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< MAUS BULLHORST
WdKA illustratie
Vorig jaar liep hij nog 
stage bij Profielen, 
nu illustreert hij o.a. 
voor Trouw, De 
Correspondent en 
Vers Beton. Zie zijn 
illustratie over 
nominaal=normaal 
op p.20.
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Begonnen als stagiair 
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in november 
afgestudeerd als 
journalist! 
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08ACHTERGROND
De lerende mens

Biedt nieuw breinboek 
‘lessen voor onderwijs’?

Parijs, 14 november 2015. Iemand schrijft een boodschap op een beeld, 
vlakbij een van de plekken waar de dag ervoor de dodelijke aanslagen hebben plaatsgevonden.
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MEANWHILE....

Geschokt en verdrietig zijn wij na het plotselinge overlijden van onze studente communicatie, Nakita Smeets.

Wij hebben Nakita gekend als een serieuze en gemotiveerde studente 
van wie de ambities veel verder reikten dan de Nederlandse grens.

De verslagenheid bij haar medestudenten, docenten en medewerkers van de opleiding is groot. 
Wij wensen haar vader, moeder, zussen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte 

met het dragen van dit immense verlies.

Directie, management, docenten en medewerkers van de opleiding communicatie, Hogeschool Rotterdam

In memoriam
Nakita Smeets-Wong

Studente communicatie
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WAT: DATE-APP HAPPN HEEL GESCHIKT VOOR: TINDERLOVERS 
OP ZOEK NAAR NIEUWE JACHTVELDEN MINDER GESCHIKT 
VOOR: MENSEN DIE AAN HUN PRIVACY GEHECHT ZIJN KOST 
DAT? NIETS BEOORDELING: ****
OMDAT IK NOG STEEDS NIET ZEKER WEET WAT GERT MET ‘ONS’ 
WIL EN OMDAT IK ALS DATEDESKUNDIGE EEN BEETJE BIJ MOET 
BLIJVEN, installeer ik aan het eind van een werkdag Happn op 
mijn telefoon. Het werkt een beetje als Tinder, maar dan spe-
cifieker. Als ik het programmaatje open, zie ik mannen die ik 
op een fietstochtje door de stad, op weg naar het station, ben 
tegengekomen. 
Ene Marco kwam ik tegen op de Rochussenstraat, Yair zat blijk-
baar op het terras bij het Westerpaviljoen en ik kruiste Nils op 
de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van de Gouvernestraat. Op het 
station kwam ik een heleboel vrijgezelle mannen tegen. Ik heb ze 
niet gesproken, ik heb de meesten zelfs niet gezien, maar Happn 
vertelt me dat ik bij ze in de buurt was. 
Ze glimlachen me allemaal vrolijk toe vanaf m’n beeldscherm. Als 
ik de leuksten een hartje stuur en zij hetzelfde bij mij hebben 
gedaan, kunnen we chatten. Ik kijk uit het treinraam naar de voor-
bijschietende lichtjes in de verte. Ik sluit de app en stuur helemaal 
niemand een hartje. In plaats daarvan vraag ik Gert of hij zin heeft 
om te komen eten. 
Als we na het eten samen op de bank zitten, zie ik het schermpje 
van mijn telefoon oplichten. Ik heb een hele reeks charms ontvan-
gen. Berichtjes van mannen die niet willen wachten tot ik ze een 
hartje geef, maar gelijk willen laten weten dat ze me leuk vinden. 
Ik moet hardop om de situatie lachen. Terwijl ik op de bank zit met 
de man die niet goed weet wat hij met mij moet, kloppen er hordes 
mannen aan mijn digitale voordeur. Als ik Gert de reeks verzoeken 
laat zien, vraagt ie wat ik ermee van plan ben. ‘Niets’, zeg ik eerlijk. 
Daar lijkt hij wel content mee. 
‘Sodemieter op met die charms’, zegt hij terwijl hij z’n mond op de 
mijne drukt en m’n telefoon uit zicht schuift. Dit zou natuurlijk een 
goed moment zijn om te vragen hoe of wat, maar ik heb geen zin 
om deze leuke avond te verpesten met een lastig gesprek. Ik geef 
me aan hem over met een laf ‘oké’. 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.

SODEMIETER OP 
MET DIE CHARMS

DATEN MET TOSCA
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COLUMN         

Kort

‘Born leaders reach for infi ni-
ty’ (Rijksuniversiteit Gronin-
gen). ‘Excelleren in vrijheid’ 
(Universiteit Leiden) of ‘We 
are U’ (Universiteit van Am-
sterdam). Welke reclameslo-
gan vind jij het ergst? Met de 
Domheidsranking 2016 stelt 
het Platform Hervorming Ne-
derlandse Universiteiten ‘de 
dure maar vaak onzinnige re-
clameleuzen’ van universitei-
ten aan de kaak. Het hbo doet 
niet mee, dus hoe het ‘Over-
tref jezelf’ van de Hogeschool 
Rotterdam scoort, is onbe-
kend. Op 1 februari wordt 
de winnaar bekendgemaakt. 
Stemmen kan op platform-
hnu.nl. 
HOP/ Profielen

60

Wat is 
de domste
onderwijs 

reclameslogan?

LACHEN 
TOCH?!

procent van de werknemers 
vindt dat humor een positief 
effect heeft op de werkvloer.

procent vindt dat mensen die 
vaker lachen harder werken.

procent van de werknemers 
lacht mee met de baas om in 

het gevlij te komen.

procent van de werkgevers 
vindt lachen tijdverlies.

‘Onderzoek is van ons 
allemaal en niet alleen 
van de kenniscentra. 

Ik vind dat essentieel voor 
het verhogen van het niveau 

van ons onderwijs.’

63.000

6,5

Vorig jaar studeerden 63.000 
buitenlandse studenten in 

het Nederlandse wo en hbo. 
Vijf jaar geleden waren dat 

er nog 47.000.

DALER

STIJGER

Het aantal buitenlandse 
studenten op het hbo daalt: 

van 6,8 naar 6,5 %.

Bron: Tempo-Team, Red Report
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Collegelid ANGELIEN SANDERMAN 
over de positieve VKO-audit voor kwaliteitszorg rond onderzoek.

Kwaliteit slc te 
afhankelijk van 
persoon slc’er

DE STUDIELOPBAANCOACH MOET ER NIET ALLEEN ZIJN VOOR STUDENTEN MET PROBLEMEN, 
MAAR ZOU ALLE STUDENTEN IN HUN LEERPROCES ÉN LOOPBAANONTWIKKELING MOETEN KUN-
NEN COACHEN. De commissie-Kuijpers (bestaande uit Marinka Kuijpers, twee studenten en drie 
medewerkers van de HR) onderzocht wat daarvoor nodig is. Bij de meeste opleidingen ligt de na-
druk op studievoortgang en het bespreken van problemen. Het persoonlijk contact wordt waarde-
vol gevonden, maar studenten ervaren zelden dat ze extra worden uitgedaagd. ‘Het onderwijspro-
gramma staat centraal, niet het leren van de student. En dáár moeten we naartoe’, aldus Kuijpers. 
De hogeschool maakt extra geld vrij om studieloopbaancoaching à la Kuijpers te gaan ontwikkelen: 
dit jaar 250.000 euro en volgend jaar ongeveer een ton meer. De tien opleidingen die hierin een 
voortrekkersrol gaan spelen, worden nu geworven.  Lees meer op profielen.hr.nl, zoek op ‘slc’.

25

33
Bron: EP-Nuffic

Vanaf 2018 zou 
het kabinet extra 

investeren, maar in 
de geplande uitgaven 

tot 2020 is dat nog 
niet te zien.

2020

20189.000.000
Het hbo krijgt er 

in de rijksbegroting 
2016 9 miljoen 

extra bij.

Het wetenschappelijk 
onderwijs krijgt 1,1 

miljoen extra.

Deze bedragen 
vallen in het niet bij 
de 200 miljoen die 

het hoger onderwijs 
uit eigen reserves 

moet halen.

