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Wil je tijdens het jaar op de hoogte
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Praktische shit voor eerstejaars
TEKST: TOSCA SEL
ILLUSTRATIES: EVI PENDERS

Wanneer is het weer vakantie, waar kan je aankloppen voor hulp en
wat als je opleiding niet bevalt? Kortom: wat moet je weten als je aan
de HR komt studeren? Profielen zocht het voor je uit.

1 Bookmark Hint

in het eerste jaar van hun inschrijving in het hoger

Dit is een beetje een saaie tip, maar wel een heel

onderwijs maar de helft van het collegegeld hoeven te

nuttige: bookmark hint.hr.nl, want die site ga je nodig

betalen, om precies te zijn € 1.030 euro. Als student

hebben. Hint is het intranet van de HR waar je je stu-

van de pabo of lerarenopleiding, mag je zelfs de eerste

dentmail ontvangt, waar (opleidings)nieuws op staat

twee jaar voor half geld naar school.
Tijdens je studie heb je recht op een studenten-

en waar je informatie kan vinden over de hogeschool.

reisproduct. Hiermee mag je in het weekend

2 Geldgedoe

of doordeweeks gratis met het openbaar
vervoer reizen. Dit kost € 91 per maand,

Studeren kost geld. Voor een jaar voltijd

maar het is een gift als je binnen 10 jaar

studeren, tik je € 2.060 af. Voor deeltijders

afstudeert. Lukt dat niet, dan moet je

is dit € 1.700 en dat bedrag betaal jij (of
een derde/je ouders) via Studielink. Het mag

de kosten voor het gebruik van de kaart

in één keer of in vijf termijnen, net wat beter

terugbetalen. Op de site van DUO kun je de
voorwaarden checken.

uitkomt. Als eerstejaars in 2018 heb je geluk, want er
is net een wet aangenomen die bepaalt dat studenten
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Als je ouders een laag inkomen hebben, kan het zijn

verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken,

dat je recht hebt op een aanvullende beurs. Die kan

kunnen een boel stress opleveren. En als je daar last

oplopen tot maximaal € 389 per maand en wordt net

van hebt, is het fijn om te weten dat er mensen zijn

als het reisproduct omgezet in een gift als je bin-

die je daarmee kunnen helpen. Want die zijn er dus

nen 10 jaar afstudeert. Verder kan je geld bij lenen

gewoon, op de HR.

(maximaal € 481) en een collegegeldkrediet (€ 167)

Je eerste aanspreekpunt is je studieloopbaancoach

aanvragen. Als je geen of minder aanvullende beurs

(slc). Als je vragen of problemen hebt rondom het

krijgt, dan mag je het ontbrekende bedrag extra lenen.

onderwijs of jouw opleiding, dan kan je het beste

Ga naar duo.nl voor extra informatie. Of vul de

contact met je slc opnemen.

rekenhulp in. Dan zie je precies wat je kunt lenen.

Voor problemen van meer persoonlijke aard ben je
bij de decaan aan het goede adres. Decanen zijn

3 Gezocht: hulp

adviseurs die je kunnen helpen bij bijvoorbeeld

Iedereen kan wel zeggen dat de studententijd de

studieplanning, depressieve klachten, geldproblemen,

mooiste tijd van je leven is, maar soms kan het ook

je rechtspositie of studiekeuze. Op het intranet Hint

best een gedoetje zijn. Zo’n nieuwe studie met alle

vind je een lijst met decanen per instituut.

5
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Als je hulp zoekt van medestudenten kan je ook eens
bij Student aan Zet binnenlopen. Ben je een studerende ouder, mantelzorger, vluchtelingstudent, kom je
van de Caraïbische eilanden of studeer je met een beperking en wil je hier graag met andere ervaringsdeskundigen over praten? Dan kunnen ze je bij Student
aan Zet helpen. Naast ervaringsdeskundigen werken
er ook professionals. Met workshops, keuzevakken,
bijeenkomsten en persoonlijke ondersteuning zijn zij
er voor de studenten.
Contact: Op Hint vind je een lijst met decanen
per instituut. Student aan Zet vind je op locatie
Museumparkpark, kamer MP.H00.050. Mailen kan
naar studentaanzet@hr.nl.

4 Wat als de studie niet bevalt?
Soms is een studie gewoon niet helemaal wat je
ervan had verwacht. Dat kan. In overleg met je slc
en/of decaan kan je kijken of een andere HR-opleiding
beter bij je past. Als je een beetje op tijd bent, kan je
misschien nog wisselen.

5 Vakantie!

Als je je vóór 1 september uitschrijft in Studielink,

Het collegejaar is amper begonnen, maar met de

ben je geen collegegeld meer verschuldigd voor dat

zomervakantie nog vers in het hoofd is het fijn om

studiejaar. Als je later bent, betaal je collegegeld voor

te weten wanneer je weer een weekje los mag.

de maanden dat je ingeschreven stond.

De eerstkomende vakantie begint op 22 oktober.

Stop je vóór 1 februari met je opleiding en is het

Over een kleine twee maanden heb je dus weer een

’t eerste jaar dat je studiefinanciering in het hoger

week vrij. Lekker.

onderwijs krijgt, dan zet DUO je studentenreisproduct
en eventuele aanvullende beurs om in een gift.

Vakantie en vrije dagen voor in de agenda:

Maar laten we hopen dat het niet nodig is. Je begint

van

toch met andere
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tot en met

Herfstvakantie:

22-10-2018

26-10-2018

verwachtingen aan je

Kerstvakantie:

24-12-2018

04-01-2019

studie.

Voorjaarsvakantie:

25-02-2019

01-03-2019

Goede Vrijdag en Pasen:

19-04-2019

22-04-2019

Koningsdag:

27-04-2019

27-04-2019

Meivakantie:

29-04-2019

03-05-2019

Bevrijdingsdag:

05-05-2019

05-05-2019

Hemelvaart:

30-05-2019

31-05-2019

Pinksteren:

09-06-2019

10-06-2019

Zomervakantie:

29-07-2019

23-08-2019
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Column

Al sinds het derde jaar van de middelbare school
fantaseerde ik over studeren. Ik beeldde me in hoe ik
naar school reisde, in de trein boeken las en al snel de
liefde van mijn leven zou tegenkomen. Als een van de
weinigen keek ik ontzettend uit naar studeren. Voordat
ik überhaupt begon aan het eerste jaar van mijn studie,
had ik best hoge verwachtingen. Net als vele anderen
had ik talloze college en university films gezien zoals
de American Pie-reeks: dorm rooms, fraternities,
sororities, huisgenoten en de gekste feestjes, maar

ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN

vooral heel veel jongens.

