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Acupunctuur
Sinds enkele maanden ben ik een geregelde
bezoeker van een traditioneel Chinese
acupunctuurshop. De winkel wordt gedreven
door een echtpaar. De vrouw, Yuzhou, is de
acupuncturiste, de man is kunstenaar en
heeft in de winkel verschillende muurschilde-
ringen gemaakt van koningin Beatrix, want
‘Beatrix mooooie vrouw’. De zaak wordt
bezocht door een dwarsdoorsnede van de
Rotterdamse bevolking: Surinamers,
Antillianen, Kaapverdianen, Chinezen natuur-
lijk, zwaar gesluierde Turkse vrouwen en
autochtone Nederlanders. Maar goed, Yuzhou
en ik kwamen er al snel achter dat er twee
dingen zijn die ons binden: we zijn beiden
geboren in 1963 en dus konijnen (‘aaaardige
mensen, konijnen, heeeel sociaal’, zichzelf
en daarmee ook mij een pluim op de hoed
zettend), en we zijn beiden moeder van twee
zoons. Daarmee was de vriendschap gesloten
en komt het gesprek bijna wekelijks op onze
kinderen in relatie tot onderwijs. Haar oudste
zoon gaat inmiddels naar het Erasmiaans
Gymnasium en haar jongste zoon moet en
zal daar ook naartoe, ook al kreeg hij op basis
van de Cito-toets een havo-advies. Ik zag haar
ontreddering toen ze de Cito-uitslag hoorde
en haar verbetenheid waarmee zij het
Erasmiaans probeerde te overtuigen haar
zoon toch te plaatsen, wat haar overigens
inmiddels is gelukt. Op mijn relativerende
opmerkingen dat een kind dat niveau wel
moet aankunnen, schreeuwde ze (want hoe
klein en tenger ze ook is, ze praat bijna nooit,
maar schreeuwt meestal), me met een
priemende vinger aanwijzend: ‘Jij moet
goede moeder zijn, jouw kinderen ook naar
Erasmiaans. Jij daarvoor zorgen!’ Tja. Met de
veronderstelling dat ‘alle Chinezen’ zo
prestatiegericht zijn, begonnen wij op de
redactie aan deze China-special. En inderdaad
kwamen we meer van dit soort verhalen
tegen, maar ook hele andere. Zoals dat van
een Chinese student die zegt: ‘Zo Chinees ben
ik helemaal niet. Ik eet graag kroketten en
hamburgers.’ Bijna tweehonderd
nationaliteiten in onze stad, met daarbinnen
weer talloze cultuurverschillen. Het is deze
schakering die een stad als Rotterdam nog
steeds eindeloos interessant maakt.
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Redactioneel

NIVRA-Nyenrode School of Accountancy & Controlling

KOM NA AR DE OPEN DAG OP 9 JUNI OP UNIVERSITEIT NYENRODE

Bij de universitaire deeltijdopleidingen van NIVRA-Nyenrode gaan beroep en studie hand in hand. Je werkt als assistent-accountant of 
-controller en daarnaast ben je gemiddeld één dag per week student. Je werkgever betaalt je studie en na de opleiding liggen de carrière-
kansen voor het oprapen. Meer weten over Managerial Controlling en onze Masters of Science in Accountancy en Controlling?
Meld je dan aan voor onze open dag op zaterdag 9 juni op Universiteit Nyenrode, waar een grote bedrijvenmarkt aanwezig zal zijn voor 
functies binnen accountancy en controlling, of vraag onze brochure aan via www.nivra-nyenrode.nl.

‘Uw bijdrage geeft 
talentvolle 
vluchtelingen weer 
toekomst.’
Ruud Lubbers, voorzitter UAF

Geef om talent, word donateur!
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

T (030) 252 08 35 | www.uaf.nl | Giro 76300

advertenties



Laatst ontvangen sms’je…
Dat was van een vriendin die
vroeg of ik meeging met een fiets-
tochtje.

Trots op… Het feit dat ik nog
steeds leef. Het leven kan een heel
gevecht zijn en soms ben je er
niet echt van bewust dat je leeft.

Hekel aan… Rapmuziek. Ik kan
niet precies benoemen waarom,
maar ik vind het echt niks.

Vijf jaar geleden… Woonde ik
in Boston. Ik werkte als software
ingenieur op het gebied van
kernelontwikkeling. Naast mijn
werk volgde ik literatuurlessen.

Dagje ruilen met… Mezelf.
Ik zou weleens een hele dag echt
mezelf willen zijn. Om redenen
die ik niet makkelijk kan uitleg-
gen, voel ik me niet altijd mezelf.
Het zou een verfrissende ervaring
zijn om dat wel een hele dag te
zijn.

In het weekend… Ga ik naar
de markt. En rijd ik in Rotterdam
rond op de fiets. Ik zou weleens
verder willen fietsen, maar ik weet
niet of de fiets die ik nu heb dat
aankan. Ik bezoek allerlei verschil-
lende plaatsen in de stad.
Rotterdam is een stad waar de
mensen veel fietsen en lopen.
Dat vind ik leuk. Het maakt de
stad rustig. Boston is vooral
gericht op vervoer met de auto.

Geleerd op de HR… Dingen
over mezelf. Er zijn hier niet zo-
veel lessen als in Boston. Ik kan
doen wat ik wil en wanneer ik dat
wil. De studenten hebben hier de
vrijheid om de dingen zelf te
leren. Ik hou veel tijd over om
mezelf te ontdekken.

Boek… Lolita van Nabokov, ge-
woon omdat het een cool boek is.

Film… Children of Paradise van
regisseur Marcel Carné. Ik iden-
tificeer me met de hoofdpersonen
die theater en een soort circus
maken.

Cd… Dat is een Chinese cd van
Lao Lang, dat betekent oude wolf.
Het is folkloremuziek en het gaat
over jongeren op campus.

Verslaving… Dit vind ik echt de
moeilijkste vraag. Ik denk dat er
niks is waar ik verslaafd aan ben.
Er komt niks bij me op.

Ooit… Ik hoop vol levensvreugde
mijn leven nog lang te leven. En ik
hoop dat ik in het leven zal
groeien.

MG
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Sensor – Hogeschool Arnhem en
Nijmegen
Sensor stinkt. Vooral als je het openvouwt.
We kwamen dan ook niet verder dan pagina
negen, waar we op een artikel over milieu-
vriendelijk printen stuitten. Dat kan niet over
Sensor gaan, dachten we, want Sensor stinkt
bepaald niet milieuvriendelijk.
‘Milieuvriendelijk printen’ blijkt te slaan op
papierbesparingen door dubbelzijdig in plaats
van enkelzijdig printen. Nog steeds geen idee
waarom Sensor zo stinkt.

TU Delta – Technische Universiteit Delft
Fijnstof stinkt niet, maar levert mede daardoor
misschien wel meer gevaar op voor de volks-
gezondheid. Maar die gevaren gaan ze in Delft
bestrijden: drs. ing. Bob Ursem kan sinds kort
fijnstof uit de lucht ‘filteren’. In de gepaten-
teerde methode van Ursem worden neutrale
fijnstofdeeltjes door elektrische draden
positief geladen. De nu positief geladen fijn-
stof wordt vervolgens aangetrokken tot alles
wat negatief geladen is: huis, boom, heg of
geluidswal. Bij tests werd tot tweederde van
het fijnstof uit de lucht gehaald.

Sax – Saxion Hogescholen
Koffie ruikt heerlijk. Maar er moet wel echte
koffiemelk in, vinden 286 medewerkers van
Saxion. Zij ondertekenden een petitie die het
facilitair management moet dwingen de koffie-
melkcreamer te vervangen voor echte koffie-
melk. De koffiemelkbetogers hadden eerder al
posters geplakt, deskundigen ingeschakeld die
hun mening wetenschappelijk onderbouwden
en komen nu dus met een handtekeningen-
actie. De facilitaire dienst reageert met gepaste
nuchterheid: medewerkers kunnen bij de
klantenservice koffiemelkcups bestellen voor
negen cent per stuk.

OL

Waar werk je?
Ik heb een éénmansbedrijf:
webapplicaties bouwen voor
bedrijven.

Hoe lang doe je dit werk?
Twee jaar geleden heb ik mijn
bedrijf officieel gestart en bij
de Kamer van Koophandel
ingeschreven.

Hoe bevalt het werk?
De vrijheid! Ik kan zelf bepalen
wat ik doe, ik hoef niet van negen
tot vijf op een kantoortje te zitten
en naar een baas te luisteren en
als ik mezelf in een andere rich-
ting wil ontwikkelen, kan dat ook
gewoon.

Hoeveel uur per week?
Ruim dertig uur per week.
Meestal zit ik overdag op school
en werk ik ’s avonds. Maximaal
tot vier uur ’s nachts, want ik
moet de volgende dag meestal
om tien uur op. Dan ben je wel
moe, maar het kan niet anders.
Ik heb verschillende opdrachten
en die moeten allemaal op tijd af.

Wat verdien je?
Dat schommelt heel erg. Dit jaar
ga ik misschien wel de vijftien-
duizend euro netto halen, dus
gemiddeld ongeveer 1250 euro
per maand. Maar als ik over twee
maanden geen klanten meer
heb…

Draagt je bijbaantje bij aan je
huidige opleiding en toekomst?
Het past bij elkaar: de opleiding,
mijn eigen bedrijf en mijn toe-
komst. Als ik afgestudeerd ben,
ga ik me fulltime op dit bedrijf
storten.

Waar geef je het geld aan uit?
Eten, drinken, huur, kleding.
En gadgets natuurlijk. Nieuwe
telefoon of videocamera. Verder
investeer ik momenteel in
geheugenkaarten, ik importeer
ze goedkoop uit China en ver-
koop ze hier.

Kun je ervan rondkomen?
Ja.

Wat wordt je eerste grote
aanschaf als je straks een vet
HBO-salaris hebt?
Dan ga ik nog meer investeren.
Het lijkt me leuk om een eigen
Chinees restaurant te openen
met een nieuwe, westerse
formule. Mijn ouders hebben
ook twee restaurants, het onder-
nemen zit denk ik in het bloed.

OL

klacht van
16 studenten commercieel management
tegen
voorzitter van de examencommissie
commercieel management
uitspraak college van beroep
8 keer ongegrond, 4 keer gegrond
en 4 keer een aanpassing van de straf-
maatregel.

‘Gekke Henkie?’
In Profielen 48 was te lezen dat 22 studen-
ten uit één klas vanwege fraude geschorst
zijn. Zestien van deze studenten dienden
een bezwaar in bij het college van beroep.
Het college van beroep behandelde deze
bezwaren tijdens zestien afzonderlijke zit-
tingen.
De opdracht in kwestie diende in tweetallen
gemaakt te worden, maar de docent consta-
teerde dat veel werkstukken letterlijk, zelfs
in vormgeving, van elkaar overgenomen
waren. Hij zou gezegd hebben dat men
met de hele klas de opdracht mocht maken,
als het maar in tweetallen ingeleverd werd.
De docent ontkent dit en heeft de studen-
ten gevraagd of ze dachten dat hij gekke
Henkie was. Bij acht studenten was het
duidelijk: Zij hebben het werkstuk volledig
van andere studenten overgenomen. Hun
fraudemaatregel blijft van kracht. In vier
gevallen wordt de maatregel ingetrokken.
Deze studenten hebben hun werk ter be-
schikking gesteld aan andere studenten
met als doel deze studenten op weg te
helpen, maar er nadrukkelijk bij gezegd dat
de tekst ter inzage was en niet om over te
nemen. De studenten in kwestie bevestigen
dat het zo afgesproken is. Deze mondelinge
bevestiging maakt een schriftelijk bewijs
overbodig.
Er zijn ook werkstukken ingeleverd waarbij
studenten de taken verdeeld hebben.
Student A heeft het eerste gedeelte zelf
gemaakt en student B heeft het tweede
gedeelte van iemand anders overgenomen,
terwijl student A daar niets vanaf wist.
De vier studenten die niet wisten van de
fraude van hun medestudent krijgen van de
examencommissie een strafverlaging. Hun
naam staat onder een werkstuk waarin ge-
kopieerde teksten staan en dat betekent dat
ze verantwoordelijk zijn voor de inhoud,
maar ze pleegden niet zelf actief plagiaat.

Onlangs verscheen het jaarverslag van
het college van beroep. Geïnteresseerden
kunnen een exemplaar aanvragen bij
Fons Smits, secretaris van het college van
beroep, A.R.M.Smits@hro.nl. MG
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Welles-nietes

Gui Jin (25)
Vierdejaars informaticad’rbij
KLUSSEN

De concurrentie Wiebenjijdan?Profielen kijkt over de heg bij collega-
hogeschool- en universiteitsbladen.

Dongqiao Li (34) is geboren
in een klein dorpje
in de provincie Heilongjiang
in het noordoosten
van China. In 1995 liet hij
China achter en verhuisde
naar Boston. Nu verblijft hij
een half jaartje in Nederland.
De kunstacademie in Boston
is partner van
de Rotterdamse academie.

DONGQIAO LI (34)

Uitwisselingsstudent Fine Arts
aan de Willem de Kooning Academie
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Denkt u er weleens over na om in de toekomst
weer een rol te gaan spelen in de Nederlandse
sportwereld?
‘In mijn eigen sport is voor mij geen rol meer
weggelegd. Er is geen beleid, geen geld en
geen visie in het Nederlandse tafeltennis,
hoe moet je in vredesnaam internationaal
concurreren? Al het geld gaat in Nederland
naar voetbal, omdat het veel publiek trekt,
en tennis en hockey, omdat mensen uit de
bank- en verzekeringswereld daar zelf in
zitten. In mijn tijd zat er ook al geen geld
in tafeltennis, maar voor mij was dat nooit
de motivatie. Ik wilde gewoon de allerbeste
worden en dacht niet aan wat het me finan-
cieel zou kunnen opleveren. Welke jonge
vrouw in Nederland doet zoiets tegenwoordig
nog, haar jeugd opofferen zonder te weten
wat ze ervoor terugkrijgt? In China is het
anders, hier is tafeltennis voor kinderen een
manier om aan de armoede te ontsnappen.’

