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Je hebt nu het speciale eerstejaarsnummer van 

Profielen Magazine van collegejaar 2020-2021 in 

handen. Een unieke uitgave, want vanwege de co-

ronaproblemen en de daardoor soberdere introductie 

ontvang je ons magazine als nieuwe Hogeschool 

Rotterdam-student eenmalig op je huisadres. 

Normaliter kun je ons papieren thema-magazine, dat 

drie tot vier keer per jaar verschijnt, meenemen uit 

de bakken op de locaties.

Profielen is het onafhankelijke nieuwsmedium van 

de Hogeschool Rotterdam. De redactie (je ziet de 

leden op pagina 2) brengt je elke dag het nieuwste 

nieuws over de hogeschoolgemeenschap en het 

hoger onderwijs. Van relevante updates over jouw 

opleiding tot spraakmakende blogs van studenten 

en docenten. Je leest deze artikelen op 

Profielen.hr.nl (ook te bereiken via de Profielen-

widget op het intranet Hint). 

Profielen werkt veel samen met studenten. Zo zijn er 

studenten die blogs voor ons schrijven, Willem de 

Kooning-studenten die ons van illustraties en foto’s 

voorzien, studenten die hun mening geven in ons 

Panel (zie pagina 40), studenten die meedraaien in 

onze Redactieraad en we hebben regelmatig journa-

listiek-, illustratie- en communicatiestagiairs. Zie jij 

voor jezelf een rol op een van die vlakken? Laat het 

ons weten! Echt! Doen! Onze contactgegevens vind 

je in het colofon op pagina 2.

Dit is
Profielen

5 ‘Er komt nog zoveel moois, en 
er komt een punt dat je jezelf gaat 
overtreffen en dat het, ondanks alles, 
beter met je zal gaan dan ooit.’
Noteer de 2e letter van de voornaam.

Om je kennis te laten maken met onze website, hebben we 
deze citatenpuzzel voor je in elkaar gezet. Zoek op wie welke 
uitspraak deed en noteer de naam. Vul daarna de vakjes in. Volg 
ons op Instagram, @Profielenmagazine, stuur de oplossing naar 
ons in een bericht en maak kans op één van de vier spellen.

Citatenpuzzel: Wie zei 
wat in Profielen? 

4 ‘Ik moest m’n camera en mic 
aandoen, maar verder vroegen 
ze nergens om.’
Noteer de 1e letter van de voornaam.

2 ‘Studenten komen vaak bij 
me met een ander probleem. 
In het gesprek komt dan het 
geldprobleem boven water’.
Noteer de 1e letter van de achternaam.

Onder de deelnemers - met het juiste antwoord - 

verloten we drie exemplaren van het spel The Mind 

en een exemplaar van Pandemic, Rapid Response.

3 ‘Wanneer je hoofd, je voeten, 
werkelijk alles tegen je zegt dat je 
bed de beste plek is en je komt tóch 
naar school, dat is pas succes!’
Noteer de 3e letter van de achternaam.

2 3 4 5 61

6 ‘In mijn ogen is 
alcohol een harddrug’
Noteer de 3e letter van de voornaam.

1 ‘Ik ben best verlegen, 
maar “on stage” valt dat weg en 
neemt mijn alter ego het over’
Noteer de 1e letter van de voornaam. 
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Download de HR-app
Sinds afgelopen collegejaar heeft de 

Hogeschool Rotterdam een eigen app 

voor roosters en cijfers. Die kan je in 

de verschillende app stores (Apple en 

Android) downloaden als je zoekt op 

‘Hogeschool Rotterdam’. 

Bookmark Hint
Dit is een beetje een saaie tip, maar wel 

een heel nuttige: bookmark hint.hr.nl, 

want die site ga je nodig hebben. Hint is 

het intranet van de HR waarop je je stu-

dentmail ontvangt, (opleidings)nieuws 

staat en je nuttige informatie over de 

hogeschool vindt.

Tien dingen 
die extreem 
handig zijn 
om mee te 
beginnen
Wanneer is het weer vakantie, wat
moet je allemaal kopen, waar kan 
je aankloppen voor hulp en wat als 
je opleiding niet bevalt? Profielen 
zocht het voor je uit.

START bij de mediatheek
Via de STudy And Research Tool (START, 

Start.hr.nl) kun je vanaf dit collegejaar 

alle materialen van de mediatheek (pa-

pier én digitaal) vinden. In het nieuwe 

systeem kun je ook boeken reserveren 

en zien wat je geleend hebt. Zie pagina 

8 voor een interview met een embedded 

librarian en nog meer zoektips. 

Koop de juiste spullen
Welke boeken moet je hebben voor de 

opleiding ergotherapie, moet je een 

laptop hebben als accountancy-student 

en heb je een rekenmachine nodig voor 

de pabo? Je vindt de boodschappenlijsten 

voor alle opleidingen via Studiestart 

op Hint: hint.hr.nl/nl/HR/Studie/

Studenten-Service-Center/Aanmelding/

Studiestart/ 

Regel je geld
Studeren kost geld. Voor een jaar voltijd 

studeren, tik je € 2.143 af. En dat bedrag 

betaal jij (of bijvoorbeeld je ouders) via 

Studielink. Dat mag ineens of in vijf 

termijnen.

Tijdens je studie heb je recht op een 

studentenreisproduct. Hiermee mag je in 

het weekend of doordeweeks gratis met 

het openbaar vervoer reizen. Hiermee 

bouw je wel studieschuld op, maar dat 

wordt een gift als je binnen tien jaar 

afstudeert. Lukt dat niet, dan moet je 

de kosten voor het gebruik van de kaart 

terugbetalen. Verder kun je tijdens je 

studie gebruikmaken van een studie-

lening van DUO. Als je ouders een laag 

inkomen hebben, kan je recht hebben op 

een aanvullende beurs. Ga naar duo.nl 

voor alle informatie.

Praktisch

TEKST: PROFIELEN

1
2

3
4

5

Onderneem actie als je 
studie tegenvalt
We hopen natuurlijk dat je helemaal op 

je plek bent op je nieuwe opleiding. Maar 

soms ontdek je dat je studie toch niet is 

wat je ervan verwachtte. In overleg met 

je slc, decaan en/of studiekeuzebegelei-

ding kun je kijken of een andere HR-

opleiding beter bij je past. Als je er tijdig 

bij bent, kun je misschien nog switchen.

Als je je vóór 1 september uitschrijft in 

Studielink, ben je geen collegegeld meer 

verschuldigd voor dat studiejaar. Als je 

later bent, betaal je collegegeld voor de 

maanden dat je ingeschreven stond.

Stop je vóór 1 februari met je opleiding 

en is dit het eerste jaar dat je studiefi-

nanciering in het hoger onderwijs krijgt, 

dan zet DUO je studentenreisproduct 

en eventuele aanvullende beurs om in 

een gift.

Volg Profielen
Profielen is het onafhankelijke nieuws-

medium van de Hogeschool Rotterdam. 

Op onze site Profielen.hr.nl plaatsen we 

dagelijks nieuws, blogs en achtergron-

den. Daarnaast brengen we regelmatig 

een Profielen themamagazine uit. Je 

vindt het in de bakken bij jou op school 

en digitaal op onze site.  

We zijn ook te vinden op Instagram - 

@profielenmagazine - en versturen 

iedere week een nieuwsbrief met het 

heetste nieuws van de afgelopen week. 

Scan de qr-code om je te abonneren op 

de nieuwsbrief.

Installeer MS Teams
Online onderwijs is here to stay voorlopig 

en dat is op de HR vooral georganiseerd 

in Microsoft Teams. Daarin kun je 

videovergaderen (en dus online colleges 

volgen), chatten, documenten delen en 

meer. Als HR-student kun je MS Teams 

online gebruiken via Office365.hr.nl, 

maar installeer ook vooral de desktop-

versie voor Apple of Windows, dat werkt 

het beste. Het is ook handig om de app 

(voor Android of Apple) op je telefoon 

te zetten. Kijk ook op pagina 45, waar 

‘Teams-goeroe Ralf’ je een paar handige 

tips geeft.

Check je vakantie!
Het collegejaar is nog niet eens begon-

nen, maar de eerste vakantie is toch 

fijn om naar uit te kijken. De vakanties 

en onderwijsperiodes worden op de 

Hogeschool Rotterdam per opleiding 

vastgesteld. Check dus het jaarrooster 

of de jaarplanning van jouw opleiding of 

neem contact op met het bedrijfsbureau.

Zoek hulp als het nodig is
Iedereen kan wel zeggen dat de studen-

tentijd de mooiste tijd van je leven is, 

maar zo’n nieuwe studie met alle ver-

antwoordelijkheden die daarbij komen 

kijken, kan ook een boel stress opleve-

ren. En als je daar last van hebt, is het 

fijn om te weten dat er mensen zijn die 

je kunnen helpen, zoals je studieloop-

baancoach (slc), decanen, peercoaches en 

de medewerkers van studentenwelzijn. 

Op pagina 26 lees je meer over hulp bij 

studie. 
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Gerben Sanders is embedded 
librarian bij het Instituut voor Sociale 
Opleidingen (ISO). ‘De mediatheek is 
een plek waar veel gebeurt en je hoeft 
er ook echt niet altijd stil te zijn. We zijn 
een inclusieve club waar kwaliteit van 
onderwijs voorop staat.’

probeer ik te ontdekken waarmee ik mensen kan hel-

pen. Als iemand een bepaald boek nodig heeft dan 

zoek ik het op, of als iemand een promotieonderzoek 

heeft gedaan dan kan ik dat beschikbaar maken voor 

de mediatheek. Vervolgens heeft zo’n collega een 

student die vastloopt met literatuuronderzoek en 

die help ik dan ook weer. Het is eigenlijk een lopend 

vuur. Ik help bij het vinden van relevante literatuur, 

maar vooral zorg ik dat mensen zelf het maximale 

uit onze collectie en databanken weten te halen. 

Het beschikbaar maken van informatie, onderwijs 

optimaal ondersteunen én het veelzijdige contact, 

dat waardeer ik heel erg aan mijn werk. 