De jongens
leken veel
knapper en
sexyer in de
stad

Ik realiseerde me dat ik tijdens mijn middelbareschoolperiode nooit veel succes had geboekt in mijn liefdesleven. Wellicht dat ik daarom dacht dat het tijdens mijn
studietijd echt anders zou zijn. De jongens zouden in
ieder geval volwassen(er) zijn of zelfs al echte mannen.
Nu voel je waarschijnlijk de bui al hangen, want ik kwam
van een ijskoude kermis thuis toen ik zag dat tachtig
procent van de studenten op mijn opleiding vrouw was.
Op school was het aanbod aan mannen dan wellicht
niet groots… Rotterdam heeft gelukkig meer te bieden
dan toffe architectuur en lekker eten. Als dorpsmeisje

Janine Tuinfort is net afgestudeerd aan de

keek ik mijn ogen uit. Jongens leken wel een stuk

opleiding communicatie en neemt je mee op

knapper en sexyer in de stad. Als studiebol en newbie

avontuur in de liefde. Lees ook haar eerdere

in studieland had ik echter 99,9 procent focus op mijn

blogs op profielen.hr.nl. Zoek op ‘Janine’.

opleiding. Die overige 0,01 procent was mannen kijken.
Met de nadruk op kijken, aangezien ik nooit actie
ondernam om iemand aan te spreken. Ik bleef dromen
van die mooie man die ik toch echt tijdens mijn studie
wilde (en zou) tegenkomen. Nu zit ik in mijn vierde jaar
en mag ik eindelijk afstuderen. In die vier jaar tijd heb
ik veel geleerd, gedaan en geëxperimenteerd op het
gebied van de liefde. Geleerd wat ik wel leuk vind en
wat niet. Maar die liefde van mijn leven ben ik nog niet
tegen het lijf gelopen.
But let’s be honest. Ik ben twintig jaar als ik klaar ben.
Die man is nog lang niet nodig. En daarbij: mijn leven
draait niet om mannen, maar om mij.
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Gezond studeren

De biologie van
goede cijfers
TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN
FOTO: FRANK HANSWIJK
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De biologie van goede cijfers

Op school leer je samenvatten, plannen en andere
studievaardigheden. Dat is hartstikke nuttig, maar
vergeet vooral je lichaam niet. Goede leerprestaties zijn
óók een kwestie van biologie.

Voeding, slaap en beweging hebben veel invloed op

uit: ‘Cafeïne wordt heel langzaam afgebroken in

het leren, zegt neuropsycholoog dr. Jérôme Gijselaers

je lichaam. Wil je goed slapen, dan moet je na drie

van de Open Universiteit (Welten-instituut). Als je op

uur ’s middags eigenlijk geen koffie meer drinken.

een gezonde manier studeert, gaan je prestaties erop

Misschien denk je: ik voel na een halfuur al niks meer

vooruit. Deze tips van Gijselaers helpen, en geef toe:

van de koffie. Dat kan zo zijn, maar het is een feit dat

zo moeilijk zijn ze nou ook weer niet.

cafeïne pas na zes uur voor de helft is afgebroken.
Omdat cafeïne een stimulant is, wordt je slaapduur

Tips

minder, maar ook je slaapkwaliteit. En het is onomstotelijk bewezen dat een verkorte slaapduur en een
slechtere slaapkwaliteit slecht zijn voor je leerprestaties.’

1. Neem regelmatig pauzes en
beweeg.

5. Geen schermpjes voor het
slapengaan.

Het liefst minimaal 10 minuten matig intensief, zodat

We weten het allemaal, maar o, wat is het moeilijk.

je een verhoogde hartslag en ademhaling hebt. Hier-

Als je je telefoon toch niet kunt wegleggen: installeer

door wordt de bloedtoevoer naar je brein verbeterd.

een blauwlichtfilter uit de appstore. Zoek bijvoorbeeld
op ‘flux’.

2. Zit zo min mogelijk.
Heb je een groepsbespreking? Doe het staand of

6. Stop met snoozen.

tijdens een wandeling.

Zorg voor regelmaat in je slapen en stop met snoozen.
Moet dat echt? Ja, en wel hierom: ‘Snoozen draagt bij

3. Zorg dat je ontbijt.

aan een chronisch slaaptekort. Slaap kent verschil-

Als je na het avondeten niet meer eet, dan heb je bij

lende cycli. Als je net in slaap valt, kom je in je diepe

het opstaan misschien wel twaalf uur niks meer ge-

slaap terecht. Als je daar uitgehaald wordt, maakt

geten. Door te eten breng je je spijsvertering op gang,

dat je heel moe. En dat is precies wat snoozen doet.

je lichaam krijgt energie en die energie heeft je brein

Je mag eigenlijk alleen snoozen als je tijd hebt om de

hard nodig om goed te functioneren. Je hoeft niet veel

hele slaapcyclus af te maken, maar die duurt 90 minu-

te eten, zegt Gijselaers, het gaat erom dat je spijsver-

ten, dus dat is geen optie. Het beste is om er gewoon

tering aan het werk gaat.

mee te stoppen.’

4. Let op je cafeïnegebruik.

Bekijk ook het college dat Jérôme Gijselaers voor de

Niet meer dan vijf koppen koffie of twee energie-

Universiteit van Nederland heeft opgenomen. Zoek

drankjes per dag, en vooral niet meer na drie uur

op YouTube: ‘Wat moet je de dag voor je tentamen

’s middags. Waarom? De neuropsycholoog legt

doen behalve leren’.