200.000.000,-

1.100.000,-

25 

HA HA

Ik vind dat essentieel voor 

Bron: HOP, Bas Belleman4 PROFIELEN



Woensdagmiddag 16.00 uur, 
stilteruimte Museumpark
DE HOGESCHOOL ROTTERDAM HEEFT OP VIJF LOCATIES EEN 
STILTERUIMTE waar studenten en medewerkers zich kunnen 
terugtrekken om te bidden, te mediteren of gewoon even stil 
te zijn. Museumpark en Kralingse Zoom zouden per septem-
ber een nieuwe ruimte krijgen, maar die planning werd niet 
gehaald. Op Museumpark opende de opgefriste stilteruimte in 
november voor het eerst haar deuren. Er is een wachtruimte 
en een ruimte die gescheiden kan worden door een gordijn 
waar voornamelijk islamitische studenten komen om te bidden. 
De vakkenkast biedt ruimte aan schoenen. Wanneer de nieuwe 
stilteruimte op de KZ wordt opgeleverd, is op moment van 
schrijven nog niet bekend.
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CMR-LEDEN vrezen 
rechtszaken vanwege 
60-punten bsa 
Selcuk Durak en Paul Reinders, 
studentleden van de cmr, willen 
dat het collegebestuur nadenkt 
over mogelijke rechtszaken van-
wege het 60-punten bsa bij insti-
tuut COM. 
Aanleiding is de schikking die 
de Erasmus Universiteit trof met    
een weggestuurde rechtenstu-
dent. Daarmee ontliep de uni-
versiteit een uitspraak van de 
rechter.
Volgens collegevoorzitter Ron 
Bormans krijgt ‘nominaal is nor-
maal’ op de HR een andere in-
vulling, waarmee ‘de spanning 
is weggenomen’. Studenten die 
nog één vak (of maximaal twee 
vakken en bij elkaar maximaal 
acht studiepunten) hebben open-
staan, krijgen een extra kans om 
alsnog de 60 punten te halen. 
Desondanks belooft Bormans te 
bekijken ‘welke implicaties deze 
zaak voor ons heeft’. 
Lees meer over nominaal = 
normaal op p.20.

TIPS: Zo houd je je goede voornemens voor 2016 wel vol

VERVANG SLECHTE 
GEWOONTES

Als je iets wilt laten (roken, binge 
Netflixen, koekjes proppen), werkt 
het om die gewoonte te vervangen 
door een nieuwe gewoonte. Denk 
aan Cruijff en de lolly’s nadat hij 

stopte met roken. Het was niet het 
meest gezonde alternatief, maar 

het idee erachter klopt.

ZET JE VOORNEMENS 
OP PAPIER

Als je zorgt dat je op je goede 
voornemen aangesproken kan 

worden, ben je eerder geneigd om 
je best ervoor te doen. 

BOUW CHEAT-TIME IN
Geef jezelf zo nu en dan een break. 

Dat haalt de druk van de ketel. 
Maar pak de draad daarna wel weer 

op. Hoe? Zie tip 2: door ervoor te 
zorgen dat je aangesproken kan 

worden op je voornemen.

NIEUWS

 DEMIAN JANSSEN, vierdejaars illustratie WdKA

 STRIP 

Kort

1 2 3

‘Dat hospiteren is altijd heel ongemakkelijk. 
   Dan zit je daar op een stoel vragen 

te beantwoorden en je weet nooit 
of je het goed doet.’

‘Kun je zonder selectie aan de poort aan een p-rendement 
van tussen de 90 en 100 procent komen?’

Studente AMY VAN KLAVEREN plaatste een lied op YouTube om een kamer 
te vinden en kreeg meer dan een miljoen views.

Onderwijsmanager SIEP LOUWSMA over het gedaalde p-rendement bij 
bedrijfseconomie (van 12 procent naar 32 vorig jaar. Nu daalt-ie weer naar 23).

6 PROFIELEN



HET ONDERWIJS DOET NOG VEEL TE WEINIG MET WETEN-
SCHAPPELIJKE INZICHTEN OVER HET LERENDE BREIN, 
zeggen Jurjen van der Helden en Harold Bekkering. De 
twee psychologen zetten daarom in De lerende mens in toe-
gankelijke taal de stand van zaken in de leerpsychologie 
uiteen. Dat doen ze aan de hand van de in het onderwijs 
bekende zelfdeterminatietheorie, van Edward Deci en Ri-
chard Ryan. 
We leren van nature, zeiden Deci en Ryan al, en dat zou 
weleens te maken kunnen hebben met het feit dat we niet 
van verrassingen houden, zeggen Van der Helden en Bek-
kering. Het brein is een voorspellingsmachine. Maar voor 
goede voorspellingen hebben we een uitgebreid model van 
de wereld nodig. Daarom leren we, aldus de auteurs.
Een belangrijk deel van het boek gaat over de vraag hoe we 
dit leren kunnen bevorderen en aanmoedigen. Dat laatste 
is nodig, want leren kost energie. En voor studenten op het 
hbo is het niet altijd duidelijk waarom ze zich moe zouden 
maken om hun wereldbeeld met allerlei theoretische nuan-
ces te verfijnen. Daarom geven we ze deadlines, cijfers en 
complimenten. We stellen ze een diploma in het vooruitzicht 
in de hoop dat ze nu iets gaan doen waar ze zonder twijfel 
later veel plezier van zullen hebben. Maar, zoals Van der 
Helden en Bekkering terecht opmerken, het is moeilijk om 
iemand te motiveren middels een tamelijk abstract 'later' en 
tamelijk abstract 'plezier'. Bovendien spreken we op deze 

manier de intrinsieke motivatie en automatische leergierig-
heid van studenten niet aan. Sterker nog, externe beloningen 
en straffen ondermijnen de autonomie van de student. 
Veel beter werkt het om spontaan gedrag te belonen, zeggen 
de auteurs. Het draait om 'zelf doen'. 'Het gevoel en ver-
trouwen dat jouw initiatief leidt tot succes maakt je hongerig 
naar meer.' De vraag is dan wel hoe je studenten zover krijgt 
dat ze de theoretische nuances zelf willen leren, geheel spon-
taan. Die paradox behandelen de twee psychologen niet.

De lerende mens is een boeiend werk. Het biedt veel inzich-
ten over het leerproces en het brein. Het probeert ook expli-
ciet die inzichten te vertalen naar de lespraktijk, bijvoorbeeld 
door ieder hoofdstuk af te sluiten met een paragraaf 'lessen 
voor het onderwijs'. Deze lessen komen echter stelselmatig 
neer op een pleidooi voor het toepassen van slimme ICT 
(zie kader in oranje balk). Dat is jammer, want de leraar en 
zijn les komen er daardoor nogal bekaaid vanaf. Het toepas-
sen van inzichten moet de docent als het ware 'zelf doen'. 
O   Olmo Linthorst

ACHTERGROND

Baby’s, pubers en senioren hadden al hun eigen breinboek. 
Nu is er ook een over de lerende mens en het belooft 
'lessen voor het onderwijs'. Iets voor docenten? 
Twee collega's oordelen: leuk voor de geïnteresseerde leek, 
maar 'niet mijn nieuwe onderwijsbijbel'.

HET BREIN IS EEN 
VOORSPELLINGSMACHINE.

Ank Jansen 
Docent opleiding communicatie

‘Het ‘zelf-doen’-principe blijft hangen’
'Te hoge beloningen veroorzaken stress waardoor de 
resultaten omlaaggaan, zeggen de auteurs van dit boek. 
Je kunt in plaats van de prestatie ook de inspanning 
belonen, wat vooral goed werkt bij mensen met een laag 
zelfvertrouwen. Sowieso werkt het beter om af en toe te 
belonen, in plaats van constant. Dat zijn leuke dingen om 
te weten en je kunt ze direct toepassen. Een beloning hoeft 
niet per se uit een cijfer te bestaan. Misschien moet ik de 
klas vaker complimenteren na een leuke discussie?
'Wat ik nu bijvoorbeeld beter begrijp, is het nut van fouten 
maken. Er is een soort ‘oeps-gebied’, zoals de schrijvers dat 
noemen, dat fouten registreert en nagaat hoe zwaar we de 
fout moeten wegen. Bijvoorbeeld heel zwaar als anderen 
in onze sociale omgeving dezelfde fout niet maken. Fouten 
van anderen kunnen ook een oeps-reflex bij onszelf 
oproepen en zijn daarom net zo leerzaam. Maar hoe pas 
je dit toe in de les?
'Ook het ‘zelf doen’-principe blijft hangen. De schrijvers 
leggen uit dat het motiverender is om de baas te zijn over 
je eigen leerproces. Kunnen we het hele idee van lesgeven 
niet omdraaien? Zouden we niet op een of andere manier 
kunnen afwachten totdat studenten zelf 'les vragen', waarna 
wij hen daarin bijstaan? 
'Zo staan er meer interessante dingen in het boek, 
maar als docent moet je wel zelf goed nadenken over 
de vertaling naar de praktijk. Daarom is De lerende 
mens niet mijn nieuwe onderwijsbijbel. Ik zou nieuwe 
docenten eerder aanraden zich goed te verdiepen in de 
zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan.’