‘Wanneer je je kind een gelukkige jeugd geeft,
verzeker je het van een mislukte carrière’, is,
zo schreef u, een Chinese wijsheid. Is dat zo’n
beetje de basis van het mentaliteitsverschil
tussen Chinezen en Europeanen?
‘Hier is het qua discipline in topsport, maar
vooral ook op scholen, het absurde tegenover-
gestelde van het Westen, het gaat in het leven
natuurlijk niet alléén om keihard werken.
Zaken als creativiteit en sociale vaardigheden
worden het slachtoffer. Als iets buiten hun
studieboeken valt, weten Chinezen vaak niet
meer waar het over gaat. Als ik naar mijn
eigen jeugd kijk, heb ik ook veel gemist
door zo hard te werken. Ik zie nu wel in dat
dat niet het enige is en Chinezen ontdekken
het ook steeds meer. Ze pikken de goede
dingen op van de westerse cultuur en drukken
daar hun eigen stempel op. Ik zie hier zoveel
enthousiasme en eigenheid, en enorme ont-
wikkelingen in bijvoorbeeld de horeca en de
mode. Wij denken dat onze westerse cultuur
superieur is, maar we kijken over tien jaar
echt op onze neus. We moeten oppassen,
de Chinezen streven ons zo voorbij.’
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In 1980 bezocht u op achttienjarige leeftijd
als een van de eerste westerlingen China.
Wat staat u nog het meeste bij van die eerste
ontmoeting?
‘China is natuurlijk een enorm land, maar
toen was het nog veel groter. De afstanden
waren veel minder makkelijk te overbruggen.
Wat nu allemaal ontsloten en geasfalteerd is
om Beijing heen, waren toen nog zandweg-
getjes. Daarbij was China gewoon nog veel
meer gesloten, primitiever. In Beijing kon je
nauwelijks westerse producten krijgen, dat
is nu wel anders.’

Na uw topsportcarrière bent u in de journalis-
tiek beland. Wat was hiervoor de aanleiding,
bent u altijd al bezig geweest met schrijven?
‘Ik heb inderdaad altijd al geschreven, hield
bijvoorbeeld vaak dagboeken bij als ik op reis
was. Door mijn toenmalige partner Hans van
Wissen (sportjournalist, overleden in 1999)
raakte ik nog meer geïnfecteerd met het
schrijfvirus. Het voelde als een logische stap
om aan het einde van mijn sportcarrière
verder te gaan met schrijven. In 1994 is mijn

eerste boek Heimwee naar Beijing gepubli-
ceerd en nadien werd ik steeds gevraagd voor
klussen voor bijvoorbeeld Vrij Nederland, het
Algemeen Dagblad en Nieuwe Revu. Nu werk
ik sinds vorig jaar als correspondent voor
NRC Handelsblad.’
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Auteur: Sabine Schipper Foto’s: Hollandse Hoogte

Bettine Vriesekoop (1961) is vooral bekend
geworden als de legendarische tafeltennisster
met de ijzeren discipline.
Na haar topsportcarrière en een studie
sinologie werkt ze sinds vorig jaar als
correspondent voor NRC Handelsblad
in China, tafeltennisland bij uitstek en daardoor
al decennialang Vriesekoops tweede thuis.

Interview

Wij kijken natuurlijk met een westerse bril
naar China en vergeten vaak dat China toch
echt nog een ontwikkelingsland is. Natuurlijk
heb je grote steden met economische groei
en welvaartsstijging. Maar buiten die steden
is het pure armoede, de tegenstelling tussen
stad en platteland is nu een van China’s
grootste problemen. China heeft in het
recente verleden al een hoop sprongen naar
modernisering gemaakt, maar kan op veel
gebieden nog niet waarmaken wat wij van
ze verwachten. Bijvoorbeeld een vorm van
democratisering doorvoeren, dat gaat echt
niet gebeuren.’

U schrijft veel over de Chinese milieu- en
energieproblematiek. Hoe pakt China dit aan?
‘Natuurlijk zijn er nog verouderde en vervui-
lende centrales en werken fabrieken zeer
inefficiënt. Het gaat vaak enkel om geld
verdienen, Chinezen zien het nut er niet van
in om te investeren in zuinige machines of
om personeel op te voeden zodat ze bij wijze
van spreken niet dag en nacht lampen laten
branden. Maar anderzijds is op twee uur
rijden van Beijing een enorme hightechzone
gebouwd waar middels investeringen van de
centrale overheid onderzoek wordt gedaan
naar allerlei soorten duurzame energie.
De Chinezen realiseren zich wel degelijk dat
hun economische groei belemmerd wordt
door energie- en milieuproblemen. Ze zijn
veel verder in het ontwikkelen van alterna-
tieven dan wij vaak denken.’

Wat missen u en uw zoontje Tymo het meeste
van thuis?
‘De natuur. Ik woonde voorheen in
Amsterdam, maar daar is al veel meer groen
dan in Beijing. Er is geen strand of bos in de
buurt waar we naartoe kunnen. Onze omge-
ving is zanderig en kaal, je ziet dat we vlak
bij de woestijn zitten. China is een land met
een enorme historie en je merkt dat het
‘uitgeleefd’ is door de bevolking. Er is altijd
al heel slecht met het milieu en de natuur
omgegaan. In een land waar vooral overleefd
wordt, denken mensen minder aan het
milieu.’

Correspondentschap is een individualistisch
beroep, hoe bevalt het u om alles op eigen
houtje te beslissen en uit te voeren?
‘Ik ben vanuit mijn tafeltennisachtergrond niet
anders gewend. Ik heb me altijd tamelijk
solitair opgesteld, ik was geen teammens.
Niet dat ik asociaal was, maar ik reisde vaak
alleen en ging mijn eigen gang. Dat hoort ook
wel bij individuele sporters, het is altijd mijn
mentaliteit geweest. Wat dat betreft is het
juist een goede basis geweest voor het werk
dat ik nu doe.’

Zijn er nog meer dingen die de overheid aan
het veranderen is in aanloop naar de
Olympische Spelen? Het is toch een evenement
waarbij China zich als nooit tevoren openstelt
voor de hele wereld.
‘Er is een ‘beschavingsoffensief’ gestart
onder de bevolking van Beijing, maar dat
werkt totaal niet. Zo wil men bewerkstelligen
dat taxichauffeurs meer ‘westerse’ manieren
aanleren, maar elke keer als ik in een taxi zit,
gaat het raampje weer naar beneden en
spuugt de bestuurder zijn fluim nog steeds
op straat. Dat zal ook niet veranderen,
mensen nemen helemaal geen kennis van
die overheidscampagnes. Áls je hun gedrag
al kunt veranderen, wordt dat een lang en
moeilijk proces. Ik heb wel gehoord dat ze
momenteel ergens een speciale groep taxi-
chauffeurs aan het opleiden zijn die ze dan
tijdens de Spelen als een soort mobiele
brigade gaan inzetten, we zullen zien hoe
dat in de praktijk gaat.’

Sommige Westerlingen hebben kritiek op het
feit dat de Spelen worden gehouden in een
land waar volgens hen niet altijd even goed
met bijvoorbeeld mensenrechten wordt om-
gegaan. Wat is uw mening daarover, is de
kritiek terecht?
‘Het houden van de Spelen in China heeft
meer voordelen dan nadelen. Hierdoor wordt
China gestimuleerd om bepaalde hervormin-
gen door te voeren, zoals bijvoorbeeld de
genoemde persvrijheid. Maar voor hetzelfde
geld wordt die regeling na de Spelen weer
teruggedraaid, de toezegging geldt tot en
met november 2008. We zullen zien.

China is berucht om zijn overheidscensuur.
Hoe beperkt is een westerse journalist in
China?
‘Het gaat eigenlijk steeds beter. In aanloop
naar de Olympische Spelen heeft de centrale
overheid sinds begin dit jaar alle restricties
opgeheven. Journalisten mogen nu vrij door
het land reizen zonder vergunningen.
Het probleem is alleen dat lokale autoriteiten
vaak niet op de hoogte zijn van de verander-
de regels, dus je kunt zomaar aangehouden
worden en op een politiebureau belanden.
Ik heb dan ook altijd een assistent mee op
reis, iemand die kan tolken en dingen kan
regelen. Als je de taal vloeiend spreekt, is het
makkelijker om dingen voor elkaar te krijgen.
Lokale mensen staan daar minder wan-
trouwend tegenover. Ik spreek wel Chinees,
maar niet voldoende om echt tot de kern van
de zaak te komen.’

BETTINE VRIESEKOOP
PROFIELEN PRESENTEERT...

Op 5 juni geeft Bettine Vriesekoop een lezing
op de Hogeschool Rotterdam,
locatie Kralingse Zoom, aanvang: 13:00 uur.
Wil je daar bij zijn?
Surf naar www.profielen.hro.nl en meld je aan.
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het Chinese nieuws zou doen, was dat in het
Mandarijn, de algemeen beschaafde taal van
China en omstreken.
Ook de eerstejaars studenten trade manage-
ment die kozen voor Mandarijn als bijvak,
krijgen les van Huadi Wang. ‘Jij mag niet naast
hem zitten!’, begint ze de les tegen een
Nederlands-Chinese student. ‘Waarom niet?’
‘Jullie zijn onrustig, praten te veel.’ ‘Hallo, dit
is hbo hoor!’ De jongen verhuist een rij naar
achteren.
Tijdens deze les beperken de studenten zich
nog tot eenvoudige zinnetjes in het Mandarijn.
Wô mã mài táng, mijn moeder koopt snoep.
Let op de uitspraak, want die is van cruciaal
belang voor de betekenis van de zin. Als je het
verkeerd uitspreekt, zou je ook kunnen
zeggen dat je moeder snoep vérkoopt, dat ze
soep koopt in plaats van snoep, óf dat je
scheldende paard heet is.

Maar liefst 850 miljoen mensen spreken het en
dat maakt Mandarijn tot de meest gebezigde
moedertaal ter wereld. Natuurlijk is het Engels
de meest gesproken taal, hoewel dat, zeggen
sommigen, vooral geldt voor ‘gebrekkig
Engels’.
Chinezen zijn creatief als het Engels betreft.
De studieboeken van de studenten Mandarijn
komen bijvoorbeeld uit China en zijn waar-
schijnlijk nooit door een native speaker
gecorrigeerd.‘If we suggest that a friend eat
together, it normally means we will play host
and ‘treat’ the friend’ staat ergens in het
studieboek Mandarijn. ‘Het Mandarijn in de
boeken is ook niet altijd even duidelijk’, zegt
docente Huadi Wang. ‘In het boek worden
formeel en informeel taalgebruik door elkaar
gebruikt. Erg verwarrend is dat.’

In het vergaderlokaaltje bij de gevorderden
klinkt nog altijd veel Chinees. De studenten
hebben allemaal dezelfde achtergrond: ze
zijn tweedejaars trade management gericht
op Azië. Geboren in Nederland uit Chinese
ouders, van wie ze meestal ook les kregen
in een Chinese taal als het Kantonees.
Nu spreken ze Mandarijn alsof ze nooit anders
deden.
Is er volgende week wel les? ‘Volgende week is
Goede Vrijdag’, weet iemand. ‘Dan zijn we dus
vrij.’ Ming zegt: ‘Hallo! Wij zijn Chinezen, we
moeten gewoon werken hoor.’ Daar heeft Ming
natuurlijk weer gelijk in.

OL

Roosterwijziging, er wordt op een andere
locatie les gegeven. Vijf minuten te laat
wandelen acht hippe hogeschoolstudenten
een klein vergaderlokaal binnen voor hun
zoveelste les Mandarijn (Chinees) voor
gevorderden.
‘Ik kon het niet vinden.’
‘Ik moet eerder weg.’
‘Het is hier heet.’
Chinezen zijn net mensen.
‘Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe
rijken van Beijing. In het oude centrum van

Beijing wonen alleen nog
maar welgestelden, een
leuk appartement kost
ruim een miljoen euro.’
De docente houdt een
Nederlandse krant
omhoog met een groot
verhaal over de hoofd-
stad van China. ‘Wat
vinden jullie daarvan?’
Er klinkt Chinees.
En nog meer Chinees.
Er wordt gelachen; dat
klinkt overal hetzelfde.

Dan is er weer Chinees.
Wat er zojuist gezegd werd?
‘Alle zes de meisjes’, legt docente
Huadi Wang uit, ‘zeiden dat ze niet
met een rijke man willen trouwen,
terwijl de jongens juist heel rijk
willen worden.’ Erik stelt voor om
dan maar bij de monniken in een
klooster te gaan wonen. Dan mag je
niet trouwen. Ming zegt: ‘Mijn vader

vindt dat ik zelfstandig moet zijn.’
Vervolgens weer een half uur Chinees.
Misschien moet ik eerst maar eens naar een
beginnerscursus.

Eigenlijk bestaat er geen taal als ‘Chinees’.
Chinezen hebben natuurlijk een taal, ze
hebben er zelfs heel veel, maar geen enkele
heet ‘Chinees’. Kantonees, heet het.
Of Hakka. Ook spreken ze Fujian, Wu, Gan
en Min. Xiang, dat spreken ze ook, maar de
officiële taal is Mandarijn. Als Sacha de Boer
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Je scheldende paard

China mag voor studenten trade management gericht op Azië (tma)
het economische walhalla zijn, één ding moeten ze goed leren:

de Chinese taal. Profielen volgde twee verschillende lessen Mandarijn
en ondervond dat het met Chinees wel goed zit,

maar waar komt dat verschrikkelijke Engels vandaan?