9

Achtergrond

Gezond eten
TEKST: ZOË COZIJNSEN
ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN
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Studeren op bier en pizza.
Kan het ook anders?
Hoe kun je als drukke, bierdrinkende en luie student toch enigszins
gezond eten? Student Zoë deed
een poging dit uit te zoeken.

duidelijk begin en een eind’, vertelt Cacciuolo. ‘Je wilt
bijvoorbeeld tien kilo afvallen, dus dat is je motivatie.
Heb je dit doel bereikt, dan is de kans groot dat die
motivatie wegvalt, waardoor je weer in je automatische gedrag vervalt. Dat was het gedrag dat er in eer-

Het is al donker als ik thuiskom en ik wil eigenlijk

ste instantie toe heeft geleid dat je bent aangekomen.

zo snel mogelijk op de bank ploffen met Netflix. Dan

Wil je op gewicht blijven, dan zal je je hele levensstijl

maar een tosti; morgen weer koken. Omdat ik veel te

moeten omgooien.’

lang heb doorgekeken, slaap ik de volgende ochtend

Er liggen overal verleidingen op de loer. Cacciuolo:

door mijn wekker heen. Geen ontbijt dus. Op school

‘Als je door het station loopt, is het eerste dat je ruikt

aangekomen, haal ik een niet te hachelen bekertje

de lucht van gebakken croissants. Na elke drie stap-

automaatkoffie dat ik met mijn ochtendsigaretje

pen die je zet, kun je iets te eten scoren. En de kans is

haastig naar binnen klok.

groot dat het ongezond is.’

Na mijn eerste colleges heb ik HONGER. Ik snel naar
de kantine en zie daar een kleffe panini mozzarella

‘Na mijn college heb ik
honger. In de kantine zie
ik een kleffe panini
mozzarella: precies wat ik
nodig heb.’

pesto: precies wat ik nodig heb. Terwijl de laatste
minuten van de dag wegtikken, zit ik met mijn gedachten al bij het biertje van straks. En omdat het zo
gezellig is, drink ik er nét drie te veel waardoor ik bij
thuiskomst aangeschoten-hongerig voor de koelkast
sta. Gelukkig heb ik nog een diepvriespizza.
Mocht bovengenoemd scenario je net iets te bekend
voorkomen, lees dan vooral even door. Want zelfs jij

Pizza versus boterhammen

kunt aan dit ongezonde eetpatroon ontsnappen. Ik

‘Dan heb je nog de groepsdruk’, gaat Cacciuolo verder.

ging in gesprek met een voedingscoach, een voe-

‘Als je bijvoorbeeld met een groepje van vijf studen-

dingswetenschapper en een foodblogger en stelde de

ten na school langs de Domino’s loopt, en vier van de

vraag: Maar hoe dan?

vijf willen een pizza eten, dan wordt het voor de vijfde
heel moeilijk om te zeggen: “Nee joh, ik eet de boter-

Overal verleidingen

hammen die mijn moeder me heeft meegegeven wel.”

Erica Cacciuolo is voedingscoach en helpt mensen

Je ziet het ook met alcohol. Ik drink bijvoorbeeld niet

met het behalen van hun voedingsdoelen. Ze legt uit

en ik word altijd raar aangekeken in het café. “Doe

waarom het volgen van een dieet of het aanwennen

nou eens gezellig”, hoor je dan.

van een gezond eetpatroon zo vaak mislukt en hoe

‘Je hebt dus de groepsdruk, de verleidingen maar ook

je dat jojoën kunt doorbreken. ‘Een dieet heeft een

nog eens automatisch gedrag. Als je gewend bent om

11
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iedere avond bij thuiskomst een glas wijn te drinken,

merk je dat aan je gezondheid’, zegt Ziylan. ‘Als je

zal je dat – als je er niet over nadenkt – iedere avond

weinig tot geen groente en fruit eet, haal je je calo-

doen. Heel veel van ons gedrag gaat onbewust. Pas als

rieën ergens anders vandaan en eet je eerder vette en

je je bewust wordt van je gedrag, kan je nieuw gedrag

zoete dingen.’

ontwikkelen.’
Dat is niet makkelijk, maar het kan wel, vertelt Cac-

‘Voorverpakte tussendoortjes
zijn ‘bijna allemaal troep’.’

ciuolo . ‘Je moet het écht willen, je moet het in kleine
stapjes doen en je moet het niet onderschatten. Dat
laatste is een van de grootste fouten die we maken. Zo
raak je snel teleurgesteld en gedemotiveerd. Door te
beseffen dat het niet makkelijk is, kun je jezelf sneller

Tussendoortjes zijn troep

vergeven als je de mist ingaat en zal je minder snel

Oké. Groente en fruit dus. En ook belangrijk: geen

opgeven.

voorverpakte tussendoortjes. Want dat is ‘bijna alle-

‘Uiteindelijk kun je op deze manier je eetgewoon-

maal troep’ volgens Ziylan. Dus laat je niet verleiden

ten veranderen en zullen deze nieuwe gewoonten

door de woorden ‘goede start’ op een mueslireep,

langzaamaan bij je automatische gedrag gaan horen.

ontbijtkoek of een liga. Ziylan: ‘Het wordt verkocht

Daardoor zal je op een gezond gewicht blijven.’

als een verantwoord tussendoortje, maar het is calorierijk, te zout en bevat veel suiker of verzadigd vet.

Te weinig groente

Als er staat dat het nul procent vet bevat, weet je dat

Maar wat is een gezond eetpatroon? ‘Dat weten we al

het boordevol suiker zit. Het is echt een kwalijke zaak

jaren’, zegt Canan Ziylan, voedingswetenschapper en

dat deze producten zo misleidend zijn.’

docent-onderzoeker bij de opleiding verpleegkunde

Ziylan begrijpt dat het voor studenten niet altijd

en het kenniscentrum zorginnovatie van de HR. ‘Veel

haalbaar is om lunch van huis mee te nemen. En dan

groente en fruit, volkoren pasta en brood, niet te veel

ben je dus afhankelijk van de schoolkan-

vlees en zo min mogelijk suikerhoudende dranken.’