Karel Ligtvoet 
Onderwijskundige pabo

‘Een heleboel neurobiologie’
‘Oude wijn in nieuwe zakken, dat is het voor een groot deel. 
Het is goed en begrijpelijk geschreven, de theorie klopt. 
Niets mis mee eigenlijk. Het theoretische kader is ook goed 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 
Alle belangrijke onderwerpen komen langs, zoals het 
sociaal constructivisme, behaviorisme, maar ook Nietzsche, 
Aristoteles en Foucault. En daar bovenop dus vooral een 
heleboel neurobiologie. 
‘Maar het boek biedt weinig nieuwe inzichten. En door 
het gebrek aan een heldere vormgeving, een index en 
een opdeling in behapbare delen, kun je het ook geen 
naslagwerk noemen. Het boek bestaat uit vijf lange 
hoofdstukken. 
'Ik vermoed ook dat het idee om een populair- 
wetenschappelijk boek te schrijven ertoe heeft geleid 
dat er zo min mogelijk bronverwijzingen zijn opgenomen. 
Soms is het niet direct duidelijk wat de bron is van een 
uitspraak. Een enkele keer heeft een bewering zelfs 
helemaal geen bron. Dat is niet wat we studenten hier leren. 
Het zou echt behoorlijk schelen als ze een volgende editie 
helemaal opnieuw zouden vormgeven en van extra bronnen 
en bronverwijzingen zouden voorzien.
‘Inhoudelijk vond ik het hoofdstuk over taal het meest 
interessant. En de visie van de auteurs op ICT voegt ook 
echt iets toe. Al is het wel wat verwarrend dat ze aan de 
ene kant regelmatig de kracht van ICT relativeren, terwijl 
ze ook steeds opnieuw heel expliciet vóór ICT in het 
onderwijs pleiten.’
Ligtvoets favoriete breinboek is Brain Rules 
(vertaald als Brein meester) van John Medina.

Biedt nieuw breinboek 
‘lessen voor onderwijs’?

De kracht van ICT, benadrukken Van 
der Helden en Bekkering, zit hem in 
het personaliseren van het leerpro-
ces. Een app kan oefeningen aanbie-
den op het niveau van de student. 
De software kan ook in de gaten 
houden of studenten veel of weinig 

fouten maken en het niveau daarop 
aanpassen. Wellicht kunnen apps 
zelfs de motivatie om te oefenen in 
stand houden door slimme belonin-
gen te geven en door te kijken of 
een student foutontwijkend gedrag 
vertoont. 
De lerende mens is echter geen 
pleidooi voor meer computers in de 
les. ICT kan het onderwijs wel onder-

steunen maar niet overnemen. Dat 
wordt duidelijk door de uitgebreide 
behandeling van de sociale aspecten 
van het leren in het boek. De auteurs 
zeggen het niet letterlijk, maar een 
goede, gemotiveerde leraar die zich 
kan laten imiteren, die zich laat leeg-
zuigen, die vertrouwen wint 
en geeft, die (met mate) beloont, 
die ervoor zorgt dat leerlingen (klas-

sikaal) van elkaar leren en die een 
voorbeeldrol vervult, die leraar 
zou je nooit moeten willen demo-
veren tot digitaal spelleider (of 
powerpointslidedoorklikker) tijdens 
de les. De conclusie die je op basis 
van het boek kunt trekken is dat je 
de schaarse contacttijd beter voor 
het zo leerzame en inspirerende 
menselijke contact kunt inzetten.

ICT? 
Een mens voor de klas 
is ook leuk…

Bekkering, H., 
Van der Helden, J. 
(2015). 
De lerende mens. 
Amsterdam, 
Nederland: 
Boom.
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OP 26 OKTOBER WERD DE EERSTE BIJEEN-
KOMST VAN StuDent GEORGANISEERD. Een 
praatgroep voor HR-studenten met depres-
sieve klachten. Het initiatief komt van Elwin 
Goedgedrag, tweedejaars sociaal pedagogi-
sche hulpverlening (sph), die negen jaar met 
depressie kampte. Sinds het voorjaar van 
2014 gaat het goed met hem, zo goed dat hij 
over zijn depressie wil vertellen om begrip 
voor deze ziekte te creëren en het taboe te 
doorbreken. 

Wanneer kreeg jij voor het eerst last kreeg 
van depressieve gevoelens?
‘Het begon toen ik veertien was. Ik deed vmbo 
kader Horeca op ‘t Zadkine en had af en toe 
een dipje. Dan had ik geen zin om naar school 
of vrienden te gaan. Die dipjes duurden steeds 
langer en werden steeds intenser tot ik me op 
een gegeven moment dingen begon af te vra-
gen als: Waarom zou ik nog gaan werken of 
leren? Wat is de zin van het leven? 
‘Ik vertelde een mentor over mijn donkere 
buien en hij verwees me door naar de cursus 
Tip voor je Dip. Daar ontmoette ik voor het 
eerst andere mensen die ook donkere perio-
des hadden en dat was fijn omdat ik niet lan-
ger het gevoel had dat ik moederziel alleen 
was met mijn klachten.’ 
 
Had je wat aan die bijeenkomsten?
‘Toen ik depressief was, verstopte ik me in huis 
of ging ik met een neppe lach naar buiten zo-
dat ik niet over mezelf en mijn gevoel hoefde 
te praten. Omdat ik voor mijn lotgenoten geen 
toneel hoefde te spelen, trok ik naar ze toe. 
Ik ben ook gespreksleider van een lotgeno-
tengroep in Gouda en daar merk ik hetzelfde: 
sommige mensen vinden het fijn om over hun 

angsten, onzekerheden en verdriet te kunnen 
praten met mensen die het niet naar vinden. 
Veel vrienden en familieleden hebben het na 
een tijdje wel gehad met het gesomber en de 
negativiteit, lotgenoten zijn vaak wat gedul-
diger. Ze weten hoe fijn het is als er iemand 
echt naar je luistert, ook als je weer geen 
vrolijke verhalen te vertellen hebt. En je ver-
wacht het niet, maar er wordt ook veel gela-
chen. We herkennen veel in elkaars verhalen 
en dat kan soms ook heel grappig zijn.’

Hoe ga ik het gesprek aan met een vriend, 
kennis of familielid van wie ik denk dat hij/
zij depressief is?
‘Probeer hem niet te forceren over dit on-
derwerp te praten, want depressieve mensen 
houden er meestal niet van om in het mid-
delpunt van de belangstelling te staan. Ook 
vinden ze het vaak lastig om beslag te leggen 
op jouw tijd met hun negativiteit. Benadruk 
wel dat hij altijd met je mag komen praten en 
neem dan ook de tijd om te luisteren en door 
te vragen. Laat hem weten dat het oké is om 
erover te praten. Zolang als het duurt.’ 
 
Kun je jouw depressie omschrijven? 
‘Het enige woord dat me te binnen schiet, is 
‘donker’. Donker als de nacht omdat er voor 
mijn gevoel geen weg terug was naar het 
licht. Dingen die andere mensen vrolijk ma-
ken, maakten mij juist extra verdrietig en dat 

maakte alles zwarter dat het zwartste zwart 
dat ik me kon voorstellen.’ 

Hoe bedoel je dat?
‘Zonlicht maakte me bijvoorbeeld sacherijnig, 
want dat betekende dat mensen leuke dingen 
met elkaar gingen doen. Vrienden stuurden 
appjes dat ik ‘gezellig’ mee moest gaan naar 
het park, het terras of het strand. Maar ik kon 
het niet, ik had absoluut geen behoefte om ge-
zellig te doen. Ik heb me een keer laten over-
halen. Het was verschrikkelijk. Ik was vrese-
lijk onzeker omdat ik niet wist met wie ik zou 
gaan en of ze me wel leuk zouden vinden. Elke 
keer dat ik daarna de zon zag schijnen en m’n 
telefoon hoorde piepen, raakte ik in paniek. 
‘Dus bleef ik binnen en reageerde niet op de 
berichten. Maar ik keek wel steeds of er nog 
nieuwe berichten waren. Hier werd ik natuur-
lijk ook niet blijer van. Ieder uurtje dat ik niet 
naar school ging of meedeed aan sociale acti-
viteiten werd ik verdrietiger. Ik kon er ontzet-
tend over piekeren en het legde me lam.’

 Tekst: Tosca Sel  Fotografi e: Wouter le Duc

INTERVIEW

Student Elwin (24) was negen jaar lang depressief. 
Het was hard werken, maar nu gaat het goed met hem. 
Hij organiseert praatgroepen voor studenten die in een dip zitten.

 ‘IK HEB HEEL DIEP GEZETEN’ 

‘IK KREEG HET GEVOEL 
ER NIET TE MOGEN ZIJN 

ALS MENS.’

Student 
Elwin Goedgedrag 
was depressief

WAT IS EEN DEPRESSIE?
Ongeveer twintig procent van de 
Nederlanders krijgt in zijn leven met 
depressie te maken. De helft van deze 
mensen herstelt binnen drie maanden, 
vijftien tot twintig procent ontwikkelt een 
chronische depressie die meer dan twintig 
jaar kan duren. Een depressie wordt vaak 
gezien als een neerslachtige periode of 
een dip, maar het is veel ingrijpender dan 
dat. Een depressie is een ernstige ziekte 
die onbehandeld tot langdurig verlies in 
kwaliteit van leven kan leiden. 

