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Johannesburg, Zuid-Afrika, 4 oktober 2016
Studenten van de University of the Witwatersrand zingen en dansen tijdens een confrontatie met de politie.
REUTERS/Siphiwe Sibeko

I N MEMO R I A M

Mike Neuen
Mike was sinds 1 september student van de lerarenopleiding maatschappijleer. We hebben
hem leren kennen als een enthousiaste en betrokken student die klaarstond voor anderen.
Volkomen onverwacht is Mike, 36 jaar oud, op 11 oktober overleden.
Te vroeg, te snel en voor ons onbegrijpelijk.
Directie en medewerkers
Instituut voor Lerarenopleidingen
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Hoe maak je een
betrouwbare toets?

‘ De manier waarop de HR
omgaat met diversiteit
heeft iets schizofreens.’
Lees het interview met docent
en opiniemaker Halil Karaaslan op p.14

Aan dit nummer werkten mee:
FERNANDO LEON >
Illustrator

< ANNE HOSPERS
Fotograaf

Fernando trok de
stoute schoenen aan en
stuurde onze artdirector zijn portfolio. De
illustrator uit Arnhem
haalde zo zijn eerste
Profielen-opdracht
binnen (p.22).

< ESMÉ VAN DER MOLEN
Eindredacteur

Anne is gespecialiseerd
in portret- en lifestylefotografie. In dit
nummer komen beide
specialismes samen in
de beeldrepo (p.18) en
Jonathans rubriek
(p.27).

ARTIKELEN OF ILLUSTRATIES GEHEEL OF GEDEELTELIJK OVER TE NEMEN.
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Hibo Abdi doet zaken in Irak
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Esmé trof docent
maatschappijleer Halil
Karaaslan in Schiedam.
In de klas praten over
Parijs, Brussel of de
coup in Turkije is
dagelijkse kost voor
hem.
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NIEUWS

SCORES
DOCENTENTEAMS

2

IK BEN
VERLIEFD
OP EEN
STUDENT

Lero Wiskunde

58

(volgens de Keuzegids)

LIEVE TOSCA

Dat is 12 punten meer dan vorig jaar.

GROOTSTE STIJGER
GROOTSTE DALER

Collegegeld betalen per studiepunt
! @ #W % ^ & * ( ) _ U

Van 2 opleidingen (lero
aardrijkskunde en lero
natuurkunde) scoren de
docententeams een ++

12

+

een 0 (gemiddeld)

STUDENTEN MOGEN BINNENKORT COLLEGEGELD PER STUDIEPUNT BETALEN als ze worden opgeslokt
door mantelzorg, jonge kinderen of de medezeggenschapsraad. De ministerraad heeft ingestemd met een
experiment. Het voorstel kwam van VVD en PvdA die het plan samen met studentenorganisaties ISO en LSVb
bedachten. De Universiteit en Hogeschool van Amsterdam willen ermee aan de slag. De Tweede en Eerste
Kamer mogen nog commentaar leveren op het experiment en ook de Raad van State zal zich erover buigen.

21

–

opleidingen krijgen een – (min)

2

Bron: HOP

‘Taal is ideologisch’
4

Lero Nederlands

chemische technologie en
international business &
languages een - -

aldus WIM DE VILLIERS, de rector van de Universiteit Stellenbosch. Het Afrikaans is
daar niet langer de eerste onderwijstaal. Die beslissing zorgde voor ophef.
Zie ook p.2

++ =sterke groep, + =beter dan gemiddeld, 0 =gemiddeld, - =lager dan
gemiddeld, - - =zwakke groep. De scores
zijn het oordeel van studenten over
docenten: de inhoudelijke en didactische
kwaliteit, begeleiding en feedback.

Bron: Knack

Bron: Keuzegids hbo 2017

47

Bron: Elsevier, Beste studies 2016

HR dertiende op ranglijst Elsevier
Elsevier publiceerde eind september een ranglijst
met universiteiten en hogescholen op haar site.
Daaruit bleek dat de Hogeschool Rotterdam veel
minder ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’ studenten heeft dan andere hogescholen. Van de 64 HRopleidingen die Elsevier voor deze ranglijst beoordeelde, scoorden er 24 onder het gemiddelde en 9 erboven.
Met die score eindigt de HR als dertiende van de zestien grote
hogescholen.
Elsevier gebruikt net als de Keuzegids (zie p.8) de Nationale
Studentenenquête als basis. Elsevier meet echter alleen hoeveel
studenten tevreden of zeer tevreden zijn over hun opleiding in
het algemeen (en vervolgens ook over zaken als de faciliteiten, de docenten, de toetsen, het onderwijs en de organisatie
daarvan).
De ontevreden, zeer ontevreden en neutrale antwoorden doen
simpelweg niet mee.
Top 3
Lero Natuurkunde
Lero Aardrijkskunde
Financial services management

76 punten
73 punten
69 punten

+11
-3
+5

Hekkensluiters:
Lero Nederlands
Small business
Ergotherapie

47 punten
46 punten
45 punten

-10
-7
-5

De volledige lijst vind je op onze site: profielen.hr.nl, zoek op ‘Elsevier’
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Ik ben verliefd op een student. Vorig jaar viel ze me al op, maar
toen heb ik professionele afstand gehouden omdat ik wist dat ik
als een blok voor haar zou vallen als ik haar beter leerde kennen.
Dat is dus gebeurd. Deze zomer kwam ik haar toevallig tegen op
een festivalletje en we raakten aan de praat. Van het een kwam het
ander en we hebben het heel leuk samen. Nu zit ze dus bij me in de
klas. We proberen het contact tot een minimum te beperken, maar
dat is heel lastig. Hoe moeten we verder?
Een anonieme docent

Dat is 10 punten minder dan vorig jaar.

opleidingen scoren een +

29
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Lieve Tosca,

Lieve anonieme docent,
Je kunt helaas niet kiezen wie je aantrekkelijk vindt. Dat gebeurt vaak
buiten je eigen wil om. Je kan wel kiezen of en hoe je ernaar handelt.
Tot de zomer heb je een duidelijke keuze gemaakt, maar daarna ging
het ‘mis’. Je werd verliefd en het is wederzijds. Iets wat zowel fantastisch is als een beetje onhandig, gezien jullie relatie op deze manier
niet mag bestaan van de HR.
En dat ligt niet aan jullie, maar aan de rollen die jullie vervullen. Zoals
cvb-lid Angelien Sanderman niet aan een onderwijsdirecteur mag zitten, mag een onderwijsmanager het niet met een docent aanleggen
en zijn studenten verboden terrein voor jou. Jij moet haar dingen
leren en haar werk beoordelen. Het is de bedoeling dat dat objectief
gebeurt en dat is lastig door een roze bril.
Een relatie met een student is ongewenst. In de gedrags- en integriteitscode van de HR staat: ‘Ik zal, in het geval dat een affectieve
relatie ontstaat met een medewerker of met een student, de normen
van professionaliteit en onpartijdigheid in acht nemen. Voor mij als
medewerker betekent dit dat ik in het geval van een relatie met een
ondergeschikte of met een student, daarvan direct melding doe aan
mijn leidinggevende. Deze melding zal met de grootst mogelijke discretie worden behandeld en leiden tot een oplossing die onderlinge
afhankelijkheid uitsluit.’
Het is dus zaak om je zo snel mogelijk bij je manager te melden om de
situatie door te spreken. Als jullie machtsverhouding vervalt, kunnen
jullie lekker verder daten en gaan jullie misschien nog wel een prachtige winter (of wel vijftig prachtige winters) tegemoet.
Lfs Tosca
Volg ook Tosca's wekelijkse rubriek op www.profielen.hr.nl.

FOTO:
SUGARCOATED
FOTO:
LEVIEN
WILLEMSE

Kort

COLUMN

NIEUWS
Kort

NIEUWS

‘Zuipende studenten kosten de samenleving zo’n 47 miljoen euro per jaar
aan studievertraging.’ Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De hogeschool is een nieuw
netwerk rijker, dat van jonge en
startende medewerkers. En jong
ben je ongeacht je leeftijd, als je
maar minder dan vijf jaar op de
HR werkt. Jong HR wil een hogeschoolbreed platform bieden
waarin nieuwe medewerkers
kennis en ervaringen kunnen
uitwisselen en sociale activiteiten kunnen ondernemen in een
open en informele setting.
De eerste bijeenkomst
vindt op 10 november plaats,
in De Machinist,
van 17.00-20.00 uur.
Aanmelden via: aanmelder.nl/jonghrcafe

Brein-boosters
Betere studieresultaten met een pilletje?
7-11% van de studenten gebruikt weleens concentratiedoping.

