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<GINA BORSJE
Stagiaire illustratie
Vierdejaars WdKA Gina 
combineert een stage bij 
de Volkskrant met één 
dag in de week stage bij 
Profi elen. De zzp-cover 
is van haar hand.

<JAREK VAN DALSEN
Stagiair illustratie
Vier dagen in de week 
loopt Jarek stage op de 
redactie. Volg zijn werk 
op profi elen.hr.nl en 
blader naar p. 14 voor 
zijn illustraties bij het 
zzp-verhaal.

JISKE VAN GAALEN>
Grafi sch vormgever

Art-director Evelien heeft 
er extra handjes bij. 

Vormgever Jiske van 
Studio Uppercase helpt 

haar de komende 
nummers bij de opmaak.

 Aan dit nummer werkten mee: 

twitter.com/profielen    facebook.com/Profielen   profi elen.hr.nl
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Oud-student Bart werkt bij Blendle:

‘Het voelt als een familie. 
We werken, lunchen, drinken 

bier, spelen tafelvoetbal 
en als het laat wordt, 

kan ik altijd wel 
bij iemand blijven slapen.’

IN MEMORIAM

LUUK VAN DER MEER

Geschokt en verdrietig zijn wij na het plotselinge overlijden 
van onze student Ad ondernemen, Luuk van der Meer.

 
Wij hebben Luuk leren kennen als een 'gewoon' zeer goede en zeer gemotiveerde 

student met een groot hart en een enorme passie voor muziek.
 

De verslagenheid bij medestudenten, docenten en medewerkers 
van onze opleiding en ons instituut is groot. 

Wij wensen een ieder heel veel sterkte met het dragen van dit immens grote verlies.

Directie, management, docenten en medewerkers
Opleiding Ad Ondernemen, Rotterdam Academy

February 29, 2016 

Otto Frederick Warmbier (R), 
a University of Virginia student 
who has been detained in North 
Korea since early January, 
bows during a news conference 
in Pyongyang, North Korea, in 
this photo released by Kyodo 
February 29, 2016. Warmbier 
was detained for trying to steal 
a propaganda slogan from 
his Pyongyang hotel and has 
confessed to "severe crimes" 
against the state, the North's 
official media said on Monday. 
Warmbier, 21, was detained 
before boarding his flight to 
China over an unspecified 
incident at his hotel, his tour 
agency told Reuters in January.

MEANWHILE....
 somewhere else in the world
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Kort

Mbo’ers van Turkse, Marok-
kaanse en Surinaamse af-
komst gaan vaker naar het 
hbo dan autochtone leerlin-
gen. Onderzoeker Mehmet 
Day van het Verwey-Jonker 
Instituut heeft daar wel een 
verklaring voor: ‘Al op twaalf-
jarige leeftijd moet iedereen 
voorsorteren op universiteit, 
hogeschool of mbo. Voor al-
lochtonen komt dat weleens 
te vroeg.’ Maurice Crul, hoog-
leraar diversiteit & onderwijs 
aan de Vrije Universiteit, 
voegt daaraan toe: ‘Je ziet dat 
de achterstand van alloch-
tonen in het basisonderwijs 
afneemt naarmate ze in de 
hogere groepen komen. Nog 
een of twee jaar erbij en ze 
zouden net zo vaak als ieder 
ander naar de havo of het 
vwo kunnen.’

30

77%

18,6%

F
O

T
O

: 
L

E
V

IE
N

 W
IL

L
E

M
S
E

WAT: DE OUDERS ONTMOETEN 
HEEL GESCHIKT VOOR: DE PERFECTE SCHOONZOON 
MINDER GESCHIKT VOOR: DE NORMALE MAN, ZONDER STALEN 
ZENUWEN BEOORDELING: ****
Nu Gert en ik een koppeltje zijn, vraagt m’n moeder zeer regelma-
tig (zeg maar dagelijks) naar hem. Nu vragen als: ‘Waar woont ie?’, 
‘Wat doen z’n ouders?’ en ‘Waarom speelt ie gitaar op z’n Facebook-
profielfoto’ zijn beantwoord, zijn we aangekomen bij karaktervragen 
als: Wat vindt hij van je nieuwe schoenen/het feit dat je zonder hem 
op vakantie gaat/de inrichting van je huis?
Ik kan het haar niet kwalijk nemen, mijn aangeboren nieuwsgierig-
heid heb ik van haar, maar na een maand of drie ben ik het een 
beetje beu. ‘Misschien moet je het hem zelf eens vragen’, antwoord 
ik op een avond zonder na te denken op een WhatsAppje. Hier zat 
ze blijkbaar al op te wachten want er volgt direct een voorstel: ‘Zon-
dagmiddag koffie bij jou? Wij nemen wel taart mee.’
Gert stemt toe en start hetzelfde onderzoek als m’n moeder. ‘Wat zijn 
je ouders voor mensen?’, ‘Waar komen ze vandaan?’, ‘Wat vinden ze 
belangrijk?’ en last but not least: ‘Zijn er nog verboden onderwer-
pen?’ Nee, die zijn er gelukkig niet.
Hoe dichter we bij zondag komen, hoe zenuwachtiger ik word. Mijn 
ouders en Gert zijn de belangrijkste en tegelijkertijd meest uitgespro-
ken personen in mijn leven. Het zou dus fijn zijn als ze elkaar een 
beetje mogen want anders zijn gezellige verjaardagen en dergelijke 
een mission impossible.
Die zondagochtend is een aaneenschakeling van stressmomentjes. 
Het huis moet nog opgeruimd, de stofzuigerzak blijkt vol, de bloes 
die Gert aan wil zit in de kreukels en de koffie is op terwijl de super-
markt nog dicht is. Uiteindelijk wurm ik mezelf vijf minuten voordat 
m’n ouders arriveren met stressvlekken en al in een panty. Als dit 
een voorbode is voor de ontmoeting, kunnen we alles maar beter 
afblazen.
Als we drie uur later m’n ouders uitzwaaien en de voordeur dicht-
trekken, kunnen we maar een ding concluderen: het was zowaar 
gezellig. Terwijl we de vaat wassen, piept m’n telefoon. Een berichtje 
van m’n moeder. ‘Leuke schoonzoon, goed gedaan.’ Mission accom-
plished. 

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.

MEET THE PARENTS

VERKERING MET TOSCA
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COLUMN         

Ambitieuze 
allochtonen

Alcohol

Wazzup met de wifi?

30 dagen niet drinken.
Duizenden mensen deden in 

maart mee met de actie IkPas.

van de Nederlanders boven 
de 12 heeft het afgelopen 

jaar alcohol gebruikt. 

Je bent een zware drinker 
als je een keer per week zes 

glazen (man)/vier glazen 
(vrouw) drinkt.

Van de jongeren tussen de 
20 en de 30 is 18,6 procent 

een zware drinker. 

120.000 56.000.000 500
studenten kregen 

een boete.
euro boete 

schreef DUO uit 
aan studenten 
die hun reis-

product na hun 
studie vergaten 

op te zeggen.

408
Een Altijd Vrij 
maandabonne-
ment van de NS 
kost 408 euro 

per maand. Flink 
meer dan de 

boete van DUO. 

De schade was ge-
middeld 500 euro 

per persoon.

97
De boete bedraagt 
97 euro per halve 

maand.

‘Ik heb wel een lekker bed. 
Maar als de zon schijnt, 
gaat mijn moeder erin liggen.’
HR-student JERRY vertelt openhartig over z’n kamer en z’n moeder. 
Meelezen? Ga naar profielen.hr.nl en zoek op ‘kamers kijken’.

Meneer de Jongh
Deze RAC-docent is enorm 
in achting gestegen omdat 

hij door de studentenraad is 
verkozen tot docent van het 

Jaar. (zie p. 24)

'DALER'

STIJGER

Mediatheek
De mediatheek op locatie 
Museumpark is verplaatst. 
Wie ‘m op de begane grond 

zoekt, doet er goed aan even 
af te dalen naar de kelder.

De studenten van de medezeggenschapsraad (sgmr) willen betere wifi en daarom wordt er onderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van het draadloze internet op de verschillende HR-locaties. Ze horen te vaak dat studenten 
geen verbinding kunnen maken of eraf worden gegooid en dat is onhandig omdat er te weinig vaste computers 
beschikbaar zijn. Wordt dus vervolgd. 

Bron: Trimbos-instituut

NIEUWS

Bron: de Volkskrant
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‘Als je de lat hoog legt, gedragen ze zich ernaar.’
Het COM-experiment waarbij studenten in het eerste jaar 60 studiepunten 
moeten halen, lijkt een succes. Lees er alles over op p. 8.

HR heeft 4 master 
topopleidingen
Hogescholen mengen zich in de 
strijd met universiteiten om de 
beste masters. Ze komen steeds 
beter uit de bus. De Keuzegids 
Masters heeft alle opleidingen 
onder de loep genomen en con-
cludeerde dat de Hogeschool 
Rotterdam vier topopleidingen 
heeft (score van 76 of meer) waar-
onder de op een-na-beste master 
van Nederland:
1. Autonome beeldende kunst (96 

punten)
2. Physician assistant (80 punten)
3. Architectuur (80 punten)
4. Stedenbouw (78 punten)
De allerbeste masteropleiding 
komt van het hbo. Met een vrijwel 
perfecte score van 98 laat de 
hbo-master interieurarchitectuur 
van Hogeschool Zuyd alle anderen 
achter zich.
De Keuzegids Masters 2016 is uitgege-
ven door C.H.O.I., www.keuzegids.org.

