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DIT IS

Lieve Tosca,
moet ik wel op Zuid
gaan wonen?

Achtergrond
Rubriek

FOTOGRAFIE: SUGARCOATED

Over Profielen

Lieve Tosca,
Komend collegejaar wil ik graag naar Rotterdam verhuizen. Ik ben het reizen zat en

gebieden moet doorkruisen waar je je niet fijn voelt,

zou het ook niet erg vinden om niet meer

doet dat enorm af aan je woonplezier.

iedere dag met m’n ouders te eten. Als ik op

Als je een leuke wijk hebt gevonden, is het tijd om

internet naar kamers zoek, vind ik eigenlijk

in een lokaal zaakje een broodje te eten of wat te

alleen opties op Zuid. Ik heb daar geen goed

gaan drinken. In een café of lunchroom kun je aan

gevoel bij; ik hoor er soms negatieve verha-

andere mensen (gasten, bediening) vragen wat zij

len over. Moet ik daar wel gaan wonen?

van de wijk vinden. De meeste mensen vinden het

Profielen is het onafhankelijke nieuwsmedium van de

Profielen on tour

Hogeschool Rotterdam. De redactie (je ziet de leden

Daarnaast gaan we dit jaar iets nieuws doen: Profielen

op pagina 2) werkt iedere dag hard om het nieuwste

on tour. We stonden natuurlijk altijd al open voor

contact met de wijkagent opnemen voor informatie.

nieuws te brengen over de hogeschoolgemeenschap

nieuwstips, maar dit jaar gaan we er extra naar op

Heb je een stukje stad gevonden dat je aanspreekt,

en het onderwijs. We geven relevante updates over

zoek. Iedere maand verplaatsen we de redactie een

ga dan vooral in de avond nog eens kijken of je niet

jouw opleiding en publiceren de leukste blogs van

paar dagen naar een andere hogeschoollocatie. In

studenten en docenten. Je leest deze artikelen op

gesprekken met studenten, docenten, onderwijs-

profielen.hr.nl of via de Profielen-widget op het

managers, instituutsmedezeggenschapsraden en

Of wonen op Zuid bij jou past, ontdek je alleen als je

gentrificatie gaat hard, maar sommige rafelrandjes

intranet Hint.

iedereen die ons komt opzoeken, proberen we te

een keer naar Zuid gaat. Zuid is groot en sommige

blijven hardnekkig standhouden. Sommige mensen

ontdekken welke thema’s er specifiek op die locatie

stukken zijn prachtig en gezellig terwijl andere wat

vinden de noordoever inmiddels te ‘truttig’ en Zuid

spelen en waar we aandacht aan moeten besteden.

schimmig kunnen zijn. Welke wijk het beste bij jou

juist fijn, maar niet alle wijken zijn voor iedereen

– en je voorwaarden – past, ontdek je pas als je er

weggelegd.

Je hebt nu het eerste Profielen Magazine van collegejaar 2019-2020 in handen, onze papieren uitgave.

leuk om hierover te praten. Zo ontdek je het snelste
Liefs, Zoekertje

hoe een buurt daadwerkelijk in elkaar zit. Je kunt ook

per ongeluk in een dealerhoekje of hoerenstraat be-

Lief Zoekertje,

landt. Zuid is steeds meer hot and happening en de

Dit is alweer het 150ste magazine dat we maken en

Houd onze site in de gaten om te ontdekken wanneer

bent geweest.

dat is reden voor een feestje. We vieren het met een

we op jouw locatie zijn. Heb je in de tussentijd een

Huur een ov-fiets en ga op excursie door de wijken

feestelijk Rotterdamnummer met mooie verhalen,

onderwerp waar we echt mee aan de slag moeten?

om te ontdekken wat je fijne en minder fijne stukjes

een kapsalontest en een prijzencircus met oer-

Mail ons dan vooral op profielen@hr.nl. We lezen

vindt. Markeer de plekken die je opvallen (op een

Rotterdamse prijzen.

je graag!

positieve of negatieve manier) zodat je in je zoek-

Veel succes met ontdekken!
Lfs, Tosca

tocht kunt kijken waar de beschikbare kamers op

Tosca Sel is hoofdredacteur van Profielen.

Komend collegejaar maken we nog drie thema-

jouw kaart staan.

Heb je ook een vraag voor haar? Mail Lieve Tosca

magazines: in november verschijnt er een nummer

Kijk bij het kameraanbod niet alleen naar het adres

op t.sel@hr.nl.

over studiesucces, in maart een geldnummer en in

waar je gaat wonen, check ook de looproute naar

mei wijden we een heel magazine aan het thema

de supermarkt, de metro en de fietsroute naar de

buitenland.

stad. Als jouw straat gaaf is, maar je iedere dag
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Het goede nieuws

Rotterdam telt ruim 63 duizend studenten die ingeschreven staan aan een van de hbo-instellingen in de

Steeds meer kinderen met
een havo/vwo-advies

stad. Alleen Amsterdam en Utrecht hebben een groter aandeel hbo’ers. De andere Rotterdamse rapportcijfers voor onderwijs zijn aan de lage kant, al stijgt de stad wel op de onderwijsladder.

44,2% 49,4%

27% van de Rotterdammers is hoogopgeleid

'09/'10

De meeste Rotterdammers zijn middelbaar opgeleid (39%) en ruim

GRAPHICS: PASCAL TIEMAN

TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN

Rotterdam onderwijsstad
'16/'17

Hoogste slagingspercentage havo
niet-westerse jongeren ('16/'17)
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een kwart van de inwoners heeft hbo of universiteit gedaan.

ROTTERDAM

Het percentage Rotterdamse kinderen
dat een havo/vwo-advies krijgt, is toegenomen.
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Oud-Mathenesse

Achterstand Rotterdam-Zuid

Voortijdig schoolverlaten mbo
('17-'18)

(Leerlingen in leerjaar 3 van havo/vwo)

27,6%

68%
Nieuwe Werk

NEDERLAND

4 GROTE
STEDEN

43%

47%

46,3%
6,89%

7,51%

ZADKINE

ALBEDA COLLEGE

54%
Feijenoord

De verschillen in opleidingsniveau tussen wijken
zijn groot. Vier Rotterdamse wijken, één in West en
drie op Zuid, delen de eerste plaats als het gaat om
hoogste percentage inwoners dat laagopgeleid is
(54 procent). In de wijk Nieuwe Werk (Centrum) is
juist bijna 70 procent van de inwoners hoogopgeleid.
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Hoogste percentage
hoogopgeleid

Hoogste percentage
laagopgeleid

OVERIG
ROTTERDAM

4 GROTE
STEDEN

NEDERLAND

Leerlingen uit Rotterdam-Zuid hebben een onderwijsachterstand ten opzichte van leerlingen uit andere delen van Rotterdam, de G4 en Nederland.
Ze zitten bijvoorbeeld minder vaak op havo/vwo.

In Rotterdam is 0,6% van de leerlingen op het
voortgezet onderwijs vroegtijdig schoolverlater.
Op het mbo is dit een stuk hoger.

Bronnen: Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam op gebieds- en9buurtniveau 2017, DUO, Statline, Basismonitor Onderwijs NPRZ

Interview

Interview
TEKST: EDITH VAN GAMEREN
FOTOGRAFIE: MARC NOLTE

Ruim tien jaar is Ahmed Aboutaleb
burgemeester van Rotterdam. En
hoewel sommige Rotterdammers hem
met scepsis zagen komen, zijn ze van
hem gaan houden.

'Verleg je
grenzen, je
kunt meer
dan je denkt'

Waarom is Rotterdam een goede

maatschappelijke organisaties

zien hoeveel creatiever en innova-

keuze, als studiestad?

in de stad. Ondernemers zitten

tiever hogescholen tegenwoordig

‘Omdat Rotterdam de meest inte-

te springen om goed opgeleide

zijn, met alle ruimte om zijpaden

ressante, de meest uitdagende stad

vakmensen en de stad vaart wel bij

te bewandelen en je kennis te

van Nederland is. Hier heb je de

een levendig, kunstzinnig klimaat.

verbreden. Ook de betrokkenheid

ruimte om je dromen en ambities

Als je innovatieve ideeën hebt, kun

vanuit het bedrijfsleven bij de

waar te maken, letterlijk. En wat

je als student natuurlijk ook zelf

opleidingen vind ik mooi.’

het aanbod aan kunst, cultuur en

alvast gaan ondernemen. Daar is

uitgaansleven betreft, hoef je je

alle ruimte voor.’

profielen
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aangeven wat volgens u ken-

ook geen weekeinde of vrije dag te
vervelen.’

Kunt u in een paar kernwoorden

U bent een aantal keren bij ons

merkend is aan de Hogeschool

op school geweest. Het valt ons op

Rotterdam?

Hoe belangrijk zijn studenten voor

dat u heel betrokken bent bij de

‘De hogeschool heeft in de eerste

Rotterdam?

studenten en de school.

plaats een indrukwekkend scala

‘Studenten zijn onze toekomst.