‘Waar ik ieder jaar wel verdrietig van word, is dat 

veel studenten de mediatheek nog steeds niet weten 

‘We gaan 
eerstejaars 
laten zien 
hoe leuk 
literatuur-
onderzoek 
kan zijn’

Humans of Hogeschool Rotterdam

TEKST: WIETSE POTTJEWIJD/TOSCA SEL
FOTO: GERBEN SANDERS

‘Een embedded librarian is een bibliothecaris en 

vakspecialist dichtbij het onderwijs. Ik ben eigenlijk 

overal aanwezig en vorm een vraagbaak voor alle 

mogelijke kwesties rondom literatuuronderzoek.

‘Mijn functie bestaat voor een groot deel uit netwer-

ken. Ik zit bijvoorbeeld vaak op de docentenkamer 

om daar een gesprek aan te knopen. Op die manier 

te vinden. Komend jaar gaan we nog meer aan 

promotie doen, en laten we onder andere eerstejaars 

zien hoe leuk literatuuronderzoek kan zijn. In tegen-

stelling tot ons imago is de mediatheek namelijk he-

lemaal niet stoffig. Het is een plek waar veel gebeurt 

en je hoeft er ook echt niet altijd stil te zijn. We zijn 

een inclusieve club waar kwaliteit van onderwijs 

voorop staat. Een laagdrempelige, leuke plek.

‘Ik ben zelf ook een boekenfanaat en een enorm fa-

natieke lezer. Ik hou ontzettend van wereldliteratuur 

uit het interbellum (1918 - 1939) maar ik heb ook een 

fascinatie voor “college literatuur”. Dat zijn boeken 

over geflipte professoren die hun academische leven 

beschrijven, zoals de klassieker Stoner van John 

Edward Williams en De naam van de wereld van 

Denis Johnson.

‘Studenten die net beginnen met literatuur zou ik 

aanraden het werk van Charles Bukowski te lezen. 

Zijn boeken zijn toegankelijk en heel erg leuk. Het 

is rauw, komisch, gaat over alcoholisme en speelt 

zich af aan de randen van de samenleving. Dit soort 

boeken laat mij zien waarom ik lees: om verrast, 

verwonderd en geïnspireerd te worden.

‘Lezen zet mij ook aan het denken. Een boek dat 

mij tijdens de lockdown echt is bijgebleven, is Homo 

Sacer van Giorgio Agamben. Het gaat over een 

periode in de geschiedenis waarin alle zekerheden op 

losse schroeven staan en er een soort noodwet wordt 

uitgevaardigd. Het is indringend, beklemmend en 

beangstigend maar ook heel actueel.’

Het interview met Gerben Sanders komt uit 

onze serie ‘Humans of HR’. Elke week publiceren 

we een interview met een student of mede-

werker, want iedereen heeft een verhaal! Wil jij 

met jouw verhaal in de rubriek? Mail dan naar 

profielen@hr.nl.

De HR-mediatheek, vanuit huis 
Voor de zomervakantie waren de fysieke medi-

atheken op de Hogeschool Rotterdam beperkt 

open wegens corona. Wanneer de mediatheek 

op jouw locatie open is, check je op 

hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/voorzie-

ningen/mediatheek. 

Een groot gedeelte van de collectie is digitaal 

in te zien/te lenen. Via het STudy And Rese-

arch Tool (START, te vinden op start.hr.nl), kun 

je zoeken op e-books, tijdschriftartikelen en 

vakliteratuur. Op de opleidingspagina van jouw 

opleiding vind je relevante databanken voor 

jouw vakgebied.

Voor literatuuronderzoek is het handig om de 

library acces browser-extensie aan Google 

Chrome toe te voegen. Met dit programmaatje 

krijg je bij je zoekresultaten direct te zien of de 

bron in de HR-collectie zit. In veel gevallen kun 

je het artikel direct openen en lezen.

Heb je bij het zoeken van bronnen hulp nodig? 

Op de website van de mediatheek kun je via de 

chat een vraag stellen, maar je kunt ook mailen.

‘Waar ik ieder jaar wel 
verdrietig van word, is 
dat veel studenten de 

mediatheek nog steeds 
niet weten te vinden.'

8profielen 153 - 2020 9
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Je propedeuse is een oriëntatie. De uitkomst 

is vooralsnog onzeker. 

Als studentendecanen zien we ieder jaar veel 

eerstejaars die last hebben van opgelopen stress 

en prestatiedruk, vermengd met een flinke portie 

faalangst. Het moét een succes worden, falen is geen 

optie, de dood of de gladiolen! Het is een recept voor 

ellende, frustratie en teleurstelling. De volgende tips 

gaan je helpen dat te voorkomen.

Hoe studeer ik het beste?

Effectief studeren is voor iedereen net even anders. 

Wel of geen samenvattingen maken, met muziek 

op studeren, woorden onderstrepen. Maar een 

paar zaken zijn alom geldend: we kunnen dagelijks 

maximaal vier keer 50 minuten lesstof effectief 

memoriseren, de leerstof aan jezelf of een ander 

uitleggen werkt het beste en je schoolwerk vertalen 

naar concrete, haalbare doelen en ze inplannen en 

spreiden is een must. Dus doe je ding, maar houd die 

basisregels aan. 

Hoe kan ik dit het handigste aanpakken?

Ga niet blindelings ieder nieuw vak, verslag of pro-

ject aanpakken op de manier zoals je die altijd hebt 

gebruikt. Het hbo is nieuw, anders, een niveautje ho-

ger. Het vraagt dus wellicht ook een andere aanpak. 

Voordat je begint, onderzoek welke opties er zijn en 

ga na of je voorbeelden kunt zien. 

SERGE FELDMANN

Gefaald? Gefeliciteerd: je hebt iets geleerd!

Veel eerstejaars komen hier met het idee dat ze moe-

ten laten zien dat ze het allemaal al kunnen. Alles 

in een keer halen en de nadruk op alles. Een prima 

streven. Maar je bent hier om te leren en dat doen we 

doorgaans met vallen en opstaan. Het vallen is het 

moment dat we iets leren. Het opstaan dat we het 

geleerde toepassen. Faal dus voluit en met verve! En 

stel jezelf de vorige vraag opnieuw. 

Evalueer en reflecteer!

Vraag jezelf na iedere onderwijsperiode: Hoe ging 

dit en hoe vond ik het? Heb ik het nog steeds naar 

mijn zin? En zo niet: wat kan of moet er anders? En 

bespreek dat ook met je studieloopbaancoach.

Feit is dat een best aanzienlijk deel van de eerste-

jaars de studie niet vervolgt. Enerzijds omdat het 

toch een mismatch bleek of omdat het minimaal 

te behalen resultaat niet behaald is. Maar is daar-

mee je propedeuse dan mislukt? Nee. Want het is 

een oriëntatie, een onderzoek. En dat leverde een 

heldere uitkomst op. Misschien niet wat je hoopte of 

verwachtte, maar wel duidelijk.

Serge Feldmann is decaan op de Hogeschool Rot-

terdam. Zijn blogs lees je regelmatig op 

Profielen.hr.nl.

Wat het eerste jaar werkelijk is

Column

1,5 meter,
hoe dan?

1,5 meter, hoe dan?

ILLUSTRATIE: KRELIS

Voor elk college chemisch reinigen graag

Illustrator Krelis liet zijn 
gedachten gaan over de 
anderhalvemeter-regels 
in het onderwijs.
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Puzzel opgelost? Vul 
dan het woord in op 
pagina 2.

INTROGAME

Een eerste jaar 
met onverwachte 
wending
Hoe hun eerste jaar zou verlopen zagen ze niet aankomen, 
de studenten die vorig jaar startten. Wie kon voorspellen 
dat de hele wereld in de ban zou raken van een agressief 
virus, en dat het schooljaar vanaf maart op zijn kop zou 
staan? Een paar eerstejaars van 2019/2020 kijken terug. 
Meer interviews met 'voormalige eerstejaars' vind je vanaf 
eind augustus op onze site.

Beeldreportage

TEKST: ASLI KÖSKER

FOTOGRAFIE: FRANK HANSWIJK

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

Horizontaal: 2 Advies of je wel of niet door mag studeren. 4. Afkorting voor de kunstacademie van de HR. 

5. Instituut dat een samenwerking is tussen de HR en het STC. 6. Laatste fase van je studie. 9. Het resultaat 

van je lening bij DUO. 12. Afkorting voor ‘onderwijsperiode’. 13. Kort woord voor diploma van universiteit of 

hogeschool. 14. Intranet van de HR. 15. Vervolgstudie die je na je bachelor kunt doen. 16. Dit diploma heb je 

hopelijk aan het einde van jaar 1. 18. Collegevoorzitter van de HR. 20. Manier waarop veel vakken worden ge-

toetst. 21. Latijnse naam voor een iemand die onderzoek doet aan een hogeschool. 22. Deze universiteit is de 

buurman van de HR op de Kralingse Zoom. 24. Hier klop je aan als je studievertraging oploopt door persoon-

lijke omstandigheden. 26. Afkorting voor centrale medezeggenschapsraad.  Verticaal:  1. Hier leen je boeken 

en andere materialen. 3. Periode om werkervaring op te doen. 7. Getal dat in je schoolmailadres staat voor 

@hr.nl 8. Straat in Rotterdam waar de HR drie locaties heeft. 10. Hiervan moet je er 60 halen voor je ‘P’. 

11. Les op de hogeschool. 17. Onafhankelijk medium van de HR. 19. Microsoft-app die veel gebruikt wordt 

voor online colleges. 23. Afkorting voor studieloopbaancoach. 25. Afkorting voor tweejarige hbo-opleiding.

4

5

7

9 10 11

26

13

14 15

12

20

18

21

19

22

2524

23

2

16 17

8

6

31Kruiswoord
p

z
z
e
 l

12 13profielen 153 - 2020

Doen



Bedirhan: ‘De ene keer zit ik op mijn bed, de 

andere keer aan de eettafel of in de tuin. Ik 

maak bij het studeren vaak gebruik van mijn 

telefoon. Alle lessen, afspraken en opdrachten 

staan hierin. Het is essentieel om die goed bij 

te houden, zodat je geen fouten maakt die je 

studiepunten kunnen kosten.’

