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Elke week portretteren we op onze website bijzondere HR-studenten en
-medewerkers in de rubriek Humans of HR.
Ken jij of ben jij iemand die met zijn/haar verhaal
op Humans of HR thuishoort? Stuur een mailtje naar
profielen@hr.nl om een afspraak te maken.
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Wil je door het jaar heen op de hoogte blijven van ons nieuws? Je vindt ons op Hint en op profielen.hr.nl.
En je kunt ons volgen op Instagram (@profielenmagazine), Facebook en Twitter.
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DIT IS

Lieve Tosca,
Waarom zou ik gaan
protesteren, het lost
toch niks op?
Lieve Tosca,
De laatste tijd zie ik veel mensen
demonstreren: tegen de coronamaat-

FOTOGRAFIE: SUGARCOATED COMPANY

Over dit nummer

regelen, voor een eerlijkere woningmarkt,
tegen racisme en voor leenstelselcompen-

kamervragen over het onderwerp stimuleert en

satie. Sommige zaken vind ik ook belangrijk,

media de mogelijkheid geeft om het onderwerp

maar ik voel me eigenlijk niet geroepen om

onder de aandacht te brengen.

in de massa te gaan staan. Ik heb nog nooit
gelezen dat dingen zijn veranderd door

De BLM-protesten brachten veel mensen op de

een protest. Heeft het wel zin om te gaan

been en zorgden dat er even heel veel aandacht

demonstreren?

was voor de thema’s waartegen we demonstreerden. Het maakte niet meteen een einde aan racisme

Liefs, Toetsenbordridder

en politiegeweld, maar de demonstratie liet wél
zien dat veel mensen het thema belangrijk genoeg
vonden om de straat voor op te gaan. Zelf vond ik

JA, je hebt iets te zeggen. NEE, dingen hoeven niet te blijven zoals ze
zijn. Niet op de HR, niet in Nederland, niet in de wereld. Tegelijkertijd:
als niemand iets doet, verandert er niets.
Gelukkig zitten ‘wij mensen’ zo niet in elkaar, en zeker jongeren niet.
We gaan demonstreren, armoede bestrijden, vluchtelingen helpen,
petities starten. We worden actief in politieke partijen of op school in
de medezeggenschap.
Wat er gebeurt, wat er kan en wat er gedaan wordt door studenten en
medewerkers van de HR lees en zie je in dit nummer.

Lieve Toetsenbordridder,

het fijn te merken dat ik niet alleen stond.

Ik herken je twijfel. Toen er in juni 2020 demonstra-

Dus, Toetsenbordridder: stap uit je comfortzone en

ties waren rond Black Lives Matter (BLM) heb ik

ga eens naar zo’n demonstratie. Bekijk het van een

ook getwijfeld of ik moest gaan. Wat zou mijn

afstandje of meng je in de groep en voel hoe het

aanwezigheid bijdragen? Er waren bovendien veel

is. Misschien leer je wel iets nieuws over jezelf, over

coronabesmettingen toen, dus ik vond het extra

demonstreren, over politiek of media. Het kan geen

spannend om me in een menigte te begeven.

kwaad. En als het niet voor je werkt, kun je altijd
weer terug naar je toetsenbord.

Een vriend die vaker demonstreert, trok me uit die
twijfel: ‘Wat als iedereen Netflix verkiest boven

Lfs,

die demonstratie? Wat voor signaal geven we dan

Tosca

af met z’n allen?’, appte hij. En hij had gelijk. Een
TOSCA SEL IS HOOFDREDACTEUR VAN PROFIELEN
EN BEANTWOORDT WEKELIJKS EEN VRAAG OVER JE
STUDIE, HET LEVEN OF DE LIEFDE. HEB JE EEN VRAAG
VOOR HAAR? MAIL LIEVE TOSCA OP T.SEL@HR.NL EN
ZE BEANTWOORDT HEM SNEL.

protest zonder demonstranten straalt uit dat het onderwerp amper de moeite waard is om voor van de
bank te komen, terwijl een drukbezochte demonstratie belangenbehartigers vuur geeft,

POWER TO THE PEOPLE
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Verbeter je
wereld,
doe iets!
We wonen in een van de gelukkigste en rijkste landen
ter wereld, maar wie nu studeert heeft genoeg reden
tot onvrede. Steeds meer studenten demonstreren of
ondernemen op een andere manier actie. Heeft dat zin
en wat kan je het beste doen?
Als je momenteel aan de Hogeschool Rotterdam

Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar Sociale

studeert ben je zeer waarschijnlijk een pechstudent.

Verandering en Conflict aan de Vrije Universiteit her-

De generaties voor je kregen een basisbeurs en de

kent de donkere dreiging die veel studenten voelen:

generaties na je ook, maar jij niet. De gemiddelde

‘Er wordt wel eens gezegd dat dit de eerste generatie

studieschuld voor studenten die lenen is volgens de

studenten is die misschien niet het welvaartsniveau

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs opgelopen

van hun ouders haalt. En dat is een juk dat ze met

tot 24 duizend euro. Met die schuld krijg je straks een

zich meedragen. De sociale mobiliteit (de mogelijk-

lagere hypotheek en betreed je bovendien een over-

heden om de maatschappelijke ladder te beklimmen)

verhitte woningmarkt, waardoor je tijdens het aflos-

lijkt vastgelopen terwijl de klimaat- en woningcrisis

sen minder te besteden hebt. En als je dan je schuld

stevig oprukken. Dit zijn aspecten die langdurig op de

hebt afbetaald en een woning hebt gevonden, kan je

schouders van de jeugd gaan rusten.’

alleen maar hopen dat klimaatverandering geen roet
of water in je toekomstplannen gooit.



Verbeter je wereld, doe iets!

Achtergrond

‘Tijdens zo’n demonstratie wordt er
een enorm wij-gevoel gecreëerd.’

Meer en meer protesten

heeft wel een verklaring voor het groeiende aantal

Niet zo’n vrolijk plaatje hè? Het is dan ook geen ver-

demonstraties: ‘Demonstreren is een van de meest

rassing dat steeds meer mensen van zich laten horen

prototypische vormen van protest en ook een zeer ef-

tijdens (online) protesten, demonstraties en ande-

fectieve. Het is veel zichtbaarder dan doneren of een

re samenkomsten. De afgelopen twee jaar schreef

petitie tekenen. Een zichtbaar protest zorgt ervoor

Profielen over het Black Lives Matter-protest, het

dat je in de media komt en awareness creëert. Dat

woonprotest, het klimaatprotest, het (uit de hand

zag je bijvoorbeeld met de klimaatstakers die in 2019

gelopen) coronaprotest op de Coolsingel en het com-

ineens in een heel grote groep door Den Haag liepen

pensatieprotest van pechstudenten. En dat is slechts

en zeiden: kijk, dit gaat over onze aardbol, onze toe-

een fractie van alle protesten van de afgelopen twee

komst’.

jaar. In Amsterdam waren in 2020 meer dan 1500 bij

‘Politici laten hun oren hangen naar
wat het publiek wil’

willen veranderen hun tips en tricks kunnen delen en

Als professionele rebellenopleider weet Hoekstra dat

Rotterdam werden in 2020 minimaal 155 protesten of

informatie kunnen vinden. Op de site vind je hand-

er een heel arsenaal aan mogelijkheden ligt: ‘Als je

protestreeksen aangemeld, in 2021 liep dat aantal op

Die grote groep jongeren maakte indruk en de media

vatten om zowel in Nederland als in het buitenland

iets wilt veranderen kan je beginnen met een vrien-

tot 208.

stonden er vol van. Volgens Van Stekelenburg is dat

effectieve protesten te organiseren maar bijvoor-

delijk verzoek, als daar geen antwoord op komt orga-

de gemeente aangemelde protesten. Bij de gemeente

ook een goede manier om invloed op de politiek te

beeld ook informatie over hoe je iemand verzorgt die

niseer je een protestmars om te laten zien dat je niet

Van Stekelenburg ziet een golfbeweging in het aantal

krijgen: ‘Politici willen herkozen worden en laten hun

slachtoffer is geworden van politiegeweld.

alleen staat en als je daar nog het nieuws niet mee

protesten. Er was een protest-hoogtepunt in de roeri-

oren hangen naar wat het publiek wil. Via de publieke

ge jaren ‘60 waarna het aantal daalde. Toen in 2007 de

opinie kan je dus politici beïnvloeden. Daarnaast is

Amerikaanse kredietcrisis in Europa voelbaar werd,
liep vanaf 2009 ook in Nederland het aantal demon-

haalt kan je overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. Zie bijvoorbeeld Extinction Rebellion dat

het een mooie manier om je beweging te laten groei-

‘Er is heel veel kut in deze
maatschappij’

en. Tijdens zo’n demonstratie wordt er een enorm

Dat mensen demonstreren snapt hij maar al te goed:

politici na jarenlang vriendelijk vragen nog steeds

straties snel op. Er kwamen occupy-protesten waarin

wij-gevoel gecreëerd. Je hebt heel erg het gevoel dat

‘Er is heel veel kut in deze maatschappij. We hebben

niet luisteren. Andere internationale actiegroepen

demonstranten in verschillende steden tentenkam-

je met z’n allen voor de goede zaak staat. Als iemand

een klimaatcrisis en een rechtse regering die studen-

zoals het Duitse Ende Gelände bezetten bijvoorbeeld

pen opzetten, uit protest tegen economische onge-

eenmaal begint met demonstreren, groeit de kans dat

ten de schulden in helpt.’ Demonstreren is volgens

mijnen om die te laten sluiten.’

lijkheid en de manier van handelen in de financiële

hij vaker gaat.’

hem slechts één stap die je kan nemen als je verande-

sector in de VS en wereldwijd.

vreedzame maar disruptieve acties organiseert omdat

ring wilt organiseren. Hoekstra: ‘Je kan de straat op

Met één demonstratie verander je de wereld niet: wie

Demonstreren heeft dus zin, maar hoe organiseer

gaan, jezelf kandidaat stellen voor een politieke partij

echt wat wil bereiken, heeft een lange adem nodig.