Klopt dat?

aan opleidingen, van kunstzin-

Met hun kennis, creativiteit en

‘Zelf heb ik de lts, mts en hts door-

nig tot technisch. Ook de stu-

verfrissende blik zijn zij straks

lopen; de Hogeschool Rotterdam

dentenpopulatie is gevarieerd,

welkom in het bedrijfsleven

herinnert me aan mijn eigen

een prachtige afspiegeling van

en bij allerlei culturele en

studententijd. Het is leuk om te

de samenleving. Dat geeft me

11

'Verleg je grenzen, je kunt meer dan je denkt'

Interview

vertrouwen in de toekomst. De Hogeschool

Harde werker met heilig geloof in onderwijs

Rotterdam ken ik als een ambitieus en grens-

Ahmed Aboutaleb werd in 1961 geboren in Marokko en

verleggend instituut, waar alle ruimte is voor

kwam naar Nederland toen hij vijftien jaar was. Hij leerde

creativiteit en innovatie. Waar de menselijke

de taal en doorliep de lagere, de middelbare en de

maat niet uit het oog wordt verloren, hoe groot

hogere technische school. Hij werkte na zijn opleiding

de organisatie ook is. Dat is knap.’

als journalist, voorlichter en bestuurder. In 2004 maakte
hij zijn entree in de politiek als wethouder van Onderwijs

Wat moeten studenten in de jaren dat ze bij

in Amsterdam. Voordat hij in 2009 burgemeester van

ons studeren volgens u absoluut gedaan of

Rotterdam werd, was hij PvdA-staatssecretaris van

gezien hebben in Rotterdam?

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-

‘Te veel om op te noemen: van een ijsje eten

Balkenende IV.

op de Meent tot headbangen bij Baroeg Open

Hij heeft onderwijs hoog in het vaandel staan; aanvan-

Air in het Zuiderpark op 14 september. Ga op

kelijk werd hij getipt als minister van Onderwijs in het

avontuur in de stad.’

‘De studentenpopulatie
van de Hogeschool
Rotterdam is een
prachtige afspiegeling
van de samenleving.’

kabinet-Balkenende IV. In mei 2019 zei hij tegen de
Volkskrant het onderwijs de ‘zorgelijkste scheidslijn’ in de

Aan welk advies heeft u in úw studententijd

stad te vinden: ‘Goed onderwijs is de basis voor andere

het meest gehad?

maatschappelijke variabelen als werk, inkomen, wonen,

‘Zelf dacht ik dat ik een alfastudent was. Toen

en open discussiëren in plaats van op de vuist gaan.’

ik jong was, droomde ik ervan om dichter te

Naast onderwijs is hard werken zijn stokpaardje.

worden. Maar juist het advies om iets met tech-

‘Aboutaleb laat zien dat het niet uitmaakt waar je wieg

niek te gaan doen, hielp mij om andere talenten

stond. Als je hard werkt, kun je hier je talenten waarma-

te ontdekken. In mijn werk heb ik zowel profijt

ken’, zei minister Hugo de Jonge, die in Rotterdam als

van mijn kennis van poëzie als het analytische

wethouder nauw met Aboutaleb samenwerkte, over hem

denken dat ik tijdens mijn studie heb geleerd.’

in een interview met Trouw. ‘Dat is een verhaal van en
voor veel Rotterdammers. Hij heeft meer voor de integra-

Welke (studie)tips of adviezen zou u studenten

tie betekend dan honderd integratieprojecten bij elkaar.’

willen meegeven?
‘Probeer en experimenteer, juist met onder-

Aboutaleb is getrouwd en vader van drie dochters en een

werpen waarvan je denkt dat ze jou niet liggen.

zoon. Hij woont in Rotterdam-Kralingen. Hij is een groot

Verleg je grenzen, je kunt meer dan je denkt.’

liefhebber van gedichten. In juni verscheen zijn bloemlezing Lees! Vijftig gedichten uit de wereldpoëzie.
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Rotterdam in 5 ansichtkaarten

Column
Rubriek

Beter maf
dan een zeikstraal
TEKST: EVI PENDERS
ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN

Hoe kom je
aan een kamer?

Vraag jij je af in wat voor pleurisstad je nou eigenlijk

gezellig naast hem stond toe te kijken hoe hij

bent gaan wonen en weet je nog niet helemaal hoe je

telefoongesprekken in scène zette.

je moet gedragen?

‘Wat doet hij nou?!’, sprak de eerste oplettende. ‘Wat

De inburgeringscursussen kosten hier enkel een

een gek joh, zittie gewoon nep te bellen’, viel een

tramkaartje en voor je het weet praat je platter dan

ander bij. ‘Ja, is me buurman, beetje koekoek in zijn

plat. De tram is een broedplaats voor interactie, waar

hoofd, maar echt een leukerd.’ ‘O ja joh?’ ‘Wat heerlijk

passagiers met een ongekend vocabulaire al hun

dit! Zittie gewoon met dat ding te bellen.’ ‘Beter een

emoties op tafel gooien. Voor participatie hoef je geen

beetje maf dan een zeikstraal toch!’ ‘Ja, vind ik ook

sociale vlinder te zijn, het overkomt je hier gewoon.

hoor, zo een pleurishekel aan dat soort mensen, ken
je beter zoals hem zijn.’ ‘Ja toch!’

‘Dankzij’ de invoering van het sociaal leenstelsel gaan

Studentenhuisvesting (SSH). Als je daar ingeschreven

Zo stond ik een tijdje geleden aan de Beijerlandselaan

sinds 2015 veel minder studenten op kamers wonen.

bent, kun je reageren op kamers en woningen die

te wachten op mijn tram, waar een klein mannetje

Met het gedeelde motto ‘beter maf dan een

Het aantal studenten dat binnen 16 maanden na de

vrijkomen. Je kunt natuurlijk ook de particuliere

naast mij al vijf minuten druk bezig was met

zeikstraal’ was de tramhalte weer omgetoverd tot de

start van de studie op kamers gaat, daalde sinds die

woonmarkt bestormen, bijvoorbeeld via kamernet.nl

‘ophangen’. ‘Ja ik moet nu echt gaan schat, dag hè, ik

dagelijkse Rotterdamse theekrans. Wat mij betreft

tijd van rond de 27 procent naar rond 14 procent.

of nog beter: via-via-via je netwerk en sociale media.

ga nu ophangen.’ Na het ophangen rinkelde er weer

entertainment van de bovenste plank.

Vind je dus anno 2019 in Rotterdam extreem makke-

Ben je flexibel en niet extreem gehecht aan luxe?

een belletje en werd er opnieuw opgenomen. En daar

Voor alle mensen die zich nog een beetje verloren

lijk een kamer? Dat ook weer niet, want Rotterdam

Dan kun je ook eens kijken naar een antikraakpand

ging ie weer, ‘schat ik moet ophangen’. Na enkele

voelen in de stad, is mijn advies dan ook om snel even

wordt steeds populairder als studentenstad. Van

(van beheerders als Interveste, Camelot, Ad Hoc,

keren opnemen en ophangen, begonnen wij als

een trammetje te pakken, en gewoon lekker je eigen

60.000 wo- en hbo-studenten in 2012 groeide het

Alvast, VPS of Villex) waar je tijdelijk kunt wonen.

omstanders toch een beetje in de war te raken.

te wezen. Dan komt de rest vanzelf.

aantal studenten naar 68.000 in 2016 en die stijging

Na aanvullend onderzoek concludeerden we dat de

lijkt door te zetten.

telefoon geen telefoon was, maar een speelgoedje

Stadswonen is de grootste aanbieder van studen-

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

met geluidseffecten. En dat zijn vrouw – voorzien

Evi Penders is 24 en studeert illustratie aan de

tenkamers in Rotterdam, daarna volgt de Stichting

ILLUSTRATIE: AILEEN MELIEF

van poedeltje en geblondeerde haren – gewoon

Willem de Kooning Academie.
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In beeld

In beeld
TEKST: TOSCA SEL
FOTOGRAFIE: WOUTER LE DUC

Daan uit Sittard woont

ROTTERDAMMERS

‘Ik voel me een
Rotterdammer.’

nu in Bergpolder.

Lang niet alle mensen die aan de Hogeschool Rotterdam
studeren, zijn in Rotterdam geboren. Maak kennis met vijf
import-Rotterdammers die vertellen hoe het is om in deze
wereldstad te wonen.

Daan uit Sittard woont nu in Bergpolder

het noorden van de stad gegaan. We wonen hier nu

‘Ik voel me een Rotterdammer, maar als ik hier m’n

twee jaar en het bevalt ons prima. In de zomer slepen

bek opentrek, zie ik dat andere mensen mij geen

we onze BBQ-op-wieltjes naar het Vroesenpark.

Rotterdammer vinden. M’n Limburgse accent

Superleuk.

verraadt me.

‘Rotterdam is een fijne stad om te wonen, het is min-

‘Twee jaar geleden verhuisde ik met mijn vrouw naar

der monochroom dan Sittard. Daar wonen toch een

Rotterdam. Zij ging een master doen aan de Erasmus

stuk meer PVV- en FvD-stemmers dan hier, opvallend

Universiteit en ik kon mijn opleiding social work ook

aangezien de Rotterdamse bevolking veel gemengder

hier doen, dus we gingen op zoek naar een huis in

is dan die in het zuiden.

de buurt. Alle steden behalve Amsterdam waren een

‘Na mijn studie willen we graag naar India, mijn

optie, het werd Rotterdam. We waren wat laat met

vrouw komt daarvandaan. Het lijkt ons tof om er een

zoeken en hebben uiteindelijk via een dure verhuur-

paar jaar te gaan wonen. Waar we daarna terechtko-

makelaar een huisje weten te scoren. We konden

men, durf ik niet te zeggen. Ik sluit niet uit dat het

kiezen uit twee opties: een ‘af’ huis op Zuid of een

weer Rotterdam wordt. Tegen die tijd heb ik via mijn

slecht geïsoleerde woning in Bergpolder. Omdat m’n

stages een mooi netwerk opgebouwd en met een

vrouw zich op Zuid niet veilig voelde, zijn we voor

beetje geluk kan ik hier dan zo aan het werk.’

profielen
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Import-Rotterdammers

In beeld

Noortje uit
Heemskerk woont nu
in hartje Rotterdam.