‘Ik vind het onethisch dat het delen 
van wetenschappelijke informatie verboden 
kan worden.’
En daarom lanceerde de Kazachstaanse wetenschapper ALEXANDRA ELBAKYAN 
de database Sci-Hub waar je illegaal wetenschappelijke artikelen kan downloaden. 
Uitgevers zijn boos, ze lopen 15 tot 30 euro per download mis.

Tips (Bijna) geen geld, toch eten

1
Groenten uit 

VRIEZER en POT 
zijn net zo gezond 
als vers, maar vaak 

veel goedkoper.

2
STAMPPOTTEN 

zijn goedkoop en 
supersnel met boe-
renkool of zuurkool 

uit pot.

3 
Van 1 kilo bloem, 

2 liter melk, 8 
eieren en wat zon-
nebloemolie (nog 

geen 3 euro) bak je 
40 PANNENKOEKEN. 
Stroop en jam zijn 

vast nog wel ergens 
te vinden.

4
Kook veel zodat 
je met je HUIS-

GENOTEN kan eten 
of porties kan 

invriezen.

5 
Geen plastic bakjes 
meer? In ZIPLOC-

ZAKJES kan je 
ook makkelijk een 

portie kwijt.

NIEUWS

Jarek van Dalsen, derdejaars illustratie WdKA

 STRIP 

Kort

de database Sci-Hub waar je illegaal wetenschappelijke artikelen kan downloaden. 

GEVONDEN 
VOORWERPEN 
Museumpark
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HET GEKSTE ‘GEVONDEN VOORWERP’ DAT 
OOIT BIJ RECEPTIONISTE SANDRA GROENVELD 
WERD BINNENGEBRACHT, waren vijf briefjes 
van twintig euro. ‘Nooit opgehaald’, verwon-
dert Sandra zich. ‘Uiteindelijk hebben we het 
maar aan de vinder gegeven, om haar eerlijk-
heid te belonen.’
Ook raar was die ene schoen. ‘Hoe kun je je 
schoen nou niet missen?’ Maar verder zijn 
het vooral USB-sticks, opladers, pasjes, sjaals, 
mutsen, etuis, jassen en boeken. Telefoons en 
computers worden ook vaak gevonden, maar 
die worden meestal dezelfde dag nog opge-
haald. Sandra: ‘Al voor ze hun vraag hebben 
gesteld, weet ik waarvoor ze komen. Dat zie 
ik aan hun krijtwitte koppies. En als dan blijkt 
dat hun iPhone of laptop is gevonden, zijn 
ze natuurlijk harstikke blij.’ O   Esmé van der 
Molen
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DE KRITISCHE BLIK VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (CMR) 
RICHTING HET EXPERIMENT MET DE COMMUNITIES VAN COM 
LEIDDE ENKELE WEKEN GELEDEN TOT EEN PITTIGE REACTIE VAN 
EEN DOCENT. En dat zorgde weer voor een ingezonden brief van 
diezelfde cmr. Reden genoeg om eens aan docenten te vragen hoe 
het gaat. Studenten halen meer studiepunten, maar gaat het ook 
écht goed bij COM? 
Ja, is het antwoord als je puur naar de cijfers kijkt. Studenten van 
de vier communities haalden in de eerste tien weken gemiddeld 
88 procent van hun punten, terwijl dat een jaar geleden nog 62 
procent was. Bij small business steeg het percentage zelfs van 47 
naar 93 procent. 
En ja, verder gaat het ook goed. Docenten blijken zeer te spreken 
over het 60-punten bsa, de onderwijsperiodes van vijf weken en 
over het projectonderwijs. Na vier weken twee tentamens doen, is 
heel anders dan een stuk of zeven tentamens na elke acht weken. 
En dan zijn die tentamens ook nog eens veel beperkter te herkan-
sen dan voorheen. Janine Slootmaekers (entrepreneurship, voor-
heen small business & retailmanagement): ‘Terwijl er vorig jaar nog 
sprake was van uitstelgedrag moeten ze nu gelijk aan de bak.’ Zo 
simpel blijkt het bij veel studenten gewoon te zijn, ziet ook Edwin 
Duijst die zelf net van school komt en voor het eerst voor de klas 
staat bij sportmarketing & management. Duijst: ‘Als je de lat hoog 
legt, gaan studenten zich ernaar gedragen.’ 
Daarnaast hebben de twee vakken waar tentamens over worden 
afgenomen een duidelijke link met het ingevoerde projectonder-
wijs. Rogier Cazemier (hoofddocent entrepreneurship): ‘Het project 
staat centraal, de kennis is ondersteunend. In de oude situatie rea-
liseerden de studenten zich onvoldoende dat de kennis die ze ver-
wierven ook inzetbaar is.’ Nu hebben ze de kennis direct nodig bij 
het project. Cazemier: ‘Ze leren bijvoorbeeld hoe je enquêtevragen 
maakt, en die enquête wordt dan meteen in het project gebruikt.’

  STERKE BINDING 
Voordeel is ook dat de docent in veel gevallen de begeleider van 
het project is. ‘Dat begeleiden gebeurde tot vorig jaar door hogere-
jaars maar nu dus door docenten, ook de duurste docenten', vertelt 
Cazemier die ‘zijn’ eerstejaars acht uur per week ziet.
Het zorgt voor een binding die ook binnen de klas sterker is dan 
voorheen, onder andere door het uitgangspunt dat elke klas een ei-
gen lokaal heeft. Maarten Uwland (sportmarketing & management): 
‘Het idee is dat een docent op bezoek komt bij de klas. Per week 
zijn er steeds twee studenten verantwoordelijk voor het lokaal. Het 
blijkt een plek te zijn waar studenten graag zijn. Als je als docent 
even wat langer in zo’n lokaal blijft, blijven zij ook langer.’

 MINDER ONVOLDOENDES 
Maar studenten blijven studenten, dus het idee om ’s morgens om 
halfnegen vrijblijvend te beginnen en een kwartier later echt van 
start te gaan, heeft het niet gehaald. Het aanvangstijdstip is nu 
halftien en een deel van de studenten is om 14.40 uur ook gewoon 
gelijk vertrokken. Toch zijn de eerste tentamenresultaten gewoon 
goed. Uwland: ‘Er zijn veel minder onvoldoendes en er is bij de stu-
denten een positieve strijd om de hoogste cijfers te halen. En aan 
de onderkant zijn er studenten die graag bij de groep willen blijven 
horen, zij gaan mee in de slipstream.’
Gaat alles dan goed? Nee, natuurlijk niet. Edwin Duijst: ‘Omdat het 
project centraal staat, is de afstemming tussen docenten heel be-
langrijk. Dat moeten we nog beter doen.’ En, het nieuwe eerste jaar 
van COM heet niet voor niets een experiment, maakt Angelique van 

Gelder (global) duidelijk. ‘Je experimenteert ook met werkvormen. 
Wij hadden in de klas iets gedaan met Ren je Rot. De studenten 
vonden dat meer iets voor groep 6…’
Tot slot rijst de vraag of het de studenten niet te makkelijk wordt 
gemaakt. Met colleges en tentamens die minder uitgaan van ken-
nis omdat het ‘slechts’ gaat om de kennis die gerelateerd is aan 
het project. Van Gelder denkt van niet. ‘We bespreken bijvoorbeeld 
vier in plaats van acht modellen, maar gaan wel meer de diepte in.’ 
Uwland geeft aan dat er vooral meer op inzicht wordt getoetst, 
hoewel hij toegeeft dat hij met z’n collega’s wel vraagtekens zet bij 
de vele achten die worden gehaald. ‘We zijn soms een beetje bang 
voor die positieve resultaten maar ik denk niet dat de tentamens 
te makkelijk zijn. Volgens mij betekent het dat de nieuwe onder-
wijsvorm gewoon werkt. En daar mogen we best van genieten.’ O   
Jos van Nierop  

Een uitgebreide versie van dit verhaal is te lezen op profielen.hr.nl, zoek op 
‘COM-experiment’.

NIEUWS

Docenten over 60-punten bsa:

‘Als je de lat 
hoog legt, 
gedragen ze 
zich ernaar’

‘TERWIJL ER VORIG JAAR NOG 
SPRAKE WAS VAN UITSTELGEDRAG 

MOETEN ZE NU GELIJK AAN DE BAK.’