WERKEN DE PILLETJES? Ja, zegt Ad Ondernemen-student Ilya Breitner.
Hij bracht Studycaps op de markt. Guarana is daarin het belangrijkste
supplement.
Nee, zegt wetenschapper Witkamp, maar kwaad kunnen ze niet.
WAT WERKT DAN WEL? Ritalin en modafinil helpen wel, zeggen de wetenschappers, maar die hebben bijwerkingen: hartkloppingen en rusteloosheid.
HET BESTE MEDICIJN? Nachtrust, blijkt uit een overzichtsstudie in Nature.

Bronnen: Volkskrant (Studeren is slikken voor het blokken),
profielen.hr.nl: zoek op ‘studycaps’.

‘Gelukkig heb ik een baard. Ik geloof stellig dat de glimlach van een man
met een baard krachtiger is dan de glimlach van een man zonder baard,
zeker wanneer het de baard op een bitch face betreft.’
Blogger DEMIAN op profielen.hr.nl

STRIP

FOTO': FR ANK HANSWIJK

Jong HR café

Door
de
knietjes
TILLEN, DAT HOORT BIJ HET WERK VAN EEN HUISMEESTER. En al zou fysiotherapeut Henjo Swart willen dat
huismeesters het voorkomen, tillen hoort erbij en dan
kan je het maar beter verantwoord doen. Huismeester
Rachid en fysiotherapeut Henjo Swart oefenen hier wat
de beste tilmethode is voor Rachid. Swart: ‘Natuurlijk is
les één dat je vanuit je knieën tilt. Dat hoef ik geen enkele huismeester nog te vertellen. Daarom vind ik het
zinvoller om samen een situatie te zoeken waarin getild
moet worden, bijvoorbeeld het sjouwen met tafels en
stoelen in een lokaal. Vervolgens geef ik feedback op de
manier waarop ik de huismeester zie tillen.’
De hogeschool heeft een uitgebreid gezondheidsbeleid
voor medewerkers, maar er wordt (te) weinig gebruik
van gemaakt. Medewerkers kunnen zonder doorverwijzing van de huisarts naar de fysio, het bedrijfsmaatschappelijk werk of de re-integratiecoach. Ook kan een
werkplekonderzoek aangevraagd worden. En via het
preventieve programma Health Rules kun je met aikido,
wandelen of rennen werken aan je fitheid.

O

Meer info op intranet Hint, onder ‘Arbo en Gezondheid’ en
‘Health Rules’.
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JAREK VAN DALSEN, vierdejaarsstudent illustratie WdKA
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NIEUWS KEUZEGIDS 2017

KEUZEGIDS 2017
Tekst: Olmo Linthorst Illustraties: Demian Janssen

Aantal
ondergemiddelde
opleidingen
neemt toe

Nog nooit was het percentage HR-opleidingen
dat minder dan vijftig punten in de Keuzegids
scoort zo hoog, namelijk vijftien procent.
Dat zijn in totaal tien van de 66 beoordeelde
opleidingen van de HR.

DE KEUZEGIDS HBO 2017 BEVAT SOWIESO WEINIG GOED NIEUWS
VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAM. Zo herbergt de HR sinds dit
jaar geen topopleiding meer (opleiding met 76 punten of meer).
En het aantal opleidingen dat ondergemiddeld scoort neemt nog
steeds toe, tot iets meer dan een derde van alle beoordeelde
opleidingen.
Opvallend is de stevige duikeling van de eigenlijk altijd gemiddeld scorende opleiding chemische technologie. Ook logopedie
zakt ineens fors weg, van een riante naar een magere voldoende.
Positief is wel dat enkele opleidingen die al jaren aan hun herstel werken dat ook terugzien in de cijfers. Verpleegkunde en
maritieme techniek (scheepsbouw) klimmen voor het derde jaar
opeen gestaag richting voldoende.
Het gemiddelde rapportcijfer voor alle opleidingen samen zakt
verder weg. De Keuzegids weegt in haar instellingsoordeel het
aantal studenten per opleiding mee en komt tot de conclusie dat
de hogeschool 56 punten verdient. Vorig jaar was dat 58. De
HR blijft daarmee alleen hekkensluiters Utrecht, Amsterdam en
Inholland voor.
NSE
Ten opzichte van gelijksoortige opleidingen in Nederland gaan
dus veel HR-opleidingen erop achteruit. Maar het oordeel in de
Keuzegids is relatief. De tevredenheid onder studenten in het

8

PROFIELEN

De symbolen + en - geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken
met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo.
De totaalscore is een optelsom door de Keuzegids van alle deelscores
over studenttevredenheid, contacturen, rendement en accreditaties.
De Keuzegids zet gelijksoortige opleidingen ter vergelijking bij elkaar.
Daaruit ontstaat de ranking.

HOGESCHOOL ROTTERDAM
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
56
57,5 56
56,5 57,5 58
56

LOGO & LOGISTICS: de piek voorbij
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LOGISTICS
74
70
72
66
70
60
58
LOGO
64
64
68
74
70
74
58

DBKV haalde ooit drie keer op rij (2011-2012-2013) de op één
na beste en in de KG 2014 de beste score van de HR.

ERGO: jojo
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
60
40
50
56
60
54
50

KEUZEGIDS 2017

VERPLEEGKUNDE: weer iets beter
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
44
38
34
50
50
52
54
TOTAALSCORE

Automotive
Leraar Gezondheidszorg & welzijn
Lero Wiskunde
Verpleegkunde
Bouwkunde
Lero Bedrijfseconomie
Logistiek & economie
Maritieme techniek
Ergotherapie
International business & languages
International business & management
Lero Frans
Trade management gericht op Azië
Bedrijfskunde MER
Lero Algemene economie
Commerciële economie
Communication and multimedia design
Informatica
Lero Engels
Lero Nederlands
Maatschappelijk werk en dienstv.
Small business & retail management
Chemische technologie

54
54
54
54
52
52
52
52
50
50
50
50
50
48
48
46
46
46
46
46
46
46
42

--

ONDERGEMIDDELD

*** De sociale opleidingen van de HR gaan op in de brede bachelor
Social Work en kunnen in de Keuzegids nog niet met andere
opleidingen vergeleken worden.

DBKV: ex-topper
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
76
86
80
86
72
64
62

CT: de val die je wist dat zou komen
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
70
66
64
64
64
58
42

KEUZEGIDS 2017

* gedeelde plaats

RANKING

3/3
7/9
8/11
18/22
9/13
2/3
8/9
2/2
4/4
9/13
11/13*
6/8
1/1
14/17*
6/7
18/20*
10/10
8/8
7/10*
10/11
***
11/11*
7/7

TOTAALSCORE

Gezondheidszorgtechnologie
Lero Geschiedenis
Lero Technisch ondw.
Business IT & management
Docent beeldende kunst en vormg.
Human resource management
Leisure management
Medische hulpverlening
Ruimtelijke ordening & planologie
Accountancy
Culturele maatschappelijke vorming
Facility management
Pedagogiek
Technische bedrijfskunde
Technische informatica
Autonome beeldende kunst
Communicatie
Fysiotherapie
Lero Biologie
Lero Maatschappijleer
Logistics engineering (ltv)
Logopedie
Sociaal pedagogische hulpverlening
Watermanagement
Bedrijfseconomie
Chemie
Civiele techniek
Creative media & game technologies
Hogeschool Rotterdam
Pabo
Vormgeving
Werktuigbouwkunde

GEMIDDELD

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

RANKING

2/5*
2/10
1/3
3/5
6/9
9/21*
1/3
3/3
5/8
4/18*
***
5/9
***
8/15*
4/6
6/8*
9/19
9/11*
5/8
3/5
4/6*
8/8
***
2/2
11/23*
12/13
8/10
3/4
8/11
28/43*
9/11*
10/14*

BML: voorbij de piek
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
58
68
64
76
74
70
66

VERLOSKUNDE: ex-topper
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
60
62
82
82
78
80
70

Verloskunde haalde in de KG 2013 de hoogste score en
drie jaar daarna de op één na hoogste van de HR.
IPO: gestaag vooruit
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
60
62
68
68
70
70
72
KEUZEGIDS 2017

TOTAALSCORE

Industrieel product ontwerpen
Lero Aardrijkskunde
Lero Duits
Management in de zorg (dt)
Verloskunde
Elektrotechniek
Lero Natuurkunde
Biologie & medisch laboratorium ond.
Financial services management
Fiscaal recht en economie
Maritiem officier
Vastgoed & makelaardij

72
72
72
72
70
68
68
66
66
66
66
66

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

RANKING

1/7
1/9*
1/9
4/6
3/4
6/13*
2/9
4/11
4/8
1/6
4/4
1/4*

BOVENGEMIDDELD
PROFIELEN
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F O T O G R A F I E : B O B VA N D E R V L I S T