11PROFIELEN



INTERVIEWINTERVIEW

 
Hoe ging het studeren in die tijd?
‘Studeren was moeilijk voor me. Op Zadkine 
heb ik horeca gedaan, daarna toerisme en 
daarna ben ik aan een opleiding tot docent 
Nederlandse Gebarentaal aan de Hogeschool 
Utrecht begonnen. Regelmatig dacht ik: “Ik ben 
hier klaar mee, waarom zou ik het nog doen? 
Het leven is niets waard. Je wordt geboren, 
gaat naar school, gaat werken om een gezin te 
onderhouden en dan ga je dood.” Dat was het 
beeld dat ik toen van het leven had, ik kon me 
niet voorstellen dat het ook leuk zou kunnen 
zijn. Er was geen ruimte in mijn hoofd om aan 
plezier te denken. Tijdens m’n laatste oplei-
ding begon ik al te huilen als ik m’n huiswerk 
zag. Ik heb echt diep gezeten.’

‘IK HEB OVERWOGEN ER 
EEN EINDE AAN TE MAKEN, 
MAAR ZETTE NIET DOOR 
OMDAT IK BANG WAS 
TE FALEN.’
‘Ik dacht altijd dat mensen heel hoge ver-
wachtingen van me hadden. Verwachtingen 
die ik niet kon waarmaken. En dat weerhield 
me overal van: school, werk, noem het maar. 
Ik trok me liever terug dan dat ik tegen een 
muur zou aanlopen en op een gegeven moment 
durfde ik daadwerkelijk geen stap meer te zet-
ten uit angst te falen. Toen heb ik wel overwo-
gen er een einde aan te maken. Maar ook dat 
heb ik niet doorgezet, ik was bang dat het zou 
mislukken en dat mensen zouden weten van 
m’n falen.’ 
 
Waarom ben je niet aan de medicatie gegaan?
‘In 2012 ben ik in therapie gegaan en toen heb 
ik heb Lexapro (een antidepressivum, red.) ge-
slikt. Dat was een fijne ervaring omdat ik me 
voor het eerst lekker in m’n vel voelde. Ook 
stopte het ‘oneindige denken’. Op een gegeven 
moment werd ik verliefd. Ik voelde me toen zo 
goed dat ik dacht de medicatie niet meer nodig 
te hebben. Toen dat uitging, ben ik ook weer 
medicatie gaan slikken. Ik kreeg op een ge-
geven moment Prozac voorgeschreven, maar 
daar werd ik suïcidaal van. Er zat een vlak, 
droog stemmetje in mijn hoofd dat maar door 
bleef zeuren, me aanmoedigde om er een einde 
aan te maken. Als ik wakker werd, begon het. 
Ik hoorde: “Ga maar naar het dak dan. Spring 
maar. Doe het dan.” Een bekende maar lastige 
bijwerking, zeker voor mensen met een de-
pressie. Daar ben ik dus vrij snel mee gestopt.’ 

Heeft die therapie geholpen?
‘Ja, het was fijn omdat ik over mijn depres-
sie kon praten, maar op een gegeven moment 
werkte het niet meer. Ik moest na die sessies 
door met m’n leven en toen ben ik zelf aan m’n 

problemen gaan werken. Ik heb m’n depressie 
kapot geredeneerd. Als ik eens in een angstige 
periode zat en niet naar school, werk of vrien-
den wilde gaan, vroeg ik mezelf: “Gisteren was 
je niet bang om te gaan, waarom vandaag wel?” 
En dan bleek daar vaak geen goede reden voor 
te zijn en ging ik gewoon alsnog. Ik bleef mijn 
gevoelens toetsen aan de werkelijkheid en zo 
was ik eigenlijk bij mezelf in gedragstherapie. 
Het hielp!’ 
 
Ben je nu niet meer depressief? 
‘Ik ben negen jaar depressief geweest maar 
sinds het voorjaar van 2014 kan ik eindelijk 
zeggen dat het weer goed met me gaat. Ik heb 
nog wel donkere dagen, maar die zijn hoog-
stens hinderlijk. Ik blijf thuis, leg m’n telefoon 
weg, ga tv-kijken en bestel eten. De dag daarna 
voel ik me weer beter.
 
En nu jij je beter voelt, ben je dus gespreks-
leider bij verschillende praatgroepen voor 
depressieve mensen, waaronder de StuDent-
groep op de Hogeschool Rotterdam. 
Hoe zijn die bijeenkomsten? 
‘Vanuit het Powerplatform organiseer ik sa-
men met medestudent Bibi van Atten sinds 
oktober StuDent. De deelnemers mogen actief 
meedoen of alleen luisteren, dat staat vrij. De 
eerste bijeenkomst was veel drukker dan ver-
wacht. We hadden op acht deelnemers gere-
kend, maar er kwamen er veertien. De oproep 
op Hint, de doorverwijzingen van de decanen 
en studiecoördinatoren en de aandacht vanuit 
het Powerplatform zorgden voor deze drukte. 
Meer drukte dan we aankunnen. We leiden nu 
twee groepen en er is een wachtlijst voor als 
we meer groepen opstarten. Op den duur wil-
len we op iedere locatie een eigen praatgroep. 
Ondertussen werken Bibi en ik met Handicap + 
Studie en de Depressie Vereniging aan een plan 
om dit soort praatgroepen op zo veel mogelijk 
hogescholen en universiteiten op te zetten.’ O

Interesse in de praatgroep: stuur een mail naar 
powerplatform@hr.nl en dan wordt er gekeken 
wat de mogelijkheden zijn.

‘IK HEB M’N DEPRESSIE 
 KAPOT GEREDENEERD.’

HOE HERKEN JE EEN DEPRESSIE?
 
Als vijf of meer van onderstaande 
symptomen (waarvan in ieder geval 
1 en/of 2) in een periode van twee weken 
bijna dagelijks aanwezig zijn: 

1.  Depressieve stemming gedurende het 
grootste deel van de dag.
2.  Duidelijke vermindering van interesse 
of plezier in alle of bijna alle activiteiten 
gedurende het grootste deel van de dag.
3. Duidelijke gewichtsvermindering zonder 
dieet, of gewichtstoename of afgenomen     
of toegenomen eetlust. 
4. Insomnia (slapeloosheid) of hypersomnia 
(extreem veel slapen).
5. Psychomotorische agitatie (opwinding)  
of remming.
6. Moeheid of verlies van energie.
7. Gevoelens van waardeloosheid of 
buitensporige of onterechte schuldgevoelens.
8. Verminderd vermogen tot nadenken of 
concentratie of besluiteloosheid.
9.  Terugkerende gedachten aan de 
dood, terugkerende suïcidegedachten of een 
(specifiek plan voor een) suïcidepoging.

Zie voor de volledige criteria de DSM-IV-TR art. 296.xx
Bron: GGZ Nederland (Factsheet juni 2013)



 Fotografi e: Stacii Samidin  Tekst: Esmé van der Molen

BEELDREPORTAGE

GANGS
 Oud-WdKA-student Stacii Samidin is pas 27 jaar, maar hij heeft al 
een reputatie als gang-fotograaf. Vanuit de hele wereld wordt hij 

getipt, vaak door gangs zelf, om radicale groepen te fotograferen. 
Zelf noemt hij ze liever ‘societies’. Voor de stadsexpositie 

De Kracht van Rotterdam ontdekte hij societies in Rotterdam-Noord.  

Los Angeles, VS
2015



GUNS, VECHTHONDEN EN DE STRAAT ALS LEEFOMGEVING: in 
zijn fotografie bevestigt Stacii Samidin het stereotype beeld 
dat we hebben van gangs. Vervolgens gaat hij een stap ver-
der. ‘De jongens die ik fotografeer, willen graag met hun gun 
op de foto. Dit zijn poses die zij zelf aannemen. Maar na-
dat ik dat stereotype beeld heb gemaakt, blijf ik bij hen. Ik 
leef zoals het onderwerp van mijn fotografie, 24 uur per dag. 
Vervolgens kan ik ze ook fotograferen als ze boodschappen 
doen of hun kinderen ophalen. Dat zijn de sterkste beelden. 
Beelden die onze vooroordelen uitdagen.’

NIEUWE WERELD
Rond zijn achttiende was Samidin zelf ‘onderwerp’. ‘Ik had 
het gevoel dat er niet naar me werd geluisterd en uitte die 
boosheid negatief en fysiek. Ik kwam in de problemen en 
heb tussen vier muren gezeten. In die periode leerde ik een 
fotograaf kennen die iets in mij zag. Ik ging bij hem in de 
leer en kon mijn foto’s van Molukse families laten zien in het 
Fotomuseum. Een nieuwe wereld opende zich. Voor die tijd 

‘School heeft me gered’ 

BEELDREPORTAGE

De Kracht van Rotterdam, 
Noord, Bergweg, 2015

GELEERD OP DE HR: 
‘Dat fotografie veel meer is dan 
het maken van een beeld. Je komt pas tot
dat beeld na een heel traject.’