Bedirhan
19 JAAR

EERSTEJAARS SPORTMARKETING 

& MANAGEMENT

Hoe heb je het eerste jaar 

ervaren?

‘Ik heb aan het begin van het jaar 

veel de kat uit de boom gekeken. 

In de loop van het jaar heb ik 

dankzij de vele projecten op de 

opleiding mijn klasgenoten leren 

kennen. Ik heb mezelf geleidelijk 

aangeleerd initiatief te nemen. 

‘De coronacrisis viel samen met 

een klassenswitch waardoor 

ik terechtkwam in een nieuwe 

omgeving, met nieuwe klasgeno-

ten. Toen heb ik niet echt kennis 

kunnen maken, waardoor ik 

tijdens de lessen in het begin van 

die periode niet aan het woord 

kwam en mijn camera heb uitge-

zet. Bij groepsopdrachten moest 

de camera aan en zo leerden we 

elkaar online kennen’

 

Heb je weleens getwijfeld of 

je het zou halen?

‘Ik heb geen moeite gehad met de 

opleiding zelf, dat blijkt uit mijn 

resultaten. Wel heb ik aan het 

begin van het jaar mijn twijfels 

ik was tijdens een potje voetbal of 

op de training maar dat ik dit niet 

kon laten zien op school. Door 

langzamerhand uit mijn schulp te 

kruipen heb ik uiteindelijk meer 

van mezelf kunnen laten zien in 

de klas en dit was ook zichtbaar in 

mijn resultaten.’

 

Wat is jou het meest bijgebleven 

uit het eerste jaar?

‘De sociale verandering die ik heb 

doorgemaakt. Het is voor je eigen 

bestwil om een goede band te 

hebben met je klasnoten waar je 

veel mee gaat samenwerken.’

 

Wat is jouw ultieme tip voor de 

nieuwe eerstejaars?

‘Sociaal zijn met je klasgenoten en 

aanwezig zijn bij lessen op school, 

maar ook online. Ik heb dit jaar 

niks overgeslagen en daar heb ik 

geen spijt van.’

 

gehad over mijn doelen na de 

opleiding. Mensen vroegen wat 

ik precies wilde worden en daar 

had ik toen niet echt een ant-

woord op. Langzamerhand heb 

ik wel een bepaalde weg ge-

schetst, die samen met de 

opleiding tot een mooi 

resultaat moet leiden.’ 

Heb je tips om een band op te 

bouwen met je klas, ondanks het 

onderwijs op afstand?

‘Gezien mijn eigen ervaringen 

zou ik nieuwe eerstejaars willen 

meegeven vanaf het begin hun 

camera’s aan te zetten tijdens 

hun online lessen. Stel daarnaast 

vooral veel vragen aan klasge-

noten of docenten, om zo alle 

twijfels over bijvoorbeeld lesstof 

of projecten uit de weg te ruimen. 

Een brutaal mens heeft de halve 

wereld, dus trek lekker je mond 

open.’ 

 

Wat was afgelopen jaar je groot-

ste ontdekking, wat had je eerder 

willen weten?

‘De eerste twee maanden was ik 

heel stil in de klas. Dit resulteer-

de tijdens ons eerste project op 

school in een nipte voldoende. 

Het verbaasde mij hoe aanwezig 

‘Trek lekker je mond open’
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Sara: ‘Tijdens het studeren zit ik overal en nergens,

dus ik heb geen vaste plek. Ik zit liever ergens 

anders dan aan mijn eigen bureau. Mijn telefoon

 is onlosmakelijk verbonden met mijn werkplek. 

Als ik bezig ben met een opdracht dan heb ik veel 

contact met mijn klasgenoten. We appen veel 

over en weer en ik luister graag naar muziek via 

mijn telefoon.’

Heb je tips hoe te ‘connecten’ met 

je klas, ook bij online onderwijs?

‘App veel met je klasgenoten 

in de groepsapp of persoonlijk. 

Vooral studenten die het lastig 

vinden om vragen te stellen of in 

contact te komen met klasgenoten 

moeten dit doen. Het helpt niet 

als je jezelf gaat isoleren doordat 

je online lessen volgt. Je hebt je 

klasgenoten keihard nodig en 

zeker in zo'n ongekende tijd.’ 

 

Wat was afgelopen jaar de groot-

ste eyeopener voor je?

‘Ik heb hiervoor een mbo-oplei-

ding afgerond. Docenten komen 

daar nog achter je aan en wijzen 

je op de lesstof. Op het hbo is 

het vooral zelfstandig werken, 

niemand anders doet het voor 

je. Op dit gebied heb ik mezelf 

ontwikkeld; dit had ik in het begin 

onderschat.’

 

Wat is je leukste herinnering aan 

het eerste jaar?

‘In het eerste blok moesten 

wij een portret maken van een 

Rotterdammer. We gingen de wijk 

Slinge in en moesten daar mensen 

interviewen. De portretten wer-

den daarna getoond in een muse-

um. Het contact met de mensen, 

de wijk ingaan en interviewen was 

heel leuk om te doen.’

 

Wat is jouw beste advies voor de 

nieuwe eerstejaars?

‘Plannen! Onderschat niets en 

plan al je opdrachten en toetsen. 

Ook al duurt het nog lang voordat 

een toets plaatsvindt, probeer er 

met een goede planning naartoe 

te werken.

Daarnaast heb ik gedurende het 

jaar dagelijks een logboek bijge-

houden. Dit is een soort digitaal 

dagboek, waarin ik alles opschreef 

over de ervaringen op school. Als 

ik nu terugkijk naar september zie 

ik de ontwikkeling in bijna een 

jaar tijd, dit is mooi om te zien.’

Sara
23 JAAR

EERSTEJAARS SOCIAL WORK

Hoe verliep je eerste jaar, met alle 

coronaperikelen?

‘Een ongekende tijd. Vooral na de 

komst van corona begon ik bij de 

eerste maatregelen al heel erg te 

stressen, omdat ik mijn propedeu-

se wilde halen. De school was ook 

haar eigen draai aan het vinden, 

gelukkig kwam dit met de tijd 

goed. Uiteindelijk ben ik ver-

rassend genoeg tot de conclusie 

gekomen dat het online onderwijs 

voor mij zelfs prettiger werkt dan 

het fysieke onderwijs in het eerste 

halfjaar.’

 

Heb je weleens getwijfeld of je het 

kon?

‘Nee, helemaal niet. Ik ben wel 

begonnen met vraagtekens, maar 

deze verdwenen snel toen ik 

kennismaakte met de inhoud van 

de opleiding. Gedurende het jaar 

is de motivatie voor het behalen 

van al mijn studiepunten ook 

gegroeid.’ 

 

‘Je hebt je klasgenoten keihard nodig’
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Tim: ‘Het verschilt waar ik studeer, ik zit vooral in 

mijn eigen kamer, maar ook in de werkkamer van mijn 

vader. Ook zit ik weleens op de bank, aan de eettafel 

of in de tuin. Omdat de sportscholen dicht zijn ligt 

mijn onderarmtrainer altijd in de buurt. Ik zit tijdens 

de lessen te knijpen om de armen bij te houden.’ 

’Ik twijfelde: Wil ik dit of neem 
ik een tussenjaar?’

Tim
21 JAAR

EERSTEJAARS INTERNATIONAL 

BUSINESS FOR ASIA

Hoe was jouw eerste jaar, met 

corona en online onderwijs?

‘Het was een leuk en leerzaam 

jaar. Ik heb hiervoor een 

mbo-opleiding gevolgd, ik was 

dus al wat ouder en had daarnaast 

al wat meer ervaring, waardoor 

het niveauverschil in mijn bele-

ving minder groot was. Je moet op 

het hbo wel gedisciplineerder zijn 

en je bent veel meer op jezelf aan-

gewezen. Hier had ik in het begin 

wel moeite mee, maar gaandeweg 

ging het veel beter.

‘Corona betekende wel een grote 

omschakeling. Je mist het sociale 

contact en je gaat het huis niet 

meer uit voor school. Niemand 

had dit verwacht en ook de school 

had moeite met de omstandig-

heden. Het heeft even geduurd 

voordat alles geregeld was om 

de studie volledig online te 

vervolgen.’

Heb je ooit getwijfeld of je het 

ging redden?

‘Met mijn studiepunten zit het 

wel goed. Alleen toen we te horen 

kregen dat het online onderwijs 

tot zeker februari van het komend 

schooljaar door zou gaan heb ik 

wel even getwijfeld. Wil ik dit of 

neem ik een tussenjaar? Want ik 

mis het fysiek naar school gaan 

en de dialoog met studenten en 

docenten. Uiteindelijk heb ik 

besloten door te gaan, omdat 

ik geen studievertraging wil 

oplopen.’

 

Hoe houd je sociale contacten 

met je klas, bij het onderwijs op 

afstand?

‘Bij ons op de opleiding werken we 

veel in groepsverband. Na onze 

gezamenlijke lessen zitten we al-

tijd met ons groepje in een aparte 

meeting in Teams. We praten dan 

aan het begin over andere dingen. 

Het is echt belangrijk dat je niet 

enkel de lessen volgt en offline 

gaat, maar ook persoonlijke 

gesprekken aangaat met 

je klasgenoten.’

 

Wat had je terugkijkend op dit 

jaar eerder willen weten?

‘De tip om de tentamenroosters 

en de studiehandleidingen tijdig 

door te nemen. Ik kwam er later 

pas achter dat in deze handleidin-

gen alles staat beschreven over 

wat er moeten worden voorbereid 

voor de volgende les.’

 

Wat blijft jou het meest bij uit het 

eerste jaar?

‘De situatie rond COVID-19. Hoe 

een wereldwijde pandemie ons 

leven binnen een dag kan veran-

deren. Van bijna vier dagen per 

week naar school naar alle lessen 

thuis. Dat vooral, de rest van het 

jaar is een beetje op de achter-

grond geraakt.’

 

Wat is jouw geheimtip voor 

eerstejaars?