In 2009 waren er ongeveer evenveel demonstraties

je een protest? Joppe Hoekstra weet dat maar al te

die je aanspreekt, een rechtszaak beginnen, financiële

Vaan Droogh studeert aan de Willem de Kooning

als in de jaren ‘60. Daarna liep het alleen maar op en

goed. De oud-Erasmusstudent is mede-oprichter en

druk uitoefenen of iets bezetten. Wij zien activisme

Academie en is ook vrijwilliger bij Activist Handbook.

nu zitten we in een demonstratie-explosie die al ruim

projectcoördinator van Activist Handbook, een open

heel breed en welke strategie je inzet, hangt af van

Droogh helpt mensen hun acties te coördineren en

voor de corona-lockdowns is ingezet. De hoogleraar

source platform waarop vrijwilligers die de wereld

wat je wil bereiken.’

vertelt: ‘Kijk naar klimaatactivist Greta Thunberg.
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Verbeter je wereld, Doe iets!

‘Wij zien activisme heel breed en welke strategie je inzet,
hangt af van wat je wil bereiken.’

Zij zette zichzelf op de kaart door aan te kondigen

‘Activisten moeten zichzelf trainen’

dat ze van 9 september 2018 tot aan de Zweedse

Als je eenmaal aandacht hebt gegenereerd moet je die

verkiezingen iedere dag buiten het parlement zou

vasthouden en laten groeien om een volgende stap

demonstreren. En ze zou pas ophouden als de rege-

te kunnen zetten. Hoe je dat doet, leren Droogh en

ring het klimaatakkoord - waarin de uitstoot van CO2

Hoekstra aan anderen. Droogh: ‘Het is een kwestie

beperkt wordt - zou naleven. Thunberg had in haar

van trainen. Je moet mensen niet alleen mobiliseren,

eentje waarschijnlijk niet veel impact gehad, maar

maar ook leren hoe ze effectief hun boodschap com-

andere scholieren sloten zich bij haar aan. Hieruit

municeren. Met die kennis word je niet geboren. Het

ontstond de wereldwijde ‘Fridays for Future’-beweging

is belangrijk dat je een groep gemobiliseerde mensen

waarin jongeren zich organiseren en staken voor het

aan je bindt en samen een stap verder gaat. Je moet

klimaat.’

dus echt nadenken over vervolggesprekken en stappen om impact te maken.’
Verandering teweegbrengen is hard werken en
dat is waarom je vaak veel jongeren op protesten ziet. Hoekstra: ‘Ik denk dat oudere mensen vaak minder activistisch worden omdat ze
eerder in hun leven keer op keer teleurgesteld
zijn. Ze deden mee aan een actie en werden
daarna genegeerd of ze hebben op een partij
gestemd die beloofde dingen te veranderen,
maar dat niet deed. Je leert op school niet
hoe je verandering teweegbrengt. Activisten
moeten zichzelf trainen en dan maak je in
het begin logischerwijs fouten waardoor je je
doelen niet bereikt. Daardoor kan je teleurgesteld raken en haak je af. Juist daarom zijn
wij Activist Handbook begonnen.’



WIE MEER WIL LEREN OVER ACTIVISME, KAN
TERECHT OP ACTIVISTHANDBOOK.ORG

Alledaags activisme, maak een verschil!
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‘Slechts 49 procent van de ondervraagde
14-jarigen zei het belangrijk te vinden om
in een democratie te leven.’

BURGERSCHAP
IN HET HBO
IS EEN VORM VAN
EERSTELIJNSZORG

Oefenen met burgerschap

Interesse in politiek groeit in pubertijd

Burger zijn van een democratische rechtsstaat bete-

Jongeren aan het begin van hun middelbare-school-

kent dat het uitgangspunt is om politieke problemen

carrière zijn dan nog niet erg geïnteresseerd in poli-

vreedzaam op te lossen. Maar dat het op dat gebied

tiek en democratie ziet Tom van der Meer, hoogleraar

niet altijd goed gaat is duidelijk.

politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
is lid van een groeiende groep wetenschappers die

De HR heeft in 2020 een manifest ondertekend met de

zich buigt over de vraag hoe je burgerschap aanleert

Gemeente Rotterdam, waarin staat dat de hogeschool

in het onderwijs. ‘Politieke interesse en hechting

studenten gaat helpen oefenen met burgerschap:

komen niet zomaar aanwaaien’, mailt hij. Die interes-

leren hoe ze hun mening kunnen geven, dat ze het

se groeit tijdens de pubertijd. Waarschijnlijk ergens

met elkaar oneens mogen zijn; hoe samen te leven en

tussen de 15 en 17 jaar, schat hij in, op basis van Brits

hoe respect en nieuwsgierigheid voor een ander op te

onderzoek. Maar ook daarna, vanaf hun achttiende,

brengen. In iedere les moet daar aandacht voor zijn.

zijn jongeren niet ineens allemaal politiek betrokken,
zegt burgerschapsspecialist Bram Eidhof. Ze voe-

Rotterdamse middelbare scholen en mbo-instellin-

len zich vaak politiek machteloos. ‘Van de jongeren

gen hebben het manifest ook ondertekend. In het

tussen 18 en 25 zeggen zes op de tien dat ze geen

voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs is

invloed hebben op de politiek.’

maatschappijleer of burgerschap al onderdeel van het

Politieke discussies in de klas kunnen belangrijk
maar ook spannend zijn. Marcel Mooijman, coördinator
burgerschap op de HR, wil docenten er meer
gereedschap voor geven.

lesprogramma. Maar is dat voldoende?

Voelen deze jongeren zich machteloos of zíjn ze het
ook? Eidhof denkt dat je altijd invloed kunt hebben.

Wetenschappers, onderzoekers en adviesbureaus

‘Maar als je gelooft dat je geen invloed hebt, wordt die

constateren dat middelbare scholen te weinig bij-

aanname vanzelf waar. Wie zich er niet mee bemoeit,

dragen aan de kennis van leerlingen over democra-

heeft inderdaad geen invloed.’

De onthoofding, in 2020, van de Franse leraar geschiedenis en maatschap-

tie en rechtsstaat. Uit internationale, vergelijkende

pijleer Samuel Paty schokte het onderwijs. Paty deed waar steeds meer

onderzoeken onder jongeren van 14 jaar komt dat

Toolbox vol kennis en vaardigheden

wetenschappers en politici toe oproepen: leerlingen scholen in burgerschap.

Nederlandse jongeren betrekkelijk weinig weten over

Veel van onze studenten komen dus tamelijk slecht

De docent legde uit dat een grondrecht (in dit geval de vrijheid van

democratie, rechtsstaat en politiek. Minder dan jon-

geïnformeerd de HR binnen en met een gevoel van

meningsuiting) ook spanningen kan opleveren, zoals bij de cartoons van

geren in Scandinavische landen of in België. Ander

politieke machteloosheid. Ze zitten bovendien nog

de profeet Mohammed uit satirisch weekblad Charlie Hebdo. Vanwege het

onderzoek laat zien dat slechts 49 procent van de

middenin het proces van politieke volwassenwording.

laten zien (met ‘trigger warning’ vooraf) van een van de cartoons werd hij

ondervraagde 14-jarigen het belangrijk zegt te vinden

Hun tijd op de HR is dus best wel een goed moment

vermoord.

om in een democratie te leven.

om hierop door te pakken.



Burgerschap in het hbo is een vorm van eerstelijnszorg

Alledaags activisme, maak een verschil!