GEMIST OP DE HR: 
‘De ambachtelijke kant van de fotografie.’



BEELDREPORTAGE

De Kracht van Rotterdam, 
Noord, 2015

De Kracht van Rotterdam, 
Noord, Bergweg, 2015

 Fotografie: Stacii Samidin 

Stadsexpositie De Kracht 
van Rotterdam is het 
eindresultaat van een 
fotowedstrijd waarbij 
twaalf jonge Rotterdamse 
fotografen 24 uur 
Rotterdam vastlegden. 
Elke fotograaf kreeg een 
blanco envelop met een 
wijk en vier timeslots 
zodat een breed beeld 
van Rotterdam ontstaat. 
Stacii Samidin was een 
van hen. Hij fotografeerde 
Noord en Blijdorp. Tot 29 
november kon er gestemd 
worden. Op 4 december 
worden de juryprijs en 
publieksprijs uitgereikt. 
Diezelfde dag opent de 
expositie die tot maart 
2016 op verschillende 
plekken in de stad is te 
zien. 
Op de hogeschoollocatie 
Kralingse Zoom 
komt een foto van 
Stacii aan de gevel te 
hangen. Check www.
dekrachtvanrotterdam.nl 
voor meer info.

De Kracht van Rotterdam, 
Noord, 2015

wist ik niet eens dat er zoiets als een kunstacademie be-
stond. Nu werd ik er aangenomen en hoewel ik met mijn 
twee gouden tanden en tattoos opviel, riep mijn uiter-
lijk niet de gebruikelijke negatieve reacties op. Mensen 
stonden open voor mij en mijn werk. 
‘Eigenlijk kreeg al het negatieve in die academietijd een 
positieve variant. Ik verkeerde nog steeds in radicale 
groepen, maar ik maakte er kunst mee. Waar ik zou zijn 
geweest zonder de academie? Dan zou ik nu vastzitten. 
School heeft me gered, zeker weten. Ik was er elke dag, 
ook als ik geen les had.’
Samidin buitte zijn studietijd volledig uit. Hij ging op 
reis en maakte werk in Berlijn, Parijs, Marseille, Nantes, 
Paramaribo, Los Angeles en Rotterdam. Hij kreeg com-
merciële opdrachten, waarmee hij deze reizen kon be-
talen en zijn gezin kon onderhouden, want al in zijn 
studietijd was hij vader. ‘Ik had een goede klik met mijn 
klasgenoten, maar mijn leven zag er totaal anders uit. 
Ik kon niet blijven hangen op school. Ik moest mezelf 
opknippen om te studeren, voor mijn kinderen te zorgen 
en geld te verdienen. Daardoor heb ik wel geleerd om 
in de weinige uren die ik heb heel gefocust te werken.’

GEEN GELIKTE PLAATJES
Naast zijn vrije werk maakt Samidin foto’s in opdracht. 
Een vaste baan zit er niet in. ‘Met mijn uiterlijk kan ik geen 
gewone baan hebben. In mijn opdrachten doe ik precies 
wat ik in mijn vrije werk ook doe. Opdrachtgevers zoals 
Eastpak en The North Face benaderen mij vanwege het 
rauwe karakter van mijn foto’s, ik hoef dus geen gelikte 
plaatjes voor hen te schieten. Wel moet ik veel klussen 
aannemen om vrij werk te kunnen blijven maken. Dit 
jaar heb ik reizen gepland naar Cuba, een sloppenwijk in 
Nairobi en Los Angeles. Op al deze plekken ga ik gangs 
fotograferen. Dat betaal ik zelf.’
Het werken in societies blijft confronterend voor 
Samidin. Het is een understatement om te zeggen dat 
hij zijn comfortzone moet verlaten. Door zijn manier 
van werken ziet hij alles, ook het geweld dat bij deze 
groepen hoort. ‘Soms botst dat met mijn eigen normen 
en waarden. Maar niet alleen dat; het zijn ervaringen 
die ik met me mee blijf dragen. Daardoor is het soms 
lastig om aansluiting te blijven voelen bij het leven van 
alledag.’ O   
Esmé van der Molen

Meer werk zien van Stacii Samidin? 
Ga naar www.stacii.com 
of volg hem op Instagram (@atelierstaciisamidin) 
en Facebook (facebook.com/imstacii.com).



DAT NU OOK DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 
ERAAN GAAT, IS BEST TOEVALLIG. Maar dat 
is het niet alleen. Er is ook die fascinerende 
logica achter 'nominaal is normaal' (n=n), die 
er als een soort virus voor lijkt te zorgen dat 
steeds meer opleidingen n=n invoeren.
Dit collegejaar begonnen de studenten van 
het Instituut voor Commercieel Management 
(COM) aan een voor de HR uniek experiment. 
Alle eerstejaarsstudenten van dit instituut moe-
ten hun propedeuse in één jaar halen. Zo niet, 
dan krijgen ze een bindend negatief studiead-
vies en moeten ze de opleiding verlaten. 
De regel is gekopieerd van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
(EUR). Daar heeft 'nominaal is normaal' zich de afgelopen jaren 
steeds verder over de campus verspreid, van eerst één opleiding naar 
een hele faculteit en daarna naar bijna de hele uni.

probleemgestuurd 
De besmettingshaard ligt in het brein van Henk Schmidt, eerst de-
caan en later rector magnificus van de EUR. De mazzel van Schmidt 
(67) is in feite dat hij aan het begin van zijn carrière op een gloed-
nieuwe Limburgse universiteit kwam te werken met een succesvol 
onderwijsmodel, waarvan het succes in de jaren daarna ook nog eens 
uitgebreid wetenschappelijk werd onderbouwd.
In de jaren tachtig en negentig verscheen veel onderzoek naar rende-
ment, de motivatie van studenten, naar uitstelgedrag, naar de invloed 
van compenseren op de kennis van studenten en naar de best mo-
gelijke organisatie van het curriculum. Veel van die inzichten strook-
ten met de werkwijze van de destijds gloednieuwe Universiteit van 
Limburg (nu Maastricht University), waar Schmidt bij de vakgroep 
onderwijsontwikkeling en -onderzoek kwam te werken.

Een van de belangrijke innovaties van het 
Maastrichtse model (door onderwijsvernieu-
wer Wijnand Wijnen gekopieerd van de Ca-
nadese McMaster University), was het pro-
bleemgestuurd onderwijs. Door zelf aan een 
casus te werken doen studenten niet alleen de 
benodigde kennis op, maar leren ze die ook te 
vinden, te analyseren en op waarde te schatten. 
Schmidt ging onderzoek doen naar deze on-
derwijsvorm en introduceerde de term in het 
Nederlands.

hogere bsa-lat 
Het Canadees/Maastrichtse model leverde een goed rendement op. 
Veel hoger dan bij andere universiteiten. Zo haalden veel geneeskun-
destudenten uit Maastricht hun studie in de zes jaar die ervoor stond, 
een jaar of meer sneller dan op de andere Nederlandse medische 
faculteiten.
Velen zagen het probleemgestuurd onderwijs als oorzaak van het 
goede rendement. Maar hoe het precies werkte, snapten Schmidt en 
zijn collega’s niet echt. ‘We dachten, enigszins naïef, dat studenten 
meer gemotiveerd waren omdat ze in kleine groepen werkten. En 
dat ze daardoor meer aan zelfstudie deden’, zegt Schmidt achteraf.
Probleemgestuurd onderwijs is een belangrijk onderdeel van 'nomi-
naal is normaal'. De twee horen bij elkaar, ook al kun je ze prima 
los van elkaar zien. Het type onderwijs dat studenten krijgen, staat 
immers los van de bsa-lat waar ze overheen moeten springen. Je kunt 
deze lat omhoog schuiven zonder iets aan je onderwijs te veranderen.
Dat is dan ook precies wat op de HR gebeurde, toen de norm in de 
jaren negentig werd opgehoogd van 30 naar 37 studiepunten. Stu-
denten gingen simpelweg hoger springen, zo zei de voorlaatste se-
cretaris van het college van bestuur destijds in Profielen. Toch is het 

Sinds dit collegejaar is nominaal normaal bij het commerciële onderwijsinstituut van de HR. 
Grondlegger Henk Schmidt legt uit hoe en waarom het werkt. 

En hoe hij het ingevoerd kreeg op de EUR. 
Zo hielp de dreiging van een langstudeerboete hem een handje.

ACHTERGROND 
 Tekst: Olmo Linthorst  Illustratie: Maus Bullhorst 

Nominaal=Normaal 
waarom werkt het?

