
boek Thinking, Fast and Slow, van Daniel Kahneman.

BIJNA TACHTIG PROCENT VAN DE 
HERZIENINGEN VAN ‘TWIJFELVRAGEN’ 
GING VAN FOUT NAAR GOED
 TIPS 
Achteraf gaven de meeste studenten aan dat ze van docenten het 
advies kregen hun eerste ingeving te volgen, iets wat ook uit eer-
der onderzoek naar voren kwam. Ook docenten hebben kennelijk 
last van die natuurlijke voorkeur voor eerste ingevingen. Daarom 
hier de volgende tips:

1.  Volg inderdaad je eerste instinct als je op het moment 
zelf zeker van je zaak bent. Schrijf dat er desnoods bij, 
dan hoef je er achteraf niet over te gaan twijfelen.

2.  Schrijf bij twijfelvragen op dat je twijfelt over je eerste 
antwoord. Denk er dan achteraf nog eens goed over na 
en twijfel niet over je twijfel. Wellicht kun je het antwoord van 
fout naar goed veranderen.

3.  Laat je niet door docenten op de mouw spelden dat je bij twijfel 
op je intuïtie moet vertrouwen. En zeg ze Profielen beter te lezen. 

O Olmo Linthorst
Bron: Couchman, J. J., Miller, N., Zmuda, S. J., Feather, K., 
& Schwartzmeyer, T. (2015). The instinct fallacy: The metacognition of 
answering and revising during college exams. Metacognition & Learning.

ONDERZOEK MULTIPLE CHOICE

Volg gewoon je eerste ingeving. Dat advies krijgen studenten 
nog weleens als ze een multiplechoicetentamen moeten maken. 

Een goed advies, behalve bij twijfel. 
Dan kun je eigenlijk beter het tegenovergestelde doen: 

je eerste intuïties verwerpen en er dan nog eens goed over nadenken.

    niet
    altijd
    soms

13PROFIELEN



DOCENT EN 
GOUDEN KALF-WINNAAR 
MICHAEL ANHALT

 Tekst: Esmé van der Molen  Fotografie: Frank Hanswijk

INTERVIEW

Michael Anhalt (1976) is 
fotograaf en HR-docent bij cmd, 
communication and multimedia 
design. Zijn ouders ondernamen 
in 1983 een mislukte 
vluchtpoging van de DDR naar 
West-Duitsland. Over deze 
geschiedenis is een documentaire 
gemaakt die vorige maand een 
Gouden Kalf won.

 ‘VOOR MIJ 
  IS PRIVACY 
  EEN EERSTE 
  LEVENSBEHOEFTE’



‘HET IS GELUKT’, RIEP MICHAEL ANHALT IN 
BLIJDSCHAP UIT TOEN REGISSEUR HESTER 
OVERMARS HET GOUDEN KALF IN ONTVANGST 
NAM VOOR BESTE DOCUMENTAIRE. Haar film 
Verboden vlucht vertelt het verhaal van zijn 
familie, het gezin Anhalt uit Weimar, destijds 
Oost-Duitsland. In het diepste geheim werkten 
zijn ouders Thomas en Gundula in een ruimte 
achter hun dierenwinkel aan een vliegtuig, 
een deltavlieger met motor, waarmee zij de 
grens hoopten over te steken. Toen de dag 
van vertrek aanbrak, werden zij tijdens het 
opbouwen van het vliegtuig op een afgelegen 
locatie gestoord door wandelaars. Even later 
werden zij door een herder gewaarschuwd 
dat er Russische helikopters in de omgeving 
paraat stonden. Thomas en Gundula vonden 
het niet veilig om de vlucht door te zetten en 
gingen huiswaarts. Drie dagen later werden zij 
gearresteerd. De kinderen, Michael van zes en 
Isabell van drie, werden gescheiden van elkaar 
opgevangen bij familie. Het gezin werd pas na 
twee jaar herenigd in West-Duitsland. Thomas 
en Gundula waren vrijgekocht door het Westen 
en hoefden daarom hun straf niet volledig uit 
te zitten. Maar daarmee is het verhaal niet ten 
einde, laat de film zien. De mislukte vluchtpo-
ging en het leven in een dictatuur hebben on-
uitwisbare sporen nagelaten.
Een pleister op de wond is het Gouden Kalf 
niet, maar Michael Anhalt ziet de prijs wel als 
erkenning voor het lef van zijn ouders. ‘De 
film laat zien wat mensen bereid zijn te doen 
voor vrijheid. Maar de waarde zit vooral in de 
manier waarop het verhaal wordt verteld. Er 
wordt teruggekeken vanuit vier gelijkwaardige 
perspectieven: mijn vader, mijn moeder, mijn 
zusje en ik. We zijn afzonderlijk geïnterviewd 
en daardoor is het soms de vraag wat reali-
teit en wat fictie is. Wat hebben de 32 jaar 

tussen de film en de gebeurtenis gedaan met 
onze herinneringen? Mijn ouders gingen er bij-
voorbeeld van uit dat zij ons helemaal buiten 
de voorbereidingen hadden gehouden. Maar 
het perspectief van mijn zus en mij laat zien 
dat we wel degelijk het idee hadden dat er iets 
gaande was.’

