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BEWEEG!

Rotterdam en Jakarta
werken samen aan waterbeheer
ROTTERDAM EN JAKARTA, ALLEBEI DELTASTEDEN,
gaan (opnieuw) drie jaar lang kennis uitwisselen
over stedelijk waterbeheer en de gevolgen van
klimaatverandering. Sinds 2014 hebben 24 jonge
Indonesiërs tijdens een traineeship onderzoek
gedaan naar de manier waarop Rotterdam werkt
aan waterbeheer en zich voorbereidt op de
gevolgen van klimaatverandering. Deze kennis
vertaalden zij vervolgens naar de situatie in
Jakarta. Daar daalt de bodem, onder andere
doordat drinkwater wordt gewonnen door het
onttrekken van grondwater. Op sommige plekken
daalt de bodem wel vijftien centimeter per jaar

en is die inmiddels onder zeeniveau gekomen.
Jakarta heeft ook te maken met dreiging van
overstromingen vanuit de rivieren en de zee. Zeven
studenten van de opleiding watermanagement
aan de Hogeschool Rotterdam hebben tijdens hun
afstudeerstage meegewerkt aan de projecten die de
trainees bij hun terugkeer in Jakarta zijn gestart.
Het gaat om landaanwinning, verbetering van het
onderhoud en beheer van gemalen en kanalen om
overstromingen te voorkomen, en de ontwikkeling
van een multifunctionele dijk naar model van het
Rotterdamse Dakpark.

In het uitwisselingsprogramma werken Jakarta, de gemeente Rotterdam, Nuffic Neso Indonesia, de Hogeschool
Rotterdam, de Nederlandse ambassade in Jakarta, Van Oord en het Hoogheemraadschap van Delfland samen.
Bron: engineeringnet.nl

30
Voor een gezond bestaan
moet je dagelijks minimaal
een halfuur matig intensief
lichamelijk actief zijn.
In ieder geval vijf dagen
per week, maar het liefst
gewoon elke dag.

20%
Om fit te blijven moet
je minimaal drie
keer per week twintig minuten
zwaar intensieve lichamelijke
activiteit verrichten. Ongeveer
20 procent van de Nederlandse
volwassenen doet dat ook.

1
Als je niet minstens één dag per
week minimaal een halfuur
matig intensieve lichamelijke
activiteit verricht,
ben je inactief.

‘HOE LEER JE
KINDEREN EEN LIEDJE?
Dat is een lastig stuk
didactiek.’
(Lees verder op profielen.hr.nl.
Zoek op 'ouderavond'.)
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De pabo wil de ouderbetrokkenheid stimuleren
door het organiseren van ouderavonden.

Bron: TNO-Monitor Bewegen en
Gezondheid

LIEVE TOSCA

MIJN COLLEGA
IS BOOS
OMDAT IK
ZIJN FLIRTS
NEGEER

STIJGER
DALER

In 1995 haalde 50 procent van de leerlingen van groep zes het op een na
hoogste niveau in rekenen en natuuronderwijs, in 2015 was dat nog 37 procent.
Bronnen: Driejaarlijks PISA-onderzoek van OESO onder vijftienjarigen,
Trends in International Mathematics and Science Study

Vierhonderd jaar geleden zette
Dirk Hartog als eerste Europeaan
voet aan wal van de Australische
westkust.

59%

Op een gemiddelde school-/
werkdag zitten/liggen jongeren
gemiddeld 8,1 uur per
24 uur (exclusief slaaptijd).
Dat is 59 procent van de tijd
dat ze wakker zijn. Op een
gemiddelde vrije dag is dat
4,3 uur per etmaal.

COLUMN

Veertig studenten uit
Nederland en Australië
hebben daarom deze maand een
studiebeurs van 2.500 euro toegekend
gekregen om in 2017 in een van beide
landen te studeren of onderzoek te doen.
Bron: Nuffic

Lieve Tosca,
OP HET EINDEJAARSFEEST HEB IK EEN COLLEGA VAN EEN
ANDERE DIENST ONTMOET. Het was best gezellig en in ons
gesprekje kwam onder andere aan de orde dat we allebei
vrijgezel zijn en best een nieuwe relatie zouden willen. Toen
ik thuiskwam, stuitte ik op een hele reeks Facebookberichten
waarin de collega aangaf dat hij mij wel aantrekkelijk vond en
dat ie het gesprek graag wilde voortzetten. Ik had daar geen
zin in en negeerde het. Een paar dagen later vroeg hij waarom
ik niet op z’n berichten reageerde. Ik heb hem toen via de
werkmail laten weten dat ik geen behoefte heb aan verder
contact. En nu is hij boos. Zijn berichten waren slechts collegiaal
bedoeld, waarom reageerde ik zo kil? Hoe zorg ik dat dit niet
escaleert?
Liefs,
Anoniem

Lieve Anoniem,
Je collega speelt nu de vermoorde onschuld. We weten allemaal
dat dit geen collegiaal bedoelde conversatie was, maar een keiharde
flirt. Collegiale vragen zou hij probleemloos aan jou, zijn baas en
die bolle van de kantine moeten durven stellen. En dat zou hij in dit
geval natuurlijk nooit doen, dus dan weet je genoeg.
Niemand wil met de feestdagen alleen zijn en alleen al het idee van
een ontluikende liefde in het nieuwe jaar geeft de vrijgezelle burger
moed. Je collega zal die moed ergens anders moeten gaan zoeken
en ik denk dat je hem dat duidelijk moet vertellen om te zorgen dat
het niet escaleert.
Stuur hem nog een mail waarin je aangeeft dat je geen behoefte
hebt aan zijn ‘collegiale’ aandacht en vraag hem je verder met rust te
laten, omdat je je anders genoodzaakt voelt melding te maken van
zijn ongewenste aandacht. Hij zal dit waarschijnlijk superkil vinden,
maar ik denk dat het goed is dat je je grenzen aangeeft en hem laat
weten wat de consequentie is als hij over die grenzen heen gaat. Dan
kan daar in ieder geval geen onduidelijkheid over zijn.
Mocht je zelf nog op zoek zijn naar een nieuwe liefde: e-Matching
en Tinder zijn mijn favorieten.
Lfs Tosca
Volg ook Tosca’s wekelijkse rubriek op profielen.hr.nl.
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Kort

Het percentage laaggeletterde leerlingen
is in dertien jaar
gegroeid van 12
naar 18 procent.
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HEL P!

Afvallen
Weer in shape komen na al die oliebollen,
appelflappen en champagne?

5.000.000

Er zijn bijna 5 miljoen jongeren (0 tot 22 jaar) in Nederland.
1. STEL JE STREEFGEWICHT VAST

350.000

Kies een realistisch streefgewicht.
•

203.000

Voornemens maken helpt je bij
het vasthouden aan je doel.
•

In 2015 waren er bijna 350.000 jongeren (0 tot 22) die gebruikmaakten van jeugdhulp

2. MAAK GOEDE VOORNEMENS

jongens (9%) en

144.000

3. MAAK EVENTUEEL GEBRUIK VAN

meisjes (7%).

PROFESSIONELE BEGELEIDING

Diëtisten en gewichtsconsulenten
zijn er om je te helpen
bij het aanpassen van je leefstijl.
•

270.000

Het merendeel was autochtoon.

50.000

Bij de mensen thuis

4. VRAAG STEUN AAN FAMILIE EN VRIENDEN

Daarnaast ontvingen ruim 50.000 niet-westerse allochtone jongeren jeugdhulp.

24.000

Vraag hulp aan mensen van wie
je weet dat ze je zullen steunen.