NIEUWS KEUZEGIDS 2017

GELEERD OP DE HR:
Experimenteren en conceptueel denken.

hele land groeit. Op de HR groeit de tevredenheid van studenten
ook, alleen minder hard.
Naast studenttevredenheid (zestig procent) weegt de Keuzegids de
oordelen over accreditaties, rendementen en het aantal contacturen (samen veertig procent) mee.
Meestal zitten de grote schommelingen in de Keuzegids echter in
de studentoordelen, gebaseerd op een selectie van vragen uit de
Nationale Studentenenquête (NSE) waar ruim veertig procent van
de HR-studenten begin dit jaar aan meedeed.
Zo daalt bij chemische technologie niet het rendement ineens, of
het aantal contacturen, maar vooral de waardering voor docenten.
Studenten vinden hun docenten veel minder deskundig en minder
didactisch onderlegd en zijn minder tevreden over hun begeleiding en feedback. Ook de kwaliteit van de toetsen gaat volgens de
studenten chemische technologie serieus achteruit.
ESSENTIE VAN ONDERWIJSKWALITEIT
Dit zijn allemaal NSE-vragen die de Keuzegids zwaar meeweegt.
Andere vragen uit de enquête, waarop de HR prima scoort, laat
de Keuzegids links liggen. Denk aan vragen over studentenhuisvesting, Engelstalig onderwijs of over het culturele aanbod en de
horeca in de stad.
De Keuzegids probeert uit alle NSE-vragen ‘de essentie over onderwijskwaliteit te destilleren’, schrijft het in de verantwoording.
Die essentie wordt uiteindelijk gevat in één totaalscore op alle
onderdelen, ergens tussen de twintig en de honderd punten.
De HR had de laatste jaren eigenlijk altijd wel meerdere opleidingen die ‘in essentie’ tachtig punten of meer scoorden. Deze opleidingen betitelde de Keuzegids als topopleiding. Maar die trotse
benaming mag geen enkele HR-opleiding meer dragen. Hoger dan
72 punten (voor vier opleidingen) komen we niet. Dat is een laagterecord aan de top.
Aan de onderkant zitten enkele vaste klanten, zoals bedrijfskunde
MER en communication and multimedia design. Ook de opleiding
maatschappelijk werk en dienstverlening verblijft voor het achtste
jaar op rij in de onderste regionen. Het scoorde in die tijd nooit

boven de vijftig punten, wel onder de veertig. Mwd is overigens
vanaf dit schooljaar opgenomen in de nieuwe brede bachelor social work, net als de andere sociale opleidingen.
Ook opvallend is de aanwezigheid van het Instituut voor
Commercieel Management in de onderste regionen. Beide opleidingen (commerciële economie en small business) scoren voor het
eerst onder de vijftig punten.
OPSTEKER
Voor alle opleidingen die zich ineens onderaan de lijstjes van de
Keuzegids terugzien, is er één echte opsteker. Business IT & management (BIM) maakte het vorig jaar ook mee. Het zakte toen ineens zestien punten, evenveel als chemische technologie en logopedie dit jaar. Maar dit jaar pakt BIM de volledige zestien punten
weer terug. Het haalt op de landelijke ranglijst één zusteropleiding
in en stijgt van 46 naar 62 punten. De wonderen zijn de wereld
nog niet uit.
REACTIE BESTUUR
Het bestuur reageert ongeveer hetzelfde als vorig jaar op de
Keuzegids: niet verrast, wel teleurgesteld. En net als vorig jaar
wijst Ron Bormans naar het rendement van de hogeschool als
veroorzaker van de slechte score. Bormans pleit voor mogelijkheden om mbo’ers bij te scholen voor ze naar het hbo komen,
‘bijvoorbeeld in de vorm van schakelprogramma’s’, maar ziet in
de Keuzegids ook een ‘reclame voor de gedachte van kleinschalig organiseren’. Teleurstellend zijn de scores voor de docententeams, vindt Bormans. ‘Dat raakt ons in de kern. In die docententeams komt alles samen – de kwaliteit van de individuele
docenten en de manier waarop er wordt samengewerkt - dáár
moet het gebeuren. Die kritische reflectie van studenten moeten
wij ons enorm aantrekken.’

O

Een uitgebreide reactie van Bormans lees je op profielen.hr.nl,
zoek op ‘Bormans’.

Michael Kiimmel (29)
Werkt op alle locaties.

Haider Aljezairi

GEMIST OP DE HR:
Samenwerken met grote
partijen zoals de VPRO.
Andere instellingen zoals de
Nederlandse Filmacademie
doen dat wel.

Tot juni 2016: audiovisueel
ontwerpen aan de WdKA
Nu: zelfstandig filmmaker
HyConcept

’Ik wil films maken over onderwerpen
die mensen bespreken, maar niet begrijpen’
ZES JAAR GELDEN VERHUISDE HAIDER VANUIT IRAK NAAR
NEDERLAND, OMDAT HIJ ZICH DAAR NIET MEER VEILIG VOELDE.
ONDERTUSSEN HEEFT HIJ EEN HBO-DIPLOMA OP ZAK EN TREKT
HIJ VOLLE ZALEN MET ZIJN AFSTUDEERFILM LAST WALL.
‘M’n ouders vertelden me dat ik als kind al een goede verhalenverteller was. Ik had zelfs m’n eigen kinderprogramma op de nationale televisie in Irak. Toen ik ouder werd, reisde ik met mijn
camera door het Midden-Oosten om culturen te ontdekken en verhalen van bijzondere mensen te vertellen, in samenwerking met
tv-stations in Jordanië, Dubai en Teheran. Vanaf 2003 werkte ik
ook in Irak als oorlogscorrespondent. Van de ene op de andere
dag ging dat niet meer. Ik had een reportage gemaakt die politiek
gevoelig lag en werd gezocht. Dus ben ik weggegaan. Ik reisde naar
Nederland en vroeg asiel aan.’
OVERLEVEN
‘Toen ik hier kwam, was ik 26. Ik wilde naar school en koos de studie audiovisueel ontwerpen aan de Willem de Kooning Academie,
omdat het me leuk leek samen te werken met studenten van andere richtingen. Het eerste jaar was puur overleven: ik kon de docenten niet verstaan, de teksten moeilijk lezen en wist niet hoe ik
me moest gedragen. Ik kende, naast m’n klasgenoten, niemand in
Nederland, dus die contacten waren belangrijk voor me. Toch was
het lastig samenwerken, omdat ik vaak niet doorhad wat er van
me werd verwacht. Gelukkig kon ik met grapjes in hun
harten komen.’

Zhour Hammouten (53)
Werkt op alle locaties.

‘Toen ik het eerste jaar had gehaald, kon ik echt beginnen met
studeren en experimenteren. Veel studenten werken bij elke opdracht toe naar een perfect eindproduct terwijl je je studie ook
kan gebruiken om te experimenteren. Na drie jaar wist ik dat mijn
afstudeerproject een film moest zijn die belangrijk was. Waarin
ik iets zou belichten waar mensen over praten, maar wat ze niet
begrijpen. Ik koos het thema terrorisme omdat dat nu gaande is.
Er zijn echte verhalen waar niemand van afweet. Ik zocht contact
met dorpelingen in Irak die vechten tegen IS en vroeg hen om met
een GoPro beelden van hun strijd te maken. Zelf ging ik ook naar
Irak om opnames te maken in het gebied waar de strijd zich heeft
afgespeeld. Van al deze beelden maakte ik Last Wall.'
GESNEUVELD CREWLID
‘Met Last Wall haalde ik mijn diploma en veel applaus. De film is
twee keer vertoond op het Nederlands Film Festival en een keer
op het Arab Film Festival, en iedere keer kreeg ik applaus en geïnteresseerde vragen van het publiek. Mensen hadden de strijd
tegen IS nooit van deze kant gezien, ze wisten niet dat hele dorpen
daadwerkelijk meestreden. Het is mooi dat ik ze dit heb kunnen laten zien. Het verhaal is echt, een van mijn crewleden is in augustus
zelfs gesneuveld tijdens het vechten.
‘Nu ik ben afgestudeerd, heb ik mijn eigen bedrijf HyConcept opgericht waarmee ik meer van dit soort films wil maken. Ik heb er vertrouwen in, m’n agenda stroomt al aardig vol met mooie klussen.'