HET VERHOGEN VAN 
DE BSA-NORM IS MAAR 
EEN KLEIN ONDERDEEL 
VAN NOMINAAL IS 
NORMAAL.
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helemaal niet zo gek om de norm 
en de vorm van het onderwijs als 
een koppel te beschouwen. Moet 
je niet ook harder trainen als je de 
lat omhoog legt?

zwaarder trainen 
Het probleemgestuurd onder-
wijs zou die zwaardere training 
kunnen zijn. Niet door studenten 
bij het handje te nemen en al-
les voor te kauwen. Integendeel, 
studenten moeten juist meer zelf 
doen. Zelfstudie staat centraal. 
Gevraagd naar de wetenschappe-
lijke onderbouwing van 'nominaal is normaal' noemt Schmidt een aan-
tal publicaties die juist dit probleem van zelfstudie voor ogen hebben. 
Zo is er om te beginnen het onderzoek van Van der Drift en Vos die 
vaststellen dat studenten een paar weken voor een toets pas echt se-
rieus beginnen met studeren – en dan vooral voor de eerste toets (als 
er een tweede toets van een ander vak achteraankomt, wordt die vaak 
‘weggeconcurreerd’ door de eerste). Tijdens de voorafgaande leswe-
ken is de inspanning minimaal. Dat zorgt ervoor dat studenten in een 
curriculum met een studielast van 1.700 uur in de praktijk maar 1.300 
aan hun studie besteden, zien Van der Drift en Vos.
Deze vondst leidt naar onderzoek over de invloed van het inplannen 
van zelfstudie, in plaats van extra colleges of meer contacttijd. Niet 
alleen leidt zelfstudie tot betere resultaten, uit onderzoek van Schmidt 
blijkt zelfs dat studenten slechter presteren als ze meer hoorcolleges 
aangeboden krijgen. 
Probleemgestuurd onderwijs zet studenten bovendien aan tot meer 
zelfstudie door gebruik te maken van groepsdruk. Strenge regels 
helpen ook. Schmidt is goed bekend met het werk van Janke Co-
hen-Schotanus (zie interview in Profielen 121). Cohen vond in de jaren 
negentig dat compenseren niet alleen een effectieve manier is om 
het rendement te verhogen, het doet ook niets af aan de kennis van 
studenten. 
Herkansingen leiden tot uitstelgedrag, zag Cohen, dus moet je ze af-
schaffen of in ieder geval zo min mogelijk aanbieden. Maar als je her-
kansingen afschaft, zou de schoolcarrière van een student direct 
afgelopen zijn met iedere onvoldoende die hij haalt. Daarom zijn 
compensatieregels noodzakelijk, benadrukt Schmidt.

drie basisingrediënten 
De drie basisingrediënten voor ‘nominaal is normaal’ zijn wat Schmidt 
betreft daarom: 1. een actieve werkvorm (die zelfstudie bevordert, zo-
als probleemgestuurd onderwijs); 2. een strenge examenregeling (met 
een maximale bsa-norm, geen herkansingen en dus compensatie); 
en 3. een seriële organisatie van toetsen (en vakken), om onderlinge 
concurrentie te vermijden. Het verhogen van de bsa-norm is dus in 
feite maar een klein onderdeel van nominaal is normaal. 
Al dit onderzoek diende nog een tweede doel: overtuigen. In 2009 
werd Schmidt rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Dat 
was het moment waarop hij zijn plannen voor een nominale pro-
pedeuse lanceerde. Een redelijk radicaal plan dat nog niet eerder in 

Nederland was uitgeprobeerd. Het hielp wel dat de interne logica van 
‘nominaal is normaal’ (meer zelfstudie door strengere regels, active-
rend onderwijs en conflictvrije roosters) aansloot bij de logica van de 
buitenwereld.

hulp van de langstudeerboete 
Zo kreeg Schmidt onder andere de langstudeerboete als argument 
in de schoot geworpen. ‘Ik was als rector magnificus net bezig met 
nadenken over mijn invloed in mijn nieuwe positie toen staatssecre-
taris Halbe Zijlstra de langstudeerboete aankondigde.’ Zijlstra wilde 
studenten motiveren hun studie binnen de nominale duur (of met 
een beperkte uitloop) af te ronden. Anders zou hun collegegeld met 
duizenden euro’s stijgen. ‘Door de discussie die hierop volgde, zagen 
mensen in hoe slecht het rendement in het hoger onderwijs eigenlijk 
was. De langstudeerboete was voor mij een kans om het idee van 
‘nominaal is normaal’ te verkopen’, aldus Schmidt.
De langstudeerboete, en vandaag de dag het leenstelsel, passen in 
de bredere trend van meer hoogopgeleiden willen voor minder geld. 
Deze massalisering van het hoger onderwijs is vooral mogelijk dank-
zij voortschrijdende efficiëntie. 

propedeuserendement flink omhoog
Wat ook indrukwekkend moet zijn geweest, zijn de resultaten van 
de eerste faculteit die met ‘nominaal is normaal’ experimenteerde. 
Na invoering van n=n zijn studenten psychologie, bestuurskunde en 
sociologie meer tijd aan zelfstudie gaan besteden, blijkt uit onderzoek 
van RISBO, dat de invoering van n=n onderzocht.
Ook het propedeuserendement steeg hard na invoering van n=n. 
Opvallend is vooral dat het aantal n=n-studenten dat in één jaar 
de propedeuse haalt bij alle opleidingen hoger is dan daarvoor 
gangbaar was in twee jaar. Bestuurskunde kende bijvoorbeeld eerst 
een propedeuserendement van 54 procent na twee jaar; na n=n steeg 
dat naar 60 procent in één jaar. Voor sociologie en psychologie gel-
den vergelijkbare cijfers. Deze cijfers waren in ieder geval duidelijk 
genoeg om ervoor te zorgen dat in 2012 vrijwel de hele universiteit 
n=n invoerde.

individuen maken het verschil 
Terwijl Schmidt met n=n bezig was, 
kwam een directeur van de Hoge-
school Rotterdam ‘bij hem in de 
keuken kijken’, zoals hij dat zelf 
noemt. Fred Feuerstake, destijds 
directeur van de pabo van de HR, 
was bezig om samen met de EUR 
de academische pabo op te zetten, 
een samenwerking tussen de nieuwe 
master pedagogiek en de pabo van de HR. De EUR-opleiding peda-
gogiek was toen net nieuw en volledig ingericht volgens de inzichten 
van Henk Schmidt. Feuerstake kwam inspiratie opdoen.
Feuerstake hield het onderwijsconcept van Schmidt in zijn achter-
hoofd tot hij in 2013 directeur werd van COM (commercieel ma-
nagement). Hij liet zijn docenten kennismaken met het concept van 
Schmidt. Onder andere via een werkgroep die bijeenkwam om na 
te denken over een nieuw didactisch concept voor COM – inclu-

sief een ‘ambitieuze bsa-norm’, aldus Feuerstake, 
die voor deze sessies ook Ivo Arnold en Gerard 
Baars naar COM haalde. (Arnold is hoogleraar 
onderwijs en economie op de EUR en bekend 
pleitbezorger van ‘nominaal is normaal’; Baars is 
directeur van het eerdergenoemde onderzoeksin-
stituut RISBO.) Later nodigde Feuerstake ook 
Henk Schmidt uit voor een lezing over n=n voor 
alle docenten en medewerkers van COM.
Net voor de afgelopen zomervakantie lukte het 
Feuerstake om goedkeuring te krijgen voor een 
experiment met een maximaal bsa, als onderdeel 
van een nieuw onderwijsprogramma. Daarmee 
zorgt Feuerstake er jaren na zijn werkbezoeken 
bij Schmidt voor dat nominaal studeren ook op 
de HR iets gebruikelijker wordt. O

N=N OP DE HR
YONATHAN YAKOB (20)

Eerstejaars 
commerciële economie

Global marketing 
and sales

‘Eigenlijk had ik meer hoorcolle-
ges verwacht toen ik naar het hbo 
kwam. Ik heb er maar één, van een 
interessante en charismatische do-
cent. De andere lessen zijn vooral 
begeleidingsuren. De meeste stu-
denten doen niet zo veel in de les. 
Huiswerk maak je toch meer thuis, 
want we hebben ruim twee da-
gen vrij. Ik dacht, een voltijd hbo-
opleiding, dat gaat zwaar worden. 
Maar dat valt mee.
‘Sommige studenten doen echt he-
lemaal niets. Ze nemen geen boe-
ken mee en komen hier alleen met 
hun telefoon. Die hebben hun eer-
ste onvoldoendes al binnen. Ik ook 
trouwens, maar dat is maar een 5,1 
en dat kan ik makkelijk compense-
ren als ik het volgende blok meer 
mijn best doe. Dat ga ik zeker doen 
want ik wil wel hoge cijfers halen. 
‘We hebben iedere vier weken ten-
tamen, maar van één vak heb ik 
het cijfer nog niet terug. We heb-
ben net een excuusmail gehad van 
de onderwijsmanager dat ze de 
nakijktijd overschreden hebben en 
dat het cijfer snel komt. Sommige 
studenten hebben daar al over 
geklaagd. Ik snap wel dat ze wil-
len weten waar ze aan toe zijn. Je 
wilt op tijd weten of je een onvol-
doende moet compenseren. Zelf 
maak ik me daar niet zo druk over. 
Ik wil sowieso alleen maar hoge 
cijfers halen.’