Marcel Mooijman heeft de taak het onderwijs op de

Om die evidente misvattingen, bijvoorbeeld over de

HR met burgerschap te infiltreren. Mooijman was tot

werking van de democratie, te herkennen heb je als

voor kort hoofd van de lerarenopleiding maatschap-

docent misschien extra kennis nodig. Mooijman: ‘Ik

pijleer. Nu werkt hij voor het college van bestuur uit

denk dat er interesse is onder docenten om meer te

hoe we dat manifest over burgerschap in de praktijk

leren over de democratie, over onze rechtsstaat, maar

kunnen brengen.

ook over de moeilijke onderwerpen die vaak terugkomen. Denk aan de holocaust, slavernijverleden,

Mooijman wil terughoudend zijn in het onder-

vrijheid van meningsuiting. Die onderwerpen goed,

wijs-als-duizend-dingen-doekje-denken. Hij pleit

historisch uitdiepen, dat geeft docenten echt hand-

niet voor burgerschapslessen in de curricula van alle

vatten.’

opleidingen of verplichte bijscholing voor docenten:
‘Je krijgt meer mensen in beweging als je uitlegt

Het zijn de onderwerpen die zomaar kunnen explo-

waarom je iets belangrijk vindt dan wanneer je het

deren en een docent – maar ook studenten – onze-

oplegt.’ Hij wil een toolbox samenstellen met kennis

ker kunnen maken. Burgerschap in het hbo is een

en vaardigheden, die docenten kunnen inzetten om

vorm van eerstelijnszorg. Machteloze studenten,

meer democratie in de klas te brengen. En hij wil dat

handelingsverlegen docenten, we zitten uiteindelijk

ze zich straks vrijwillig kunnen laten bijscholen in

allemaal in hetzelfde schuitje. En verhitte discussies

hun burgerschapskennis en -vaardigheden.

modereren vereist vaardigheid. ‘Wanneer gepolariseerde onderwerpen opspelen, dan zie je vaak dat de

‘Politieke interesse
komt niet zomaar
aanwaaien’

perspectiefwisseling ontbreekt. De ene groep kan zich
heel moeilijk verplaatsen in het perspectief van de
ander’, zegt Mooijman. Moeilijke gesprekken voeren
doe je dan ook niet alleen om spanningen weg te
nemen, legt Mooijman uit, maar ook om studenten te
leren van perspectief te wisselen. Dat is een cruciale
burgerschapsvaardigheid.

Discussies afbreken?

Om dat wisselen van perspectief te leren móet je

Het hbo kan aan burgerschap doen door erover te

met elkaar in gesprek. Nu heeft ‘praten’ in Nederland

praten in de klas, zo is de overtuiging van Mooijman.

een wat negatieve bijklank gekregen. Praten is slap.

Bijvoorbeeld wanneer een heftige nieuwsgebeurtenis

Voor softies. Theedrinken. Politici en bestuurders

tot discussie leidt in de klas. Wat doe je dan als do-

presenteren zichzelf liever als doortastend, slagvaar-

cent? De discussie afbreken en doorgaan met de les

dig, daadkrachtig! Maar als ‘toenemende polarisatie’

of die discussie faciliteren en modereren? Sommige

betekent dat de tegenpolen elkaar niet meer met

docenten vinden dat laatste misschien lastig.

woorden alleen bestrijden, als het geheimtaal is voor

Docenten moeten hun positie niet gebruiken om

‘toenemende kans op geweld’, dan kun je de taal van

hun eigen politieke opvattingen uit te dragen. Maar

de actie beter snel opbergen.

moet je extremistische opmerkingen in de klas dan
maar links laten liggen? Spanningen laten hangen?
Evidente misvattingen onbesproken laten?

profielen
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Ik kom in actie,
en wel hierom
Wereldverbeteraars. Idealisten. Activisten. We hebben er
veel van op de HR en een aantal van hen portretteren we
hier. Je hoeft het niet met ze eens te zijn, maar ze stáán
voor hun overtuigingen.
Jeroen Wijtkamp is student elektrotechniek,

eigenlijk niet zo’n verzorgingsstaat is. Je maakt

actief bij studentenvakbond STUUR en de

dingen mee die je niet mee wil maken, en het heeft

Communistische Jongerenbeweging (CJB).

impact op de menselijke psyche.
Ik vind het belangrijk dat de maatschappij er voor el-

‘Voor mij is activisme werkelijk je stem duidelijk ma-

kaar is, dus niet zoals nu waar eigenlijk iedereen min

ken, laten zien dat je daadwerkelijk van plan bent om

of meer geforceerd wordt om voor zichzelf te denken,

iets te gaan doen als je eisen niet worden ingewilligd.

en dat je alleen rijkdom kan bemachtigen over de rug

Ik ben bij de woondemonstraties geweest op verschil-

van een ander. We zien dat dat niet per se hoeft, want

lende plekken in het land. Maar ik ga ook naar andere

iedereen kan samenwerken. Zo kunnen we, samen,

demonstraties, zoals de jaarlijkse demonstratie op

verder bouwen aan ons menszijn.

1 mei voor sociale problemen. En ik was ook bij de
Klimaatmars.

Mijn ideaal is een wereld zonder differentiatie, ongeacht identiteit, hoe iemand eruitziet, wat iemand

Ik ben lid van de studentenvakbond STUUR, daarnaast

gelooft. Dat iedereen de basisbehoeften om te kunnen

ben ik al een jaar of vijf lid van de Communistische

overleven - denk aan eten en een dak boven je hoofd -

Jongerenbeweging CJB. Bij de afdeling Zuid-Holland

gewoon kan bevredigen. Armoede speelt op meerdere

van de CJB ben ik secretaris. Mijn interesse in de poli-

vlakken, denk aan werkende armen, zzp’ers die uitge-

tiek kwam toen ik een jaar of 16 was. Mijn moeder en

buit worden, de woningcrisis, et cetera. Of je uit een

mijn stiefvader waren net gescheiden. Er veranderde

arm gezin komt of niet, dat moet niet uitmaken. Het

een hele wereld. We kwamen in een sociale huurwo-

is best apart dat we in een rijk land leven, maar toch

ning terecht, terwijl we het eerst best goed hadden.

moet je je druk maken over wat je wel en niet koopt in

Financieel hadden we het heel zwaar. Dan ga je op-

de supermarkt.’

eens merken dat de verzorgingsstaat die wij hebben
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Duygu Yildirim is docent bij ondernemerschap

meer sociale cohesie in de wijken. Dit zijn allemaal

& retail management en sinds 2018

publieke banen bedoeld voor mensen met een afstand

gemeenteraadslid voor de PvdA. Bij de

tot de arbeidsmarkt. We hebben een pilot gedraaid en

gemeenteraadsverkiezingen staat ze weer op

na de verkiezingen zal blijken of er voldoende draag-

de lijst.

vlak is om ermee door te gaan.

‘Mijn politieke interesse ontstond tijdens mijn werk

‘Ik heb me ook
ingezet tegen
menstruatiearmoede’

als docent op de hogeschool. Ik zag studenten met
gescheiden ouders of meerdere bijbaantjes, sommigen hadden thuis zorgtaken of zelf op jonge leeftijd
al kinderen. Met goed onderwijs alleen kom je er
niet, zag ik, en dat is ook niet bedoeld om dit soort
problemen aan te pakken. Als je echt het verschil wilt
maken in de thuissituatie van mensen, dan moet je
op een positie terechtkomen waar je ook besluiten

Ik heb me ook ingezet tegen menstruatie-armoede.

kunt nemen. Dan moet je dus de stap maken naar de

Uit onderzoek blijkt dat een op de tien meisjes

politiek.

onvoldoende geld heeft voor menstruatieproducten,
en dat belemmert hen in studie en werk. We hebben

profielen
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De ideale samenleving is voor mij een samenleving

ervoor gezorgd dat het jeugdtegoed (geld voor

waarin iedere positie openstaat voor iedereen. Een

kinderen uit armere Rotterdamse gezinnen, te

inclusieve samenleving zonder drempels of muren

besteden bij specifieke winkels en in het ov, red.) nu

waarin mensen worden beoordeeld op wat ze kunnen

ook kan worden besteed aan menstruatieproducten.

en wie ze zijn – niet op hun geslacht of afkomst.

Daarmee is het probleem niet helemaal opgelost:

Belangrijk vind ik ook dat problemen of uitdagingen

ook veel meiden boven de achttien worstelen ermee.

binnen de samenleving niet op het individu worden

Ik vind daarom dat organisaties zoals scholen ook een

afgeschoven, in mijn perceptie hebben we een collec-

verantwoordelijkheid hebben. Als je budget hebt voor

tieve verantwoordelijk.

toiletpapier, dan kun je ook zorgen voor inclusieve

Het meest trots ben ik op wat ik tot nu toe heb bereikt

toiletten. Ik heb een motie ingediend waardoor de

in het experiment met wijkbasisbanen. Met dit initi-

openbare toiletten van het stadhuis en de stadswin-

atiefvoorstel wilden we kijken welke banen, die niet

kel inmiddels gratis menstruatieproducten hebben

door de markt worden gecreëerd, kunnen leiden tot

liggen.’