Het 60-punten experiment bij COM mag een half jaar 
na de invoering op z’n minst een voorzichtig succes 
worden genoemd. Profielen vroeg aan docenten waar 
dat succes vandaan komt.
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KINO
 KINO 
 EEN JONGENSBOEK: HOE TWEE GASTEN 
 HET OUDE LANTARENVENSTER TRANSFORMEREN 

INTERVIEW
 Tekst: Saskia Stavenuiter  Fotografi e: Willem de Roon

INTERVIEW

JAN DE VRIES (33) EN FRANK GROOT (26) 
LEERDEN ELKAAR KENNEN BIJ STUDENTEN-
BIOSCOOP KRITERION IN AMSTERDAM WAAR 
ZE SAMEN DE PROGRAMMERING DEDEN. Veel 
filmtheaters vonden ze stoffig en ze had-
den duizend ideeën om dit anders te doen. 
Die kans kregen ze toen ze hoorden dat het 
oude LantarenVenster van bijna 3.000 m2 een 
nieuwe bestemming nodig had. Nu is het bijna 
zover. Deze zomer opent KINO haar deuren. 

Hoe verliep de dag van het goede nieuws?
Frank: ‘We zaten in de kroeg met onze 
telefoon in de hand. Er waren, voor zover 
wij weten, negen bestemmingsplannen bij 
de gemeente binnengekomen. Om twaalf uur 
’s nachts hadden we nog niks gehoord, dus 
we dachten: nou, dat gaat hem niet meer 
worden.’
Jan: ‘De volgende ochtend stuurde ik een 
sms-bom met ‘vertel het nu!’ naar iedereen 
die ik binnen de gemeente ken. Toen kreeg ik 
een telefoontje dat we het waren geworden.’

Hoe groot was de euforie? 
Frank: ‘Jan belde mij op mijn werk bij Rinkel 
Film en ik schreeuwde het natuurlijk uit. Mijn 
collega’s konden niks met mijn extase, want 
ze wisten dat ik weg zou gaan als ik het pand 
zou krijgen.’
Jan: ‘Ik kon niet meer stoppen met lachen en 
juichen. Het was zo’n belachelijk gevoel. Ik 
heb nog nooit zoiets in mijn bezit gehad. Ik 
stond strak van de spanning. Maar nadat de 
adrenaline was weggeëbd, kickte het verant-
woordelijkheidsgevoel in. We dachten: shit, 
we moeten het ook echt gaan doen. Wat dat 
betreft was het wel een rollercoaster aan 
emoties (…) wil je dat laatste niet opschrijven 
alsjeblieft?’
Frank: ‘Haha, doe maar wel.’ 

Waarom koos de gemeente jullie plan? 
Jan: ‘Ik denk dat het te maken had met het 
feit dat ons plan het hele pand behelst. Er 
komt namelijk ook 850 m2 aan kantoorruimte 
bovenin waar mensen uit de audiovisuele sec-
tor werken. Je zou kunnen zeggen dat films 
beneden worden vertoond en boven worden 
gemaakt. De horeca wordt ook belangrijk. 
Mensen die niet naar de film gaan, moeten 
ook een biertje kunnen komen drinken. En 
we vroegen geen structurele gemeentelijke 
subsidie. Dat hielp ook denk ik.’

Transformeerden jullie toen opeens in twee 
echte directeuren? 
Frank: ‘Het is wel erg serieus geld allemaal. Op 
papier hadden we het geld ook al bij elkaar, 
maar nu zijn we zeker het dubbele verder. Het 
pand moeten we voor meer dan 1,5 miljoen 
euro verbouwen. En dan moet er nog van alles 
in. Denk alleen al aan de apparatuur.’ 

Jan: ‘Opeens konden we kwartetten met onze 
Rabobankpassen. Dat was heel raar. Het is een 
grotemenerending. Laatst had ik met de huur-
ders afgesproken. We hadden alleen nog via 
de mail contact gehad. Toen ik beneden op ze 
stond te wachten, liepen ze me gewoon straal 
voorbij. Ze hadden een directeurspersoon ver-
wacht, terwijl ik daar met m’n stoffige harses 
op ze stond te wachten. Het is heel leuk om 
zoiets neer te zetten zonder dat je één keer 
een pak aantrekt.’ 

Zijn er nog lijken uit de kast komen vallen?
Jan: ‘In letterlijke zin is er een hele berg aan 
kleine knaagdieren en vogellijken aange-
troffen in het oude ventilatiesysteem. Er 
zijn roosters opengetrokken waar ladingen 
skeletjes uitkwamen. O, en we hebben ook een 
oude bikini gevonden. Die moet wel tachtig 
tot negentig jaar oud zijn. We hebben hem 
ingelijst.’ 
Frank: ‘En in minder letterlijke zin: asbest. Dat 
was verschrikkelijk. Nu is het allemaal weg, 
maar het heeft een hoop tijd en geld gekost. 
Die hele verbouwing blijft een onzekerheid. 
Elke muur die je aanpakt, elk vloertje dat je 
opentrekt: je weet nooit wat erachter zit. Op 
het moment dat dat klaar is, durf ik de wereld 
weer aan.’
Jan: ‘Oké, dat laatste klonk wel heel 
dramatisch.’

Waar halen jullie toch al die centen vandaan? 
Jan: ‘Van jouw moeder, toch Frank?’ 
Frank: ‘Haha. Nee, we werken samen met 
iemand die in Amsterdam het Volkshotel heeft 
opgezet. Dat is een prachtige plek. Hij is een 
sociale ondernemer die wel verstand heeft 
van hoe je een creatieve vibe in het pand 
krijgt.’ 
Jan: ‘Een vriendin van mij heeft ons aan el-
kaar voorgesteld. Ik denk dat we echt in onze 
handen mogen knijpen dat we direct bij hem 
terecht zijn gekomen. Het is iemand die een 
commerciële insteek heeft, maar zich ook rea-
liseert dat een plek een eigen persoonlijkheid 
nodig heeft. Dat het iets is voor het publiek, 
en niet iets wat ervoor moet zorgen dat wij 
straks in een Audi rondrijden.’ 
Frank: ‘Dus daar komt het gros van de inves-
teringen vandaan. En dan is er nog een aantal 
andere instanties en fondsen dat ons helpt.’ 

Toen filmhuis LantarenVenster naar de Kop 
van Zuid verkaste, bleef er een leeg historisch 
pand achter in de Gouvernestraat. Twee jonge 
Amsterdammers doken erin om een nieuw filmhuis 
te openen: KINO. Nog nooit hadden ze een bedrijf 
opgezet of iets verbouwd. ‘Opeens konden we 
kwartetten met onze Rabobankpassen.’

‘NADAT DE ADRENALINE 
 WAS WEGGEËBD, KICKTE 
 HET VERANTWOORDELIJK-
 HEIDSGEVOEL IN.’
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Hebben jullie weleens mot over beslissingen?
Jan: ‘Af en toe zijn er wel irritaties, maar die 
zijn heel klein. Soms moeten we een financiële 
beslissing nemen en dan zijn we het niet met 
elkaar eens. Ik ben wat dromerig en Frank zit 
meer op het budget. Daar kunnen we dan over 
strijden, maar aan het eind van de dag zorgen 
we dat we goed uit elkaar gaan.’
Frank: ‘We hebben allebei een sterke 
persoonlijkheid, maar we zijn een redelijk 
geoliede machine. We zien elkaar natuurlijk 
ook heel veel.’

Gezellig.
Jan: ‘Ja, we zijn veel samen onderweg. Zoals 
een tripje dat we laatst naar België maakten 
om naar bioscoopstoelen te kijken.’ 
Frank: ‘Het is juist leuk om dat soort beppige 
dingen samen te doen. Of tapijt uitzoeken. 
En dan zitten we soms ’s avonds ook nog in 
de kroeg.’

Verwaarlozen jullie je Amsterdamse vrien-
den niet?   
Jan: ‘Ik ben inderdaad helaas een stuk minder 
te vinden op plekken waar ik ’s avonds nog 
weleens een biertje met ze dronk. Ik ga nu 
nog maar een keer in de twee weken naar 
Amsterdam om op audiëntie te gaan bij mijn 
beste maten. Maar dat is prima.’
Frank: ‘Hier en daar wordt er nog weleens 
een wenkbrauw opgetrokken dat we zon-

der twijfel in één keer naar Rotterdam zijn 
verhuisd. Maar ik denk dat ze ons plan te 
gek vinden.’

Hebben jullie dezelfde filmsmaak?
Jan: ‘Nee, juist niet. Ik ben met Jurassic 
Park en 80's action opgegroeid maar ben 
ook groot fan van Jean-Pierre Melville, 
Tarkovsky en Kurosawa. We proberen alles 
te kijken en elke film op zichzelf te zien. We 
maken een selectie uit de hele wereld.’
Frank: ‘Het gaat niet zozeer om onze smaak. 
Er zijn ook films die we moeten draaien waar 
wij zelf niet de grootste fan van zijn. Variatie 
is belangrijk. Voor klassiekers is er bij ons 
bijvoorbeeld ook ruimte. In Rotterdam wor-
den die nu niet structureel gedraaid en daar 
willen we verandering in brengen.’ 

Jullie hebben geschiedenis en econometrie 
gestudeerd. Hebben jullie daar nog wat aan? 
Jan: ‘Ehm, ik kan heel veel trivia opdreunen? 

Dat is dus alleen leuk voor aan de bar, haha.’ 
Frank: ‘Econometrie heeft mij wel geholpen. Ik 
heb een voorliefde voor cijfers en Excelsheets 
en dat is wel handig want we moeten veel 
begroten, berekenen en voorspellen.’ 
Jan: ‘Het in zes weken een plan voor de 
gemeente uit de grond stampen, dat riep bij 
mij trouwens wel enige flashbacks van mijn 
scriptie op.’