Beïnvloedt het jouw eigen ouderschap 
dat je hebt ervaren dat kinderen vaak 
meer zien dan jij als ouder bewust toont?
‘Ja, natuurlijk. Ik probeer open te zijn. Ik neem 
mijn zoon serieus en ga echt met hem in ge-
sprek. Maar hoe dan ook maak je beslissingen 
voor je kinderen. In je overwegingen neem je 
alles mee: verleden, heden, toekomst, en je 
komt met de beste bedoelingen tot een besluit. 
Maar de bottomline is wel dat jij beslist zonder 
je kind te vragen hoe hij erin staat. Voor mijn 
ouders was het indertijd niet mogelijk om het 

anders te doen. Maar in deze film hebben we 
wel een manier gevonden om gelijkwaardig 
met elkaar te spreken.’

De documentaire is gebaseerd op het werk 
dat jij als fotograaf hebt gemaakt over 
jullie vluchtverhaal.
‘Klopt. In 2009 was ik met mijn boek Apathie 
genomineerd voor de Kees Scherer Prijs voor 
beste fotoboek. De Stasi (Staatssicherheit, de 
binnenlandse inlichtingendienst van de DDR, 
red.) gaf dossiers een naam, en dat van ons 
heette dus Apathie. Voor mijn boek ben ik twee 
maanden in Duitsland geweest. Ik heb foto’s 
gemaakt in de onderzoeksgevangenis waar 
mijn ouders hebben gezeten. Daarvoor moest 
ik de confrontatie met mezelf aangaan, want ik 
was heel bang om er naar binnen te gaan. De 
foto’s van de gevangenis toon ik in zwart-wit. 
Ik laat bijvoorbeeld een hendel zien waarmee 
daglicht werd gereguleerd; een manier om ge-
vangenen te ontregelen. Op een andere foto zie 
je de doppen van de stoelpoten in de houten 
vloer gegroefd. Gevangenen moesten tijdens 
verhoor rechtop zitten, met de handen onder 
hun zitvlak. Deze plekken op de vloer zijn daar 
getuigen van.
‘Aan de rechterkant van de pagina laat ik foto’s 
in kleur zien. Dat zijn mijn herinneringen aan 
de plekken uit mijn jeugd in Weimar, zoals de 
deur van de kamer op school waar ik werd bin-
nengeroepen om te horen dat mijn ouders wa-
ren gearresteerd. Of het plein waar ik met drie 
auto’s door de Stasi werd opgehaald.’

INTERVIEW Docent en Gouden Kalf-winnaar Michael Anhalt

‘DE FILM LAAT ZIEN 
 WAT MENSEN BEREID ZIJN 
 TE DOEN VOOR VRIJHEID.’

Los van hun verhaal zijn deze foto’s heel 
esthetisch. Vond je dat ingewikkeld?
‘Esthetiek is een lege term. Wat is nou mooi? 
Ik ben fotograaf en bezig met de vraag hoe 
ik dingen zo in beeld krijg dat ik het verhaal 
goed kan vertellen. Met dit project ben ik in 
totaal drie jaar bezig geweest. Ik wilde een 
zo neutraal mogelijk beeld neerzetten, zon-
der te oordelen. Ik was dan wel bezig met 
een autobiografisch project, maar ik wilde 
nadrukkelijk geen egodocument maken. Het 
werk moest leesbaar zijn voor anderen. Ik 
heb meerdere dingen geprobeerd: portretten, 
gevonden beeldmateriaal gebruiken, fotogra-
feren vanuit verschillende standpunten. Het 
was een zoektocht om het verhaal neutraal te 
vertellen. En daardoor kon ik op een bepaald 
moment de afstand vinden om tot een beeld 
te komen dat voor mij het dichtst bij neutra-
liteit ligt, wetende dat echte neutraliteit on-
mogelijk is.’

Je hebt nog een project over je verleden 
gemaakt: Protagonist, een installatie.
‘Ook daarin gebruik ik split screen, dus twee 
beelden naast elkaar. Het kleurenbeeld is 
op 9 april 1983 door mijn vader gemaakt, 
rechts in zwart-wit zie je beeld van dezelfde 
situatie maar dan in juni ’83 door de Stasi 
gefotografeerd. Het zijn foto’s van ons huis 
in Weimar. Mijn vader en de geheime dienst 
hadden steeds ongeveer dezelfde afstand 
tot het gefotografeerde interieur, wat een 
merkwaardige gelijkenis geeft. Toch zijn de 
beelden wezenlijk anders. De foto’s van mijn 
vader zijn identificerende beelden. Ze zeggen: 
dit is het huis van onze familie. De beelden 
van de Stasi, van precies dezelfde situatie, 
zijn criminaliserende beelden.’

De kracht van beeld, het misbruik ervan, 
privacy en transparantie zijn een leitmotiv 
in je werk, maar ook in de lessen die jij 
geeft als cmd-docent. In hoeverre staan 
de studenten open voor deze thema’s?
‘Ik probeer de basis te leggen voor een kri-
tisch bewustzijn rond dat onderwerp, een 
zaadje te planten. Maar studenten komen 
vaak met een consumerende houding bin-
nen. Zo van: ik heb betaald, kom maar met 
je onderwijs docent; entertain me. Dat botst 
weleens. Ik probeer in ieder geval een discus-
sie te starten over deze onderwerpen. De stu-
denten die overblijven – van de driehonderd 
studenten met wie we beginnen, zijn dat er 
zo’n zestig tot zeventig – zijn in staat hierover 
na te denken. Voor mij is het heel belangrijk 
dat onderwijs een rijpingsproces is. Dat je op 
school de middelen krijgt om niet alleen je 
vaardigheden te ontwikkelen, maar ook je in-
dividualiteit en fascinatie te ontdekken. Juist 
dat maakt je uniek en zorgt ervoor dat je je 
straks kunt onderscheiden als designer.’