Er wordt enorm geklaagd over de werkdruk in
het onderwijs. Wat onder werkdruk wordt ver-
staan is niet altijd duidelijk. De onderwijsbond gaf
onlangs een brochure uit. Daarin werd werkdruk
van werklast onderscheiden. Werklast bestaat uit
een verzameling taken. Taken als lesgeven,
toetsen nakijken, vergaderen, cijfers verwerken.
Werklast is objectief vast te stellen. Werkdruk is
subjectiever. Dat wordt verschillend ervaren
door docenten. Werkdruk is een gevoel. Veel
docenten klagen over de hoge werkdruk zonder
zicht te hebben op de feitelijke werklast. Terecht
of onterecht. Er zijn docenten die snel werken.
Die zakelijk met studenten omgaan. Op de gang
wijzen ze studenten vriendelijk op het feit nu
geen tijd te hebben en verzoeken hen een af-
spraak te maken. Als zij door collega’s afgeleid
worden, vragen zij beleefd of taken afgemaakt
mogen worden. Op onverwachtse verzoeken
gaan ze niet klakkeloos in. Alleen als het past in
hun agenda zeggen zij hun medewerking toe.
Werkdruk ervaren zij nauwelijks. Ze verdelen hun
werklast op een goede manier.
Er zijn ook docenten die altijd tijd hebben voor
studenten. Op hun mobiel zijn ze dag en nacht
bereikbaar. Ook als zij met andere activiteiten
bezig zijn. In de gang knopen zij graag gesprek-
jes aan. Ook over niet functionele zaken. Als ze
even alleen zijn, reageren zij het liefst direct op
alle binnenkomende mail. Voor vakantiefoto’s van
collega’s hebben ze wél even tijd. Vergaderingen
moeten niet te strak worden geleid, maar gezellig
zijn. Als zij hun dagelijkse takenlijstje niet krijgen
afgewerkt, schuiven zij het door naar morgen.
Soms hoopt het werk zich op. Bijvoorbeeld in
beoordelingsperioden. Dan slaat de paniek toe.
Werklast wordt werkdruk. Heel gek, maar tijd
om hierover te klagen hebben deze docenten
dan weer wel.

René van Kralingen is docent bij de leraren-
opleiding en adviseur bij Onderwijsadviesbureau
van Kralingen

Werkdruk, schei toch uit…

Het ‘product hbo’
op de Chinese markt

De HR begeeft zich sinds enige jaren
op de Chinese onderwijsmarkt.
En wij zijn daarin niet alleen,
ook onze collega’s in het hbo ‘doen’ aan China.
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Onderwijs Actueel

China is het land van de duizelingwekken-
de wist-u-datjes. Wist u bijvoorbeeld dat
China 5.4 miljoen studenten inschreef in
2006, vijfmaal meer dan in 1998. En dat
daarmee het totale aantal studenten op
meer dan 25 miljoen uitkomt, en dat dat –
natuurlijk – het hoogste aantal studenten
per land ter wereld is? Om grote slagen te
maken in het opleiden van al dat human
potential is een verdere uitbreiding van
de onderwijscapaciteit nodig, maar wordt
ook internationalisering genoemd.
En zie daar de kansen voor wat in beleids-
jargon een win-winsituatie wordt
genoemd. China heeft een onderwijs-
vraag, Nederland heeft aanbod en wil
de boot naar booming China niet missen.
‘Chinezen zijn zeer geïnteresseerd in ons
onderwijsmodel en onze deskundigheid
op het terrein van beroepsonderwijs. Het
hbo is er nauwelijks ontwikkeld maar wel
hard nodig en dat maakt nieuwe samen-
werkingsvormen mogelijk’, stelt
Gerard van Drielen, lid van het college
van bestuur van de Hogeschool
Rotterdam.
Een product waarvan de Chinezen
gebruikmaken maar in potentie nóg
gretiger afnemers kunnen worden.
Toch heeft het hbo als sector, verenigd
in de HBO-raad, China nog niet tot project
verklaard. Het internationaliseringbeleid
richt zich met name op Europa, stelt
Tamara Wanker van de HBO-raad. ‘China
is nu nog een zaak van individuele hbo-
instellingen, maar de HBO-raad is zich
wel bewust van de snelheid waarmee de
onderwijsvraag in China zich ontwikkelt.’
En dus zijn door het hele land hbo-
instellingen op eigen initiatief aan het
pionieren in China. Zo werft Saxion
Hogescholen er studenten voor haar
22 internationale opleidingen. Veel hoge-
scholen, waaronder de HR maar ook
Saxion, hebben een verregaande samen-
werking voor de opleiding international
business and management studies (ibms).
Chris van den Borne van Saxion: ‘Saxion
ontvangt in september 2007 de eerste
lichting Chinese studenten die in China
drie jaar lang een businessopleiding heeft

gevolgd en het laatste jaar bij ons volgt,
afstudeert en een ibms-diploma krijgt, de
zogenaamde final year-constructie.’
Deze constructie wint in diverse varianten
aan populariteit en past bij de tijd, want
zowel Wessel Meijer van Fontys
Hogescholen als Els van der Werf van
Hanzehogeschool Groningen merken
dat de interesse voor het volgen van een
vierjarige bachelor afneemt. Van der Werf:
‘Het beeld van drommen Chinezen die aan
de poorten staan te rammelen, is achter-
haald. Zij zijn ook bezig aan een inhaal-
slag.’ Wessel Meijer van Fontys: ‘We ver-
moeden dat een laatste jaar bachelor,
in combinatie met een master een veel
interessanter product is voor Chinezen
van nu.’
Maar hogescholen kijken niet alleen naar
de wensen van de Chinezen. Want ook
voor onze eigen studenten valt er een
wereld te winnen bij uitwisseling.
Zo start Fontys in september met de
minor Chinese taal en cultuur. Meijer:
‘Het is een zwaar programma; 25 van
de dertig punten worden in China
verdiend. Ze volgen onderwijs in het
Chinees en krijgen inzicht in de cultuur
én in de professionele mores van China.’
Ook HR-buurman INHOLLAND is op ver-
schillende manieren, en op verschillende
plaatsen actief in China. ‘Het verst gevor-
derd zijn we in de provincie Shandong’,
vertelt Willem Viets van INHOLLAND,
‘waar we met de opleiding logistiek
écht een inhoudelijke uitwisseling in de
curricula gaan realiseren, bedoeld voor
Chinese en INHOLLAND-studenten.
Zo krijg je ‘collaborative learning’.’ En dat
is iets waar de meeste Chinese initiatie-
ven uiteindelijk op moeten uitdraaien.
Op ‘collaborative learning’ in een
‘international classroom’ zodat onze stu-
denten straks rijkere professionals zijn.

EvdM
Kijk ook pagina 22 voor een overzicht van
de HR-activiteiten in China.
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Exportexplosie
Er zijn in de jaren tachtig een
paar pogingen geweest om het
communistische systeem te ver-
anderen. Studenten en intellec-
tuelen wilden hervormingen
doordrukken, maar Deng Xiaoping
hield het tegen. In 1989 kwam
zijn verzet tegen liberalisering
tot een dramatisch dieptepunt
met het bloedige neerslaan van
de studentenopstand op het
Tiananmenplein in Peking. Tot op
de dag van vandaag is China nog
steeds een communistisch land,
onder leiding van één partij en
zonder onafhankelijk rechts-
systeem. Maar naast de commu-
nistische staatseconomie is een
enorme hoeveelheid buitenlandse
multinationals binnengehaald die
de markteconomie laten groeien.
Vooral de laatste twintig jaar is
die explosief gestegen. Volgens
Van Kemenade klonk het start-
schot in 1993. ‘Toen bracht de
Wereldbank een rapport uit waarin
China als dé groeimarkt van de
toekomst werd neergezet.
Alle bedrijven van enige betekenis
zijn er nadien op grote schaal
naartoe getrokken.’
Meer dan vijftig procent van de
Chinese export bestaat uit con-
sumptiegoederen en komt van
multinationals die gebruikmaken
van goedkope Chinese arbeiders.

De Chinese export groeit sinds
de jaren tachtig elk jaar met
ongeveer twintig procent. Zie hier
het grote probleem, aldus
Van Kemenade. ‘Dat is zo idioot
veel, dat kan de rest van de
wereld niet absorberen.
De Chinezen moeten een groter
deel van hun productie zélf gaan
consumeren, maar daar heb je
uiteraard consumenten voor
nodig. China heeft een aantal
grote steden en groeikernen, maar
in grote delen van het land waan
je je nog in de middeleeuwen.’

Westerse arrogantie
Europa en Amerika moeten mee-
werken aan de ontwikkeling van
China als ze niet overspoeld
willen worden met Chinese export
en oververhitting van de wereld-
economie willen tegengaan. Van
Kemenade waarschuwt daarbij
voor het gevaar van westerse
arrogantie. ‘Constant zeggen dat
de Chinezen het verkeerd doen en
een bedreiging zijn, dat is niet de
juiste weg. De Verenigde Staten
en de Europese Unie weigeren nog
steeds om China als marktecono-
mie te erkennen. Eind vorig jaar is
bijna het hele Amerikaanse
kabinet op bezoek geweest bij de
Chinese regering. De Amerikanen
wilden de Chinezen de les lezen
en opdragen hun export in te
perken. Maar dat kunnen ze
natuurlijk niet eisen. De Chinezen
denken terecht: “Jullie hebben ons
gepusht om grotendeels een
markteconomie te worden. Door
de eindeloze honger van met
name de Amerikaanse markt zijn
wij steeds meer gaan produceren
en nu moeten we daar opeens
mee ophouden!”’

Volgens Van Kemenade bekijken
we veel acties van de Chinezen
te negatief. Neem Tibet.
Het boeddhistische Tibet en diens
geestelijk leider de Dalai Lama
zijn hot in het Westen. In 1950
werd Tibet ingevallen door
maoïstisch China en ook in deze
tijd staat Tibet nog onder Chinese
invloed. Schandalige onderdruk-
king van China, roept de wereld.
Mis, meent Van Kemenade. ‘Ik zal
het Chinese optreden in Tibet echt
niet verdedigen, er zijn vreselijke
dingen gebeurd. Maar de hoofd-
teneur van de Chinese politiek in
Tibet is het brengen van moderne
ontwikkeling. Wij gaan volstrekt
hypocriet en moralistisch met de
situatie om. Tibet is een compleet
middeleeuws gebied waar een
heel extreme vorm van religie alle
vooruitgang probeert te weren.
De Chinezen hebben de hoofdstad
Lhasa gemoderniseerd, veel
westerse toeristen slapen daar
nu in Chinese hotels. De aanleg
van een nieuwe spoorlijn heeft
enorme vooruitgang gebracht.
Kortgeleden verplaatsten de
Tibetanen zich nog met jaks en
paarden.’ Volgens Van Kemenade
heeft het Westen Tibet te veel
geromantiseerd, ‘alsof het een
soort vreedzame, boeddhistische
enclave is die niks nodig heeft.
Maar de meerderheid van
Tibetanen wil ook moderniseren’.
Ook rond de olie ziet
Van Kemenade een negatieve
houding van het Westen ten
aanzien van China. ‘Zo wordt
China beschuldigd van energie-
relaties met zogeheten rogue
states (schurkenstaten – red.)
zoals Iran en Soedan. Daar gaan
westerse regeringen nu tegen
tekeer. Maar de Chinezen zouden
best op een andere manier willen
opereren. Ze wilden twee jaar
geleden een Amerikaanse olie-
maatschappij kopen. Nou, dat
wekte een storm van veront-
waardiging in de Amerikaanse
politiek! China als grootste
schurkenstaat van allemaal!
Rechtse politici doen graag aan
China-bashing. China wil van het

negatieve imago af door een
Amerikaanse oliemaatschappij te
kopen met een hoofdkwartier in
New York en zich te onderwerpen
aan de Amerikaanse wetgeving.
Maar daar worden ze van uit-
gesloten. Dus wat moeten ze dan?
Ze moeten de olie toch ergens
vandaan halen? China is geen
kwaadaardig land, dat is gods-
dienstwaanzinnige retoriek van
die stomme Bush.’

Kwaadaardig of niet, China heeft
een enorm leger aan goedkope
arbeidskrachten die veel harder
werken dan wij in Europa ooit
nog zouden kunnen of willen.
En ze ontwikkelen zich op het
gebied van onderzoek en techno-
logie. Als zij straks alles kunnen
bedenken en produceren, wat
betekent dat voor ons? Uitspraken
doen over de toekomst is ook
voor Van Kemenade grotendeels
koffiedik kijken. ‘De wereldeco-
nomie verandert heel snel. Je kunt
ongeschoolde arbeid niet hier
houden. Ons antwoord moet een
nieuwe fase van de economische
revolutie zijn, we moeten in-
vesteren in een kenniseconomie.’
Want ook op dat gebied loopt
China steeds meer voorop. ‘China
produceert per jaar ongeveer net
zoveel ingenieurs als de rest van
de wereld bij elkaar. Over de
kwaliteit van die ingenieurs valt te
twisten, die varieert per universi-
teit. Maar toch. Japanse en zelfs
Amerikaanse laboratoria zouden
niet meer kunnen bestaan zonder
Chinese ingenieurs.’

SaS
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belangrijke technologische
doorbraken geweest, zoals het
kompas, buskruit en de boekdruk-
kunst. Er zijn mensen die beweren
dat de Chinezen al honderd jaar
voor Columbus in Amerika
geweest zijn. Waar ging het mis?
Waarom industrialiseerde Europa
en bleef China een middeleeuwse
maatschappij? Interne
bedreigingen van de Mongolen en
van islamitische volkeren in het
westen zorgden ervoor dat de
Chinezen hun handen vol hadden.
Maar dat was niet het enige.
‘De Engelsen probeerden in 1793
handelsbetrekkingen te openen
aan het Chinese hof. Ze gingen op
bezoek bij de keizer en brachten
allerlei uitvindingen mee, zoals
de stoommachine. Maar de gekke
Ch’ien Lung maakte alleen maar
heibel over het protocol hoe de
Engelsen hem dienden te behan-
delen. Toen de Engelsen op de
kaart aanwezen waar ze vandaan
kwamen, was de keizer helemaal
ontsteld. Zo’n klein eilandje?