tine. ‘Het is zeker mogelijk om

Ziylan maakt zich vooral zorgen over het eerste

een gezonde lunch te

punt: ‘We komen niet aan onze groente-

scoren op school,

behoefte. Veel mensen eten alleen

maar wees je wel
bewust van de

groente tijdens het avondeten,

verleidin-

maar dan wordt het

gen’,

wel heel moeilijk
om aan de aanbevolen 250 gram per dag
te komen. Daarom kan je het best lunchen met
bijvoorbeeld een pasta- of couscoussalade. Of eet je
snackgroenten als tussendoortje. Dan heb je alvast
wat groente binnen.’
Ik ben er vrij zeker van dat ik die 250 gram
per dag niet haal. Maar is dat nou echt
zo erg? ‘Het kan zijn dat je een vitaminetekort opbouwt, dus op de lange termijn
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zegt ze. ‘In de ideale situatie is er geen frituur. Alleen

Meal preppen

al die geur is een enorme trigger. De eigenaar van de

Ik weet van mezelf dat ik een vrij makkelijke prooi

Ladagerie op locatie Museumpark zegt: “Als ik het

ben voor al deze verleidingen. Maar om nou elke dag

niet aanbied, halen ze het wel ergens anders.” Maar

een zelfgemaakte lunchsalade mee te nemen. Wie

met vies weer ga je echt niet voor patat naar buiten,

heeft daar tijd voor? Foodblogger Kelsey Ikkersheim,

alleen de diehards misschien, maar dat zijn er veel

van de blog Kuukskes, zweert bij een goede voorberei-

minder dan de studenten die een impulspatatje halen.

ding, ofwel: meal prepping. Ze is inmiddels afgestu-

‘Bij Wageningen University, waar ik heb gewerkt,

deerd aan de pabo en heeft tijdens haar studententijd

hebben we onderzoek gedaan naar de inrichting van

van alles uitgeprobeerd. ‘Als je net op kamers gaat,

schoolkantines’, vertelt Ziylan. ‘Hieruit bleek dat hoe

weet je nog niet alles van koken en portioneren af,

prominenter je gezonde voeding plaatst, hoe gezon-

dus ik at veel te veel. Ik wist dat het zo niet verder

der mensen gaan eten. Make the healthy choice the

kon en dus ben ik het 17-dagendieet gaan volgen.

easy choice. Maar zo zijn onze kantines niet ingericht.

Hierdoor heb ik kennisgemaakt met het preppen en

Neem de kassa’s: je staat te wachten, ziet al die cho-

dat doe ik nog steeds. Ik maak op zondag mijn lunch

colaatjes en koekjes en dan grijp je daar toch eerder

en avondeten voor de hele week. Zo kun je altijd ge-

naar. Dat is bewezen. Dus weet dat en kies bewust

zond eten. Ook scheelt het veel tijd en afwas’, vertelt

voor een gezonde lunch.’

Ikkersheim.
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Maar wat eet ze dan? ‘Ik ontbijt vaak met een gebakken ei, havermout of tomaat op brood. En altijd een
kop thee. Mijn lunch is vaak soep. Ik maak op zondag
een pan en daar kan ik dan de hele week van eten. Het
liefst zo eenvoudig mogelijk: veel groente in een pan,
water en een staafmixer doen wonderen. In de avond
eet ik afwisselend, als er maar veel groente in zit.
Daarbij probeer ik zeker drie keer in de week vegetarisch te eten, maar dat lukt niet altijd. En eerlijk is
eerlijk, friet en pizza vind ik ook lekker. Dus daarmee
ga ik soms de mist in. Ook drink ik graag een biertje
of wijntje en als ik het druk heb, kan het preppen er
soms bij inschieten. Maar dan ga ik er de volgende
dag weer gezond tegenaan.’

Exit Modifast shakes
Ik begrijp nu beter waarom mijn eerdere pogingen
om een gezond eetpatroon aan te wennen steeds
zijn mislukt en eigenlijk nooit een schijn van kans
hadden. Ik dacht er te makkelijk over en gaf
te snel op. Na het wegwerken van een Tony’s
Chocolonely Karamel Zeezout dacht ik:
het is nu toch al mislukt, dus kan ik net zo
goed patat eten vanavond. Maar ik moet
wat vergevingsgezinder gaan worden. En
ik moet mezelf eraan blijven herinneren
waarom ik gezonder wil eten: om me fitter
te voelen.
Ik ga in ieder geval niet meer aan de Modifast
shakes. Groente it is. En ik mag best een keertje
pizza eten, zolang ik er dan maar een berg rucola
overheen mik. Het veranderen van aangeleerd gedrag
is nu eenmaal lastig, maar als je het écht wilt,
kan iedereen het. Dus jij en ik ook.
Misschien bestel ik vanavond wel een
droge witte wijn in plaats van een
speciaalbiertje. Alle beetjes helpen.

profielen
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Humans of HR

Humans
of

HR

Eerstejaars Nina (21):
‘Ik wilde niet mijn
hele leven verlegen
blijven’

Nina had een tussenjaar waarin ze werkte als

vrienden afspreken en maakte steeds vaker contact

barista en stage liep bij acteur Mimoun Oaïssa (De

met vreemden. Als er dan bij de bushalte iemand

Marathon). Maar nu breekt een nieuwe fase aan en

stond te zuchten omdat de bus te laat kwam, maakte

begint ze aan de associate degree crossmediale

ik een opmerking en ontstond er een leuk gesprek.’

communicatie.
Het werken als barista en de stage bij Mimoun Oaïssa
‘Vroeger had ik misschien geen stage durven lopen

hielpen Nina om zich hierin verder te ontwikkelen en

bij Mimoun Oaïssa. Hij heeft een bedrijf in persoon-

nu is ze klaar om te gaan studeren. ‘Ik heb veel zin in

lijkheidstrainingen. Tijdens mijn halfjaar stage heb ik

dit collegejaar. Toen ik voor het eerst door het gebouw

een website gemaakt voor het werven van toekomsti-

liep, voelde dat meteen goed aan. Ik vind het hier heel

ge stagiaires en samen met collega’s een socialmedia-

gezellig. Ook is het fijn dat ik al wat kennis heb van

platform opgezet.’

bepaalde onderdelen van de opleiding, zoals fotografie en, dankzij de stage bij Mimoun, storytelling. Die

‘Ik ben altijd heel verlegen geweest. Ik had weinig

kennis wil ik hier graag verbreden.’

zelfvertrouwen en praatte bijna met niemand. Toen
ik achttien werd, begon dat een beetje te veranderen.