‘Ga vooral zelf op onderzoek 

uit, probeer te zoeken naar oplos-

singen die jouw studentenleven 

makkelijker kunnen maken. De 

HR heeft vele online en offline 

faciliteiten voor studenten, 

maak hier gebruik van!’
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Steenbok 
Je ambities, je intelligentie 

en je assertiviteit maken je 

geschikt voor veel activiteiten 

op de HR. Denk eens aan 

de opleidingscommissie of 

medezeggenschap. Goeie plek ook om 

te werken aan je diplomatieke vaardigheden (beter 

gezegd: anger management).

Waterman 
Vurig als je bent heb je 

de neiging het brandalarm 

in te drukken in je paniek 

om een niet-geleerd 

tentamen. Bedwing je 

impulsen en zet je kaarten op 

een herkansing in plaats van een schorsing.

Vissen
Je hebt moeite niet weg te 

dromen tijdens online colleges. 

Samen studeren kan helpen. 

Vraag een studiegenoot om 

samen met jou de digitale colleges 

te volgen en je om de vijf minuten in je 

gezicht te slaan.

Ram 
Je kunt het niet laten met 

de docent in discussie te 

gaan over elk wissewasje. Je 

betrokkenheid valt op en dat is 

winst. Maar waar de klemtoon ligt 

in het woord catalogus is niet echt belangrijk 

genoeg om je klasgenoten mee te vervelen.

Stier 
Túúúúúúrlijk is het fijn om 

mooie spullen te hebben. Maar 

voor die Gucci’s en Versaces 

moet je wel erg veel uurtjes 

werken hè? Kijk nog eens 

naar je prioriteiten en naar de 

bitcoinmiljonairs in je kennissenkring.

Horoscoop

TEKST: EDITH VAN GAMEREN

ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN

Horoscoop of 
horrorscoop?
Wat heeft de komende tijd voor 
je in petto? Wij zetten onze 
beste astroloog aan het werk 
om een volledig onbetrouwbare 
voorspelling te doen van wat je 
op de Hogeschool Rotterdam te 
wachten staat. Lees en huiver!

Tweelingen
Al dat getwijfel kost energie. 

Je hebt een studiekeuze 

gemaakt, en je vroegere zelf 

had daar vast goede redenen 

voor. Spreek met je toekomstige 

zelf een go/no-go-moment af en ga 

dan eens nadenken of je keuze juist was. De diplo-

ma-uitreiking is een goed moment.

Kreeft 
Stiekem vind je het niet erg 

he, om thuis in je eigen 

schulpje colleges te volgen? 

Geniet ervan in je veilige 

huisje, maar ga ook eens kijken 

wat er zoal op de locatie gebeurt. 

Doe eens gek, ga naar de mediatheek! (Uit bed 

komen is een goeie eerste stap.)

Leeuw 
Met je natuurlijke charme 

en je daadkracht neem 

je al snel de leiding in je 

projectgroepje. Veel mensen 

zullen daar blij mee zijn, tot op 

zekere hoogte. Laat een ander 

ook eens shinen (en voorkom dat je steeds het 

leeuwendeel van het werk doet).

Maagd 
Je kent het concept 

zesjescultuur en het is je 

een gruwel. Dat is natuurlijk 

prachtig maar het betere is wel 

de vijand van het goede hè. Talloze 

andere studenten kunnen je leren hoe je 

blij kunt zijn met een 5,6. Vraag het ze eens.

Weegschaal 
Jij hebt een aantal kwaliteiten 

die je de lieveling maakt van 

elk projectgroepje, je bent een 

goede bemiddelaar en zoekt 

altijd naar oplossingen. Vergeet 

niet ook voor jezelf op te komen.

Schorpioen
Je passie en je kritische geest 

zullen je goed van pas komen 

in het hbo. Maar leer ook los te 

laten. Je hoeft niet per se wraak 

te nemen op elke docent die je 

naam verkeerd uitspreekt, 

Queryn (TIS KAREN JA!).

Boogschutter
Fijn, jouw optimisme en je 

plannen! Misschien kun je 

je ei kwijt in de activitei-

tencommissie van je studie-

vereniging. O ja, vergeet niet 

dat het in theorie mogelijk is dat een 

ander gelijk heeft (of een beter plan.)
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Zorg dat je er altijd alles aan gedaan hebt
‘Of je nou leert voor een tentamen, een essay schrijft of een 

presentatie voorbereidt: het helpt om je harde werken te me-

ten aan de vraag ‘heb ik er alles aan gedaan wat ik kon doen?’ 

Beantwoord dit ook eerlijk, en denk dan niet alleen aan sa-

menvattingen, herschrijfrondes, oefenvragen en spiekbriefjes, 

maar ook aan voldoende rust en ontspanning. Als je volledig 

eerlijk ‘ja’ kunt zeggen, zul je je zelfverzekerder voelen en er 

ook minder last van hebben als het niet zo goed gaat: je had 

immers niet harder kunnen werken dan je hebt gedaan.’

Vivian van Leeuwen, Profielen-blogger, 

afgestudeerd in 2020

Een deel geluk, een deel wijsheid en een deel hulp. 

Dat zijn zo’n beetje de ingrediënten waar je uitein-

delijk een hbo-diploma van bakt. Met het onderdeel 

geluk kunnen we je niet helpen. Jouw geluk kan eruit 

bestaan dat je een paar toffe medestudenten treft 

en dat jullie elkaar steunen en stimuleren, je geluk 

kan ook zijn dat je geen geldzorgen hebt of geen 

beperkingen, of dat je een tante hebt die je binnen-

loodst bij een superstage. Good for you, maar niet erg 

‘maakbaar’. De andere onderdelen van het succes-

recept kunnen we je hier wel aanreiken: kennis en 

hulp.  

 

Om te beginnen met dat eerste: we weten vrij veel 

over hoe je studeren met (meer) succes aanpakt. We 

weten ook vrij veel over de valkuilen waar vooral 

eerstejaars studenten nogal eens intrappen. We 

kunnen er een boek over schrijven, maar laten we 

het beperken tot de meeste glimmende gouden tips. 

Achtergrond

TEKST: EDITH VAN GAMEREN 

JA, JE KAN DIT! 
Je bent binnen op het hbo. Met een 
havo-diploma, een vwo-diploma, een 
mbo-diploma of via een toelatingstest. 
Je bent dus door een hoepeltje 
gesprongen waar op staat: geschikt. Nu 
moet je die belofte verzilveren. Maar je 
hoeft het niet alleen te doen of zelf het 
wiel uit te vinden. 

DIT GAAT JE 
HELPEN

Read the fucking manual!  
Ben jij ook zo iemand die een apparaat koopt, het 

gewoon aanzet en wel ziet waar je uitkomt? Met je 

nieuwe telefoon gaat het misschien werken. Maar 

voor je studie is het een slecht idee.  

Elk vak heeft een studie-

handleiding. Daarin staan 

de leerdoelen en de manier 

waarop je getoetst wordt. 

Door dit goed tot je te nemen, 

kun je een hoop ellende 

voorkomen en veel effectiever 

studeren. Spel je studiehand-

leiding zodat je weet wat je te doen staat en maak 

een goede planning. Kijk voor je begint met studeren 

voor de toets of het maken van de opdracht nog een 

keer goed terug: slecht lezen van de studiehandlei-

ding is vaak de oorzaak van onvolledige opdrachten 

inleveren, stress hebben en onvoldoendes halen. 

Is de studiehandleiding niet heel duidelijk? Dan 

weet je als student wat je nog moet vragen bij de 

opleiding. Ga assertief achter de info aan die jij 

nodig hebt en zorg dat je niet voor alles bij de 'juf' of 

'meester' moet zijn. Dan ben jij in charge en dat is de 

houding die je nodig hebt.  

WTF, 546 bladzijden??? 
Voor één toets??? 
Ja daar zit je dan. Het is zondagmiddag, je bent 

nog wat brak van de zaterdagavond maar je gaat 

tóch beginnen met studeren voor de toets van 

donderdag. Maar oei, die dikke 500 pagina's er nog 

instampen, dat gaat hem niet worden in krap vier 

dagen. De hoeveelheid stof die op het hbo in één keer 

getentamineerd wordt, is aanzienlijk groter dan je 

gewend bent. (Daarom was het ook zo'n goed idee 

om die studiehandleiding te lezen en een planning te 

maken.) Je moet bijblijven. 

Ja, er zijn heus wel herkansingen, maar in de volgen-

de periode heb je ook weer nieuwe toetsen. Alles wat 

je meesleept is een blok aan je been. Streef er dus 

naar om alle 60 studiepunten van jaar 1 te halen. 

Maak van studeren 

je baan. Geen college 

betekent niet ‘vrij’, het 

betekent tijd om je als 

een vastberaden rups 

door de stof heen te 

vreten. Doe dat in het 

ritme dat voor jou 

HOE 
BEGIN 
JE? 

HOE 
GA JE 
STUDE-
REN? 
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Dat stond helemaal niet in het boek! 
#rotstreek 
Vergeet toetsen waarbij keurig gevraagd wordt naar 

de dingen die in je boek staan, die je geoefend hebt 

en die de docent je heeft 

verteld. De vragen en 

opdrachten die je op het 

hbo krijgt, zijn voor een 

veel kleiner deel gericht 

op reproductie en 

begrip (herhalen wat je 

geleerd hebt, dingen die 

op de middelbare school 

en het mbo vaak nogal 

belangrijk zijn), en 

voor een groter deel op toepassen en analyseren. De 

kennis die je hebt, gebruik je in een andere context, 

en je combineert elementen ervan op een manier 

die je niet eerder deed. Kortom: Always expect the 

unexpected.

Kies je eigen pad
‘Heb je eigen plan met je opleiding, in plaats van de opleiding 

als plan te zien. Ondanks dat het volgen van een opleiding 

in je eigen voordeel is, kan het soms voelen alsof je alleen 

maar andere mensen achterna loopt. Dit is een stuk minder 

belonend dan dat je bewust je eigen pad bewandelt en de 

opleiding ziet als een middel tot een doel.’