Noortje uit Heemskerk woont

‘Naast hippe
tenten zitten
bruine kroegen en
iedereen mengt.
In Amsterdam
is dat veel meer
gescheiden.’

nu in hartje Rotterdam
‘Vier jaar geleden ben ik voor mijn studie naar
Rotterdam verhuisd. De Hogeschool Rotterdam is
misschien niet de meest voor de hand liggende keuze
voor een Heemskerker die in Amsterdam naar het
mbo ging, maar ik wilde geen commerciële economie
studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Van
vrienden begreep ik dat de uitval bij dit soort studies
op de HvA enorm is. Ik wilde juist graag een steady
school met niet al te grote klassen en die heb ik hier
gevonden.
‘Toen ik ging verhuizen, was de woninggekte nog
niet zo erg als nu. Ik schreef me in bij Stadswonen
en een dag later had ik een appartement aan de
Schiedamse Vest, bij de Witte de Withstraat. Het is
hartje centrum en in de weekenden is het druk, maar
daar heb ik weinig last van. Het enige heftige wat
ik heb meegemaakt, waren de demonstraties bij het
Turkse consulaat twee jaar geleden. Voor de rest is het
eigenlijk best rustig wonen. Een appartement zo dicht
bij een straat vol kroegen zorgt wel voor verleiding. In
het eerste jaar zat ik vaak in de kroeg, maar dat is nu
al een stuk minder. Ik moet ook gewoon studeren en
werken.
‘De Witte de Withstraat is een voorbeeld van wat ik
gaaf vind aan Rotterdam: er is hier voor iedereen wat.
Naast hippe tenten zitten bruine kroegen en iedereen
mengt. In Amsterdam is dat veel meer gescheiden.
Daarnaast vind ik ook dat in Rotterdam mensen meer
individu kunnen zijn. Of het nou gaat om eigen stijl,
uitingen van kunstenmakers of in hun eigen werk.’

profielen
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Import-Rotterdammers

In beeld

Maurice uit Dirkshorn
woont nu in de Tarwewijk.

‘In Dirkshorn begroet iedereen elkaar
vriendelijk. Dat doe ik hier ook, maar dat
levert soms rare blikken op.’

Maurice uit Dirkshorn woont nu in de Tarwewijk

onze Hillsong-kerk, het ov is altijd beschikbaar, de

‘Mijn vrouw en ik zijn opgegroeid in boerendorpjes in

supermarkt is altijd open en school is dichtbij. Wel

de kop van Noord-Holland. Toen we gingen studeren,

mis ik mijn familie en het sociale hier. In Dirkshorn

wilden we dat graag in Amsterdam doen, maar daar

begroet iedereen elkaar vriendelijk. Dat doe ik hier

konden we geen woonruimte vinden. Mijn broer bood

ook gewoon, maar dat levert soms rare blikken op.

zijn huis in Alblasserdam aan en dat veranderde

‘Op papier ben ik nu een Rotterdammer, maar vanbin-

ons hele plan. Ik ben commerciële economie aan

nen blijf ik een Dirkshorner. We hebben altijd gezegd

de Hogeschool Rotterdam gaan studeren en via een

dat we terug zouden verhuizen, maar hoe langer we

tijdelijke woning in Ridderkerk zijn we in Rotterdam-

hier wonen hoe vager die gedachte wordt. Voor nu

Zuid beland. Het was even wennen want het is zeker

zou ik hier nog wel willen blijven – al is het maar

niet de beste wijk, maar we leven er fijn. Af en toe is

omdat er hier meer werk is – maar als we kinderen

er geluidsoverlast door harde muziek, afval op straat

krijgen, wordt het een ander verhaal. Het ligt er maar

of hangjeugd, maar voor de rest valt het alles mee.

net aan waar God ons wil hebben.’

Wij voelen ons hier over het algemeen veilig. De
stad Rotterdam bevalt ook goed: we wonen dicht bij
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Import-Rotterdammers

In beeld

Geena uit
Sint-Annaland woont nu
in het Oude Westen.

‘Ik heb een warm
hart voor echte
Rotterdammers.
Als een oud
dametje me
aanspreekt met
“wijffie”, vind ik
dat fantastisch.’

Geena uit Sint-Annaland woont
nu in het Oude Westen
‘Als we vroeger gingen winkelen, gingen we naar
Antwerpen of Rotterdam. Rotterdam was voor ons
de Nederlandse stad waar je als Zeeuw heenging.
Tijdens zo’n shopdagje zie je vooral de Koopgoot en
de Lijnbaan. Nu ik in de stad woon, ontdek ik dat de
stad veel meer te bieden heeft.
‘Mijn vriend, die ik nog uit het dorp ken, was al naar
Rotterdam verhuisd. Toen ik begon aan mijn studie
commerciële economie, ben ik bij hem ingetrokken.
We wonen aan de Vierambachtsstraat. Het is niet mijn
favoriete plek om te wonen, maar het is niet makkelijk om een andere betaalbare woning te vinden. Als
ik op straat loop, word ik regelmatig aangesproken
door mannen. Soms stoppen ze hun auto zelfs om iets
tegen me te zeggen. Het is niet echt intimiderend,
maar ook niet fijn. Het is vooral nogal een cultuurschok voor mij als Zeeuwse.
‘Als ik een beetje met de flow meega, geniet ik van
wat Rotterdam ook is. In Zeeland moest alles met de
auto. Hier kan ik op de fiets de stad in, met eindeloos
veel restaurants waar ik graag met vriendinnen naartoe ga. Er is echt altijd wat te doen. Daarnaast heb ik
een warm hart voor echte Rotterdammers. Ik werk
in een supermarkt en als een oud dametje me daar
aanspreekt met “wijffie”, vind ik dat fantastisch.
‘Na m’n studie denk ik dat we hier nog wel even
wonen en werken, maar ik zie ons op termijn terugverhuizen naar Zeeland. Vroeger dacht ik dat ik een
stadsmeisje was, maar nu ik de stad heb ervaren weet
ik dat ik een dorpsmeisje ben.’
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Import-Rotterdammers

In beeld

Britt uit Weert woont
nu in Ommoord.

‘Dat mensen hun mening er zomaar
uitgooien, vind ik fijn. Thuis in
Limburg nemen mensen vaak een
blad voor de mond.’

Britt uit Weert woont nu in Ommoord

Omdat ik zelf heel bot kan zijn, voel ik me hier

‘Sinds augustus ben ik een Rotterdammer en ik ben

helemaal thuis.

echt verliefd geworden op de stad, de mensen en de

‘Wat hier ook heel anders is, is het openbaar vervoer.

sfeer op school. Het bevalt me hier heel goed.

In Weert is het ov-netwerk echt onderontwikkeld:

‘Ik heb een jaar gezocht naar een woning die bij mij

de bussen rijden niet vaak en de verbindingen zijn

past: een grote zelfstandige studio. Ik heb autisme en

slecht. Hier maakt het niet uit wanneer je vertrekt,

ik zag het niet zitten om mijn woonruimte te delen

je komt altijd wel een bus of metro tegen. Waar ik

met andere studenten. Ik wilde gewoon op mezelf

ook heel blij van word, is de grote diversiteit aan

wonen zonder dat ik mijn oververmoeidheid, mijn

restaurantjes. Hier heb ik al veel verschillende dingen

begeleiding of mijn behoefte aan rust aan anderen

gegeten, dingen die je in Limburg nauwelijks vindt,

hoef uit te leggen.

zoals authentieke ramen noedels of Koreaanse BBQ.

‘De directheid van Rotterdammers is typerend en

‘Ik hoop later docent bij mijn opleiding technische

voor mij heel prettig. Dat mensen hun mening er zo-

informatica te kunnen worden. Mocht dat lukken, dan

maar uitgooien en zonder schroom droge of extreme

blijf ik waarschijnlijk ook hier. Maar ik heb nog geen

opmerkingen maken, vind ik fijn. Thuis in Limburg

idee waar ik terecht ga komen; Weert en Rotterdam

nemen mensen vaak een blad voor de mond.

hebben in ieder geval beide hun eigen fijne sfeer.’
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‘De meerwaarde van de Rotterdamse
haven is het feit dat we dicht bij grote
onderwijsinstellingen zitten.’

Hbo’er,
pak je
kansen in
de haven
Rotterdam heeft de grootste zeehaven
van Europa. Het barst er van de
bedrijvigheid en er liggen volop kansen
voor hbo’ers. Maar dan moeten die dat
wel weten.

Je kan in Rotterdam wonen of naar school gaan

kantoor verschoven. Neem een bedrijf als Mammoet.

tekort aan personeel, mede door de vergrijzing.

zonder dat je iets meekrijgt van de haven. Oké, er

Het onderhoud van schepen is naar lagelonenlanden

Dat geldt niet alleen voor hbo’ers, maar voor alle

meert weleens een cruiseschip aan op de Kop van

verplaatst, maar het ontwerp en onderhoud van hun

niveaus. Bedrijven geven aan dat ze in hun groei be-

Zuid en je hebt de Wereldhavendagen in september,

nieuwe, slimme kranen gebeurt hier, in de haven van

lemmerd worden door het tekort aan goede mensen.’

maar de échte haven – waar 6,2 procent van het bruto

Rotterdam.’