VEEL VERPLEEGKUNDESTUDENTEN VINDEN DE THUISZORG NIET ZO SEXY. Ze hopen op een baan in het ziekenhuis met alle dynamiek en hightech die daarbij hoort. Maar ‘het zorglandschap’, zoals stagecoördinator verpleegkunde Arie Hettinga dat noemt, is
veranderd. ‘De gemiddelde opnameduur in het ziekenhuis is sterk afgenomen. De politiek wil dat we langer thuis wonen en dus
verplaatst de zorgvraag zich van de instellingen naar de thuissituatie.’
Daar moeten studenten goed op worden voorbereid, vindt de opleiding. Hettinga: ‘Als je in onze praktijklokalen keek, zag je eigenlijk een ziekenhuissituatie nagebootst. Dat past maar deels in het huidige maatschappelijk beeld. Vandaar dat we nu ook een
lokaal hebben ingericht als woonkamer. Studenten krijgen hier praktijkles, maar de inrichting is ook bedoeld om de bewustwording
rondom het veranderde werkveld te vergroten. Het werk bij mensen thuis is heel uitdagend. In het ziekenhuis kun je elk moment
de dokter bellen. Thuis ben jij als verpleegkundige verantwoordelijk voor de indicatiestelling, de organisatie van de zorg en de
uitvoering daarvan. Dat vraagt heel wat en daarom bereiden we onze studenten, onder andere met het thuislokaal, goed voor.’

Succes!

En ongeveer 24.000 westerse allochtone jongeren.

Bron: Voedingscentrum
Bron: Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor

Leerlingen uit gezinnen met lage inkomens maken in slechts 31 procent
de overstap van vmbo-g/t naar het hbo. Bij de rijkste gezinnen is dat 40 procent.

O

Bron: CBS
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ACHTERGROND

Toezichthouders op de HR:
veel waardevoller dan gedacht

Na een jaar blijkt de rol
van de toezichthouders veel groter dan
verwacht. Ze lopen niet alleen hun rondes door
de verschillende locaties, ze staan ook heel
regelmatig medewerkers bij
die spannende gesprekken hebben met
studenten.
De ploeg heeft zich het afgelopen jaar zo
onmisbaar gemaakt dat
de pilot beleid is geworden.

IN 2015 STARTTE DE HOGESCHOOL ROTTERDAM MET DE RSPCT-CAMPAGNE om studenten te wijzen op de huisregels: niet roken voor de
deur, je eigen troep opruimen, zorgvuldig omgaan met de spullen van
de hogeschool en respect hebben voor elkaar. Met de start van de campagne werden er als pilot negen toezichthouders
aangesteld om ervoor te zorgen dat de huisregels
werden nageleefd.
In het Jaarverslag Toezichthouders 2015, opgesteld
door hoofdtoezichthouder Jeroen van den Brink en
manager integrale veiligheid Paul Goossens, wordt
de aanwezigheid van de geüniformeerde mannen en
vrouwen geëvalueerd. De mannen kijken terug op
een succesvol jaar waarin de toezichthouders hun
plek binnen de instituten hebben gevonden. Goossens: ‘Door hun aanwezigheid dragen ze dagelijks bij
aan de veiligheid van studenten en medewerkers en
zorgen ze voor een continue bewustwording van de huisregels.’

daarna nog een paar woorden gewisseld waarna iedereen zonder ruzie
naar huis kon.’
Op de HR is een toename van zorgwekkend gedrag, zien Goossens en
Van den Brink. ‘Dit lijkt een landelijke trend en de toezichthouders
zijn automatisch een rol gaan spelen in de situaties die hieruit voortvloeien. Maar vergeet niet: de
HR telt 37.000 studenten en medewerkers. Dat is
een kleine stad. Er gebeurt hier van alles, net zoals
er in een stad van alles gebeurt. We halen op RDM
Campus studenten uit elkaar die op het punt staan
elkaar met een priem en een hamer te lijf te gaan,
we lopen op een aantal locaties weleens tegen racistische teksten en swastika’s aan en we hadden
laatst een babbeltje met een docent in wiens deur
het woord ‘kankerhond’ was gekerfd. Het gebeurt
en gelukkig kunnen we hier nu op reageren.’

DE TOEZICHTHOUDERS
WERDEN 24 KEER
INGEZET BIJ MOEILIJKE
GESPREKKEN.
DAT WAS VEEL VAKER
DAN VERWACHT.

ILLUS TR ATIE: DEMIAN JANSSEN

MOEILIJKE GESPREKKEN
In het collegejaar 2015-16 werden de toezichthouders 24 keer ingezet
bij moeilijke gesprekken en dat was veel vaker was dan verwacht. Van
den Brink: ‘Medewerkers, en dan vooral docenten, vragen regelmatig of
een toezichthouder binnen roepafstand wil zijn tijdens slechtnieuwsgesprekken. Het gaat dan met name om studenten van wie docenten
weten dat ze licht ontvlambaar zijn. Maar soms gaat het ook om begeleiding bij een nare uithuwelijkingszaak of een medewerker die wordt
gestalkt.’
Naast die 24 inzetten bij moeilijke gesprekken meldt het jaarverslag
ook dat het hoofd beveiliging negen keer is opgeroepen om zonder
uniform bij een gesprek aanwezig te zijn om escalatie te voorkomen.
Van den Brink geeft een voorbeeld. ‘Laatst moest een student naar een
afstudeersessie komen en het was al duidelijk dat hij niet zo slagen. De
student had tegen z’n docent gezegd dat hij z’n familie mee zou nemen
wanneer hij zou zakken en de docent had mij gevraagd een oogje in het
zeil te houden. Op de dag van het gesprek kwam de student inderdaad
met z’n familie aanzetten. Z’n vader had me in de gaten en zei: “Kom
je voor mij?” waarop ik antwoordde: “Dat hoop ik niet.” We hebben

ONGEWENST GEDRAG
Begin vorig jaar werden de toezichthouders in eerste instantie ingezet
om de huisregels te handhaven. Komt daar nog wat van terecht nu de
toezichthouders ook zo druk blijken te zijn met zorgwekkend gedrag?
‘Ja’, zegt Van den Brink: ‘Dat is nog steeds aan de orde van de dag. In
het verslag beschrijven we dat er dagelijks tientallen keren medewerkers en studenten worden aangesproken op ongewenst gedrag. Aan het
einde van vorig collegejaar was het aantal mensen dat we vermanend
moesten aanspreken drastisch gedaald.’
De pilot met de toezichthouders is inmiddels beleid geworden. Ook dit
collegejaar is er 500.000 euro begroot om de toezichthouders te behouden. Goossens: ‘We hebben onszelf dit collegejaar gegeven om te
onderzoeken of we met de bestaande bedrijfsbeveiligingsdienst, want
dat zijn onze toezichthouders formeel, een leerwerkbedrijf kunnen
worden voor mbo beveiligingsstudenten. De toezichthouders kunnen
we dan inzetten als praktijkbegeleiders. Dat lijkt ons echt heel mooi om
te doen, maar ook lastig om vorm te geven. We hebben onze mensen
heel specifiek uitgekozen op hun vakkennis én uitstekende communicatieskills en we moeten de kwaliteit van het werk wel kunnen garanTosca Sel
deren, ook als leerbedrijf.’

O
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IFFR-directeur BERO BEYER INTERVIEW

Na kerst en oud & nieuw moet het grootste
feest nog komen: het International Film
Festival Rotterdam (IFFR).
Sinds anderhalf jaar is Bero Beyer
de algemeen en artistiek directeur.
Wat kunnen we van deze oud-Willem
de Kooning Academie-student verwachten?

Tekst: Elsbeth Grievink Fotograﬁe: Hans Reitzema

INTERVIEW

IFFR-directeur BERO BEYER

‘MIJN OVERTUIGING IS DAT IFFR
VERBONDENHEID KAN CREËREN.’

Je bent nu anderhalf jaar directeur van het IFFR.
Wat zijn de belangrijkste veranderingen die je doorvoerde?
‘IFFR is zo’n spannend festival, er valt zo veel te ontdekken. Maar waar
begin je? Ik heb manieren gezocht om de films helder te groeperen, meer
focus aan te brengen en onze bezoekers beter te gidsen. De Hivos Tiger
Award-nominaties, bijvoorbeeld, zijn teruggebracht naar acht films, zodat we iedere dag één Tiger alle aandacht kunnen geven. En ik heb het
programma in vier secties verdeeld: Bright Future, Voices, Deep Focus en
Perspectives. Elke sectie heeft zijn eigen kleur die je helpt bij het maken
van je keuzes.’