Wil je meer Humans of HR? Dat kan!

Ik besefte dat ik wat meer moest gaan communiceren,

Op www.humansofhr.nl publiceren we iedere week

wilde ik niet heel mijn leven verlegen blijven.

een vers portret. Volg Humans of HR via:
Facebook/humansofhogeschoolrotterdam of

‘Dat was best een flinke stap. In plaats van op mijn

Instagram/Humansofhsrotterdam.

kamer te blijven tijdens verjaardagen, bleef ik nu
beneden om met iedereen te praten. Ik ging meer met

TEKST EN FOTO: WIETSE POTTJEWIJD
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Tips

De beste koffietentjes
TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN
FOTO’S: ANNE HOSPERS

‘ Tijdens toetsweken studeer
ik altijd buiten
de deur’
Arjan tipt: Douwe Egberts Café

De beste koffietentjes
om te studeren
Thuis of op school studeren
is niet voor iedereen
weggelegd: te druk, te veel
prikkels en afleiding. Veel
studenten trekken daarom
door de stad op zoek naar
een fijne plek om te leren.

Tips van
n
e
t
n
e
d
u
t
s
(oud)
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Arjen Klaassen (23), derdejaars

‘Een café is fijn, maar ik kom ook

verpleegkunde, studeert het liefst

graag in de bieb of het Polakge-

in het Douwe Egberts Café op

bouw van de Erasmus Universiteit.

Stationsplein 45: ‘Een stopcontact

Enige nadeel is dat je daar al vroeg

en gratis wifi, dat is alles wat ik

voor de deur moet staan om een

nodig heb. Thuis ben ik natuurlijk

zitplek te bemachtigen.

ook voorzien, maar daar kan ik me
moeilijker concentreren en moti-

‘Toen ik nog op het mbo zat, deed

veren. Als ik buitenshuis studeer,

ik dit niet. Ik moest vooral verslagen

ga ik er vier uur lang echt goed

maken en die tikte ik thuis op mijn

tegenaan. Daarna is het op. De

bed. Nu ik ook echt kennis in mijn

aanwezigheid van andere studen-

hoofd moet krijgen, werkt dat niet

ten motiveert me om in de flow van

meer. Daarom vind je me tijdens

het leren te komen.

toetsweken altijd buiten de deur.’
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Tips

Laura tipt:
Coffeecompany
Eendrachtsplein 2
Free wifi? Ja
Stopcontacten? Ja
Laurens tipt:
Sajoer Juice Bar & Café
Botersloot 46
Free wifi? Ja
Stopcontacten? Ja

Rustig
in de bieb

‘Het geld dat het me
kost, verdien ik terug
met studiepunten’

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Free wifi? Ja
Stopcontacten? Ja
di-vr

10:00 – 17:00

Je kunt een gratis studiepas

‘Je kunt je hier goed
concentreren’

aanvragen, zodat je geen museumkaartje hoeft aan te schaffen.

Meer fijne
n
studieplekke
StationsHuiskamer

Centrale Bibliotheek

Hal Rotterdam Centraal

Hoogstraat 110

Free wifi? Ja

Free wifi? Ja

Stopcontacten? Ja

Stopcontacten? Ja

Verder: telefoonopladers van de

ma

13:00 – 20:00

meest gangbare merken.

di-vr

10:00 – 20:00

za

10:00 – 17:00

Baker & Moore

zo

13:00 – 17:00

Westblaak 147
Free wifi? Ja

Polakgebouw

Stopcontacten? Ja, op de bovenste

Erasmus Universiteit

verdieping aan de werktafel.

Free wifi? Nee.
Je kan inloggen met Eduroam.

Check ook:

Stopcontacten? Ja

Nine Bar, CitizenM, Heilige

ma-vr

07:30 – 23:45

boontjes, Booon, Westerkaatje en

za-zo

10:00 – 21:00

Hopper (Noord).

17

6
Studeren

6 studietips voor je eerste jaar
TEKST: OLMO LINTHORST

ILLUSTRATIES: BART ZWART

Overhoor jezelf

6 studietips voor
je eerste jaar

Leerteksten steeds opnieuw lezen
is een beetje zonde van je tijd. Probeer de tekst niet te herkennen,
maar op te halen uit je geheugen,
bijvoorbeeld door jezelf vragen
te stellen over de stof. Als je daar
geen zin in hebt, dwing dan je

Je eerste studiejaar is cruciaal. Alleen in het eerste
jaar kun je namelijk van school geschopt worden als
je te weinig punten haalt. Wij adviseren eerstejaars
daarom: doe je best en haal zo snel mogelijk je
propedeuse. En daarna: zoek het lekker zelf uit.

moeder of je huisgenoot tot een
overhoorsessie. Er zijn honderden
studies naar gedaan en elke keer
blijkt weer dat informatie ophalen
uit je geheugen effectiever is dan
de tekst blijven lezen. Toegegeven:
dat laatste helpt wél op zeer korte
termijn, bijvoorbeeld vlak voor je
toets.

Begin echt eerder
Je bent niet voor niets door docenten doodgegooid met deze tip.

Gooi die marker weg

Veel studenten hebben de neiging

Grote kans dat je al jaren bij elke leersessie een

om het leren uit te stellen tot vlak

marker tevoorschijn tovert. Maar of je marker

voor de toets. Probeer die leermo-

nou geel, groen, blauw of roze is: dat strepen

menten te spreiden. Uit onderzoek

heeft helemaal geen zin. Uit onderzoek blijkt

blijkt dat leerlingen die de stof op

dat het werkelijk geen verschil maakt of je

maandag drie keer leren, slechtere

een tekst leert die wel of niet gemarkeerd

resultaten halen dan leerlingen die

is. Hetzelfde geldt voor het samenvatten

één keer op maandag, één keer op

van een tekst. Het is moeilijk om een

woensdag en één keer op vrijdag

samenvatting te leren en volgens weten-

leren. Zo onthoud je de tekst op

schappers is het dus een slechte leerstrategie.

lange termijn.

profielen
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6 studietips voor je eerste jaar

Onderzoek je toekomstige baan
Veel opleidingen laten studenten, naarmate
de opleiding vordert, steeds meer vrij.
Sommige studenten voelen zich erg
verloren als ze in het derde jaar ineens
helemaal zelf naar een stageplaats moeten
zoeken. Oriënteer je daarom nu al op je toekomstige werkveld. Lees
erover, in vakliteratuur of gewoon in de krant. Praat met mensen, ga naar
open dagen van bedrijven of beroepsverenigingen. Stel je toekomstige
collega’s vragen over hun beroep. Zo leer je niet alleen iets over je eigen
ambities, maar misschien ook over mogelijke stageplaatsen of leuke
afstudeeropdrachten.