Er was eens…
…een Chinese keizer genaamd
Ch’ien Lung, die regeerde van
1736 tot 1795. Onder zijn regime
werd kostbaar porselein gemaakt,
vazen waar kunsthandelaren in
onze tijd miljoenen voor over
hebben. Maar dat is niet het enige
waar Ch’ien Lung zijn faam aan
dankt. ‘Het was een zelfgenoeg-
zame, hoogmoedswaanzinnige
malloot’, aldus China-expert en
historicus Willem van Kemenade.
In China zijn al rond de twaalfde
eeuw, veel eerder dan in Europa,

Ch’ien Lung schreef een brief aan
koning George III:

Koninkje,
Die gezanten van je snappen niks
van het protocol hier, ik moet dag
in dag uit met ze ruziën. De voor-
werpen die ze hebben meege-
nomen, hebben voor ons geen
enkele waarde, want wij hebben
het hoogste niveau van
beschaving al bereikt. Dus val
mij niet meer lastig met dit soort
mensen.

De keizer van China

En zo hielp de hooghartige
Chinese keizer de mogelijkheden
om internationale handel te
drijven en zijn land te moderni-
seren met een pennenstreek om
zeep.

Mao Tse Tung
‘…was een visionair en een tiran.’
De communistische leider Mao
kwam na de Tweede Wereldoorlog
aan de macht. Met zijn Grote
Sprong Voorwaarts wilde hij
agrarisch China binnen één
generatie omturnen tot een
industriële samenleving. ‘Boeren
moesten in plaats van hun land
te verbouwen alles wat ze hadden
aan potten, pannen en gereed-
schap omsmelten tot staal. Eén
grote mislukking, maar om zich-
zelf aan de macht te houden
lanceerde Mao een nog extremere
campagne: de Culturele Revolutie.
Dat was een desastreuze tijd, het
land werd verwoest en de
intellectuele elite uitgemoord.’
Na de dood van Mao in 1979
belandde China in een ideo-
logische burgeroorlog tussen
fanatieke communisten en
gematigder groepen. Na een paar
jaar van politieke strijd kwamen
de gematigden bovendrijven,
onder leiding van Deng Xiaoping.
Van Kemenade ziet het als een
cruciaal omslagpunt. ‘Het roer
ging helemaal om. De buiten-
landse investeerders begonnen
te komen.’

It’s the economy,

STUPID!

China is, op de Verenigde Staten en Duitsland na,
inmiddels het grootste exportland ter wereld,

de economische groei is gigantisch.
Het Westen staat erbij en kijkt ernaar.

Wat zal er in de komende twintig jaar gaan veranderen
in de wereld? Moeten we bang zijn voor het ‘Gele Gevaar’?

Samen met China-expert en historicus Willem van Kemenade
kijken we naar het verleden, het heden en de toekomst.

China voor beginners

Willem van Kemenade
studeerde geschiedenis en
sinologie. Hij werkte van 1977
tot 1997 als correspondent
voor NRC Handelsblad in Azië.
Van Kemenade publiceerde
vele artikelen en een aantal
boeken over de economie en
diplomatie van China en is als
gastdocent verbonden aan
onder andere instituut
Clingendael en internationale
scholen in Beijing en Shanghai.

De inspirator
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25 verpleegkundestudenten van de
Hogeschool Rotterdam volgden een instructie-
avond van de Nederlandse Hartstichting om zo
inzetbaar te zijn als hulpverlener langs het
parcours van de, extreem warme, Fortis
Marathon Rotterdam op 15 april 2007.
Student Rutger van Til, voorzitter van IKZIE, de
introductiekampcommissie verpleegkunde,
stond bij kilometer 39 in het parcours.

‘Voor mij was dat een heel interessante plaats.
De lopers hadden het er heel zwaar. Ik heb
twee mensen behandeld die flauwvielen.
In de schaduw hebben we ze weer op de been
gekregen.’
Rutger vond de dag door de acute situaties
zeer leerzaam en zou graag vaker op zo’n
manier betrokken zijn bij een evenement.
Het afgelasten van de marathon vond hij

jammer, maar ook goed. ‘De verslagenheid
onder de lopers was groot. Ik hadmixed
feelings als ik ze moest afremmen. Maar je
zag wel dat veel lopers er slecht aan toe waren
toen ze uit het Kralingse Bos kwamen en in-
eens weer vol in de zon liepen.’
Zelf had hij ook last van de warmte, maar de
organisatie had voldoende drinken en petjes
geregeld om de vrijwilligers te wapenen tegen
de weersomstandigheden.

MG

Right to Play organiseert sport
en spel voor de meest achterge-
bleven kinderen van de wereld.
De overeenkomst met de HR
houdt in dat de hogeschool
stagiaires gaat leveren aan Right
to Play en gaat helpen met het
organiseren van evenementen.
Verder gaat Right to Play een
prominente rol spelen in de intro-
ductieweek en zich via gastcol-
leges laten zien in de hogeschool.
Het convenant werd ondertekend
na een lezing van Koss op de
Kralingse Zoom. ‘Ik heb zoveel
mogelijkheden gehad om me te

ontwikkelen, het oprichten van
Right to Play is mijn manier om
iets terug te geven aan de maat-
schappij’, zo vertelde hij.
‘Het draait allemaal om rol-
modellen. Ieder kind heeft helden
nodig, maar de mannen die
kinderen in oorlogsgebieden
kiezen als rolmodel, zijn sol-
daten. Door daar andere model-
len voor in de plaats te zetten,
kunnen we ons steentje bijdragen
aan het veranderen van de
wereld.’ Als elfjarige jongen was
Eric Heiden zijn eigen rolmodel.
‘Ik wilde schaatser worden, net

als hij. Arts zoals mijn ouders en
zorgen voor kinderen in Afrika.’
Koss werd grotendeels door zijn
oma opgevoed. Toen zij zijn
wensen aanhoorde, zei ze:
‘Johann, als je dat echt wilt, dan
kun je dat allemaal.’ Zijn drie
doelen heeft hij inmiddels ook
gerealiseerd. ‘Het is geweldig als
je mensen in je omgeving hebt
die zo sterk in je geloven’, aldus
Koss.
En met een klemmend beroep
op de aanwezige studenten:
‘Weten jullie dat dagelijks
27.000 kinderen sterven aan
ziektes waarvoor ze ingeënt
hadden kunnen worden? Dat elke
dertig seconden een meisje wordt
geïnfecteerd met hiv? We can
change the world. Ook jullie
kunnen daaraan bijdragen.
Elk individu kan het verschil
maken. Of, zoals het motto van
Right to Play luidt: Zorg voor
jezelf, zorg voor de ander.’
www.righttoplay.nl
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TEAM ROTTERDAM
WINT DE REES

Voor Sanne Keizer was het afgelopen jaar ‘één grote
frustratie’. Er werd bij de talentvolle topsportster en
studente commerciële economie een hartritmestoornis
ontdekt. ‘In het ziekenhuis zeiden ze direct dat ik
waarschijnlijk nooit meer zou kunnen sporten.’ Gelukkig
bleek de diagnose uiteindelijk niet zo dramatisch, na een
operatie en een revalidatieperiode is Sanne weer helemaal
terug. ‘In mei beginnen de kwalificatiewedstrijden voor de
Olympische Spelen. Ik heb er veel vertrouwen in, ik heb
veel stappen gemaakt de afgelopen tijd. Het is heel zwaar
geweest, maar ik ga alles op alles zetten.’

SaS

BEIJING 2008?

BEACHVOLLEYBALLER
SANNE KEIZER

Blessureleed, materiaalpech,
motivatiedips, er kan van alles misgaan
tussen nu en augustus 2008,
de start van de Olympische Zomerspelen.
Maar deze topper en student aan
de Randstad Topsport Academie
is vastbesloten ons land te
vertegenwoordigen in Beijing.

Onlangs ondertekende Johann Olov Koss,
schaatser en drievoudig Olympisch kampioen,
namens de door hem opgerichte organisatie
Right to Play, een convenant met de HR. Daarin werd
een nauwere samenwerking tussen Right to Play en
het cluster commercieel management vastgelegd.

Studenten vrijwilliger bij de marathon

‘Wij gaan zeker niet verliezen!’,
zegt HR-student Joel de Kock van
Team Rotterdam, bestaande uit
studenten van de HR en Erasmus
Universiteit. Oké, anders gesteld:
Waarom zouden jullie deze zeil-
race winnen? ‘Omdat we een
goede navigator, een zeer
gemotiveerd team, een prachtige

boot en een goede strategie heb-
ben. We varen onze eigen koers
en laten ons niet afleiden door
andere boten. Daarom gaan we
winnen’, voorspelt Joel net nadat
hij met zijn boot de Twister een
showrondje langs de Erasmusbrug
heeft gevaren, op weg naar de

start bij de Maasvlakte.
En dat was geen grootspraak.
Team Rotterdam won zowel de
Heineken Challenge Cup als het
ROTC-kompas en liet daarmee alle
andere teams achter zich. Deze
negentiende editie van de Race
Of The Classics, ook wel De Rees
genoemd, ging maandag 16 april

van start in Rotterdam. Via het
Belgische Oostende en het Engelse
Lowesoft finishten de vijftien zeil-
schepen een kleine week later in
IJmuiden. De Rees wordt door stu-
denten georganiseerd en door stu-
denten gevaren.

OL

JOHANN OLOV KOSS
tekent convenant met HR

Naam: Sanne Keizer
Leeftijd: 22

Sport: Beachvolleybal
Hoogtepunten:

Eerste op het WK onder de
achttien in 2002

Queen of the Beach in 2003
Tweede op het NK in 2005
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Volgens recent intern onderzoek
hebben eerste- en tweedejaars
gemiddeld achttien contacturen
per week. ‘Maar het aantal varieert
behoorlijk’, moet collegebestuur-
der Jan Roelof toegeven als hij
verschillende opleidingen verge-
lijkt. Zo heeft de PABO er veel en
hebben de sociale opleidingen er
minder. Feit is ook dat niet alle
docenten alle contacturen – zoals

het begeleiden van een project-
groepje – officieel inroosteren,
weet Roelof.
Het onderwerp contacturen speelt
ook landelijk en is een belangrijk
onderwerp in een onderzoek van
de Onderwijsinspectie. Steek-
proefsgewijs is een vragenlijst
gestuurd aan opleidingen van
diverse hogescholen.

JvN

Fashion-prijs voor studente Willem de
Kooning Academie
Leonie Smelt, studente mode, heeft bij de
Donghua Fashion Cup in Shanghai de prijs
gewonnen voor de meest innovatieve collectie
en technieken. Zij kreeg deze prijs voor haar
collectie Unfold die ook te zien zal zijn op de
jaarlijkse WdKA modeshow op vrijdag 22 juni
in het Wereldmuseum Rotterdam.
Lees meer over de Willem de Kooning Academie
in China op pagina 22.

Winnaar tweede ronde New Venture
ondernemingswedstrijd
Maurice Verbakel, vierdejaars small business &
retail management, heeft de tweede ronde van
de New Venture ondernemingswedstrijd
gewonnen met een ondernemingsplan dat

hij schreef voor zijn afstuderen, getiteld Green
& Blue, een innovatieve wijze voor het kweken
van zeegroente (groen) waarbij gebruikge-
maakt wordt van het zoute water in de Happy
Shrimp Farm (blauw). Op deze manier kan op
een duurzame manier het hele jaar door
groente gekweekt worden. Maurice werd hier-
voor beloond met een bedrag van 1000 euro.
www.newventure.nl.

MTV-award voor studenten c&md
Op de internetcommunity Republic of MTV
kunnen bezoekers een profiel met hun
muzikale voorkeur aanmaken. Studenten
communication and multimedia design
Michael Dekker, Steven van der Laan, Noortje
Offreins en Geijs Sleijpen bedachten een
manier om dit profiel te gebruiken voor de
creatie van persoonlijke T-shirts. Met behulp
van symbolen op een shirt wordt iemands

muzikale voorkeur duidelijk. Met dit concept
overtroffen deze vier de andere 129 inzen-
dingen en wonnen ze een award voor inter-
actief talent plus een geldbedrag van
10.000 euro.

Binnenvaartprijs Schone Motoren
Vijf groepen vierdejaars studenten werktuig-
bouwkunde hebben een onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden van schone motoren
voor binnenvaartschepen. De opdracht kwam
van vijf organisaties uit het bedrijfsleven:
Pon Power, Total, Imtech, ViV en Kantoor
Binnenvaart. De groep van Nadia Rodriguez
Erena, Jan Pieter den Uil, Sebastiaan Biemond,
Yannick Koller, Gerben van den Ende,
Denny van Soest en Niels Hordijk voerde het
praktijkonderzoek naar reductie van uitstoot
het beste uit.

MG

De HR komt dit najaar met een plan
waarmee lokalen op de diverse locaties
slimmer en efficiënter worden inge-
roosterd. ‘De planning moet beter’, stelt
collegebestuurder Jan Roelof. ‘Het kan
bijvoorbeeld niet dat een docent die voor
zeven weken een lokaal inroostert er maar
driemaal gebruik van maakt.’
Efficiënter gebruikmaken van lokalen is
nodig omdat de HR niet ongelimiteerd
gebouwen kan aankopen. Collegevoor-
zitter Jasper Tuytel pleitte al meerdere
malen voor een betere spreiding, en
maakte dit punt tijdens de cmr-
vergadering van 18 april nog maar eens.
‘We doen het onderwijs in viermaal zeven
weken per jaar. Je moet gewoon effectiever
met de viermaal tien weken omgaan’,
aldus Tuytel die wees op de daluren op de
dag. ‘Van half negen tot elf uur en na half
vier uur is de bezettingsgraad maar 25
procent. En op vrijdagmiddag kun je op
school een kanon afschieten. Daar moeten
we wat aan doen.’
Dat het college het ook mogelijk wil
maken om in sommige gevallen ’s avonds
colleges te verzorgen voor dagstudenten,
viel bij enkele studentleden van de cmr
niet in goede aarde. Eerst aantonen dat er
overdag echt geen plek is, kreeg Tuytel als
repliek. En: ‘Je geeft je toch niet voor niets
op voor een dagopleiding?’
Aan het begin van het komend studiejaar
zal er wellicht sowieso ’s avonds moeten
worden ingeroosterd, schetste Tuytel.
‘Want de nieuwe locatie Wijnhaven 107
wordt later opgeleverd.’ Ook het RDM-
terrein zal niet bij aanvang van het
studiejaar ter beschikking staan. Enkele
geplande verhuizingen van opleidingen
zullen dan ook worden uitgesteld.