Demian Janssen, Profielen-illustrator, 

afgestudeerd in 2019

goed werkt, bijvoorbeeld met de pomodoro-aanpak: 

20 tot 30 minuten gefocust studeren, dan weer even 

ontspannen. Het best studeer je op een vaste plek, 

waar je in de focusmodus komt. Probeer ook eens 

uit of dat voor jou een plek op school is. Samen met 

anderen studeren kan extreem goed werken, door 

elkaar vragen te stellen over de stof en over en weer 

uit te leggen. Je stimuleert elkaar, een beetje sociale 

druk is nuttig. Contacten leggen gaat uitstekend bij 

de studievereniging van je opleiding, zeker als je 

daar actief wordt.

Denk ook na over je houding in projectgroepen: laat 

je zien, laat je horen, durf de leiding te nemen (of af 

en toe uit handen te geven). Als je echt je rol pakt, 

word je een populair groepslid. En dat gaat zich de 

komende jaren uitbetalen.

En vergeet dit niet: ontspanning en vooral slaap 

zijn je beste vrienden, dan sla je op wat je geleerd 

hebt. Dit zijn dus ook productieve uren! Trouwens: 

Netflixen is geen ontspanning. Op je telefoon ook 

niet. Koken, bewegen of iets creatiefs wel. 

Maar hoe kun je je daarop voorbereiden? Door an-

ders te studeren. In plaats van ‘stampen’ ga je actief 

op zoek naar voorbeelden, je praat met elkaar over 

de stof, je stelt je docent vragen over dingen uit de 

actualiteit. Je maakt er jouw verhaal van.   

Laat je dus niet verrassen op de toets, denk niet dat 

je docent je een rotstreek levert. Dit is de manier 

waarop je opleiding probeert jouw ‘hogere orde 

denkvaardigheden’ te ontwikkelen. 

En o ja: is er een oefentoets beschikbaar? Maak die 

altijd. De echte toets lijkt daar vaak behoorlijk veel 

op. En o ja: lees elke vraag heel goed. Veel fouten 

komen voort uit halfbakken lezen. En o ja: schrijf 

altijd íets op, ook als je denkt dat je niets weet. En o 

ja: als je bij meerkeuze écht moet gaan gokken, gok 

dan op het langste antwoord. 

Het komt ook voor dat toetsen – al dan niet expres – 

écht niet zijn wat je ervan kon verwachten. Kaart dat 

aan bij je docent en als dat niet helpt bij de onder-

wijsmanager, examencommissie en desnoods het 

college van beroep.

Schrik niet van leeftijdsverschillen
‘Ik werd in het eerste jaar nogal zenuwachtig van de leef-

tijdsverschillen op school. Ikzelf was 18 en er lopen ook 

veel 25-jarigen rond. In het eerste jaar was ik een keer in het 

houtbewerkstation bezig. Ik was er heilig van overtuigd dat 

wat oudere jongens mij aankeken omdat ik nog niet heel 

soepel met de machine omging. Uiteindelijk bleken ze ook 

eerstejaars te zijn en wilden ze graag van mij leren hoe ze de 

machine moesten gebruiken ...’

Aileen Melief, Profielen-illustrator, 

afgestudeerd in 2020

Zie je wel, ik kan het niet :'(
Heb je je eerste toets(en) of opdracht(en) grandioos 

gefaald? Au, dat doet pijn. Maar het is niet het einde 

van de wereld. De weg naar je diploma zit – hoe 

verrassend – vol met leerervaringen, en dit is een 

vrij harde les, maar 

een nuttige. Als je hem 

tenminste goed tot je 

door laat dringen. Ga 

altijd naar de inzage 

achteraf of vraag na 

bij je docent waar je de 

mist in bent gegaan. 

Was het de basiskennis die je niet voldoende 

beheerste? Of lukte het nog niet zo goed om de 

basics ook echt te gebruiken in een situatie die 

niet in je boek stond? Vraag tips aan je docent: aan 

welke kennis of vaardigheden moet je werken? En 

hoe? Reflecteer op wat je beter kunt doen, en neem 

het mee naar de volgende periode. Ga als dat nodig 

is harder studeren of ga – als het niet aan de tijd lag 

die je erin hebt gestopt – anders studeren. Reflecteer 

bij opdrachten echt op je tekortkomingen en schrijf 

voor jezelf op hoe je het de volgende keer beter kunt 

aanpakken. 
 

HOE 
MAAK 
JE DE 
TOETS? 

OMKIJKEN 
EN VER-
BETEREN

24profielen 153 - 2020 25

JA, JE KAN DIT! Achtergrond



Je hoeft het gelukkig niet alleen te doen. Op de 

Hogeschool Rotterdam werken ongeveer 4000 

mensen en die zijn er voor jou. Wacht alleen niet 

tot iemand naar jou komt, je bent nu min of meer 

volwassen en staat zelf aan het roer. Hieronder vijf 

deuren waarop je kunt kloppen.

1 Docent 
Oké, duh. Nou, zo ‘duh’ is dat niet. Veel studenten 

voelen wat aarzeling om hun docent te benaderen 

met een vraag. Misschien ben je wat geïntimideerd 

door een grote collegezaal, of voel je teveel afstand 

bij een online college. Maar de docent is er voor jou, 

niet andersom. En zij kan niet ruiken wat je niet 

snapt of waar je het niet mee eens bent. Dus wees 

assertief.  

2 Studieloopbaancoach 
Op de middelbare school had je een mentor en daar 

kun je de studieloopbaancoach (soms PI-coach, 

Professionele Identiteitscoach genoemd) een beetje 

mee vergelijken. De ‘slc’er’ (deze afkorting ga je nog 

vaak horen) begeleidt je bij je studie, je studievoort-

gang en je professionele ontwikkeling. Je hebt les 

van je slc’er en individuele gesprekken, en het is je 

eerste aanspreekpunt voor vragen over je opleiding. 

De slc’er kan je doorsturen naar peercoaches (3) of 

decaan (4).  

3 Peercoach  
Peercoaches zijn ouderejaars die vrij goed snappen 

waar jij mee zit, want ze hebben er ervaring mee. Bij 

je instituut kun je een beroep doen op peercoaches 

die dezelfde opleiding volgen als jij. Hij kan extra 

met je oefenen als een vak problemen oplevert of je 

helpen met je planning of motivatie. De peercoaches 

van Studentenwelzijn zijn ervaringsdeskundigen 

op onderwerpen als studeren als je kinderen hebt, 

studeren met een functiebeperking of psychische 

problemen, en er zijn ook peercoaches voor studen-

ten van de Antillen of LHBTI+’ers. 

Hint.hr.nl/nl/HR/Studie/hulp-bij-studie/mijn-stu-

die/studieondersteuners/peercoach/

4 Decaan 
Stel, je krijgt een ongeluk waardoor je een tijd uit 

de running bent, je hebt een sterfgeval in de familie 

of het lukt je niet goed om te studeren door ADHD. 

Allemaal omstandigheden waardoor je studievertra-

ging kunt oplopen. Ga dan altijd langs bij de decanen 

voor hulp. Ook als je studie niet lekker loopt door 

bijvoorbeeld psychische problemen of hindernissen 

als extreem uitstelgedrag, kan de decaan je met 

gesprekken en tips ondersteunen. 

Tijdig melden van deze omstandigheden is ook 

belangrijk als je hierdoor je vereiste aantal studie-

punten (bsa-norm) niet haalt; het college van beroep 

neemt omstandigheden alleen in overweging als ze 

al bekend waren bij de decanen of de opleiding.

Hint.hr.nl/nl/HR/Studie/hulp-bij-studie/mijn-stu-

die/studieondersteuners/decaan/

5 Studentenwelzijn 
Studentenwelzijn (voorheen bekend als Student 

aan Zet) is een club op de HR die je ondersteunt als 

je vastloopt vanwege omstandigheden als mantel-

zorg of schulden. Studentenwelzijnsadviseurs en  

ervaringsdeskundigen (de peercoaches, zie nr 3) 

kunnen je helpen. Ze geven regelmatig workshops en 

trainingen. Je kunt bij hen terecht op Museumpark 

(begane grond hoogbouw). Ook als je gewoon even je 

verhaal kwijt wilt.

Hint.hr.nl/nl/HR/Studie/hulp-bij-studie/mijn-stu-

die/studieondersteuners/Studentenwelzijnsadvi-

seurs/

KIJK OOK 
NOG EVEN 
OP HET 
INTERWEB

HOE HET NIET MOET 
Vind je het verhelderend 

om te leren van hoe het niet 

moet? Dan hebben we op ons 

Instagramaccount nog wat 

faaltips voor je.

HULP BIJ STUDIE 
Op het intranet Hint vind je 

de pagina’s ‘Hulp bij studie’. 

Of je nu algemene tips 

zoekt, een goede aanpak 

voor online studeren of 

tegen drempels aanloopt als 

mantelzorger of topsporter, 

hier kunt je terecht. 

JOUW LEERSTIJL 
Ben jij een dromer, doener, 

denker of beslisser? Doe de 

leerstijlentest op onze site en 

krijg tips die bij jou passen.

EEN HEEL BLAD OVER 
STUDIESUCCES 
Vorig jaar brachten we een 

magazine uit met het thema 

‘Studiesucces’, download het 

hier als pdf. 

JE LIJF ALS 
SUCCESFACTOR 
Lees in dit artikel alles over 

de biologie van goede cijfers.

STEL DOELEN 
Makkelijker gezegd dan 

gedaan misschien, maar als 

je een doel hebt voor de lange 

termijn (je P halen) 

kun je makkelijker prio-

riteiten stellen voor de korte 

termijn (dat feestje even laten 

gaan). Lees meer over deze en 

andere bevindingen uit het 

studiesucceslab. 

ZIJ GAAN JE 
HELPEN
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1,5 meter,
hoe dan?

De docent in coronatijd
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Klassenvertegenwoordiger
Op de Hogeschool Rotterdam kun je over (bijna) alles 

meepraten en meebeslissen. Zo heeft een klas een 

klassenvertegenwoordiger die - als het goed is - naar 

zijn klasgenoten luistert en actie onderneemt als het 

nodig is. 