Ga op kamers
Steeds meer studenten blijven bij

Onderzoek de optie ‘buitenland’

hun ouders wonen. Dat is mak-

Lijkt het je wel wat om in het buitenland te studeren of stage te lopen?

kelijk en goedkoop. Op de vraag

Vrijwel alle studenten die een langdurige periode in het buitenland

van een student waarom hij op

hebben gezeten, zeggen achteraf dat het ze veel heeft opgeleverd. Leven-

kamers zou gaan, antwoordde onze

servaring, vrienden en een leuk cv. Toch vroegen vorig jaar ‘slechts’ zo’n

huisadviseur Lieve Tosca (zie ook

900 studenten op de HR een beurs aan voor een

p.35) dat het op een gegeven mo-

minor of stage of wat voor studie dan ook in het

ment nou eenmaal goed is om zelf

buitenland – terwijl hier ongeveer 38 duizend

de leiding over je leven te nemen.

studenten rondlopen. Er zijn vette beurzen

‘Het zou best zo kunnen zijn dat je

(= gratis geld), alwetende mensen (= gratis hulp)

er nog geen zin in hebt. Zo’n eerste

en talloze informatiesites (= gratis tips) om je

jaar is best heftig. Je moet wennen

naar het buitenland te helpen. We zeggen

aan je studie en je klasgenoten en

het nu vast, want het organiseren van een

het is ook nog aardig doorpakken,

buitenlandtrip kost tijd. Begin een jaar

omdat je geen negatief studiead-

van tevoren met plannen.

vies wilt krijgen. Misschien dat je
in het tweede, derde of vierde jaar

Ga naar profielen.hr.nl voor ons stappen-

wel klaar bent voor deze stap en

plan voor een studie/stage in het buiten-

dan zou ik het vooral doen.’

land. Zoek op ‘stappenplan buitenland’.

19
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Financieel

When
in debt...

aanvullende beurs terugbetalen

Moet ik ook terugbetalen
als ik arm ben?

met rente.

DUO houdt rekening met je draag-

moet je ook het reisproduct en de

kracht. Je hoeft niet meer dan 4

DIT MOET JE
WETEN OVER
LENEN

Hoe lang mag ik lenen?

procent van je inkomen (boven de

Je mag zeven jaar lenen en ge-

draagkrachtvrije voet) te betalen

bruikmaken van het collegegeld-

en als je minder dan het mini-

krediet. De eerste vijf jaar krijg je

mumloon verdient, hoef je nog

Driekwart van de studenten

ook het reisproduct; de aanvullen-

niet af te lossen. Omdat je in het

heeft een studieschuld. Dat is

de beurs alleen de eerste vier jaar.

leenstelsel 35 jaar de tijd hebt om

een kwart meer dan vóór de

Je hebt tien jaar de tijd (aaneenge-

terug te betalen (was 15 jaar), kan

invoering van het leenstelsel

sloten) om van deze studiefinan-

dat in lage maandbedragen. Als je

in 2015. Meestal vinden we die

ciering te profiteren. Daarna is het

inkomen daalt, kan je je maand-

(maandelijks) groeiende studie-

over, ook als je nog niet alle zeven

bedrag verlagen. Ook kun je een

schuld niet zo’n leuk onderwerp,

jaren hebt opgebruikt.

aflospauze instellen van maximaal
vijf jaar (de rente blijft wel lopen).

toch kan je maar beter goed

Hoe zit het met de rente?

Vanwege dit alles werd de nieuwe

De rente op je studieschuld begint

studiefinanciering bij invoering

Hoe is mijn studieschuld
opgebouwd?

gelijk te lopen, vanaf de eerste

een ‘sociaal leenstelsel’ genoemd.

Je studieschuld is opgebouwd

hierbij om een ‘samengestelde

uit de bedragen die je bij DUO

interest’ (rente op rente). Dat

hebt geleend, plus rente. Ook

betekent dat je ook rente moet

Hoe hoog is de
studieschuld waarmee
studenten eindigen?

het collegegeldkrediet waarvan

betalen over de rente die je bent

Van de studenten die een studie-

je misschien gebruikmaakt, valt

verschuldigd. Veel studenten

schuld hebben, heeft 13 procent

hieronder.

denken ten onrechte dat ze alleen

meer dan 25.000 schuld, 31 pro-

rente moeten betalen over hun

cent zit tussen de 10.000 en 25.000

eindschuld.

en 39 procent tussen de 2.500 en

geïnformeerd zijn.

Met je studentenreisproduct en

maand na uitbetaling. Het gaat

aanvullende beurs zit het anders.

10.000 euro (Nibud, 2017).

Als je binnen tien jaar afstudeert

Nu is de rente op dit moment 0,0

met een diploma, zet DUO deze

procent, dus kun je je er geen buil

Check je schuld

bedragen om in een gift. Bij de

aan vallen, maar de rente voor de

Meten is weten. Wees geen struis-

aanvullende beurs wordt daarbij

lopende studieschuld wordt per

vogel en check regelmatig op

gekeken naar de studieduur van

kalenderjaar vastgesteld en kan

Mijn Duo hoe hoog je studieschuld

je opleiding. Doe je een associate

dus ook weer omhooggaan. Met

is. Afhankelijk van of/hoe erg je

degree van twee jaar, dan worden

‘lopend’ bedoelen we hier: terwijl

schrikt kun je sleutelen aan het

er twee jaren aanvullende beurs

je nog aan het lenen bent. Zit je in

maandbedrag dat je leent.

omgezet in een gift. Voor een ba-

de fase dat je moet gaan afbetalen,

chelorstudie gaat het om vier jaar.

dan wordt de rente voor vijf jaar

TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN

Lukt het je niet om binnen tien

vastgesteld. De rentetarieven vind

ILLUSTRATIE: EVI PENDERS

jaar een diploma te halen, dan

je op de site van DUO.
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Geheimtips HR

1.