JvN
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‘Er is behoefte aan een onaf-
hankelijk iets’, stelde docent
Hans van Toor. ‘Ik ken collega’s
die met hun klacht alle instanties
binnen de HR zijn afgegaan.
Ze kregen steeds nul op het re-
kest.’ Collega Anneke Kistemaker
refereerde aan een ervaring met
het indienen van een klacht bij
de personeelsadviseur van p&o.
‘De klacht werd nota bene ge-cc’t
naar de veroorzakers van het
probleem.’ Fons van Maldeghem
vermoedt dat een aantal kanalen
waar je met je klacht heen kunt
kennelijk te hoogdrempelig of af-
schrikwekkend is.
Van Maldeghem: ‘Het zelf-
reinigend vermogen op de HR
wordt zo niet goed benut.
Probeer er één kanaal van te
maken, met daarachter pas de
differentiatie.’
Het college van bestuur lijkt voor-
alsnog vast te houden aan de
bestaande klachtenkanalen. In het
communiqué naar aanleiding van
het Telegraaf-artikel van begin
vorige maand wees collegevoor-
zitter Jasper Tuytel daarbij onder
andere op bezwarencommissies,
vertrouwenspersonen en op de
klokkenluidersregeling.

Het college betreurt het dat de
twee in De Telegraaf anoniem
opgevoerde pedagogiekdocenten
daar geen gebruik van maakten.
De twee zijn naar de krant gestapt
vanwege een arbeidsgeschil, stelt
Tuytel die weet om wie het gaat.
Niet alleen het college maar ook
docenten waren met name over
het tweede artikel niet te spreken.
Cmr-lid Van Maldeghem: ‘Veel
collega’s hebben de ernstige
behoefte om hun boosheid bij
die twee neer te leggen.’
Het lage aantal contacturen was
in beide publicaties een van de
klachten, en dus ook in de cmr
onderwerp van discussie. Overi-
gens ging het in de Telegraaf-
artikelen steeds om het aantal
college-uren; het begrip contact-
uur is veel breder. Gesprekken
met de studieloopbaancoach en
de begeleiding van stages en
projecten worden bijvoorbeeld
ook tot contacturen gerekend.
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Casper is al vanaf zijn vijftiende professioneel
met windsurfen bezig, hij werd in 2004 net
niet geselecteerd voor de Olympische Spelen
in Athene. Vorig jaar werd hij verrassend
wereldkampioen in Italië. ‘Dat was een heel
speciaal moment, ik heb die maand na het
kampioenschap ook flink gefeest. Maar daar-
na moet je wel weer met beide benen op de
grond komen. Deelname aan de Spelen in
Beijing zou ik heel bijzonder vinden, maar

eerlijk gezegd vind ik een WK of EK misschien
wel belangrijker. Daarbij staat China bekend
om zijn slechte surfomstandigheden, er staat
heel weinig wind. Ik zal waarschijnlijk wel
geselecteerd worden om mee te gaan, maar
een podiumplek is onwaarschijnlijk.
Een Chinees van 65 kilo heeft het iets
makkelijker met windkracht twee dan ik.’

SaS

Naar aanleiding van publicaties Telegraaf
BEHOEFTE AAN EEN OMBUDSMAN
Een onafhankelijk orgaan waar je naartoe kunt stappen bij klachten.
In de vergadering van de centrale medezeggenschapsraad (cmr)
werd onlangs gepleit voor zo’n ombudsman. Aanleiding waren artikelen
in De Telegraaf waarin respectievelijk HR-studenten en -docenten
de kwaliteit van het onderwijs aan de kaak stelden.

HR wil
SLIMMER
ROOSTEREN

BEIJING 2008?

Blessureleed, materiaalpech, motivatiedips, er kan van alles misgaan
tussen nu en augustus 2008, de start van de Olympische Zomerspelen.
Maar deze topper en student aan de Randstad Topsport Academie is
vastbesloten ons land te vertegenwoordigen in Beijing.

CASPER BOUMAN

Naam: Casper Bouman
Leeftijd: 21
Sport: Windsurfen
Hoogtepunten:
Tweede op de Nederlandse kampioenschappen in 2005
Eerste op de Sail Melbourne in 2006
Wereldkampioen RS:X (de nieuwe Olympische
windsurfcategorie) in 2006

‘PUINHOOP OP HOGESCHOOL ROTTERDAM’
In een paginagroot artikel in De Telegraaf, getiteld ‘Puinhoop op Hogeschool
Rotterdam’, deden twee anonieme docenten pedagogiek op 7 april hun beklag
over de kwaliteit van het onderwijs. De twee klagen dat ze thuis zitten en niks
hoeven doen voor hun salaris en vinden dat de studenten te makkelijk aan hun
diploma komen. ‘Wij zijn op deze manier mede verantwoordelijk voor een jeugd-
zorg die niet functioneert’, stelt een van hen. Dat er alleen bij sociaal pedago-
gische hulpverlening (sph) sprake is van weinig contacturen, waarover in een
eerder Telegraaf-artikel werd bericht, bestrijden zowel het tweetal als anonieme
economiedocenten.
Het college van bestuur weerlegt de kritiek door onder andere te stellen dat alle
HR-opleidingen zijn geaccrediteerd en dat de hogeschool ook volgens recent
studenttevredenheidsonderzoek goed scoort.

In de prijzen
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Medewerkers van personeel & organisatie
(p&o) en van de nieuwe dienst onderwijs &
kwaliteit (o&k) gaan na de reorganisatie
grotendeels bij de nieuwe instituten werken.
Dit vertelde collegevoorzitter Jasper Tuytel in

de vergadering van de centrale medezeggen-
schapsraad (cmr) van 16 april. ‘Zowel op p&o
als op de dienst strategie & organisatie (s&o)
was veel kritiek; ze waren te weinig dienst-
verlenend voor de clusters’, verklaart Tuytel.
S&o wordt nu opgesplitst in o&k, dat zich op
de instituten richt, en concernstrategie dat het
college van bestuur adviseert. S&o-directeur

Johan Sevenhuijsen wordt directeur van die
laatste dienst, voor o&k wordt een nieuwe
directeur gezocht.
Naast de wijzigingen bij de diensten bestaat
de reorganisatie, die aanstaand najaar in gang
wordt gezet, met name uit de omvorming van
zeventien clusters tot elf instituten.

JvN

Diensten p&o en o&k
na reorganisatie onder instituten



jaar geleden heerste nog het idee
dat iedereen die van een hoge-
school of universiteit kwam min
of meer hetzelfde moest weten,
maar dat is mijn beeld totaal niet.’

Bent u voor selectie aan de poort?
‘Uit het experiment dat nu loopt,
blijkt dat we er beter niet aan
kunnen beginnen omdat selectie
vooraf nauwelijks voorspellende
waarde heeft. Er zijn genoeg
toppers in het hoger onderwijs
die als scholier maar een beetje
door hun opleiding heen akkerden
en die pas tijdens hun studie
enthousiast werden. Dus ik zoek
liever iets in selectie achter de
poort, en natuurlijk in de over-
gang van bachelors naar masters.’

Hoogopgeleiden kunnen zich
meestal uitstekend redden in de
maatschappij. Mag er een groter
financieel offer van hen worden
gevraagd?
‘Het probleem is de leenangst
bij studenten. Met zo’n hogere
bijdrage moet je dus oppassen,
want we willen zoveel mogelijk
hoogopgeleiden.’

En na het eerste jaar?
‘Een mooi honoursprogramma is
natuurlijk heel waardevol. En een
ouderejaars student die eenmaal
weet wat er te koop is, laat zich
minder snel afschrikken.
Van iemand die een masterop-
leiding kiest waarmee hij een
topfunctie kan krijgen, mag je

verwachten dat hij een hoger
collegegeld als een verantwoorde
investering ziet. Maar goed, die
gedachte wil ik nog uitwerken,
ook in overleg met de sector.’

Universitaire schakelprogram-
ma’s wilt u niet financieren omdat
die anders alleen maar langer
zouden gaan duren. Toch kunnen
de meeste hbo’ers er niet omheen
als ze een masteropleiding willen
volgen. Is het niet veel logischer

om hbo-masters te bekostigen?
Dan hoeven er minder hbo’ers
naar de universiteit.
‘Wat er precies met de
bekostiging van het hoger onder-
wijs gaat gebeuren, moet de
komende maanden blijken. Ik heb
daar nu nog geen definitief plan
voor.’

Hoe kijkt u aan tegen hbo-
onderzoek?
‘Ik was onlangs bij een
hogeschool waar een lector
samen met studenten een heel
marketingsysteem had uitge-
dacht, en dat was een uitstekend
voorbeeld van toegepast onder-
zoek. Het is prima dat dit
gebeurt, maar het is echt wat
anders dan onderzoek naar
betere kankerbestrijding.
Hogescholen moeten geen
universiteitje willen spelen.’

Hogescholen en universiteiten
krijgen de laatste tijd veel
commentaar over het lage aantal
‘contacturen’. Met name in het
hbo wordt die discussie direct
gekoppeld aan de invoering van
het competentiegerichte
onderwijs.
‘Ik heb de indruk dat het nieuwe
leren hier en daar te ver is door-
geschoten. Het is soms opgelegd
aan opleidingen die al met onvol-
doende mensen en middelen
werkten. En er zijn gaten in
roosters opgevuld met zaken als
groepswerk. Daar moeten we nog
eens goed naar kijken. Toch wil ik
niet terug naar de jaren vijftig,
met colleges door een docent
voor een schoolbord.’

HOP, Hein Cuppen en
Thijs den Otter
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Voor een minister die nog midden
in zijn honderd dagen inwerktijd
zit, heeft hij al aardig wat werk
verzet. Hij loodste de wereldwijd
meeneembare studiefinanciering
door de Tweede Kamer, gaf de
bekostiging via leerrechten het
genadeschot en stuurde de in-
spectie af op hogescholen die
‘spookvakken’ zouden geven.
Intussen maakt hij zich dossiers
eigen waar hij weinig van weet.

Bevalt het ministerschap?
‘Heel erg, ik houd me bezig
met boeiende materie. Zeker de
eerste weken ben ik op plaatsen
geweest waar een eenvoudig
bioloog gewoonlijk niet komt.
Van het vmbo en het mbo wist ik
eigenlijk niets. Samen met staats-
secretaris Van Bijsterveld ga ik de
uitval van scholieren beteugelen.
Jaarlijks haken er zestigduizend
af en dat is veel te veel. Die uitval
heeft meestal weinig met onder-
wijs te maken, maar met bijvoor-
beeld leenschulden, criminaliteit
of drugsgebruik. Toch landen al
die problemen op het bord van
de scholen. Ik ben daarvan
geschrokken.’

Behoeft dit probleem niet veel
meer prioriteit en financiële steun
dan het hoger onderwijs?
‘Ik ben minister van het totale
onderwijs. Mensen die denken
dat ik hier vooral zit voor het
hoger onderwijs en onderzoek
hebben het mis. Tegelijkertijd is
het onverstandig om dan maar
de bovenlaag van het onderwijs
te negeren. Voor Nederland als
kennisland is het cruciaal dat
we ook investeren in goed hoger
onderwijs. Dan praat ik over het
internationale toponderzoek én
over het hoger onderwijs in de
volle breedte. Want we moeten
ook goede leraren, economen
en verpleegkundigen opleiden.’

Onderwijssocioloog Han Leune
vindt dat uw liberale voorgangers
de universiteiten en hogescholen
te veel autonomie hebben gegund
en dat het beleid daardoor
zwalkt. U bent sociaal-democraat,
welke benadering kunnen de
instellingen van u verwachten?
‘Ze zijn nog niet van me af en
dat is de lijn van het hele
departement. Staatssecretaris
Dijksma heeft falende school-
bestuurders inmiddels bij de
lurven gegrepen, staatssecretaris
Van Bijsterveld pakt licenties af
van instellingen die niet voldoen
aan de exameneisen, en ik stuur
de inspectie af op hogescholen
waar mogelijk punten zijn
gegeven voor vakken die niet
op het rooster stonden. Wat dat
betreft is het roer echt om: We
willen goed onderwijs en daar

voelen we ons verantwoordelijk
voor. Het smoesje dat het
departement ergens niet over
gaat, zul je niet vaak meer horen.
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat
de instellingen nu geen eigen
verantwoordelijkheid meer
hebben.’

Vorig jaar verscheen er een
rapport over de dynamisering
van het onderzoeksbeleid dat
sprak van ‘gestold wantrouwen’
tussen overheid en hoger
onderwijs. Herkent u dat beeld?
‘Ja. En ik wil dat graag weg
hebben. Ik zie goed hoger onder-
wijs als een gezamenlijke op-
dracht van politiek Den Haag,
universiteiten en hogescholen.
We moeten naar een gemeen-
schappelijk plan. Waarmee ik
de instellingen niet de vrije hand
geef, want het is wel overheids-
geld waarmee ze werken.’

Hoe gaat u dat geld straks
verdelen?
‘Het lijkt me verstandig dat er
een bekostigingssysteem voor
het hele hoger onderwijs komt,
anders wordt het bij de door-
stroom van hbo-bachelors naar
wo-masteropleidingen erg on-
overzichtelijk. Hoe zo’n systeem
er precies gaat uitzien weet ik
nog niet. Er moeten in elk geval
prikkels van uitgaan om kwaliteit
te bieden. In leerrechten zie ik
persoonlijk weinig. Ik geloof niet
in het beeld van de rondshoppen-
de student die met een rugzakje
vol geld zijn opleiding bij elkaar
winkelt en de kwaliteit stuurt
door naar een andere buurtsuper
te gaan als het gebodene niet
meer bevalt.’