Is een papiertje belangrijk? 
Jan: ‘Ik weet het niet. Het staat bij mij vooral 
leuk op mijn LinkedIn.’ 
Frank: ‘Bij mij dus wel, vooral omdat er wei-
nig econometristen zijn in de filmwereld.’
Jan: ‘Met een beetje geluk, een goed idee en 
veel werk kun je zeker iets doen waarvoor je 
niet gestudeerd hebt. Wij kregen een unieke 
kans die we moesten grijpen. Heel filmisch 
eigenlijk.’O

De realisatie van KINO volgen? Bezoek ze op 
Facebook: facebook.com/KINOrotterdam 
en binnenkort ook op hun eigen website: 
www.kinorotterdam.nl.

EEN VAN DE VONDSTEN 
TIJDENS DE VERBOUWING: 
EEN OUDE BIKINI 
VAN TACHTIG OF NEGENTIG 
JAAR OUD.

INTERVIEW 
KINO

‘KINO IS VOOR HET PUBLIEK, EN NIET IETS WAT 
ERVOOR MOET ZORGEN DAT WIJ STRAKS IN 
EEN AUDI RONDRIJDEN.’

WITTE PABO
DE MINISTER VAN ONDERWIJS JET BUSSEMAKER IS GE-
SCHROKKEN. Niet dat ik dat zelf heb mogen waarnemen - ik 

heb haar al een tijdje niet meer gesproken - maar dat 
zegt ze in een interview met de onderwijsvakbond 

AOb. Aanleiding voor haar ontsteltenis was het be-
richt dat de pabo's ‘steeds witter’ werden. Steeds 

meer een lijkkleur, merkte een van mijn collega's 
niet zonder humor op. ‘Steeds witter’ is het jar-
gon voor ‘minder allochtonen’ en dat is erg, 
kennelijk. 
Nu is het deze keer gelukkig niet zo dat 
blinde paniek om zich heen grijpt en dat er 
allerlei maatregelen worden genomen die 
weer onvoorziene bijwerkingen met zich 
meebrengen. Deze bijwerking was namelijk 

voorzien: ‘Het komt niet als een enorme ver-
rassing. Maar het is een vervelend neveneffect van 

op zich terechte maatregelen’, aldus Bussemaker. Zo is het 
maar net. Het zijn namelijk niet alleen allochtone studenten die 
afhaken voor de pabo. Er komen sowieso veel minder studen-
ten op de pabo af en de reden is zonneklaar: er worden hoge 
eisen aan het instroomniveau gesteld. Dát is uiteindelijk een 
goede zaak, want zoals het voorbeeld van Finland ons laat zien: 
hoe beter opgeleid de leraar, hoe beter het onderwijs wordt. 
Is het erg dat er over een tijdje weinig leraren voor de klas 
staan met een Marokkaanse of Turkse achtergrond? Jet denkt 
van wel. Ik denk van niet. Jets redenering: ‘De samenleving 
moet een plek krijgen op school.’ Hoezo moet de samenleving 
een plek krijgen op school? Wat is dan die samenleving? Die 
bestaat toch niet alleen uit de schijnbare scheiding allochtoon/
autochtoon? De samenleving ís al op school in de vorm van 
de leerlingpopulatie. Jet: ‘Het is belangrijk dat jonge kinderen 
zich kunnen identificeren met degene die voor de klas staat.’ 
Ah, op die fiets. Nog zo'n onbegrepen papegaaiengeluid. Dat 
hoor je vaak roeptoeteren, maar maak er nu eens een voorstel-
ling van. Ik heb mij als kind met van alles en nog wat 'geïden-
tificeerd': indianenopperhoofd, brandweerman, piloot, tot aan 
dinosaurus toe. Ach ja, de kinderlijke fantasie. Maar echt nog 
nooit heb ik me geïdentificeerd met de lieve juf van groep 4 of 
de meester-met-de-losse-handjes van groep 8. Gelukkig heeft 
collegevoorzitter Ron Bormans er een iets nuchterder kijk op: 
‘Kijk naar Rotterdam. Daar hoeven echt niet alleen gekleurde 
leraren voor de klas te staan; autochtone leraren kunnen het 
ook.’ Inderdaad. De primaire zorg van een pabo was en is om 
goede leerkrachten op te leiden, zodat die kunnen zorgen dat 
allochtone kinderen uiteindelijk allochtone studenten worden.
Is het dan niet akelig dat de allochtone schoolverlater geen 
leraar meer wil worden? Misschien, maar in ieder geval niet 
voor de allochtone student zelf. Allochtonen blijven zich toch 
wel emanciperen: ze kiezen alleen ándere studies. Dat doen au-
tochtone studenten ook. We hoeven dus geen betuttelende, zo-
genaamd allochtoonvriendelijke maatregelen te nemen, want op 
die hulp zitten de serieuze studenten zelf allerminst te wachten, 
allochtoon of autochtoon. Zij kunnen zelf wel kiezen.O

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

‘IK HEB MIJ ALS KIND 
MET VAN ALLES EN 

NOG WAT 
'GEÏDENTIFICEERD': 

INDIANENOPPERHOOFD, 
BRANDWEERMAN, 

PILOOT. MAAR ECHT 
NOG NOOIT HEB IK ME 
GEÏDENTIFICEERD MET 

DE LIEVE JUF 
VAN GROEP 4.’

B
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COLUMN
Bart Bijl
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ZZP’ERS KOMEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN. Het zijn creatieve-
lingen die met hun laptops koffietentjes bevolken, IT-specialisten 
die vanuit huis programmeren, docenten die specifieke vakkennis 
overbrengen op studenten, architecten die zich per klus verhuren 
en verpleegkundigen. Hun werkzaamheden lopen enorm uiteen, 
maar ze hebben een ding gemeen: het zijn ondernemers. 
Zodra je diensten of goederen levert en daar een – meer dan sym-
bolische – financiële vergoeding voor ontvangt, ben je volgens de 
Kamer van Koophandel (KvK) een bedrijf. Een ondernemer is een 
zakenman of -vrouw die zijn/haar bedrijf draaiende houdt. Als je 
voor meerdere opdrachtgevers werkt, geen grote financiële risico’s 
loopt en geen personeel in dienst hebt, kan je je als eenmanszaak 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Je bent dan de oprichter 
en baas van je eigen onderneming en mag jezelf zzp’er, zelfstandig 
ondernemer of freelancer noemen. Net wat je leuk vindt. 
Niet iedere zzp’er kiest bewust voor het ondernemersbestaan. In 
sommige vakgebieden zijn er maar weinig banen of is het norma-
ler om helemaal niet in dienst te zijn. Muzikanten, kunstenaars, 
vormgevers en communicatiedeskundigen hebben soms geen an-
dere keuze dan ondernemer te worden. 

 BUSINESSPLAN 
Als je – al dan niet gedwongen – een eigen bedrijf begint, is je busi-
nessplan je beste vriend. In dit document beschrijf je: 

• Wat je van plan bent te gaan doen en onder welke bedrijfsnaam
• Wat jou uniek maakt 
• Hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot je directe concurrenten en 

de rest van de markt
• Wie je klanten zijn en waar je die kan vinden
• Wat je allemaal nodig hebt aan documenten, diploma’s, spullen 

en geld

• Hoeveel startkapitaal je nodig hebt en hoe je daaraan gaat 
komen

• Een kostenoverzicht waarin je duidelijk opschrijft hoeveel geld 
je nodig hebt om je vaste lasten en de boodschappen te betalen

• En een berekening waaruit duidelijk wordt hoeveel je moet om-
zetten/factureren om jezelf te kunnen onderhouden

Als je na het opstellen van dit plan nog steeds denkt dat je bedrijf 
kans van slagen heeft, maak je een planning om te kunnen star-
ten. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel (dat moet en kost 
50 euro), vraag een zakelijke rekening aan en wacht tot je je btw-
nummer krijgt toegestuurd. Nu kan je los. 

 DE BELASTINGDIENST 
Maar niet voordat je de volgende stappen over de Belastingdienst, 
financiën en boekhouding nog even hebt doorgenomen, want on-
dernemen betekent boekhouden. Zeker een dag per maand. Of – 
als je het niet bijhoudt – twee weken aaneengesloten, vloekend, 
terwijl je op zoek bent naar die ene factuur/dat ene bonnetje dat je 
nergens meer kan vinden, maar wel extreem essentieel is voor de 
Belastingdienst. Want de Belastingdienst is je grootste vriend en je 
ergste vijand tegelijk.
Om goed te kunnen inschatten hoeveel je gaat verdienen, is het 
belangrijk om te weten hoeveel geld je overhoudt nadat de 
Belastingdienst zijn deel heeft opgeëist. Over iedere euro winst 
moet je inkomstenbelasting betalen.

 BTW 
Er zijn drie verschillende btw-tarieven: 21 procent, 6 procent en 0 
procent/vrijgesteld. Zoek dus op belastingdienst.nl uit welk tarief 
jij voor jouw dienst of product moet rekenen. Deze tarieven moet jij 
als ondernemer via bonnen en facturen doorberekenen aan je klan-

Van de werkende Nederlanders is een op de tien zzp’er – 
zelfstandige zonder personeel – en dat percentage groeit stevig door. 