Gary Mantiri, student communicatie, is zo’n klassen-

vertegenwoordiger. ‘Vanaf afgelopen maart hadden 

we online onderwijs en je merkte dat daardoor de 

werkdruk extra hoog werd’, vertelt Gary. ‘Ik hoorde 

het van klasgenoten en tijdens het maandelijkse 

klassenvertegenwoordigersoverleg (met vertegen-

woordigers van andere klassen uit hetzelfde jaar, 

red.) heb ik het aangekaart bij de leerjaarcoördina-

tor. Andere klassenvertegenwoordigers konden het 

probleem beamen.’ 

De leerjaarcoördinator en de medewerker kwaliteits-

zorg van de opleiding zijn ermee aan de slag gegaan. 

Gary: ‘Er is onder andere wat flexibeler omgegaan 

met deadlines. Het gaf ons een beetje lucht.’

Democratie op 
de HR: meepraten 
kan op elk niveau
Wil je met je klas gaan picknicken? Vind je dat er 
in het tentamen vragen worden gesteld die niet 
bij de lesstof horen of wil je dat de hogeschool 
meer aan afvalscheiding doet? Heel verschillende 
vragen die op verschillende ‘niveaus’ worden 
gesteld en beantwoord. 

TEKST: JOS VAN NIEROP

FOTO’S GARY EN KEVIN: FRANK HANSWIJK 

Achtergrond

‘Ik organiseer regelmatig 
activiteiten voor de klas.’

Gary hoort dat hij een positieve invloed heeft op 

zijn klas. ‘Ik merk dat we als klas echt één zijn en 

daar heb ik toch wel een rol in gespeeld. Ik vind het 

belangrijk om te luisteren en te helpen, zodat de bin-

ding binnen de klas wordt gestimuleerd. Daarnaast 

organiseer ik regelmatig activiteiten voor de klas.’ 

De derdejaars student ervaart dat zijn functie ook 

een positieve invloed op hemzelf heeft. ‘Als ik als 

klassenvertegenwoordiger het verkeerde voorbeeld 

zou laten zien, heeft dat een negatieve invloed op de 

klas’.

Lid opleidingscommissie
Gary is naast klassenvertegenwoordiger ook lid van 

de opleidingscommissie (oc). ‘Daarin gaat het over 

alle jaren van de opleiding’, legt hij het verschil uit. 

De oc mag het management van de opleiding 

gevraagd en ongevraagd advies geven. Vorig jaar 

pleitte de oc bijvoorbeeld voor een multidisciplinair 

project in de opleiding, een moment in een van de 

jaren waarop samengewerkt wordt met studenten 

van de andere opleidingen van het instituut. Gary: 

‘Daar is naar gekeken en dit studiejaar komt dat 

project er in jaar 2 van de opleiding.’

Zijn inzet voor de klas en de opleiding geven Gary 

meer inzicht over waarom de opleiding is opgebouwd 

zoals-ie is opgebouwd. ‘Daarnaast ontwikkel je een 

helicopterview, je gaat breder denken en je leert  

Gary Mantiri

‘Je gaat breder denken en je 
leert te luisteren.’
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te luisteren. En door de gesprekken en discussies 

met bijvoorbeeld de onderwijsmanager leer je om je 

standpunten goed te onderbouwen.’ 

Voorzitter centrale 
medezeggen-
schapsraad
Ook Kevin Leentfaar heeft 

zichzelf allerlei vaardighe-

den aangeleerd door het maar gewoon te gaan doen. 

De student technische bedrijfskunde stelde zich 

afgelopen januari kandidaat als voorzitter van de 

centrale medezeggenschapsraad (cmr), het hoogste 

medezeggenschapsorgaan van de HR. ‘Ik vind dat je 

je soms kwetsbaar moet opstellen, en een uitdaging 

moet durven aangaan. Daar leer je het meeste van. 

Ik vind dat belangrijk voor mijn eigen ontwikkeling. 

Het is extreem leerzaam; met vallen en opstaan 

leer je beargumenteren, een discussie voeren, je in 

onderwerpen inlezen en concessies doen.’ 

Dat laatste hoort bij een rol als voorzitter 

van een raad met tien studenten en tien 

docenten en medewerkers, die allemaal 

een eigen mening hebben. Kevin: ‘Ook 

ik heb natuurlijk een mening, maar als 

voorzitter moet je ook de neutrale factor 

kunnen zijn als je namens de hele raad met 

het college van bestuur van de HR praat.’ 

De cmr gaat met het college in gesprek 

over zaken die de hele hogeschool 

aangaan. De begroting bijvoorbeeld en de 

afgelopen maanden ging het over allerlei 

besluiten die zijn genomen vanwege de co-

ronacrisis. Kevin: ‘Dat ging in goed overleg 

en wij zijn steeds vooraf geïnformeerd. En 

als wij van studenten bijvoorbeeld horen 

dat het online toetsen problemen oplevert, 

geven wij dat aan het college van bestuur 

door.’

Soms botsen de partijen, zoals afgelopen juni toen 

het college in de Hogeschoolgids een passage wilde 

opnemen die het examencommissies mogelijk 

maakte om diploma’s nog 

eens extra te onderzoeken. 

Dit vanwege de ‘coronaom-

standigheden’ waarbij 

toetsen wellicht niet altijd 

op een juiste manier zijn 

afgenomen.  De cmr was het niet eens met de extra 

passage. Kevin: ‘Dat geeft meteen de essentie weer 

van de cmr: een raad die kritisch kijkt naar het beleid 

en soms een ander standpunt inneemt, waarna 

vervolgens in een gesprek naar consensus wordt 

gezocht.’ 

Niet-coronagerelateerde onderwerpen waar de cmr 

zich komend jaar hard voor wil maken zijn onder 

andere het zorgen voor watertappunten op alle 

Kevin Leentfaar

‘Ik vind dat je je soms 
kwetsbaar moet opstellen, 

en een uitdaging moet 
durven aangaan.’

locaties. Kevin, over dat laatste: ‘Zodat er geen 

plastic flesjes meer hoeven te worden gekocht, en 

er daadwerkelijk iets wordt gedaan aan de reductie 

van plastic.’ Ook het onderwerp diversiteit staat 

bij de cmr hoog op de agenda. Kevin: ‘Het gaat om 

het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in 

de breedste zin, omdat hier nog niet voldoende 

aandacht aan wordt besteed.’

Lid instituutsmedezeggenschapsraad 
Dat laatste is een betrekkelijk concreet onderwerp 

maar over het algemeen gaat het er in cmr-vergade-

ringen wat abstracter aan toe dan in vergaderingen 

van instituutsmedezeggenschapsraden (imr), vertelt 

Kevin die zowel in de cmr als in de imr van het 

onderwijsinstituut EAS (engineering and applied 

science) zit, waartoe zijn opleiding technische 

bedrijfskunde behoort. ‘In het recente verleden zijn 

we onder andere met een advies gekomen dat op de 

locatie Academieplein (waar EAS is gehuisvest, red.) 

geen enkele student of medewerker de hele dag in de 

kelder mag zitten, waar geen ramen zijn.’ Hoogstens 

een paar uur per dag in een kelder-lokaal is voor de 

imr akkoord, maar werkplekken voor docenten in 

de kelder zijn dat niet. Kevin: ‘De directie heeft ons 

pleidooi meegenomen bij de verbouwingsplannen. 

Feiten en cijfers
Als je klassenvertegenwoordiger wordt, waar-

voor per klas wordt gestemd onder de geïnte-

resseerden, krijg je daar studiepunten voor. 

Studentleden van oc’s, imr’en en cmr kunnen 

kiezen tussen studiepunten of een onkosten-

vergoeding, of een combinatie daarvan. 

In de cmr, imr’en en oc’s zitten zowel docenten 

en medewerkers van de HR als studenten. Via 

verkiezingen die in november plaatsvinden, 

kun je in een van de bestuursorganen komen. 

Bij de oc’s van sommige opleidingen zijn 

afgelopen jaar, vanwege te weinig animo bij 

de verkiezingen, studenten benoemd in plaats 

van verkozen.  

Ook voor een plek in de cmr en de imr’en 

bestaat niet overal evenveel interesse en de 

interesse is ook nog eens gedaald. In 2017 

stelden zich 152 studenten kandidaat voor een 

plek in de centrale medezeggenschapsraad 

(cmr), een jaar later daalde dat naar 81 en eind 

vorig jaar deden er slechts 46 studenten mee 

aan de verkiezingen voor een plek in de raad. 

Meer kandidaten is wenselijk maar elk nadeel 

‘Het gaat om 
diversiteit en inclusiviteit 

in de breedste zin.’
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heb z’n voordeel: als je graag in een van de 

raden wil, is op dit moment een klein beetje 

campagnevoeren voldoende om verkozen te 

worden. 

De opkomst bij de (digitale) verkiezingen 

houdt ook niet over. Van de 39.313 studen-

ten namen er afgelopen november slechts 

1874 de moeite een stem uit te brengen op 

een cmr-kandidaat. Dat is 4,76 procent, weer 

iets minder dan de 5,18 procent van een jaar 

eerder. 

Nog iets opvallends: van de studentleden in 

de cmr is er (in juli 2020) niet eentje vrouw. 

Ook in de imr’en is het aantal vrouwelijke 

studenten veruit in de minderheid: 12 van 

de in totaal 49 . Voor de cmr is het een 

belangrijk punt. Kevin Leentfaar: ‘Wij zijn 

bezig met de vraag hoe we het aantal kandi-

daten, en met name ook het aantal vrouwe-

lijke kandidaten, kunnen laten toenemen.’

Ayse Muratdagi, TWEEDEJAARS 

VERPLEEGKUNDE, LID 

INSTITUUTSMEDEZEGGENSCHAPSRAAD

‘Toen het coronavirus uitbrak waren er 

veel studenten die vertraging opliepen 

door de uitbraak zelf tijdens hun stage. 

De student kon hier weinig aan doen. 