IN EEN 
CURRICULUM 
VAN 1.700 
UUR BESTEDEN 
STUDENTEN IN DE 
PRAKTIJK MAAR 
1.300 AAN HUN 
STUDIE. N=N OP DE HR

DILARA 
OGUTLUOGLU (22)
Eerstejaars 
commerciële economie, 
Global marketing 
and sales

‘Ik ben tevreden over mijn oplei-
ding. Ik voel me hier thuis, de les-
sen zijn goed en ik vind het fijn 
dat je niet te veel tentamens te-
gelijk krijgt. Het is veel prettiger 
om twee in plaats van zes of meer 
tentamens voor te bereiden in een 
toetsweek, dan kun je beter focus-
sen. Op deze manier zal het denk 
ik wel lukken om de zestig punten 
te halen. 
‘De locatie (het World Trade 
Centre, red.) is leuk midden in de 
stad, maar het heeft niets van een 
school. Je kunt nergens met een 
groepje rustig zitten om te werken. 
Er zijn geen computers, geen me-
diatheek, geen kantine. En er staan 
heel rare, oncomfortabele stoeltjes 
in de klas. 
‘Ik vind het wel raar dat studenten 
die net niet genoeg studiepunten 
halen gelijk weg moeten. Stel dat 
je enorm je best hebt gedaan en 
net geen zestig punten haalt. We 
hebben ook maar drie herkansin-
gen, maar die mag je ook weer niet 
overal voor inzetten. Ik weet niet 
precies hoe het werkt, volgens mij 
weet niemand dat. Maar als je te 
veel dikke onvoldoendes scoort, 
kun je het in ieder geval vergeten. 
En dat terwijl we bijna dertig cij-
fers moeten halen. Eerlijk gezegd 
denk ik dat ze te veel verwachten 
van studenten.’

ZELFSTUDIE
LEIDT TOT BETERE 
RESULTATEN.

WAT IS N = N?
Studenten moeten in één jaar alle zestig punten van hun propedeuse halen, met gemiddeld een 
zes voor drie ‘leerlijnen’. In de kennislijn (twaalf theorievakken) mogen studenten drie cijfers lager 
dan een vier herkansen. Voor de projecten en de ondersteunende vakken (Engels, slc, etc.) zijn geen 
herkansingen en moet simpelweg een vier of hoger gehaald worden. Echter, als studenten aan het eind 
van het jaar net niet alle punten halen, krijgen ze nog een extra herkansingsmogelijkheid.

Dit is een ingekorte versie van het artikel dat op 7 sep-
tember werd gepubliceerd op onze site profielen.hr.nl. 
Daar schreven we eerder over het nieuwe onderwijs-
programma van COM (zoek op de site op‘Compenseren 
en het bsa omhoog, bij COM’).
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7. Zoek geavanceerd
Als je in Google of in databanken 
zoekt, doe dat dan ook eens ge-
avanceerd. Je kunt je zoektocht 
bijvoorbeeld beperken tot een be-
paald bestandstype. Lems, over 
Google: ‘Dat kan door na je zoek-
term ‘filetype:pdf’ in te typen, maar 
ook door direct geavanceerd te 
zoeken (www.google.nl/advanced 
search). Dit kan handig zijn als je 
naar praktijkvoorbeelden zoekt. 
Die staan vaak in (pdf-)rapporten 
op websites van instellingen.’ Ook 
daar vind je soms weer relevante 
literatuurverwijzingen. 

6. Zoek breder
Soms zoeken studenten iets 
heel specifieks. ‘Coaching in een 
Rotterdamse psychiatrische instel-
ling’, om een voorbeeld te noemen. 
Als je dan niets vindt, kun je je 
zoekopdracht ook verbreden. Maak 
er in dit geval bijvoorbeeld van: 
‘coaching in de gezondheidszorg’ 
of ‘health coaching’. Lems: ‘Bij het 
ene onderwerp is dat makkelijker 
dan bij het andere. Vraag hierbij 
eventueel hulp aan je docent of 
aan de informatiespecialist in je 
mediatheek.’ 

8. Blijf kritisch
Het is misschien wel de belang-
rijkste tip: bekijk dat wat je vindt 
kritisch! Gebruik hiervoor een 
checklist die je in de toolbox op de 
mediatheeksite kunt vinden. O
Jos van Nierop

5. Zoek met een goede 
zoekterm
Vaak vind je niet wat je zoekt om-
dat je termen gebruikt die spreek-
taal zijn of die niet zo vaak worden 
gebezigd in wetenschappelijke 
artikelen. Zoeken in andere talen 
wil ook weleens helpen. Arnaud 
Zwakhals: ‘Er was iemand die on-
derzoek deed naar het lesgeven 
op iPads. Hij ging met die termen 
zoeken maar daar kwam weinig uit. 
Later bleek dat in onderzoeken de 
term ‘handheld devices’ wordt ge-
bruikt. Als je dat intikt vind je ont-
zettend veel artikelen.’
Realiseer je dat veel wetenschap-
pelijke artikelen Engelstalig zijn. 
Zoek dus ook met Engelstalige 
zoekwoorden.

4. Gebruik Wikipedia…
Nee, niet de tekst van een 
Wikipedia-post, maar de gebruikte 
bronnen die – als het goed is – in 
kleine lettertjes onder een artikel 
staan. Zoek verder in die bronnen. 
Lems: ‘En kijk daar vooral ook kri-
tisch naar wat betreft actualiteit.’ 
Andere overzichts- en wetenschap-
pelijke artikelen kun je uiteraard 
ook gebruiken vanwege hun litera-
tuurlijsten en gebruikte bronnen. 
Hetzelfde geldt voor sites of blogs 
van vooraanstaande personen uit 
het bewuste vakgebied.
En laat je vooral ook adviseren 
door mensen uit jouw sector, bij-
voorbeeld je docent. Vraag naar 
namen van goeroes en vooraan-
staande wetenschappers in je vak-
gebied en zoek vervolgens zelf 
verder. 

2. Pas op met Google
Ben je naar iets op zoek, dan is de 
eerste reflex vaak: Google. Prima 
startpunt maar Lems plaatst wel 
een paar kanttekeningen:
‘Realiseer je dat veel zoekresultaten 
van Google, zeker op de eerste pa-
gina’s, commercieel zijn.’ Uitgevers 
van wetenschappelijke tijdschrif-
ten en de onderzoekers zelf geven 
steeds vaker artikelen gratis weg, 
maar de volledige tekst van kwa-
litatieve, actuele en veelgevraagde 
artikelen vind je niet via Google. 
Daarom kun je beter gebruikma-
ken van Google Scholar. Benader 
Scholar via de site van de media-
theek, want dan vind je ook artike-
len uit betaalde databanken waarop 
de HR is geabonneerd. Ook vind je 
zo artikelen van lectoren en onder-
zoekers van de HR. 
‘In Scholar kun je daarnaast ook 
zien hoe vaak een artikel is geci-
teerd. Dat kan een indicatie zijn dat 
het om een belangrijk onderzoek 
gaat.’ Ook Scholar is niet altijd even 
betrouwbaar. Naast wetenschappe-
lijke artikelen staan er bijvoorbeeld 
ook nieuwsberichten uit tijdschrif-
ten in (die dus niet wetenschappe-
lijk zijn). 

3. Zoek op databanken
Via de site van de mediatheek 
vind je een veelheid aan databan-
ken van uitgevers waarin je kunt 
zoeken naar wetenschappelijke 
artikelen. De mediatheek heeft de 
databanken voor je ingedeeld op 
onderwijsinstituut en opleiding. 
Op NARCIS.nl, dé Nederlandse da-
tabank voor lopend en afgerond 
onderzoek, is te vinden wie er nog 
meer met jouw onderwerp bezig is. 
De HBO-kennisbank.nl is een data-
bank die je toegang geeft tot afstu-
deerproducten van studenten van 
hogescholen, maar hier vind je ook 
de publicaties van lectoren.

Hoe vind ik de juiste 
wetenschappelijke 

artikelen? Tips! 
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TIPS

1.Weet wat je zoekt
‘We merken dat veel studenten niet 
helder voor ogen hebben wat de 
probleemstelling van hun scriptie 
is. Dat moet eerst duidelijk worden, 
anders schiet je met zoeken alle 
kanten op’, tipt Lems.