U vindt dat onrealistisch?
‘We hebben het over mensen
van zeventien, achttien jaar oud.
Ze maken zich vaak los van hun
ouders door in de stad waar ze
studeren op kamers te gaan.
Die stappen echt niet zomaar over
naar een andere instelling. Boven-
dien spelen ook ouders een rol bij
de opleidingskeuze. Mijn eigen
zoon gaat over anderhalf jaar
studeren en ik wil niet dat hij
moet denken: “Ik probeer wel een
opleiding en als die niet deugt, ga
ik na een jaar gewoon naar een
andere universiteit.” Ik wil dat alle
opleidingen goed zijn.’

Hoe denkt u dat voor elkaar te
krijgen?
‘Wat ik in elk geval niet wil, is
dat we het hoger onderwijs
platvisiteren. Dan zitten docenten
dagelijks formulieren in te vullen.
We moeten daarom werken van-
uit verdiend vertrouwen.
Opleidingen waarvan vaststaat
dat de tentamens in orde zijn,
het aantal contacturen op peil is
en de studenten tevreden zijn,
moeten we niet lastigvallen met
voortdurende kwaliteitsmetingen.
Instellingsaccreditatie gaat me
weer net wat te ver: de
Rijksuniversiteit Groningen kan
bijvoorbeeld een prima natuur-
kundeopleiding hebben maar een
slechte rechtenfaculteit.’

Moeten alle studenten van één
opleiding hetzelfde onderwijs
krijgen?
‘Ik ben voor differentiatie. Bij de
Vrije Universiteit heb ik onlangs
kennisgemaakt met de honours-
programma’s. Goede studenten
kunnen er een verzwaard pakket
volgen. Dat is natuurlijk prachtig,
want presteren is wat mij betreft
geen vies woord. Vijfentwintig

Hogescholen en universiteiten
die geen goed onderwijs verzorgen gaan ervan lusten.

‘Het roer is echt om’, bezweert een strijdbare Ronald Plasterk,
de kersverse minister van OCW.

‘Het smoesje dat het departement ergens niet over gaat,
zul je niet vaak meer horen.’

‘De instellingen zijn
NOG NIET VAN ME AF’
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Interview minister Plasterk ‘Het roer is echt om:
We willen goed onderwijs
en daar voelen we ons
verantwoordelijk voor.’
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2,4 miljoen euro die de HAN
moest terugbetalen ‘slechts’
zeven ton over. Dit waren
nog geen uitspraken in laatste
instantie.
Het waren rechtbanken die tot
dit oordeel waren gekomen, en
niet de Raad van State.
De ‘onregelmatigheden’ waarvoor
de Hogeschool Rotterdam op-
draait, zijn een erfenis van de
HES Rotterdam die in 2002 met
de Hogeschool Rotterdam
fuseerde. Die instelling ontving
zogenaamde uitvalbekostiging
voor uitwisselingsstudenten die
gedurende een bepaalde periode
een beperkt aantal vakken
volgden. Volgens de instelling
was daar niets frauduleus aan;
ze kaartte de kwestie zelf aan bij
de commissie-Schutte die de hbo-
fraude voor het ministerie
van OCW onderzocht. Schutte
constateerde echter dat er ruim

600.000 euro te veel was uitge-
keerd aan de HES. Het ministerie
verhoogde dat bedrag na con-
trole van haar eigen accountants
tot bijna zeven ton.
Na inmenging van de speciale
bezwarencommissie moest de
Hogeschool Rotterdam eerst de
helft terugbetalen.
De Rotterdamse rechtbank veeg-
de vervolgens de hele terug-
vordering van tafel. Daarop
stapte OCW naar de Raad van
State, die de uitspraak van de
rechtbank terugdraaide en deze
uitspraak is nu definitief.
De Hogeschool Rotterdam kan
het bedrag zonder continuïteits-
risico’s aan het rijk teruggeven.
‘Zakelijk gezien is er inderdaad
niet zoveel aan de hand’, licht
Herman Veenema, secretaris van
het college van bestuur van de
HR, toe. ‘Maar dat maakt het niet
minder teleurstellend. We waren
aan de winnende hand na de
uitspraak van de rechtbank.

Nu voelt de beslissing van de
Raad van State echt als verlies.’
De hbo-fraude kwam in 2001 aan
het licht bij Saxion Hogescholen.
Een voormalige medewerker
maakte via de media bekend
dat verschillende hogescholen
studenten bij het rijk voor
bekostiging in rekening brachten,
terwijl ze er niet studeerden.
Uiteindelijk besloot de Tweede
Kamer de commissie-Schutte op
pad te sturen: Die concludeerde
in 2005 dat er 110 miljoen euro
te veel aan bekostiging was uit-
gekeerd. Veel instellingen
vochten de terugvordering van
OCW aan. Bij de aanvang van
het nieuwe kabinet bleek pas
29 miljoen euro van het totale
bedrag met succes te zijn terug-
gevorderd.

HOP, TdO/DvN

Raad van State:
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De Hogeschool Rotterdam en
Randstad betaalden in zes jaar
tijd 26 studenten al hun college-
geld terug. Het precieze bedrag
dat hiermee gemoeid is, is zowel
de Hogeschool als Randstad
onbekend. De studenten hadden
recht op dat geld omdat ze vijf
maanden na hun diploma-uit-
reiking nog niet de baan hadden
gevonden die hen gegarandeerd
was. Toch wordt de baangarantie
door betrokkenen als een succes
beschouwd. Er meldden zich
immers enkele honderden stu-
denten meer aan dan normaal,
zegt ex-directeur van het cluster
management Cees Harteveld.
‘Je onderscheidt je toch als hoge-
school met zo’n garantie.’

In 1997 besloot de toenmalige
Hogeschool voor Economische
Studies (HES) dat het een radicaal
wervingsinstrument moest in-
zetten om de harde concurrentie
met andere economische op-
leidingen in Rotterdam aan te
kunnen. Het plan was simpel:
Garandeer studenten een baan
op hbo-niveau als ze binnen de
gestelde tijd hun diploma halen.
Het economische tij zat mee en
door met uitzendbureau
Randstad in zee te gaan, leken
die banen ook daadwerkelijk
gegarandeerd. Afgestudeerde
studenten kregen al hun college-
geld terug als ze na vijf maanden
niet aan het werk waren.
Toen vier jaar later, in 2001,

de eerste studenten zich meldden
voor hun gegarandeerde baan,
begon de economie net te
krimpen en de werkloosheid te
stijgen. Maar van de economische
malaise hebben ze bij Randstad
niet zoveel gemerkt, zegt
bemiddelaar Van der Ham.
‘We hebben uiteindelijk toch
het grootste deel aan het werk
geholpen, een kleine honderd-
twintig mensen.’ ‘Het scheelt
natuurlijk dat het om economen
gaat’, vult Cees Harteveld aan.
‘Die beroepsgroep hebben we
altijd wel nodig.’
Toch moesten tijdens de eco-
nomische recessie wel degelijk
de handen uit de mouwen.
Harteveld: ‘Enerzijds waren er
meer studenten die het somber
inzagen en hun baangarantie
aanspraken en anderzijds waren
er minder vacatures. De druk op
Randstad werd dus van twee
kanten opgevoerd. Maar ze
hebben het goed gedaan. Wellicht

speelde ook mee dat Randstad
de helft van de uitbetalingen
moest uitkeren als een student
geen baan kreeg.’
Toen de HES in 2002 fuseerde
met de Hogeschool Rotterdam
kon de baangarantie niet langer
in stand worden gehouden.
‘Dan zouden alle studenten van
de hogeschool een baangarantie
moeten krijgen’, zegt
Cees Harteveld.
Inmiddels zijn alle baangarantie-
zaken afgehandeld. De laatste
student die zijn gegarandeerde
arbeidscontract kreeg, is
Alex Booms. Daarmee verdiende
hij op de afsluitende borrel een
bloemetje. ‘Voor mij was de
baangarantie vooral een leuke
bijkomstigheid’, zegt hij. ‘Binnen
twee dagen na mijn afstuderen
had ik via Randstad een baan als
crediteurenbeheerder. En dat bij
een bedrijf waar ik nog altijd met
veel plezier werk.’

OL

De afgelopen maanden kreeg het
ministerie van OCW verschillende
keren het deksel op de neus bij
de terugvordering van al dan
niet ten onrechte uitgekeerde
onderwijsbekostiging: claims
bij de Christelijke Hogeschool
Nederland en onlangs nog bij
de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen werden in beroep
grotendeels naar de prullenmand
verwezen. Zo bleef van de

Het lokmiddel uit 1997
om meer studenten naar de HES te krijgen,
de zogenaamde baangarantie, is onlangs

tijdens een feestelijke borrel ten grave gedragen.
De laatste baangarant kreeg een bosje bloemen.

‘Een leuke bijkomstigheid.’

Dossier baangarantie

GESLOTEN

Het ministerie van OCW
heeft een succesje geboekt

in de afwikkeling van
het zogenaamde Schutte-dossier.

Volgens de Raad van State
heeft de Hogeschool Rotterdam

voor zeven euroton aan
onterechte bekostiging ontvangen
voor studenten uit het buitenland.
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Begin vorig jaar zag de carrière van topzeiler
Stefan de Vries er niet zo rooskleurig uit.
Geveld door een dubbele hernia moest hij
maanden revalideren en dat had grote
consequenties. Stefan raakte zijn sponsor én
zijn A-status kwijt, waardoor hij niet meer in
aanmerking kwam voor WK-kwalificaties en de

Olympische Spelen. Maar de vierdejaars stu-
dent aan de topsportacademie heeft het sinds
afgelopen maand weer op de rit: Een nieuwe
sponsor en opnieuw erkend als één van de
beste zeilers van Nederland. ‘Ik zit al tien jaar
in deze klasse. Naast mij zijn er maar drie of
vier anderen die in aanmerking komen voor de

Olympische selectie.’ Stefan heeft niet veel
wind nodig om zijn kunstje te doen, sterker
nog, hoe minder hoe beter. ‘Als het amper
waait, komt zeilen aan op tactisch inzicht en
techniek. En ik ben heel goed in dat spelletje.’

SaS

Naam: Stefan de Vries
Leeftijd: 26
Sport: Zeilen
Hoogtepunten:
Derde op de Wereldkampioenschappen Jeugd
in de Finn (type zeilboot)
Nederlands kampioen in 2005
Derde op de Open Duitse Kampioenschappen
in 2005

Blessureleed, materiaalpech, motivatiedips,
er kan van alles misgaan tussen nu en
augustus 2008, de start van de Olympische
Zomerspelen. Maar deze topper en student
aan de Randstad Topsport Academie is
vastbesloten ons land te vertegenwoordigen
in Beijing.

BEIJING 2008?
STEFAN DE VRIES

BOETE
Hogeschool Rotterdam

TERECHTIn de eerste week van april presenteerde de opleiding
autotechniek zich op de AutoRai 2007. Volgens docent
Constant Staal konden de getoonde projecten rekenen
op veel belangstelling van vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven en potentiële studenten. Te zien waren de
racewagen Silhouette die door derdejaars ontworpen is
(zie ook pagina 23), het voertuig Phidippides ontworpen
voor de Shell Eco-marathon en de groene SUV (zie ook
pagina 23).

Cateraar Albron heeft ook in het
studiejaar 2007/2008 de HR als
klant. Het college van bestuur
stelt de vraag of voor een andere
cateraar gekozen moet worden
een jaar uit vanwege alle ver-
bouwingen die op stapel staan.
Dat kunnen we er dan niet bij
hebben, is de motivatie.
Studentlid Jennifer van Wingerden
van de centrale medezeggen-
schapraad (cmr), vindt dat de cmr
over de verlenging geraadpleegd
had moeten worden. Ook vindt
ze het raar dat het onlangs
gehouden klanttevredenheids-
onderzoek kennelijk niet mee-
weegt bij het besluit. De uitkom-
sten van dat onderzoek waren
op moment van schrijven nog
niet openbaar gemaakt.

JvN

Nog een jaar Albron



& multimedia design). Zij zijn zelf al langer in
Nederland. ‘Ze vinden het vooral moeilijk om
een presentatie te houden in vloeiend Engels
en om een verslag grammaticaal foutloos te
schrijven. Maar dat is wel goed voor te
stellen’, vindt Fan die merkt dat de achter-
stand maar moeilijk wordt ingelopen omdat
het gros van de Chinezen weinig contact
heeft met studenten van andere nationali-
teiten. Desondanks beheersen ze de Engelse
taal beter dan hun voorgangers van een
aantal jaar geleden, weet docent Terink. De
taaleisen zijn verscherpt en het voor-
bereidingstraject voor hen die de eis niet
halen, is verlengd van een half naar een heel
jaar. Dat het taalprobleem er toch nog is, wijt
Terink aan het theoriegerichte onderwijs in
China. ‘De grammatica is beter geworden
maar het toepassen – praten en schrijven –
blijkt nog steeds een grote uitdaging.’ In het
genoemde voorbereidingstraject wordt overi-
gens ook aandacht besteed aan de praktijk-
en competentiegerichte manier van onderwijs
op de HR.

geen 5 ½, maar het hoogste
Ondanks de taalbarrière kiezen veel studenten
ervoor om China tijdelijk te verlaten. Ook valt
de keus niet altijd op een Engelstalig land.
‘In Londen zijn de studiekosten erg hoog’,
verklaart Bo Wang. ‘Daarbij ervaar ik Nederland
als een vrij land waar ik me niet druk hoef te
maken over discriminatie. En vanuit Rotterdam
kom je heel makkelijk in andere Europese
landen.’ Yuan Fang heeft vooral interesse in
logistiek management en vindt om die reden
Rotterdam, als dé haven van Europa, de juiste
keus. Door te studeren in het buitenland denkt
ze meer kans te hebben op een goede baan.
Het liefst een internationaal georiënteerde
baan, zegt ze, en something about
management. Ook Jun Liu ziet het opdoen
van buitenlandervaring als pré. ‘In China is de
concurrentie erg groot en er zijn ook niet zo-
veel goede en bekende universiteiten’, zegt de
studente. Ze denkt in Rotterdam veel te leren
omdat de economie hier verder is ontwikkeld
dan in China.
Keung Siu, al tien jaar woonachtig in
Nederland, denkt dat Chinezen vooral in het
buitenland gaan studeren om zich van hun
collega-studenten te onderscheiden. ‘In China,
waar heel veel mensen wonen, moet je iets
speciaals hebben wil je eruit te springen’,
aldus Siu. ‘Chinese studenten in Nederland
onderscheiden zich door hun prestatiegericht-
heid. Heel veel Nederlandse studenten vinden
een 5½ genoeg, maar Chinezen willen het
hoogste. Dat heb ik zelf ook.’