O
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ONDERZOEK

MAAKT RELIGIE GELUKKIG?
Niet-religieuze en christelijke studenten zijn gelukkiger dan moslims
en joden. Dat blijkt uit het grote (on)geluksonderzoek dat we in
september publiceerden. Geluksprofessor Ruut Veenhoven van de
Erasmus Universiteit kan dit wel verklaren.
IN HET GROTE (ON)GELUKSONDERZOEK, WAAR 6.000 HR- kan het levensgeluk flink beperken. Daarnaast kan het natuurlijk
STUDENTEN AAN HEBBEN MEEGEWERKT, gaven de deelnemers ook zo zijn dat mensen die sowieso erg ongelukkig zijn, steun zoeaan of ze religieus zijn, welke religie ze aanhangen en of ze prak- ken in religie. Dat kan een vertekend beeld geven.’
tiserend zijn (hun geloof actief belijden) of niet. Lector Erik van
Schooten van het kenniscentrum Talentontwikkeling maakte een
KEUZEVRIJHEID
analyse waarin hij corrigeerde op factoren als tevredenheid met
In Noordwest-Europa en Canada wonen de gelukkigste mensen van
de woonsituatie, het geboorteland van de moeder, tevredenheid
de wereld. Dat blijkt uit het World Happiness Report 2016. Dit zijn
met de opvoeding en functiebeperkingen. Op die manier beïnvloed- ook landen waar steeds minder mensen naar de kerk gaan en landen mensen van wie we weten dat ze sowieso
den waar het protestantisme een grote rol
minder gelukkig zijn de uitkomsten niet. Zelfs
speelt. Veenhoven: ‘Niet-gelovigen en chrisna correctie bleek religie een significante voorRELIGIE OP DE HR
tenen hebben over het algemeen een ding
speller van geluk en depressie.
gemeen: Ze zijn individualistisch opgevoed.
1. NIET RELIGIEUS 56,3%
Ze hebben geleerd dat ze er mogen zijn, ze
GELOVIGEN NIET GELUKKIGER IN NEDERLAND
mochten bijvoorbeeld als kind meebeslissen
2. CHRISTEN 23,3%
Wetenschappers, onder wie Ruut Veenhoven,
(van wie 6,7% zichzelf als praktiserend omschrijft)
over wat er gekookt zou worden en waar de
doen al tientallen jaren onderzoek naar het
zomervakantie naartoe zou gaan. Ze leerden
3. ATHEÏST 7,7%
verband tussen geluk en religie. Bij vergelijking
dat ze een leven konden kiezen dat bij hen
4. MOSLIM 7,3%
tussen landen blijkt dat mensen minder gelukpast en die keuzevrijheid maakt mensen ge(van wie 2,3% zichzelf als praktiserend omschrijft)
kig zijn naarmate geloof een grotere rol speelt
lukkig. Christenen die zijn opgevoed met het
5. HINDOE 1,5%
in het land en dat mensen in christelijke landen
idee dat ze in zonde geboren zijn en dat God
(van wie 0,3% zichzelf als praktiserend omschrijft)
gelukkiger zijn dan in landen waar andere relial heeft besloten dat ze naar de hemel of de
6. BOEDDHIST 0,6%
gies de boventoon voeren. Bij vergelijking binhel gaan, zullen minder gelukkig zijn.’
(van wie 0,2% zichzelf als praktiserend omschrijft)
nen landen blijken gelovigen echter vaak wat
7. JOOD 0,4%
gelukkiger te zijn dan niet-gelovigen, vooral
INDIVIDUALISME SLEUTEL TOT GELUK
(van wie 0,2% zichzelf als praktiserend omschrijft)
in landen waar mensen die niet geloven in de
Individualisme is volgens Veenhoven de
8. ANDER GELOOF 2,8%
minderheid zijn. In Nederland zijn gelovigen
sleutel tot geluk. Omdat bijna alle HRniet gelukkiger dan niet-gelovigen en bestaat
studenten in Nederland zijn opgegroeid, zou
onder gelovigen ook weinig verschil tussen
je ervan uit kunnen gaan dat ze allemaal
protestanten en katholieken.
beïnvloed zijn door individualistische waarden. Eigenlijk zouden
Het zijn verrassende resultaten omdat gelovigen vaak zeggen dat
Nederlandse jongeren van welk geloof dan ook even gelukkig moeze veel steun en geluk uit hun religie halen, MAAR DAT GELDT DUS
ten zijn. Toch zien we dat moslims, joden en andersgelovigen vaker
NIET VOOR IEDEREEN. Veenhoven: ‘Geloof heeft voor- en nadelen
depressieve klachten rapporteren. Veenhoven: ‘Een groot aantal
en de balans daarvan verschilt per situatie. In landen waar het el- van deze studenten zal migrantenkind zijn en het duurt een aanlendig is, waar armoe heerst en oorlog is, halen mensen meer steun
tal generaties voordat het verschil in achtergrond minder begint
uit het geloof dan hier in Nederland waar het relatief goed gaat.
mee te wegen. In Amerika zien ze bijvoorbeeld dat immigranten uit
Hier kan geloven ervoor zorgen dat je een minderheid bent en daar- Noordwest-Europa gelukkiger zijn dat immigranten uit Griekenland
door in je keuzes beperkt wordt. Voor een orthodoxe jood kan het en Italië. In de zuidelijke landen worden kinderen minder individubijvoorbeeld lastig zijn om een leuke partner te vinden omdat er alistisch opgevoed en het duurt bijna drie generaties voordat die
Tosca Sel
maar een klein aantal geschikte dames of heren is. Dat soort zaken verschillen rechtgetrokken zijn.’

O
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INTERVIEW HALIL KARAASLAN

Tekst: Esmé van der Molen Fotografie: Levien Willemse

Docent
en
opiniemaker

‘HET ‘MIDDEN ’ MOET DE
DISCUSSIE OVER DIVERSITEIT
TERUGKAPEN’

Ze bestaan: docenten die niet ‘handelingsverlegen’
zijn als het in hun klas gaat over Parijs, Brussel,
9/11 of de coup in Turkije. Halil Karaaslan
vertelt hoe hij deze gesprekken voert in de klas
en wat hij vindt van de manier waarop
de HR omgaat met diversiteit. ‘Het heeft iets
schizofreens.’
INCLUSIVITEIT: DAT IS HET WOORD VAN 2016 OP DE HOGESCHOOL
ROTTERDAM. Het lijkt op ieders lippen bestorven. Erachter ligt het vraagstuk hoe de HR een thuis kan bieden aan studenten van alle afkomsten.
Halil Karaaslan (28) studeerde aan de lerarenopleiding van de HR en geeft
dit mooie woord dagelijks inhoud in de klas. Hij werkte eerder in het middelbare onderwijs, maar geeft nu maatschappijleer aan mbo2-leerlingen
in Schiedam.
Daarnaast mengt hij zich in het diversiteitsdebat, op Vers Beton bijvoorbeeld, zijn eigen blog of tijdens openbare debatten. Dat de hogeschool zo
luid en duidelijk inzet op inclusiviteit bezorgt Karaaslan een ‘yes-gevoel’,
vertelt hij in de gemeentebibliotheek van Schiedam. ‘Maar tegelijkertijd
heeft het ook iets schizofreens. Men zegt: Wij willen inclusiviteit. Maar
vervolgens wordt gezegd: Om die inclusiviteit te bewerkstelligen moeten
wij onze normen en waarden uitdragen, en daar gaat het mis voor mij. Er
wordt een cirkel om die normen en waarden getrokken – let wel: de normen van de witte Nederlander. Als je daarin past, sta je binnen de cirkel.
Maar als ik zeg: Ik wil met mijn eigen normen en waarden in die cirkel,
dan word ik vaak gezien als iemand die zeurt.’

14
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‘MET INCLUSIVITEIT
WORDT
NEUTRALITEIT
BEDOELD.
DAT BETEKENT
DUS DAT JE
ALLEEN WORDT
GEACCEPTEERD ALS
JE GEEN KLEUR
BEKENT.’
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HALIL KARAASLAN INTERVIEW
‘IK VIND HET MOEILIJK
DAT IK DE VEROORDELING
VAN DE TURKSE COUP
NIET DUIDELIJK HOOR.’

K
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Wat zou jij willen dat niet onder de ‘witte’ verzameling van normen valt?
‘De hogeschool heeft een stilteruimte toch? Toen
ik nog aan de HR studeerde, werd deze ruimte
voornamelijk gebruikt door moslims. Mensen
kwamen daar hun gebed doen en er bleef dan ook
weleens een gebedskleedje liggen. Dat was niet
de bedoeling, want de stilteruimte moest neutraal zijn. Met inclusiviteit werd dus neutraliteit
bedoeld. Dat betekent dat je alleen wordt geaccepteerd als je geen kleur bekent. Mijn beeld van
inclusiviteit is juist dat er wél een gebedskleedje
ligt, maar ook een kruis en een boeddhabeeld.
Mijn thuis voelen is dat iedereen kleur bekent.