Daarnaast liggen er twee grote uitdagingen voor de

binnenlands product wordt verdiend – strekt zich uit

Die kentering van manuele arbeid naar (deels)

Rotterdamse haven op de langere termijn: de ener-

van de grens van de stad tot de Noordzee, 40 kilome-

kenniswerk kwam aan het begin van deze eeuw toen

gietransitie – de haven moet CO2-neutraal worden

ter verderop. Je moet een uur rijden voor je er bent en

Rotterdam zijn positie als grootste haven ter wereld

– en de digitalisering. Alderliesten: ‘Hoe groot die

dan ligt het haven- en industriecomplex verscholen

verloor aan Shanghai. Tineke Muller, werkzaam bij

innovatiesprong zal zijn en hoe snel het zal gaan,

achter hekken.

bureau havenstages van RDM CoE: ‘Toen ontstond

weten we niet. Maar dat er iets gaat veranderen, is

Ondertussen verdienen wel 180.000 mensen hun

het besef: Als we niet meer de grootste kunnen zijn,

zeker. Willen wij als Rotterdamse haven onze positie

brood in de haven en de dienstverlening eromheen.

moeten we de slimste worden. Bovendien zorgde ook

behouden, dan zal de arbeidsmarkt ons unique selling

Als je het achterland meeneemt, biedt de haven zelfs

de automatisering voor een grotere behoefte aan

point moeten zijn. Onze meerwaarde is niet alleen die

(indirecte) werkgelegenheid aan 385.000 mensen.

hoger opgeleid personeel.’

diepe vaargeul voor grote containerschepen,
maar juist het feit dat we dicht bij de stad

Van kade naar kantoor

Een derde is hoger opgeleid

en dicht bij grote onderwijsinstel-

‘Van oudsher is de haven een mbo-arbeidsmarkt’, ver-

Waar de verhouding mbo-hbo-opgeleid voorheen op

lingen zitten.’

telt Hans Maas, directeur van het aan de hogeschool

75-25 lag, is inmiddels al een derde van de haven-

verbonden RDM Centre of Expertise (CoE). ‘Maar de

werknemers hoger opgeleid. En er is ruimte voor

laatste jaren is dat aan het veranderen en zoekt de

groei, vertelt Cees Alderliesten van Deltalinqs, de

TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN

haven meer mensen met een hbo- of universitaire op-

ondernemersorganisatie voor haven en industrie.

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

leiding. Een deel van de activiteit is van de kade naar

‘Op de korte termijn hebben we in de haven een
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Hbo’er, pak je kansen in de haven

Achtergrond

Jong Haventalent 2019 houdt zich
bezig met brexit-dossier
Koen Jellema is het levende bewijs dat je het ook
met de opleiding commerciële economie ver kunt
schoppen in de haven. Jellema werd afgelopen juni
verkozen tot Jong Haventalent 2019 en is vijf jaar geleden afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam.
Na zijn afstuderen ging hij als accountmanager aan
de slag bij een scheepsleverancier, volgde de master
shipping and transport en maakte een jaar geleden
de overstap naar Portbase. Dat is een non-profitorganisatie die de digitale infrastructuur verzorgt voor de
havens in Nederland. Jellema: ‘In de haven heb je een
fysieke goederenstroom; de datastroom loopt daarop vooruit. Daarvoor hebben we een port community
system ontwikkeld. Afgelopen jaar zat ik in het team

Kansen voor techneuten en ICT’ers

ICT-opleidingen) zeer gewild. Volgens Lisette van der

verzekerings-

dat zich voorbereidt op het scenario van een harde

Er liggen daarom veel kansen voor hbo’ers in de

Pijl, eigenaar van Port-able en voorzitter van de Jong

maatschappijen,

brexit. De logistieke post-brexit-infrastructuur ligt nu

haven, zowel bij grote bedrijven als Vopak, Damen,

Havenvereniging, is er in de haven grote behoefte

accountants, belasting-

klaar. Hoe het eindigt in Groot-Brittannië, weten we

Mammoet en Van Oord als in het midden- en

aan ICT-oplossingen: ‘Een simpel voorbeeld: Als ik

consulenten en schade-experts.

niet. Maar we zijn in ieder geval op alles voorbereid.’

kleinbedrijf. Vooral technici, ICT’ers en mensen met

online iets koop, kan ik mijn bestelling haast realtime

Alle grote Nederlandse banken hebben vestigingen

een logistieke achtergrond zijn gewild. Behalve voor

volgen. Maar bij een zeecontainer kan dat nog steeds

in Rotterdam. We staan in de top tien van wereldwij-

Lees binnenkort een uitgebreider interview met Koen

de opleidingen die bij het haveninstituut Rotterdam

niet. Als je dat met ICT zou kunnen realiseren, kun

de verzekeringsmarkten en hebben een rechtbank

Jellema op profielen.hr.nl.

Mainport Institute zijn ondergebracht, geldt dat

je miljoenen euro’s besparen op transport doordat je

met een maritieme kamer en arbitrage-instellingen

voor technische bacheloropleidingen in brede zin;

niet onnodig vrachtwagens met chauffeurs hoeft te

gericht op scheepvaart en handel.’

van werktuigbouwkunde en elektrotechniek tot de

laten wachten.’

Commercieel economen, marketeers, facilitair mana-

De havenwerkgevers zitten natuurlijk niet als enigen

gers, bedrijfskundigen, maar ook communicatiepro-

om ICT’ers te springen, dus de war on talent wordt

fessionals kunnen in deze havenarbeidsmarkt ‘aan de

hard gestreden. Muller, van bureau havenstages: ‘Voor

kade’ hun plek vinden. Hans Maas: ‘Bedrijven vinden

elke student informatica en technische informatica

het lastig om de vertaalslag van hun vernieuwende

heb ik zo vijf plaatsen. Niet alleen stageplekken, maar

product naar de afnemer te maken. Professionals die

ook banen. Laatst was er zelfs een recruiter in de

communicatie hebben gestudeerd, kunnen dat wel.

kantine van CMI op zoek naar studenten.’

Werkvoorbereiding is ook zoiets; dat is echt een issue

‘Havenwerkgevers zitten niet
als enigen te springen om
ICT’ers, dus de war on talent
wordt hard gestreden.’
technische associate degrees, zoals maintenance &
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in de haven. Een slimme bedrijfskundige kan dat soort
processen ondersteunen.’

Die engineers zijn nodig om handen en voeten te ge-

Ook commerciëlen en
bedrijfskundigen gewild

ven aan de energietransitie. De grotendeels op kolen

Behalve traditionele havenactiviteiten zoals over-

ook aan de slag bij start-ups en scale-ups. Muller: ‘Er

gebaseerde haven moet overstappen op duurzame

slag (469 miljoen ton) en scheepsbezoeken (29.476

zijn veel innovatieve, jonge bedrijven die nog niet alle

energiebronnen. Een thema, denkt Alderliesten, waar

zeeschepen), heeft de haven van Rotterdam volgens

kennis over wetgeving, accountancy, bedrijfsvoering

studenten van nu zich graag aan willen verbinden.

Muller ‘bijna alles op het gebied van hoogwaar-

en dergelijke in huis hebben. Die zitten te springen

Daarnaast zijn ook studenten van CMI (onder meer

dige dienstverleners en instellingen’. ‘Denk aan

om dat soort kennis.’

mechanics.

Studenten met een economische achtergrond kunnen

29

Hbo’er, pak je kansen in de haven

Achtergrond

Mannenwereld?
In een overspannen arbeidsmarkt telt elke afgestudeerde. Nu is de haven van oorsprong een mannenwereld. Hoe open staan werkgevers voor vrouwen of
werknemers die op een andere manier niet aan het
clichébeeld van de havenwerknemer voldoen?

Van der Pijl, van de Jong
Havenvereniging: ‘Onze bijna
500 leden komen overal vandaan en veel van hen zijn vrouw.
Ik denk dat zij heel welkom zijn in de
haven. Het is wel een bepaald type dat hier aardt;
je moet weten wat je wilt en niet snel onder de

De haven in

indruk zijn. Je moet kunnen aanpakken en het

Interesse in een stage of baan in de haven?

niet erg vinden als er een vlek op je jurk komt.’

––

Volgens Tineke Muller van bureau havenstages

Word lid van de LinkedInpagina ‘havenstages’
van RDM CoE. Hierop worden vraag en aanbod

zijn de grote bedrijven in de haven in ieder geval

bij elkaar gebracht.

druk bezig met het thema diversiteit. ‘Ik heb het

––

diversiteitsplan van een groot chemiebedrijf gezien

Abonneer je op de nieuwsbrief van RDM CoE om
op de hoogte te blijven van (netwerk)events.

––

‘Vrouwen zijn heel
welkom in de haven.’

Word lid van de Jong Havenvereniging en krijg
toegang tot het havennetwerk.

––

Houd de site watertalent.nl in de gaten.
Hierop vind je havenvacatures, werkgevers

en dat besloeg maar liefst honderd pagina’s. Dus ja,

en opleidingen.

men is ermee bezig.’ Cees Alderliesten, die vanuit

––

Meld je aan bij Rotterdam Port Coaches (via Kim

Deltalinqs de havenondernemers vertegenwoordigt,

van ‘t Sant, santk@hr.nl). In dit project worden

beaamt dat: ‘Er zijn zeker nog plekken in de haven

studenten gecoacht door young professionals

waar een monocultuur heerst en je als vrouw je

uit de haven.

mannetje moet staan. Maar bedrijven beginnen

––

Meld je aan voor TIP, young professional commu-

zich hiervan bewust te worden. Ik denk dat je als

nity (via Daniëlle Stolk, d.stolk@hr.nl). Loop via

vrouw anno 2019 heel goede kansen hebt in de

TIP stage in de haven en volg wekelijks seminars,

haven.’

workshops of inspiratiesessies.
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Test

De Profielen-kapsalontest

#9

TEKST: BILLIE TWIGT
FOTOGRAFIE: LEVIEN WILLEMSE

WAAR BESTEL
JE DE BESTE
KAPSALON VAN
ROTTERDAM?