‘Van mijn Nederlandse buurman hoorde ik dat
zelfs zijn dochtertje van zes op school al een
presentatie moest verzorgen.’ Bo Wang vertelt
het op verbaasde toon. Hoewel het onderwijs
ook in China verwestert, ervaren Chinese
studenten die aan de HR gaan studeren toch
een kleine cultuurshock. Ze zijn het bijvoor-
beeld niet gewend om presentaties te geven
en om in projectgroepen te werken.
‘Voor studenten die creatief zijn, is het goed
maar voor anderen juist niet’, denkt Wang,
die de master logistics management volgt.
‘Ook moet je je niet afwachtend maar juist
actief opstellen; in het begin had ik daar best
problemen mee.’
Ook Yuan Fang, student international
business and management studies (ibms),
had aanvankelijk moeite met de wijze van
onderwijs. ‘In China vertellen docenten exact
wat je moet leren; hier vertellen ze meer in
welke richting je het moet zoeken. You need
to find it out yourself.’ Jun Liu heeft precies
dezelfde ervaring. Ook moest hij wennen aan
de groepsprojecten. ‘In het begin was ik te
verlegen om in de groep te praten; ik was
bang dat ik iets verkeerds zou zeggen.
Nu heb ik daar geen last meer van en gaat het
goed’, stelt de vierdejaars ibms. In discussie
gaan met de docent gaat Liu nog een stap te

ver. ‘Nederlandse studenten zijn dat gewend
en sommige Chinezen doen het ook, maar
ik niet. Dat heeft niet alleen met het cultuur-
verschil te maken maar ook met mijn per-
soonlijkheid.’ Bin Li, masterstudent finance
and accounting vindt het presenteren en het
groepswerk juist niet zo moeilijk. ‘Je doet
dat hier veel en dat vind ik erg goed.’
Docent ibms Janet Terink herkent de
problemen waar Chinese studenten tegen
aanlopen. ‘Presenteren vinden ze in het
begin heel eng maar omdat dat individueel is,
kunnen ze het vrij snel.’ Anders ligt het bij het
samenwerken in groepjes. ‘Ze willen het heel
graag maar ze worden geconfronteerd met
de mondige Europese student’, zegt Terink.
‘Je merkt dat de Chinese student een beetje
aan de rand van zo’n groepje zit. Als hij het
ergens niet mee eens is, houdt hij het liefst
zijn mond. Vanuit zijn cultuur is de Chinees
namelijk niet direct; het is niet gebruikelijk
en zelfs onbeleefd om je mening te geven.’
Toch vindt de opleiding het van groot belang
dat er wordt samengewerkt. ‘Want in de
zakenwereld kom je ook in situaties waarin
je met elkaar moet samenwerken’, stelt de
docent die merkt dat Chinese en Nederlandse
studenten elkaar na een jaar of twee beter
leren begrijpen en in groepsverband van
elkaars talenten gebruikmaken. Buiten de
studie gaat men echter nauwelijks met elkaar
om. Terink: ‘De gemiddelde Chinees vindt het
niks om vrijdagmiddag een biertje te gaan
drinken. Ze weten wel dat ze moeten net-
werken, maar het is ook zo dat negentig
procent van de Chinezen op de HR na de
studie weer uit Nederland vertrekt.’

Voor een jaar of vier je vaderland verlaten
om elders een studie te volgen. Veel Chinezen kiezen ervoor
en komen dan bijvoorbeeld bij de Engelstalige HR-opleiding

international business and management studies (ibms) terecht.
Profielen zocht uit hoe de studenten dat bevalt

en tegen welke problemen ze aanlopen.

Chinese studenten aan
de Rotterdam Business School

WENNEN AAN
groepsopdrachten
en presentaties
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Column

China. Ik denk aan enorme hoeveelheden.
Het aantal inwoners, de omvang van het land,
de economie, het aantal miljonairs, het aantal
gsm-gebruikers (elke maand komen er
vijf miljoen bij!). Aangezien ik nog nooit in
China geweest ben, baseer ik mijn visie op
feiten, nieuws en verhalen van anderen.
Een overweldigend land met een (voor mij
als westerling) onbegrijpelijke cultuur. Ik denk
ook aan de eenkindpolitiek. Meisjes die
worden geaborteerd of nog erger, te vondeling
worden gelegd of worden verkocht.
Onbegrijpelijk. Een land dat zo op geld en
resultaten is gefocust dat meisjes als onnuttig
worden gezien. Nu is dit natuurlijk maar één
aspect van de cultuur, maar wel een die indruk
op me maakt. Ik denk aan mijn Chinese
vriendinnetje Li Wei. Een klein meisje met
een enorme drive om meerdere studies aan
de universiteit zo snel mogelijk af te ronden.
Het heeft me altijd verbaasd. Toch blijkt het
niet zo gek als je weet dat Li Wei bijna geen
woord Chinees spreekt en haar ouders (die
in Nederland wonen) geen woord Nederlands.
Kan zij dus niet communiceren met haar eigen
ouders? Nee. Maar dat maakt ook niet uit.
Haar ouders hoeven namelijk ook helemaal
niet te weten hoe het met haar gaat of hoe ze
zich voelt, ze willen alleen haar cijferlijst zien.
Iets wat ik me niet kan voorstellen.
Thuiskomen als pubermeisje en niet kunnen
vertellen aan je moeder dat je het helemaal
zat bent, dat je verliefd bent, dat je te ziek
bent om naar school te gaan of dat je gewoon
even wilt knuffelen. Maar ‘gewoon’ betekent
voor mij nou eenmaal iets anders dan voor
Li Wei.

Sanne Dijkgraaf (21) studeert journalistiek en
loopt stage bij Profielen
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Auteur: Jos van Nierop Fotograaf: Ronald van den Heerik

de docent als gewoon mens
Chinese studenten merken over het algemeen
dat hun Nederlandse collega’s een stuk
flexibeler en relaxter zijn. Ook bij docenten
is dat te zien, maar daar zitten wel negatieve
kanten aan. ‘Sommige docenten hebben maar
weinig verantwoordelijkheidsgevoel’, vindt
Liu die zegt te weten dat haar mening wordt
gedeeld door meerdere Chinese studenten.
‘Op een gegeven moment ontving ik het
resultaat van een opdracht maar niet.
De docent was mijn opdracht kwijtgeraakt
en ik moest het toen opnieuw maken.’
Docent Terink: ‘Hoewel het in China aan het
veranderen is, wordt een docent gezien als
iemand die geen dingen kwijtraakt en die
bovendien alles weet. Als zij mij een vraag
stellen en ik zeg dat ik het niet weet, zie ik
vaak de verbazing op hun gezichten. Maar
uiteindelijk vinden ze het leuk dat de docent
ook maar gewoon een mens is en dat je hem
bij zijn voornaam kan noemen. Daarmee
krijgen ze het gevoel dat er een relatie is.’

verscherpte taaleisen
Bij het volgen van het Engelstalige onderwijs
en tijdens opdrachten en projecten komt ook
de taalbarrière om de hoek kijken. Fang:
‘Bij een project in het tweede jaar moest je
contact zoeken met mensen, hen interviewen.
De managers spreken wél Engels maar bij de
receptie van een bedrijf doen ze dat vaak
niet. Ik spreek nu een beetje Nederlands en
misschien ga ik mij er nog meer in verdiepen.’
Eigenlijk moeten we meer tijd aan de taal
besteden, vindt ook Liu. ‘Als ik met
Nederlanders praat, vraag ik nog altijd:
“Please, can we talk in English?” Veel Chinezen
die hier nog niet zo lang zijn, hebben ook
moeite met de Engelse taal, vertellen
Keung Siu (íbms) en Lulu Fan (communication

‘Veel Nederlandse studenten
vinden een 5½ genoeg,
maar Chinezen willen het hoogste.’
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Tijdens het laatste bezoek kon
Van Gils de vruchten van zijn
werk plukken. ‘Ons doel voor
dit bezoek was stageplekken te
vinden. Daarom bezochten we
het bedrijf AMS met vestigingen
in Shanghai en Guangzhou, dat
als corebusiness heeft producten
te produceren voor Nederlandse
bedrijven. Zij zijn bereid fulltime
stages te bieden en bijvoorbeeld
gastcolleges te geven in
Nederland. Vanaf september
zal onze eerste stagiair bij hen
geplaatst worden. Daarnaast
hebben we nog vier andere stage-
plekken gevonden.’
Van Gils heeft veel geleerd van
zijn reizen naar China. Net als
Borstlap ervaarde hij dat ver-
trouwen winnen essentieel is.
‘Ik ben er een aantal keren
geweest en pas nu zeggen ze:
Stuur maar stagiaires. Verder
zijn er de cultuurverschillen.
Chinezen zijn niet direct en
zullen nooit onomwonden nee
zeggen maar het misschien wel
bedoelen. Gezichtsverlies leiden
is een groot ding, je moet
mensen niet in die positie
brengen. Ook zijn organisaties

Industrieel Product
Ontwerpen, IPO
Je hoeft geen visionair te zijn
om te begrijpen dat voor een
opleiding als industrieel product
ontwerpen China geldt als gids-
land. Het is het productieplatform
van de wereld, zegt Ronald van
Gils van IPO, en dat is dan ook
de reden voor IPO om contacten
te leggen met Chinese bedrijven
en onderwijsinstellingen. Aange-
zien de WdKA al langer bezig was
samenwerkingsverbanden te
smeden met Chinese collega’s,
kon de jonge IPO-opleiding leren
van die ervaringen en besloot
ook Van Gils in zee te gaan met
het Rotterdam Commercial

Representative Office. Het laatste
bezoek aan China vond afgelopen
maart plaats, samen met de
WdKA. Van Gils: ‘We willen graag
een aantal stageplaatsen in China
werven. Verder is ons doel om in
ieder geval één keer per jaar een
workshop te organiseren met een
Chinese partner waarin wordt
samengewerkt aan een reële
opdracht zoals de workshop
African vehicle, samen met de
opleiding autotechniek vorig jaar
in Shanghai en het tegenbezoek
dat wij – als alles doorgaat – dit
jaar krijgen van vier studenten
en een hoogleraar van Tonji
University. Dan gaan zij met
derde- en vierdejaars van ons aan
de slag met een opdracht voor de
World Expo 2010.’

veel hiërarchischer georganiseerd
dan bij ons. En dat geldt even
goed voor de jonge ontwerp-
bureaus. Chinezen zijn gewend
aan lange dagen. Het is heel
normaal om ’s avonds door te
werken. Een workshopdag was
pas om tien uur ’s avonds afge-
lopen, best pittig voor onze stu-
denten. Verder stonden we toch
ook te kijken van de dynamiek.
Chinezen kunnen heel snel
schakelen. We hebben meege-
maakt dat we binnen vijf minuten
een opdracht binnenhaalden.’
Studenten die naar China willen
moeten daarvoor solliciteren.
Van Gils: ‘De kwaliteit van deze
studenten is namelijk heel
belangrijk. Zo hebben we meege-
maakt dat onze derdejaars met
Chinese postgraduates moesten
werken. Het niveauverschil is dan
wel erg groot. Nu moeten ze een
goede indruk neerzetten in het
sollicitatiegesprek en stellen we
als voorwaarde dat ze hun stage
hebben afgerond.’

Autotechniek
De opleiding autotechniek heeft
geen uitgeschreven China-beleid,
maar enkele projecten hebben
wel een link met China. Zo werd
docent Roeland Hogt vorig jaar
door de Amerikaanse ingenieur
David Lee benaderd om
gezamenlijk te werken aan de
ontwikkeling van een groene
SUV; het populaire Sports Utility
Vehicle met het slechte imago.
Asobak en P.C. Hooft-tractor
wordt de Suvvie wel genoemd
vanwege zijn robuustheid en het
feit dat dit type auto benzine
slurpt. Een groene SUV zou wel-
eens een gat in de markt kunnen
dichten.
Het derde kwartaal van dit
schooljaar heeft Hogt met zo’n
zeventig studenten autotechniek,
in opdracht van David Lee,
gewerkt aan de uitwerking en
toetsing van het concept. In het
vierde kwartaal wordt het project
versterkt met vijftig studenten
van de opleiding industrieel
product ontwerpen. Eind juni
worden de virtuele prototypes
te gepresenteerd.

Maar waar is de China-link?
Hogt: ‘Ik heb zelf geen contacten
met China, maar David Lee wel.
Het idee is om een technisch
platform voor de groene SUV
te ontwikkelen dat per
Amerikaanse, Europese, Chinese
en Indonesische markt wordt
aangepast. Per regio worden de
carrosserie, het interieur en
diverse functionaliteiten ontwik-
keld. Op dit moment zijn we druk
bezig met de ontwikkeling van
het technisch platform. We zitten
nog te vroeg in het proces om in
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De Willem de Kooning Academie
(WdKA) is sinds een jaar of zes
actief in China. ‘Actief’ betekent
dan: netwerken, contacten
leggen, goodwill kweken en
pas in een veel later stadium
samenwerken, want Chinezen
win je niet met een enkel bezoek,
heeft International Affairs Officer
Ad Borstlap van de Willem de
Kooning geleerd. ‘Dan dacht ik
na een gesprek: Dat ging goed,
maar vervolgens hoorden we niks
meer. Nee, om voet aan wal te
krijgen in China moet je echt
vertrouwen winnen en daarvoor
moet je steeds opnieuw je neus
laten zien. Ik denk dat onze
directeur Richard Ouwerkerk
al zo’n acht à negen keer is
geweest. Vergeet ook niet dat
er nogal wat non-communicatie
plaatsvindt. De Chinese cultuur
is zo anders dan de onze en het
Engels vaak zo gebrekkig, dat je
meer moet investeren om tot
samenwerking te komen.’
En dus besloot de Willem de
Kooning direct na het leggen
van de eerste contacten de hulp
in te schakelen van het RCRO
(Rotterdam Commercial
Representative Office), een filiaal
van de Kamer van Koophandel in
Shanghai. Borstlap: ‘Niet alleen
helpen zij ons bij de voorbe-
reiding van bezoeken en leggen
ze contacten met onderwijsinstel-
lingen. Ze gaan ook mee op reis
en gidsen en tolken dan voor
ons.’