Welke rol heeft IFFR gespeeld in de 'opkomst' van Rotterdam
als trekpleister?
‘In mijn vorige functie als consulent bij het Nederlands Filmfonds en als
filmproducent (Beyer maakte onder meer de bekroonde film Paradise Now,
red.), reisde ik veel naar het buitenland. Ik heb ervaren dat Rotterdam
overal bekendstaat als een vernieuwende, eigenzinnige, grootse en toch
intieme stad. En ik durf zomaar te zeggen dat dat mede door IFFR komt. Is
dat arrogant? Misschien wel. En toch denk ik dat het zo is. Er zijn veel filmfestivals die allemaal een eigen karakter hebben. Cannes is waarschijnlijk
het grootste. Dat Rotterdam met z’n uitgesproken smaak en z’n vooruitstrevende spirit de positie heeft bereikt die het nu heeft, is superknap. En
kenmerkend voor hoe wij te werk gaan in deze stad.’

Filmtips van Bero
‘We hebben de wereldpremière
van Double Play. Dat is een
prachtige verfilming van de
roman Dubbelspel - het debuut
van Frank Martinus Arion - over
het leven op Curaçao in de jaren
zeventig. Die première wordt
echt een Curaçaos feestje in
hartje Rotterdam.
Moonlight, regie Barry Jenkins
‘We krijgen Barry Jenkins op
bezoek, van wie we de film
Moonlight zullen vertonen.
Jenkins is een veelbelovend
talent dat je zeker in de gaten
moet houden.'

‘HOE KOMT HET DAT
WE TEGENOVER
ELKAAR ZIJN
KOMEN TE STAAN?
WERELDWIJD ZIJN
FILMMAKERS MET
DIE VRAAG BEZIG.’

Wat doet Rotterdam dan zo goed?
Wat kun je vertellen over het festivalthema van dit jaar,
The Parallax View?
‘Het gaat over de breuklijn tussen inclusiviteit en exclusiviteit. Hoe
komt het toch dat we zo tegenover elkaar zijn komen te staan, terwijl we op het tegenovergestelde hadden gehoopt? Filmmakers zijn
wereldwijd met dat thema bezig en proberen, via de film, duiding te
geven aan wat ze voelen. Dat gevoelsmatige aspect is heel belangrijk,
want je redenatie over een bepaald onderwerp kan heel anders zijn
dan je gevoel. Dat is wat film goed kan overbrengen. Daardoor kunnen de films die je ziet je wereldbeeld bepalen.’

In hoeverre ervaar jij die breuk in Rotterdam?
'Ik vrees dat de breuklijnen overal zijn, zelfs in Rotterdam. Maar gek
genoeg heb ik de indruk dat juist Rotterdam op een bepaalde manier veel verder is in het onderkennen ervan. Je moet er ook voor
durven uitkomen dat er grote verschillen zijn. Pas daarna kan je tot
eendracht komen in daden.'

‘ALS STUDENT HAD IK
EEN BIJBAAN BIJ IFFR.’
tuiging is dat IFFR verbondenheid kan creëren. Een paar honderd
mensen, allemaal met hun eigen verhaal, zitten in een zaal, anderhalf
uur lang samen iets te ervaren. Dat is iets belangrijks.’

Bereiken jullie genoeg jongeren?
‘Daar doen we erg ons best voor. In samenwerking met de Erasmus
Universiteit en de Hogeschool Rotterdam organiseren we speciale
programma’s. Quizzen, talkshows, bijzondere sprekers en masterclasses. Doorgaans blijft het jonge publiek tot in de vroege uurtjes doorfeesten. Heel leuk, vind ik dat. En nee, daarmee komt de verdieping
niet in gevaar, integendeel. Het hoort bij elkaar. Iets nieuws, prikkelends ervaren is even feestelijk als het biertje daarna.’

Hoe groot is het bereik onder jongeren met een migratieachtergond?
Hoe inclusief is het IFFR?
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‘Het festival is er vóór iedereen, maar ook dóór iedereen. We speuren
over de hele wereld, van Rotterdam tot Birma, naar films waarvan we
denken: ja, dit is echt iets nieuws. Dat resulteert in een mix waarin
alle nationaliteiten van Rotterdam vertegenwoordigd zijn. Mijn over-

PROFIELEN

‘Dat weet ik niet precies. We kijken wel per film voor wie het interessant is en zetten daar communicatiestrategieën voor in. Natuurlijk nodigen we Kaapverdiaanse jongeren uit voor een film over Kaapverdië,
maar het is nóg leuker als ze naar een film gaan die verrast en de
wereld beziet vanuit een perspectief dat ze nog niet kennen.’

‘IFFR werkt samen met zo’n beetje alle grote culturele instellingen en de
belangrijkste opleidingen, maar ook met de hotels en uitgaansgelegenheden in Rotterdam om een sfeer van avontuur, feest en inclusieve cultuur uit
te dragen. Als je samen optrekt, heb je ineens verdomd veel te vertellen.’

tussen het pendelen door zat je zo veel mogelijk in de bioscoop. Je kreeg
de meest waanzinnige films om je oren waar je geen snars van begreep.
Superopwindend en inspirerend. Twee jaar later ben ik gepromoveerd naar
de productieafdeling, we hielden kantoor in het oude Nighttown.’

Hoe ziet de samenwerking met Hogeschool Rotterdam eruit?

Wat heb je in die periode geleerd?

‘We willen alle dagen van het festival zo veel mogelijk een eigen thema en
gevoel geven. De tweede donderdag van het festival staan de makers van
de toekomst centraal. Dan programmeren we van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat masterclasses en speciale evenementen voor studenten, waar
overigens ook ieder ander van harte welkom is. Dat kijkje in de toekomst
begint stiekem al een beetje op de woensdag ervoor, waarin we de nieuwste technieken en ontwikkelingen op gebied van film onder de loep nemen.’

‘Dat je nieuwe dingen moet proberen. Continu. Die sfeer wil ik als directeur
vasthouden. Het is beter dat je af en toe faalt, dan dat je stopt met experimenteren. Als ik íets een drama vind, dan is het wel monocultuur.’

‘ALS IK ÍETS EEN DRAMA VIND,
DAN IS HET WEL MONOCULTUUR.’
Je hebt zelf aan de Willem de Kooning Academie gestudeerd.
‘Klopt. Al heette het toen Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam.
Ik heb nog les gehad van Jeroen Chabot die er nu directeur is. Naast mijn
studie audiovisueel ontwerpen had ik een bijbaan bij IFFR. Als pendelbuschauffeur haalde ik speciale gasten van het vliegveld. Een prachtbaantje;

Wanneer is het festival geslaagd?
‘Als het ons lukt IFFR verder te brengen dan de tien dagen die het festival
telt. Tien dagen lang staat de stad op zijn kop en delen we een bepaalde
state of mind. Dat gevoel kun je ook de rest van het jaar vasthouden.
Afgelopen zomer hebben we daar met IFFR White Nights alvast een begin
mee gemaakt. We zetten een tentenkamp op in het Museumpark waar we
korte en lange films vertoonden uit landen als Syrië, Irak, Pakistan, Egypte,
Palestina, Libanon en Tunesië. Er waren tafelgesprekken, workshops en optredens, maar ook fantastisch Arabisch eten. Komend jaar geven we onze
ambitie handen en voeten door het hele jaar door in KINO te programmeren. Maar eerst maar eens het festival zelf.’

O
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ACHTERGROND
Tekst: HOP, Irene Schoenmacher,
redactie Profielen (HR-bewerking)
Illustratie: Demian Janssen

Studenten hebben nog nooit zo veel klachten
ingediend, blijkt uit een rondgang langs universiteiten
en hogescholen. Ook op de Hogeschool Rotterdam
is het aantal klachten flink gestegen.

Studenten breken
klachtenrecord
in hoger onderwijs
14
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STUDENTEN EN ONDERWIJSINSTELLINGEN KREGEN DE AFGELOPEN JAREN NOGAL WAT VOOR HUN KIEZEN: de langstudeerboete
werd ingevoerd en weer afgeschaft, studiekiezers moesten zich
eerder aanmelden, het bindend studieadvies bleek verkeerd te
worden toegepast enzovoorts.
Geen wonder dat het aantal klachten steeg. Het ene na het andere beroepschrift werd ingediend. Studenten kregen de smaak te
pakken, leek het wel. Ze gingen ook schadevergoedingen claimen
als ze studievertraging opliepen. Studeren kost namelijk meer geld
dan vroeger.