#7

Pizzeria Piccolino: 1,0

Shoarma24: 4,1

Kost:		

€ 4,-

Kost:		

€ 7,- (alleen groot mogelijk)

Bezorgen:

€ 2,- (vanaf € 15,-)

Bezorgen:

gratis (vanaf € 15,-)

Wachttijd:

55 minuten

Wachttijd:

61 minuten

Temperatuur:

66º

Temperatuur:

62º

(heeft
hoofdred de
acteur dr
ie
keer het
ge
door late bouw
n rennen
)

Dit vinden we ervan:

Dit vinden we ervan:

‘Ongebakken patat WTF?’// ‘Dit zou ik niet eens

‘De saus ruik je, maar dat is het dan ook. Alsof het

aan mijn hond geven.’// ‘Het ruikt naar natte zweet-

verdampt is.’// ‘Geel, alles is geel…’// ‘Patat kan je

sokken.’// ‘Moet ik dit eten…?’

met een rietje drinken, zo zompig.’// ‘Smakeloos,
waar zijn de kruiden?’

Rotterdam en de kapsalon. Twee handen
op een volle buik. Profielen testte negen
kapsalons, met gevaar voor eigen leven,
om uit te vinden waar je het beste je
favoriete maaltijd na het stappen kunt
bestellen.

#8

#6

De kapsalon: een maaltijd met maar liefst 1.800
kcal. Perfect dus om na flink wat bier je maag te
versterken met deze gouden combinatie. Patat in
een aluminiumbakje bedekt met een deken van
vlees, doordrenkt met kaas en om het af te maken

Bella Mersin: 4,0

Mac el Aziz Grillroom: 4,3

sla en knoflooksaus. Vaak is er keuze uit verschil-

Kost:		

€ 5,50

Kost:		

€ 5,-

lende soorten kapsalons, waarin meestal de soort

Bezorgen:

gratis (vanaf € 10,-)

Bezorgen:

€ 1,50 (vanaf € 10,-)

vlees het belangrijkste verschil is. Profielen heeft

Wachttijd:

36 minuten

Wachttijd:

39 minuten

voor deze test alle kip-kapsalons getest van de

Temperatuur:

60º

Temperatuur:

61º

(shoarma)zaken die bij de hogeschoollocatie

Dit vinden we ervan:

Dit vinden we ervan:

Museumpark bezorgen.

‘Saus is zurig, vies.’// ‘Ruikt goed, smaakt niet

‘Je proeft alleen het verbrande randje van het

goed.’// ‘Goed gesmolten kaas.’// ‘Slappe patat.’//

vlees.’// ‘Is dit vlees overgebleven van de saté?’//

‘Had net zo goed de kat van de buren kunnen zijn.’

‘Er zit wel tomaat op.’// ‘Raar spul, het is in ieder
geval geen patat.’
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De Profielen-kapsalontest

Test

#1

#3

#5

Conclusie: Meeste kapsalons niet
goed, maar ook niet slecht
Al lijkt kapsalon nog zo’n simpel recept, toch
mislukt het kennelijk vaker dan dat het goed gaat.
Het Profielen-testteam is flink op de proef gesteld.
Zo was een tester bang dat de kat van de buren
op haar bordje was geëindigd en dacht een ander
dat de zweetsokken van de bezorger in het bakje

Ook in
snelheid de
winnaar!

Elaviv: 5,6

hadden gelegen. Negen kapsalons verder en met
heel wat misselijke koppies op de redactie is er

De Beukelsdijk Doner Kebab: 6,2

Happy Grill: 7,4

een ranking gemaakt. Er is een winnaar, er zijn veel

Kost:		

€ 5,-

Kost:		

€ 6,- (alleen groot mogelijk)

Kost:		

€ 5,50

middenmoters en er is een duidelijke verliezer. Die

Bezorgen:

gratis (vanaf € 10,-)

Bezorgen:

gratis (vanaf € 10,-)

Bezorgen:

gratis (vanaf € 15,-)

laatste smaakte niet alleen verschrikkelijk, vooral

Wachttijd:

49 minuten

Wachttijd:

32 minuten

Wachttijd:

20 minuten

de geur gaf twijfels. De meeste kapsalons waren

Temperatuur:

71º

Temperatuur:

57º

Temperatuur:

65º

niet goed, maar ook niet slecht. Op elk getest

Dit vinden we ervan:

Dit vinden we ervan:

Dit vinden we ervan:

exemplaar was wel iets aan te merken, zelfs op de

‘Niet geweldig, niet slecht.’// ‘Is dit wel helemaal

‘VEEL TE PITTIG!’// ‘Ziet er heel kleurrijk uit.’//

‘Vlees is lekker, ook heerlijk gemarineerd.’// ‘Sla…

winnende kapsalon van Happy Grill. Die bezorgde

jofel?’// ‘Vreemde saus! Daar gaat het echt mis.’//

‘De sambal overheerst alle smaken.’// ‘Friet

Welke sla??’// ‘Vlees is lekkerste van deze kapsa-

ons wel de beste bende, want dat moet een kapsa-

‘Het is eerder mayo dan knoflooksaus.’

smaakt aardig, net als het vlees.’

lon.’// ‘Zelfs de patat is knapperig.’// ‘De combina-

lon tenslotte zijn. Alleen de sla ontbrak, verder was

tie van alles is lekker. Precies goed.’

het prima te nassen!

#2

#4

Waarom heet het ‘kapsalon’?
Een korte geschiedenis
Volgens de legende heeft de kapsalon zijn bestaan te
danken aan kapper Nathaniël Gomes. Zijn zaak zit aan
de Schiedamseweg in Rotterdam en iets verderop
bevindt zich de shoarmazaak El Aviva. Kapper Gomes
had trek in een bak met patat, shoarma, kaas, knoflooksaus en sla en bestelde dat bij El Aviva. Zijn klan-

Döner Kebab Express on Tour: 5,7

El Aviv Express: 6,3

Niet getest, want…

ten waren nieuwsgierig naar dit gerecht en wilden
het ook uitproberen. Gomes stuurde hen vervolgens

Kost:		

€ 5,-

Kost:		

€ 6,-

Er stonden twaalf kapsalons op het Profielen-

Bezorgen:

€ 2,- (vanaf € 15,-)

Bezorgen:

gratis (vanaf € 10,-)

menu. Uiteindelijk hebben we er negen kunnen

naar El Aviva met de woorden ‘vraag maar naar een

Wachttijd:

68 minuten

Wachttijd:

40 minuten

testen. Drie vielen af: Has bezorgt op de locatie

kapsalon, dan weten zij daar genoeg’. Steeds meer

Temperatuur:

52º

Temperatuur:

65º

Museumpark pas vanaf 35 euro. Dat bedrag is niet

mensen in de buurt bestelden ‘kapsalon’ bij El Aviva

Dit vinden we ervan:

Dit vinden we ervan:

bepaald fijn voor een studentenbudget en daar-

en zo werd in 2003 de kapsalon geboren. In rap tem-

‘De patat heeft alle kleuren die het NIET moet

‘Vlees lijkt net spek in plaats van kip.’// Smaakt

om hebben wij Has niet laten komen. Bij Bodrum

po verspreidde de kapsalon zich naar andere zaken

hebben. Van poepbruin tot tamelijk wit.’// ‘Gekruid

zeker niet slecht.’// ‘Where is the cheese?!’// ‘Voor

was het niet mogelijk om een kapsalon met kip te

in de buurt en niet veel later kon je ‘m in bijna heel

vlees en veel.’// ‘Vlees is taai, kauw je dood.’//

herhaling vatbaar.’

bestellen en vanwege de gesloten deur van El Aviva

Nederland bestellen.

hebben wij ook hun kapsalon niet kunnen testen.

‘Misselijkmakende saus.’
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Rotterdam in 5 ansichtkaarten

Jonge stad

Blokken!

Rotterdam is een jonge stad. Een kleine 190.000

Hoeveel studenten met kinderen op de Hogeschool

Komt je eerste tentamenperiode in zicht? En vind je

hebben een stopcontact zodat je je eigen laptop kunt

inwoners zijn jonger dan 25 jaar: bijna een derde van

Rotterdam studeren is niet bekend. Dit wordt niet

het in hotel mama te druk of heb je op je studenten-

meenemen.

de totale bevolking. De leeftijdsgroep tussen 25 en 34

(meer) geregistreerd. Uit cijfers van ongeveer tien jaar

kamer te veel afleiding? Zoek een plek om rustig te

Een fijne studeerplek is ook de gemeentebibliotheek

jaar is ook relatief groot.

geleden weten we wel dat Rotterdam toen de stad was

studeren.

in het centrum, bij station Blaak. Op elke verdieping

Op 1 januari 2019 telde Rotterdam 644.373 inwoners.

met de meeste studerende alleenstaande moeders. In

Op elke hogeschoollocatie zijn wel studieplekken,

zijn werkplekken, en op de bovenste verdieping is

In het jaar daarvoor kwamen er 7.712 baby-Rotter-

2009 waren er 1.743 alleenstaande moeders op het

maar kom op tijd want op sommige locaties zijn de

een studiezaal. Vlak bij de Nieuwe Binnenweg vind je

dammertjes bij en overleden 5.600 stadsgenoten.

hbo ingeschreven.

plekken drukker dan op andere. Uit eigen waarneming

Leeszaal West, waar je ook kunt werken of studeren.

Ruim 43.000 nieuwe Rotterdammers vestigden zich

weten we dat op Museumpark vaak plek zat is.

Of sluit je aan bij de hordes studenten in de vele

hier van buiten de gemeente, ruim 38.000 vertrokken

Op Academieplein is net flink verbouwd; in de me-

koffietentjes in Rotterdam.

uit Rotterdam. Per saldo zit de groei er dus lekker

diatheek daar zijn 45 werkplekken met een pc, tafels

in. In 2025 zullen er naar verwachting ruim 666.000

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

waar groepen kunnen samenwerken en een afgeslo-

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

Rotterdammers zijn.