Wil jij tijdens of na je studie een eigen bedrijf starten? Met deze 
handleiding kan je direct aan de slag.

ACHTERGROND 
 Tekst: Tosca Sel  Illustratie: Jarek van Dalsen 

WORD IK ZZP’ER
ALS IK LATER GROOT BEN, 
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ACHTERGROND ACHTERGROND 

ten. En de btw die je heft, gaat – minus je eigen aftrekposten – rechtstreeks 
naar de Belastingdienst. Je weet dat je deze centen moet afdragen, dus het 
is handig om ze apart te zetten op een zakelijke (spaar)rekening.

 INKOMSTENBELASTING  
Als de Belastingdienst jou een ondernemer vindt, heb je recht op belas-
tingvoordeel. Dat is omdat ondernemers niet dezelfde voordeeltjes heb-
ben als werknemers. Afgezien van het feit dat je als ondernemer ver-
antwoordelijk bent voor je inkomen – en dus niet iedere maand salaris 
krijgt gestort – krijg je ook geen vakantiegeld en heb je geen recht op 
uitbetaling bij ziekte, een WW- of WIA-uitkering. Ook bouwt je baas geen 
pensioen voor je op, dat moet je zelf doen uit je winst. 
Je bent voor de Belastingdienst ondernemer als: 

• Je meer dan 1.225 uur per kalenderjaar aan je onderneming besteedt
• Je winst maakt/naar winst streeft
• Je meerdere opdrachtgevers hebt of daar in ieder geval naar streeft
• Je zelf bepaalt hoe je je werk uitvoert
• Je kapitaal hebt om te investeren, onder andere in marketing
• Je ‘ondernemersrisico’ loopt als er dingen misgaan (schade, niet beta-

lende opdrachtgevers etc.) 

Als je aan al deze voorwaarden voldoet – en dit kan bewijzen – krijg je 
van de Belastingdienst een paar fijne voordeeltjes: 
 Zakelijke kosten aftrekken 
 Als ondernemer mag je bedrijfskosten van je inkomsten aftrekken. Denk 

aan: een kantoor, een laptop, printpapier, koffie en lunch in dat tentje 
waar je op de wifi werkt, vakliteratuur, zakelijke telefoongesprekken, 
aansprakelijkheidsverzekeringen, hostingkosten website etc.

 Zelfstandigenaftrek
 Alle ondernemers die aan de voorwaarden van de Belastingdienst vol-

doen, mogen gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek. Dit is een be-
drag van 7.280 euro dat je van je belastbare inkomen mag aftrekken. 

 Startersaftrek
 De zelfstandigenaftrek kan voor startende ondernemers worden ver-

hoogd met de startersaftrek. Vanaf het moment dat je je bedrijf bij de 
KvK hebt ingeschreven, mag je in vijf jaar twee keer 2.123 euro van je 
belastbare inkomen aftrekken. 

 Mkb-aftrek
 Wanneer alle andere aftrekposten zijn doorgevoerd, mag je van de 

winst 14 procent mkb-winstvrijstelling aftrekken. 

 ACQUIREREN/PITCHEN 
Nu is het tijd om klussen en opdrachten te gaan regelen. We noemen 
dit acquireren. Kijk eens binnen je eigen netwerk: wie kan je daar 
aanspreken/bellen/mailen voor werk? Zou je wat kunnen doen voor 
je oude stagebedrijf? Bel of mail dan je oud-begeleider. Werkt een 
familielid, vriend of kennis bij een bedrijf dat jou aanspreekt? Vraag 
of je kan worden voorgesteld aan iemand die daar het werk verdeelt. 
Of is er een bedrijf dat je leuk lijkt, maar waar je geen ingang kent 
– dit noemen we koude acquisitie – check dan de bedrijfspagina of 
zoek eens op LinkedIn om te ontdekken wie je moet hebben voor een 
kop koffie. Want een kop koffie, een kwartier tot een half uur, zo veel 
tijd ga je ongeveer krijgen om kennis te maken en een onuitwisbare 
indruk te maken. 
Je zorgt dus dat je op tijd, frisgewassen, in een schoon outfitje en 
belachelijk goed voorbereid op je afspraak aankomt. Zorg dat je weet 
met wie je praat, wat hij voor werk doet, wat het bedrijf doet waar 
hij voor werkt, en bedenk ook van tevoren wat jij voor het bedrijf 
zou kunnen doen. Check zo mogelijk of dat nog niet gedaan wordt. 
Als er plek is voor jouw plan, kan je voorstellen het te gaan doen. Als 
je daar een positieve reactie op krijgt, zet je het plan na het gesprek 
op de mail. Aangevuld met extra informatie over je beschikbaarheid 
en wat het gaat kosten. Dan kunnen daar ook geen onduidelijkheden 
over ontstaan. Met een beetje geluk heb je nu een klus te pakken. 

‘JE ZORGT DUS DAT JE 
OP TIJD, 
FRISGEWASSEN, IN EEN 
SCHOON OUTFITJE EN 
BELACHELIJK GOED VOORBEREID 
OP JE AFSPRAAK AANKOMT.'

BIRGIT HEEFT EEN OPPASSERVICE
Birgit van der Heide (21) zit in het derde jaar van international 
business and management studies en runt Babs Oppasservice. 
Birgit: ‘Toen ik zestien was, heb ik het bedrijf overgenomen 
van een vriendinnetje. We koppelden een paar meiden – vooral 
vriendinnen – aan oppasgezinnen. Ondertussen heb ik dertig 
meiden en een oma die bij zeventig gezinnen over de vloer 
komen. Aangezien er altijd wel iemand ergens oppast, ben ik 
ook altijd met het bedrijf bezig. Tussen de lessen door behan-
del ik aanvragen en pas ik de planning aan. Het afgelopen half 
jaar heb ik stage gelopen bij uitzendbureau YoungCapital. Daar 
heb ik geleerd hoe ik betere sollicitatiegesprekken kan voeren. 
Vroeger nam ik altijd iedereen wel aan. Hoe meer meiden ik 
kan uitzenden, hoe meer geld voor Babs, dacht ik dan. Maar 
door de jaren heen, ben ik strenger gaan selecteren. Echt alleen 
meiden aannemen die geschikt zijn voor oppaswerk, maar 
ik had nog geen idee hoe. Nu weet ik veel beter wat ik moet 
vragen en wat ik wil horen. 
‘Mijn grootste ondernemersuitdaging voor het komende jaar is 
groeien. Ik wil voor het einde van het jaar graag twee keer zo 
groot zijn en daarvoor moet ik zowel meiden als gezinnen wer-
ven. Ik hoop dat ik dat het komende jaar iets over marketing 
kan leren in een minor om zo mijn doel te behalen.’ 
www.babs-oppasservice.nl

MAX ZZP’T IN DE BOUW
Max Leerdam (22) zit in het derde jaar van technische be-
drijfskunde. Als hij niet op school zit of actief is als fractie-
lid voor LPF Westland, werkt hij als zzp’er in de bouw. Max: 
‘Een vriend van mij heeft een groot bouwbedrijf en vroeg 
mij jaren geleden of ik voor hem wilde werken. Daarna volg-
den er meer opdrachtgevers en bleek het handiger en fiscaal 
aantrekkelijker om zelfstandig ondernemer te worden. Ik doe 
sloopwerk, montage en diamantboren wanneer het mij uit-
komt. Als ik tijd heb, neem ik klussen aan. Als ik stage moet 
lopen minder. Omdat ik nog student ben en niet veel belasting 
betaal, kan ik een schappelijker tarief rekenen dan mensen 
die fulltime werken. Voor een ondernemer die zijn geld ver-
dient met zijn vak of handen is de regeldruk in Nederland niet 
te doen. Fiscaal gezien is het een oerwoud. En als je je aan 
de regels houdt met betrekking tot veiligheid en milieu kan je 
geen geld meer verdienen. Voor een poging tot inbraak staat 
een boete van 500 euro, voor het niet-aangelijnd werken op 
het dak een boete van 5.000 euro. Er zijn mogelijkheden om 
door te groeien in de bouw, maar in die posities zie ik mezelf 
niet. Ik heb de ambitie om een master strategisch manage-
ment te gaan doen aan de universiteit en daarna consultant 
te worden. Ondernemen zal ik wel altijd willen blijven doen, 
misschien parttime naast m’n reguliere baan.’ 
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 VAR/MODELOVEREENKOMSTEN 
Als je werk hebt binnengehengeld, willen de meeste opdrachtge-
vers een verklaring zien waaruit blijkt dat je zelfstandig onder-
nemer bent. Door deze verklaring worden zij ontheven van aller-
hande werkgeverslasten. Voorheen vroeg je bij de Belastingdienst 
een ‘verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) aan. Aan het begin van het 
kalenderjaar vertelde je de Belastingdienst wat je van plan was te 
gaan doen en die besloot dan of je ondernemer was of niet. 
Op 2 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wet die 
de VAR overbodig maakt. Ondernemers moeten in de toekomst 
per klus een modelovereenkomst afsluiten. Wat er in dit contract 
moet staan en hoe zo’n contract eruit moet zien, is nog onduide-
lijk. Tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode om dit op orde 
te krijgen. Hoe je tot die tijd je arbeidsverhouding vastlegt, moet 
je met je opdrachtgevers overleggen. Sommigen vinden het oké 
dit ouderwets met een VAR te doen, anderen willen al een mo-
delovereenkomst zien en sommigen stellen korte contractjes op 
met uitzendbureaus of verlonings-/payroll-bedrijven om van het 
gedoe af te zijn.
 
