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Tosca ging vogelen met HR-beleidsadviseur en vogelaar Servaas (p.15).

COLOFON Verschijningsdatum Profielen 145, 22 mei 2018  Hoofdredacteur Tosca Sel  Eindredacteur Esmé van der Molen Redactie Darice de Cuba, Demian 
Janssen, Olmo Linthorst, Dorine van Namen, Jos van Nierop  Redactieraad Elsje Jorritsma (voorzitter) Corrector Marco Prins  Medewerkers aan dit 
nummer Jonathan van Noord, Hoger Onderwijs Persbureau [HOP]  Foto's Joshua Bakarbessy, Fred Ernst, Frank Hanswijk, Anne Hospers, Wietse Pottjewijd, 
Sugarcoated, Bob van der Vlist, Levien Willemse, Astrid Zuidema Illustraties Katja Hermann (stagiair), Demian Janssen, Evi Penders (stagiair) Vormgeving 
evvu.ch/Evelien van Vugt Cover Katja Hermann Redactieadres Museumpark 40, hoogbouw bg, kamer MP.H.00.035. Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam. 
Telefoon: (010) 794 45 75, e-mail: profielen.hr.nl. Open ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur Advertenties Via profielen.hr.nl Druk Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam 
Jaargang 29 ISSN 1385-6677. 

HET IS VERBODEN ZONDER TOESTEMMING VAN DE HOOFDREDACTEUR ARTIKELEN OF ILLUSTRATIES GEHEEL OF GEDEELTELIJK OVER TE NEMEN.            

‘Ik kon m’n oren niet geloven, 
het leek wel de roep van een ijsvogeltje. 

Ik liep rustig naar het water toe 
en daar zag ik ‘m op een tak. Prachtig!’

 I N  M E M O R I A M

Will Ogrinc 

29 maart 1951 * 21 maart 2018

Tot onze spijt bereikte ons het bericht van het overlijden van 
Will Ogrinc, oud-docent van de lerarenopleiding geschie-

denis.

Will Ogrinc was een docent die met zijn bijzondere gevoel 
voor humor, grote kennis van zijn vak en hoge eisen, 

studenten toegang gaf tot verleden werelden. Als collega 
dienden zijn vriendelijke, rustige, maar tevens besliste 

optreden en zijn eruditie tot voorbeeld.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

VAKGROEP GESCHIEDENIS
HOGESCHOOL ROTTERDAM

INSTITUUT VOOR LERARENOPLEIDINGEN

 I N  M E M O R I A M

Met verdriet namen wij 
op 27 maart 2018 kennis van het overlijden 

van onze studente

Sanne van der Helm

Sanne studeerde sinds 2016 informatica 
aan de Hogeschool Rotterdam. 

We hebben haar leren kennen als een doorzetter. 
Ze was een zachtaardige en vriendelijke studente.

We wensen haar echtgenoot, familie en vrienden 
veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

HOGESCHOOL ROTTERDAM
INSTITUUT VOOR COMMUNICATIE, 

MEDIA EN INFORMATIETECHNOLOGIE

Albert Hofstede
Onderwijsmanager informatica
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EVELIEN VAN VUGT
<   Artdirector
Sinds 2010 was Evelien 
(oud-WdKA-student en 
-docent) onze artdirector. 
Zij maakte het blad licht 
en vrolijk en focuste op 
goede fotografie en 
illustraties. 

MAXIME BIEKMANN
Vormgever  >

Evelien werd geholpen 
door haar oud-student 
Maxime Biekmann die 

sinds 2011 elk nummer 
een paar dagen 

meewerkte aan de 
opmaak.

LOES SIKKES
 Vormgever   >

Toen Maxime een nieuwe 
baan kreeg en geen tijd 

meer had voor Profielen, 
sprong vormgever en 

WdKA-docent Loes Sikkes 
in. Dit laatste nummer 

maakt Evelien samen met 
haar.

 ARTDIRECTION BEDANKT! 
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LIEVE TOSCACOLUMN         

Lieve Tosca, 

De afgelopen weken heb ik met stijgende verbazing de berichtgeving van 
Profielen bekeken. Ze publiceren het ene na het andere kritische verhaal 
over de hogeschool: het verhaal over de slechte Keuzegidsscore van 
verpleegkunde, die gestopte buitenlandse master Inepad en het sluiten 
van die onofficiële stilteruimte. Waarom hangt het blad van de Hogeschool 
Rotterdam de vuile was van de instelling buiten?
Lfs, Kritische Nieuwsconsument 

Lieve Kritische Nieuwsconsument,

Normaal gesproken zou ik voor een vraag als deze naar de bron gaan: 
de redactie van Profielen. Maar aangezien ik daar werk én hoofdredacteur 
ben, kan ik de vraag zelf beantwoorden. We hangen de was buiten, omdat dat 
onze taak binnen de organisatie is. Het is natuurlijk niet ons doel om alléén 
de vuile was buiten te hangen, maar wel om onafhankelijk nieuws te brengen 
over de Hogeschool Rotterdam. En dat is niet altijd goed nieuws. Vaak wel 
trouwens. Het merendeel van onze artikelen laat zien wat voor leuke en diverse 
hogeschool we zijn en wat voor gave projecten er allemaal plaatsvinden.
Je kan ons vergelijken met het regionale nieuwsmedium van een stadje, 
want de HR telt 40.000 ‘inwoners’. En zoals de burgemeester (bij ons het 
college van bestuur) en de gemeenteraad (bij ons de medezeggenschappers) in 
een stad gecontroleerd worden door journalisten, worden ze dat op de HR ook. 
Door de redactie van Profielen. 
We schrijven kritische nieuwsberichten, omdat we het belangrijk vinden 
dat ook de dingen die minder goed gaan aan het licht komen. Dingen die 
de hogeschool zelf misschien liever niet in een apart artikel zou benoemen. We 
doen dit niet om de hogeschool in diskrediet te brengen, maar zodat we er met 
z’n allen van kunnen leren. 
Als er bijvoorbeeld iets misgaat binnen een opleiding is het aannemelijk dat 
er op meerdere plekken met dezelfde dingen wordt geworsteld. Het kan dan 
helpen als je leest wat er bij die andere opleiding is gebeurd en hoe ze het daar 
hebben opgelost. Met die kennis kunnen we in de toekomst ons werk beter 
doen. 
In ons redactiestatuut staat dat we 'onze taken onafhankelijk uitvoeren', 
maar ook dat we ‘het belang van de hogeschool moeten dienen’. Dat is 
een spannende balans, zeker omdat 'het belang' niet voor iedereen hetzelfde 
is. Vind je dat we daarin de plank misslaan of heb je anderzijds kritiek op de 
berichtgeving, dan hoor ik dat graag van je.  
Lfs, Tosca
 
Tosca Sel is hoofdredacteur van Profielen. Heb je ook een vraag voor haar? 
Mail Lieve Tosca op t.sel@hr.nl. En volg haar wekelijkse rubriek op profielen.hr.nl. 
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Ga vogelen
De ijsvogel, bonte specht of zwartkop: deze illustere vogeltjes 

kun je in het Euromastpark spotten (p.15). 

Ga naar het Vroesenpark
‘s Zomers is het de hangplek van jong Rotterdam. 

Je kan er zonnen, borrelen in het Vroesenpaviljoen 
of een festivalletje bezoeken. > Metrostation Blijdorp.

Ga zwemmen
Rotterdam heeft geen zwemwater in overvloed, 

maar in het Van Maanenbad (Noord), ’t Zwarte Plasje 
(Hillegersberg) of de Kralingse Plas kun je lekker poedelen.

Hbo Nederland

‘Onderuitgaan bij 
 m’n allereerste bevalling 
 zou ik gênant vinden. 
Gelukkig ging het net goed.’

Nederland telt 36 
hogescholen.

En 450 duizend 
studenten.

Waarvan 38 
duizend aan de 
HR.

Twee derde van de studenten 
in het hoger onderwijs doet hbo.  36 453.354 38.000 2/3

Naar buiten!
Het is (bijna) zomer. Wat doe je nog binnen? 

IN JANUARI 2016 BEMACHTIGDE EEN HR-STUDENT VAN ROTTERDAM MAINPORT INSTITUTE DE 
E-MAILADRESSEN VAN BIJNA HONDERD MEDESTUDENTEN. Hij stuurde ze een e-mail over het 
te betalen collegegeld waarin hij verzocht het bedrag handmatig over te maken. De HR ontdekte 
de phishingmail snel, maar inmiddels hadden al tien studenten geld overgemaakt aan de hacker.
De student dupeerde ook an-
dere organisaties en in maart 
stond hij voor deze feiten 
voor de rechter. Tegen de 
student werd een gevange-
nisstraf van drie jaar geëist, 
maar de rechter legde 240 
uur taakstraf en een geld-
boete op. Van RMI-directeur 
Maarten van Ogtrop mag de 
student zijn studie vervolgen 
aan de HR. ‘In Nederland be-
paalt de rechter of iemand 
schuldig of onschuldig is. Bij 
een schuldigverklaring be-
paalt de rechter ook de straf-
maat. Niemand in Nederland 
kan meerdere keren gestraft 
worden voor eenzelfde feit.’

‘HACKENDE’ STUDENT mag op HR blijven

Bron: Landelijke Monitor 
Studentenhuisvesting 2017

KAMERPRIJZEN

2,8

Uitwonende studenten 
betalen gemiddeld 440 euro 

aan woonlasten p/m (’16-’17). 
Dat is 2,8 procent meer dan 
in het collegejaar ‘12-‘13.

DALER

STIJGER

10
Het aandeel uitwonende studenten in 
Rotterdam is sinds het leenstelsel met 

ongeveer 10 procent gedaald. 

31.027 In het hbo werken meer dan 30 duizend 
docenten. De HR heeft 1.628 docenten-fte’s.

           Bron: Vereniging Hogescholen, Hogeschool Rotterdam
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Geke is 21 en derdejaars verloskunde. Op profielen.hr.nl blogt 
ze over haar avonturen als verloskundige (in opleiding).
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KORT

 STRIP: Kom mee naar buiten, tis zomer! 

EVI PENDERS, STAGIAIR ILLUSTRATIE
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Actieplan tegen angst en depressie onder studenten 
BIJNA 15 PROCENT VAN DE STUDENTEN 
LIJDT AAN ZEER SERIEUZE ANGST- EN 
DEPRESSIEKLACHTEN, blijkt uit een 
onderzoek onder meer dan drieduizend 
studenten van Hogeschool Windesheim. 
Bijna zeven op de tien studenten ervaren 

‘vaak tot zeer vaak’ prestatiedruk. 
Bovendien heeft 14,4 procent ‘zeer 
serieuze’ angst- en depressieklachten en 
bijna een op de vijf studenten ‘een hoog 
risico op zelfdoding’. 
Om hier verandering in te brengen, is 

het netwerk Studentenwelzijn opgericht, 
waarbij zich bijna dertig partijen hebben 
aangesloten. Ze willen het onderwerp uit de 
taboesfeer halen en het makkelijker maken 
voor studenten om hulp te zoeken. 
HOP

TWEE VOERTUIGEN: een futuristische aerody-
namische ‘druppel’ (de Triga) en een stadsvoer-
tuig (de Quadriga). Doel: zo veel mogelijk me-
ters rijden met zo weinig mogelijk brandstof. 
Elk jaar doet het team Phidippides van de HR 
met twee voertuigen mee aan de duurzaam-
heidswedstrijd Shell Eco-marathon. Dit jaar 
wordt het team gevormd door tien tweedejaars 
van de opleiding automotive. Er zijn momenteel 
geen ouderejaars en studenten van andere op-
leidingen betrokken. ‘Best jammer’, vindt team-
lid Mischa, want hun kennis en extra handen 

hadden ze goed kunnen gebruiken. Wat ook 
spijtig is, is dat de hoofdsponsor voor het eerst 
niet meedoet. 
Vorig jaar behaalden de voertuigen van 
Phidippides, geplaagd door technische proble-
men, geen geldend resultaat. Daardoor moeten 
de jongens dit jaar eerst een geldend resultaat 
neerzetten in de kwalificatiewedstrijd van de 
Shell Eco-marathon. Als dat lukt, mag het HR-
team volgend jaar weer meedoen aan het grote 
eindevenement. Teamlid Anne: ‘Dat is dan ook 
onze doelstelling voor dit jaar. Vanwege onze 

onderbemanning en het gebrek aan sponsor-
gelden, hebben we geen ambitieuze doelstelling 
voor het gebruik. Op zich zou de Quadriga 1 op 
1.000 moeten kunnen halen en de Triga 1 op 
1.800.’
Eind mei vertrekt het team naar Parijs voor de 
kwalificaties. De voertuigen zijn helemaal uit 
elkaar gehaald. Elk onderdeel is door de studen-
ten digitaal getekend en verbeterd. Anne: ‘We 
hebben goede hoop. Door onze aanpassingen 
zouden de voertuigen in ieder geval moeten 
kunnen rijden.’ O Esmé van der Molen

Zuck: Yeah so if you ever need info 
about anyone at Harvard
Zuck: Just ask.
Zuck: I have over 4,000 emails, 
pictures, addresses, SNS
[Redacted Friend's Name]: What? 
How'd you manage that one?
Zuck: People just submitted it.
Zuck: I don't know why.
Zuck: They "trust me"
Zuck: Dumb fucks.
Dit zijn sms’jes tussen de toen 19-jarige Mark Zuckerberg
en een studievriend, kort nadat hij Facebook introduceerde. 
Bron:businessinsider.com, 13 maart 2010. 