Neem jij jouw ervaringen uit de DDR mee 
in je lessen?
‘Nee, het is voor mij een heel gevoelig thema. 
Een enkele keer heb ik er wel over verteld. 
Studenten denken heel makkelijk over priva-
cyschending. Ze zeggen dan bijvoorbeeld: “Ik 
heb toch niks te verbergen.” Toen heb ik een 

keer mijn eigen 500 pagina’s tellende Stasi-
dossier meegenomen en op tafel gelegd. “Je 
denkt nu dat je niks te verbergen hebt, maar 
dit is wat de Stasi over mij als zesjarig jonge-
tje heeft verzameld.” Iedereen heeft behoefte 
aan privacy, allemaal hebben we iets wat we 
voor onszelf willen houden.
‘Hier op school is het mijn doel om studenten 
kritisch te leren kijken en denken. Iedere post 
op Facebook kan je reputatie schaden. The 
Internet Big Five - Apple, Microsoft, Google, 
Amazon en Facebook - zijn allang geen be-
drijven meer, maar supermachten, met name 
Google. Via sociale media geven we vrijwillig 
allerlei data weg waar die bedrijven miljar-
den mee verdienen, terwijl wij er – behalve 
het gratis gebruik van de tools – geen profijt 
van hebben. Daar ligt ook een opdracht aan 
onze studenten: privacy by design, privacy 
by default. Dat betekent dat je in je ontwerp 
de privacy al waarborgt. Juist nu moeten de-
signers die verantwoordelijkheid pakken en 
kunnen ze vanuit hun vak een toevoeging zijn 
voor de gebruiker en de samenleving. 
‘We hebben in dit land de vrijheid om keu-
zes te maken. Dat is het grootste goed dat 
we hebben. Gebruik die keuzevrijheid. Door 
diezelfde sociale media zijn we een netwerk-
maatschappij geworden waarin iedereen met 
elkaar is verbonden. Internet is ook een heel 
democratiserend medium. Als individu heb je 
nu de ruimte om dingen aan te pakken en iets 
te veranderen. Dat zijn onderwerpen waar ik 
het met de tweedejaars over ga hebben.’

‘THE INTERNET BIG FIVE 
 ZIJN ALLANG GEEN  
 BEDRIJVEN MEER, 
 MAAR SUPERMACHTEN.’

INTERVIEW

DE MISLUKTE VLUCHT-
POGING EN HET LEVEN
IN EEN DICTATUUR HEBBEN 
ONUITWISBARE SPOREN 
NAGELATEN.

Foto's uit het boek Apathie Foto's uit de installatie Protagonist
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Hallo 
collega’s!

Een jaar geleden gingen 
zes Pameijer-cliënten 
aan de slag op de HR. 
Op Museumpark 
ondersteunen ondertussen 
dertien mensen met een 
verstandelijke beperking 
de kantinemedewerkers, 
de facilitaire dienst en 
verschillende opleidingen. 
Maak kennis met Salomo, 
Maria, Afroditi en Mirjam.

 Fotografi e: Hans Reitzema  Tekst: Tosca Sel 

Volgens jou is het gebrek aan bewustzijn 
rondom privacy ook een cultuurverschil.
‘Zeker. Nederland is eigenlijk altijd een heel 
veilig land geweest. Jullie zijn bezet geweest 
door de Duitsers, maar hebben nooit de ter-
reur van de eigen staat meegemaakt. Wij heb-
ben de Gestapo, KGB en de Stasi gehad. Voor 
Duitsers heeft het een politieke lading als je 
data worden bekeken. Nederlanders gaan in 
mijn ogen te gemakkelijk met hun data om. 
Ik ging laatst verhuizen en toen had ik mijn 
nieuwe adres aan de gemeente doorgegeven. 
Vervolgens kreeg ik van allerlei instanties 
post, omdat de overheid bestanden koppelt. 
Veel Nederlanders denken dan ‘handig’, maar 
ik vind het vervelend dat de overheid zo veel 
zicht op mij heeft. Voor mij is privacy een eer-
ste levensbehoefte. 
‘Data die voor jou misschien onbelangrijk zijn, 
kunnen voor bedrijven of de overheid wel in-
teressant zijn. Dat weet je nooit. De legitimatie 
om data te gebruiken is vaak te herleiden tot 
angst voor terreur, voor Al Qaida of IS. Wat je 
niet weet, is hoe jouw data worden geïnter-
preteerd en of die interpretatie ook recht doet 
aan de werkelijkheid.’

Hoe kijk jij naar de vluchtelingencrisis 
in Europa? Relateer jij dat aan je eigen 
geschiedenis?
‘Nee. Ik denk niet: ook ik ben ooit gevlucht. 
Maar ik volg het wel met fascinatie. Een deel 
van de wereldbevolking is aan het bewegen. Ik 
denk dat het nog maar net begonnen is en dat 
het een heel grote verschuiving is. Het maakt 
me nieuwsgierig hoe dit verdergaat. Ik zie het 
voor Europa als een kans. Ik sta achter de be-
slissing van de Duitse regering om de grenzen 
open te stellen, hoewel ik ook zie dat het land 
overbelast raakt. Wat dat betreft begrijp ik de 
Nederlandse regering niet die maar een paar 
duizend vluchtelingen wil opnemen.
‘Hoe waardeer je de samenleving waar je in 
leeft? Al die verhalen over mislukte integra-

tie… Ik woon op Zuid, volgens Wilders een 
voorbeeld van niet-geslaagde integratie, maar 
ik merk er weinig van, ook niet in de stad zelf. 
Bij mijn supermarkt werken Marokkaanse 
caissières die beter ABN spreken dan sommige 
autochtonen die hun hele leven op Zuid heb-
ben gewoond. Persoonlijk ben ik trots dat ik 
in een stad woon met een burgemeester die 
in Marokko is geboren en die ‘rot op’ durft te 
zeggen tegen radicalen. Rotterdam durft. Er 
heerst hier een vernieuwende energie die ik 
ook binnen mijn instituut ervaar. Daarom werk 
ik hier zo graag.’O

De documentaire Verboden vlucht van 
regisseur Hester Overmars is te zien op 
npo.nl/2doc. Het werk van Michael Anhalt, 
waaronder Apathie en Protagonist, 
is te bekijken op www.weyong.com.