 WAT IS EEN EERLIJK UURLOON? 
Er zijn online allerhande rekenmodellen (bijvoorbeeld op zzpta-
rief.nl) te vinden waarmee je kan uitrekenen hoeveel jij per uur 
moet vragen om je maandelijkse lasten te kunnen dekken. Hou 
bij het berekenen van je uurloon rekening met de kosten die je 
iedere maand maakt om je beroep te kunnen uitoefenen (kantoor-
huur, verzekeringen, pensioenopbouw etc), je vaste lasten en het 
feit dat je waarschijnlijk slechts vijftig tot zeventig procent van 
je werkzame uren kan factureren. De rest van de tijd ben je kwijt 
aan administratie, bedrijfsontwikkeling en het vinden van nieuwe 
klussen. 
In die vijftig tot zeventig procent van de uren die je werkt, moet 
je dus genoeg winst maken om al je kosten te dekken en wat te 
sparen voor maanden waarin het niet zo lekker gaat. Neem nooit 
genoegen met het salaris dat mensen in loondienst verdienen. 
Daar heb jij niet genoeg aan. Voor minder dan 30 euro per uur/ 
240 euro per dag (exclusief btw) zou je eigenlijk niet moeten wer-
ken. Dat kan je namelijk niet betalen. 

 FACTUREREN 
Als je hebt gewerkt, is het verstandig om zo snel mogelijk een 
factuur te sturen. Dit is een documentje (mag een Word-bestand 
of pdf zijn) waarop staat wie jij bent (naam, adres, burgerservice-
nummer, belastingnummer, contactgegevens) wie je opdrachtge-
ver is, hoeveel geld je van hem verwacht, hoe dat bedrag is op-

gebouwd en binnen welke termijn je betaald wil krijgen op welk 
rekeningnummer. Hou er rekening mee dat het vaak een maand 
duurt voordat je betaald wordt. Dat is de wettelijke betalings-
termijn voor alle facturen die binnen de Europese Unie worden 
verstuurd. 
Als je na dertig dagen niet bent betaald, mag je een herinnering 
sturen – al dan niet met een boete. 
Als je eenmalig of wekelijks voor iemand of een bedrijf werkt, 
kan je aan het einde van je werkweek een factuur sturen. Als je 
over een langere periode voor eenzelfde opdrachtgever werkt, is 
het fijn om een keer per maand te factureren. Dat scheelt beide 
partijen werk. 

 TIPS 
• De Kamer van Koophandel heeft een aantal handige, gratis 

cursussen voor starters.
• Check bij de Kamer van Koophandel of jouw beoogde be-

drijfsnaam/ handelsnaam/ merknaam nog beschikbaar is.
• Check of de URL van je beoogde bedrijfsnaam nog beschik-

baar is.
• Heb je een briljant idee voor een onderneming, probeer hier 

dan tijdens je studie al mee aan de slag te gaan. De HR biedt 
(vooral bij de economische instituten) vakken aan die je kan 
gebruiken om een betere ondernemer te worden. Pluis ook 
het aanbod van keuzevakonderwijs uit en selecteer je minor 
erop.

• Het lijkt aantrekkelijk om zelfstandig ondernemer te worden, 
maar dat is het niet altijd. Bedenk goed of je voordeel hebt 
bij ondernemen of dat je misschien beter in loondienst kan 
gaan.

• Het is mogelijk om een paar dagen per week in dienst te zijn 
en daarnaast een eenmanszaak te hebben. Als je de uren-
norm van 1.225 uur haalt, hou je je belastingvoordeel. Als je 
minder uren aan je onderneming besteedt, raak je je voorde-
len kwijt. O

ACHTERGROND ACHTERGROND 

ANDY HEEFT EEN MODEMERK
Andy Au (20) zit in het tweede jaar van technische bedrijfs-
kunde en is sinds 2015 samen met Sérgio Macanji eigenaar 
van het modemerk Salt & Lemon. Andy’s vriendin Olimpia 
Reszka is mede-ontwerper in het bedrijf. Andy: ‘Op de havo 
ontwierp ik met twee klasgenoten voor het eerst een trui. 
Mensen vonden hem cool en voor ik het wist hadden we 
het kledingmerk Giff opgericht. Door gebrek aan goede sa-
menwerking besloten we ermee te stoppen. Vorig jaar was 
het weer raak: met Sérgio startte ik Salt & Lemon. We ma-
ken ieder seizoen een collectie met invloeden uit een land, 
continent of cultuur om mensen van verschillende culturen 
samen te brengen. Afgelopen seizoen was het Afrika, komend 
seizoen wordt het weer een ander thema. We doen research 
en als we een beeld hebben, gaan we aan de slag. Onze sei-
zoencollecties zijn exclusief, we maken er beperkte aantallen 
van. Daarnaast hebben we de meer basic Essential collecties 
die we blijven produceren.
‘Het bedrijf kost me iedere dag een paar uur tijd, maar het 
gaat ongemerkt omdat ik het zo leuk vind. Ik heb ontdekt dat 
ondernemen echt m’n passie is. Het is best lastig om het te 
combineren met studeren. Daarnaast sport ik ook veel, waar-
door ik constant prioriteiten moet stellen en dat gaat meestal 
ten koste van m’n studie.’
http://www.saltandlemonclothing.com

'OP 2 FEBRUARI 
HEEFT DE EERSTE 
KAMER INGESTEMD 
MET EEN WET DIE 
DE VAR OVERBODIG 
MAAKT. 
ONDERNEMERS 
MOETEN IN DE 
TOEKOMST PER KLUS 
EEN MODELOVER-
EENKOMST AFSLUITEN.' 
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 Aangenaam, 
 dit zijn de beste docenten van de HR. 
 En de allerbeste, dat is Adriaan de 
Jongh. Vorige maand werd hij verkozen 
tot winnaar van de Docent van het 
jaar-verkiezing.

DE BESTE DOCENTEN      VAN DE HRDE BESTE DOCENTEN      VAN DE HRDE BESTE DOCENTEN      VAN DE HRDE BESTE DOCENTEN      VAN DE HRDE BESTE DOCENTEN      VAN DE HRDE BESTE DOCENTEN      VAN DE HR

‘Mijn missie is studenten inspireren en 
stimuleren te leren. Leuk is dan dat ik 
regelmatig mails van oud-studenten 
krijg waarin ze vertellen hoe het met ze 
gaat, waar ze werken en of ze misschien 
een gastcollege kunnen verzorgen.’

‘Met twee collega’s heb ik een 
struikelvak uit jaar 1 op de schop 
genomen. Het slagingspercentage is 
enorm gestegen. Een aantal studenten 
dat het vak voor de tweede keer deed, 
is naar ons toegekomen om te bedanken 
voor de manier waarop we het vak dit 
jaar hebben gegeven. Dat geeft een kick.’

‘Een student zei een keer: 
“Ik wou dat het op de 
middelbare school zo 
duidelijk was uitgelegd, 
dan was het een stuk beter 
gegaan.” Daar doe je het 
voor.’

Matthijs van Zuilen (34) 
10 jaar bij de HR
Opleiding: international business 
and management studies (RBS)

BEELDREPORTAGE 

‘Werken als docent 
is vooral mooi als 
je mag meemaken 
dat een student 
zijn passie voor een 
vak ontdekt. Of de 
eerste keer dat ik 
trotse studenten, die 
ik vanaf het eerste 
jaar had begeleid, 
hun diploma mocht 
uitreiken.’

Niels Kropman (37)
4,5 jaar bij de HR
Opleiding: vastgoed & 
makelaardij (IGO)

‘Wat ik leuk vind in mijn werk is 
de groei van studenten te zien: de 
voltijders die zich van onzekere, 
beginnende beroepsbeoefenaar 
naar professional ontwikkelen en de 
deeltijders die zich staande houden 
tussen werk, studeren en privé.’

Pascal van Schajik (40)
6 jaar bij de HR
Opleiding: pedagogisch educatief 
medewerker (RAC)

Steve Abdoelhamid (53) 
1,5 jaar bij de HR
Opleiding:  commerciële economie, 
community global marketing
 & sales (COM) 

Matthijs Glerum
6 jaar bij de HR
Opleiding: 
bedrijfseconomie 
(IFM)

Yamina Allali (30)
4,5 jaar bij de HR
Opleiding: accountancy (IFM)

‘Na vierenhalf jaar 
voelt het werk als 
HR-docent nog 
steeds niet als 
werken. Het is heel 
bevredigend om te 
kunnen bijdragen 
aan het vertrouwen 
van studenten 
in hun eigen 
mogelijkheden.’