Steeds meer studenten komen
met een advocaat naar de zitting
van het cbe.
ONEENS
Als studenten het oneens zijn met een beslissing van hun hogeschool kunnen ze een beroepschrift indienen bij het college van
beroep voor de examens (cbe) of bij de geschillenadviescommissie
(gac) dat het college van bestuur adviseert.
Zowel de cbe’s als de geschillenadviescommissies moesten de laatste jaren flink aan de bak. Uit een inventarisatie van het Hoger
Onderwijs Persbureau blijkt dat het aantal beroepschriften bij de
cbe’s nog steeds toeneemt. Bij de twaalf bevraagde hogescholen
is het totale aantal beroepschriften nog nooit zo hoog geweest.
In 2015 werd er een recordaantal van ruim 3.300 klachten ingediend. Dat is meer dan in 2012, het jaar van de langstudeerboete.
Ook op de Hogeschool Rotterdam groeit het aantal zaken bij het
cbe al vijf jaar achtereen, van 127 zaken in 2010 tot 243 in 2015.

Bij het cbe kunnen studenten negatieve bindend studieadviezen
(bsa’s) en beslissingen van de examencommissie aanvechten.
Alle andere geschillen, bijvoorbeeld over inschrijving of collegegeld, komen terecht bij de geschillenadviescommissie. Ook deze
commissie zag een flinke stijging in het aantal zaken, van 62 in
2014 naar 103 in 2015. Een toename van maar liefst 66 procent.
Digna Trimpe is een van de drie juristen van de Hogeschool
Rotterdam en secretaris van het cbe. Haar afdeling heeft zich de
afgelopen jaren ‘de tandjes gewerkt’ om alle zaken te behandelen.
‘We zijn een grote hogeschool en we groeien jaar na jaar. Hoe
meer studenten, hoe meer klachten, dat is een logisch gevolg. Wat
ook meespeelt, is dat de hele samenleving juridiseert. Als je weet
dat we 35.000 studenten hebben, vind ik het aantal klachten nog
meevallen. Maar dat het een flinke klus is, kan ik niet ontkennen.’
JURIDISCHE WEG
Studenten kennen het systeem beter, ziet Trimpe. ‘Ze weten dat
er een juridische weg is. Het feit dat de studentenvakbonden dit
actief communiceren draagt daaraan bij, en alle publicaties van
vorig jaar rondom de bsa ook.’ Hogescholen en universiteiten, ook
de HR, stuurden studenten in hun tweede jaar nog weg als zij hun
propedeuse niet hadden behaald, terwijl de onderwijsrechter oordeelde dat er maar één keer een bindend studieadvies gegeven
mag worden. Als dat moment in het eerste jaar is, zoals op de HR
waar je bij de meeste opleidingen minimaal 48 studiepunten moet
hebben gehaald, mag je studenten niet alsnog in het tweede jaar
wegsturen.
Heel goed dat studenten steeds assertiever zijn, vinden studentenorganisaties LSVb en ISO. ‘Het betekent dat zij hun rechten kennen
en niet bang zijn voor hun universiteit of hogeschool’, zegt Jarmo
Berkhout van de Landelijke Studenten Vakbond.
Daar sluit Jan Sinnige van het Interstedelijk Studenten Overleg
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KLACHTENRECORD
CBE-ZAKEN PER HOGESCHOOL
Hogeschool 		
Avans Hs. 		
Chr. Hs. Windesheim
De Haagse Hs. 		
Fontys Hs. 		
Hanzehs. Groningen
Hs. Leiden 		
Hs. Rotterdam 		
Hs. van Amsterdam
Hs. Arnhem en Nijmegen
NHL Hs. 			
Saxion Hs. 		
Stenden Hs.   		
Totaal: 			

2010
82
220
195
217
195
27
127
784
56
48
142
82
2.037

2011
127
213
332
229
324
88
147
1332
43
78
117
44
3.043

2012
193
250
421
291
293
64
160
1187
60
84
164
65
3.232

2013
229
230
391
304
288
75
197
978
51
110 1
167
117
3.073

2014
188
197
619
315
264
59
204
846
100
49
228

2015
242
210
432
402
307
77
243
809

3.185

3.305

ONDERWIJSRECHTBANK
(CBHO) 			

2010
100

2011
270

2012
240

2013
314

2014
350

2015
367

zich bij aan. ‘Het is van groot belang dat studenten opkomen
voor hun rechten’, zegt hij, waarbij hij nog maar eens verwijst
naar de problemen met het bindend studieadvies in het tweede
jaar.

‘HOE MEER STUDENTEN,
HOE MEER KLACHTEN,
DAT IS EEN LOGISCH GEVOLG.’
ADVOCAAT
Behalve het feit dat het aantal klachten gestaag toeneemt, merken de juristen van de HR sinds een jaar of drie dat steeds meer
studenten met een advocaat of andere rechtshulpverlener naar
de zitting van het cbe en de geschillenadviescommissie komen.
Trimpe: ‘We zien een forse stijging van juridische bijstand bij de
zittingen. Dat kan komen doordat studenten onder de inkomensgrens zitten en dus recht hebben op gratis rechtsbijstand. De
kosten, ongeveer 900 euro per zaak, zijn dan voor de overheid.
Of voor de hogeschool, als de student de zaak wint.’
Gritche Monsma, voorzitter van de landelijke organisatie van

DE DOCENT: ‘WE KIJKEN
VEEL BEWUSTER NA’

100
266

studentendecanen in het hbo, merkt dat studenten soms al met
een advocaat naar de examencommissie gaan. Maar zij vindt
dat niet per se erg. ‘Er hangt tegenwoordig veel vanaf voor studenten. Zolang het leenstelsel er is, zullen ze voor hun belangen
blijven opkomen. Dat moedig ik alleen maar aan.’
Toch heeft de groep die met een rechtshulpverlener naar de zitting komt niet meer succes dan studenten die zelf hun verweer
voeren, aldus HR-jurist Trimpe. ‘Ik zie weinig effect. Het is bijvoorbeeld ook niet zo dat vooral studenten met zwaardere zaken met een rechtshulpverlener op de zitting verschijnen. Het
zijn gewoon normale zaken.’

ziening. Daarmee kunnen ze onderwijs volgen. Op die manier
blijft de schade voor studenten beperkt.’

ADMINISTRATIEVE KLACHTEN
Waar de zaken bij het college van beroep voor de examens
vooral gaan over bsa’s, fraude, ongeldig verklaarde tentamens
en dergelijke, buigt de geschillenadviescommissie zich over
administratieve klachten van studenten. ‘De grote stijging van
het aantal zaken bij deze commissie had een-op-een te maken
met de strengere inschrijfregels’, vertelt HR junior-jurist Kelsey
Fokkens. Studenten moeten zich voor 1 september hebben ingeschreven. Op dat moment gaat Studielink ‘dicht’. Een student
die op 30 augustus zijn herinschrijving denkt te regelen en er
door problemen met zijn DigiD niet in slaagt, heeft een groot
probleem. De bereidheid om in deze zaken een klacht tegen het
besluit van de HR in te dienen, blijkt groot.
Fokkens: ‘Dit leverde afgelopen jaren zo veel zaken op dat de
juridische afdeling van de hogeschool maanden nodig had om
alles af te handelen. Maar omdat het over de inschrijving ging,
vonden zowel college van bestuur als de juristen zelf dat de
procedure verkort moest worden. Het cvb heeft geïnvesteerd
met extra mankracht. Zowel bij het studenten service center is
hiervoor een medewerker vrijgesteld als op de juridische afdeling waar ik als junior-jurist deze klachten onder mijn hoede heb.
Tijdens de procedure krijgen de studenten een voorlopige voor-

ONDERWIJSRECHTER
Als studenten niet tevreden zijn met de uitspraak van het cbe
of de geschillenadviescommissie kunnen ze in hoger beroep
bij de landelijke onderwijsrechtbank in Den Haag terecht. Ook
daar hebben ze het drukker gekregen. Dit college van beroep
voor het hoger onderwijs (cbho) behandelde in 2010 honderd
zaken van studenten. Vijf jaar later waren dat er ruim driemaal
zo veel: 367.
In 2016 lijkt de stijging weer wat af te vlakken. ‘Dat komt doordat er het afgelopen jaar weinig grote wetswijzingen zijn geweest’, vermoedt de cbho-secretaris Monique van Fessem. ‘Wel
lopen er dit jaar nog veel zaken die te maken hebben met de
toepassing van het bindend studieadvies. Die zijn we nu nog
aan het behandelen.’