‘NEDERLANDERS 
HEBBEN NOOIT 

DE TERREUR 
VAN DE EIGEN STAAT 

MEEGEMAAKT.’

INTERVIEW 
Michael Anhalt

BEELDREPORTAGE

‘Tekenen is mijn hobby en de creatieve tekenin-
gen op de aanbiedingsborden in de kantine, 
maak ik elke week. Verder pers ik sapjes en ruim 
ik de magazijnen op. Studenten maken er echt 
een rommeltje van! Het leukste aan het werk op 
de hogeschool vind ik samenwerken, dat is leu-
ker dan alleen. En dat ik iedere dag wat anders 
mag doen, vind ik ook fi jn. Als ik thuiskom na 
het werk ga ik gamen, Call of Duty vind ik leuk. 
Tijdens het lunchen op school wordt er over ver-
schillende onderwerpen gepraat. Ik hou wel van 
voetbal, maar heb geen favoriete club.’

Werkt sinds februari 2015 op de hogeschool.
Werkt drie dagen per week en verdeelt haar tijd tus-

sen de kantine, ISO en IvL (lerarenopleidingen). 

Afroditi (22)

Foto's uit de installatie Protagonist
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‘Het leukste aan werken op de 
hogeschool vind ik dat iedere 
dag anders is. Ik ondersteun 
medewerkers van de facili-
taire dienst en dan lopen we 
het hele pand door. Ik zet 
samen met de huismeester 
smartboards uit die nog 
aanstaan, sluit lokalen af, 
leeg prullenbakken en maak 
babbeltjes met studenten en 
medewerkers. Als hobby’s 
heb ik tekenen, basketbal en 
Feyenoord. Ik ben een beetje 
een voetbalkenner en voetbal 
is onze gezamenlijke hobby. 
Tijdens de lunch analyseren 
we wedstrijden en hebben we 
het over mooie doelpunten.’

‘VOETBAL IS ONZE 

GEZAMENLIJKE HOBBY.'

Salomo (28) 
Werkt sinds maart 2015 op de hogeschool. 
Werkt twee dagen per week als assistent-huismeester 
op de locatie Museumpark.

‘Ik werk in de catering en dat 
bevalt heel goed. Ik zit achter 
de kassa, smeer broodjes, pers 
sapjes of ruim achtergelaten 
dienbladen en patatijzers op. 
Het is heel gezellig om in de 
catering te werken. In de pau-
ze doen we altijd een beetje 
gek met elkaar, dat vinden 
we leuk. En we praten over 
Feyenoord, mijn lievelingsclub. 
Mijn vader werkte vroeger in 
De Kuip, ik mocht hem helpen 
en kon dan ook de wedstrijden 
zien. Dat was leuk. Als hobby 
heb ik bingo en dat vind ik het 
leukst als ik win. Het maakt me 
niet uit wat. 
Ik ben met alles tevreden.’

‘IN DE PAUZE DOEN 
WE ALTIJD EEN BEETJE 

GEK MET ELKAAR.’

Mirjam (42)
Werkt sinds november 2014 op de hogeschool.

Werkt vier dagen per week in de catering.



‘VACATURES ZIJN ER NIET, DIE MOET IK MAKEN’, VERTELT DORIEN 
VAN NOORT. Ze is jobcarver bij Pameijer, een organisatie die kwets-
bare mensen aan een zinvolle dagbesteding helpt, en ondersteunt 
de Hogeschool Rotterdam in haar doel om de banen te scheppen. 
Collegevoorzitter Ron Bormans vindt het belangrijk dat de HR haar ver-
antwoordelijkheid neemt: ‘Wij vinden het onze maatschappelijke plicht 
om ons in te zetten voor kwetsbare groepen die extra steun nodig heb-
ben bij het vinden van een passende baan.’

 PRULLENBAKKEN LEGEN 
De banen die de komende jaren binnen de hogeschool worden gecre-
eerd, staan los van de dertien Pameijer-cliënten die nu op de locatie 
Museumpark aan het werk zijn. Dit zijn werkervaringsplaatsen waar 
mensen met een lichte lichamelijke, verstandelijke of psychische beper-
king leren hoe het is om (weer) te werken. De huidige werknemers wor-
den door de leerwerkcoach van Pameijer op de hogeschool begeleid en 
staan niet op de loonlijst. Als het werken goed bevalt en ze zelfstandig 
kunnen functioneren, kunnen ze wel solliciteren op een van de nog te 
creëren banen. Van Noort: ‘Het huidige project op de hogeschool is een 
mooie kweekvijver vanwaaruit mensen veilig kunnen doorgroeien.’
Zestig banen op de HR lijkt veel, maar Van Noort voorziet geen proble-
men: ‘Ik probeer taken af te splitsen bij huidige werknemers die het al 
druk genoeg hebben. Zo zijn cliënten van Pameijer aan het werk in de 
catering en bij de facilitaire dienst. Ze smeren bijvoorbeeld broodjes, 

legen prullenbakken of geven planten water. Als ik dat soort klussen 
afsplits, kunnen medewerkers zich volledig focussen op waarvoor ze 
zijn opgeleid en hebben wij een extra baan gecreëerd voor iemand 
met een beperking. Er is dan ook nooit sprake van verdringing van het 
vaste personeel.’