‘Ik heb meegewerkt 
aan de ontwikkeling 
van het nieuwe 
curriculum van 
global marketing & 
sales. Vanaf dag 1 
kon ik ermee aan de 
slag. Dat was zowel 
voor mij als de 
studenten een hele 
ontdekkingsreis.’

Jeroen Langedijk (34)
4,5 jaar bij de HR
Opleiding: watermanagement 
(EAS)

  Fotografi e: Levien Willemse 



Okke de Jong (44)
9 maanden bij de HR
Opleiding: 
crossmediale 
communicatie (RAC)

‘Ik vind het geweldig 
als studenten een 
opdracht inleveren 
waar ik een 9 voor 
kan geven. Niet 
alleen omdat ze de 
lesstof begrepen 
hebben, maar ook 
omdat ze een stapje 
verder zijn gegaan 
en iets unieks 
hebben afgeleverd. 
Dan weet ik dat ik 
goed bezig ben en 
dat die studenten 
later goed terecht 
zullen komen.’

‘Ik krijg al zes jaar energie van 
studenten die zo enthousiast 
worden van onderzoek in 
het laboratorium dat ze zich 
spontaan gaan verdiepen in 
de theorie en de juiste vragen 
gaan stellen. Sowieso vind ik het 
fantastisch om met studenten 
over mijn vakgebied te praten.’

Joris Berding (35)
6 jaar bij de HR
Opleiding: chemie (EAS)

‘Ik krijg ongelofelijk 
veel energie van 
het lesgeven aan 
en omgaan met 
studenten.’

Gerard Cloosterman (65)
12,5 jaar bij de HR, bijna met pensioen
Opleiding: bouwkunde (IGO)

‘Ik geef bijspijkercursussen 
wiskunde en natuurkunde 
voor aankomend studenten. 
Dit jaar is het me gelukt om, 
zonder de inhoud van de cursus 
te veranderen, 80 procent te 
laten slagen. Dat is hoog voor 
technische vakken. Overigens 
vind ik het contact met de 
studenten en de positieve reacties 
op mijn lessen net zo belangrijk.’

René 
Hoogendoorn 
(23)
2 jaar bij de HR
Opleidingen: 
maintenance 
& mechanics, 
engineering (RAC)

‘Bevredigende momenten: 
ik heb er genoeg. Zoals 
de verschijning van het 
boek Infratecture van het 
gelijknamige lectoraat 
waar ik als onderzoeker 
aan heb meegewerkt. 
Of terugkomen van een 
excursie en horen dat 
de thuisblijvers hebben 
genoten van de verhalen 
die we hen hebben 
gestuurd. Studenten met 
wie je een leuke band hebt 
als professional de wereld 
zien intrekken…’

Peter Volken Smidt (39)
8 jaar bij de HR
Opleiding: ruimtelijke 
ordening en planologie (IGO)

de winnaar
Adriaan de Jongh

DE BESTE DOCENT-VERKIEZING

lees zijn verhaal op 
de volgende bladzijde

Yvette Verhoef (32) > 
2,5 jaar bij de HR

Opleiding: mens en techniek, 
afstudeerrichting gezondheidszorg 

technologie (EAS)

‘Ik ben arts en 
geef de medische 

leerlijn. Het is leuk 
om studenten te 
zien opveren bij 

interessante feitjes 
of te motiveren in 

een persoonlijk 
gesprek. En als ze 

dan trots komen 
vertellen dat ze 

na hard studeren 
hun toets hebben 

gehaald, ben ik 
helemaal tevreden.’



INTERVIEW WINNAAR

‘Hoe gaat het nou met Kareltje?’ Die vraag 
krijgt Adriaan de Jongh nog weleens van oud-
studenten. Kareltje is een belangrijk personage 
in zijn lessen. ‘Kareltje doet alles wat verbo-
den is. Hij is een jaar of twaalf en gooit stenen 
door de ruiten. Laatst kocht hij zelfs een quad. 
Ik verzin dat gewoon ter plekke, maar vervol-
gens is de vraag: Wie is hiervoor aansprake-
lijk? Of ik heb een testament dat bestaat uit 
drie artikelen: 1. Ik onterf mijn vrouw, 2. Mijn 
beide zonen onterf ik ook, en 3. Alles gaat naar 
Beppie. Mag dat? Zo pluizen we lastige juridi-
sche thema’s uit.’

 ENERGIE 
Als oud-rechter heeft Adriaan de Jongh alle 
kanten van het recht gezien en die kennis 
neemt hij mee het klaslokaal in. ‘Na mijn stu-
die werd ik geselecteerd voor de opleiding tot 
rechter. Die duurde zes jaar waarvan ik twee 
jaar als hulpje van de rechter werkte, twee jaar 
als officier van justitie en twee jaar als advo-
caat. Toen ik na mijn opleiding in afwachting 
was van mijn benoeming tot rechter kwam het 

Amerikaanse bedrijf Procter&Gamble (P&G) 
langs met an offer I couldn’t refuse. Het gaf me 
de kans om een jaar met mijn gezin in Amerika 
te wonen, in Cincinnati, Ohio. Een geweldige 
tijd die onze blik heeft verruimd. 
‘Eenmaal terug in Nederland wilde ik naast 
mijn werk bij P&G ook graag lesgeven. In 1979 
begon ik daarmee aan De Haagse Hogeschool 
en in 1985 kwam ik in dienst bij de HES. In 
het eerste jaar had ik welgeteld één studente. 
Mijn verdere werkzame leven heb ik altijd een 
avond in de week lesgegeven. Ook toen ik bij 
P&G vertrok en weer terugging naar de rechter-
lijke macht. Dat was overigens niet van lange 
duur, want hoewel het werk als rechter inte-
ressant was, vond ik de collega’s saai. Ik was 
veel te dynamisch en dus vertrok ik in 2000 
naar Unilever, de concurrent van P&G. Daar ben 
ik tot 2009 gebleven. Ik was zestig jaar toen 
ik stopte en zat nog vol energie. Ik dacht: laat 
ik eens kijken of ik ook overdag kan gaan les-
geven. Mijn aanstelling van 0,2 fte werd 0,4. 
Daarna 0,6 en niet veel later werkte ik fulltime 
op de hogeschool.’

 ZEG MAAR U 
‘Als docent wil ik studenten de wereld van het 
recht leren kennen. Ze denken vaak dat het 
saai is. Ik vertel ze dan dat ze elke dag met 
recht te maken hebben. Als ze de metro instap-
pen, zijn ze al een overeenkomst met RET aan-
gegaan. Recht is overal. 

‘IK SPREEK STUDENTEN 
AAN MET U 
EN BEHANDEL ZE 
ALS VOLWASSENEN.’

DE BESTE DOCENT

'Maar daarnaast wil ik studenten ook res-
pect bijbrengen. Dat doe ik door ze met u 
aan te spreken en ze als volwassenen te be-
handelen. Als ze ’s ochtends om half negen 
in de klas zitten en ze hebben nog niet ont-
beten, ga ik ze niet verbieden te eten. Het 
zijn volwassen mensen; ik vraag ze alleen 
om er geen herrie bij te maken. Dat stellen 
ze zeer op prijs.'
‘Ik ben ook duidelijk in wat ik van ze ver-
wacht en wat niet. Ik ga op tentamens geen 
details vragen. Studenten moeten de basis 
van ons recht kennen, en ik heb liever dat 
ze dat echt goed snappen dan dat ze details 
van een wetsartikel kunnen reproduceren. 
De basis is vaak al lastig genoeg, zeker ook 
omdat recht een talig vak is. Studenten die 
thuis niet in het Nederlands zijn opgevoed, 
hebben vaak moeite met de juridische taal. 
“Meneer de Jongh, wat is onverwijld?” Of ze 
vragen “wat is beding”, en spreken het dan 
uit als “bééding” waardoor het woord niet 
meer herkenbaar is. Taalachterstand weg-
werken zou echt prioriteit moeten hebben, 
in het belang van deze studenten.’
De Jongh vindt dat hij veel terugkrijgt als 
docent. ‘Ik ben dan ook een echte lesboer. 
Laat mij maar voor de klas staan; een ver-
gadertijger ben ik niet. Waarom ben je nog 
niet met pensioen, vragen mensen weleens. 
Dan zeg ik: ik heb geen geraniums en ik kan 
ook niet golfen. Toch ben ik van plan om op 
mijn zeventigste te stoppen. Het moet niet 
gênant worden, natuurlijk. Bovendien ben 
ik 41,5 jaar gelukkig getrouwd met Marie-
Thérèse die mij altijd heeft gesteund in 
het lesgeven en ook heeft geholpen bij het 
nakijken. Ik heb twee fijne zoons en twee 
leuke kleinkinderen. Ik ben een heel geluk-
kig man.’O Esmé van der Molen

De verkiezing tot docent van het jaar werd 
georganiseerd door de studenten van de 
medezeggenschapsraad.