Ik kom in actie

Beeldreportage

‘Er is veel vergrijzing en daarom
is het belangrijk dat er jongeren
bij komen’

Armando Scheffer is eerstejaars bouwkunde en

die zelf weinig doen aan de situatie waarin ze zijn

vrijwilliger bij ATD Vierde Wereld Nederland.

terechtgekomen, kijk bijvoorbeeld naar de uithuisplaatsing van veel kinderen op basis van verkeerde

‘ATD Vierde Wereld is een organisatie die in de na-

informatie, zoals bij de toeslagenaffaire. Het is goed

sleep van de Tweede Wereldoorlog is opgericht in

als er een plek is waar je terechtkunt als je jong bent

Parijs om extreme armoede te bestrijden. Inmiddels

en door zoiets buiten de samenleving dreigt te raken.

zijn er afdelingen in landen over de hele wereld. Via
een vriend raakte ik betrokken, zijn vader zet zich al

Ik heb zelf ook geen makkelijke jeugd gehad. Door de

veertig jaar in voor ATD en kwam met het idee om

situatie thuis met strenge ouders, twee scheidingen

een jongerenteam op te richten. Er is veel vergrijzing

en veel verhuizingen, raakte ik een beetje in mezelf

en daarom is het belangrijk dat er jongeren bij komen.

gekeerd. Toen ik twaalf was ben ik uit mijn vaste om-

Inmiddels zijn we ongeveer een jaar bezig om dit op

geving weggerukt zonder dat ik afscheid kon nemen

te zetten.

van mensen. Dat gaf mentaal zoveel schade dat ik in
de put belandde. Die vriend van mij maakt een beetje

We focussen ons vooral op jongeren tussen de twaalf

hetzelfde mee: omdat hij zijn moeder verloor krijgt

en dertig jaar. We willen zomerkampen en weekend-

hij – net als ik destijds – therapie voor traumaverwer-

activiteiten gaan organiseren, maar zijn nog niet op

king. Ik denk dat het onderschat wordt wat voor im-

het punt dat we al een heel concrete visie hebben.

pact het kan hebben als je iemand verliest. Ook voor

Dat heeft meer tijd nodig. We willen uiteindelijk

jongeren die zoiets meemaken willen wij er zijn. Mijn

vooral kwetsbare jongeren bereiken die in brede zin

slogan zou zijn dat je de wereld niet kunt veranderen

te maken hebben gehad met tegenslag. Vaak kunnen

maar wel verbeteren.’
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Activisten
Ik
kom in actie
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Student civiele techniek Joost* is actief in de

weigeren op medische gronden. Soms zeg ik din-

medezeggenschap op de HR en protesteerde

gen om te provoceren, ik wil ook reacties uitlokken.

tegen de coronamaatregelen, waarbij hij de

Ik herken een patroon: er is een tweedeling tussen

wet overtrad.

wel- en niet-gevaccineerden. Polarisatie leidde eerder
tot de Holocaust. Ik verafschuw de QR-code én de

‘Ik merk dat ik radicaler word. Ik ben twee keer ver-

Holocaust. Ik wil waarschuwen voor de gevolgen van

oordeeld. Eenmaal voor het plaatsen van een politiek

polarisatie. Ik houd mijn protest bij verbale acties,

teken met graffiti op een gebouw. Dat was groeps-

ik haat geweld. Maar soms denk ik: misschien moeten

druk. Ik heb er spijt van. Ook ben ik veroordeeld

we een beetje rellen tegen het beleid.

voor opruiing via Facebook. Ik spoorde mensen aan

Sommige vrienden spreek ik niet meer, omdat ze zich

tot burgerlijke ongehoorzaamheid, nu voer ik een

niet willen associëren met dingen die ik op Facebook

taakstraf uit. Als dat klaar is, is het hoofdstuk voor

zet. Mijn werkgever waarschuwde mij om mijn “poli-

mij afgesloten. Ik zet mijn protest voort, maar bin-

tieke meningen” voor mijzelf te houden. Om de werk-

nen de wet. Zo ben ik lid geworden van Forum voor

sfeer goed te houden, houd ik mij daaraan. Ik heb er

Democratie.

geen problemen mee als werkgevers mij niet zouden
aannemen door mijn standpunten, want dan zou ik er

‘Soms zeg ik dingen
om te provoceren,
ik wil ook reacties
uitlokken.’

waarschijnlijk ook niet willen werken.
Je mag rellen en provoceren om problemen aan te
kaarten, maar je moet ook zelf deel uitmaken van de
oplossing. Ik ben daarom lid geworden van de medezeggenschapsraad, niet om te provoceren, maar om
problemen op te lossen. De hogeschool gaat ervan uit
dat iedereen keurig in vier jaar afstudeert, maar ik ben

Ik zie steeds meer polarisatie in onze samenleving.

langstudeerder. Er zou veel meer maatwerk moeten

Je ziet een deel dat het allemaal prima vindt, en

zijn voor studenten, daar zet ik mij voor in. Daarom

een deel dat verhardt. Als ik nu een protestdoek

draag ik nu bijvoorbeeld wel mondkapjes, ondanks

zou maken, zou ik waarschijnlijk een foto plaatsen

dat ik ertegen ben: ik heb een voorbeeldfunctie.’

van kinderen die zich buiten moeten afdrogen bij
zwemles en historische plaatjes uit de Holocaust.

* De naam van Joost is gefingeerd. Zijn identiteit is bij de

Dat is deels provocatie: ieder weldenkend mens ziet

redactie bekend.

het onderscheid tussen de Holocaust en mensen
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Student marketing of social business

kijkt. Het zag er heel grimmig uit. Het jongetje sprak

Sjoerd Eshuis zette zich in voor vluchtelingen in

vol enthousiasme: “We wachten op onze papieren,

Athene en Calais.

daarna gaan we naar Duitsland”. Maar diep van binnen weet je: Sudan wordt niet erkend als vluchtelin-

‘Ik ben niet het type dat de straat op gaat om te de-

genland. Hij zal dus nooit legaal in Duitsland komen.

monstreren. Ik volg de minor disruptive events, over

Plotseling breekt het beeld dat dit ‘normale kinderen’

humanitair werk. Een groot deel daarvan gaat over

zijn. Het maakte een diepe indruk.

het vraagstuk: hoe ziet de vluchtelingencrisis eruit?
Wij kregen de mogelijkheid om mee te werken in de

Ik vond persoonlijk de ervaring in Calais nog hef-

vluchtelingenkampen van Athene. Op het vluchte-

tiger. Op onze eerste ochtend hoorden we dat er in

lingenkamp Eleonas organiseerden we een sportac-

een nabijgelegen kamp een ontruiming plaatsvond.

tiviteit voor 150 kinderen. Voor ik aan mijn huidige

Politieagenten pakken vluchtelingen op en versprei-

studie begon heb ik eerst de pabo gedaan. Op het

den ze over het land, om ze te demotiveren om naar

eerste oog zie je geen onderscheid tussen de kinde-

Engeland te reizen. Vervolgens zijn ze met een bull-

ren hier in Nederland en daar in de kampen. Je komt

dozer over het kamp gegaan. De overige 250 vluch-

erachter dat het ook gewoon mensen zijn.

telingen hadden niks meer, behalve de kleding die ze
aan hadden en misschien een telefoon. Met de andere
studenten hebben we 100 tenten ingepakt en zijn we

‘Plotseling breekt het
beeld dat dit ‘normale
kinderen’ zijn’

erheen gereden. Ook hadden we kleding bij ons: het
was 4 graden boven nul.
We leven in een tijd waarin menselijkheid vrij zeldzaam is geworden. Ook in mijn opleiding gaat het regelmatig om persoonlijk gewin en winst. We verliezen

Dit beeld verging echter vlug wanneer wij vertrokken.

de menselijkheid uit het oog. Aan onze generatie de

Een jongetje uit Soedan vroeg mij of ik zijn woning

taak om dat te herstellen, om juist in onze rijkdom te

wilde zien. Het is ongelofelijk wat je aantreft. Een

kunnen delen met de rest van de wereld. We moeten

groep mensen stond voor een brandend vat om zich

de maatschappelijke winst boven de financiële winst

op te warmen, alsof je een oude Amerikaanse film

plaatsen.’
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‘Ik voel me geen
wereldverbeteraar en
houd sowieso niet van
vergezocht idealisme’

Nienke van der Tang is vierdejaars bedrijfskunde
en actief bij de SGP-Jongeren (SGJP) in
Alblasserdam-Papendrecht.
‘Wat zou er op mijn spandoek staan? Een van de
belangrijkste dingen vind ik het gezin als fundament
van de samenleving. Ik zie dat er momenteel veel
wanorde is in de samenleving. Vreemdgaan wordt

Ik voel me geen wereldverbeteraar en houd sowieso

bijvoorbeeld gepromoot, met mede daardoor ont-

niet van vergezocht idealisme, hoewel het hebben

wrichte gezinnen als gevolg. Ik denk dat we echt terug

van idealen wel belangrijk is. Veel mensen zoeken het

moeten naar de basis van een liefdevol gezin. Ik heb

alleen in iets heel groots; we moeten alle klimaatpro-

zelf het voorrecht gehad om in een liefdevol gezin op

blemen oplossen en in 2050 helemaal CO2-neutraal

te groeien met lieve ouders, en dat gun ik iedereen.

zijn. Maar dan denk ik: volgens mij vergeten we heel

Het zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen

veel dingen. We zijn zo op onszelf gericht dat we onze

zodat die ook weer de verantwoordelijkheid op zich

buurman van tachtig over het hoofd zien.

kunnen nemen om voor de volgende generaties te
zorgen. Dit staat aan de basis van een goede samen-

Er zijn zo veel eenzame mensen in Nederland, ik denk

leving.

dat daar een belangrijke taak ligt voor ons als samenleving. Ik ga eens in de paar weken bij een aantal
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Er zijn veel dingen aan de hand in onze maatschap-

ouderen op bezoek, en iedere keer sta ik weer versteld

pij waar ik mij als christen zorgen over maak, zoals

hoe dit gewaardeerd wordt. Oudere mensen, ook al

de afschaffing van de vijf dagen bedenktijd voor een

hebben ze nog zo veel sociale contacten, vinden het

abortus en abortus überhaupt. De SGP is een pro-life

heel fijn als anderen oprecht belangstelling tonen en

partij, wij willen voor ieder leven opkomen. Ik maak

luisteren. Als jongere breng je levendigheid mee en

me daarom zorgen als er op een nonchalante manier

dat wordt enorm gewaardeerd. Ik zou tegen iedere

wordt omgegaan met de, in mijn ogen, noodzakelijke

medestudent willen zeggen: probeer het eens, ga bij

tijd om na te denken over wat iemand doet met een

een oud buurvrouwtje op bezoek en kijk eens wat het

kindje in haar baarmoeder.

oplevert.’
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Marijn Prins is student marketing of social

gehoord worden. Ook mijn blogs voor Profielen zie ik

business, klimaatactivist, mede-oprichter van

als een soort activisme, ik schrijf bijvoorbeeld over

vakbond STUUR, actief bij GroenLinks en zat in

wat ik denk dat er in het onderwijs moet veranderen.

de medezeggenschap van zijn opleiding.