 DE EERSTE BAAN 
De Pameijer-jobcarver onderzoekt de werkprocessen op vier lo-
caties en kijkt of er banen gemaakt kunnen worden. Zo is er al een 
mogelijkheid gevonden bij het Instituut voor Gezondheidszorg op de 
Rochussenstraat. Van Noort: ‘Bij dat instituut was er vraag naar on-
dersteuning bij de uitleen van studiematerialen. De werkzaamheden 
zijn relatief eenvoudig en er is vriendelijk personeel dat een nieuwe 
collega kan begeleiden.’ Er wordt geprobeerd deze baan te vullen 
met Pameijer-cliënten en mensen die bij het WerkgeversServicepunt 
Rijnmond geregistreerd staan als werkzoekend.
Solliciteren op een garantiebaan (zie kader) gaat via een normale pro-
cedure. Van Noort: ‘Ik stel in samenwerking met een manager een va-
cature op en daar kan door mensen met een arbeidsbeperking op wor-
den gesolliciteerd. Als er geen match is, zetten we de vacature uit bij 
een van onze partners.’ De betaling van de nieuwe werknemers is wel 
iets anders dan normaal. Er zijn namelijk allerlei werkgeversregelingen 
zoals loonkostensubsidie en premiekortingen die voor de werkgever 
aantrekkelijk zijn.O    Tosca Sel

‘Vacatures zijn er niet, 
 die moet ik maken’

Op de Hogeschool Rotterdam worden de komende acht jaar zestig werkplekken 
voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd. 
Er wordt momenteel gekeken waar de extra handjes kunnen worden ingezet.

Zestig banen
 voor mensen met 

een arbeidsbeperking 
op de HR

BEELDREPORTAGE
WAAROM DEZE BANEN?

De banen worden gecreëerd 
in het kader van de Wet 

banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten uit het 
sociaal akkoord van april 
2013 waarin de overheid 

met de werkgevers afsprak 
dat er voor 2027 in 

heel Nederland 125.000 
‘garantiebanen’ vervuld 
moeten worden, banen 

voor werknemers die net 
iets meer begeleiding 

nodig hebben dan anderen. 
Voorheen werkten deze 

mensen bijvoorbeeld in de 
sociale werkplaats.

‘Op maandag hang ik de roos-
ters op, dat vind ik het leukste 
moment van de werkweek om-
dat de studenten daar echt wat 
aan hebben. De rest van de tijd 
maak ik de keukens schoon 
en zorg ik dat de postvakken 
netjes zijn. De studenten vra-
gen weleens waar een lokaal 
is, maar verder heb ik niet 
veel contact met ze. Tijdens de 
lunch praten we met de colle-
ga’s over het werk en de leuke 
dingen die we in het weekend 
hebben gedaan. Ik ben ook 
fan van Feyenoord, hou van 
winkelen met mijn moeder en 
kijk graag naar GTST.’

‘OP MAANDAG HANG 
IK DE ROOSTERS OP, 
DAT VIND IK HET 
LEUKSTE MOMENT 
VAN DE WEEK.’

Maria (33)
Werkt sinds februari 2015 op de hogeschool. 
Werkt twee dagen per week als allround 
medewerker bij ISO (sociale opleidingen).
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COLUMN
Bart Bijl
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STOP MET STELEN
ZOALS ZO VEEL VADERS MET STUDERENDE KINDEREN WOR-
STEL OOK IK AF EN TOE MET HET VRAAGSTUK VAN DE FINAN-
CIERING VAN HUN STUDIE. Natuurlijk: je kunt helemaal niets 
bijdragen en dat verkopen als het 'zelfstandig maken van je 
kinderen', maar ik voel wel aan dat dat de familierelaties 

enigszins onder druk zou kunnen zetten. En toch: ik wil ook 
weleens vijf keer op vakantie, dus je moet ergens op be-

sparen. Ik heb het nu gevonden. Ik betaal hun college-
geld niet meer, maar in ruil daarvoor krijgen ze hon-
derd euro per maand extra ouderbijdrage. Dat laatste 

heb ik ze vast verteld en ik heb de eerste juich-app al 
binnen. Dat geeft een goed gevoel en ik bespaar genoeg om 