‘SCHRIJF MAAR OP: 
 IK BEN EEN LESBOER’ 

Hij is 67 jaar en heeft een carrière achter de rug 
als rechter en jurist bij multinationals. 
Daarnaast geeft hij al dertig jaar les aan 
de HR, waar studenten van zijn juridische kennis 
en voorkomendheid kunnen leren. 
De docent van het jaar is Adriaan de Jongh, 
werkzaam bij IBK, RAC en IFM.HIER NOG EEN 

QUOTJE ALS HET  
KAN BLALBLA BLA 
JSJHSJDHGJHD
SDFKDFSKJ

'IN MIJN EERSTE 
JAAR ALS DOCENT 
BIJ DE HES HAD 
IK WELGETELD ÉÉN 
STUDENT'
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Adriaan de Jongh
docent recht
BIJ HR: sinds 1985
INSTITUTEN: IBK (bedrijfs-
kunde), RAC (Rotterdam 
Academy) en IFM (financieel 
management)
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Terwijl de iPhones tijdens zijn studie net populair werden, 
bouwde Bart Nijland (24) buiten de lessen om juist Android-
appjes. Na te hebben gewerkt aan grote merken als Booking.com 
is hij nu Android-developer bij Blendle.

ELKE OCHTEND BEGINT NIJLAND IN DE TREIN AL MET WERKEN. Hij 
woont in Breda en moet anderhalf uur reizen om naar zijn werk in 
Utrecht te komen. Blendle is een jonge, razendsnel groeiende start-
up die het mogelijk maakt om online losse kranten- en tijdschrift-
artikelen te kopen. ‘De cultuur bij Blendle is fijn. Alles kan. Als pro-
grammeur ben je de hele dag bezig met complexe dingen en dan 
komt het weleens voor dat je je dag niet hebt. Dan kan ik gewoon 
naar huis gaan. Het bedrijf is resultaatgericht, niet tijdgericht. En 
ook al komen er steeds meer mensen bij; het voelt als een familie. 
We werken, lunchen, drinken bier, spelen tafelvoetbal en als het 
laat wordt, kan ik altijd wel bij iemand blijven slapen.’ 
De studie mediatechnologie was voor Nijland een logische keuze, 
omdat hij iets met computers wilde doen. De basis van het pro-
grammeren heeft hij op de HR geleerd en daar heeft hij veel aan 
gehad. Omdat de iPhone 3 in 2009 net uitkwam, was Android niet 
zo populair meer. Om zichzelf te onderscheiden, is Nijland juist 
daarmee gaan werken. Hij begon zelf apps te maken. ‘Heel kleine 
simpele apps, hoor. Bijvoorbeeld een waarmee je per dag de 25 
meest populaire tweets kon zien. Op school werd er niet veel aan-
dacht besteed aan mobile. Dat was wel jammer. Misschien kwam 
dat ook omdat de docenten de kennis niet hadden.’

GROTE VERANTWOORDELIJKHEID
Na zijn afstuderen ging hij aan de slag bij een klein bedrijf in Breda 
waar hij bouwde aan een kalenderapp. Al snel had hij het daar ge-
zien, omdat hij meer wilde leren. Nijland belandde bij een bedrijf 
dat apps maakte voor grote merken als Pathé en Buienradar. ‘Op 
mijn eerste werkdag werd ik meteen op een project gezet voor een 
nieuwe klant: Booking.com. Ik wist daar helemaal niks van, alleen 
dat je er hotels mee kan boeken. Ik mocht er heel vette dingen 
doen, zoals zorgen dat een verdwaalde klant de route naar het ho-
tel offline op de app krijgt te zien. Maar ik heb daar vooral geleerd 
hoe het is om bij een groot bedrijf te werken. 
‘Toen ik via LinkedIn door Blendle werd benaderd, dacht ik: dit wil 
ik wel meemaken, werken bij een start-up. Het is een concept waar 
ik achter sta en ik kreeg een grote verantwoordelijkheid: alleen het 
design voor de app lag klaar. Nu werken we met z’n drieën en een 
stagiaire aan de Android-app. 
‘Je hoort weleens dat mensen het liefst bij bedrijven als Google of 
Facebook belanden. Als ik die kans zou krijgen, weet ik niet of ik 
dat zou willen. Je schijnt daar echt een nummertje te zijn. Nee, ik 
wil hier nog een hele tijd blijven. Binnenkort verhuis ik met mijn 
vriendin naar Utrecht.’ O Saskia Stavenuiter

Bart Nijland
Tot 2013: 
mediatechnologie
Nu: 
Android-developer bij Blendle

 GEMIST OP DE HR: 
 ‘We kregen bijna geen financiële vakken, terwijl je 
in de praktijk vaak aan een budget gebonden bent.’

UIT IN ROTTERDAM

Hopper Noord
In het opkomende Oude Noorden heeft Rotterdams bekendste koffiezaak onlangs 
een tweede filiaal geopend: Hopper Noord. De ruime en lichte zaak aan het 
Zwaanshals heeft rijkelijk plaats voor de bar en de machines en achterin de zaak 
vang je nog net een glimp op van de Giesen koffiebrander. Hier wordt on the 
spot gebrand, mensen! Neem plaats op een van de oude schoolstoeltjes en laat 
je vooral adviseren door het personeel. Hopper staat namelijk bekend om het 
grote aanbod van zetmethoden. Zo zijn er meerdere soorten filterkoffie die sterk 
uiteenlopen qua smaak. Waar ze absoluut uniek in zijn, is de koffie toebroek: een 
Indonesische manier van koffiezetten waar de koffie in het glas wordt gegoten, 
met als resultaat een kruidige maar toch subtiele smaak. Ook handig: het tap-
kraantje in de hoek waar je een gratis refill water kunt halen. 
Zwaanshals 474 

Bonus: 
Het Hoofdkantoor van 
Man Met Bril Koffie
Op deze lijst mag Het Hoofdkantoor niet 
ontbreken. Door zowel het tijdschrift 
Esquire als het AD werd deze zaak uitge-
roepen tot beste koffiebar van Neder-
land. Tip: schuif gewoon aan op een van 
de krukjes en laat je verrassen door de 
barista’s. 
Vijverhofstraat 70
O  Jonathan van Noord

Jonathan drinkt
(WEER) KOFFIE

NOC-NOC
Als je je afvraagt wat NOC-NOC betekent: 
No Ordinary Coffee|Not Only Coffee. En dat 
er geen ordinary koffie wordt geschonken, 
ontdek je snel. Maar eerst over de bar. Het 
pand aan de Botersloot heeft aan beide kanten 
ramen, waardoor er ook op een sombere dag 
veel licht binnenkomt. De knusse inrichting 
met goede akoestiek maakt van NOC-NOC 
zowel een fijne zaak om je dag in te beginnen 
als om in te werken. NOC-NOC brandt zelf geen 
koffie, maar wisselt regelmatig van koffiemerk. 
Daardoor is het vooral handig dat je bij iedere 
soort koffie en bij iedere zetmethode (espresso 
of juist filterkoffie) een kaartje krijgt met infor-
matie over het land en de smaak van de koffie. 
Persoonlijk favoriet is de filterkoffie, met een 
zachte, lichtzure smaak. 
Botersloot 28

Vroeger was het simpel: koffie zette je met 
een filter en je dronk je kop zwart of met 
melk en suiker. Tegenwoordig is dat wel 
anders door de komst van zogenaamde 
specialty coffees. Sindsdien ben ik een 
echte liefhebber en ik laat je graag zien 
waar je deze unieke koffies met een 
bijzondere smaak kunt drinken. 

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘De basis van het programmeren. Je kunt het 

ook op internet opzoeken, maar een docent 
werkt veel motiverender.’

Apps bouwen 
bij Blendle 
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NIKUSIA KOOIJMANS (20)
Tweedejaars international 
business and languages

WIE BEN JIJ DAN?

NIKUSIA TIMMERT HARD AAN 
DE WEG OM GROOT TE WORDEN 
ALS DJ. Ze draait op feesten in 
Studio 21 maar ook gewoon in 
een dorpskroeg in Brabant. ‘Om 
naamsbekendheid te krijgen 
moet je elke kans aangrijpen.’ 
Iedere avond plant ze een uurtje 
om thuis te oefenen. ‘Als ik een 
mixtape opneem, sta ik te sprin-
gen en dansen in mijn kamer. 
Deze set hebben ze in alle clubs 
staan. Ik ben er erg trots op. Het 
was een hele investering dus ik 
draai mijn kamerdeur altijd goed 
dicht als ik wegga.’
De huur van haar kamer kan 
ze betalen door het draaien op 
feestjes, maar ze noemt zichzelf 
nog wel een hobby-dj. ‘Ik kan er 
niet van leven. Daarnaast vind ik 
school veel te belangrijk. Ik ben 
erg actief binnen de school. Ik 
zit in het Programme Advisory 
Committee en ik ben klassenver-
tegenwoordiger. Als ik alles zou 
opgeven voor het draaien, zou 
ik dat zonde vinden van mijn 
slimheid.’
Maar de hele wereld rondvliegen 
om alle feestjes af te gaan, dat 
is toch wel haar droom. ‘Ik weet 
dat ik nog een lange weg heb te 
gaan. Ik ben nu bezig met het 
produceren van eigen nummers, 
logo’s en een website. Als ik me 
goed focus, moet het echt wel 
lukken om bekend te worden.’O 
Saskia Stavenuiter

Nikusia volgen in haar weg naar 
succes? Ga naar: facebook.com/
DJNikusia

MET DJ’EN 
DE HUUR BETALEN