Studentenprotest had in de jaren ’60 veel impact, dat
kan nu ook.

‘Ik ben bezig met klimaat, wooncrisis, de studentenvakbond. Ik heb aan demonstraties meegedaan, or-

Ik wil het gevoel hebben dat ik iets bijdraag aan een

ganiseerde de grootste klimaatstaking van Nederland

betere wereld. De eerste 17 jaar van mijn leven was ik

en heb deelgenomen aan een blokkade van Extinction

totaal niet met deze onderwerpen bezig. Toen kwam

Rebellion. Daar ben ik ook door de politie wegge-

het moment dat ik bijna moest gaan stemmen en ik

sleept en in de haven gedropt, dat is een tactiek om

dacht: Ik weet helemaal niet waar ik het over heb.

activisten te verspreiden, apart om mee te maken. Ik

Ik was wel vegetariër geworden – oh ja, dat is ook nog

ben nu even minder actief als klimaatactivist, de frus-

een onderwerp van me. Ik ging toen in het bestuur

tratie is slecht voor mijn mentale gezondheid.

van de GroenLinkse jongeren, DWARS. In eerste instantie nog niet heel activistisch. Maar als je eenmaal

‘Studentenprotest had
in de jaren ’60 veel
impact, dat kan nu ook’

weet hoe je wilt dat de wereld eruitziet, kun je er niet
meer niet voor strijden.
Ik heb ook nog een poging gedaan een Green Office
(soort interne lobbyclub voor duurzaamheid, red.) op
te richten binnen de HR. Ik was idealistisch maar ik

Ik ben ook actief in de studentenvakbond STUUR.

kreeg het gevoel dat men het vooral zag als een mar-

Want aan de ene kant doet iedereen of ze naar stu-

ketingdingetje en niet echt van plan was daadwerke-

denten luisteren, maar uiteindelijk doen bestuurders

lijk duurzaamheidskwesties op te lossen. Van al mijn

wat ze willen en nemen ze de ervaring van studenten

thema’s vind ik klimaat nog steeds het belangrijkste.

te weinig mee. Ik vind de studentenvakbond LSVb

Want als de wereld eraan gaat, maakt de rest ook niet

heel tof, maar hbo’ers hebben daarin te weinig stem;

meer uit.’

uiteindelijk zijn het de universiteitsstudenten die
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Alledaags activisme, maak een verschil!
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Achtergrond
TEKST: EDITH VAN GAMEREN

‘Als je bepaalde kritiek hebt op
de opleiding, zit je snel met een
hoofddocent of opleidingsmanager
aan tafel.’

Wie bepaalt
wat jij leert?
Je herinnert je vast nog wel dat je je voor je opleiding
aanmeldde. Waarschijnlijk na een voorlichting waar
iemand je uitlegde hoe die opleiding zo’n beetje in elkaar
zat, een paar leuke highlights liet zien en je geruststelde
over de perspectieven op de arbeidsmarkt.

‘Aantrekkelijk zijn voor studenten’

Fta ontstond uit de opleidingen financial services

Ook sommige andere opleidingen hebben te maken

management en fiscaal recht en economie. De nieuwe

met landelijk vastgestelde kennis-eisen. Zo heb-

opzet wordt gefaseerd ingevoerd. ‘In jaar 3 zitten

ben aankomend financieel adviseurs in hun latere

de uitfaserende studenten uit het oude curriculum.

loopbaan te maken met certificeringen volgens de

Achter de schermen werken wij als een dolle om te

Wet financieel toezicht (Wft). David Bouman, docent,

zorgen dat volgend jaar ook het derde en vierde jaar

Je start en in de eerste weken komt er een vrachtwa-

Uitzonderingen zijn er wel in het hbo. Bijvoorbeeld op

afstudeerbegeleider en voorzitter van de curriculum-

“staan”, en zijn we het eerste en tweede jaar alweer

genlading nieuwigheid over je heen. Nieuwe organi-

de pabo, waar studenten in het derde jaar landelijke

commissie van finance, tax & advice (fta) legt uit dat

aan het evalueren en bijstellen. We proberen een

satie, nieuwe locatie, nieuwe mensen, nieuwe vakken.

kennistoetsen voor taal en rekenen moeten maken:

die opleiding geen ‘last’ heeft van landelijke eisen,

cultuur te ontwikkelen waarin studenten vragen dur-

Het is niet waarschijnlijk dat je onmiddellijk stilstaat

alle pabo’s dezelfde toets op hetzelfde ‘nationale’

al bieden ze wel Wft-cursussen aan. ‘Het is handig

ven te stellen over hun eigen leerproces en over de

bij wat je nou eigenlijk voorgeschoteld krijgt op de

moment. ‘Maar hoe je bij die kennisbasis komt, mag

dat studenten bij ons die landelijk erkende cursussen

opleiding.’ Soms zijn de lijnen kort: ‘De voorzitter van

route naar accountant, architect of autonoom kunste-

elke pabo zelf weten’, zegt onderwijsmanager Femke

kunnen volgen, en het bereidt ze voor op het “leven

de opleidingscommissie is momenteel een student

naar. Maar bedenk dat alles ooit door jouw docenten

Zweekhorst. ‘Wij hebben die leerlijnen zelf ontwor-

lang leren” dat een financieel adviseur moet doen’,

en ik ben toevallig ook zijn stagebegeleider’, merkt

en hun voorgangers is bedacht en dat er talloze alter-

pen.’

zegt hij. ‘Maar uiteindelijk kunnen wij als opleiding

Bouman op.

alles zelf bepalen. Er zijn landelijk profielen afgespro-

natieve wegen mogelijk zijn, en dat je als student ook
invloed kunt hebben op het programma. Want in het

Ook landelijke, ‘harde’ eisen laten dus ruimte over.

ken, maar het raamwerk daarvan is abstracter dan

Commercieel of bomen knuffelen?

hbo is het curriculum niet in beton gegoten, zoals dat

Die gebruikt Zweekhorst voor ‘haar’ studenten – ze

voorheen en biedt dus meer vrijheid. Je wilt aantrek-

Student commerciële economie Sjoerd Eshuis is

wel het geval is in het basis en voortgezet onderwijs.

gaat vooral over de deeltijders en zij-instromers –

kelijk zijn voor de student en goed aansluiten op het

binnen zijn opleiding marketing of social business

Daar stelt de overheid doelen vast, leren alle scholie-

bijvoorbeeld om meer oefentijd in te lassen voor de

beroepenveld.’

nauw betrokken bij het nadenken over het curri-

ren zo’n beetje hetzelfde en doen ze hetzelfde lande-

kennistoetsen, waar deze doelgroep zich korter op

lijke eindexamen.

kan voorbereiden. Ook studenten hebben een vinger

Om voor dat laatste te zorgen wil de opleiding een

zit je echt de kwaliteit te waarborgen’, zoals hij het

in de pap, via studentenevaluaties, de opleidingscom-

community vormen met het werkveld en op die ma-

samenvat. ‘Ik heb wel het geluk dat dit een kleine

missie die gevraagd en ongevraagd advies geeft, de

nier samen studenten opleiden. Studenten praten

opleiding is, we hebben zo’n vijftig studenten’, zegt

klassenvertegenwoordigers en een nieuw op te tuigen

mee in de opleidingscommissie en instituutsmede-

hij. ‘Als je bepaalde kritiek hebt op de opleiding, zit je

studentenpanel. ‘We gaan hen vragen wat ze van het

zeggenschap, en natuurlijk via de studentenevalua-

snel met een hoofddocent of opleidingsmanager aan

onderwijs vinden. Zo hebben we een grotere basis dan

ties.

tafel.’ En zo kan er soms snel iets geregeld worden.

‘Hoe je bij die
kennisbasis komt, mag
elke pabo zelf weten’

culum. Hij zit in de opleidingscommissie en ‘daar

alleen de klassenvertegenwoordigers.’

‘Bij het jaarlijkse bekijken van het Onderwijs- en
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‘Frisse
blik’

Wie bepaalt wat jij leert?