1. UITSTELGEDRAG
Waarschijnlijk zijn we allemaal UITSTELLERS. In plaats van aan je 
schoolopdracht te werken, verlies je jezelf in Google Earth, YouTube, 
social media of staren uit het raam. Natuurlijk kan het ook anders, 
leert Tim Urban de kijker in deze TED Talk in stand-upcomedystijl.
Tim Urban: Inside the mind of a procrastinator (18,5 miljoen views)

2. ‘GRIT’
DOORZETTINGSVERMOGEN is een belangrijkere voorspeller voor 
succes dan bijvoorbeeld IQ of talent, is de hoopvolle boodschap van 
Angela Lee Duckworth. Volhouden dus.
Angela Lee Duckworth: Grit: the power of passion and perseverance 
(13,7 miljoen views)

3. NIEUWE NEURONEN
Als het je niet lukt met ‘grit’, dan maar met NIEUWE NEURONEN. 
Ook bij volwassenen kunnen nieuwe neuronen groeien. 
Bijvoorbeeld door te werken aan je geheugen en een positieve 
gemoedstoestand. 
Sandrine Thuret: You can grow new brain cells. Here’s how. 
(5,3 miljoen views).

TOFFE TED TALKS
Heb je deze al gezien? Echt food for thought 
en dat in ongeveer 10 minuten.

ZO VEEL MOGELIJK METERS 
MET ZO WEINIG MOGELIJK BRANDSTOF

NIEUWS
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All 
right!

Promovendus Aartje van Dijk, onderzoeker en docent Nederlands 
bij de lerarenopleiding, deed de afgelopen jaren vanuit een pro-
motievoucher van de HR onderzoek naar ‘leren door schrijven’. 
Dat deed ze onder andere bij studenten van de lerarenopleiding 
biologie van deze hogeschool. Ze liet studenten voor het vak bio-
logie & wetenschap in de les een tekst schrijven, feedback op 
elkaar geven en hun tekst herschrijven. Een controlegroep volgde 
dezelfde lessen bij dezelfde docent. Zij maakten geen schrijfop-
dracht, maar gaven een presentatie over de bestudeerde stof. 
Nadat Van Dijk dit procedé binnen één cursus drie keer heeft 
herhaald (en later ook bij de lero wiskunde en in het voortge-
zet onderwijs), kan ze nu zeggen dat de groepen die een 
schrijfopdracht maken significant beter scoren op zo-
wel een afsluitende multiplechoicetoets als op een 
toets met open vragen naar kennis en inzicht in 
de stof. 
‘Het lijkt erop dat studenten door een schrijf-
opdracht in hun hoofd echt iets met de stof 
moeten doen’, zegt Van Dijk. Daardoor beklijft 
de stof volgens haar niet alleen beter, studen-
ten snappen ook beter de relaties tussen de 
verschillende brokjes kennis die ze gevoerd 
krijgen. ‘Ik zie schrijvend leren daarom vooral 
als een middel voor het opdoen van inzicht’, zegt 
Van Dijk. 

 FEEDBACK, DAN HERSCHRIJVEN 
Een belangrijke hypothese van Van Dijk is dat het uitmaakt wat 
precies de opdracht is die je studenten geeft. Van Dijk schreef 
een review over zo’n dertig vergelijkbare wetenschappelijke stu-
dies over leren door schrijven en daarin concludeert ze dat het 
helpt als studenten elkaar feedback geven en als je ze hun eigen 
tekst laat herschrijven op basis van die feedback.
In de schrijfopdrachten van Van Dijk staan de ‘denkrelaties’ cen-
traal. Om te beginnen kregen de studenten een voorbeeldtekst 
waarin Van Dijk expliciet zo veel mogelijk denkrelaties had ver-
werkt. Denk daarbij aan een vergelijking of aan de relatie tussen 
oorzaak en gevolg of middel en doel. ‘Je spieren gebruik je om 
te bukken bij het veters strikken’, is een voorbeeld van laatstge-
noemde denkrelatie. In de tekst legden de studenten de lesstof 

uit aan iets jongerejaars. Daarbij moesten ze zelf ook zo veel mo-
gelijk denkrelaties leggen. Verder moesten de studenten vooraf 
een planning maken en gaven ze achteraf feedback op elkaar, 
specifiek op het gebruik van de denkrelaties in hun tekst. 
Bij de hbo-studenten biologie leveren de schrijfopdrachten een 
duidelijke verbetering op in hun score op de afsluitende toetsen, 
ziet Van Dijk. De resultaten van haar experimenten bij andere 
opleidingen en onderwijsniveaus moet ze nog analyseren. 

 ONDERZOEKSGROEPJE 
Van Dijk, die begin 2019 aan de UvA hoopt te promoveren, doet 

ook kwalitatief onderzoek naar de vraag wát er dan pre-
cies in het hoofd van studenten gebeurt tijdens het 

maken van schrijfopdrachten. Zo heeft ze som-
mige studenten hardop denkend laten schrij-
ven, zodat ze hun gedachtespoor kan volgen. 
De opnames die Van Dijk van deze studen-
ten heeft bestudeerd, leiden tot het idee dat 
vooral het herformuleren van zinnen leer-
winst oplevert.
Van Dijk heeft bij haar onderzoek hulp ge-

kregen van studenten biologie die eerder 
nog proefpersoon waren in de experimentele 

groep. ‘Deze studenten lopen stage in het voort-
gezet onderwijs. Nadat ze zelf aan mijn onderzoek 

hadden meegedaan, heb ik ze gevraagd of ze aan mijn 
vervolgonderzoek in het voortgezet onderwijs wilden meewer-
ken, als docent van de experimentgroep. Daar zijn deze studen-
ten vervolgens zelf weer op afgestudeerd. We vormden op een 
gegeven moment echt een klein onderzoeksgroepje.’
De bevindingen uit het onderzoek komen niet uit een laborato-
riumstudie, maar rechtstreeks uit het onderwijs. Zo moesten de 
studenten in de schrijfopdrachten ‘gewoon’ de leerstof uitleg-
gen die de docent normaal ook bij de cursus biologie & weten-
schap gebruikt. De inzichten die Van Dijk heeft opgedaan zijn 
daarom toepasbaar in de praktijk. ‘Veel docenten vinden het las-
tig om studenten nieuwe inzichten bij te brengen’, zegt Van Dijk. 
‘Schrijven kan daarom een goed middel zijn dat hiervoor nog niet 
vaak wordt gebruikt.’ 
O Olmo Linthorst

Een schrijfopdracht maken kan studenten helpen bij het leren. 
Dat heeft een promovendus van de Hogeschool Rotterdam 
gevonden in haar onderzoek. Studenten die een specifiek 
soort schrijfopdracht maken in de les, hebben daar achteraf 
meer kennis en inzicht mee opgedaan dan studenten die over 
dezelfde stof een presentatie geven.

VOORAL HET 
HERFORMULEREN 

VAN ZINNEN LEVERT 
LEERWINST OP.

ONDERWIJS

Schrijvend leren vergroot inzicht
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 Tekst John den Braber  Fotografie Joshua Bakarbessy 

Ze kreeg tijdens haar topsportcarrière 
negenmaal kanker. Toch staat Bibian Mentel (45) 

nog steeds op haar snowboard. Ze won tweemaal goud 
op de Paralympische Spelen in Pyeongchang en wil 

met haar stichting Mentelity Foundation kinderen 
laten inzien dat een beperking geen belemmering hoeft 

te zijn om te sporten.

 ‘TOPSPORT GEEFT.     
 MIJ EEN DOEL’. 

Oud-student en kampioen 
BIBIAN MENTEL

INTERVIEW 
BIBIAN MENTEL

Kun je je nog het moment herinneren 
dat je verliefd werd op het snowboard?
‘Jazeker! Ik was 21 jaar toen ik voor het 
eerst op een snowboard stond en ik was 
meteen verkocht. Ik skiede al zowat mijn 
hele leven, maar dit was toch anders. De 
lifestyle die erbij hoorde, sprak me ook 
erg aan. Er waren in die tijd nog niet 
zo veel meisjes die het deden, want het 
was nog een jonge sport. Daarom mocht 
ik al snel aan internationale wedstrijden 
deelnemen. Dat ging eigenlijk meteen 
best goed. Ik had geen angst en kende 
het gevoel van glijden natuurlijk als geen 
ander.’

Het ging blijkbaar zo goed dat je met 
je rechtenstudie stopte om je volledig 
op de sport te richten.
‘Klopt. Ik heb nog wel mijn propedeuse 
gehaald, maar was er in die anderhalf jaar 
tijd achter gekomen dat dit niet het leven 
was waar ik gelukkig van werd. Wat ik 
dan wel wilde doen? Geen idee. Ja, snow-
boarden en dus ben ik naar Frankrijk ver-
trokken. Dat was natuurlijk bijscharrelen 
om rond te komen, maar in de winterpe-
riode ging dat prima. Doordeweeks gaf ik 
snowboardles en in het weekend nam ik 
deel aan wedstrijden.’

De Olympische Spelen van Salt Lake City 
kwamen zelfs in beeld, toch?
‘Ik had in 1998 dankzij een topachtklas-
sering tijdens een worldcupmeeting al 
een halve nominatie behaald voor de 
spelen van Nagano, dus ik dacht: Als ik 
het toen kon, waarom nu dan ook niet? 
Ik was goed in vorm, maar toen werd ik 
voor de eerste keer ziek. Anderhalf jaar 
voor de spelen was de diagnose keihard. 
Mijn onderbeen moest worden geampu-
teerd om in leven te blijven. Dan is een 
sportwedstrijd ineens niet belangrijk 
meer, hoor.’

Je was topsporter en had alles 
opgegeven om de top te halen. De klap 
moet dus op meerdere vlakken enorm 
zijn geweest.
‘Natuurlijk, maar aan de andere kant: ik 
had sportief alles bereikt wat ik wilde. 
Daarnaast wilde ik vooral graag blijven 
snowboarden. Ik had met eigen ogen al 
eens gezien dat het met een prothese ook 
prima gaat. Vier maanden na mijn ampu-
tatie stond ik alweer op een snowboard 
en iets meer dan een maand later werd 
ik Nederlands kampioen snowboardcross 
tussen de valide sporters.’