Meer info: in de mediatheek van je 
locatie of op intranet Hint, ga naar 
‘voorzieningen & services’ en selecteer 
‘mediatheken’. 

Zelf wetenschappelijk onderzoek doen is er 
op het hbo in de meeste gevallen niet bij. Wel wordt 
van een scriptieschrijver verwacht dat hij één of twee 
wetenschappelijke artikelen raadpleegt. En gebruikt. 
Maar hoe vind je zulke artikelen eigenlijk? 
Brenda Lems en Arnaud Zwakhals, informatie-
specialisten bij de mediatheek van de HR, geven tips.
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COLUMN
Bart Siebelink
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EGOKWEKERIJ NEDERLAND
MAILTJE VAN EEN STUDENT: IK KAN DE LES NIET BIJWONEN, 
WANT BLABLABLA. De ene keer ligt het openbaar vervoer 
dwars, dan weer een verplichting elders of is ie ziek. En altijd 
eindigt het met de vraag of ik het werk dan maar per mail kan 
nakijken. Dan zeg ik standaard nee. Niet uit onwil, maar 
ten eerste uit tijdgebrek, ten tweede omdat ik absentie 
niet wil belonen met een voorkeursbehandeling en in de 
derde plaats om het groepsleren niet te laten lijden onder 
allerlei individuele trajectjes. Een gemiste les haal je in bij 
een klasgenoot, niet bij je docent.
Maar dat is niet waarover ik het wilde hebben. Mijn ergernis 
betreft het onderliggende grote plaatje, namelijk de vanzelf-
sprekendheid waarmee wordt verwacht dat er tegemoet wordt 
gekomen aan allerlei individuele afwijkende wensen. Dit speelt 
trouwens niet alleen in het onderwijs, maar in alle lagen van de 
samenleving. Het zit in onze cultuur.
Testvraagje: wanneer heb je voor het laatst een les, vergade-
ring of bijeenkomst meegemaakt waarbij alle leden van de 
groep aanwezig waren? Ik eigenlijk nog nooit. We nemen al-
lang genoegen met een opkomst van driekwart. We geven el-
kaar daarin ook veel ruimte. Gerechtvaardigd door de norm de 
ander vooral maar in zijn waarde te laten. En daar ligt de kern 
van het probleem. Normen en waarden zijn van sociaal bind-
middel eindeloos gedifferentieerd en afgegleden tot op maat 
gesneden verlengstukken van onze ego’s. Met andere woor-
den: We koesteren en bewaken onze persoonlijke normen en 
waarden als de virtuele buitengrenzen van ons ego. Wist je dat 
psychologen het niet respecteren daarvan al beschouwen als 
een vorm van geweld, ook al komt er fysiek geen centje pijn 
aan te pas? Dus laat je die ander maar beter in zijn waarde. Het 
is het gebed van deze tijd. Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons ons ego, zoals wij ook anderen hun ego verge-
ven. Ziedaar het credo van de individualisering, onthechting en 
desintegratie. Welkom in egokwekerij Nederland!
Waar is die ouderwetse saamhorigheid gebleven? Die momen-
ten waarbij iedereen bereid is om al die ego's bij elkaar in een 
kleine ruimte te laten passen. Kan dat nog wel? Jazeker! Laat 
ik bekennen dat ik jokte toen ik schreef mij geen enkele bijeen-
komst met volle bak te kunnen herinneren. Want die bestaan 
wel. Laat ik verklappen dat ze plaatsvinden onder bijzondere 
omstandigheden. Bijvoorbeeld in langwerpige metalen zalen 
met krappe zitplaatsen, lange uitsteeksels en een sierlijke 
staart met een opschrift in de trant van KLM of Transavia. Valt 
het kwartje al? 
Precies! Waarom ontbreekt er zelden iemand in het vliegtuig? 
Of wordt Schiphol soms ook plat gemaild met verzoekjes als 
'Hou hem nog even aan de grond, want mijn vergadering is 
uitgelopen?’ Conclusie: het kan! En dat is goed nieuws, want 
het is een lesje in nederigheid dat we ons op zijn tijd gelukkig 
allemaal laten welgevallen. Niks mis mee.O

Dit is een docenten-wisselcolumn.
Bart Siebelink is docent TEXT & copywriting aan de Willem de 
Kooning Academie. Hij deelt deze column met Bart Bijl (IVL).
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Met twee clubs in de Eredivisie 
en een bovenin de Jupiler 
League is Rotterdam dé 
voetbalstad van Nederland. 
Nu het k-woord al is gevallen 
en de kans op een gevulde 
Coolsingel met de week groter 
wordt, is het belangrijk jouw 
cluppie te steunen. Daarom zocht 
ik de beste plekken uit om een 
goede pot voetbal te kijken.

Op de tribune 
bij Panenka
Sinds kort is Rotterdam een heuse 
sportbar rijker. En dan eens niet 
een bar van het niveau neonlich-
ten, flatscreens in iedere hoek en 
de geur van verschraald bier, maar 
een bar met smaak. Een herenso-
ciëteit is het bijna. Vernoemd naar 
de Tsjechische voetballer Antonín 
Panenka die op het EK in 1976 een 
penalty op legendarische wijze het 
doel in wipte. 
De bar aan de Eendrachtsweg 
heeft in ieder geval alles in zich 
om net zo legendarisch te worden. 
Het oude pand is fraai opgeknapt 
en via een houten wenteltrap 
beland je op de eerste verdieping. 
Wat gelijk opvalt, is de ruim opge-
zette bar die naast een behoorlijke 
collectie gins en whisky’s is op-
gefleurd met vintage accessoires. 
Van een oude bruinleren rugbybal 
tot de bokshandschoenen die zo 
van Bep van Klaveren kunnen zijn 
geweest. The Dutch Windmill hangt 
trouwens aan de muur en kijkt je 
indringend aan.
Maar de echte eyecatcher is de 
tribune van waaruit je de wed-
strijd kunt bekijken. Tientallen 
supporters kunnen hier schouder 
aan schouder op een groot scherm 
van de wedstrijd genieten. Je hebt 
hier de luxe van een café, maar 
mét de sfeer van een stadion. Feit 
blijft dat ik er toch niet graag in 
een Ajaxshirtje tussen zou willen 
zitten. 
Bar Panenka 
Eendrachtsweg 25
panenkarotterdam.com 
O Jonathan van Noord

Met het Legioen 
in ’t Kruispunt 
Een echte Feyenoordkroeg vind 
je natuurlijk alleen op Zuid. Aan 
de Beijerlandselaan kun je bij 
opa Sjors en oma Sjaan van café 
’t Kruispunt iedere wedstrijd van 
Feyenoord kijken. Een zaak voor 
de ras-Feyenoorder, dus het kan er 
bijzonder fanatiek aan toegaan.
Café ’t Kruispunt
Beijerlandselaan 1

Sparta kijken bij Ari
Vernoemd naar de dochter van de 
grootste Spartaan van Rotterdam 
en dat is natuurlijk Jules Deelder. 
Hier juich je de club uit Spangen zo 
de Eredivisie weer in.
Café Ari
Nieuwe Binnenweg 142-A
cafe-ari.nl

Jonathan...
in het voetbalcafé
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ZOË AGASI (23)
Afstudeerder industrieel 

product ontwerpen

ZES DAGEN IN DE WEEK PROFESSIONEEL 
RUGBYEN EN OP JE RUSTDAG STAGE 
LOPEN.  Zo zag het leven van Zoë Agasi er 
de afgelopen maanden uit. Zoë zit in de 
Ladies7, het nationale damesteam waarin een 
variant op het traditionele rugby union wordt 
gespeeld, met zeven in plaats van vijftien 
spelers op een groot veld. Tot augustus 
was het team in de running voor deelname 
aan de spelen in Rio en waren de Ladies7 
fulltime aan het rugbyen. Helaas wisten ze 
zich net niet te plaatsen. En daarom moeten 
ze hun sport nu combineren met werk 
of een studie. ‘Wel woon ik nog steeds in 
Amsterdam waar de Ladies7 trainen’, vertelt 
Zoë. ‘Eerst woonde ik in Breda, studeerde 
ik in Rotterdam en trainde ik in Amsterdam. 
Dat trok ik niet meer. Ik leefde in de trein; 
het enige wat ik er niet deed, was rugbyen. 
Topsport gaat ook over het wegnemen van 
onnodige stress. Mijn verhuizing heeft zeker 
bijgedragen aan mijn ontwikkeling richting 
het eliteteam.’
Zoë baalt van de mislukte kwalificatie, maar 
ze heeft nu wel tijd om af te studeren. En 
als topsporter is er altijd een doel aan de 
horizon. ‘Ik zit een half jaar bij dit team, maar 
ik heb nog niet mijn debuut gemaakt in een 
officiële wedstrijd. Dat is waar ik me nu op 
richt.’O Esmé van der Molen

RUGBY-PROF

WIE BEN JIJ DAN?