Achtergrond

Examenreglement viel bijvoorbeeld op dat je voor je

Advertising-student Philip Gebben bemoeide zich

effect, je gaat bewuster nadenken over je opleiding.

op het niveau van het curriculum maar ook op het

propedeuse niet cum laude kon slagen. Dat hebben

actief met de inhoud van zijn studie, die inmiddels

Puzzelstukjes vallen eerder op hun plek. Binnen de

niveau van de docenten en lesplannen.’ Om die

we aangekaart, ik mocht meteen een memo sturen

‘advertising & beyond’ heet. Gebben dacht mee over

vrijheid die er al is op de Willem de Koning ben ik nog

snelheid ook in de uitvoering te maken, werkt het

naar het college van bestuur en vervolgens werd dat

het nieuwe programma, waar ook activisme een plek

beter gaan nadenken over wat de school me te bieden

goed om les te geven in teams, waarbij docenten

geregeld.’

in moest krijgen. ‘In plaats van Coca Cola aan de man

heeft. ’

elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren.

brengen, bijdragen aan iets dat er echt toe doet’, vat

Op dit moment zijn ze bezig het domein digital eco-

Gebben samen. ‘We hebben een week lang met circa

Frisse blik op witte mannen

nomy meer in het curriculum te laten terugkomen, en

tien studenten en docenten elke dag aan het curricu-

Gebben merkte dat het proces van curriculumver-

om de opleiding duidelijker te positioneren. ‘Welke

lum gewerkt. Vrijwillig, iedereen vond het leuk; zoiets

betering slaagde door het uitwisselen van visies op

kant gaan we op: commercieel, of bomen knuffelen?

aan studenten verplichten gaat niet werken. Ik vond

het vak. ‘De toekomst van de opleiding draait om het

Dat zit natuurlijk allebei een beetje in onze oplei-

het best moeilijk, ik dacht: Ik kom net kijken, wat

verenigen van verschillende visies op advertising van

ding.’ Hij merkt wel op dat in de onderhandelingen

weet ik er nou van? Maar voor docenten was het zeker

studenten en leraren. Deze wat abstractere benade-

kleine dingen vaak makkelijk worden ‘weggegeven’

nuttig om te horen wat studenten nou eigenlijk ver-

ring heeft ons erg geholpen om tot tastbare punten te

door de hogere machten, maar dat grotere verande-

wachten, waar ze beter in willen worden. Ze konden

komen in plaats van te zeuren over kleine dingen die

ringen niet zomaar tot stand komen. ‘Maar alsnog is

hun ideeën spiegelen aan de jonge generatie, dat was

niet goed gaan. Dat docenten openstaan naar studen-

het goed te weten dat je je uit kunt spreken.’

denk ik het grootste voordeel. Zo merkten ze bijvoor-

ten toe is wel cruciaal hierbij.’

‘Inclusiviteit staat hoog op de agenda van de hele
academie.’

‘Veel docenten wisten al
dat we op dit gebied meer
moesten doen, maar door
de studenten komt het in
een versnelling.’

beeld dat wij studenten advertising allang zagen als

‘Docenten konden hun ideeën aan
ons spiegelen’
Het curriculum van de kunstopleidingen wordt

regelmatig ververst, legt ginger coons*, docent bij
verschillende WdKA-programma’s en lid van de

curriculumcommissie, uit. De afzonderlijke lesplan-

nen van de vakken worden in principe elk jaar onder
handen genomen. Naast de gezamenlijk met ande-

“beyond”, van ons had het niet zo hoeven heten.’

Ook de inclusiviteit van het curriculum is op de

Willem de Koning een belangrijk thema. ‘Het curricu-

‘Het heeft voor mij
bijgedragen aan een
diepere betrokkenheid
bij de school.’

lum van advertising is ooit gemaakt door voorname-

lijk witte mannen’, zegt Gebben. ‘Het is goed om daar
eens met een frisse blik naar te kijken.’

Dat studenten daarin een grote rol speelden is duidelijk voor ginger coons. ‘Inclusiviteit is een belangrijk

onderwerp’, zegt ze. ‘Het speelt een rol in veel van de

re academies afgesproken eindcompetenties, ligt er
weinig vast in de opleiding en voor studenten is er

Nadenken over het curriculum doe je vaak niet echt

theorie, de “canon of dead white men” is een herken-

veel vrijheid om hun route uit te stippelen naar het

voor jezelf: wijzigingen worden meestal pas door-

baar issue.’ Het onderwerp is snel opgekomen in de

diploma. In elke onderwijsperiode is er halverwege

gevoerd als je zelf het betreffende jaar of vak al

laatste tien à vijftien jaar: ‘vooral omdat studenten er

een evaluatie met klassenvertegenwoordigers, docen-

hebt afgerond. Niet erg, vindt Gebben: ‘Het heeft

zo gepassioneerd over zijn. Veel docenten wisten al

ten en opleidingsmanager om te bespreken wat wel

voor mij bijgedragen aan een diepere betrokkenheid

dat we op dit gebied meer moesten doen, maar door

* Op haar verzoek wordt de naam van ginger coons

en niet werkt.

bij de school. En betrokken zijn heeft een positief

de studenten komt het in een versnelling. Niet alleen

zonder hoofdletters geschreven

Alledaags activisme, maak een verschil!

Column
TEKST: OKKE DE JONG
FOTO: PAUL VAN DER BLOM

De dienaar van het volk
Veel mensen vinden het raar als je gaat demonstreren.

zo bang voor protesterende boeren, dat ze harde

Je bent al gauw een ontevreden oproerkraaier of

beslissingen over de stikstofuitstoot uitstellen. De

werkschuw tuig. Maar dat frame is ooit bedacht door

#MeToo- en de Black Lives Matters-protesten hebben

machthebbers, die begrijpen dat ze hun macht heel

voor veel veranderingen gezorgd. En je hoeft met

snel kwijtraken als er genoeg mensen in opstand

je protest niet eens iedereen te overtuigen: als een

komen. Want de echte macht ligt altijd bij het volk.

relatief klein percentage van een groep mensen een

Wij, het volk, bepalen wie ons regeert. En als onze

nieuwe maatschappelijke norm onderschrijft, dan

regering even ‘vergeet’ dat zij het volk dient? Dan is

wordt een omslagpunt bereikt waarop iedereen in de

het onze plicht om in opstand te komen.

groep volgt.

Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat onze

Waar zou je tegen moeten protesteren? Nou, kies

regering niet langer het volk dient. De neoliberale

maar uit: het coronabeleid, de gevolgen van de

regering neemt de belangen van multinationals,

toeslagenaffaire, de wooncrisis, de bezuinigingen

huisjesmelkers, belastingontduikers, vermogenden

in de jeugdzorg, de tweedeling in de maatschappij,

en vervuilende fabrieken heel serieus. Maar de

discriminatie, klimaatverandering … En wat dacht je

mantelzorgers, verpleegkundigen, leraren, studenten,

van die fooi van 1000,- die je ‘ter compensatie’ krijgt

middenstanders, pakketbezorgers, zzp’ers, kortom:

voor het leenstelsel, terwijl je straks tienduizenden

het volk? Die hoeven van de regering niets te ver-

euro’s schuld hebt? Pik je dat zomaar? Nee, toch?

wachten. Sterker nog, als je een foutje maakt met wat

Kom dan in opstand. En herinner de regering eraan

formulieren, dan maakt de regering je helemaal

wie zij dient.

kapot. Protesteer je vreedzaam tegen een bedrijf dat
de toekomst van je kinderen bedreigt? Dan krijg je
een knuppel in je nek.
En toch moeten we dapper genoeg zijn om in opstand te komen. Want dankzij de protesten van een
klein groepje activisten is zwarte piet binnen tien jaar
uit Nederland verdwenen. Onze huidige regering is

Okke de Jong is hogeschooldocent en
coördinator van het Excellentieprogramma
van de Rotterdam Academy.

Achtergrond
TEKST: JOS VAN NIEROP
BEELD: EUGÈNE DELACROIX, ‘LA LIBERTÉ
GUIDANT LE PEUPLE’ (1830), BEELDBEWERKING
DEMIAN JANSSEN

Problemen
met de HR?
Kom in actie!

Er zijn veel wegen naar invloed op de
Hogeschool Rotterdam. Sommige –
zoals de medezeggenschap - zijn in de
wet verankerd, andere wat spontaner
en misschien ‘activistischer’.
‘Als mensen mij een activist vinden, vind ik dat een
groot compliment’, zegt Sam van Leeuwen. De student aan de lerarenopleiding zat de afgelopen jaren
in de medezeggenschapsraad van ‘zijn’ instituut (de
imr) en van de hele Hogeschool Rotterdam (de cmr).
Namens die laatste raad pleitte hij in november voor
het actief gebruiken van genderneutrale aanspreekvormen. Vooralsnog tevergeefs want het college van
bestuur zegt dat het niet op het maatschappelijk
debat wil vooruitlopen en het onderwerp eerst ‘wat
diepgaander wil bespreken’.

profielen

156 - 2022
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Problemen met de HR? Kom in actie!