Snowboarden is mede dankzij jou 
een paralympische sport geworden. 
Hoe heb je dat geflikt?
‘Na dat NK werd ik door de bond bena-
derd of ik de kar wilde trekken om de 
sport op de paralympische kalender te 
krijgen. Dat wilde ik natuurlijk wel. Niet 
omdat ik zelf zo graag wilde meedoen, 
maar meer om zo veel mogelijk kinderen 
te laten zien dat een sport als snowboar-
den ook mogelijk is als je een beperking 
hebt. Ik was daar het levende bewijs van. 
Toen ik net geamputeerd was, ging ik me 
oriënteren op sporten voor mensen met 
een lichamelijke beperking. Ik kon kiezen 
uit rolstoeldansen, -basketbal en -ten-
nis. Maar ik wilde helemaal niet in een 
rolstoel zitten. We zijn echt from scratch 
begonnen om de sport paralympisch te 
krijgen. Veel lobbywerk, internationale 
werkgroepen en wereldbekerwedstrijden 
opzetten. In Sotsji was het na een periode 
van zeven jaar hard werken zover. Een 
prachtig moment voor de sport.’
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‘Haha, ja, stiekem toch wel. Wat ik vooral 
opmerkelijk vond, is dat ik tijdens mijn top-
sportcarrière blijkbaar al zo veel had ge-
leerd. Die ervaringen kon ik dankzij docen-
ten als Perry Snoek en Marietta Broersma in 
de praktijk brengen. Zij hebben mij met dat 
inzicht echt door die studie heen gesleept. 
Ik heb daarna nog mijn master gehaald op 
het Johan Cruyff Institute en heb jaren op 
de marketingafdeling van Red Bull gewerkt, 
waar ik deals mocht sluiten met grote atle-
ten als Kjeld Nuis, Max Verstappen en Edgar 
Davids. De opleiding heeft mij dus op meer-
dere gebieden veel gebracht.’ 

De waardering voor paralympische 
sport is de afgelopen jaren flink gestegen. 

Er is meer media-aandacht bijvoorbeeld. 
Dat moet je deugd doen.
‘Zeker. De atleten hebben dat zelf ook afge-
dwongen, denk ik. Twintig jaar geleden was 
paralympische sport echt niet om aan te 
zien, maar dat niveau is zo gestegen. Bij de 
Mentelity Foundation proberen we daarom 
zo veel mogelijk mensen met een beperking 
te laten zien hoe leuk sporten eigenlijk is. 
Het draait om fun. De omgeving van men-
sen met een beperking wijst hen er vooral 
op wat niet meer kan, terwijl wij juist het 
tegenovergestelde doen. Lekker sporten en 
dan komen de parels die eventueel op de 
Paralympische Spelen kunnen acteren van-
zelf.’ O

INTERVIEW BIBIAN MENTEL

Ondertussen werd je ook weer ziek, 
maar je bleef zelf boarden en knokken 
voor die paralympische plek. 
Waar komen die kracht en dat doorzet-
tingsvermogen vandaan?
‘Dat heeft altijd al in mij gezeten. Kijk, je 
gaat kanker niet overwinnen puur door 
positief te blijven denken. Daar zou ik veel 
mensen die zijn overleden aan die ziekte 
tekort mee doen. Maar ik denk wel dat het 
helpt. Als ik op de bank was blijven zitten 
met de gedachte: ik ga dit toch niet overle-
ven, gaat het snel bergafwaarts. Daar ben 
ik van overtuigd. Door veel te sporten zorg 
ik dat mijn lichaam in optimale conditie 
is om in ieder geval iets tegen kanker te 
kunnen doen. Ik geloof erg in keuzes en ik 
kies ervoor om te leven. Natuurlijk heb ik 
slechte momenten en angsten, maar ze be-
palen niet mijn algehele gemoedstoestand. 
Het liefst word ik een grijs omaatje dat met 
haar kleinkinderen op schoot zit. Is dit een 
reële gedachte? Waarschijnlijk niet. Maar ik 
leef er wel naar.’

Sporten is natuurlijk wat anders dan 
topsport bedrijven. Je moet er veel voor 
opgeven, zoals quality time met je gezin. 
Was dat juist in deze levensfase niet 
lastig?
‘Weet je, de afgelopen negen maanden zijn 
heel heftig geweest. Ik voelde me voor het 
eerst in achttien jaar echt ziek. Kon maar 
twee uur per dag actief zijn en lag voorna-
melijk op bed. Juist dan heb ik een doel en 
focus nodig om zo’n periode door te komen. 
Topsport geeft mij dat doel en mijn fami-
lie weet ook dat ik gelukkiger ben en meer 
rust in mijn hoofd heb als ik op een snow-
board sta. We hebben voor Pyeongchang 
met z’n allen de beslissing genomen om er 
nog één keer vol voor te gaan.’

Met tweemaal goud wellicht afscheid 
nemen van wedstrijdsport die je leven 
heeft gekleurd. Dat moet dan een bitter- 
sweet gevoel hebben gegeven.
‘Ja, maar ik heb er volledig vrede mee. Ik 
ben supertrots dat het nog een keer is ge-
lukt en dat het niveau van snowboarden zo 
enorm is gegroeid in de breedte. Ik hoop 
voor de ontwikkeling van de sport nog lang 
iets te kunnen betekenen.’

Je hebt in 2004 op de inmiddels opge-
heven Rotterdam Topsport Academie van 
de HR de studie commerciële economie 
afgerond. Was je daar ook zo vastberaden 
fanatiek?

‘TWINTIG JAAR 
GELEDEN WAS 

PARALYMPISCHE 
SPORT NIET OM AAN 

TE ZIEN, MAAR 
DAT NIVEAU IS ZO 

GESTEGEN.’

INTERVIEW

BIBIAN MENTEL
Geboren op: 27 september 
1972
Is: snowboarder op de disci-
pline snowboardcross
Gewonnen: 3 gouden plak-
ken, 1 op de Paralympische 
Spelen van Sotsji en 2 in 
Pyeongchang
HR: studeerde in 2004 af 
aan de Randstad Topsport 
Academie

‘DOOR VEEL TE SPORTEN ZORG IK DAT MIJN 
LICHAAM IN OPTIMALE CONDITIE IS OM IETS 
TEGEN KANKER TE KUNNEN DOEN.’
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‘DE STUDENTEN 
 HEBBEN NIETS 
 VERKEERDS GEDAAN,  
 MAAR WIJ HEBBEN ER 
 EEN BEETJE EEN POTJE 
 VAN GEMAAKT.’

BEELDREPORTAGENIEUWS

DE HR OVERWEEGT MEER STILTERUIMTES TE OPENEN DAN DE 
TWEE DIE ER NU ZIJN. DAT IS DE UITKOMST VAN EEN DEBAT DAT 
ONTSTOND NA SLUITING VAN EEN INFORMELE GEBEDSRUIMTE 
OP DE LOCATIE ACADEMIEPLEIN. 

De betreffende ruimte zit onder een trap en werd gebruikt om te bid-
den. Officieel heeft de Hogeschool Rotterdam sinds 2015 twee stil-
teruimtes, op de locaties Museumpark en Kralingse Zoom (tijdelijk 
gesloten). Daar kunnen studenten en medewerkers zich terug-
trekken voor rust, bezinning of gebed. Voor het gebruik van de 
ruimte onder de trap was geen toestemming gegeven.
Toen het ‘hok’ in maart werd gesloten en daarover werd gepubli-
ceerd op de site van Profielen, ontstond er online grote ophef. Het 
hok stond bij de gebruikers bekend als een officiële plek om te bid-
den. Studenten konden de sleutel gewoon bij de balie halen.
Dat het uiteindelijk toch werd gesloten, kwam doordat enkele ge-
bruikers het de laatste maanden niet zo nauw namen met de regels, 
vertellen twee facilitair medewerkers die anoniem willen blijven. Na 
gebruik van de ruimte moest je die weer op slot doen en de sleutel 
terugbrengen. De sleutel kwam meestal wel terug, maar de deur bleef 
open zodat ook anderen konden gaan bidden. Verder werden er ge-
bedskleedjes achtergelaten en dat is tegen de regels, omdat je geen 
spullen mag achterlaten in een neutrale stilteruimte.

 SCHEIDINGSWANDJES 
Studenten werden aangesproken op deze zaken, maar de pro-
blemen hielden volgens de twee medewerkers aan. Een tijdje 
terug werden er verplaatsbare scheidingswandjes in het hok aangetrof-
fen. Studenten bevestigden volgens een van de anonieme medewerkers 
dat zij die van een andere plek op de locatie hadden gehaald. Op een 
stuk papier werd duidelijk gemaakt dat de ene kant van de ruimte be-
doeld was voor biddende mannen en de andere kant voor vrouwen.
De scheidingswandjes en dat papier waren de druppel. Manager 
integrale veiligheid Paul Goossens werd ingeschakeld en de ruimte 
werd gesloten. Volgens Goossens is ‘zo’n scheiding strijdig met de 
grondslag en daarmee met het pluriforme beleid van Hogeschool 
Rotterdam’. Bovenal was de aanwezigheid van die stilteruimte strij-

dig met het hogeschoolbeleid waarbij twee officiële stilteruimtes worden 
gefaciliteerd.

 NIET STIEKEM 
De suggestie dat het om een plek ging waar geen toestemming voor 
was verleend, schoot gebruikers in het verkeerde keelgat. Het per-
soneel wist er immers van en werkte mee door de sleutel van het hok te 
geven. Op de site van Profielen stroomden de verontwaardigde reacties 
binnen. Ook media buiten de HR, zoals het AD en de NOS, pikten het be-
richt op. Het college kwam daarop met een statement waarin het schrijft 
dat er van een gedoogsituatie geen sprake was. Dat medewerkers het 
gebruik van de stilteruimte faciliteerden, was ‘niet conform ons beleid’. 
In een speciale bijeenkomst met studenten en medewerkers verdedigde 
collegevoorzitter Ron Bormans de sluiting: 'Ik vind dat de ruimte terecht 
is gesloten, maar dat hebben wij niet goed gecommuniceerd. Het beeld 
dat de ruimte stiekem of illegaal werd gebruikt, is onjuist. De studenten 
hebben niets verkeerds gedaan, maar wij hebben er een beetje een potje 
van gemaakt.'
Op het neutrale karakter van de stilteruimtes is Bormans trots. En 
gebruikers die aan het woord kwamen, respecteren het dat de ruimtes niet 
alleen voor moslims zijn. 'Wij stonden niet achter het plaatsen van die 
wand', zei een van hen.
Wel stelde een deel van de aanwezigen dat er behoefte is aan een stil-
teruimte op Academieplein. Als mensen tussen twee colleges door naar 
Museumpark moeten om te bidden, redden ze dat niet qua tijd.
Bormans gaf aan open te staan voor een gesprek over meer officiële stil-
teruimtes, bijvoorbeeld Academieplein. 'Net als in 2015 moeten we een 
besluit nemen nadat we veel gesprekken over het onderwerp hebben ge-
voerd, onder andere met de medezeggenschapsraad. Op basis van wat er 
leeft, kunnen we dan een knoop doorhakken.'
'Maar heeft u wel nagedacht over de gevolgen nu er op Academieplein 
geen stilteruimte is?', wilde een van de studenten weten. 'Studenten gaan 
plekken zoeken waar ze kunnen bidden. Dat zorgt voor onrust.'
De collegevoorzitter is niet echt blij met deze gevolgen, vertelde hij. 
'Ik wil jullie vragen daar verstandig mee om te gaan. Ga niet op allerlei 
plekken bidden, betracht de rust en laat de spanning niet toenemen.' O 
Jos van Nierop

HOGESCHOOL 
OVERWEEGT MEER 
STILTERUIMTES 
TE OPENEN

     Vogelen met Servaas

 Fotografie Frank Hanswijk  Illustraties Katja Hermann  Tekst Tosca Sel, met grote dank aan Servaas van der Horst 
  

In het park bij de Euromast kan je op een kleedje 
van de zon genieten, maar je kan er ook vogelen. 
Er zijn halsbandparkieten, grote bonte spechten 

en zelfs felgekleurde ijsvogels. Vogelliefhebber en 
beleidsmedewerker Servaas van der Horst neemt je mee 

uit vogelen, de perfecte bezigheid voor een rustige 
ochtend of een zonnig tussenuur. 
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IJsvogel
Hoe herken je ze? Door hun opvallende oranje-
blauwe verenkleed. Het is een schuw vogeltje 
van ongeveer 16 centimeter groot dat zich voedt 
met visjes. De grootste kans om ‘m te zien, heb je 
dus door goed op te letten bij het water. Vogelaar 
Servaas herkende de roep van het vogeltje en 
spotte er toen een bij de vijver voor Parkheuvel. 