‘ZOLANG HET LEENSTELSEL ER IS,
ZULLEN STUDENTEN
VOOR HUN BELANGEN BLIJVEN
OPKOMEN.’

LAGE KANT
Wat vindt oud-rechter en UvA-docent Ben Olivier eigenlijk van
de toename van de klachten? Olivier nam afgelopen zomer afscheid als voorzitter van onderwijsrechtbank cbho. Zijn het er
te veel? ‘Absoluut niet!’, vindt Olivier. ‘Ik zeg het nog één keer:
als je kijkt naar de hoeveelheid onaangename beslissingen die
universiteiten en hogescholen nemen, dienen studenten juist

Al die klachten laten docenten niet koud,
zegt René van Kralingen, docent aan de
HR en publicist over hoger onderwijs. Hij
geeft door het hele land trainingen aan
hbo-docenten en examencommissies.
Volgens hem kijken docenten veel
bewuster na om juridische stappen te
voorkomen. ‘Ging er vroeger iets mis,
dan loste de docent dat zelf op met de
student. Nu maken studenten al snel
melding bij de examencommissie of gaan
ze te rade bij collega’s.’
Examencommissies zijn een soort
commandocentrum van de instelling
geworden en inhoudelijk de baas, zegt
Van Kralingen. ‘Zij zetten van alles op
papier om problemen te voorkomen.
Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor
het eindniveau van de opleiding.’ Al die
regels en protocollen komen de kwaliteit
van het onderwijs niet per se ten goede,
denkt hij. ‘Wederzijds vertrouwen is
eigenlijk belangrijker: denk met elkaar
mee.’
Tegelijkertijd ziet Van Kralingen ook wel
de positieve kant van al die richtlijnen.
‘Als je goed onderwijs wilt bieden, moet
je je zaken goed op orde hebben.’ En niet
alleen studenten, ook docenten zouden
zich goed aan de afspraken moeten
houden: ‘Waarom geven we docenten die
slecht functioneren niet ook een negatief
bindend studieadvies?’

veel te weinig klachten in.’
Onderwijsinstellingen gaan volgens de voormalige rechter
steeds onzorgvuldiger met hun studenten om. ‘Het is bijvoorbeeld ongelooflijk hoe moeilijk het is om universiteiten en hogescholen te bereiken. Die studentonvriendelijkheid neemt steeds
meer toe. En hoe onvriendelijker je bent als instelling, hoe meer
klachten je krijgt.’
Hogeschooljurist Digna Trimpe voelt zich niet aangesproken.
‘Wij zijn juist studentvriendelijker gaan werken door de procedure te versnellen. De juridische weg om je gelijk te halen, is
veel studenten bekend. Die weg is goed bereikbaar en de communicatie is helder. Het cbe en de geschillenadviescommissie
opereren onafhankelijk. Daardoor hebben we op de Hogeschool
Rotterdam een snel en actief rechtstraject.’

O
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AFTERLIFE

Het leven na de HR
Ze maakten zich jaren nuttig op de
HR. Nu zijn ze met pensioen.
Hoe kijken deze pensionado’s terug
op het werkende leven op de
hogeschool en vooral:

PERSOONLIJKE
GROEI
GERARD NEGER (65)
WAS: ADVISEUR KWALITEITSMANAGEMENT, ONDERWIJSMANAGER
PEDAGOGIEK EN PORTEFEUILLEHOUDER
KWALITEITSZORG
OP DE HR SINDS: 1978
MET PENSIOEN SINDS: AUGUSTUS 2016

wat doen ze nu?

BART DE JONG

‘GERARD, JIJ BENT TOCH SOCIOLOOG?
De Sociale Academie hangt aan de
telefoon, ze zoeken een docent.’
Zo werd Gerard Neger op de
toenmalige Katholieke Hogeschool
Tilburg van de gang gehaald en
gekoppeld aan een van de voorlopers
van de HR: de roemruchte Sociale
Academie. ‘Het was hartje jaren
zeventig. Mijn deeltijdklas bestond
enkel uit vrouwen en ze wilden geen
les van een man. Zo’n tijd was het...’
Tropenjaren: Gerard Neger werd
naast docent ook coördinator van de
deeltijdopleiding maatschappelijk
werk. ‘De opleiding werd verscheurd
door tegenstrijdige opvattingen over
wat maatschappelijk werk zou moeten
zijn. Dat botste voortdurend. Na zeven
jaar ging ik de zomervakantie in met
een burn-out, al kende ik de term toen
nog niet. Kort na mijn terugkeer ben ik
naar een andere opleiding vertrokken.
Dat had ik van mijn burn-out geleerd:
dat je flexibel moet zijn. Als je steeds
tegen dezelfde dingen aanloopt,
vertrek dan. Dit heb ik meerdere keren
op de HR gedaan. De winst daarvan
is dat ik een groot netwerk heb
opgebouwd en dat ik me persoonlijk
heb kunnen ontwikkelen. Juist door
die weerstand, stress en het ruzie
moeten maken, ben ik gegroeid.’
Hoogtijdagen: ‘Bij mijn tweede
opleiding, personeel & arbeid, raakte
ik betrokken bij de visitatie. Zo
begon mijn expertise op het terrein
van visitaties en accreditaties. Ik
heb meerdere accreditatietrajecten
gedaan, de heftigste was bij mwd toen
we erin slaagden een onvoldoende
om te zetten in een voldoende. Ook
heb ik mooie jaren doorgebracht als
adviseur bij de dienst onderwijs &
ontwikkeling. Daar kwam alles samen:
inhoud, onderwijs, organisatie en
communicatie. Bij ISO heb ik enorm
genoten van het meeontwikkelen van
het nieuwe profiel social work.’
Nu: ‘Ik heb vier uitnodigingen liggen
voor vrijwilligerswerk, doe een eigen
onderzoek in het gemeentearchief van
Breda, onderhoud mijn HR-netwerk
in Rotterdam en heb een loopgroepje.
Gelukkig ben ik op een heel goede
manier vertrokken bij de HR. Daardoor
had ik een fijne start in mijn pensioen.’

Fotograﬁe: Bob van der Vlist Tekst: Esmé van der Molen
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BART DE JONG (65)
WAS: HOOFDDOCENT
GEZONDHEIDSZORGTECHNOLOGIE
OP DE HR SINDS: 1986
MET PENSIOEN SINDS:
JANUARI 2017

PENSIOEN ALS
‘UITDAGING’

GERARD NEGER

‘Mijn hele leven heb ik gedacht:
Als ik 65 ben, ga ik met pensioen.
Daarom ben ik eind december
gestopt, terwijl ik pas in augustus
van dit jaar de AOW-leeftijd
bereik.’
Tropenjaren: Natuurkundige
Bart de Jong begon in 1986 bij
de opleiding fysiotherapie en
stapte kort daarna over naar
logopedie waar hij zijn vrouw
leerde kennen. ‘Later werd ik er
coördinator, een rol die lijkt op die
van onderwijsmanager. Het was de
pittigste tijd van mijn loopbaan.
Ik vond de managementtaken
zwaar en het team had een hoge
werkdruk. Na vijf jaar ben ik
ermee gestopt. Gelukkig kon ik
terug naar het docentschap en in
2003 ben ik gevraagd voor het
opzetten van de nieuwe opleiding
gezondheidszorgtechnologie.
Daar ben ik mijn dienstverband
als hoofddocent en onderzoeker
geëindigd.’
Hoogtijdagen: ‘Het hoogtepunt
van mijn carrière op de HR is
toch wel de opmars van de
technologie in het onderwijs
geweest. Toen ik hier dertig jaar
geleden begon, kregen we voor
het eerst computers op school.
We boden studenten toen nog
cursussen Word en Excel aan;
inmiddels zijn al onze studenten
digital natives en hebben ze
supersnel internet op hun mobiel.
De impact van technologie op het
onderwijs is enorm geweest, ook
bij gezondheidszorgtechnologie
waar het onze missie was om met
de inzet van technologie de zorg te
verbeteren.’
Nu: ‘Ik zie mijn pensioen als een
nieuwe uitdaging in mijn leven.
Eerst wil ik een halfjaar geen
vaste afspraken. Natuurlijk heb ik
plannen om te gaan fietsen, tijd
met vrienden door te brengen en
vrijwilligerswerk te doen. Dat zal
allemaal gebeuren, maar eerst:
niets.’