Achtergrond

‘Flauw’, noemt Sam deze opstelling, een paar weken

op welk gebied dan ook, zoals medezeggenschap en

Het actievoeren, dat begon met reuring op onder

na de bewuste vergadering. ‘Er worden door het be-

bestuurswerk. Ik heb weleens van een docent de vraag

andere Instagram en uiteindelijk de directie en het

stuur altijd zoveel dingen vooruitgeschoven. En deze

gekregen waarom ik dit doe, terwijl ik ook sneller kan

college van bestuur bereikte, had zin. Gedupeerde

discussie, die loopt al tien jaar. Ook op de HR wordt

afstuderen. Maar ik wil leren, ook van het werk als

studenten kwamen in aanmerking voor een schade-

erover gesproken, merkte ik door er met anderen over

medezeggenschapper’, zegt de zesdejaars.

vergoeding; een commissie – met daarin ook imr-leden – bepaalde wie iets zou ontvangen en hoeveel dat

te praten; niet iedereen identificeert zich als man of
vrouw. Ik hoop dat door mijn voorstel en de artike-

Sam van Leeuwen is van de ‘politieke kant’ van het

zou zijn. Van Leeuwen: ‘Die commissie legde ook uit

len erover op Profielen het gesprek wordt gestart.’ Hij

activisme, zegt hij. ‘Dat past beter bij mij. Je vast-

waarom er bij de opleiding bepaalde besluiten waren

laat het er ook na zijn vertrek uit de cmr – hij hoopt

houdend ergens voor inzetten.’ Dat doet hij ook via

genomen. Dat was eerder niet gedaan en daardoor

komende zomer af te studeren – niet bij zitten. ‘Ik

STUUR, de vorig jaar opgerichte Rotterdamse stu-

werden studenten boos. Het is tekenend voor de or-

hoop dat het onderwerp door een ander cmr-lid wordt

dentenbond die zich onder andere inzet voor (meer)

ganisatie dat er besluiten worden genomen over de

overgenomen. Ik houd in elk geval wel contact.’

studentenhuisvesting. Medezeggenschap, politiek,

hoofden van studenten heen. Uitleggen geeft rust, en

het heeft echt zin, ervaart de student. ‘In de cmr kan

daar hebben we als imr, via de genoemde commis-

ik alles zeggen wat ik wil. En zo’n onderwerp als

sie, aan bij kunnen dragen.’ Problemen, zoals die bij

genderneutrale aanspreekvormen is in elk geval op

maatschappijleer, moeten opgelost worden, stelt de

de agenda gezet.’ Als voorzitter van de imr van de le-

vroegere imr-voorzitter. ‘En als het niet wordt opge-

rarenopleidingen hamerde Van Leeuwen er bij de di-

lost, moet je niet stoppen met zeuren.’

‘Zo’n onderwerp
als genderneutrale
aanspreekvormen is
in elk geval op de
agenda gezet.’

recteur op dat zij besluiten met de medezeggenschap
moest delen, ook als het om besluiten gaat waarop
de imr misschien geen instemmingsrecht heeft. Zij
zou dat alsnog moeten doen als adviesvraag of als

Medezeggenschapsactivisme: de
politieke kant

klankbord. ‘Omdat wij het beter willen maken. Het is

De student zat op de middelbare school al in de

Ik heb gemerkt dat je alleen iets voor elkaar krijgt

medezeggenschap van zijn school. Hij is nieuwsgie-

als “het formele” wordt aangehouden. Dus dat je je

rig naar de vraag hoe organisaties in elkaar zitten

bijvoorbeeld houdt aan termijnen waarop iets bekend

en vindt het leuk ‘dat je als persoon echt iets kunt

moet worden gemaakt.’

ook belangrijk om daarbij op procedures te hameren.

‘Het is tekenend voor
de organisatie dat
er besluiten worden
genomen over de
hoofden van studenten
heen.’

derde persoon – ook werkzaam op de WdKA – laat
Profielen weten dat de mensen achter het account
daadwerkelijk werkzaam zijn op de WdKA. Een maand
later maakt het Instagram-account reclame voor
specifiek drie WdKA-medewerkers die zich kandidaat
stellen voor de instituutsmedezeggenschapsraad.
Het drietal zit nu in de imr. Simon Kentgens is een

Meme-activisme over salarisschaal 10

van hen. Hij stelt de ‘salarisschaal-kwestie’ belang-

Insta-activisme over opleidingsleed

Op de Willem de Kooning Academie stoppen ze

rijk te vinden en heeft erover contact met ‘WdKA-

studenten er baat bij hebben, ze worden er vaak niet

‘Sam’s’ imr kreeg afgelopen jaar te maken met actie-

vooralsnog ook niet met ‘zeuren’. Toen Profielen

teachermemes’. ‘Het moet worden aangepakt.’

over bevraagd.’

voerende studenten die klaagden over chaos bij de

afgelopen oktober berichtte over wat de Algemene

veranderen’. Van Leeuwen: ‘Want als er beleid wordt
gemaakt, wordt er niet altijd gekeken of leerlingen of

lerarenopleiding maatschappijleer. Dat klagen deden

Onderwijsbond AOb vindt van de inschaling van

Uit de informatie die teachermemes inmiddels ver-

Inclusiviteit en genderneutrale aanspreekvormen zijn

ze onder andere via Instagram en door Profielen te

docenten met een masteropleiding in salarisschaal

zameld heeft wordt onder andere duidelijk dat er

niet de enige onderwerpen die Van Leeuwen interes-

benaderen. In een later stadium, toen het ging over

10, werd dat opgepikt door het Instagramaccount

verschillende docenten bij de WdKA werken die zijn

seren. In de cmr hield hij zich ook bezig met de kwa-

het compenseren van de gedupeerde studenten, werd

WdKA-teachermemes. Op het account werd het arti-

ingeschaald in schaal 10 terwijl ze meewerken aan de

liteitsafspraken en met studentsucces, in plaats van

ook de imr erbij betrokken. Zo was Sam namens de

kel gepost. Memes op het account laten zien dat het

ontwikkeling en herziening van curricula, iets waar-

studiesucces. ‘Ik snap vanuit de bekostiging (onder-

imr aanwezig bij een bijeenkomst met onder meer

onderwerp hier al langer leeft.

voor je schaal 11 moet krijgen. ‘Er zijn zelfs collega’s

wijsinstellingen krijgen geen geld van het Rijk voor

collegevoorzitter Bormans. ‘We hebben de verhalen

langstudeerders, red.) dat het accent ligt op studie-

van studenten aangehoord en hebben laten zien dat

Als Profielen contact zoekt blijken de personen achter

voor schaal 9, terwijl ze een master hebben.’ Ook zij

succes. Maar kijken naar studentsucces is beter voor

ze naar de imr kunnen komen als er problemen zijn.’

de Instagrampagina alleen anoniem vragen te willen

worden gevraagd curricula te ontwikkelen. ‘Sommige

beantwoorden. Een door de personen ingeschakelde

collega’s zijn bang om zich erover uit te spreken’.

de student. Dat gaat over je algemene ontwikkeling

die als werkplaatsdocenten in de “stations” werken
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Het Panel

Het ‘meme-activisme’ op de WdKA lijkt inmiddels de

Bij Luc Vermaat is dat vooralsnog niet gebeurd. De

weg te hebben gevonden naar de medezeggenschap.

student aan de lerarenopleiding werd vorig jaar

De imr is de formele gesprekspartner van de insti-

beticht van plagiaat omdat hij in een bijlage in zijn

tuutsdirecteur Jeroen Chabot van de WdKA en zal

werkstuk de bronvermelding was vergeten. Met hulp

het onderwerp zeker bij hem aankaarten, vertelt ook

van zijn vader Dirk Vermaat, die advocaat is, stapte

Pendar Nabipour, een van de drie imr-leden die door

Luc niet alleen naar het college van beroep maar ook

teachermemes werd gepromoot. ‘De “schalenkwestie”

naar het CBHO, het landelijke college van beroep voor

komt bij collega’s vaak ter sprake. Voor mij is het een

het hoger onderwijs. Ook een civiele rechtszaak ligt

van de zaken waar we als imr mee aan de slag moeten.

in het verschiet. Vader en zoon Vermaat vinden onder

Hoe we dat gaan doen weten we nog niet. En ik weet

andere dat de HR een onjuiste definitie van plagiaat

ook niet hoeveel de imr te zeggen heeft. Maar we

hanteert, eentje waarbij ook het onbewust vergeten

kunnen op z’n minst aandringen op discussie erover.’

een bron te vermelden als plagiaat wordt gezien. Dat
is een veel ‘strengere’ opvatting dan bijvoorbeeld

Rechtszaak-activisme over plagiaat

in het strafrecht. Het college van beroep is het daar

Studenten komen ook individueel in actie als ze het

niet mee eens, luidde het oordeel eind vorig jaar.

niet eens zijn met besluiten van hun examencommis-

‘De Hogeschool Rotterdam hanteert een gangba-

sie, bijvoorbeeld over een cijfer. Dat kun je bij die

re definitie’, stelt het college. ‘Waarbij bijvoorbeeld

examencommissie betwisten en als dat geen bevre-

geen sprake is van een delict in strafrechtelijke zin.’

digend resultaat oplevert kun je naar het college van

Het gaat om fraude ‘in wetenschappelijke of onder-

beroep voor de examens. Dat is een onafhankelijk

wijskundige zin’. Als de student een bronvermelding

college van de HR met een externe voorzitter. Zij

vergeet, of dat nou bewust of onbewust gebeurt, kan

bekijkt, als een soort rechtbank, of het besluit van een

de docent niet goed ‘het kunnen en kennen’ van de

examencommissie rechtmatig is. Het komt met enige

student beoordelen.

regelmaat voor dat een examencommissie hierna een
besluit moet herzien.