VOGELS KIJKENBEELDREPORTAGE

Grote bonte specht 
Ze tikken – zonder koppijn te krijgen – op de 
boomstam. Daar zie je ze ook het meest. De 
grote bonte specht is met 22 centimeter kleiner 
dan zijn naam doet vermoeden. Wel valt hij 
op door z’n verenkleed. De vogels zijn aan de 
bovenkant zwart en hebben een rode vlek 
onder de staart. Je kan makkelijk zien of het een 
mannetje of een vrouwtje is: mannetjes hebben 
een rode vlek in de nek, vrouwtjes niet. 

Halsbandparkiet 
Halsbandparkieten zijn 
luidruchtige groene vogels 
met een oranje snavel. Met 42 
centimeter zijn ze vrij groot, 
denk kleine duif. Ze fladderen 
tussen de boombladeren, zitten 
op takken en op de grond. 
Deze papegaaiachtige komt uit 
Afrika en Zuid-Azië en werd in 
Nederland als huisdier gehouden. 
Ontsnapte of vrijgelaten 
dieren vermaken zich prima in 
stadsparken over de hele wereld.

Zwartkop 
Deze onopvallende kleine vogeltjes, 
formaat mus, zitten vaak op een takje 
te zingen. Het mannetje is grijs met een 
zwarte toupet, het vrouwtje heeft een 
bruin petje. Ze vallen vooral op door 
hun zang, ze hebben de helderste fluit 
van het park. Benieuwd hoe ze klinken? 
Check het in de app Vogelzang van de 
KNNV, de vereniging voor veldbiologie.

 Dit
 fladdert 

er
in het

park
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VOGELS KIJKEN

 Rondje park Euromast voor 
 beginnende vogelaars 

HOE VAL JE OP TUSSEN STAPELS BRIEVEN VAN WERKZOEKENDEN? 
En hoe voorkom je dat werkgevers alleen je achternaam, leeftijd of 
arbeidsbeperking zien? Volgens oud-student Mourad El Moussati 
(24) doe je dat door met een video te solliciteren.

Mourad El Moussati zat in zijn vierde jaar van bedrijfskunde MER. Hij 
liep op schema en zou netjes binnen de tijd afstuderen. Tijdens zijn mi-
nor verstuurde hij vijftien sollicitatiebrieven voor zijn afstudeerstage 
in februari. ‘Ik dacht nog: ik begin op tijd, dan wordt het niet zo’n stress. 
Maar half december had ik slechts twee afwijzingen en geen enkele 
uitnodiging binnen.’
Tijdens zijn minor consultancy & ondernemerschap hadden El Moussati 
en zijn teamgenoten een product ontwikkeld dat erg in de smaak viel: 
een video in plaats van een onderzoeksrapport. ‘Mensen waardeerden 
het om informatie visueel aangeboden te krijgen. Ik wist niet waarom 
mijn brieven geen succes hadden. Het kon zijn dat ze gewoon niet goed 
waren of dat mijn achternaam niet meehielp. Daar wilde ik ook niet te 
lang bij stilstaan, maar wat ik wél wist, is dat ik een makkelijke prater 
ben. Ik besloot het daarom te proberen met een video, net als we in de 
minor hadden gedaan.
‘Kort voor de kerstvakantie verstuurde ik vijf videosollicitaties. Tot 
mijn verbazing kreeg ik nu op alle vijf een reactie. Eén bedrijf stuurde 
zelfs met de hele afdeling recruitment een video terug. Kennelijk had ik 
iets gevonden wat aansloeg.’
Zo vond El Moussati toch nog een afstudeerstage, studeerde hij af en 
besloot hij het spaarpotje dat hij had aangelegd om te gaan reizen, te 
spenderen aan het opzetten van zijn bedrijf: Sollicitatiemarkt.nl. ‘Ik 
deed eerst een marktonderzoek. 89 procent van de bedrijven die ik 
benaderde, gaf aan het leuk te vinden om een videosollicitatie te ont-
vangen, maar slechts 11 procent had ooit zo’n video gekregen. Van de 
werkzoekenden was 82 procent bereid om het eens met een video te 
proberen, terwijl maar 9 procent dat al eens had gedaan.’

 VRIENDEN IN PLAATS VAN MATTIES 
El Moussati had nog geen netwerk en legde zich de verplichting op om 
elke week naar een netwerkborrel te gaan. ‘Soms was het heel 
awkward, maar omdat ik mijn verhaal zo vaak moest vertellen, werden 

de plannen voor mijn bedrijf wel steeds scherper. Ik leerde er men-
sen kennen. Geen matties, maar vrienden die me verder hielpen te 
ontwikkelen.’
Wat bij de start nog een recruitmentbureau was, is inmiddels een 
trainings- en bemiddelingsbureau voor videosolliciteren. El Moussati 
wordt door organisaties gevraagd om workshops en voorlichting te ge-
ven, vaak aan studenten en werkzoekenden die willen opvallen in het 
sollicitatieproces of cliënten die het niet makkelijk hebben op de ar-
beidsmarkt. ‘Dat geldt niet alleen voor mensen met een niet-westerse 
achternaam. Ook vijftigplussers of werknemers met een beperking 
hebben het vaak lastig. Videosolliciteren helpt je om op te vallen. Je 
hoeft er niet extravert voor te zijn. Veel bedrijven vinden het gewoon 
prettig om op die manier een indruk van je te krijgen. Het komt naast 
een goed cv, want dat hoort er natuurlijk nog steeds bij. Die video is 
meer een vervanging van je motivatiebrief.’
El Moussati’s doel is dat videosolliciteren de standaard wordt. ‘Ik denk 
dat het de kansen van mensen kan vergroten. Ik ben zelf het levende 
bewijs daarvan.’ O  Esmé van der Molen
www.sollicitatiemarkt.nl

Mourad El Moussati

‘Ik ben zelf 
het bewijs dat 

videosolliciteren 
werkt’

 GELEERD OP DE HR: 
 ‘Je krijgt een goede basis. 
 Ik weet van alles een beetje.’

 GEMIST OP DE HR: 
 ‘Inspiratie, motivatie en filosofie.’
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Tot 2016: 
bedrijfskunde MER

Nu: eigen bedrijf: 
Sollicitatiemarkt.nl

OP EEN ZONNIGE EN KOUDE OCHTEND IN 
APRIL STAAT SERVAAS VAN DER HORST, 
GEWAPEND MET EEN VOGELBOEK, z’n 
mobiele telefoon, een telescoop en een 
verrekijker, klaar voor een rondje park 
bij de Euromast. Over een uurtje komen 
we hier weer terug. Hij is benieuwd wat 
we onderweg allemaal tegenkomen. 

Naast de Noorse Zeemanskerk op de 
Westzeedijk lopen we het park in. 
Servaas van der Horst is een geoefend 
vogelaar, ik een complete newb. Een 
paar eksters fladderen op als hun rust 
verstoord wordt door voetstappen en 
het enthousiaste vogelcollege van de 
amateurbioloog. Vroeger gaf hij vrij-
willig rondleidingen door Diergaarde 
Blijdorp. Dat deed hij zo leuk dat hij 
op de radio kwam en zo werd hij ge-
vraagd om bioloog Midas Dekkers te 
assisteren bij de productie van zijn 
tv-programma’s. Bijzonder carrièrepad 
voor een jurist.

 VOGEL-APPS 
Zodra we de eerste brug over zijn en 
de hoge bomen in zicht komen, trekt 
Van der Horst zijn smartphone uit z’n 
zak. Hij opent ObsMapp, een app waar 
vogelaars hun waarnemingen in kun-
nen delen met anderen. Hij checkt of er 
de laatste tijd nog wat leuks gezien is. 
Het valt een beetje tegen. 
‘Vorig jaar rende ik een rondje door 
het park en hoorde ik een opmerke-
lijk gezang.’ Van der Horst opent de 
Vogelzang-app van de KNNV en laat 
iets horen dat op gepiep lijkt. ‘Ik kon 
m’n oren niet geloven, het leek wel de 
roep van een ijsvogeltje. Ik liep rustig 
naar het water toe en daar zag ik ‘m op 
een tak. Prachtig!’ Sindsdien heeft hij 
geen ijsvogels meer gezien of gehoord 
in het park. 
We lopen via een wandelpad linksom 
richting restaurant Parkheuvel. In de 
hoge bomen fladderen en schreeuwen 
de groene halsbandparkieten. Terwijl 

Van der Horst zijn verrekijker pakt, 
vertelt hij: ‘Het zijn exoten. Ze horen 
hier niet, maar ze gedijen prima. Laatst 
had ik er een in de tuin, die vrat in z’n 
eentje de hele voedersilo leeg. 
'Kijk', wijst hij. ‘Daar zit er een in het 
gras. Bekijk ‘m maar van dichtbij.’ Dat 
blijkt nog niet zo makkelijk te zijn met 
een verrekijker, maar het is gaaf om 
een vogel van dichtbij te zien.
We lopen verder, richting het geklop 
van de spechten. Van der Horst speurt 
de boomtoppen af op zoek naar 
een glimp van de grote 
bonte specht. Tegelijk 
zien we dat er eentje 
aan komt fladderen. Hij 
zit in de schaduw dus we kunnen 
hem net niet goed zien. Er klinkt ver-
derop een opmerkelijk gejoel dat direct 
de aandacht trekt. ‘Het zal toch niet’, 
zegt Van der Horst, terwijl hij driftig op 
zoek gaat in z’n app. ‘Het lijkt wel het 
geluid van een groene specht. Dat zou 
leuk zijn.’ 

 GROENE SPECHT 
Terwijl we de specht door het park 
volgen in de hoop ‘m te zien, komen 
we boomkruipers, winterkoninkjes 
en heggenmussen tegen. Ze zin-
gen allemaal om het hardst. Voor de 
deur van Parkheuvel zien we bomen 
vol krijsende reigers die hun nesten op 
orde maken, maar die specht laat zich 
niet zien. Tot-ie ineens heel dichtbij 
klinkt. Ik speur de bomen af op zoek 
naar een glimp. ‘Kijk, daar zit-ie’, zegt 
Van der Horst. Hij wijst naar een zon-
nig stukje gras. ‘Hij eet insecten van de 
grond, daarom zit-ie daar.’ Ah. 
Het is een prachtige groene vogel met 
een rode streep op z’n kop. Hij joelt nog 
een keer luid voordat-ie uit het zicht 
fladdert. Op weg naar de Zeemanskerk 
komen we geen nieuwe vogels meer 
tegen. Wel trek ik alvast apps uit de 
appstore. Dit wil ik de hele zomer wel 
doen.

Slechtvalk 
Als je op de bovenste verdiepingen 
van de locaties Museumpark of 
Rochussenstraat werkt of studeert, 
kijk dan eens richting Erasmus MC. 
Met enig geluk komt er een slechtvalk 
langs, de snelste roofvogel van de 
wereld. Gewoon langs de ruit!
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STOPZETTEN 
Braziliaanse online master 

BRENGT HR 
IN VERLEGENHEID

THEMA INEPAD

DE GESCHIEDENIS GAAT TERUG TOT 2014. Toen gaf collegevoor-
zitter Ron Bormans opdracht aan de directeur van de Rotterdam 
Business School (RBS), Cees van der Kraan, om de verliesgevende 
masteropleidingen van RBS binnen drie jaar rendabel te maken, an-
ders zou het college de opleidingen sluiten.
Bij RBS ontstond daarop het plan om een van de masters, de door 
de NVAO geaccrediteerde master consultancy and entrepreneurship 
(MCE), online te gaan aanbieden.
Om meer buitenlandse studenten naar deze master te krijgen, ging 
RBS een samenwerking aan met Inepad, een Braziliaanse private 
onderwijsorganisatie. De instelling was bekend bij een van de RBS-
docenten, vandaar dat het contact gemakkelijk werd gelegd.