Academieplein

2.

Blaak

3.

Kralingse Zoom

4.

Lloydstraat

5.

Max Euwelaan

6.

Museumpark (laagbouw en hoogbouw)

7.

Pieter de Hoochweg

8.

Posthumalaan

9.

RDM Campus

6

1
10

10. Rochussenstraat
11. Wijnhaven 103, 107, 61 en 99.
7
9

4

10

3

6

9
11
5

6
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Geheimtips HR

2
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Geheimtips HR
Welkom eerstejaars! De Hogeschool Rotterdam heeft 15 leslocaties
verspreid over de stad. Hier delen we onze geheimtips met je, voor als
je eens verder wilt kijken dan je eigen kantine of leslokaal. Op onze site
profielen.hr.nl vind je nog veel meer tips.
FOTOGRAFIE: JOS VAN NIEROP, HANS ELBERS (RDM) COLLAGE: EVI PENDERS
8

4

7
2

1

8

11

23

Geheimtips HR

6

Trappenhuis
(Museumpark laagbouw)
Dit voormalige Unilever-gebouw (gebouwd in 1930-’31) staat
op de lijst van rijksmonumenten. Als je het cilindrische trappenhuis met glas-in-loodramen en imposante kroonluchter
ziet, snap je waarom. Ergens in deze toren hebben zich in de
Tweede Wereldoorlog ook onderduikers verscholen.

profielen
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6

Dakterras (Blaak, Wijnhaven)
Chillen op het dak kan bij de Willem de Kooning
Academie (Blaak, foto) en een paar meter verderop op Wijnhaven 99.

1

Blote godin (Academieplein)
Gelijk bij binnenkomst zie je bij de koffiehoek een
klassiek beeld van Aphrodite, godin van de liefde en
beschermvrouwe van de zeevarenden. De uitbater
van de koffiehoek vond het maar niks dat klanten
tegen het kale kruis van de godin aankeken en wilde
haar een rokje aandoen. Dit is de HR-geschiedenisboeken ingegaan als ‘rokjesgate’ (2015). Het rokje
kwam er niet. Afrodite is en blijft naakt.

25

Geheimtips HR

3

Hogeschoolkunst (Kralingse Zoom)
Deze larger than life-foto’s van oud-student Harmen Meinsma over gasten van camping
Hoek van Holland hangen op de Kralingse Zoom. Ook op de andere locaties is kunst te
zien van oud-studenten van onze eigen Willem de Kooning Academie.

profielen
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Geheimtips HR

1

Gevangenisdeur WOII (Academieplein)
In de Tweede Wereldoorlog was locatie Academieplein bezet door de Duitsers. De kelder diende als
gevangenis. De oude deuren zitten er nog, met daarop
tekeningen van gevangenen en Duitsers.

27
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Geheimtips HR

9

Havenzicht (RDM Campus)
De locatie RDM Campus ligt midden in de Rotterdamse haven. Hier kan je
in je pauze bootjes kijken en genieten van de haven-vibe van Rotterdam.
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TEXT & ILLUSTRATION: KATJA HERMANN

THE
NETHERLANDS
ALL YOU
NEED TO
KNOW
WHEN
STARTING
YOUR
ADVENTURE
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Survival guide

In 2014 Katja (24) went on an adventure
in the Netherlands. She left her German
hometown of Stuttgart to study illustration
at the Willem de Kooning Academy.
In the past few years she has picked up
quite a few tricks to manage living with
the Dutch, and is willing to share them.

Trying to make my way to the train I realised that
elbows, and when needed swearwords, are part of
Dutch etiquette. I silently said goodbye to the rule
‘ladies first’ as a young man elbowed me in the ribs
to take the seat I was going to settle down on. To
complete my welcome, the Netherlands hugged me
with cold windy fingers and sprayed tiny needles of
rain into my exhausted face.

The Netherlands: An elbow society?

Brutal honesty
It was a good welcome, as things really could only

When I arrived in the Netherlands, I painfully

get better from there. And they did. A few years later

noticed how straightforward and driven the Dutch

I found myself in the train, smiling at the beautiful

are. As I was looking to find my way, I almost got run

tulip fields and realising that, right there in a full

over by tall, neatly dressed businessmen shouting

train, as an elbow was piercing my ribs I felt like I

Godverdomme! at me for standing in their way. I

was coming home. No matter how crude the Dutch

had never seen people so eager to get to work at six

seemed to be back when I arrived, I have gotten to

o’clock in the morning.

know them as friendly and open individuals. It is a
special kind of friendliness which, mixed with an
almost brutal honesty, feels genuine and real.
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All you need to know

Doooiee, doooiee
There are certain behaviours I noticed over the years,
which are very funny to me as a foreigner. One of
them is the way the Dutch greet each other, which
is so drastically different for men and women that
it always makes me laugh to myself. When Dutch
women greet each other, they do so by kissing the
air besides each other’s cheeks three times. As they
say goodbye, they pull their faces into sweet smiles
chanting ‘doooiee, doooiee’ in a very feminine voice.
Men, on the other hand, greet and say goodbye to

Dutch cuisine

each other with a loud ‘hooii’, while smashing each
other’s backs. As if this man-hug wasn’t enough of an
outburst of masculinity, they make sure not to hold

Dutch cuisine is not for the health-conscious among

each other too close – just to reassure others and

us. The Dutch like deep-fried snacks and other fatty

mainly themselves of their heterosexuality.

delicacies. At various corners you will find stores
that offer snacks with funny names like bitterballen,
frikandel, kaassoufﬂé and more. Fries are also a

Men greet and say goodbye
to each other with a loud
‘hooii’, while smashing each
other’s backs.

specialty in the Netherlands – at some snack bars
they are prepared from freshly cut potatoes and
offered with a large variety of sauces and toppings.
They have patatje oorlog (literally, war fries),
consisting of fries topped with mayonnaise, satay
sauce (peanuts are another thing the Dutch like)