Hij was achttien toen hij begon
als boekhoudkundig medewerker
op de Sociale Academie en
heeft met 45,5 jaar het grootste
aantal dienstjaren van alle HRmedewerkers. Saai was het niet,
want Anton heeft allerlei functies
gehad: hoofd crediteuren, hoofd
interne dienst, facilitair manager
en contractbeheerder.
Tropenjaren: ‘Ik heb veel positieve
uitdaging gehad in mijn werk.
De moeilijkste tijd was denk
ik in 1998 toen de faculteiten
gingen fuseren en we Hogeschool
Rotterdam werden. Het was
spannend. We hielden allemaal
onze baan, maar wisten niet waar
we terecht gingen komen en dat
gaf best wat onzekerheid.’
Hoogtijdagen: ‘Daarbij speelde mee
dat ik een heel fijne tijd heb gehad
op de Sociale Academie en de
opvolger faculteit WAG. Misschien
was dat wel de mooiste tijd van
mijn werkende leven. Ik heb het
altijd goed naar mijn zin gehad en
ook heb ik als facilitair manager
een paar grote projecten mogen
doen. De bouw van het paviljoen
bij Museumpark bijvoorbeeld, of
de verbouwing van het Oceaanhuis
tot een onderwijslocatie in zes
weken tijd. Ik kijk daar met een
goed gevoel op terug. Dat ik voor
mijn 65ste met pensioen ben
gegaan, heeft behalve met mijn
dienstjaren ook te maken met
mijn gezondheid. Sinds 2004 ben
ik hartpatiënt. Aangezien ik de
afgelopen periode toch regelmatig
klachten bleef houden, besloot
ik eerder te stoppen. Ik wil wel
gezond blijven.’
Nu: ‘Het werk was mooi, maar nu
heb ik het ook heel goed. Ik sta
twee keer per week op de golfbaan
en zit twee ochtenden in de week
in de onderhoudsploeg van mijn
voetbalclub Excelsior20, lekker
met de tractor het veld bijhouden.
Op zaterdag fluit ik bij de jeugd
en doordeweeks breng ik mijn
kleinkind naar school. Voor mij
geen zwart gat.’

ANTON DE ROUW (64)
WAS: CONTRACTBEHEERDER/
ADVISEUR
OP DE HR SINDS: 1971
MET PENSIOEN SINDS:
OKTOBER 2016

GEEN
ZWART GAT

GERARD EN BART ZITTEN IN HETZELFDE LOOPGROEPJE.
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YVONNE BERNAARDS KWAM OP
HAAR 58STE IN DIENST BIJ DE
HR. Een wonder, vond ze zelf.
Natuurlijk bracht ze ervaring en
expertise mee. Ze heeft jarenlang
een administratiekantoor gehad
en voor de overheid gewerkt,
maar toch: een baan vinden als
vijftigplusser valt niet mee.
Tropenjaren: ‘Ik was dus heel
blij met deze baan en heb acht
jaar lang met veel plezier op
de HR gewerkt. Eerst bij de
facilitaire dienst en daarna bij de
dienst FIT. De begintijd was het
moeilijkst. De verbouwing van
RDM Campus zat in de afronding
en ik werd verantwoordelijk
voor het opzetten van een
projectadministratie. De persoon
met wie ik samenwerkte,
dreigde mijn jaarcontract niet te
verlengen. Ik heb toen een 360
graden feedback opgezet, waarbij
ik verschillende collega’s om
feedback op mijn functioneren
vroeg. Dat pakte positief uit
en mijn contract werd gewoon
verlengd.’
Hoogtijdagen: ‘De leukste tijd heb
ik doorgebracht bij de afdeling
vastgoed waar ik samenwerkte
met de manager vastgoedbeheer.
Maar ook mijn werk bij de afdeling
inkoop en contractmanagement
was afwisselend. De laatste tien
maanden van mijn dienstverband
heb ik samen met mijn collega’s
gewerkt aan de inkoop van een
groot, nieuw softwarepakket. Ik
vond het echt jammer dat ik door
mijn pensioen de uitrol van het
pakket niet heb meegemaakt.’
Nu: Met pensioen zijn is niet zo
aan Yvonne besteed. ‘Ik mis het
werk. Daarom ben ik zelfs alweer
aan het solliciteren. Ik ben wel aan
het fietsen en lezen.’ ‘En je man
aan het commanderen’, vult de
echtgenoot van Yvonne aan. ‘De
hond vindt het heel leuk dat ik nu
altijd thuis ben. Maar als het aan
mij ligt, ga ik straks weer een paar
dagen per week naar mijn werk.’

WEER
SOLLICITEREN

YVONNE BERNAARDS (65)
WAS: BELEIDSONDERSTEUNEND
MEDEWERKER
OP DE HR SINDS: 2008
MET PENSIOEN SINDS:
OKTOBER 2016

ELLY BRONSVELD GAF LES OP DE
INSERVICEOPLEIDING van wat
toen nog Dijkzigt heette en nu
Erasmus MC is. In 1997 stopte
het inserviceonderwijs voor
verpleegkundigen en moesten
Elly en haar collega’s naar de
Hogeschool Rotterdam. ‘Omdat
de laatste lichting de opleiding
nog moest afmaken, ben ik tot
2000 in Dijkzigt gebleven en
halverwege het jaar overgestapt
naar de opleiding verpleegkunde
op Museumpark. Voorafgaand aan
de overstap had ik een maand
sabbatical. Daardoor begon ik vrij
in mijn hoofd aan de nieuwe fase.’
TROPENJAREN: ‘Ik heb het vooral
erg naar mijn zin gehad op de
HR. Echte tropenjaren heb ik niet
gekend. Wat ik wel moeilijk vond,
was dat ik er als teamcoördinator
voor wilde zorgen dat mijn
collega’s tevreden waren over
hun takenpakket. En dat was
soms lastig vanwege de altijd
hoge werkdruk. Ook kon ik me er
moeilijk bij neerleggen dat er zo
veel tijd en enthousiasme ging
zitten in curriculumontwikkeling en
dat we dan na vier jaar, of eerder,
weer opnieuw begonnen.’
HOOGTIJDAGEN: ‘Ik kan vanuit
mijn hart zeggen dat ik alles heb
kunnen doen wat ik leuk vond. Ik
zat er nog maar net of ik mocht
bijdragen aan het opzetten van
pmg, projectgestuurd onderwijs.
Ik heb in de introductiecommissie
gezeten, wintersport en
proefstuderen georganiseerd,
en studenten met een beperking
begeleid. Het feit dat er zo veel
mogelijk was, zorgt dat ik met veel
voldoening terugkijk.’
NU: ‘Ik ben ruim een jaar weg. En
nee, ik mis de HR niet. Ik voel me
wel heel betrokken. Met een aantal
collega’s heb ik daarom nog steeds
contact. In totaal heb ik 44 jaar
gewerkt. Ik was benieuwd hoe het
was om minder structuur in mijn
leven te hebben. En hoewel ik nu
meer tijd besteed aan zang, piano
en kunst, bevalt het me ook goed
om de dagen soms gewoon over
me heen te laten komen.’

ELLY BRONSVELD (66)
WAS: HOGESCHOOLDOCENT
VERPLEEGKUNDE
OP DE HR SINDS: 1997
MET PENSIOEN SINDS:
OKTOBER 2015
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Tot juni 2016: Ergotherapie
Nu: Casemanager re-integratie bij NLG Arbo
GEMIST OP DE HR:
‘Lessen over re-integratie. Met de krimpende
zorg liggen hier kansen voor ergotherapeuten.’

Jens de Bruijn

Zzp’ers keren niet terug voor de klas
De wet die ervoor zorgt dat zzp’ers hun klussen kwijtraken
en worden gedwongen via payrollorganisaties te werken, is opgeschort.
Tot 1 januari 2018 legt de Belastingdienst geen naheffingen en boetes op.
De freelancedocenten die bij de HR voor de klas stonden en moesten vertrekken,
krijgen hun werk er niet mee terug.