65 studenten
RBS en Inepad tuigden samen 
een online opleiding op die 
werd aangeprezen met de leus 
‘European education, where-
ver you are!’ en 65 studenten begonnen in de loop van collegejaar 
2015-16 met het volgen van colleges: 64 Brazilianen en 1 Iraniër. 
De studenten die Profielen sprak, waren allen tevreden over het 
geboden onderwijs en zeer teleurgesteld toen de stekker er voor 
hen onverwacht werd uitgetrokken.
Maar de examencommissie van RBS, verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de diploma’s, vond dat ze onvoldoende zicht had 
op wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde. Zij kon de 
toetskwaliteit niet goed beoordelen. De commissie trok daarom aan 
de bel, eerst bij de RBS-directie en later bij het college van bestuur 
(cvb). Het college nam het signaal van de examencommissie zodanig 
serieus dat het in september 2016 besloot de opleiding te sluiten. 
Kosten: 3,5 ton. Daarvan gaat 2,5 ton naar de gedupeerde studenten 
(zie p.25). Hoe heeft het plan om te experimenteren met online on-
derwijs zo uit de hand kunnen lopen? Een reconstructie.

De menselijke factor
Nadat cvb-voorzitter Bormans RBS-directeur Van der Kraan de in-
structie had gegeven de private RBS-masteropleidingen financieel 
gezond te maken, legde Van der Kraan in januari 2015 het plan 
aan hem voor om te gaan experimenteren met online onderwijs en 
om daarvoor samenwerking te zoeken met de organisatie Inepad 
in Brazilië.
Bormans gaf de RBS-directievoorzitter hiervoor toestemming en 
gaf hem richtlijnen mee over de rechtmatigheid en de lestaal. De 
eerste verwijst naar de onderwijs- en examenregeling (de OER), de 
tweede naar het feit dat de opleiding in het Engels moest worden 
gegeven. Bormans ‘vertrouwde op het zorgvuldig in acht nemen 

daarvan’.
Dit blijkt uit de conclusies en 
aanbevelingen van een rap-
port over de besluitvorming 
rond Inepad, waar Profielen 
beschikking over heeft gekre-

gen. Dit rapport is in juni 2017 opgesteld door de riskmanager en 
de compliance officer van de hogeschool, respectievelijk Alexander 
van den Assum en Herman Veenema.

Misbruik
Een van de verwijten die de opstellers van het rapport Van der 
Kraan maken, is dat hij – ondanks een negatief advies van de ho-
geschooljuristen – een contract met Inepad ondertekende. Hij deed 
dat toen Inepad het afgesproken deel van de collegegeldinkomsten, 
negen maanden na de start van de opleiding, nog steeds niet aan 
de hogeschool had overgemaakt. Van der Kraan was hiertoe niet 
bevoegd, zo blijkt uit interne regelgeving: dit soort contracten moet 
worden ondertekend door het college. Van den Assum en Veenema 
kwalificeren de ondertekening door Van der Kraan als misbruik. 
‘Deze ondertekening was in strijd met het advies van de juristen 

In het contract stonden heel andere voor-
waarden dan de aantrekkelijke financiële 

resultaten uit het businessplan.

 Tekst Olmo Linthorst & Dorine van Namen  Illustraties Demian Janssen 

De Hogeschool Rotterdam is in verlegenheid gebracht 
door een uit de hand gelopen online buitenlandavontuur 

met de RBS-masteropleiding consultancy and entrepreneurship. 
Het onderwijs aan studenten in Brazilië werd na een jaar stopgezet. 

SCHADE: 3,5 TON EN TIENTALLEN GEFRUSTREERDE STUDENTEN. 
Wat is er precies gebeurd? 

Hoe heeft het plan om te experimenteren met online onderwijs 
zo uit de hand kunnen lopen? 
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king van het hbo-niveau, red.)’, schrijft De Waard in zijn eerste mail. 
Of de examens voor de online versie van de master consultancy 
and entrepreneurship anders waren dan die van de opleiding zoals 
die op de Hogeschool Rotterdam wordt aangeboden, weet Profielen 
niet. In de Nederlandse setting is de borging van de toetskwaliteit 
als voldoende beoordeeld.
Welke andere problemen er waren met de toetskwaliteit en exami-
nering, is Profielen niet duidelijk geworden. De examencommissie 
gaf geen antwoord op vervolgvragen en verwees na de beantwoor-
ding van twee schriftelijke vragenrondes door naar het college van 
bestuur. De woordvoerder van de hogeschool herhaalde daarop dat 
de examencommissie de toetskwaliteit niet kon garanderen. Ze 
voegde daaraan toe dat de commissie ‘een aantal feitelijke gebreken 
had geconstateerd die reden waren om te twijfelen of de beoogde 
eindkwalificaties werden behaald’. Op de vraag welke gebreken dat 
waren, schreef de woordvoerder dat de ‘examencommissie het bij 
de gegeven antwoorden wil laten’.
Over de kwaliteit van de examinatoren had de examencommissie 
van RBS geen twijfels, zegt De Waard. De examinatoren werden in 
Brazilië ingehuurd door Inepad om de Portugeestalige examens van 
de studenten na te kunnen kijken. ‘Een van hen had eerder een mas-
teropleiding bij RBS afgerond’, schrijft de examencommissie.

Alle alarmbellen gaan af
Hoe dan ook liet de voorzitter van de examencommissie halver-
wege juni 2016 aan de RBS-directie weten dat de examencommissie 
overwoog het college van bestuur te informeren over de tekort-
schietende toetsing. Op 22 juni deed hij dat daadwerkelijk. Volgens 
collegevoorzitter Bormans gingen toen bij hem ‘alle alarmbellen af’.
Een ontwerpfout, noemt Bormans het feit dat de examencommissie 
niet betrokken werd. ‘Wat hier fout is gegaan, is dat de examencom-
missie niet voldoende kon waarnemen wat daar gebeurde. En dat 
had de leiding van RBS van tevoren moeten weten. Als het zo is dat 
je de kwaliteit niet kunt garanderen, dan moet je er niet aan begin-
nen. Punt. Aan de bestuurstafel en bij de mensen van de staf die 
erbij betrokken zijn geweest, is verondersteld dat het zo georgani-
seerd zou worden dat de examencommissie wél kon vaststellen hoe 
dat in elkaar zat. Het is een ontwerpfout geweest van de leiding van 
RBS om het te doen zoals ze het hebben gedaan. Redenerend vanuit 
de ruimte die RBS gekregen had – de onderwijs- en examenregeling 
– had het niet zo ontworpen mogen worden.’

Verkokering
Directeur Van der Kraan opereerde niet in een vacuüm. Bij RBS was 
een team docenten en een lector betrokken, onder leiding van on-
derwijsmanager Van der Aa van de masteropleidingen. Binnen de 
diensten CcS, AIC en OeO was bekend dat RBS met overzeese acti-
viteiten bezig was. Een medewerker van het centre of international 
affairs (coia) reisde naar Inepad in Brazilië. ‘En toch gaf geen van 
de betrokkenen blijk van een juiste inschatting van de aard van de 
activiteiten en de potentiële risico’s’, concluderen Van den Assum 

De examencommissie van RBS was 
‘niet betrokken bij de opzet en inrichting 

van de opleiding en de toetsing’.

Niemand nam het initiatief 
voor een projectorganisatie met daarin 
medewerkers van de diensten en RBS.

en met de instructie van Bormans om rechtmatig te handelen. Het 
bewuste karakter van dit handelen kwalificeert dit als misbruik.’
In het contract sprak Van der Kraan met Inepad voorwaarden af 
die heel anders waren dan de aantrekkelijke financiële resultaten 
die hij aanvankelijk in een businessplan had geschetst: van de col-
legegeldopbrengsten van 22.000 euro per student (voor een oplei-
ding van twee jaar) zou een derde voor de hogeschool zijn. Én de 
opbrengsten zouden lager worden al naargelang er meer studenten 
zouden komen. (Inepad reageert niet op vragen van Profielen over 
de verdeling van de collegegelden.)

Bevoegdheden
Bovendien werden de toetsen van de online master in het Portugees 
afgenomen, tegen de expliciete eis van het cvb in om Engels als 
voertaal te hanteren. ‘Dat illustreert het doelbewust negeren van 
de aanwijzingen van het college van bestuur’, zegt Bormans.
Van den Assum en Veenema concluderen in hun rapport dat ‘de di-
recteur zaken die zijn bevoegdheden te boven gingen voor zijn ver-
antwoordelijkheid heeft genomen en daarbij intimiderend en solis-
tisch optreden niet schuwde. De toenmalige RBS-directievoorzitter 
heeft onjuist gehandeld en onjuist gebruikgemaakt van het hem 
toegekende vertrouwen.’ Uit de conclusies van het rapport kan niet 
opgemaakt worden waarom de rapporteurs tot de conclusies over 
intimiderend optreden komen.

‘Pure laster’
De in 2016 vanwege fraude ontslagen directeur Cees van der Kraan 
ontkent in een schriftelijke reactie dat Inepad überhaupt een pro-
ject van hem was. Het was volgens hem van een docent en van de 
toenmalige onderwijsmanager van de masters. ‘Ik heb daar geen 
andere bemoeienis mee gehad dan aangeven dat het een leuk idee 
was.’ Over het rapport zegt hij: ‘Ik zou zeggen dat hier sprake is van 
pure laster, kwaadsprekerij en, kom, hij is toch weg.’ Een serie ver-
volgvragen vindt hij ‘te gek voor een reactie’. Hij zegt nog wel dat 
hij nooit in Brazilië is geweest en dat de zorgen van de examencom-
missie zijn opgepakt door zijn mededirecteur, Mira Ruiken.
Mira Ruiken wil niet meewerken aan een interview voor Profielen. 

Wel laat ze via de woordvoerder van de hogeschool weten dat de 
voorstelling van zaken door Van der Kraan niet klopt. ‘Ik hoor dat 
niet van medewerkers van RBS en de feitelijke analyse van Van 
den Assum en Veenema spreekt het tegen. Ook tijdens de evaluatie-
bijeenkomsten over Inepad is het beeld dat Van der Kraan schetst 
op geen enkele wijze naar voren gekomen.’

Ontwerpfout
Misschien nog belangrijker dan het feit dat de directeur een con-
tract tekende dat hij niet had mogen ondertekenen, is het feit dat 
de examencommissie van RBS ‘niet betrokken, noch gevraagd was 
bij de opzet en inrichting van de opleiding en van de toetsing’. Dit 
zegt Jan de Waard, voorzitter van de examencommissie van RBS, in 
een schriftelijke reactie.
‘De examencommissie hoorde voor de start van de online opleiding, 
uit de wandelgangen, dat er een online opleiding in de startblokken 
stond’, schrijft hij. Daarop vond er over de risico’s van een der-
gelijke onderneming een gesprek plaats tussen de voorzitter van 
de examencommissie, het externe lid van de examencommissie en 
met Daphne van der Aa, destijds onderwijsmanager van de RBS-
masters. (Van der Aa werkt inmiddels niet meer bij de hogeschool 
en wilde, na een aanvankelijke toezegging, niet meewerken aan een 
interview.)

Tekortschietende toetsing
Tussen september 2015 en eind mei 2016 vroeg de examencommis-
sie bij de RBS-directie geregeld aandacht voor de tekortschietende 
toetsing. Eind mei liet de examencommissie de directie weten ‘dat 
er ten aanzien van de borging van de toetsing en examinering van 
het programma in Brazilië weinig vooruitgang werd geboekt, terwijl 
het eerste inschrijvingsjaar intussen nagenoeg verstreken was’.
Een van de problemen was de lestaal. De examencommissie kon 
naar eigen zeggen de kwaliteit van de Portugeestalige tentamens 
niet controleren. ‘Dit was een punt van zorg’, zegt voorzitter De 
Waard.

Twijfel over eindkwalificaties
Van den Assum en Veenema schrijven: ‘De beoordeling van de kwa-
liteit van examens was vrijwel buiten het bereik van de hogeschool 
komen te liggen.’
Er werd ‘niet voldaan aan de kwaliteitseisen, in ieder geval ten aan-
zien van accreditatiestandaarden 3 en 4 (die voor toetsing en bewa-
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en Veenema. Niemand nam het initiatief voor een projectorganisatie 
met daarin medewerkers van de diensten en RBS. ‘Verkokering’ is het 
woord dat Veenema en Van den Assum hiervoor gebruiken.
Zo ongeveer alle mogelijke controlemechanismen binnen de hoge-
school hebben gefaald, oordelen Veenema en Van den Assum. Van 
alle mensen die van de activiteiten in Brazilië op de hoogte waren, 
trok alleen de examencommissie na ruim een jaar aan de bel.