Not that they frown upon gays. Dutch society is very

and raw onions. Maybe the name describes the war

accepting, and discrimination is illegal and socially

of different ﬂavours fighting for attention? Or the

unacceptable. But even though the Netherlands is

fight of the fries for air because they are drowning in

a very progressive country, I have also encountered

sauce? Who knows!

people who were less tolerant. There seems to
be quite a difference between big cities such as

Caries-inducing things

Amsterdam, Rotterdam and Utrecht, and smaller

The Dutch also like to soak their teeth in caries-

towns. Once, in the supermarket of a small town,

inducing things. Pancakes and waffles are enjoyed in

an older man shouted at me and my friend for

all shapes and sizes. A typical Dutch thing are

speaking in another language. Another time, people

poffertjes, essentially tiny pancakes topped

on the train made fun of ‘those stupid foreigners’,

with powdered sugar, butter or chocolate

only to freeze in shame when I confronted them in

sauce. You have probably already come

Dutch. But aside from these incidents, I was usually

across stroopwafels, which taste heavenly

welcomed with open arms – or elbows for that matter.

when freshly made. Stroopwafels are thin

profielen
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Survival guide

waffles filled with caramel syrup. On special occasions

No English please

the Dutch like to eat tompoezen: cream-filled pastries

You kick-start your Dutch by taking a language

with a pink topping that are impossible to eat without

course, for instance at Erasmus University. Courses

making a mess. No one really knows how to eat

are great, but make sure you practice everything you

them properly. For celebrations such as King’s Day

learned in real life, as that will help you the most. In

and Liberation Day, tompoezen are orange to show

the process of learning Dutch you will have to keep

patriotism.

reminding your surroundings of your aim to learn
the language, because they automatically switch to
English if someone is not ﬂuent. This is very polite

Language: Don’t get lost in translation

but can make it difficult to stick to your practice. I
never encountered much negativity when it came to

Since the Netherlands is such a small country, its

my accent. Really, I think the Dutch are very positive

people need to communicate outside of its borders.

and ready to help if someone learns their language.

Most youngsters are completely ﬂuent in English and
as a foreigner it is entirely possible to study, work
and live in the Netherlands without ever needing to

TIP: LANGUAGE COURSES ROTTERDAM

learn the language. Still, I think it is very important

• Erasmus University: Language & Training Centre

to learn Dutch if you are staying for a longer time,

(eur.nl/onderwijs/taal-trainingscentrum)

otherwise a whole aspect of the culture gets lost in

• Volksuniversiteit Rotterdam

translation. I have also seen that even though Dutch

(volksuniversiteitrotterdam.nl)

and international students study together, they stay
quite separated in their social interactions. This is
probably because most people still prefer
talking in their mother tongue in their
free time.
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How to battle homesickness

3. Homies
Find people from your country. Even if they are

No matter how much you love your new life in the

people who at first glance seem to have nothing in

Netherlands, there will be times when you miss

common with you, they are your homies after all!

home. Here are some tried-and-tested tips to battle

And it feels amazing to talk in your mother tongue to

homesickness:

someone who gets it. Invite your friends from home
to come visit you. It will give them an insight on what

1. Food

your life is like now and will make it easier for them

Nothing will give you a better feeling of being home

to picture your situation. Plus you get the bonus of

than eating your favourite dish (Käsespätzle in my

seeing the place you moved to with fresh eyes again.

case). Invite your new friends and share this part of
your roots with them.

4. Books
Books are great at teleporting you to other places.

2. Skype

Dutch libraries are incredibly well-stocked with

Don’t wait for family and friends to call. It is best to

foreign literature, so it shouldn’t be too difficult to

organise your social contacts at home and schedule

find a book in your language. TV shows, movies or

regular Skype dates.

music are great too.
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Lieve Tosca,
hoe maak ik een
goede indruk
op mijn nieuwe
klasgenoten?

Lieve Tosca

advies gevraagd. Paul: ‘Doe je niet anders voor dan
je bent. Wanneer je jezelf anders voor gaat doen in

Lieve Tosca,

de hoop dat mensen jou leuk gaan vinden, merken
Op de havo had ik veel vrienden met wie ik

ze vaak al snel dat je niet ‘echt’ bent. En als mensen

iedere pauze doorbracht. Dit jaar begin ik

dat gevoel hebben, zijn ze niet bij je op hun gemak,

in m’n eentje aan een nieuwe studie in een

terwijl dat juist het begin van vriendschap is.’

nieuwe stad en daar zie ik best tegenop. Ik
moet snel vrienden maken, want het lijkt me

Duidelijk. Zijn er dan nog andere manieren waar-

niets om iedere pauze alleen te eten. Hoe

op je ervoor kunt zorgen dat mensen je aardig

maak ik een goede eerste indruk en zorg ik

vinden? Paul: ‘Zodra je niet meer bezig bent met

dat mijn klasgenoten me mogen?

wat andere mensen van je vinden, kan je je energie
gebruiken om naar ze te luisteren en te ontdekken
wat de ander leuk maakt. Als mensen zich door jou

Lfs, Groentje

gehoord voelen, vinden ze jou ook leuker. Daarnaast zijn positieve mensen gezelliger om mee om
te gaan. Dus geef complimenten en wees enthousiLief Groentje,

ast over de dingen die je gaaf vindt.’

De angst die jij beschrijft, zullen veel eerstejaars

Duidelijk advies. Kom dus met een glimlach naar

herkennen. Gelukkig kan ik zeggen dat ik verdomd

school. Iedereen is nieuw en iedereen zoekt aan-

weinig eenzame lunchers zie hier op school. En dat

sluiting. Het zal dus niet lang duren voor je een heel

zullen echt niet allemaal geboren sociale superhel-

nieuwe en gezellige vriendengroep hebt.

den zijn, maar gewoon mensen die elkaar hier hebLfs, Tosca

ben leren kennen en er samen het beste van maken.
Maar goed, het kan nooit kwaad om wat handvatten te krijgen voor een goede eerste indruk en

Tosca Sel is hoofdredacteur van Profielen.

daarom heb ik Paul Vrouwenvelder, een van de

Heb je ook een vraag voor haar?

auteurs van het boek De sociale superheld, om

Mail Lieve Tosca op t.sel@hr.nl.
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