samen met mijn vrouw een leuke lentereis naar Boedapest te 
maken.
Het briljante idee lag eigenlijk voor het oprapen: je pikt eerst 
flink wat af en geeft dan een beetje terug. Deze keer kwam het 
idee van onze eigen hogeschool. Als je erop gaat letten zie je 
het echt overal, maar het mooiste voorbeeld vind ik het recente 
project duurzame inzetbaarheid. 
‘Hoe zorg je voor je eigen ontwikkeling, voldoende energie, 
motivatie, uitdaging en vitaliteit in jouw loopbaan, terwijl je 
zelf verandert, ervaring opdoet, drempels tegenkomt, ouder 
wordt en nieuwe interesses ontwikkelt?’ Het klinkt als een ge-
neesplan van zweveres Jomanda, maar het is écht wat er in de 
flyer staat, bedoeld voor mensen die in grote meerderheid een 
universitaire studie hebben volbracht. Let op: ‘Het antwoord is 
jouw antwoord.’ Nu begint het een songtekst te worden (‘This 
land is your land… tralala’). Maar we gaan verder. ‘Jij bepaalt 
wat je nodig hebt en je krijgt van ons ruim 40 uur per jaar 
de tijd om daarmee bezig te zijn. Een cadeau van Hogeschool 
Rotterdam (etc.).’ Ruim! 
Volgens mij heb ik mijn hele leven al zelf bepaald wat ik nodig 
had, maar de ingehuurde goeroes van de HR denken serieus 
dat zij ons zojuist op dit briljante idee hebben gebracht. Hoezo 
'cadeau'? Afgelopen jaar is de werkdruk op de lerarenopleiding 
en de pabo geanalyseerd. Wat bleek? De overschrijding van 
het aantal gewerkte uren was, eerder vaak dan soms, een veel-
voud van die 40 uur. Eerdere rapporten en aanbevelingen om 
die werkdruk omlaag te brengen zijn genegeerd of onbekend. 
De commissie werkdruk heeft ondubbelzinnig laten zien dat 
het aantal uren dat gewerkt wordt veel meer is dan het aantal 
uren dat uitbetaald wordt. Dus hoezo ‘cadeau’? Stoppen met 
stelen zou al fijn zijn.
‘Wil je inspiratie opdoen voor wat je allemaal met dit cadeau 
kan doen?’ Serieus? Workshops gaan volgen om je door anderen 
te laten vertellen wat je met veertig klokuren kan doen? Flikker 
toch eens op met die geldverslindende adviesbureautjes. Mijn 
collega's en ik willen geen cadeau van veertig uur. Wij willen 
gewoon voldoende tijd om ons werk te kunnen doen. Dat willen 
studenten trouwens ook, maar die hebben hun eigen column. 

O ja: mijn kinderen hebben mijn aanbod afgewezen en mijn huis-
arts gewaarschuwd. Zij vermoeden beginnende dementie.O

Dit is een docenten-wisselcolumn. Bart Bijl is docent aan 
de lerarenopleiding Nederlands. Hij deelt deze column met 
Bart Siebelink (WdKA).

NIEUWS

IN 2013 TELDE ROTTERDAM RUIM 9.200 ALZHEIMERPATIËNTEN EN DE 
PROGNOSE IS DAT HET ER IN 2030 AL 11.500 ZIJN, EEN STIJGING VAN 25 
PROCENT. Door overheidsbeleid blijven deze mensen steeds langer thuis 
wonen, soms tegen een hoge prijs. Eind september kwam het nieuws naar 
buiten dat het aantal ouderen met ernstige brandwonden de afgelopen acht 
jaar met vijftig procent is toegenomen. Ouderen blijven langer zelfstandig 
wonen, ook als ze dementeren, en dat leidt dus steeds vaker tot ongelukken.
Niet verwonderlijk dat de overheid oplossingen zoekt die mensen met de-
mentie in staat stellen om veilig zelfstandig te wonen. Er wordt hoog ingezet 
op moderne technologie. Precies daarnaar waren de gemeente Rotterdam 
en Zilveren Kruis op zoek toen ze een prijsvraag uitschreven voor ‘innova-
tieve toepassingen’ voor deze doelgroep.
Bente Wepster (28, afstudeerder verpleegkunde) en Vera Maan (21, er-
gotherapeut, net afgestudeerd, nu HR-docent) stortten zich het afgelopen 
voorjaar gretig op deze opdracht. ‘Wij volgen het honourstraject. Het hoort 
een beetje bij ons om aan te pakken en nieuwe dingen te verzinnen’, vertelt 
Bente. ‘Ik ken de doelgroep bovendien goed. Ik werk al tien jaar met alzhei-
merpatiënten.’ ‘En ik heb stage gelopen in een verpleeghuis’, vult Vera aan. 
‘Je kan met ergotherapie veel bieden voor de thuissituatie. Dat motiveerde 
ons om mee te doen aan deze prijsvraag.’

 ONTLAST DE MANTELZORGER 
‘Ons doel was de mantelzorger ontlasten. Die is nu zo veel tijd kwijt aan 
zorg dat er weinig ruimte overblijft voor kwaliteit in het contact. Zonde, vin-
den wij.’ De studenten maakten eerst een analyse van de hoofdproblemen. 
‘Waar deze patiënten en hun mantelzorgers tegenaan lopen is dwaalgedrag, 
medicijnen niet of niet op tijd innemen en dagstructuur. Er bestaan verschil-
lende toepassingen, zoals digitale agenda’s, maar wij wilden één toepassing 
ontwikkelen waarin we deze drie problemen tegelijk konden aanpakken.’
De studenten maakten daarbij gebruik van bestaande technologie. Daardoor 
konden ze garanderen dat ze een product bedachten dat haalbaar is. ‘We 
hebben een smartwatch ontwikkeld die gekoppeld is aan de smartphone 
van de mantelzorger. We noemen het ‘Geheugen op afstand’, en dat om-
schrijft precies wat het is. In de smartwatch – die er waarschijnlijk komt uit 
te zien als een klassiek horloge – zit een gps-zender. Daarmee kun je een 

veilige zone instellen. Komt de patiënt daarbuiten, dan krijgt de mantelzor-
ger een melding en vervolgens kan hij ook zien waar zijn familielid is.’