Bureaucratisch handwerk
‘Er zijn steken gevallen bij het verrichten van het bureaucratisch 
handwerk’, schrijven Van den Assum en Veenema ook. ‘Het schrif-
telijk bevestigen van afspraken gebeurde niet of onnauwkeurig. 
Hetzelfde gold voor de schriftelijke beantwoording van brieven of 
mails, het rappelleren bij niet nagekomen acties, het (op tijd) docu-
menteren van besluiten en het archiveren van brieven en memo’s.’ 
Collegebesluiten ontbraken.
‘Dat klopt’, reageert Bormans. ‘Het edele bureaucratische handwerk 
van goed documenteren, goed vastleggen, dat had beter gemoeten. 
Dat boetekleed moeten we met z’n allen aantrekken, maar ik ben 
daar eindverantwoordelijk voor. Dat moet gewoon beter.’

Onvoldoende bestuurlijk toezicht
Daarbovenop is ‘het functioneren van de checks and balances van de 
hogeschool, waarop het college van bestuur als eerste aanspreekbaar 
is, gedurende een vrij lange periode (begin 2015 tot juni 2016) te-
kortgeschoten’, schrijven Van den Assum en Veenema. 
Het tekortschieten hiervan zorgde ervoor dat er ‘geen toezicht is ge-
weest op de financiële verplichtingen die werden aangegaan en dat 
er geen blijken van bestuurlijke aandacht voor de onderwijskwaliteit 
zijn gevonden’.
Collegevoorzitter Bormans zei in een interview in november tegen 
Profielen (zie p.26) dat hij wel degelijk ‘zeer, zeer intensief’ met Van 
der Kraan over de plannen voor de online master in Brazilië had 
gesproken. ‘Tijdens bilo’s (een overleg tussen twee personen, red.) en 
buiten bilo’s. Maar dat is in die periode dus slecht gedocumenteerd.’
In een reactie op dit artikel benadrukt Bormans dat hij wel degelijk 

voldoende toezicht heeft gehouden. Hij heeft ‘duidelijke richtlijnen’ 
meegegeven aan de ex-directeur van RBS. ‘Elk systeem zal falen als 
de hoofdrolspelers zich niet aan de kaders houden of zelfs contracten 
ondertekenen waartoe ze niet gemachtigd zijn.’
Wat de rol van de tweede RBS-directeur, Mira Ruiken, in dit geheel 
is geweest, is onduidelijk. Volgens Van den Assum en Veenema zegt 
Ruiken ‘niet op de ontwikkelingen aangesloten te zijn geweest, ter-
wijl kwaliteitszorg wel in haar portefeuille zat’. De examencommis-
sie schrijft in haar reactie aan Profielen dat ze niet alleen Van der 
Kraan, maar ook Ruiken inlichtte over haar zorgen over de toetsing 
in Brazilië.

Directeur ontslagen vanwege fraude
Drie maanden nadat de stekker uit de Braziliaanse opleiding was 
getrokken, werd directeur Van der Kraan ontslagen. Hem werd ver-
weten ruim een ton te hebben verduisterd, 5.000 euro aan spon-
sorgeld te hebben betaald aan een volleybalvereniging waarvan hij 
bestuurslid was, en voor ongeveer 800 euro privé-uitgaven te heb-
ben gedaan met de zakelijke creditcard. Het dienstverband werd in 
december 2016 door de rechter zonder vergoeding ontbonden. De 
rechter stelde dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen. 
Door de strafrechter werd hij een halfjaar later veroordeeld tot een 
jaar gevangenisstraf. Hij ging tegen die uitspraak in beroep. Dat be-
roep moet nog voorkomen.
De problemen rond Inepad hebben geen rol gespeeld in de ontslag-
zaak, omdat er in deze zaak geen bewijzen zijn gevonden van straf-
bare feiten, zegt collegevoorzitter Ron Bormans. Hij heeft wel laten 
onderzoeken of er bij het opzetten van de online master sprake is ge-
weest van fraude, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen gevonden.
En zo kon het dat de hogeschool flinke averij opliep. Naast 65 ge-
frustreerde studenten en vele verloren manuren in een gefnuikte 
opleiding, is de financiële schade minstens 3,5 ton. Volgens het on-
derzoeksrapport en het college is deze schade niet het gevolg van 
fraude of andere strafbare feiten, maar wel van een eigengereide 
directeur, een ontwerpfout van de opleiding, falende bureaucratie en 
onvoldoende bestuurlijk toezicht. Dat wel. O  

AFFAIRE-INEPAD 
KOST HR 3,5 TON

Het stopzetten van de online Inepad-master kost de hogeschool 3,5 ton. 
Daarvan gaat bijna 2,5 ton naar de gedupeerde studenten.

Tientallen studenten kregen vorig jaar 
samen zo’n 2,5 ton van de hogeschool 
omdat hun online master voortijdig werd 
afgebroken. De voornamelijk Braziliaanse 
studenten volgden vanuit hun thuisland in het 
collegejaar 2015-2016 een online master aan 
de Hogeschool Rotterdam, waarvan binnen 
een jaar bleek dat de kwaliteit niet gegaran-
deerd kon worden. De HR trok de stekker uit 
de opleiding en betaalde de studenten hun col-
legegeld terug plus een schadevergoeding (lees 
ook de reconstructie op p.20).
Dat blijkt uit antwoorden van de bestuursdienst 
van de hogeschool op vragen van Profielen 
over de financiële afhandeling van het sluiten 
van de online opleiding, een variant op de al 
bestaande master consultancy and entrepre-
neurship van de Rotterdam Business School.

Los van de ontwikkelkosten en andere 
geannuleerde investeringen kost alleen al 
het sluiten van de opleiding ruim 3 ton. De 
HR heeft alle studenten het door hen betaalde 
collegegeld terugbetaald, met een schadever-
goeding van 25 procent boven op dat bedrag, 
tegen finale kwijting. Dat laatste betekent dat 
studenten die de schadevergoeding hebben 
geaccepteerd niks meer kunnen vorderen bij 
de HR. Dit kost de HR bijna 2,5 ton. Voor zo-
ver bekend hebben alle studenten de regeling 
geaccepteerd.
Een aantal studenten heeft gebruikgemaakt of 
wil gebruik gaan maken van het aanbod van 
de hogeschool om de master ‘offline’ in Rot-
terdam te vervolgen. De HR betaalt hun col-
legegeld à 11 duizend euro per jaar. Overige 
kosten als advocaten, bankkosten en een pro-

jectleider om de opleiding af te bouwen, bren-
gen het totaal op een bedrag van 3,5 ton. Hier 
staat 56 duizend euro aan ontvangen college-
geld tegenover.

 RISICO LAG BIJ HR 
De schade is onder andere opgelopen door 
een voor de HR nadelig contract dat ex-
directeur van de Rotterdam Business School 
Cees van der Kraan afsloot met zijn Brazili-
aanse samenwerkingspartner Inepad, een pri-
vate onderwijsorganisatie.
In dat contract werd afgesproken dat Inepad 
twee derde van het collegegeld zou krijgen en 
de HR de rest. Inepad zou de studenten werven 
en mensen inhuren voor het nakijken van de 
Portugeestalige toetsen. De Hogeschool Rot-
terdam verzorgde het online onderwijs.

 FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
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tische handwerk van goed documen-
teren, goed vastleggen, dat had beter 
gemoeten. Dat boetekleed moeten 
we met z’n allen aantrekken, maar ik 
ben daar eindverantwoordelijk voor.’

Heeft het college een extra vinger 
aan de pols gehouden? 
‘Ik heb intensieve gesprekken ge-
voerd met de voorzitter-directeur 
van RBS, tijdens bilo’s en daarbui-
ten. Maar dat is in die periode dus 
slecht gedocumenteerd.’

En met andere betrokkenen?
‘Nee, alleen met de examencom-
missie nadat die zich bij ons gemeld 
had.’

Is er tijdens die overleggen weleens 
een moment geweest dat je dacht: 
Gaat het daar wel helemaal goed?
‘Nee, anders had ik wel aan de bel 
getrokken. Ik had vertrouwen in 
de directeur en ja, dat vertrou-
wen is beschaamd.’

De rapporteurs suggereren dat een 
projectorganisatie op dit onder-
wijsexperiment op zijn plaats was 
geweest, omdat grote risico’s vragen 
om betere organisatie en toezicht. 
Waarom heeft het college dit niet 
gedaan?
‘Omdat er geen aanleiding was om 
te veronderstellen dat de pilot niet 
hanteerbaar was. De kaders waarbin-
nen de pilot uitgevoerd mocht wor-

den, waren volstrekt helder. Op een 
gegeven moment waren er kennelijk 
verschillende collega’s vanuit RBS 
en de diensten bij betrokken en ont-
brak de integrale aanpak. Het gebrek 
daaraan werd pas zichtbaar toen de 
examencommissie al aan de bel had 
getrokken.’

Was dat het eerste moment waarop 
je je realiseerde dat er iets mis was?
‘Ja, dat was op het moment dat de 
examencommissie bij ons kwam en 
zei dat ze geen garanties kon afge-
ven over de toetskwaliteit. Ik heb ze 
gevraagd: Zijn er andere manieren 
waarop je kennis kunt nemen van die 
kwaliteit? Hun antwoord was: “Nee, 
we kunnen het niet garanderen.” Dat 
was het punt waarop ik scherp in de 
wedstrijd kwam. Ik heb toen de on-
afhankelijke positie van die club ge-
respecteerd en het besluit genomen: 
We stoppen ermee. In de wetenschap 
dat het een pijnlijke affaire zou wor-
den en ook een kostbare.
Ik ben heel blij met de opstelling 
van de examencommissie. De le-
den hebben hun rug rechtgehouden. 
Dat mag ook weleens gezegd wor-
den. Hoewel het voor de studenten 
een vervelende situatie is, heeft het 
systeem om de kwaliteit te borgen in 
zoverre goed gewerkt.’

Staan er nog meer buitenlandse 
avonturen op stapel?
‘Nee. Het was ook geen voorbode 

dat we dit all over the world gingen 
doen. Het was een experiment. RBS 
is een internationaal instituut. Dat 
je daar over de grens kijkt, vond ik 
niet zo gek. Het gaat niet op meer 
plekken gebeuren, zeker niet na de 
ervaringen die we hebben opgedaan, 
maar het was ook interessant. We 
hebben er volmondig ja op gezegd 
om met het vraagstuk van blended 
learning te oefenen.
‘Wat hier fout is gegaan, is dat de 
examencommissie niet voldoende 
kon waarnemen wat daar gebeurde. 
En dat had de leiding van RBS van 
tevoren moeten weten. Als het zo is 
dat je de kwaliteit niet kunt garande-
ren, dan moet je er niet aan begin-
nen. Punt. Dat is volstrekt helder. 
Aan de bestuurstafel en bij de men-
sen van de staf die erbij betrokken 
zijn geweest, is verondersteld dat het 
zo georganiseerd zou worden dat de 
examencommissie wél kon vaststel-
len hoe dat in elkaar zat. Het is een 
ontwerpfout geweest van de lei-
ding van RBS om het te doen zoals 
ze het hebben gedaan. Redenerend 
vanuit de ruimte die RBS gekregen 
had – de onderwijs- en examenrege-
ling – had het niet zo ontworpen mo-
gen worden.’

De directeur die verantwoordelijk 
was voor de activiteiten in Brazi-
lië is in december 2016 ontslagen 
vanwege fraude. Het falen van deze 
online master is geen onderdeel 

geweest van de ontslagzaak van de 
directeur. Waarom niet?
‘In deze casus hebben we geen straf-
bare feiten vastgesteld.’