FOTO'S: FR ANK HANSWIJK

GELEERD OP DE HR:
‘Communiceren, zowel een-op-een
als presenteren voor een groep.’

Jens had de beste
afstudeerscriptie
van zijn jaar
Gymleraar en fysiotherapeut, dat wilde Jens de Bruijn graag worden.
Uiteindelijk haalde hij afgelopen zomer z’n ergotherapiediploma.
Die opleiding bleek het best bij hem te passen.

LICHAAM & GEEST
‘In het examenjaar van de havo ging ik naar de open dag voor
fysiotherapie. Het leek me tof om mensen die last hadden van hun
lijf weer op de been te krijgen. Op de open dag ontdekte ik dat er
ook zoiets als ergotherapie bestaat. Hier ben je niet alleen met het
lijf, maar ook met de geest bezig. Je leert bijvoorbeeld mensen die
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in een rolstoel zijn beland, begeleiden in hun doelen en wensen.
Dat leek me nog uitdagender.
‘De studiekeuze bleek een schot in de roos en alles viel voor mij
echt op z’n plek bij de minor arbeid & gezondheid. Daar leerde ik
over wetten en regelgeving rondom arbeid en re-integratie en dat
vond ik heel interessant. Helaas zijn de stages voor deze opleiding centraal geregeld en moest ik stage lopen in de ouderenzorg.
Daar heb ik mijn scriptie over cliëntgerichte diagnostiek bij CVAcliënten (mensen met een hersenbloeding) in de geriatrische revalidatie gedaan. Deze scriptie is door de beroepsvereniging gekozen
tot de beste van mijn jaar. Ik heb er een mooie oorkonde voor
gekregen die bij m’n ouders in de woonkamer staat.
RE-INTEGRATIE
‘Met de oorkonde op zak ben ik in september fulltime aan de slag
gegaan bij NLG Arbo. Ik ben casemanager re-integratie en help
zieke mensen weer aan het werk te gaan. Het heeft niet direct
met ergotherapie te maken, maar ik kan alles wat ik op school heb
geleerd in mijn werk gebruiken. Ik hoop hier nog heel wat jaartjes
Tosca Sel
te werken, want ik vind het superleuk.’

O

mogelijk geworden om zelfstandigen in te huren als docent.
ICT’ers, communicatieadviseurs, ontwerpers, kunstenaars en medisch
specialisten die vaak al jaren voor de klas stonden, moesten in dienst
komen óf vertrekken. Want hogescholen die zzp’ers toch aan het werk
zetten in het onderwijs, riskeren forse naheffingen en boetes. De Hogeschool Utrecht heeft uitgerekend dat de schade voor die hogeschool
kan oplopen tot 25 miljoen euro. Bij de HU raakte bijna veertig procent van de zelfstandigen zijn onderwijsklus kwijt, bij de HR keerde
iets minder dan de helft van de 650 zzp-docenten na de zomervakantie
terug. Een op de drie kreeg een (payroll)contract en honderd zzp’ers
vallen onder de HR-overgangsregeling.

‘DE UITZONDERINGSREGELING IN DE WET
MAAKT DAT DE HR HUIVERIG BLIJFT
OK ZZP-DOCENTEN IN TE HUREN.’
INKOMENSVERLIES

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), waarin is
vastgelegd dat werkgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste
toepassing van de zzp-regels, heeft in het hele land tot veel onrust en
onzekerheid geleid, schreef staatssecretaris Wiebes afgelopen november aan de Tweede Kamer. Omdat er veel onduidelijkheid is over het
toepassen van de fiscale regels, zijn opdrachtgevers huiverig geworden
zzp’ers in te huren, blijkt uit de ruim 1.800 klachten die bij het speciaal ingestelde meldpunt binnenkwamen. Zelfstandigen krijgen minder
opdrachten, lijden groot inkomensverlies en worden gedwongen via
payrollorganisaties te werken.
De wet leidt dus tot onzekerheid over werk en inkomen onder de
een miljoen arbeidskrachten die als zzp’er werken. En dat was niet de
bedoeling. ‘Echte ondernemers moeten kunnen ondernemen’, schrijft
de staatssecretaris. Daarom legt de Belastingdienst tot 1 januari 2018
geen naheffingen en boetes op. Tenzij de opdrachtgever ‘opzettelijk
een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat hij had kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een
dienstbetrekking’, voegt Wiebes er in de bijlagen van zijn brief aan toe.

GRIJS GEBIED

Die uitzonderingsbepaling maakt dat de Hogeschool Rotterdam
huiverig blijft zzp-docenten in te huren. Want dat de Belastingdienst
zzp’ers die hetzelfde werk doen als docenten in vaste dienst als pseudowerknemers beschouwt, kan niemand zijn ontgaan. Dit voorjaar
kreeg de hogeschool al een naheffing omdat er tussen 2011 en 2015
honderden zzp’ers voor de klas stonden die volgens de fiscale regels in
dienst hadden moeten komen.
Daarom draait de HR het beleid dat per 1 mei is ingezet niet terug,
kregen directeuren en p&o-adviseurs na het opschorten van de wet
te horen. Zzp’ers en opdrachtgevers die een duidelijke werknemerwerkgeversrelatie hebben, vallen niet onder de opschortende werking,
schreven Ostara de Jager-Bes (directeur OeO) en Ron van Kints
(directeur AIC). En dat is bij docenten die bij een hogeschool werken
bijna altijd het geval. ‘De vraag die steeds gesteld moet worden, is en
blijft of er sprake is van een gezagsverhouding. Is dit het geval, dan
blijven de enige mogelijkheden: payroll of een arbeidsovereenkomst’,
aldus de mail.
TWIJFELGEVALLEN

Of de honderd freelancers die sinds september onder de interne overgangsregeling vallen wel door kunnen als zzp’er, is nog onduidelijk.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om afstudeerbegeleiders die niet voor
de klas staan, maar studenten individueel begeleiden. Of om gastdocenten die een kort lesprogramma uitvoeren dat ze zelf ontwikkeld
hebben. De HR heeft deze werkwijzen ter goedkeuring voorgelegd
aan de Belastingdienst en overlegt wat er met deze twijfelgevallen moet
gebeuren nu de wet is opgeschort en inspecteurs niet meer toetsen of
er sprake is van een gezagsrelatie.
Yvonne van de Meent

O

ILLUS TR ATIE: JAREK VAN DAL SEN

VANAF M’N VIERDE ZIT IK OP KORFBAL EN DAAR BEN IK BEST
SUCCESVOL IN. Ik heb in de jeugdteams van Oranje gespeeld, maar
ben nu in de selectie van DeetosSnel actief in de tweede divisie.
Dat is zeg maar de Jupiler League van het korfbal. Toen ik nog
echt op hoog niveau speelde, kostte dat veel tijd. Ik trainde vier
dagen per week en speelde in het weekend een wedstrijd. Nu is de
trainingstijd gehalveerd, dat is net wat beter te doen als je werkt.
‘In juni heb ik m’n diploma ergotherapie gehaald. De keuze voor
die opleiding was een beetje onverwacht. Vroeger wilde ik gymleraar worden. Maar toen ik in de eerste klas van de middelbare
school op snuffelstage ging bij een gymleraar, was ik snel van dat
idee genezen. Ik zag mezelf niet dag in, dag uit in zo’n gymzaal
staan. Ik wist wel dat ik met mensen wilde werken, waarschijnlijk
omdat ik een sociaal type ben.

DEZE ZOMER NAM DE HOGESCHOOL ROTTERDAM AFSCHEID VAN
RUIM DRIEHONDERD FREELANCEDOCENTEN. SINDS 1 MEI EIST HET
KABINET STRIKTE NALEVING VAN DE FISCALE REGELS VOOR DE
INZET VAN ZZP’ERS. Daardoor is het volgens hogescholen vrijwel on-
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UIT IN ROTTERDAM

COLUMN
Bart Siebelink

TEST JE MENTALITEIT
Nieuwe relatie? Bespaar jezelf dan een hoop tijd, gedoe en toekomstige be-
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A

Met de komst van Ayla is het Kruisplein eindelijk af.
Hoog tijd om er eens langs te gaan

RUIM TWINTIG JAAR GELEDEN WAS HET KRUISPLEIN EEN VAN DE
ARMOEDIGSTE EN GEVAARLIJKSTE PLEKKEN VAN ROTTERDAM.
Aan de kant van de Kruiskade werd er openlijk gedeald en richting het station stonden honderden junkies legaal te gebruiken
bij Perron Nul. Met het sluiten van Perron Nul in 1994 verdwenen
echter noch de junkies noch de problemen.