Als imr hebben we dat neergelegd bij 

de directeur. Hij is het gaan onderzoe-

ken en vervolgens kwam er op Hint 

(het intranet van de HR, red.) een stap-

penplan over hoe je dat als getroffen 

student moest aanpakken.’ 

Famke Kooreman, DERDEJAARS 

BEDRIJFSKUNDE, LID VAN DE 

OPLEIDINGSCOMMISSIE

‘Afgelopen jaar hebben we met de oc 

bereikt dat er veel inspraak is vanuit de 

docenten maar ook vanuit de studen-

ten, en dat de stap naar de directeur 

verkleind is. Ook wordt er beter geke-

ken naar de begeleiding bij het vinden 

van stages’.

Twee jaar studeerde ik met veel plezier aan de 

opleiding Ad management. Ik heb geleerd hoe je 

alles uit je studie kunt halen en dat wil ik graag met 

jou als nieuwe HR-student delen.

Om te beginnen wil ik zeggen dat studiesucces 

voor mij absoluut niet alleen om hoge cijfers draait. 

Begrijp mij niet verkeerd, hoge cijfers halen is 

geweldig en daar mag je zeker trots op zijn. Maar 

waar het ECHT om draait is dat jij alles uit je studie 

haalt, onmisbare skills leert, impact maakt op de 

wereld, kansen ziet en benut, je netwerk uitbreidt, je 

passie en je innerlijke drive ontdekt (waar je eeuwig 

dankbaar voor zult zijn), uit je comfortzone stapt, 

mensen helpt en iets doet wat groter is dan jezelf. 

Kortom: jezelf overtreffen. Dat is meer waard dan 

welk diploma dan ook.

Tip #1: Ga altijd voorbereid naar de lessen. Maar dan 

ook echt altijd. Dat klinkt wellicht vanzelfsprekend 

maar is echt zó belangrijk. Het zal je helpen om de 

lessen veel beter te volgen, actiever mee te doen en 

de leerstof beter te onthouden. En ik kan je garande-

ren dat je hiermee een goede indruk op je docent zult 

maken.

Tip #2: Wees mega proactief. Doe meer dan gevraagd 

en doe het op eigen initiatief, zonder er iets voor 

terug te verwachten. Wees verder positief, onberis-

pelijk in je woorden, gedisciplineerd en werk harder 

dan de gemiddelde student. Geloof mij: je zult snel 

opvallen en een betere carrière opbouwen, ongeacht 

welke opleiding je volgt. Je zult een student zijn 

waar anderen graag mee willen omgaan. Sterker 

nog: er komen meer kansen op je pad dan je ooit had 

verwacht.

Tip #3: Durf all-in te gaan en geloof oprecht in jezelf. 

Geloof dat je alles tijdens je studie kunt bereiken wat 

je wilt. Zet dat geloof om in actie. Met die absolute 

overtuiging kan je alles aan. Luister vooral ook naar 

mensen die zeggen dat je het wel kan, mensen die 

positief zijn en mensen die weten dat het mogelijk is 

om je dromen na te jagen. Niets is onmogelijk.

Bonustip: Ga naar school om te slagen en niet om 

niet te zakken. Play to win!

Zeyad Al Mumar studeerde in juni 2020 af aan de 

Rotterdam Academy en studeert nu door voor zijn 

bachelor bedrijfskunde. Hij was een van de finalisten 

van de Student van het Jaar-verkiezing 2019.

ZEYAD AL MUMAR

De gouden tips om alles 
uit je studie te halen

Column
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Doen

ILLUSTRATIE: HEIDI SMIT
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Lieve Huismuis, 

Ik kan me goed voorstellen dat dit niet het eerste 

jaar is waar je van droomde. Helaas is het wel het 

begin waar je het mee moet doen. Met een beetje 

creativiteit en doorzettingsvermogen valt er denk ik 

ook dit jaar wel iets van te maken. 

Dat je veel colleges vanuit je eigen huis (in pyjama!) 

kunt volgen, lijkt me eigenlijk een plus. Maar het 

vanzelfsprekende sociale contact en het samen han-

gen in de gangen ga je natuurlijk wel missen. Je zal 

zelf meer moeite moeten doen om een band met je 

klasgenoten op te bouwen.

Zorg daarom dat je tijdens de contactmomenten 

die je met je klas hebt, echt contact maakt. Ga naar 

school als er een les is, pak actief je rol in werk-

groepjes en zet je webcam aan tijdens de onli-

ne-momenten zodat je zichtbaar bent en een goed 

voorbeeld bent voor anderen. Hoe meer webcams 

er aan zijn, hoe meer klasgenoten je regelmatig ziet. 

En als je je klasgenoten ziet, praat dan met ze. Jullie 

zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dat schept 

een band. Zorg dat je te weten komt wie ze zijn en 

wat ze leuk of interessant vinden. Misschien heeft 

iemand wel een toffe hobby of sport die jullie samen 

of met meerdere klasgenoten kunnen doen. En als 

jullie als gezamenlijke hobby stappen en bierdrinken 

hebben, dan vinden jullie vast een mogelijkheid om 

dat te doen. Binnen de coronabeperkingen is er 

ruimte voor gezelligheid en er komt vast ook een 

tijd waarin er meer mag. Als je je nu op je prope-

deuse focust, heb je volgend jaar waarschijnlijk 

meer tijd voor een feestje. 

Om nog meer contacten te leggen en extra betrok-

ken te zijn bij je opleiding kun je je aanmelden bij 

de studievereniging, of je verkiesbaar stellen voor 

opleidingscommissie of medezeggenschapsraad. 

Op pagina 30 lees je hoe andere studenten 

de hogeschool en het onderwijs proberen te verbe-

teren. 

Lfs,

Tosca 

Lieve Tosca, 
ik ben bang dat m’n 
studententijd verpest 
wordt door corona 

Lieve Tosca, 

Je studententijd is de mooiste tijd van je 

leven, hoor ik vaak. M’n neven en nichten 

vertellen over (oké: saaie) hoorcolleges 

in grote zalen, flirten met klasgenoten en 

stapavonden met hun studievereniging. Dat 

lijkt er voor mij amper in te zitten dit jaar 

want door corona mogen we elkaar amper 

zien, laat staan samen op stap. Hoe maak ik 

er het komende jaar nog wat van? 

Lfs, Huismuis
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Mijn klasgenoot loopt 
de kantjes eraf in de 
groepsopdracht
Het collegejaar is pas net 

begonnen en ik ben nu al 

helemaal gefrustreerd door 

mijn klasgenoten. We werken 

aan een groepsopdracht, maar 

lang niet iedereen werkt even 

hard. Ik zorg dat ik al m’n taken 

op tijd af heb en deel, maar 

twee teamgenoten lopen de 

kantjes er vanaf. Ze verge-

ten dat ze dingen moeten 

opleveren of er ‘komt net weer 

wat tussen’. Ik wil er wat van 

zeggen, maar ik weet niet hoe. 

Help.

Het antwoord:

Hoe maak ik een 
goede indruk op mijn 
nieuwe klas?
Op de havo had ik veel vrien-

den met wie ik iedere pauze 

doorbracht. Dit jaar begin ik in 

m’n eentje aan een nieuwe stu-

die in een nieuwe stad en daar 

zie ik best tegenop. Ik moet 

snel vrienden maken, want het 

lijkt me niets om iedere pauze 

alleen te eten. Hoe maak ik een 

goede eerste indruk en zorg 

ik dat mijn klasgenoten me 

mogen?

Het antwoord:

Lieve Tosca-vragen die je 
hebt gemist, maar eigenlijk 
niet wil missen

Ik heb per ongeluk 
een dick pic naar de 
klaschat gestuurd
Ik heb per ongeluk een 

dick pic gestuurd naar de 

groepsapp van mijn klas. Ik heb 

‘m zo snel mogelijk verwijderd, 

maar sommige klasgenoten 

hadden al een screenshot ge-

maakt. Ik ben erg bang dat dit 

op internet wordt gezet. Wat 

kan ik het beste doen?

Het antwoord:

Tosca Sel is hoofdredacteur van Profielen en beantwoordt wekelijks 

een vraag over je studie, het leven of de liefde. Heb je ook een 

vraag voor haar? Mail Lieve Tosca op t.sel@hr.nl en ze beantwoordt 

hem snel. Wil je meepraten over de Lieve Tosca-vraag? Via de 

@profielenmagazine-stories op Instagram wint Tosca iedere maan-

dagavond advies in. Jouw advies is welkom! 
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Hoeveel er ook geregeld en gecommuniceerd is door je opleiding, 
er komt vast een moment dat je verdwaasd rondkijkt en denkt: Wat 
nu? Waarheen? Waarom? Wanneer? De omvang van de school, de 
hoeveelheid nieuwe vakken, de lokalen, de afkortingen, de online 
colleges, de toetsen: je moet er je weg in zien te vinden. Om over DUO, 
op jezelf wonen, coronamaatregelen en heen en weer reizen nog maar 
niet te spreken. Maar als je deze doolhof vol met studieperikelen te lijf 
gaat, zul je zien dat je er wel uitkomt. 

Doen

ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN

TEKST: EDITH VAN GAMEREN 

Je studietijd: 
een doolhof?

De echte labyrinthiërs weten 

natuurlijk dat je een doolhof door 

moet zien te komen zonder je pot-

lood van het papier te halen. Dat 

valt niet mee, dus hier kun je even 

oefenen op het instapmodelletje. 

Daarna kun je hiernaast door met 

het echte werk. En net als in het 

echte leven geldt: hoe lastig het 

soms ook is om de weg te vinden, 

vergeet niet onderweg ook te 

genieten van wat je tegenkomt.
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Studenten zullen komend studiejaar minder vaak op 
school zijn dan studenten uit het pre-coronatijdperk. 
Onderwijs zal voor een deel online plaatsvinden.  
Welke invloed heeft dat op eerstejaars? Op hun 
binding met docenten, de school en met elkaar?
Kunnen we ze bij de les houden of zullen ze 
sneller uitvallen?  