ILLUSTRATIE: AILEEN MELIEF

ten stilteruimte. De werkplekken in die studiezaal

ILLUSTRATIE: AILEEN MELIEF
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Winactie

Profielen-prijzenfestival
FOTOGRAFIE: FRANK HANSWIJK M.M.V.
DEMIAN JANSSEN & AILEEN MELIEF

Als student of medewerker van de
Hogeschool Rotterdam weet je natuurlijk
allang dat Rotterdam veel te bieden
heeft, maar je komt er niet altijd aan
toe er ook van te genieten. Daar helpen
wij je een handje bij: de komende tien
weken geven wij echte Rotterdamse
prijzen weg.

N
E
L
IE
F
O
PR
N
E
Z
J
P R I VA L
I
FEST

Twee keer een week schoon
ondergoed van Rotstad

Hoe maak je kans op een prijs?
Vanaf 26 augustus geven we iedere week
een prijs weg. Volg ons op Instagram
@profielenmagazine. Daar kondigen we
aan welke prijs we die week weggeven
en wat je moet doen om kans te maken.

Een maand gratis
koffie of thee van
de cateraar op
jouw locatie

Twee Chocoholic
chocoladeworkshops
voor vier personen

profielen
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Profielen-prijzenfestival

Winactie

Vier Rotown-clubkaarten

Tien Lonely Planetgidsen over Rotterdam
van boekhandel Donner

Twee bierproeverijen voor
twee personen bij
Kaapse Brouwers in de
Fenix Food Factory

profielen
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Tien keer twee
vrijkaartjes voor
Museum Rotterdam

41

Profielen-prijzenfestival

Rotterdam in 5 ansichtkaarten

Jouw vraag
beantwoord
door Lieve Tosca

Hug a tree!
Jouw portret
getekend door
Profielen-illustrator
Demian Janssen

Warme dag? Overvol studiehoofd? Kater? Ga het

(DWL-terrein) kun je lekker aan het water zitten en

groen in! ‘Groen in de nabijheid gaat gepaard met een

bootjes kijken. Zuiderlingen kunnen naar het grootste

betere gezondheid en lagere overlijdenskans’, zegt de

stadspark van Nederland, het Zuiderpark, dat veel

Gezondheidsraad. Iets minder dramatisch: het is goed

groen biedt maar ook vertier zoals een skatebaan. Het

voor je.

Dakpark in Delfshaven is bedacht en ontworpen door

In Rotterdam is altijd wel een park in de buurt. Hét

bewoners van de wijk.

Park – bij de Euromast – is groot genoeg voor een

Humans of HR-portret
(interview & foto) door
Wietse Pottjewijd

profielen
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lekkere wandeling en het Kralingse Bos is dat zeker.

Er zijn nog veel meer Rotterdamse parken. Je vindt ze

Loop een rondje hard rond de plas of ga suppen,

allemaal op hun eigen website: rotterdamseparken.nl.

kanoën of kajakken. Je kunt er natuurlijk ook lekker
chillen. Barbecueën mag, maar wel in de speciale
zone. Dat geldt ook voor het bij jongeren populaire

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

Vroesenpark in Blijdorp. Op de Oude Plantage

ILLUSTRATIE: AILEEN MELIEF
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Het Panel

Het Panel
TEKST: OLMO LINTHORST
ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

De stelling:

Docenten en
studenten weten
te weinig van
de haven
Grote kans dat studenten hun brood in
de haven gaan verdienen. Maar behalve
bij het Rotterdam Mainport Institute
(RMI) en het RDM Centre of Expertise
(RDM CoE) horen we bij de hogeschool
weinig over de haven. Moet de HR
studenten niet beter op die enorme
arbeidsmarkt voorbereiden?

150 - 2019
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Dan kunnen studenten zien welke

relevant. En voor de maakindustrie

baanmogelijkheden er zijn. Ze

in de haven zijn industrieel

kunnen ook vast brainstormen

product ontwerpen, informatica

over hun toekomst en netwerken

en kunst- en designopleidingen

met werkgevers en andere

belangrijk. De grootste groep

studenten.’

echter, komt van opleidingen in
de dienstverlenende sector die
gewoon in de stad zitten maar ook

Kees Machielse:

voor de haven werken.

Danny Leentvaar:

‘Heb oog voor de haven’

‘De haven is een plek waar veel

‘Verdiep je eerst in de haven

Lector transitie van de haven

innovaties vandaan komen. Als

voor je er iets over roept’

we innoveren belangrijk vinden,

Student chemische technologie

‘Laten we de haven niet

kunnen onderwijs en onderzoek

(RMI)

reduceren tot een oppervlakkig

nog veel meer gebruikmaken

begrip. Ik denk dat veel meer

van de haven. Bij het RDM CoE

‘Zelfs op het RMI valt het vaak nog

opleidingen zich met de haven

werkt iemand die zoveel mogelijk

tegen hoeveel studenten van de

bemoeien dan ze misschien

studenten meeneemt de haven

Remie Op de Beek:

haven weten, ook al komen wij er

zelf denken. Niet alleen die

in, vanuit de hele hogeschool.

‘Ik zie de link met mijn oplei-

uiteindelijk grotendeels terecht.

van het Rotterdam Mainport

Hopelijk krijgen op die manier

ding niet’

Dat andere opleidingen zich

Institute, maar ook logistieke

meer opleidingen oog voor de

Student logopedie

vooral bezighouden met hun eigen

opleidingen of een opleiding als

haven.’

vakgebied lijkt me logisch.

automotive. En vergeet niet dat

‘Het klopt, ik heb me tijdens

‘Wat ik zelf aandoenlijk vind,

het grootste petrochemische

mijn studie aan de Hogeschool

is dat mensen die heel weinig

complex van Europa hier staat.

Rotterdam nooit met de haven

van de haven weten er toch een

Deze industrie heeft niet alleen

beziggehouden. Ik studeer dan

mening over hebben. Zo roepen

procestechnologen nodig, maar

ook logopedie, een studie die met

natuurgekkies dat we van fossiele

ook elektrotechnici en civiel

gezondheid te maken heeft, en ik

brandstoffen af moeten vanwege

zie zelf niet direct een link met de

het klimaat. Natuurlijk hebben

haven. Van mij hoeft het dus niet.’

ze ergens wel gelijk, maar deze

‘Als we innoveren
belangrijk vinden,
kunnen onderwijs
en onderzoek
nog veel meer
gebruikmaken van
de haven.’

profielen

bouwkunde en watermanagement

mensen vergeten dat aardolie

Elisa Tsai-Meu-Chong:
‘Organiseer een havenmarkt’
Student biologie en medisch
laboratoriumonderzoek
‘Ik denk dat iedereen te weinig

techneuten. Daarnaast verandert

weet van de haven. Het zou

de haven zelf voortdurend,

geweldig zijn als de hogeschool

dus zijn ruimtelijke ordening,

een havenmarkt zou organiseren.

‘Zelfs op het RMI
valt het tegen
hoeveel studenten
van de haven
weten.’

45

ook als basis dient voor allerlei
producten. Onze economie draait
op raffinaderijen als die van Shell,
ExxonMobil en BP. Dus als je de
behoefte voelt om een statement
over de haven te maken, verdiep je
er dan eerst even in.’

Reportage

Reportage
TEKST: JOS VAN NIEROP
FOTOGRAFIE: FRANK HANSWIJK

Hoe studenten
bijdragen aan het
opkrikken van Zuid
profielen
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Pak een willekeurige wijk in RotterdamZuid en je ziet er studenten van de HR in
actie. Als student kun je een klein steentje
bijdragen aan het verbeteren van dit
deel van de Maasstad. Profielen nam een
kijkje in een van de wijken van Zuid, de
Afrikaanderwijk.
47

Hoe studenten bijdragen aan het opkrikken van Zuid

Reportage

voor een digitale

heeft ook haar twijfels. ‘Er is al

opleidingsniveau, de arbeidspar-

2018 maar liefst 1.166 men-

ruilbank voor on-

veel geprobeerd en je zult denk

ticipatie en de woonkwaliteit in

tor-menteekoppels betrokken,

dernemers. Terrence

ik zien dat zo’n ruilbank in het

twintig jaar te laten stijgen naar

verdeeld over twintig deelnemen-

interviewde een

begin loopt, maar dat de interesse

het gemiddelde van de vier grote

de scholen.

restauranteigenaar

daarna weer afneemt.’

steden in Nederland.

Robin was voor de zomer een van

die er wel oren naar

Cochia gelooft meer in ‘dingen

Het gaat inmiddels beter met Zuid,

die mentoren. Dat deed ze vanuit

had. ‘Hij heeft een be-

die op een natuurlijke manier

blijkt uit het jaarlijkse onderzoek

het Urban Health Programme, een

stelbus die hij niet de

gebeuren’. ‘Ik had gisteren een

dat NPRZ laat uitvoeren. Zo stro-

verplicht samenwerkingsproject

hele tijd nodig heeft.’

Turkse imam, een Albanese dame,

men er meer mensen vanuit een

voor tweedejaars van het Instituut

De coördinator van

een Hollandse kunstenares en een

uitkering naar werk dan elders in

voor Gezondheidszorg waar haar

de botanische tuin op

Iraanse illustratrice over de vloer.

Rotterdam en dan in de vier grote

opleiding logopedie onder valt.

het Afrikaanderplein

Ze gingen met

Op het Rotterdams

elkaar in gesprek

Vakcollege de Hef,

Vanaf metrostation Maashaven

nabijgelegen Charlois. Voordat hij

zou de kruidendrankjes die ze

lopen mensen met boodschap-

met zijn afstudeerproject start-

maakt wel aan de man willen

en gaan nu samen

penkarretjes over de Putselaan.

te, kende hij de wijk enigszins.

brengen bij winkels en horeca in

iets doen.’