 SLIMME MEDICIJNDOOS 
De smartwatch is verder gekoppeld aan een medicijndoos met een chip. Als 
het tijd is om de medicijnen in te nemen, krijgt de patiënt een melding van 
de smartwatch. De medicijndoos werpt vervolgens het zakje met de juiste 
medicatie en dosering uit, en de mantelzorger krijgt bericht als het zakje 
is afgescheurd. ‘Je weet dan dat je vader of moeder de medicijnen heeft 
gepakt. Natuurlijk weet je nog steeds niet zeker of ze zijn ingenomen, maar 
de kans wordt wel groter als er naast de medicijndoos een glas water staat.’

 MELDING: TIJD OM TE BILJARTEN 
Dan de dagstructuur. Dit is vaak lastig voor mensen met dementie. Ze gaan 
graag biljarten, maar vergeten wanneer het is. Ze zijn gesteld op hun vrien-
den, maar het lukt ze niet meer om aan verjaardagen te denken. ‘In de 
kalender kan de mantelzorger dat soort afspraken opnemen. Dat helpt om 
de dementerende persoon te activeren. De patiënt krijgt bijvoorbeeld het 
bericht ‘tijd om naar de biljartclub te gaan’ of ‘bel je zus voor haar verjaar-
dag’. Dat kan met de stem van de mantelzorger en/of met icoontjes – precies 
wat bij de persoon past.’

Bente en Vera hebben tijdens de ontwikkeling van de smartwatch feedback 
gevraagd aan studenten gezondheidszorgtechnologie en aan docenten van 
IvG (Instituut voor Gezondheidszorg). De jury acht de kans groot dat dit 
plan ooit beschikbaar komt voor demente Rotterdammers en hun man-
telzorgers, maar op dit moment is er nog geen fysiek exemplaar. ‘We zijn 
nu partners aan het zoeken voor de verdere ontwikkeling van dit product, 
want we willen dit echt in de markt gaan zetten.’
Over de bestemming van de 10.000 euro wordt ook nog nagedacht. ‘We 
mogen het inzetten voor onze ontwikkeling tot ondernemer of professional. 
Het idee erachter is dat de deskundigheid die we zo opdoen weer ten goede 
komt aan de doelgroep.’O   Esmé van der Molen

Bron cijfers: Alzheimer Nederland

Een smartwatch voor 
demente Rotterdammers 

en hun mantelzorgers
In september wonnen twee (oud-)studenten van de HR 

10.000 euro door mee te doen aan een prijsvraag van de gemeente Rotterdam 
en Zilveren Kruis. Verzin een oplossing die mensen met dementie 

ondersteunt in het dagelijks leven, was de opdracht.

!
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Smikkelen bij 
Scharrels & Schuim
Wie kip zegt, zegt appelmoes. Maar 
net zo smakelijk bij een geroosterd 
kippetje is een biertje. Dan ben 
je bij Scharrels & Schuim aan het 
juiste adres. Naast de imposante 
rotisserie met plaats voor veer-
tig(!) kippetjes, is de bar voorzien 
van evenveel soorten bier. Van een 
donkere tripel tot een frisbittere 
IPA. Ook hier vind je drie smaken 
voor jouw kip: Provençaals, kerrie 
of zoetzure chimichurri. Met als ab-
solute aanrader voor de bijgerech-
ten de krieltjes gegaard in kippen-
vet. Nee, slank word je er niet van, 
maar lekker dat het is! 
Scharrels & Schuim
Lijnbaan 36-42
scharrelsenschuim.nl

Toen hij als accountant bij BDO begon, 
was Sijbrand Stevens (28) eigenlijk nog te studentikoos. 
Na negen maanden ging hij met verlof voor 
een wereldreis en daarna had hij de focus 
van een professional.

LETTERS WAREN NOOIT ZIJN BESTE VRIEND, SIJBRAND STEVENS’ 
TALENT LIGT BIJ CIJFERS EN GETALLEN. Na de havo koos hij 
daarom voor een economische studierichting: accountancy op de 
HR, en toen hij in 2011 afstudeerde ging hij aan het werk bij BDO. 
‘Mensen hebben vaak het beeld van de accountant als grijze muis. 
Zo iemand die in zijn eentje achter de computer zit. Maar wat ik 
zo leuk vind aan deze baan is dat je met cijfers én met mensen 
bezig bent. Ik denk dat ik de helft van mijn tijd inderdaad in de 
cijfers zit, maar dertig procent besteed ik aan contact met klanten 
en twintig procent aan het samenwerken met collega’s.’

KIJKJE IN DE KEUKEN
Na hun studie kunnen afgestudeerden kiezen voor de speciali-
saties RA-accountant of AA-accountant. Stevens koos de laatste 
optie. ‘Ik zit nu in het eerste jaar van mijn stage. Hierna volgen 
nog twee jaar en daarna word ik bijgeschreven in het register. 
RA-accountants zijn een soort controllers. Ze werken voor grotere 
ondernemingen die controleplichtig zijn. Als AA-accountant werk 
je voor familiebedrijven en het mkb. Deze bedrijven kiezen er zelf 
voor om jouw deskundigheid in te huren, want het is geen wet-
telijke verplichting. 
‘Door mijn werk mag ik in veel verschillende keukens kijken. Ik 
kom bij culturele instellingen waar de financiën belangrijk zijn, 
maar geen corebusiness. En een dag later werk ik bijvoorbeeld 
voor een vastgoedonderneming waar geld verdienen de hoofdtaak 