Zeyad Al Mumar:
‘Ik zie ook voordelen aan de 

coronamaatregelen’  

Student bedrijfskunde

‘Online onderwijs is qua binding, 

interactie en het uitleggen van 

stof wellicht lastiger dan fysiek 

onderwijs, maar dit hoeft niet per 

se te betekenen dat eerstejaars 

studenten sneller zullen uitvallen. 

Ten eerste gaan alle lessen ge-

woon online door en er zijn soms 

ook door een docent ingesproken 

PowerPoints beschikbaar. Het is 

voor studenten denk ik wel fijn 

om na de les alles nog eens terug 

te kunnen luisteren waardoor je 

de stof beter begrijpt en onthoudt.

Ook is er sprake van minder 

reistijd naar fysieke locaties, wat 

veel tijd bespaart. Dit is helemaal 

mooi voor studenten die buiten 

Rotterdam wonen. Deze tijd kan 

weer gebruikt worden om bijvoor-

beeld te leren voor toetsen of door 

extra huiswerk te maken. 

Natuurlijk gaat de voorkeur wel 

uit naar fysieke lessen maar ik 

zie dus ook voordelen aan de coro-

namaatregelen, die de student 

in zijn of haar voordeel kan laten 

werken.’

Yoeri Meulemans
‘Overweeg een tussenjaar’ 

Student civiele techniek

‘Ik maak mij oprecht zorgen over 

de nieuwe eerstejaars. Werken op 

afstand vraagt meer van je aan-

passingsvermogen, je concentra-

tie en je zelfdiscipline. Bovendien 

krijg je op de hogeschool veel 

informatie tegelijk te verwerken. 

Hoewel ik erg ervaren ben op het 

gebied van studeren, lukt het ook 

mij niet om via online onderwijs 

voldoende kennis op te doen. 

Als ervaren studenten al moei-

te hebben, zie ik het slechtste 

scenario al voor mij. Ik denk dat 

maar een kwart aan de vereiste 48 

punten zal komen en minder dan 

een procent zijn propedeuse in 

een keer zal behalen. 

Dit kunnen we voorkomen door 

het schrappen van huiswerk. En 

opdrachten in groepsverband 

moeten op dit moment geen pri-

oriteit hebben. Het voornaamste 

streven moet zijn dat eerstejaars 

niet het gevoel krijgen zich over 

de kop te werken. 

De stelling: Door de 
coronamaatregelen 
zullen eerstejaars 
sneller uitvallen

Het Panel

TEKST: JOS VAN NIEROP

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

Studenten geef ik het advies om 

de ontwikkelingen goed in de 

gaten te houden. Als  gedurende 

de zomer blijkt dat het gebrui-

kelijke onderwijs nog niet van 

start kan gaan, raad ik je aan 

om je voor 31 augustus weer uit 

te schrijven. Neem gewoon een 

tussenjaar en doe werkervaring 

op of ga fanatiek bezig met je 

sport. Na een jaar werken sta je er 

financieel een stuk beter voor om 

het dure leven van een student te 

kunnen bekostigen. Je bent jong 

zat, en een tussenjaar kan ook 

leerzaam zijn!’ 

 

Fumiko Inoue
‘Intentie om eerstejaars zo 

goed mogelijk te begeleiden’

Docent international 

business for Asia

‘Dat weten we uiteraard niet, 

maar we vrezen er wel voor. Bij 

international business zijn we 

druk bezig om het te voorkomen. 

We vragen onszelf af hoe we de 

studenten online even goed les 

kunnen geven, hoe we ze be-

trekken bij het sociale gebeuren 

van de school en de klas en hoe 

we voor een gevoel van binding 

kunnen zorgen. 

Bij ons zijn er ook nog eens veel 

internationale studenten die 

achter hun laptop ver in een 

buitenland zitten omdat ze door 

de coronacrisis nog niet naar 

Nederland kunnen komen.

Ik hoop dat alles wat we extra 

gaan doen, met online tools en 

methodes, helpt. In ieder geval 

ontbreekt er onder het docenten-

team en het management niets 

aan de intentie om de eerstejaars 

zo goed mogelijk te begeleiden. 

Met elkaar zijn we binnen het 

team hard aan het leren en oefe-

nen hoe we anders moeten 

en anders kunnen.’

Ed Meesters 

‘Als, als, als …’ 

Docent social work

‘Als het ons lukt om voldoen-

de binding tussen studenten 

onderling én met de studieloop-

baancoach (slc’er) te creëren, 

als de cursussen via MS Teams 

inspirerend zijn, als de cursus-

sen opgebouwd zijn in kleine 

toets-eenheden én als er voor 

slc’ers meer ruimte is om te 

investeren in binding (bijvoor-

beeld door intensiever contact te 

leggen met studenten die weinig 

aanwezig zijn), dan verwacht ik 

minder uitval.’

Johan Fontijn
‘Met goede instructies 

kom je ver’ 

Docent Rotterdam 

Business School

‘Veel studenten zijn nu hun 

bijbaantje kwijt, dus hebben 

meer tijd voor hun studie. Aan 

de andere kant zal de manier van 

werken wennen zijn voor ze. Als 

we ze goede instructies geven 

over hoe je effectief thuis kunt 

werken denk ik dat we heel ver 

gaan komen. Hier ligt ook een rol 

voor de coaches.’

Het Panel bestaat uit mede-

werkers en studenten van de 

HR. Regelmatig leggen we hen 

een actuele stelling voor. Wil je 

meepraten? Meld je aan voor het 

Panel via Profielen@hr.nl.

42 43profielen 153 - 2020

Het Panel



1,5 meter,
hoe dan?

De hamster-bal, het ideale vervoersmiddel

Praktisch

TEKST: JOS VAN NIEROP 

ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN 

Tips en tricks van 
Teams-goeroe Ralf

Online onderwijs kreeg tot maart van dit jaar niet 
de allerhoogste prioriteit. Maar toen kwam corona 
en moesten docenten en studenten van de 
Hogeschool Rotterdam er toch echt aan geloven.
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De hogeschool had al langer het programma MS 

Teams waarin docenten online les kunnen geven. 

Ralf Hillebrand, docent aan de lerarenopleiding én 

actief voor de Werkplaats onderwijsleertechnologie 

(WOLT), had zich er al aardig in verdiept en begon 

filmpjes op te nemen met instructies en praktische 

tips. 

Vanaf maart werden het meer en meer video’s en 

Teams-goeroe Ralf kreeg er echt lol in. ‘Voor het 

werk ben ik twee dagen per week voor WOLT actief 

maar Teams is ook een beetje hobby geworden.’ Een 

goeroe? ‘Haha, zoiets zeggen meer mensen maar ik 

ben ook maar gewoon een docent die collega’s en 

studenten helpt.’ 

Studenten van de HR kunnen op vijf verschillende 

apparaten Microsoft Office downloaden, met daarin 

MS Teams dat door de meeste docenten gebruikt 

zal worden. Je gaat het meemaken en Ralf geeft hier 

alvast wat handige en grappige tips.

‘Teams is ook een beetje 
hobby geworden.’

Verander je achtergrond. In Teams zit een aantal 

standaardachtergronden die je kunt aanklikken 

maar eigen achtergronden toevoegen kan ook. 

Ralfs favoriet is een echt klaslokaal. ‘Weemoed, hè’, 

verklaart hij. 

Kiezen voor een andere achtergrond dan je studie-

plek thuis kun je doen voor de leuk maar ook uit 

privacyoverwegingen; je docent en medestudenten 

hoeven niet niet per se te zien dat jij posters van 

Justin Bieber aan de muur hebt hangen …

Dit is een tip die je gelijk moet vergeten (want jullie 

zijn natuurlijk allemaal brave studenten): maak een 

screenshot van jezelf en zet die ‘aan’ als achter-

grond, als je zelf even wat anders gaat doen. 

Ralf en andere slimme docenten zijn de weglopers 

van tip 2 overigens te slim af met het gebruik van 

de handopsteekfunctie in Teams. ‘Die kunnen 

studenten gebruiken als ze een vraag willen stellen, 

maar ik gebruik ’m ook andersom’, vertelt de goeroe. 

‘Als ik een college geef van honderd minuten, vraag 

ik na drie kwartier of er behoefte is aan een pauze. 

Als er maar veertien van de twintig studenten via 

handopsteken reageren, kan ik bij die zes nagaan 

of ze er geen behoefte aan hebben of dat ze al 

zijn vertrokken – al dan niet achter hun geprint-

screende scherm.’

Voor de HR nam Ralf een reeks

instructievideo’s op die specifiek 

zijn bedoeld voor eerstejaars. 

Die vind je via de qr-codes op 

de volgende pagina.

‘Tip voor het weekend: 
ga even offline, geniet van 

het weer!’

Studenten kunnen chatgroepjes maken in 

Teams, en dat is een aanrader. Ralf: ‘Je kunt er 

makkelijk bestanden delen en daar samen tegelijk in 

werken. Zo’n chatgroep kun je ook gebruiken voor 

de gezelligheid en de afleiding.’ Voordeel boven 

Whatsapp: het is niet van Facebook waarbij je niet 

weet wat er met je data gebeurt. Ralf: ‘De chat van 

Teams is van Microsoft waarmee de HR een verwer-

kingsovereenkomst heeft: we weten dat zij niks met 

de data doen.’

Ook docenten kunnen, vertelt Ralf, groepen in teams 

maken waarin je even een ander gesprek kunt heb-

ben. ‘Zodat je tijdens de pauze even kunt socializen; 

voor sommige studenten is dat belangrijk.’

Over pauze gesproken: Ralf maakte een kort filmpje 

met eigenlijk alleen maar de tekst ‘Tip voor het 

weekend: ga even offline, geniet van het weer!’ Ralf: 

‘Als je Teams ook op je telefoon hebt gedownload, 

krijg je standaard notificaties. Het is goed om ook 

even tot rust te komen en daarom heb ik stille 

dagen ingesteld: van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 

uur staan mijn mobiele apparaten op stil!’ 

Link naar instructievideo’s

van Teams-goeroe Ralf:

In het Engels:
In het Nederlands

46profielen 153 - 2020 47

Tips en tricks van Teams-goeroe Ralf Praktisch



Heb je BINGO, deel 

het op Insta en tag 

@Profielenmagazine