Anderen lopen met volle karretjes

‘Ik ging hier vroeger naar het

de wijk. ‘Maar zelf heeft ze daar

of tassen alweer terug. Het is

zwembad.’

niet echt tijd voor.’

Meer mensen aan

‘Het gaat inmiddels beter met Zuid,
blijkt uit onderzoek.’

aan de rand van de
Afrikaanderwijk,
begeleidde ze
een veertienja-

Ondernemers willen graag samen-

het werk

steden, en zijn de Cito-scores de

rige vmbo-leerling. Ze wist hem

nogal wat Rotterdammers van Zuid

Wijkeconomie versterken

werken en zien de meerwaarde van

Moet er iets worden opgelost in de

afgelopen jaren flink harder ge-

te motiveren om samen op de

het teken dat ze naar dé markt

Voor Terrence staat de

de wijkcoöperatie, maar hebben

Afrikaanderwijk? Die vraag kun je

stegen dan landelijk het geval is.

computer te zoeken naar een

moeten: de Afrikaandermarkt op

Afrikaanderwijk gelijk aan de

het druk met hun eigen zaak en

bevestigend beantwoorden als je

het Afrikaanderplein.

Afrikaandermarkt, en andersom.

verwachten eigenlijk meer van

kijkt naar het hoge werkloosheids-

1.166 mentoren en mentees

dat ging niet zonder slag of stoot.

‘Mijn moeder ging vroeger vaak

De student doet onderzoek bij de

de coöperatie waar ze deel van

cijfer en lage opleidingsniveau in

Bijdragen aan de ontwikkeling van

‘Net als veel andere leerlingen had

naar de markt’, vertelt Terrence.

Afrikaanderwijk Coöperatie, een

uitmaken, constateert Terrence.

de wijk. Dit geldt trouwens ook

leerlingen is een belangrijke acti-

hij helemaal geen zin om te leren’,

Hij studeert communication and

organisatie die de wijkeconomie

Terwijl je het in een coöperatie

voor de zes andere focuswijken in

viteit op Zuid van de Hogeschool

vertelt Robin. ‘In het begin verliep

multimedia design (cmd) en doet

wil versterken door ondernemin-

juist ook samen doet.

Rotterdam-Zuid, reden waarom

Rotterdam. Dat gebeurt sinds vijf

ons contact (wekelijks een gesprek

een afstudeeropdracht in op-

gen met elkaar te verbinden en

De digitale ruilbank kan wellicht

acht jaar geleden het Nationaal

jaar in het project Mentoren op

van een uur, red.) ontzettend

dracht van het Expertisecentrum

door samen met bewoners on-

helpen. Terrence legt dit concept

Programma Rotterdam Zuid

Zuid van EMI waarbij studenten

moeizaam. Hij reageerde nergens

Maatschappelijke Innovatie (EMI)

dernemingen te starten. Terrence

voor aan Zoë Cochia van recycle-

(NPRZ) startte.

van de HR en de Thomas More

op. Hij had liever een jongen als

van de HR. Het EMI initieert en

onderzoekt hoe bestaande onder-

studio en galerie Niffo, een van de

De gemeente, rijksoverheid,

Hogeschool een-op-eenbegelei-

mentor gehad en dat begreep ik

coördineert studentenprojecten

nemingen nog meer aan elkaar

ondernemers in de wijk. Ze juicht

schoolbesturen, politie, werk-

ding geven aan leerlingen uit het

wel.’

op Zuid. Terrence woont zelf niet

kunnen hebben.

het toe dat er dingen gebeuren

gevers en woningcorporaties

basis- en voortgezet onderwijs.

Het slaat om als Robin niet meer

in de Afrikaanderwijk, maar in het

In zijn concept ‘Link up’ pleit hij

en helpt studenten graag, maar

werken hierin samen om het

Bij dit mentorproject waren in

over het schoolwerk begint maar

woensdagochtend en dat is voor

profielen
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geschikte mbo-opleiding, maar
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Hoe studenten bijdragen aan het opkrikken van Zuid
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‘In het begin verliep het contact met
mijn mentee ontzettend moeizaam.
Hij reageerde nergens op.’

gewoon gaat kletsen en het spel

Dichter bij de belevingswereld

helemaal geen zin heeft.’

Mentoren op Zuid. ‘De omgeving

Marco Pastors: ‘Mentoren op Zuid
écht belangrijk’

‘twee leugens, één waarheid’ met

Heeft Mentoren op Zuid nut?

Joery van der Waal kijkt naar het

van een leerling met een lagere

‘Dat een hbo-student er is voor de vmbo'er en de

hem speelt. ‘Hij praat nu de oren

Robin: ‘Veel mentoren vinden het

project vanuit zijn perspectief als

sociaal-economische status heeft

basisschoolleerling, is echt heel belangrijk.’ Dat stelt

van m’n kop. Z’n cijfers waren

een leerzaam project, maar er zijn

leraar op de Hef en is zeer positief

lagere sociale verwachtingen van

Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma

over Mentoren op

deze leerling. (…) Deze leerlingen

Rotterdam Zuid (NPRZ) over Mentoren op Zuid dat

Zuid: ‘Het is een mooie

zullen minder snel een vervolgop-

grotendeels draait op de vele studenten van de HR die

aanvulling op wat wij

leiding volgen en hebben minder

de rol van mentor vervullen.

doen. Het gaat om

beroepsaspiraties.’

Pastors: ‘Voor veel leerlingen in onder andere de

persoonlijke aandacht

Mentor Robin zag het bij haar

Afrikaanderwijk is waardevolle aandacht van bijvoor-

van iemand die net

mentee. ‘Hij heeft een oudere zus

beeld ouders niet vanzelfsprekend. Daar willen we

wat dichter bij hun

die niet studeert en een moeder

kinderen niet de dupe van laten worden, en daarin

belevingswereld staat

die hem niet motiveert om te

spelen de mentoren dus een belangrijke rol.’

dan wij als leraren.’ De

leren.’ Bij Robin, die zegt uit

Of er een direct verband bestaat tussen Mentoren op

mentor kan voor de

‘een zogenaamd beter milieu’ te

Zuid en de gestegen Cito-scores in Rotterdam-Zuid,

mentee een voor-

komen, ging het er thuis anders

is nog niet uit onderzoek gebleken. ‘Maar het project

beeldfunctie vervullen.

aan toe. Een grote shock was het

speelt daarin zeker een rol. De leerlingen hebben baat

Van der Waal: ‘Als de

mentorschap niet, maar dat komt

bij de begeleiding door de studenten die op hun beurt

leerling bijvoorbeeld

omdat ze eerder stage liep op

weer leren van de leerlingen’, maakt Pastors duidelijk.

vertelt dat hij het hele

een school op Zuid. ‘Ik was al een

Dat is belangrijk voor deze toekomstige professionals.

weekend op bed heeft

beetje op de hoogte.’

Pastors: ‘Veel huidige professionals denken dat wat zij

gelegen en de student

in hun jeugd meemaakten normaal is. Dat is dus niet

laat zien dat je je week-

Kosten-batenanalyse SCHOON

het geval. Zo wordt er in sommige gezinnen bijna niet

end ook anders kunt

Om Zuid op sociaal-economisch

gepraat en doen ouders geen spelletjes met hun kin-

indelen, kan dat de

vlak op te krikken, zet het NPRZ

deren. Ook berusten sommige bewoners erin dat het

leerling aan het denken

ook in op nieuwbouw en op het

ontvangen van een bijstandsuitkering normaal is. Als

zetten.’

slopen en renoveren van wonin-

niemand hen daarop wijst, gaan deze mensen nooit uit

overigens al oké, maar hij werd er

ook enkele mentoren die zeggen

De thuissituatie van de leerlingen

gen. Er zijn in de Afrikaanderwijk

zichzelf solliciteren.’

vaak uitgestuurd.’ Het viel Robin

dat ze niks hebben bereikt. Zelf

verschilt nogal eens van die van

inmiddels woningen en winkels

Directeur Pastors prijst de rol die de HR al vanaf de

verder op dat er veel ruzie was

denk ik dat het al zin heeft als je

de hbo-studenten. ‘Veel kinde-

gerenoveerd. En volgend jaar

start van het NPRZ speelt, onder andere door het

tussen de leerlingen. ‘Er wordt ge-

de leerling iets hebt bijgebracht.

ren uit Rotterdam-Zuid missen

gaan er, als het aan de gemeente

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie op te

vochten. Er is een groep leerlingen

Voor mijzelf was het in elk geval

structureel support voor hun

en woningcorporatie Vestia ligt,

richten. ‘Toen nog maar weinig partijen meededen,

de baas en anderen durven zich

leerzaam. Ik heb moeten uitzoe-

onderwijsloopbaan’, staat er in

535 verouderde sociale huurwo-

zette de HR de stap om dat wel te doen.’

om die reden niet te uiten.’

ken wat je doet als een leerling

de methodiekbeschrijving van

ningen in de Tweebosbuurt tegen

profielen
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de vlakte. Er komen 374 nieuwe,

van de eerdergenoemde

veelal duurdere woningen voor

Afrikaanderwijk Coöperatie.

terug. ‘Mensen met een bredere

SCHOON bestaat sinds 2014 en

portemonnee horen er ook bij’,

wordt gerund door wijkbewoners

motiveerde wethouder Bas Kurvers

die hieruit een betaalde baan ha-

het plan enkele maanden geleden

len. Het afval in de wijk wordt nu

in het AD.

niet meer door Roteb maar door

NPRZ wil hiermee bereiken dat be-

SCHOON opgehaald en gescheiden

woners die het beter krijgen voor

voor recycling en hergebruik.

een betere woning terechtkunnen

Het bezorgt de in dienst genomen

in hun eigen wijk. Het overgrote

wijkbewoners werk en waardering.

deel van de woningen in de nieuw-

De studenten hebben deze waar-

bouwprojecten gaat dan ook naar

den aan de hand van bestaande

bewoners uit de wijk. Toch wordt

meetsystemen in geld uitgedrukt.

het besluit om bestaande wonin-

Zo levert de verbeterde kwaliteit

gen te slopen tegen de zin van een

van leven van de afvalophalers

deel van de bewoners genomen, is

jaarlijks 42.000 euro op, boven

te zien op spandoeken met kreten

op de ruim 115.000 euro die de

als ‘VESTIA RATTEN’ en ‘Handen

gemeente minder aan bijstand

af van onze buurt’ die in de buurt

hoeft uit te keren.