‘Ik kan niet zo goed tegen
onrecht, dat heb ik nooit
gekund.’

TEKST: EDITH VAN GAMEREN
ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

De stelling:

‘Manieren voor studenten
om invloed te hebben zijn
niet meer van deze tijd’
In de jaren zestig kwamen studenten in actie
voor inspraak en ontstonden allerlei vormen
van democratische medezeggenschap. Die zijn
er sindsdien, maar de belangstelling voor de
medezeggenschap wordt kleiner en kleiner terwijl
studenten soms via sociale media of petities wel
(al dan niet succesvol) proberen iets te veranderen
op school.
Yoeri Meulemans:

Dat Luc het daar niet bij laat zitten en naar het landelijke CBHO stapt doet hij voor zichzelf maar ook
voor andere studenten ‘die niet de middelen hebben

De stelling die we aan het Panel voorlegden:
De manieren voor studenten om invloed te hebben
op de hogeschool zijn niet meer van deze tijd.

‘Studenten beter informeren’
Student civiele techniek

om dit soort misstanden (dat van de onjuiste definitie

‘Ik ben van mening dat de

van plagiaat, red.) aan te vechten.’ Luc: ‘Ik kan niet zo

medezeggenschap nog steeds

goed tegen onrecht, dat heb ik nooit gekund.’



hartstikke van deze tijd is.
Als lid van de imr (instituuts
medezeggenschapsraad) zou ik
het namelijk zeer onpraktisch
vinden om deel uit te maken van
een systeem waar ik niet in zou
geloven.
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Het Panel

‘Ik zou studenten
betrekken bij het
vormgeven van het
curriculum’

van informatie halen. Er zijn

Ik heb getwijfeld om in de

de imr afneemt, is vooral te

georganiseerde evaluaties, om

medezeggenschapsraad te gaan

wijten aan hoe studenten hierin

bijvoorbeeld cursussen voor het

om invloed uit te kunnen oefenen,

onderwezen worden. Op school

volgende jaar bij te stellen. Er blijft

maar ik kreeg vanuit berichtgeving

leer je eigenlijk alleen maar om

veel liggen. Medezeggenschap

op Profielen het gevoel dat de cmr

volgzaam en gehoorzaam te zijn,

moet volgens mij vorm krijgen

zich vooral focust op discussies

en kritiek uiten is uit den boze.

door participatie te organiseren

over veganistische schoolkantines,

Door deze manier van lesgeven

en te erkennen met studiepunten.

papieren rietjes, regenboogvlaggen

neemt ook het ondernemerschap

Studenten méér als peercoach

en diversiteitsweken. Hoewel
ik dit belangrijke onderwerpen

Rachel Geleijnse:

Dat de belangstelling voor

bij jongeren af, en vinden ze het

Ed Meesters:

inzetten, méér als assistent van

allemaal eigenlijk wel prima.

‘Participatie erkennen met

een docent in lagere groepen,

vind en het toejuich dat de

‘Is solliciteren niet beter dan

studiepunten’

mee laten schrijven aan de

Hogeschool Rotterdam zich focust

stemmen?’

Docent social work

studiehandleiding, lid laten

op progressief voorbeeldgedrag,

Lerarenopleiding geschiedenis

zijn van examencommissie,

hebben de onderwerpen persoon-

sollicitatiecommissie enzovoort.’

Mijn advies aan de hogeschool
zou zijn om studenten al vanaf
het eerste jaar in het proces van
de medezeggenschapsraad mee

‘Ik vraag me af of we niet

lijk voor mij totaal niks te maken

‘Zelf heb ik eigenlijk nooit

te nemen. Een collectieve slc-les

zoveel geïnstitutionaliseerd

met míjn ervaring van onderwijs

verder gekeken dan de klassen-

zou daar bijvoorbeeld een goede

hebben, dat de student vooral

en míjn voorbereiding op het

Joan Nunnely:

vertegenwoordiger, omdat ik

opmaat voor zijn.

consument behoort te zijn, en

werkveld.

‘Studenten een rol geven in

altijd dacht dat hij of zij mij

lesgeven’

vertegenwoordigde en eventuele

Docent superdiversiteit RAC

tips en tops direct naar de sectie

Ik geloof echt in de toekomst

Het activisme waar ik voor sta

we eerder reageren op klachten

van de medezeggenschapsraden,

dan studenten daadwerkelijk te

is gericht op de kwaliteit van

maar dan moet je studenten

betrekken.

onderwijs en de aansluiting met

Vertegenwoordigers zijn

ga mij hier in elk geval in mijn

géén vertegenwoordigers, als

medezeggenschapsraad hard voor

zij bedolven worden onder

heb ik klachten ingediend over

maken.

stukken, en er geen cultuur is

subjectieve manieren van toetsen,

Bijvoorbeeld door ze een ambassa-

Ivo van Dalen:

peperdure boeken die verplicht

deursrol te geven waarbij ze vanuit

ik zelfs op de HR-site gaan zoeken

‘Focussen op kwaliteit van

zijn maar nooit gebruikt worden,

hun studie input kunnen geven.

naar de medezeggenschapsraad.

onderwijs’

toetsen die docenten direct van

Maar ook zou ik ze betrekken

Ik had geen idee welke namen

Student finance & control

het internet hebben geplukt,

bij het vormgeven van het

en gezichten hierbij hoorden.

onduidelijke communicatie naar

curriculum.’

Ergens wordt de waarde van een

‘Ik geloof in de toekomst van de
medezeggenschapsraden, maar dan
moet je studenten wel voldoende
informeren’

het werkveld.

gaan. Blijkbaar vind ik het dus

ook voldoende informeren. Ik

In mijn drie jaar als student

‘Ik zou studenten meer een rol

ergens vanzelfsprekend dat dat

geven in het lesgeven en betrekken

allemaal ergens anders geregeld

bij besluitvormingsprocessen.

wordt.
Voordat ik dit stukje schreef ben

‘Ik ben het met de stelling eens.

studenten toe en vakken waarbij

medezeggenschapsraad misschien

De manieren voor studenten

de ingevulde lage enquête-scores

niet genoeg benadrukt. Misschien

om invloed te hebben op de

na evaluatie achteraf helemaal

is af en toe een mailtje sturen niet

hogeschool zijn niet meer van

niet bekeken werden totdat er een

meer genoeg. Studenten maken

deze tijd: we zouden juist weer

klacht over werd ingediend dat er

gebruik van social media om hun

een beetje terug in de tijd moeten.

helemaal geen les in gegeven was.’

wensen en tips voor verandering
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te laten blijken. Laat geregeld zien

neus. Het management bepaalt

kan je op meerdere plekken in

waar de medezeggenraad zich mee

uiteindelijk wat er gebeurt.

het gebouw zo’n apparaat zetten

bezighoudt, maak het zichtbaar,

Tenzij je aan kunt tonen dat

waar de student zelf naar toe kan

zoek meer verbinding maar ook

de medezeggenschapsraad wel

lopen om feedback voor z’n eigen

meer inspraak. Ik denk dat de

degelijk invloed heeft. Wanneer

opleiding of hogeschoolbreed

waarde ervan dan sneller wordt

dat je lukt motiveer je ook meer

te geven. De drempel om dit te

gezien.

mensen om er deel van uit te

doen is - vanwege de snelheid,

maken.’

anonimiteit en de manier - flink

Daarnaast vind ik het stemmen

lager.’

op iemand ook dubbel. Als minder
mensen jouw gezicht kennen
betekent dit vaak dat er minder
op jou gestemd zal worden, terwijl
dit niks met je kwaliteit te maken
heeft maar meer met populariteit.
Zelf vind ik dit ook niet meer
bij deze tijd passen. Is het niet
aantrekkelijker om een sollicitatie
te moeten doen?’

Zeyad Al Mumar
inzetten’

Ernst Ariaan van der
Giessen

Student bedrijfskunde

‘Veel meer mogelijk als

‘Methode als “feedback smiley”

studenten zich verenigen’
‘Ik denk dat meedoen aan de imr

Docent Rotterdam Business

voor vele studenten iets te formeel

School

(en misschien ook tijdrovend
is). Ik geloof wél dat iedere

‘Ik ben het niet eens met de

student een verbeterpunt heeft

stelling. Ik geloof dat wanneer de

en dat graag met de opleiding

studenten zich zouden verenigen

Johan Fontijn

wil delen. Toch houden ze dat

er veel meer mogelijk zou zijn.

‘In ogen van veel mensen een

vaak voor zichzelf, om wat voor

Wat zou anders moeten? Er zou

wassen neus’

reden dan ook. Ik denk dat de

vanuit de organisatie veel meer

Docent Rotterdam Business

methode “feedback smiley” (korte

signalering moeten ontstaan,

School

tevredenheidsmeting met emoji’s,

deze omzetten naar beleid om

red.) met de mogelijkheid een

het onderwijs organisch te laten

‘Medezeggenschap is in de ogen

korte tekst toe te voegen, goed bij

vernieuwen.’

van veel mensen een wassen

de doelgroep past. Als hogeschool
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