is en heel andere vragen aan mij als accountant worden gesteld. 
Dat maakt het werk afwisselend.’
Integriteit is een kernwaarde voor accountants. Zowel in het eigen 
handelen als in het beoordelen van de administratie van klanten. 
‘Als AA-accountant word je binnengevraagd door instellingen en 
bedrijven. Ze willen zich dus laten controleren. Echte fraude kom 
ik daarom nauwelijks tegen. Fouten komen wel voor. Als je net be-
gint, ben je assistent-accountant. Je wordt dan begeleid door een 
senior, de positie die ik nu bekleed. Die collega leert je de juiste 
vragen stellen bij de klant, leert je door te vragen.’
Bedrijven als BDO zijn van oudsher hiërarchisch georganiseerd. 
Je begint onderaan de ladder, maar tegelijkertijd zitten leren en 
doorgroeien ingebakken in het systeem. Na assistent kun je se-
nior worden. ‘En dan teamleider, manager, senior-manager… Hoe 
dichter bij de top, hoe beperkter het aantal functies wordt. BDO is 
bezig om een vlakkere organisatie te worden, maar het principe 
van doorgroeien hoort bij ons werk. Zelf wil ik het wel tot mana-
ger schoppen, maar plezier in het werk staat voorop. Ik was laatst 
bij een bedrijvendiner van de studievereniging Yeba op de HR, en 
daar vroeg een student mij hoeveel ik verdien. Dat was wat mij 
betreft niet de goede vraag. Je motivatie moet bij het werk liggen, 
en niet bij je salaris.’O   
Esmé van der Molen

Sijbrand Stevens
Tot 2011: accountancy HR
Nu: senior assistent accountant
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UIT IN ROTTERDAM

Jonathan eet 
KIP
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Doe-het-zelf kip
Wil je zelf ook eens een kip aan het 
spit rijgen? Uit Je Eigen Stad orga-
niseert meerdere keren per jaar de 
workshop De hele kip. Daarin leer 
je hoe je jouw kip de nek omdraait, 
schoonmaakt en vrijwel geheel kan 
benutten. En ja, na afloop krijg je 
een echte kip mee. 
Uit Je Eigen Stad, Marconistraat 39
uitjeeigenstad.nl 

Een restaurant met 
maar één product op de kaart. 
Dat is tegenwoordig de trend 
in culinair Rotterdam. 
En wat is daar nu geschikter voor 
dan het meest veelzijdige stukje 
vlees? Inderdaad, kip! 
Ik trok deze maand langs 
de leukste spots voor dit 
smakelijke vogeltje. 
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‘Echte 
 fraude
 kom ik 
 nauwelijks 
 tegen'

 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Kwantiteit. 

 In schoolprojecten 
 ben je alleen bezig met 

 kwaliteit, terwijl je 
 in de praktijk ook

  kwantiteit moet
 leveren.’ 

Kluiven bij Alan & Pim’s
De twee vrienden Alan en Pim wilden graag een 
restaurant beginnen. Maar wat voor restaurant 
dan? Ze maakten een rondje door de stad en 
kwamen erachter dat je nergens in Rotterdam kip 
kan eten zoals het hoort. En dat is van het spit. 
Daarom begon het duo dit jaar zijn eigen kipres-
taurant aan de Posthoornstraat. 
Zoals de naam al zegt, eet je bij Alan en Pim 
kip van het spit. Dat betekent sappig vlees dat 
zo van het bot valt, met een krokant korstje aan 
de buitenkant. Om het je gemakkelijk te maken 

zijn er drie smaken om uit te kiezen: Provençaals, 
Thais en bitter sweet BBQ. Combineer dit met de 
huisgemaakte coleslaw en appelmoes, een ge-
roosterde maiskolf en natuurlijk verse friet. Het 
bakje citroenwater naast het bord verraadt al dat 
de saus straks op je wangen zit, want dit wordt 
ongegeneerd kluiven.
Alan & Pim’s
Posthoornstraat 524
alanenpims.nl 

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Een rugzak gevuld met basiskennis.’ 
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LISA EN MARINDA ZIJN SCHOON-
NICHTJES (MARINDA IS DE NICHT 
VAN LISA’S VRIEND) MET EEN GROTE 
LIEFDE VOOR ETEN. Bijna iedere 
week duiken ze samen de Delftse 
keuken van Lisa in om een heel 
gerecht of een uitgebreid culinair 
borrelplankje te maken. Ze houden 
van gerechten die er goed uitzien, 
lekker smaken en door iedereen te 
bereiden zijn – ook door studenten! 
Een paar maanden geleden dachten 
de meiden dat het wel leuk zou zijn 
om hun creaties te fotograferen en 
op Instagram te zetten, zodat ze nu 
een digitaal naslagwerk hebben van 
al het lekkers dat ze samen op tafel 
toveren. Gemiddeld zijn ze twee tot 
drie uur per week bezig met recep-
ten bedenken, boodschappen doen, 
koken en foto’s maken. Lisa: ‘Het 
fotograferen duurt altijd langer dan 
we denken. Daarom zitten we na ie-
dere sessie met koud eten. De vol-
gende keer maken we drie porties. 
Twee voor ons en een om later op 
de foto te zetten.’ De keukenprin-
sessen hebben zo veel lol met hun 
digitale kanaal dat ze binnenkort 
een kookblog willen beginnen met 
eigen recepten.O   Tosca Sel

De culinaire avonturen van de 
schoonnichtjes zijn te volgen via 
Instagram.com/kokenvoorspekenbonen

WIE BEN JIJ DAN?
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LISA BURGER (26) 
Vierdejaars 

communication and 
multimedia design

Marinda Middelburg (21)
Eerstejaars crossmediale 

communicatie 

FOOD-INSTAGRAMMERS