‘Zeg niet achterstandswijk, maar spreek
over een wijk die aan het opknappen is.’

hangen.
De welvaart van de Afrikaander-

Opfleuren met groentekratjes

kunnen worden. Op dagen dat er

erin en je hebt een bloembak. ‘Het

komen: ‘Het is goed dat studenten

wil niet spreken van een achter-

wijk kun je meten aan de hand van

Afval zorgt voor werk maar ook

geen markt is, hangt er een ietwat

project van de studenten heeft

hier een tijdje met een project

standswijk. ‘Ik zou er zelf niet de

de WOZ-waarde van woningen

voor kunst, lieten drie studen-

sombere sfeer in de wijk en, be-

bewoners getriggerd. Dat is mooi’,

bezig zijn en in aanraking komen

nadruk op willen leggen; het is wel

of de inkomens van de bewoners.

ten van de Willem de Kooning

schrijven de studenten, ‘die wordt

stelt Sabine Maertens, tot begin

met de wijk. Soms vinden ze dat

een wijk die aan het opknappen is.

Je kunt ook een zogenoemde

Academie (afstudeerprofiel social

versterkt door het enorme hek’.

dit jaar in dienst van EMI en nu

eerst eng en moeten ze een drem-

Leerachterstand is ook zo’n woord.

maatschappelijke kosten-

practices/sustainability) vorig jaar

Het project is niet uitgevoerd,

als freelancer betrokken bij de

pel over. Ze komen er daarna bijna

Ik zou zeggen: kinderen met een

batenanalyse uitvoeren. Dat

zien met Heckie op Zuid. Ze ge-

maar het leidde er wel toe dat en-

wijkcoöperatie.

altijd achter dat de vooroordelen

mindere start.’

deden drie studenten van de

bruikten de plastic groentekratjes

kele bewoners die actief zijn in het

Andersom zijn het vaak ook de

over deze zogenoemde achter-

Met zulke kinderen werkte

minor risicomanagement en

die na een marktdag bleven liggen

park de kratjes niet vermaalden

bewoners die de studenten aan

standswijk niet kloppen.’

stagiair Mitchell in het Clubhuis

gedrag een halfjaar geleden.

als grondstof voor bloembakken en

en versmolten (dat was het idee

het denken zetten. Annet van

Ze keken onder andere naar de

zitjes die aan het donkergrijze hek

van het project) maar ze gewoon

Otterloo van de wijkcoöperatie, die

Clubhuis Feyenoord

schappelijke afdeling van de

schoonmaakdienst SCHOON

naast het marktplein gehangen

direct aan het hek hingen. Plantjes

al de nodige studenten voorbij zag

Ook student social work Mitchell

voetbalclub in maart startte.
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Feyenoord waarmee de maat-
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Hoe studenten bijdragen aan het opkrikken van Zuid

Reportage

‘Het is goed dat studenten in
aanraking komen met de wijk.
Soms vinden ze dat eng.’

Het is een ontmoetingsplek aan

van de kinderen in de gaten. ‘Wij

het Afrikaanderplein. Kinderen uit

zien wat er in de lessen gebeurt en

de wijk krijgen er van maatschap-

ik kan de sporttrainers daarover

pelijke trainers van Feyenoord

vertellen. Bij de sportlessen letten

voetbal- en basketbaltraining op

we erop dat ze met respect met

de veldjes voor de deur; in het

elkaar omgaan en zich aan de

gebouw krijgen ze bijles. Ook

regels houden.’

ouders zijn er welkom, om elkaar

Mitchell probeert kinderen die

te ontmoeten en om workshops

dat nodig lijken te hebben meer

te volgen, bijvoorbeeld over een

zelfvertrouwen te geven. Zoals

gezonde leefstijl.

die ene leerling met ouders die

‘Je kunt hier gewoon binnenlopen.

de Nederlandse taal niet zo goed

Veel mensen in de wijk weten nog

machtig zijn. ‘Hij had moeite met

niet wat we doen maar zien het

praten, omdat hij dacht dat z’n

logo van Feyenoord op de gevel,

Nederlands niet goed genoeg was.

zijn nieuwsgierig en komen naar

Ik ben toen met hem door de wijk

binnen’, vertelt Mitchell. ‘Dat

gelopen en heb hem gevraagd

is voor ons het moment om te

naar z’n favoriete plek. Hij nam

vertellen wat we doen.’

me mee naar het pleintje aan de

Het clubhuis richtte zich het afge-

De La Reystraat. Daar had hij leren

lopen voorjaar op zo’n 25 kinderen

voetballen.’ Mitchell vroeg hem

uit de groepen 3 tot en met 8 van

daar een presentatie over te geven.

de nabijgelegen Sterrenschool

‘Dat ging goed en dat vertelde ik

de Globetrotter. ‘Dan gaan ze op

hem. Daarna wilde hij de presen-

woensdagmiddag bijvoorbeeld

tatie ook aan de groep geven. Hij

eerst een uurtje voetballen en

stelde mij bovendien voor aan zijn

daarna krijgen ze les in begrijpend

vrienden op zijn pleintje. Met zijn

lezen’, vertelt Mitchell die zelf ook

zelfvertrouwen zat het toen wel

mbo-stagiairs van de opleiding

goed, denk ik.’

onderwijsassistent begeleidt. Hij
vertelt de mbo’ers hoe ze het best
met de kinderen kunnen omgaan.
Mitchell houdt ook het gedrag
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– Advertorial –

Rotterdam in 5 ansichtkaarten

Aan de slag bij EMI op Zuid!
Hoofd

Je bent geïnteresseerd
in grootstedelijke
vraagstukken. Je kunt
schakelen en processen
bewaken. Je hebt
een goed analytisch
vermogen. Je bent
creatief, diplomatiek
en werkt zelfstandig.
Je weet waar je kracht
ligt.

Hart

Je houdt van Rotterdam
en je wilt je met
toewijding inzetten
voor, met en op Zuid.
Je beschikt over een
brede maatschappelijke
interesse en over
relativeringsvermogen.

Voeten
Handen

Wat zeggie?
Niet lullen maar poetsen. Dat is dé uitdrukking die

Hij heb 'em een end uit ze broek hange – Hij geeft

met Rotterdam geassocieerd wordt: hard werken

veel uit

en niet ingewikkeld doen. Lekker cliché. Een goede

Hebbie slakke gegete? – Wat ben je langzaam

Rotterdamse uitdrukking is lomp, grof en liefst ook

Heb ik een houten bek ofzo? – Krijg ik niks?

goor. Soms is de betekenis niet meteen helder. De uitdrukkingen hieronder – in plat Rotterdams – vertalen

Wil je Rotterdams klinken? Verwissel dan kennen en

we daarom even voor je.

kunnen en leggen en liggen en plak t’s waar het maar
ken: Ik gaat effe nasse gozert. Of laat de t juist weg:
hij leg nog te meure.

De reuzel loop me reet uit – Ik heb het vreselijk warm

Je bent in staat om verbanden te leggen
tussen verschillende groepen in de
samenleving, zowel binnen als buiten
Hogeschool Rotterdam. Je bent open en
flexibel. Je beschikt over een hands-onmentaliteit en kunt goed organiseren.

EMI op Zuid
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van
Hogeschool Rotterdam werkt aan het oplossen van complexe
maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam-Zuid op het gebied
van wonen, werken, zorg & welzijn, onderwijs en cultuur. Per
programma dragen studenten, docenten en onderzoekers samen
met partners en bewoners bij aan oplossingen voor wicked
problems. Voorbeelden van onze programma’s zijn Mentoren
op Zuid, Mama’s Garden, Ouders op Zuid en Urban Innovation.
Ons werkproces kenmerkt zich door interactie, verbinding,
vernieuwing, al doende leren en kennis delen.

Hebbie in je nest gezeke? – Wat ben je vroeg
Grote muil dikke lip – Eigen schuld dikke bult

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

Tieft de tempel uit – Ga weg

ILLUSTRATIE: AILEEN MELIEF
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bekijk
onze
video!

Je ziet waar de schoen
knelt en waar nieuwe
actuele maatschappelijke
vraagstukken ontstaan.
Je bent gericht op
samenwerken en altijd
bereid om extra stappen
te zetten.

Past dit proﬁel bij jou?
Ben je student?
Stuur dan een gemotiveerde mail waarom je bij
EMI aan de slag wilt gaan. Dan onderzoeken we
samen wat de mogelijkheden zijn.

emiopzuid @ HR.nl

Ben je docent?
Zie je mogelijkheden op Zuid? Neem contact met
ons op. Samen kunnen we een uitdagend en
relevant vraagstuk voorleggen aan studenten en
deze koppelen aan een van onze programma’s.
Meer weten? Meedoen op Zuid?
Bekijk onze site:

www.emiopzuid.nl

Nog niet genoeg Profielen?
We publiceren iedere dag heet nieuws,
columns en interviews op profielen.hr.nl
Facebook.com/Profielen

Instagram.com/@profielenmagazine

Twitter.com/Profielen