PROFIELEN

‘Iets anders is dat collegevoorzitter Bormans ook spreekt over feiten van
meningen onderscheiden (In Profielen 130 zei hij: ‘Als iemand onzin verkoopt over de Jodenvervolging of over moslims, dan wordt dat vaak afgedaan als een mening. Wat een onzin. Het gaat om feitelijke onjuistheden’,
red.). Maar de selectie van feiten is niet neutraal. Als het gaat over de coup
in Turkije, dan heb je de westerse perceptie en de perceptie van de Turkse
media. Zijn dat feiten of meningen? Waar ik het moeilijk mee heb, is dat
ik in het pro-democratische Nederland de veroordeling van die coup niet
duidelijk hoor. Er is ruimte voor iedereen die denkt dat Erdoğan misschien
zelf achter de coup zit. Maar een willekeurige Turkse leerling die over 9/11
zegt dat het misschien door de Amerikaanse overheid zelf is gedaan, krijgt
te horen dat dat een conspiracy theory is. Die denkt nu: Waarom is er dan
wel ruimte om met elkaar te praten over een complot van Erdoğan? Ik vind
dat je heel duidelijk moet zijn. Of we praten alleen over dingen die we
kunnen waarnemen of we zeggen: álle theorieën hebben ruimte in de klas.’
Is dat de optie die jij kiest als docent?
‘Absoluut. Als iemand in mijn klas zegt: Erdoğan heeft het zelf gedaan, of:
9/11 is een zionistisch complot, dan ga ik vragen stellen. “Wat zijn de bewijzen? Hoe denk je dat je overkomt als je dit soort dingen zegt in de klas
of op je werk?” Ik vind dat waardevoller dan leerlingen de mond te snoeren
of de klas uit te sturen.’
Waar liggen je grenzen?
‘Er mag niet gescholden worden.’
Zou iemand wel mogen zeggen: Ja, maar, die Turken altijd… Of:
Dat is een homo en dat zijn kinderverkrachters…
‘Ik denk dat je als docent moet aanvoelen wat wel en niet kan. Ik besef
dat dat vaag klinkt, maar veiligheid in de klas is daarbij mijn belangrijkste graadmeter. Op het moment dat kinderen iets zeggen dat te ver gaat,
dan grijp ik in. Ik heb weleens meegemaakt dat een autochtone jongen
tegen een Marokkaanse jongen – laat ik hem Mohamed noemen – zei: “Ga
terug naar je eigen land.” Ik heb de discussie toen stilgelegd en gevraagd:
“Waarom zeg jij dit?” Hij legde uit, met emotie: “Mohamed zegt de hele tijd:
Dit is slecht aan Nederland, dat is slecht aan Nederland, en dan heb ik zoiets van: Ga dan terug naar je eigen land.” “Oké”, zei ik: “Mohamed, begrijp
jij wat hij zegt?” waarop Mohamed zei: “Ja, daar zit wel wat in.” Vervolgens
zei ik tegen de autochtone leerling: “Begrijp jij ook dat Mohamed hier geboren is en dat hij dus niet ‘terug kan’ naar zijn eigen land?” Toen hadden
ze begrip voor elkaar. Als ik de jongen had weggestuurd, had Mohamed
verhaal kunnen halen. Dan hadden ze kunnen gaan vechten. Nu hebben ze
het met elkaar opgelost in de klas.’

‘MIJN LESSEN OVER DE
HOLOCAUST WAREN
DE FIJNSTE LESSEN VAN
HET SCHOOLJAAR.’
Snap je dat het voor veel van je collega’s lastig is om dit soort
gesprekken met leerlingen te voeren?
‘Jazeker, ik begrijp dat heel goed. Tegelijkertijd vind ik het jammer dat sommige docenten in de media bijvoorbeeld zeggen dat ze met moslimkinderen niet over de holocaust kunnen praten. Ik behandelde de holocaust ieder
jaar toen ik nog in het voortgezet onderwijs werkte. Dat waren mijn fijnste
lessen. Op het islamitische Avicenna College nodigde ik dan een holocaustoverlevende uit in de klas. De kinderen snapten hoe erg die vorm van onderdrukking was. En zij spraken dan over wat er gebeurt in Palestina, als
de vrijheid er was om koppelingen te maken. Maar op het moment dat je
zegt: er was daar pijn, het betrof die ene groep, en jullie mogen geen pijn
ervaren bij wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, dan wordt het mijn
pijn versus jouw pijn. En dan krijg je dus dat kinderen na Brussel zeggen:
Waarom staan we wel een minuut stil bij Brussel en niet bij Ankara?
‘Toen ik zelf op de middelbare school zat, vond 9/11 plaats. Ik was twaalf
en wist niet goed wat er was gebeurd, maar tijdens de les verzorging moesten we een minuut stilte houden. Met mijn twee Marokkaanse vrienden
stond ik achter in de klas. Eén van ons begon te giechelen en we kregen
de slappe lach. Heel slechte timing, dat vind ik zelf ook. De docent stuurde
ons eruit en zei: “Hebben jullie dan geen respect?” Hij interpreteerde onze
slappe lach onterecht vanuit onze identiteit als moslimleerlingen.’

‘ALSJEBLIEFT: GEEN GUILT
BY ASSOCIATION.’
Dus als drie pubers gaan giechelen tijdens een minuut stilte na een
aanslag, dan ga jij er niet gelijk van uit dat het slecht is bedoeld?
‘Nee, tenzij het tegendeel bewezen is. Als ik dingen hoor als: “Ik heb er
schijt aan”, dan pak ik het keihard aan. Ik wil dat mijn leerlingen respect
hebben voor de mensen die bij een dergelijke aanslag zijn overleden. Maar
alsjeblieft: geen guilt by association.’
In deze gepolariseerde tijden wordt de roep om neutraliteit steeds sterker. Zo wordt het bijzonder onderwijs ter discussie gesteld. Maak alles
openbaar, zeggen deze stemmen.
‘Ik hoor het constant, maar voor mij is dat radicaal secularisme. Als ik geen
plek meer heb om mijn religie te uiten, dan ervaar ik dat als het doordrukken van één visie en het onderdrukken van andere visies. Ik wil de vrijheid
hebben om mijn kind op een islamitische basisschool te doen. Of ik daar
vervolgens ook voor kies, is een ander onderwerp.
‘Overigens herbergt zo’n islamitische school vaak een groot aantal nationaliteiten, meer dan de gemiddelde witte school. Als dan wordt gezegd: die
zwarte school maakt geen aansluiting op de maatschappij, denk ik: Welke
maatschappij? Het aantal allochtonen en autochtonen in Rotterdam is ongeveer gelijk, onder jongeren is het percentage allochtonen zelfs hoger dan
het percentage autochtonen. Welke visie op de maatschappij heb jij eigenlijk? En welke realiteit wil je in stand houden?’

Spreek je dan over de macht van het getal;
het feit dat in onze stad allochtonen in de meerderheid zijn?
‘De realiteit is dat in Rotterdam allochtone jongeren in de meerderheid zijn. Dat betekent daarom
per definitie dat de werkelijkheid er anders uitziet dan twintig, dertig jaar geleden, maar dat bedoel ik niet in de zin van een machtsverhouding
op basis van het getal.
Het is belangrijk dat je erop kan vertrouwen dat
deze discussies vanuit een goede intentie worden
gevoerd. Het zijn soms lastige gesprekken, dat
geef ik toe. Als we elkaar maar een hand geven
en een volgende keer weer bij elkaar willen komen. Dan zou je kunnen vaststellen: Van de tien
onderwerpen zijn we het over drie fundamenteel
oneens, maar met die andere zeven kunnen we
werken. Wat vaak gebeurt, is dat we elkaar eindeloos over die drie onderwerpen doorzagen.
‘Ik vind echt dat we deze dingen met elkaar moeten bespreken, en dat gebeurt vaak niet. De discussies die je wel hoort, worden overheerst door
radicalen en extremisten. Het midden – waaronder ik mezelf ook schaar – zou die discussie
terug moeten kapen. Ik wil meepraten omdat ik
daadwerkelijks iets goeds wil doen voor de maatschappij, en niet omdat ik wil aanschoppen tegen
het huis waarin ik ben opgegroeid.’
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Vluchtelingstudenten, studerende ouders, studenten die chronisch ziek zijn
en mensen die moeite hebben met
plannen: allemaal kunnen ze terecht
bij peercoach en studentassistent
Jimera Koorndijk. Je zou denken dat
ze met een dochter van vier, een net
gestarte propedeuse en het afstuderen bij de Ad ondernemen genoeg aan
haar hoofd heeft. Maar toch draait ze
wekelijks twaalf uur voor Student aan
Zet. ‘Ik begeleid studenten individueel.
Voor vluchtelingen is alles nieuw, ook
de digitale kant van studeren aan de
HR. Ik maak ze dan wegwijs door Osiris en N@Tschool. Als mensen moeite
hebben met het organiseren van hun
studie, maak ik een planning met ze.
Daarnaast geef ik ook cursussen aan
groepen, zoals ‘plannen en organiseren voor studerende ouders’. Het helpt
dat ik zelf moeder ben en heb moeten
Ad ondernemen en lero maatschappijleer
uitvinden hoe je de zorg voor je kind
Werkt bij: Student aan Zet
combineert met studeren. Dit werk doe
Schuift dat?: €14,- euro bruto per uur
ik niet alleen voor het geld. Ik heb hier
Werkt sinds
de hogeschool.
veel februari
geleerd.2015
Het op
is echt
werk waarin
Werkt drie dagen
week
en verdeelt haar
tijd tusje jeper
kunt
ontwikkelen.
Ik hoop
dus dat
sen de kantine,
ISOnog
en IvL
ik het
een(lerarenopleidingen).
tijd kan blijven doen.’