Weet de raad van toezicht ervan?
‘Ja. Vanaf dag 1 hebben we 100 pro-
cent transparantie betracht naar een 
aantal toezichthouders om ons heen. 
We hebben onszelf gemeld bij de In-
spectie van het Onderwijs, omdat ik 
vind dat ik toezicht moet organiseren 
op het eigen handelen. Bovendien 
wil ik niet dat de inspectie dat van 
een ander hoort. We hebben onze ei-
gen accountant naar het dossier laten 
kijken en ik heb ook voortdurend 
open kaart gespeeld in de richting 
van mijn eigen raad van toezicht. Ik 
voed mijn toezichthouder uitbundig.’

Wat heb je van deze casus geleerd?
‘Dat je compromisloos moet zijn 
als het gaat om kwaliteit. En dat de 
bureaucratie waar we vaak op mop-
peren heel erg kan helpen. Je kunt te 
veel bureaucratie hebben, maar ook 
te weinig. We hebben ook geleerd 
dat je het alleen met regels niet 
redt. Dat het ook gaat om mensen 
die de regels integer en consciënti-
eus moeten toepassen. Elk systeem 
zal falen als de hoofdrolspelers zich 
niet aan de kaders houden of zelfs 
contracten ondertekenen waartoe ze 
niet gemachtigd zijn. En dat je ver-
trouwen moet onderhouden. Dat heb 
ik ervan geleerd.’ O

THEMA INEPAD

Het risico van deze buitenlandse private onderwijsonderneming 
bleef dankzij de samenwerkingsovereenkomst wel bij de Ho-
geschool Rotterdam, blijkt uit onderzoek van Profielen. Alhoewel 
de hogeschool dus maar een derde van de collegegelden uit Brazilië 
ontving, heeft het wel al het ontvangen collegegeld aan de studenten 
terugbetaald. Plus de schadevergoeding van 25 procent.

 2 TON 
Ten tijde van de sluiting volgden nog 65 studenten de opleiding. Om-
dat deze later dan gepland begon en het collegegeld in termijnen werd 
betaald, was op het moment van stopzetten slechts 2 ton van de ge-
raamde 65 keer 11 duizend euro (715.000,-) betaald.
Van die 2 ton ging 56 duizend euro naar de hogeschool. Dat is iets 
minder dan het derde deel dat de HR volgens het contract zou krijgen. 
Dat kan te maken hebben met het feit dat in het contract met Inepad 
ook stond dat het aandeel voor de HR kleiner zou worden naarmate het 
aantal studenten zou toenemen. Waarom die clausule in het contract 
stond, is niet duidelijk. De compliance officer en riskmanager van 
de Hogeschool Rotterdam die een onderzoek naar de besluitvorming 
hierover deden, noemen deze clausule ‘opmerkelijk’, maar ze gaan er 
in de conclusies van hun rapport verder niet op in. Inepad reageert 
niet op vragen van Profielen over de afgesproken verdeling van het 
collegegeld.
Omdat er volgens de wet geen gemeenschapsgeld mag worden uitge-
geven aan privaat onderwijs, komt het sluiten van de opleiding voor 
rekening van de private masters van RBS.
De oud-directeur van RBS, Cees van der Kraan, ontkent overigens in 
een schriftelijke reactie dat Inepad een project van hem is. Het was 
volgens hem van een docent en van de toenmalige onderwijs-
manager van de masters. ‘Ik heb daar geen andere bemoeienis mee 
gehad dan aangeven dat het een leuk idee was.’ O

ACHTERGROND

Cvb-voorzitter 
Bormans
‘fors geschrokken’ 
van affaire-Inepad

Ron Bormans is ‘fors geschrok-
ken’ van de affaire-Inepad. ‘Als 
je mensen vertrouwt en dat ver-
trouwen wordt beschaamd, dan 
doet dat iets met je. Dan moet je 
jezelf even herpakken om met de-
zelfde openheid en gecontroleerde 
onbevangenheid vertrouwen te dur-
ven uitspreken.’
Maar, zegt Bormans, ‘ophouden 
met vertrouwen, zo wil ik niet in het 
werk en ook niet in het leven staan.’
Een rapport over Inepad spreekt 
onder andere van onvoldoende be-
stuurlijk toezicht en gebrek aan een 
goede organisatie van een risicovol 
experiment. Heeft het college ste-
ken laten vallen? En wat heeft de 
Hogeschool Rotterdam überhaupt in 
Brazilië te zoeken? Over die laatste 
vraag is Bormans duidelijk: ‘In prin-
cipe niks.’

Wat was de aanleiding voor de 
directie van RBS om te gaan experi-
menteren met onderwijs in Brazilië?
‘We hebben geen florissante resul-

taten bij onze private activiteiten. 
De (private) masters van RBS had-
den moeite rond te komen en privaat 
gefinancierde masters moeten wel 
financieel gezond zijn. We hebben 
in 2014 gezegd: binnen een tijdsbe-
stek van drie jaar moeten die mas-
ters gezond worden, anders moeten 
we ermee ophouden. De directeur-
voorzitter van RBS heeft toen ge-
vraagd of hij mocht experimenteren 
met studeren op afstand. Ik heb ge-
zegd: Ja, dat mag, mits je je aan alle 
regels en afspraken houdt die passen 
bij de masters die wij aanbieden. Die 
regels staan in de onderwijs- en exa-
menregeling, de OER.’

Was het voor jou een punt van zorg 
dat dit zich in Brazilië afspeelde?
‘Ja, dat was wel een punt van zorg. 
Uit het onderzoek dat de compliance 
officer Herman Veenema en de risk-
manager Alexander van den Assum 
naar de zaak hebben gedaan, bleek 
ook dat we dat beter hadden moeten 
documenteren. Het edele bureaucra-

Omdat er geen gemeenschapsgeld 
mag worden uitgegeven aan 
privaat onderwijs, komt het 
sluiten van de opleiding voor 
rekening van RBS.

‘Je kunt te veel bureaucratie hebben, maar
ook te weinig.’ Dat is een van de lessen die 
collegevoorzitter Ron Bormans heeft getrokken 
uit het mislukte experiment met de online master.
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INTERVIEW

HET IS EEN TRIP DOWN MEMORY LANE, DIT AFSCHEIDSINTERVIEW, 
DAT PLAATSVOND IN HET SCHOOLGEBOUW AAN DE KREEFTSTRAAT 
waar de loopbaan van Herman Veenema op 1 oktober 1988 begon. 
De trap van gewassen grind ‘is nog precies als toen’, en ook al zijn 
de kleuren verf iets anders, ‘de sfeer van het jaren 70-gebouw is nog 
dezelfde’. Alleen zijn kleine werkkamer is inmiddels opgegaan in een 
groot klaslokaal. In alle kantoren staan telefoons en hangen opla-
ders voor mobiele apparatuur, terwijl Veenema destijds een telefoon 
deelde met acht collega’s. Hier begon hij als hoofd van het centraal 
bureau, een functie dicht bij het college van bestuur en de raad van 
toezicht, ‘dichtbij waar het allemaal gebeurde’. 

Geen visionair, maar invloedrijk jurist
‘Ik had nooit de rol van visionair of ideoloog, ik was de man van 
de juiste toepassing van wet- en regelgeving. Voor sommigen kan 
dat saai klinken, maar dat was het niet voor mij. De juridische in-
valshoek zorgde ervoor dat mijn rol in sommige dossiers groot was. 
Bijvoorbeeld bij de zaak-Schutte.’ De commissie-Schutte onderzocht 
in de eerste jaren na de millenniumwisseling de praktijken rondom 
dubieuze subsidieconstructies in het hbo. ‘Daar zijn we toen positief 
uitgekomen.’ 
De fusie met de HES was een ander groot dossier en ‘ook in de con-
currentiestrijd met Inholland heeft het ons geen windeieren gelegd 
dat wij de wet- en regelgeving goed op orde hadden. Juist op dit punt 
heeft Inholland problemen gekend die wij gelukkig niet hebben ge-
had. Er waren weleens directeuren die ons het braafste jongetje van 
de klas noemden, die wilden een scherpere koers varen, maar ik vond 
en vind het braafste jongetje een compliment. Ik ben er trots op.’ 
Het moeilijkste dossier is nog steeds dat van studie-uitval, zegt 
Veenema terugblikkend. In 1988 waren er 12.500 ingeschreven stu-
denten. Dat zijn er nu drie keer zo veel, maar het aantal diploma’s 
is slechts verdubbeld. ‘Mijn zorg over de uitval was en is groot en 
houdt me nog steeds bezig.

‘In 2011 hebben we geprobeerd het tij te keren door het verhogen 
van de bsa-drempel van 37 (bij sommige opleidingen 45) naar 48 
studiepunten (bsa staat voor bindend studieadvies, het minimum 
aantal punten dat studenten in het eerste jaar moeten halen om 
door te kunnen studeren, red.). Die verhoging heeft niet het beoogde 
effect gehad. Ik ben nog steeds van mening dat het een goed idee 
is om studenten met minder achterstand naar het tweede jaar te 
krijgen, maar terugkijkend is het 48-punten bsa toen te overhaast 
ingevoerd. We hebben bijvoorbeeld niet gekeken wat de invloed 
van bepaalde struikelvakken op die verhoging was.’ 

Het bsa is een moeilijk onderwerp 
gebleven. ‘Wat ik nu lastig vind, is de 
combinatie van een hoge bsa-drem-
pel en grote eenheden van cursus-
sen voor studiepunten. Dan hoeft er 
maar één ding fout te gaan en je bent 
meteen het haasje. Persoonlijk vind ik 
een bsa van 60 punten in een jaar wel 
heel erg veel, dat vind ik tricky.’ 

Geen 60-punten bsa wat jou betreft, 
maar wat helpt wel tegen studie-uitval?
‘Ik vind het studiekeuzeadvies toch nog steeds een heel goed in-
strument, ook al heeft het tot nu toe niet het beoogde effect gehad, 
en kleinschaligheid helpt waarschijnlijk ook. Alexander (van den 
Assum, riskmanager, red.) en ik hebben een advies uitgebracht over 
de ontwikkelingen bij de Hogeschool Rotterdam Business School. 
Een van onze punten van zorg is de omvang. Het wordt een grote 
unit, van 12.000 studenten. Als je dan niet kleinschalig organiseert, 
kunnen studenten makkelijk opgaan in de massa. In het veen kijkt 
men niet op een turfje. In beleidsnota’s staat wel dat het onderwijs 
kleinschalig georganiseerd gaat worden, maar we hebben nog geen 
vingerwijzing gevonden dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.’

 ‘Braafste jongetje van de klas? 
 Dat vind ik een compliment’ 

HERMAN VEENEMA gaat met pensioen. 
Hij was secretaris van het college van 
bestuur en compliance officer. Hij blikt 
terug en geeft nog wat wijze lessen mee 
voor de toekomst. ‘We moeten oppassen 
dat studenten niet verloren gaan in de massa. 
In het veen kijkt men niet op een turfje.’ 

Wat is het laatste grote thema voor je vertrek?
‘Dat is de instellingstoets die eraan zit te komen (een toets voor de 
kwaliteit van de instelling. Als die positief is, hoeft de HR opleidin-
gen minder uitgebreid te laten beoordelen dan bij een negatieve 
uitkomst, red.). Daarvoor is belangrijk dat er een breedgedragen on-
derwijsvisie is. De onderwijsvisie is er nu, maar bij ‘breedgedragen’ 
valt er nog wel een stapje te zetten. Woorden als ‘contextrijk’ en 
‘inclusief’, die worden moeilijk onthouden. Onderdeel van die visie 
moet de zogenaamde rode ring zijn, dat wat ons allemaal verbindt, 
ook al hebben docententeams nu meer ruimte om hun eigen koers 
te varen. Dat hoeft allemaal niet zo gedetailleerd voorgeschreven te 
worden als in het vroegere ROM (Rotterdams Onderwijs Model, red.) 
het geval was, maar nu is het helemaal niet beschreven en je moet 
wel een aantal maatstaven hebben om coherent te kunnen werken. 
‘Er is nu een werkplaats (groep mensen die vormgeeft aan organi-
satorische en onderwijsinhoudelijke veranderingen, red.) die voor-
stellen gaat doen voor deze rode ring, maar die moet z’n resultaten 
nog gaan opleveren. Ik denk zelf dat minoren allemaal in dezelfde 
periode van het jaar georganiseerd moeten worden en keuzevakken 
op dezelfde dag, en dat alle minoren hetzelfde aantal studiepunten 
moeten opleveren, en alle keuzevakken ook. Opleidingen hoeven 
niet precies hetzelfde aantal contacturen te hanteren, maar er moet 
wel een bandbreedte zijn om te vermijden dat studenten te weinig 
les krijgen. Wat het minimum aan contacturen moet zijn, daar moet 
je over discussiëren met elkaar. Dat zou een onderdeel van de rode 
ring kunnen zijn. Je zult nu eenmaal op een aantal punten regel-
geving moeten meegeven. Je kunt docententeams geen volledige 
vrijheid geven.’ 