Dat soort dingen, maar ook wat zwaardere overtuigingen, zoals:

COUSCOUS MET ZEEVRUCHTEN
Dat is in ieder geval gelukt. De kaart is een mix van mediterrane tapas. Denk aan Siciliaanse couscous met zeevruchten en
kreeft, gepofte paprika en lamsrack. De porties zijn aan de kleine
kant (logisch, want tapas), maar daardoor is het aan te raden om
met een grote groep allerlei hapjes te bestellen. Daarnaast is het
ontbijt ook helemaal van nu. Dus veel groentes en kleine porties. Aanraders zijn de shakshuka (zoek maar op) en de açai bowl.
Trouwens, Ayla heeft ook een eigen gin en wodka samengesteld.
Jonathan van Noord
Rol je zo die rode loper af!

O

Ayla, Kruisplein 153, Rotterdam
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ARABISCHE GRAFFITI
Gelukkig werd het Centraal Station volledig opgeknapt en ontstond er een rode loper richting de binnenstad. Er was alleen één
vlekje op die loper: het Kruisplein. Het kon zo niet langer volgens
de gemeente en dus vroegen zij aan de eigenaren van onder meer
Biergarten en Suicide Club of zij het pand aan het Kruisplein konden revitaliseren. Zo kwam er de pop-up Ontbijtbar, maar om echt
door te pakken moest eerst de aangrenzende nachtwinkel verdwijnen. Een rechtszaak en twee jaar later was het dan eindelijk
zo ver: Ayla kon open.
De buitenkant van de zaak is vrij strak, maar dat kun je van de
binnenkant niet zeggen. Arabische graffiti op de muur, Spaanse
hammen boven de bar en flessen wijn in bakken ijs. ‘We willen
dat de zaak een echte mediterrane sfeer heeft en onze gasten
dat laten proeven’, vertelt mede-eigenaar Nikki van Dijk. ‘In Barcelona en New York heb je veel zaken die een brug slaan tussen
de sfeer van een kroeg en de kwaliteit van eten van een restaurant. Wij misten dat nog in Rotterdam en dus zijn we in dat gat
gesprongen.’

• Ik voel me door de samenleving in de steek gelaten.
• Alles verandert te vaak en te snel.
• Ik hou van een georganiseerd en regelmatig leven.
• Immigranten dragen veel bij aan de Nederlandse cultuur.
• Als je mensen te veel vrijheid geeft, nemen ze het er maar van.

Boeiend nietwaar? Inmiddels hebben al meer dan een miljoen mensen deze
test gedaan. Nu blijken de antwoorden van al die mensen steevast consistente
patronen te laten zien in de vorm van acht verschillende mentaliteiten. Laat
ik ze hier in het kort noemen, schrik niet van de namen. Die zijn een beetje
ingewikkeld, waardoor je ze niet meteen onthoudt.
Je hebt allereerst de Traditionele Burgerij die je herkent aan de zware eikenhouten meubels vol met lijstjes van kinderen en kleinkinderen. Dan is
daar de Moderne Burgerij voor wie niets belangrijkers in het leven bestaat
dan het hebben van een gezin. Je herkent ze aan hun Labradoodle en Ikeaklassiekers. Vervolgens de Opwaarts Mobielen; materialistische gladjanussen
die zich vooral identificeren met dure merken en gadgets. Dan heb je nog de
Postmaterialisten die kennis en idealisme belangrijk vinden. Dus veel boeken,
klassieke muziek, lekker links, dat type. Volgende groep zijn de Gemaksgeoriënteerden, zeg maar gewoon rokende Tokkies zonder maatschappelijke
betrokkenheid of verantwoordelijkheidsgevoel. Dan zijn er de prestatie- en
statusgerichte Nieuw Conservatieven, de Postmodern Hedonisten (altijd op
wereldreis) en de Kosmopolieten (wereldburgers die niet zijn te vangen in
een of ander dogma).
Met de kennis van nu kan ik terugblikkend volledig snappen waarom ik me
in mijn studententijd nooit thuis heb gevoeld tussen de nieuw-conservatieven van de roeiclub. Of waarom ik niet de maatschappelijke actiebereidheid
deelde van al die postmaterialistische proteststudenten die zich overal tegen
moesten afzetten.
Mentaliteit blijkt een betere voorspeller te zijn voor het gedrag van burgers
en consumenten dan de aloude stoffige criteria van het Sociaal en Cultureel
Planbureau zoals 'opleidingsniveau' en 'inkomensklasse'.
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Kruisplein

Z U ID E M

eet op het

• Ik voel me vooral gelukkig als ik geld kan uitgeven.
• Ik wil mezelf graag nuttig voelen en dingen voor anderen doen.
• Ik heb liever tijdelijk werk dan een vaste baan zodat ik mijn vrijheid kan
behouden.
• Ik streef vooral naar financiële zekerheid.
• Ik vind dat ik pas mag genieten als ik het verdiend heb.

FO TO : A
S TR ID

Jonathan

teuternis door nu reeds te ontdekken of jullie samen een toekomst hebben.
Het toverwoord luidt Mentality! Ga allebei naar www.motivaction.nl en doe
de mentality-test. Dan weet je in een klap of je qua normen en waarden op
dezelfde lijn zit. Want als het op dat front niet botert, gaat de (seksuele) klik
tussen jullie dat echt niet compenseren.
De test is trouwens ook geschikt voor je andere vriendschappen, studie- en
werkrelaties.
Wat voor stellingen kun je verwachten? Voorproefje:

MET DE KENNIS VAN NU
SNAP IK WAAROM IK ME NOOIT
THUIS HEB GEVOELD TUSSEN
DE NIEUW-CONSERVATIEVEN
VAN DE ROEICLUB.

Natuurlijk is de test niet ontwikkeld om de slaagkans van vriendschappen en
relaties in te schatten, maar je kan hem er prima voor gebruiken. Eigenlijk
hoort deze test bij je algemene vorming. Kortom: aarzel niet langer en doe er
je voordeel mee!

O

Dit is een docenten-wisselcolumn.
Bart Siebelink is docent Text aan de Willem de Kooning Academie.
Hij deelt deze column met Bart Bijl (lerarenopleiding Nederlands).
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WIE BEN JIJ DAN?
POLYGLOT
CAROLE WESTERKAMP
Docent Engels en business
communication

O

Meedoen aan het Language Café is gratis. Je kan
binnenlopen als je er zin in hebt.
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CAROLE IS FAN VAN TAAL. Ze spreekt tien
talen vloeiend en nog een behoorlijk aantal aardig en ze is lid van de polyglot-gemeenschap,
een internationale gemeenschap van meertalige taalliefhebbers. Die tien talen leerde ze vrij
gemakkelijk: ‘Ik ben in Nederland opgegroeid dus
ik heb op school Nederlands, Engels, Duits, Frans
en de dode talen Grieks en Latijn gehad. Toen
ik in Italië ging werken, ontdekte ik dat Italiaans
eigenlijk Frans met een beetje extra drama was.
In het Frans is eten bijvoorbeeld manger, in het
Italiaans is het mangiare! Later leerde ik nog
Spaans, Portugees, Kroatisch en Indonesisch, een
heel leuke taal. Toen sprak ik dus negen talen en
dat vond ik zo’n raar getal dat ik een tiende taal
ben gaan leren: Grieks. En nu ik dat onder de knie
heb, leer ik Russisch.’
Jaarlijks gaat Carole naar een polyglotconferentie waar taalliefhebbers vanuit de hele wereld bij
elkaar komen om verschillende talen te spreken
en meer over taal te leren. Omdat ze les geeft op
de Rotterdam Business School, waar veel studenten en docenten met verschillende achtergronden werken en studeren, zag ze in haar instituut
ook ruimte voor taalbijeenkomsten. Nu organiseert ze iedere woensdagmiddag tussen 16:00
en 18:00 uur het Language Café in Café Bras op
Tosca Sel
de Kralingse Zoom.