Jimera
Koorndijk (27)
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BEELDREPO
Natuurlijk kun je kassa draaien bij de Appie of latte macchiato’s serveren
in een café. Maar deze studenten verdienen hun geld op de HR.
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‘Onder een artikel over verhoogde
studiekosten stond een grappige comment. De redactie van Profielen vroeg
de reageerder daarop of hij wilde
bloggen voor Profielen. Dat prikkelde
mij. “Ik kan ook twintig woorden achter elkaar schrijven, mag ik dan ook
voor jullie bloggen?” typte ik in het
commentveld. En dat was mijn begin
als blogger voor Profielen. Ik heb altijd al geschreven, voornamelijk voor
mijn eigen theater- en filmproductiebedrijf ShadowProductions, maar dit
is een nieuwe tak van sport. Het is
heel leuk om iets te schrijven en daar
dan reacties op te krijgen. Vooral mijn
blogs over lichamelijke opvoeding,
de manier waarop de HR propedeusediploma’s beloont en het bijzonder
onderwijs riepen veel reacties op. Ik
lees ze allemaal, maar reageer meestal
zelf niet. Ik heb dan al gezegd wat ik
te zeggen had. De 25 euro die ik per
blog krijg, zie ik als een symbolisch
bedrag. De waarde van dit werk is dat
je een podium, redactionele feedback
en reacties van lezers krijgt. Waar
vind je dat nou?’

Maria
(33) (23)
Bas
Koedood

Vierdejaars
Werkt sindslero
februari
maatschappijleer
2015 op de hogeschool.
Werktbij:
twee
dagen
Werkt
Profi
elenper week als allround
medewerker
bij ISO
Schuift
dat?: €25,per(sociale
blog opleidingen).

Afroditi (22)

Tekst: Esmé van der Molen Fotografie: Anne Hospers
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Louisa is net begonnen aan haar afstudeerstage, in Hoorn, op 109 kilometer
reizen van Rotterdam. Elke verloskundige in opleiding moet zelfstandig
60 bevallingen doen om te mogen
afstuderen, en zij zit nu op 33. Bevallingen op maandag laat ze over aan
een collega, want dan reist Louisa naar
de hogeschool voor de wekelijkse
vergadering van de cmr of sgmr (studentenraad). ‘Ik zit sinds januari 2016
in de cmr en sindsdien is mijn wereld
op de HR veel groter geworden. Ik zit
op een opleiding met 240 vrouwen,
een klein en select gezelschap. Door
de cmr denk ik na over zaken als stilteruimtes, bsa en onderwijsbeleid. Ik
leer daar veel van, maar ik word ook
handiger in vergaderen of strategisch
denken – door andere cmr-leden ook
wel ‘het spel’ genoemd. Dat ik een
vergoeding krijg, vind ik fijn, maar dat
is niet de reden om dit werk te doen.
Ik had nooit gedacht dat je als student
zo veel invloed kunt hebben. Het is
jammer dat zo weinig studenten dat
weten.’

Salomo
Louisa ter Heide
(26)(28)

Vierdejaars verloskunde
Louisa ter Heide (26)
Vierdejaars verloskunde
Werkt bij: de centrale medezeggenschapsraad
Werkt
bij:
de centrale medezeggenschapsraad
Schuift dat?: €76,32 vacatiegeld
per
bijgewoonde
cmr-middag

Schuift dat?: €76,32 vacatiegeld per bijgewoonde
cmr-middag
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‘Al vanaf mijn tweede studiejaar werk
ik regelmatigWAAROM
voor Studievoorlichting.
DEZE BANEN?
In het begin
De banen
voor havo
worden
3-leerlingen
gecreëerd
die
een programma
in het
kregen
kaderdat
van
zede
hielp
Wetbij
het makenbanenafspraak
van de juisteenprofi
quotum
elkeuze. Nu hebben
arbeidsbeperkten
we Kies Bewust
uit het
voor
havo 4 en 5.
sociaal
Ik geef
akkoord
rondleidingen
van aprilen
help leerlingen
2013bij
waarin
een gerichte
de overheid
studiekeuze, maar
met de
hetwerkgevers
is niet de bedoeling
afsprak
dat ik de HR aan dat
ze ‘verkoop’.
er voor 2027
Zelf in
had
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ze gaan met de iPad van de HR gekke
foto’s maken. Inmiddels kan ik daar wel
mee omgaan.’ Naast zijn onregelmatige werk voor Studievoorlichting heeft
Takpin sinds kort een contract voor drie
dagen. Als administratief medewerker
organiseert hij alles rond digitaal toetsen. ‘Ik zou graag willen blijven, want
ik vind de HR een fijne werkgever.’

Takpin Lam (26)

Vierdejaars leisure management
Werkt bij: studievoorlichting (en op kantoor)
Schuift dat?: €8,89 bruto per uur
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HOE MAAK JE EEN
BETROUWBARE TOETS?
Alle docenten moeten terug naar de schoolbanken om te leren toetsen.
Dankzij de diplomafraude van Inholland.
Of omdat de toetsen hier slecht zijn?
ALS LEEK DENK JE MISSCHIEN DAT EEN DOCENT AAN HET EIND
VAN DE CURSUS nog eens de literatuur induikt om op basis van de
stof wat vragen bij elkaar te scharrelen voor een tentamen. En dat
een toets vooral goed is omdat de docent er goed over heeft nagedacht. Welke stof was nou echt belangrijk? Welk niveau moeten de
studenten halen? En hoe stel ik een goede toetsvraag?
Je denkt, kortom, dat een toets het sluitstuk is van een cursus.
Maar de laatste inzichten op het gebied van toetsen vereisen dat
docenten uitgebreid verantwoording afleggen over hun toets – zowel vóór als na het afnemen ervan. Grofweg zou je kunnen zeggen
dat docenten van tevoren moeten bewijzen dat een toets valide is
en achteraf dat hij betrouwbare uitspraken heeft gedaan over de
vermogens van de studenten.
En eigenlijk is dat nog niet genoeg. Want als je het goed wilt doen,
moet je al bij het ontwerpen van de opleiding rekening houden
met de toetsing. Het beeld van de leek (lees: ondergetekende), van
toetsen als sluitstuk van een cursus, zou dus niet moeten kloppen
met de realiteit in het hoger onderwijs. Is dat ook zo? En zijn alle
docenten zich bewust van de hoge eisen die aan toetsen gesteld
worden?

vergaande beslissingen die je in het onderwijs kunt nemen. Maar
zo vanzelfsprekend is het niet.’
Sluijsmans en haar lectoraat worden overspoeld met verzoeken
om de toetsvaardigheden van docenten op te vijzelen. Als voorzitter van een expertgroep van de Vereniging Hogescholen schreef
Sluijsmans mee aan een voorstel waarin staat wat docenten moeten leren over toetsing. Het werk van de expertgroep-Sluijsmans
vormt de basis voor een grootscheepse operatie om het niveau
van de examinering in het hbo op te krikken. Dit is het BKE- of
SKE-programma.
Ook op de Hogeschool Rotterdam moet, vóór eind 2021, iedere
docent de ‘basiskwalificatie’ of ‘seniorkwalificatie examinering’
halen.