Hoe kijk je terug op je loopbaan? 
‘Ik heb een geweldige tijd gehad. Dat ik zo lang met zo veel ple-
zier naar m’n werk kon gaan, dat vind ik toch wel iets heel bijzon-
ders. Bij het opruimen van de spulletjes van mijn vader kwam ik 
twee inschrijfbewijzen uit 1934 en 1935 tegen, bij de Academie 
van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, een van de 
rechtsvoorgangers van onze hogeschool. Twee pogingen om hoger 
onderwijs te gaan volgen en het is hem niet gelukt. Hij was een van 
die uitvallers. Dat ik wel heb mogen studeren en een baan heb mo-
gen hebben die vergeleken met die van mijn vader buitengewoon 
luxe is geweest, daar ben ik dankbaar voor. Ik ben een bevoorrecht 
mens.’ 

Je staat bekend als iemand met een enorm geheugen, 
het geheugen van de hogeschool. Hoe moet dat, 
nu het geheugen vertrekt?
[Nadenkend] ‘Nou… Misschien is dat helemaal niet zo erg… Misschien 
is dat juist wel makkelijk.’ O 

Lees het XL-interview op profielen.hr.nl. Zoek op ‘Veenema’.

‘PERSOONLIJK VIND 
IK EEN BSA VAN 60 

PUNTEN IN EEN JAAR 
WEL HEEL ERG VEEL.’

‘DIE EERSTE 
JAREN DEELDE 
IK EEN TELEFOON 
MET ACHT 
COLLEGA’S.’

 Tekst Dorine van Namen  Fotografie Levien Willemse 
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Bart Bijl
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DANSEN OP DÂK
Het dak van een saaie parkeergarage is misschien wel de laatste 
plek waar je een pop-up stadspark verwacht, maar toch maken 
Fense Berkhof en zijn compagnons zich alweer op voor de vijfde 
editie van DÂK. De laatste vergunningen worden nog gecontroleerd, 
maar het heeft er alle schijn van dat de parking op de Westblaak 
(achter de Witte de With) vier weekenden de gezelligste plek wordt 
van Rotterdam. 
‘Ons vijfjarig bestaan vieren we met een roadtrip door allerlei 
landen’, vertelt Berkhof. ‘Stel het thema is Mexico, dan is het pro-
grammaboekje je paspoort, het beveiligingsloket wordt een doua-
nehokje en er staat een Mexicaanse band te spelen. Waar de hapjes 
en drankjes vandaan komen, raad je vast al.’ Andere thema’s zijn 
Cuba aan de Maas, Kaapverdië en Bollywood. Berkhof: ‘Dit jaar 
doen we er echt een schepje bovenop.’ Het enige nadeel dat wij 
kunnen bedenken is dat er ‘maar’ vijfhonderd mensen op het dak 
mogen. O   Jonathan van Noord

20 juli – 12 augustus
APCOA Parking Westblaak

BUITEN BIJ BIRD
Sinds eind april zijn de deuren van de voortuin van Bird open. Na 
het succes van vorig jaar is de Garden of Bird (want zo heet-ie) deze 
editie grootser opgezet en kun je er langer terecht. De basis is de-
zelfde: meerdere grote, groene zeecontainers op het grasveld voor 
jazzclub Bird vormen samen de bar. Het geheel wordt door houten 
vlonders verbonden die ook dienst doen als dansvloer.
Die heb je ook wel nodig, want dit jaar is er een uitgebreide live-
programmering. ‘Bij een buitenbar wil je livemuziek en daar is nu 
alle ruimte voor’, legt Vinod Singh namens Bird uit. ‘Wekelijks heb-
ben we verschillende artiesten, van dj’s tot jazztrio’s, en iedere 
donderdag is er een salsa-avond.’ Ook ligt een samenwerking met 
de Pleinbioscoop in het verschiet, waardoor je straks niet alleen in 
het Museumpark van een openluchtfilm kunt genieten, maar ook bij 
Bird. Garden of Bird is verder de enige buitenbar die buitenlands 
gedistilleerd mag schenken. Lees: cocktails. Proost! 

20 april – 14 oktober
Raampoortstraat 26
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Zeg je zomer, dan denk je 
aan het terras. Een zonnetje, 
biertje erbij en lekker 
mensen kijken. Wie maakt 
zich er niet schuldig aan? 
Toch moet je bij sommige 
terrassen snel zijn, 
want voor je het weet 
zijn ze weer weg.

OME THEO
KENT U OME THEO NOG? Waarschijnlijk niet, want ik heb eventjes bij 
collega’s rondgevraagd en zelfs hun zei de naam niets meer. Toch is dat 
jammer, want enkele jaren terug (2010) haalde deze Theo nog de lande-
lijke pers en omdat het zo’n buitengewoon leerzame casus is, zou ik hem 
graag even aan de vergetelheid willen ontrukken. Ik hoop dat het goed 
met hem gaat, want ome Theo had beter verdiend.
Ome Theo is de stiekeme droom van menig student. Destijds was hij 
een gevierd docent, herstel: rendementscoach, bij Hogeschool Inholland. 
Samen met enkele collega’s ging ome Theo aan de slag om studenten die 
(te) lang over hun studie deden, versneld naar hun diploma te krijgen. 
Dat ging aanvankelijk heel aardig en zo kreeg menig student met wei-
nig inspanning toch een diploma. Uiteindelijk liep het spaak… nee, niet 
door accreditaties, niet door de inspectie, niet door het controlerend 
vermogen van management en bestuur, maar door medestudenten die 
wel een forse inspanning verrichtten voor hun diploma. Pas toen zij gin-
gen klagen over deze oneerlijke behandeling, kwam deze diplomaroute 
aan het licht. 
Arme ome Theo, hij kreeg de volle laag. Het was allemaal zijn schuld. 
Management en bestuur kon niets verweten worden. Zij deden – zoals 
we dat wel vaker zien – alsof ze hier niet van op de hoogte waren. Het 
zijn vaak de besturen zelf die, als alles achter de rug is, klagen dat het 
financieringssysteem zo corrumperend werkt. 
Dit beloningssysteem, dat vooral profijtelijk is als er snel diploma’s wor-
den gehaald, kan in de hand werken dat bepaalde drempels omlaag-
gaan. Als dat zo opzichtig gaat als destijds bij Inholland heb je stront aan 
de knikker, maar gelukkig was daar ome Theo: de zondebok die geofferd 
kon worden. 
Het hele geval van ome Theo kwam mij weer in gedachten toen wij be-
gin dit jaar op de lerarenopleiding werden opgeschrikt door een enorm 
gat in de begroting. Echt zo’n gat waarvan je denkt: Tjongejonge, hoe 
krijgen we dát ooit dicht? Een vreemd gat ook: er waren niet minder 
studenten, er was ook geen enorme toewas van docenten, geen grote 
braspartijen, mijn eigen jubileumgratificatie was ook allang weer gecom-
penseerd. Hoe kwam dat toch? 
Wat blijkt het geval? Voor elke student die hier studeert, doet het be-
stuur een bedrag in het potje van de opleiding, plus het collegegeld dat 
de student betaalt. Vervolgens haalt het bestuur er ook meteen weer 
een bedrag uit voor ‘voorzieningen’. Wat per saldo overblijft, gaat naar 
het onderwijs (docenten). Er komt alleen maar geld ín het potje voor 
studenten in hun eerste vier door de overheid bekostigde jaren, plus 
nogmaals een bedrag als het diploma is behaald. Klinkt logisch. Maar als 
een student langer dan die vier jaar studeert, komt er alleen nog col-
legegeld in het potje, terwijl de opleidingen nog wel aan de HR moeten 
blijven betalen voor die student. En niet zo’n beetje ook. Waarom weet 
ik niet. Misschien om de dringend noodzakelijke aanwezigheid van de 
hogeschool in Brazilië te bekostigen? Wie zal het zeggen. 
De kosten die de opleidingen aan de HR moeten betalen, gelden voor 
langstudeerders, maar ook voor de overstappers die al een jaar of meer 
elders hebben ‘verbruikt’. Voor al die studenten, waar een opleiding na-
tuurlijk in moet blijven investeren, krijgt ze dus alleen collegegeld wat 
ongeveer evenveel is als de afdracht voor voorzieningen. Die studenten 
kosten dus geld. Dat betekent bezuinigen: minder docenten, minder les-
sen en minder onderwijs. Het beste zou natuurlijk zijn als iedereen zo 
snel mogelijk zijn diploma haalt.
Waar is ome Theo als je hem nodig hebt? O

Bart Bijl is docent Nederlands aan de lerarenopleiding Nederlands.

ER WAREN NIET MINDER 
STUDENTEN, GEEN BRASPARTIJEN 
EN MIJN JUBILEUMGRATIFICATIE 
WAS OOK AL GECOMPENSEERD.
HOE KWAMEN WE TOCH AAN 
DAT GAT IN DE BEGROTING?
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 Drinken en dansen op het pop-upterras  



WIE BEN JIJ DAN?

DE ROTSTAD-BOXERSHORT 
ALS LEERSCHOOL

DE HERMES HOUSE BAND NOEMDE ROTTERDAM IN ZIJN POPULAIRE 
STADSLIED ‘DE ALLERMOOISTE ROTSTAD DIE ER IS’. David Koene en 
drie studievrienden vonden rotstad een mooie geuzennaam en hoef-
den niet lang te denken over een merknaam, toen ze voor de minor 
consultancy & ondernemerschap hun eigen kledinglijn lanceerden. 
Met Rotstad sluiten ze aan in een groeiend rijtje slimme ondernemers 
dat handig gebruikmaakt van Rotterdam als ijzersterk merk.
‘Merken zoals Nultien en ZeroTen City zetten Rotterdam in als marke-
tinginstrument. Wij doen dat ook, maar willen een andere doelgroep 
aanspreken. Geen voetbalsupporters, maar wel mensen die affini-
teit hebben met Rotterdam: de hbo-student, yupper en starter uit 
Rotterdam en omstreken.’ 
De lancering van hun eerste product, de Rotstadboxer, was een goede 
leerschool. Inmiddels heeft het schoolproject een doorstart gemaakt 
en combineren de jongens Rotstad met hun afstuderen. David: ‘We 
hebben geen verstand van kledingproductie. Ik weet wel wat ik mooi 

vind, maar niet hoe het in elkaar steekt. Dan heb je een businesspart-
ner nodig die je ondersteunt en begrijpt.’ 
Na een lange zoektocht lukte het David en zijn medestudenten om 
een geschikte leverancier te vinden. ‘Hij is om de twee weken in 
Nederland en Turkije, waar zijn fabriek staat, en heeft ons geleerd 
om verschil in kwaliteit te herkennen. Als je een boxer beetpakt en 
er even goed in duwt om te kijken hoe die gewoven is, zie je echt het 
verschil.’
Binnen drie jaar willen de jongens van Rotstad het assortiment uit-
breiden en Rotterdam veroveren. David: ‘Hoe tof zou het zijn als 
je iets op poten zet waar heel Rotterdam in loopt. Iets creëren wat 
je vervolgens op straat terugziet. Dat zou echt grandioos zijn.’O   
Wietse Pottjewijd

Op de foto: 
David (rechts) en een van zijn compagnons, Mike Stijnis (links).
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DAVID KOENE (23)
Vierdejaars 
human resource management