BKE/SKE
‘Nee’, denkt een invloedrijk toetsspecialist uit het zuiden van het
land. ‘Veel docenten realiseren zich nog niet voldoende dat toetsen een essentieel onderdeel is van hun vak’, aldus Dominique
Sluijsmans, lector Professioneel Beoordelen aan de Zuyd
Hogeschool. ‘Je zou denken dat het vanzelfsprekend is dat docenten goede toetsen kunnen maken. En dat ze er genoeg tijd voor en
scholing in krijgen. Op basis van toetsen neem je immers de meest

Hier gaat het om ruim vijftienhonderd docenten. Zij moeten zich
verdiepen in de laatste toetsinzichten. Aan de hand daarvan moeten ze een bestaande toets vernieuwen, opnieuw afnemen en evalueren. Dat kan in de vorm van zelfstudie en, zoals veel docenten
doen, met begeleiding op maat in kleine werkgroepen, over specifieke onderwerpen. Uiteindelijk moeten docenten in een assessment bewijzen dat ze het hele toetsproces onder de knie hebben.
De docent moet laten zien hoe valide, betrouwbaar en transpa-

‘ALLE RUIM 1.500 HR-DOCENTEN
MOETEN BETER LEREN TOETSEN.’
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rant de toets is, maar ook hoe hij samenhangt met (de andere
toetsen in) het curriculum. Deze criteria zijn op zich al genoeg
voor een stevige studie. Erachter gaat een wereld van ‘toetsdenken’ schuil. Zijn toetsen rechtvaardig? Sluiten ze echt aan bij de
gevraagde competenties van de opleiding? Waar slaat het cijfer
op dat we studenten geven, waarop baseer je het verschil tussen
voldoende en onvoldoende?
VALIDE
Sommige criteria voor een goede toets spreken voor zich. Zo
moet een docent in de toets vragen stellen over de belangrijkste
stof. Dat is wat een toets valide maakt. Daarbij hoort ook dat de
toets het gevraagde niveau van de student weerspiegelt. Als je
studenten opdracht geeft definities te stampen, moet je op het
tentamen niet met begripsvragen komen; een cursus communicatieve vaardigheden toets je niet op papier.
Een student moet van tevoren weten wat belangrijk is en wat hij
op de toets kan verwachten. En, achteraf, hoe de docent tot zijn
oordeel is gekomen. Dat maakt de toets transparant. Verder is het
natuurlijk belangrijk dat de getoetste stof actueel is en gerelateerd aan de beroepspraktijk.
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DIPLOMAFRAUDE
Het BKE/SKE-bijscholingsprogramma is nog een staartje van de
diplomafraude uit 2010 bij Inholland. Naar aanleiding hiervan
oordeelde de commissie-Bruijn in 2012 dat er meer waarborgen in het toetsproces moeten komen. Die conclusie werd breed
gedeeld, ook al deed de commissie nadrukkelijk géén uitspraak
over de kwaliteit van toetsen in het hbo.
De expertgroep-Sluijsmans doet dat ook niet. In het rapport
van Sluijsmans staat wel dat de examinering in het hbo ‘een
flinke kwaliteitsimpuls’ zal krijgen als alle docenten zich laten
bijscholen.
Voor de Hogeschool Rotterdam is niet duidelijk wat de kwaliteit
van toetsen in het algemeen is. De organisator van de BKE- en
SKE-cursus alhier, Eric Entken, heeft er ook geen direct zicht op.
Maar: ‘Als docenten hun bestaande toetsen vergelijken met de
laatste inzichten erover, is er vaak meer werk aan de winkel om
de toets te verbeteren dan ze aanvankelijk dachten.’
Zijn toetsen op de HR dan onder de maat? ‘Uit de accreditaties
blijkt in ieder geval van niet’, reageert Entken. ‘We halen overal
standaard 3’. We mogen van de NVAO zeggen dat alle geaccrediteerde opleidingen een ‘adequaat toetssysteem’ hebben. Maar,
vervolgt Entken, ‘als ik op detailniveau naar de toetsen kijk, zie
ik altijd wel dingen die verbeterd kunnen worden.’

UIT DE ACCREDITATIES BLIJKT
NIET DAT DE TOETSEN ONDER
DE MAAT ZIJN. ‘WE HALEN
OVERAL STANDAARD 3.’
Als voorbeeld noemt hij assessments, waarbij het belangrijk is
dat docenten onderling veel met elkaar praten over hoe ze studenten precies beoordelen. ‘Kalibreren’, zo heet dit onderlinge
afstemmen. ‘Als je dat niet doet, krijg je het probleem dat beoordelaars verschillende meetlatten kunnen hanteren en daarmee
bevorder je geen valide en betrouwbare beoordeling.’ Helaas
maken niet alle opleidingen tijd en geld vrij voor docenten om
regelmatig kalibreersessies te houden, ziet Entken.

BETROUWBAARHEID
Ook de HR-afdeling auditing, monitoring en control (amc) kan
geen algemene uitspraken doen over de kwaliteit van toetsen
op de hogeschool. Wel ziet Cor Spee van amc in het algemeen
dat toetscommissies steeds meer middelen krijgen en dat ze
steeds grondiger werk verrichten. ‘Toetscommissies kijken niet
alleen vooraf, wat standaard is, maar ook achteraf naar toetsen’,
zegt Spee.
Een toets moet discrimineren tussen goede en slechte studenten. Hebben de goede een voldoende gekregen en de slechte een
onvoldoende? Daarover kun je alleen achteraf iets zinnigs zeggen. Er zijn bijvoorbeeld statistische trucjes om uit te rekenen
hoe stabiel het resultaat van een student over alle vragen van
de toets is geweest. Als een toets uit veel vragen bestaat, deelt
deze methode de toets als het ware in twee delen, waardoor je
een toets met een controletoets krijgt. Haal je voor beide helften hetzelfde cijfer, dan wordt het oordeel van de toets redelijk
betrouwbaar geacht.

‘ELKE TOETS HEEFT EEN
ZWAKKE SCHAKEL.’
Helaas geeft deze statistische methode alleen een indicatie van
de betrouwbaarheid. Je weet nooit zeker of de juiste studenten
zijn gezakt en geslaagd, anders had je niet hoeven toetsen. Het
BKE- en SKE-traject gaat daarom niet alleen over betrouwbare
toetsen, maar ook over een betrouwbaar toetsprogramma. Wat
lector Dominique Sluijsmans betreft is ‘toetskwaliteit’ niet alleen
een kwestie van één toets, maar van een serie samenhangende
toetsen. ‘Elke toets heeft een zwakke schakel’, legt Sluijsmans
uit. ‘Een toets is nooit perfect valide én volledig transparant én
helemaal authentiek (aansluitend bij de beroepspraktijk, red.).
Als een toets authentieker is, omdat je bijvoorbeeld op de werkplek toetst, zijn de omstandigheden weer niet controleerbaar en
herhaalbaar. De perfecte toets is écht een illusie, dus moet je
vaker toetsen voor een betrouwbaar oordeel.’
BKE’ers en vooral SKE’ers moeten ook laten zien dat ze zich
een beeld kunnen vormen van de validiteit van het toetsprogramma. De SKE is daarom typisch iets voor docenten die in
een toets-, curriculum- of examencommissie zitten. Zij moeten
onderzoeken of alle opleidingscompetenties regelmatig en op
verschillende niveaus worden getoetst.

NIET MOEILIJK
Is het moeilijk om een BKE-certificaat te halen? Niet per se, zegt
Entken. Voor beginners kan het bestuderen van de literatuur
misschien een flinke kluif zijn, maar voor een ervaren docent,
verwacht Entken, is het vooral méér. Zo moeten BKE-docenten
ook collega’s om feedback op hun toetsen vragen en verbeteringen in de toets verantwoorden op basis van de literatuur.
Sinds de start van het programma een jaar geleden hebben nog
maar heel weinig mensen daadwerkelijk hun certificaat gehaald.
Dat zit, los van de persoonlijke omstandigheden van docenten,
voor een deel ook in het lange wachten dat bij de BKE hoort.
Entken: ‘We werken in de cursus met échte toetsen. Dat is namelijk de dagelijkse praktijk van de docenten. Die echte toetsen
moeten, eenmaal vernieuwd, ook afgenomen worden. En als die
toets pas in het laatste blok plaatsvindt, moet je daar gewoon op
wachten.’ Al met al zijn er afgelopen schooljaar pas drie van de
ruim tweehonderd BKE’ers die hun certificaat hebben gehaald.
(De SKE-cursus is pas net begonnen.) Om de uitstroom te verhogen, is de cursus iets verkleind. ‘Docenten kregen het werk niet
af binnen de tijd die ervoor staat’, zegt Entken.
Wat wél in stijl is met de dagelijkse toetspraktijk zoals de leek
die kent, is dat de validiteit en betrouwbaarheid van het BKEen SKE-programma nog niet helemaal uitgewerkt zijn. Eigenlijk
zou er nog een nulmeting komen over de toetskwaliteit van
opleidingen op de HR, zodat we na een nieuwe meting een betrouwbare uitspraak over de vooruitgang zouden kunnen doen.
Wat moeten docenten nog leren over dit onderwerp? Maar die
nulmeting is er niet gekomen, zegt Eric Entken enigszins schuldbewust. ‘Daar raak je ons op een zwakke plek. We hebben er
wel aan gewerkt, bij enkele gezondheidszorgopleidingen. Maar
het kost een heel docententeam al snel meerdere dagen om de
kwaliteit van alle toetsing in beeld te brengen.’

O
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UIT IN ROTTERDAM

DWING MENSEN
OM LANGDURIG
MET ELKAAR
SAMEN TE WERKEN
EN ER ONTSTAAN
ONDERLINGE
IRRITATIES,
KOUDE OORLOGEN
EN VERSCHOLEN
VORMEN VAN
TERREUR.

FOTO'S: ANNE HOSPERS

Bart Siebelink

BLIJF NUCHTER
OP DE ARBEIDSMARKT
Waarde student, ooit komt de dag dat jij met je diploma op zak staat te
trappelen om vol goede moed de arbeidsmarkt te bestormen. Misschien

ben je daar nog helemaal niet mee bezig, misschien durf je daar nog
niet aan te denken, maar het gaat natuurlijk een keer gebeuren.
Daarom kun je maar beter voorbereid zijn. Heb je je weleens een
voorstelling gemaakt van hoe dat straks zal zijn? Misschien
droom je wel van een werkgever waar alles goed is geregeld.
Een organisatie met gestroomlijnde processen, duidelijke kaders en interne harmonie. Een plek waar niets jou zal afleiden van
het werk waarvoor je bent aangenomen en waarvoor je wordt gehonoreerd. Mocht je daarop hopen, dan is het misschien maar beter dat je dit
stukje niet verder leest.
Want de realiteit is vaak een heel andere. Immers: dwing mensen om langdurig met elkaar samen te werken en er ontstaan onderlinge irritaties, vetes, kampen, koude oorlogen en verscholen vormen van terreur. Geloof je
het niet? Pak dan gerust Machiavelli erbij, na een paar hoofdstukken went
het vanzelf.

B
A
R
T

Rotterdam telt achttien markten en meer dan honderdzeventig
nationaliteiten. En er is één plek waar die samenkomen:
de Afrikaandermarkt op Zuid. Hoog tijd voor een bezoek.
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Dit is een docenten-wisselcolumn. Bart Siebelink is docent text & copywriting
aan de Willem de Kooning Academie.
Hij deelt deze column met Bart Bijl (lerarenopleiding Nederlands).

VERGELEKEN MET DE MARKT AAN DE BLAAK IS DE AFRIKAANDERMARKT MINDER BEKEND en
je zou bijna denken dat dat komt omdat een deel van de stad het vertikt om de brug over te
gaan. Zonde, want het is een van de meest multiculturele plekjes van de stad.
Vroeger vond je de markt op de Maashaven, maar sinds 1965 moet je naar het Afrikaanderplein. ‘Toch is er nog een handjevol mensen dat er toen al bij was en er nu nog steeds staat’,
vertelt groenteboer Achmed me. Zelf begon hij als tiener op de markt en werkte zich uiteindelijk op tot een eigen kraam. Nu staat hij twee keer per week op de Afrikaandermarkt met
groente en fruit, waarvan je de helft niet snel in de supermarkt zal terugvinden. Opvallend zijn
bijvoorbeeld de Marokkaanse mandarijnen die, in tegenstelling tot die in de supermarkt, niet
oranje maar groengeel zijn. ‘Veel lekkerder hè!’ zegt Achmed.

Z U ID
FOTO

Afrikaandermarkt

Tot slot: mocht je scoren op de veelgevraagde eigenschappen 'out of the
box-denken’ en ‘creatief', dan kun je maar beter in de gaten hebben dat dit

O
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op de

afgestudeerde talent; die frisse high potential die alle problemen en tekortkomingen van de hele organisatie gaat oplossen door met zijn of haar jeugdige
elan een cultuuromslag teweeg te brengen. Hoe hengel je die binnen zonder
te verzwijgen dat het intern niet altijd even gezellig is of dat het (heel soms)
ontbreekt aan een heldere koers?
Welnu, daarvoor halen werkgevers allerlei slimme zinnetjes uit de kast. Sla
er eens een paar vacaturesites op na en je pikt ze er zo tussenuit. Voorbeeld:
'Je komt in een team met gepassioneerde collega's die elkaar scherp houden.' Dat zou dus zomaar een ware slangenkuil kunnen zijn. Of wat dacht
je van deze: 'Je werkt binnen een zeer dynamische omgeving en het is van
groot belang dat je onder druk nauwkeurig en punctueel werkt.' Ai, oppassen geblazen. Dit klinkt als een waarschuwing dat je op je tenen zal moeten
lopen en doet zelfs vrezen dat je voorganger in deze functie thuiszit met een
burn-out.
Nog een paar: 'Geen 9-tot-5-mentaliteit' en 'hoog energieniveau'. Beide duiden op een overurencultuur en de verwachting dat je dat bij voorbaat accepteert. De manipulatieve variant hiervan luidt: 'Je houdt van veel verantwoordelijkheid' en helemaal geraffineerd is de formulering: 'Wij zoeken mensen
met ambitie die willen meegroeien in onze snelgroeiende organisatie'. Je
hoort me niet zeggen dat je er niet voor moet gaan, immers: no guts no glory.
Maar blijf nuchter en laat je niet in de luren leggen door mooie woorden.
in de praktijk doorgaans niet bedoeld is als uitnodiging om straks je baas te
gaan tegenspreken. En wees op je hoede als ze tijdens het kennismakingsgesprek dingen gaan zeggen als 'we hebben hier uitstekende koffie'...enjoy!

EMA

Jonathan

Maar ja, als werkgever kijk je natuurlijk wel uit om dat soort vuile was
buiten te hangen. Dat schrikt andere mensen maar af. Vooral dat jonge, vers

NET EEN TOKO
Iedere woensdag en zaterdag staat hij samen
met nog ruim driehonderd andere kraampjes
op deze markt waarbij je het gevoel hebt alsof
je een toko inloopt. Allerlei onbekende geuren
komen je tegemoet en van het leeuwendeel van
de producten heb je geen idee wat ze zijn. Want
zeg nou zelf, hoe vaak sta jij met een eetbare
cactus in je handen of met Chinese tayer (een
knolgroente, red.)? Toch is de voertaal gewoon
Nederlands, hoewel, maak er maar Rotterdams
van. Want rode bietjes kennen ze hier niet. Die
heten kroten.
Naast de vele groentekraampjes is ook de visafdeling indrukwekkend en zeker de moeite van
het proberen waard. Van Hollandse klassiekers
als sliptong en haring tot Surinaamse vis. En allemaal goedkoper dan in de supermarkt, want
je gulden is hier immers een daalder waard.
Na mijn rondje keer ik terug naar Achmed en
met tien avocado’s voor een euro in m’n hand
fiets ik de Erasmusbrug weer over. Nu weet ik
het zeker: Voortaan ga ik op zaterdag naar de
Jonathan van Noord
markt.

O

Afrikaanderplein 41
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WIE BEN JIJ DAN?

HIBO ABDI (29)
Tweedejaars small business

EEN BOERDERIJ IN IRAK,
EN EEN START-UP IN ROTTERDAM

O

F O T O : B O B VA N D E R V L I S T

ALS HIBO COLLEGASTUDENTEN ONTMOET,
gaat het altijd eerst over haar kinderen, vertelt ze lachend. Hibo is geen doorsnee student.
Ze is ouder dan de meeste anderen, geboren
in Somalië, heeft twee jonge kinderen en doet
zaken in Irak. ‘Mijn vriend komt daarvandaan.
Samen met zijn broer zijn we eigenaar van
een boerderij in Irak met zeshonderd schapen.
Het bedrijf wordt gerund door arme mensen
en begeleid door familie.’
Stilzitten kan Hibo niet en daar heeft ze ook
amper tijd voor. Vorig jaar moest ze in haar
eerste jaar zestig studiepunten halen, en dat
deed ze ook. Nou ja, met uitzondering van
een paar tentamens waarvoor ze uitstel kreeg,
omdat ze even een maandje niet kon studeren
vanwege haar bevalling...
En dit jaar gaat ze er weer vol tegenaan, vooral
ook in haar studie. ‘We zijn begonnen met de
start-ups die we voor de opleiding moeten oprichten. Ik heb bedacht om biologische groente
en fruit op te kopen en te verwerken tot verantwoorde snacks.’ Ze ziet de start-up niet slechts
als een studieopdracht. ‘Nee-hee! Ik wil er echt
de markt mee op en een netwerk gaan opzetten. De andere studenten die ik erbij zoek, kies
ik niet op basis van vriendschappen. Zij moeten
goed zijn in zaken die mij minder liggen, zoals
de techniek van de droogovens waarmee we de
groenten gaan verwerken.’
Een succesvol bedrijf is dus haar doel en ook, in
vier jaar, een diploma. ‘Dat papiertje wil ik echt
hebben, ook als voorbeeld naar m’n kinderen
Jos van Nierop
toe.’