Wapenfeiten van de afgelopen
jaren zijn vier bilaterale overeen-
komsten (memorandums of
understanding) met Chinese
onderwijsinstellingen. Borstlap:
‘In Shanghai hebben we met twee
instellingen een memorandum of
understanding: met het College
of Architecture & Urban Planning
van de Tonji University en de
School of Fashion & Art Design
van de Donghua University waar
drie van onze studenten onlangs
zijn doorgedrongen tot de finale
van de Donghua Fashion Cup.
Tijdens de Fashion Week heeft
onze student Leonie Smelt er een
prijs gewonnen voor ‘het meest
innovatieve concept’. Met deze
academies hebben wij een
samenwerking in de brede zin
van het woord. Er is uitwisseling
van studenten en staf, we geven
gastlessen, workshops en doen
mee aan wedstrijden.
In Hangzhou, een stad waarbij
iedereen hier glazig gaat kijken
maar waar wél zes miljoen
mensen wonen, staat dé kunst-
onderwijsinstelling van China,
de China Academy of Arts. Ook
met deze instelling hebben wij
een overeenkomst. Tijdens het
laatste bezoek is ons gevraagd
een nieuw logo van de stad te
ontwerpen. Een zeer eervolle
opdracht. Vergeet niet dat de
term Dutch Design de hele
wereld over gaat, tot in China.
We zijn daar ook bezig om vanuit
Stadslab projecten te ontwikkelen
voor de openbare ruimte van
Hangzhou.’
Ook in Beijng heeft de WdKA een
overeenkomst met een kunst-
academie, de Central Academy
of Fine Arts, een gerespecteerde
instelling die bijvoorbeeld de
medailles mag ontwerpen voor
de komende Olympische Spelen.

Momenteel lopen er geen con-
crete projecten, maar wel vindt
er een levendige uitwisseling
van studenten plaats.
Wat leveren deze diverse
bilaterale samenwerkingsver-
banden de Willem de Kooning
Academie en diens studenten
op? ‘China is booming’, antwoordt
Borstlap. ‘Daarom moeten wij er
zitten. Hier hebben wij de mond
vol van conceptueel en innovatief
denken terwijl in China het kunst-
onderwijs nog steeds traditioneel
is ingericht en vakmanschap cen-
traal staat. Beide partijen kunnen
van elkaar leren. Zo hebben vorig
jaar twee docenten grafiek uit
Hangzhou gastlessen bij ons

verzorgd met Chinese technieken
en materialen. De belangstelling
onder studenten was heel groot,
de klassen puilden uit. Onze eigen
grafiekdocent Hans Andringa is
daarna naar Hangzhou gegaan
voor gastlessen. Het werk van
beide lessen heeft geresulteerd
in een tentoonstelling bij boek-
handel Donner die heel aardig
bezocht is.’
Dat China niet alleen maar
booming is, maar ook nog steeds
een antidemocratisch en repres-
sief gezicht heeft, is geen dage-
lijkse kost voor de representan-
ten van de HR die op China-reis
gaan. Slechts een enkele keer
vindt er een niet mis te verstane
confrontatie plaats. Zoals die keer
toen er bij het inrichten van een
expositie door de overheid een
vrouwelijk naakt werd wegge-
haald. Borstlap: ‘Wij hebben toen
geleerd dat je in China nog
steeds niet alles kan laten zien.’

EvdM
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Vier clusters van de Hogeschool Rotterdam zijn actief in China.
In deze special een overzicht van die activiteiten.

HR IN CHINA
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RIBACS
Dat de Hogeschool Rotterdam
een speciale band heeft met
wereldhavens, mag voor zich
spreken. Niet verwonderlijk dus
dat de internationale activiteiten
van het bouwkundig cluster
RIBACS vaak te maken hebben
met havenvraagstukken.
Of beter: met de transformatie
van (oude) havengebieden naar
een moderne inrichting waarbij
haven en stad economisch en
cultureel met elkaar verbonden
zijn. Waar Rotterdam zich over
dit vraagstuk buigt met het
megaproject Stadshavens, zijn
andere grote havengebieden met
dezelfde vragen bezig. Zo ook
zustersteden Shanghai en
Houston, VS. RIBACS-directeur
Bert Hooijer: ‘Het Rotterdamse
Havenbedrijf, waarmee wij nauwe
banden hebben, heeft het RIBACS
gevraagd mee te werken aan een
onderzoek naar de transformatie
van oude havengebieden in
Houston en Shanghai. Daarbij
staan twee onderzoeksvragen
centraal: hoe maak je het haven-
gebied attractief en toegankelijk
voor het publiek. En, ten tweede,
hoe verbind je haven en stad in

economisch opzicht. Vorig jaar
zijn we met een delegatie naar
Houston geweest. Daar hebben
we colleges over transformatie-
opdrachten gevolgd. Daarop is
Houston bij ons op bezoek
geweest en hebben we samen
een internationale workshop
georganiseerd. De volgende stap
is uiteraard dat dit onderzoek
uitgebreid wordt naar Shanghai.
Er is hierover contact met de
Tonji University en de haven-
autoriteiten van Shanghai.
We hopen dit najaar serieus te
kunnen beginnen aan de voor-
bereidingen van een uitwisseling
met onze Chinese collega’s, maar
dat is nog niet zeker. Op zich is
men wel geïnteresseerd in het
praktijkgerichte onderzoek dat
wij vanuit de kenniskring
TransUrban en de lectoraten
Attractieve stad en Infrastructuur
doen.’
Naast dit onderzoek heeft ook
de Academie van Bouwkunst een
focus op China. Zo ging een dele-
gatie van vijftig studenten en
docenten in april naar het land
op studiereis. In opdracht van het
Nederlands Omlypisch Comité
onderzocht men de sociale en
stedenbouwkundige spin-off van
de Olympische Spelen.

EvdM

In juni 2006 werd een overeen-
komst getekend met de Shanghai
University die gericht is op
samenwerking met de opleiding
international business and
management studies (ibms) van
RBS. Chinese studenten volgen
een businessopleiding en
stromen vervolgens later de
ibms-opleiding in Rotterdam in.
Tweemaal per jaar gaat er een
groep Nederlandse docenten naar
Shanghai om de kwaliteit van
de vooropleiding te bewaken,
Chinese docenten op te leiden
en zelf les te geven in vakken

met een Europese invalshoek,
bijvoorbeeld op het gebied van
marketing. Deze samenwerking
zal in september 2007 officieel
van start gaan en RBS-directeur
Michel Molier heeft er alle ver-
trouwen in. In Beijing loopt het-
zelfde model immers al twee jaar
succesvol met inmiddels vijftig
studenten. Naast deze ontwikke-
ling gaan er al jaren vele studen-
ten van de opleiding trade
management gericht op Azië op
stage of uitwisseling naar China
(zie ook de rubriek stage en
beroep, pagina 26).

SaS
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Bram: ‘Vier jaar geleden, voordat
ik aan deze opleiding begon,
pakte ik de wereldkaart, keek naar
China en dacht: Dat land is toch
communistisch?’
Shirley: ‘Bram is echt heel doel-
gericht en ambitieus. Toen hij hier
kwam studeren wist hij precies
wat hij wilde bereiken.’
Bram: ‘Ik trof op mijn reis het
meest kapitalistische land aan
dat ik ken. Overal wordt handel
gedreven, geld gemaakt.’
Shirley: ‘Hij wilde de taal leren en
is in het eerste studiejaar al naar
China gegaan om daar Chinees te
studeren en contacten te leggen.’
Bram: ‘Chinezen zeggen zelf ook:
laat het Westen maar denken dat
we communistisch of socialistisch
zijn, ondertussen zijn Europeanen
de échte socialisten.’

netwerken
Bram: ‘In China moet je net-
werken, dat is heel belangrijk.
Om dat te leren, heb ik bij het
ideale bedrijf stage gelopen: een
afdeling van de Benelux Kamer
van Koophandel in Shanghai, de
Bencham. Een klein kantoor, drie
medewerkers, waarbij allerlei
grote westerse bedrijven zich
hebben aangesloten. En dan voor-
al de topmanagers van die be-

drijven, de general manager van
Fortis bijvoorbeeld. Die managers
vormen ook het bestuur van de
Bencham. Ik zat tijdens mijn stage
dus heel dicht bij het vuur.
Netwerken betekent in China ook
over koetjes en kalfjes praten.
Gewoon een luchtig gesprekje dat
nergens toe leidt. Terwijl ik juist
graag meteen ter zake kom.
Op dat gebied heb ik veel geleerd,
ik weet nu wanneer ik moet
babbelen en wanneer ik ter zake
moet komen.’
Shirley: ‘Dat is typisch zo’n
cultuurverschil. Precies waar
we bij tma voor willen opleiden.
Als je een brug wilt zijn tussen
twee culturen, moet je in beide
culturen kunnen meedoen. Je
moet snel kunnen schakelen
tussen Chinees en westers.’

werktijden
Shirley: ‘In China zijn ze niet zo
strikt wat werktijden betreft. Daar
moest Bram in het begin wel even
aan wennen. Kreeg ik mailtjes van
hem over de absurde tijden, van
acht tot tien, ’s ochtends tot
’s avonds.’
Bram: ‘Het mooie is dat die lange
werkdagen ook nog eens ver-
schrikkelijk efficiënt gevuld
worden. Als je gaat ontbijten,
organiseert iemand een breakfast
event. Bij de Bencham organiseer-
de ik ze ook. Binnenkort is er weer
één over een nieuwe Chinese
belastingwet. Eten, netwerken en
leren tegelijk, want tijd is geld en
China is kapitalistisch.’

Shirley: ‘Een andere keer kreeg ik
een paniekmail van Bram dat hij
drie weken alleen op kantoor zou
zitten. Of hij dat wel kon. Toen
heb ik tegen hem gezegd: “Als de
manager jou die verantwoordelijk-
heid geeft, heeft ze vertrouwen in
je.” Het is goed gegaan, toch?’
Bram: ‘Ja, ik heb zelfs een bijeen-
komst gered die in de soep dreig-
de te lopen. Er zouden hoogge-
plaatste heren komen, maar
niemand wist waar de bijeen-
komst zou zijn. Toen heb ik de
taxi gepakt, het beste restaurant
geboekt en een goede fles wijn
gezocht. Dat allemaal een uur van
tevoren, terwijl het mijn verant-
woordelijkheid helemaal niet was.
Daarmee heb ik wel punten
gescoord.’
Shirley: ‘Chinezen nemen niet snel
zelf initiatief, bang om gezichts-
verlies te lijden of te veroorzaken.
Op dat punt kun je als westerling
dus winst behalen. Maar je moet
wel kunnen inschatten wanneer
een initiatief op zijn plaats is,
want voor dat gezichtsverlies
zijn Chinezen heel gevoelig.’

Bram: ‘Ik heb een baan aan
deze stage overgehouden.
Een Rotterdams bedrijf met een
vestiging in China wil me hebben
als sales manager voor Zuidoost-
Azië. Dat is inclusief Australië en
Nieuw-Zeeland.’
Shirley: ‘Bram heeft een negen
gehaald voor zijn stage.
Een negen! Dat is het hoogste
cijfer ooit.’
Bram: ‘Ik kijk nog even of er
andere aanbiedingen binnen-
komen, maar op zich lijkt het me
wel een leuke baan.’

OL
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Na meerdere keren in China te zijn geweest,
liep Bram Rijgersberg – student trade management

gericht op Azië (tma) – stage bij
een Europese Kamer van Koophandel in Shanghai.
Daar maakte hij zich de Chinese efficiëntie eigen en

leerde hij over het kapitalistische China.
Vanaf de andere kant van de wereld

werd hij begeleid door zijn coach Shirley Herst.

HET MEEST KAPITALISTISCHE LAND
dat ik ken’

‘China is Stage en beroepRotterdam Business School (RBS)

te schatten wanneer en zelfs of
die China-link iets gaat opleve-
ren. Als we in juni de virtuele
prototypes presenteren, hopen
we nieuwe partners en financiers
te vinden om het project uit te
bouwen en eind 2008 een proto-
type te tonen. Daarna zou China
in zicht kunnen komen’, aldus
Roeland Hogt.
Een ander project dat in dit ver-
band interessant is, is de
ontwikkeling van een racewagen
in samenwerking met de
stichting Dutch National Racing
Team (DNRT) en het bedrijf Saker
Europe. De racewagen Silhouette

wordt ontworpen voor de
Zomeravondcompetitie van
de DNRT. China is nodig om
de ontwikkeling van deze laag-
drempelige – lees redelijk betaal-
bare – racewagen mogelijk te
maken. Begeleidend docent
Constant Staal: ‘China kan op dit
moment goedkoop produceren.
Met de export van producten
kan men de import van kennis
financieren. Parallel hieraan werkt
China aan de eigen kennisontwik-
keling zodat men over tien, vijf-
tien jaar kan concurreren met
de westerse auto-industrie.
De studenten van onze opleiding
kunnen op deze manier hun
kennis dus inzetten in China.’
Bij het ter perse gaan van dit
nummer zal de Silhouette bijna
gereed zijn voor het circuit waar
hij getest zal worden. Pas daarna
is hij klaar voor productie. Naar
verwachting worden er veertig
stuks voor de Nederlandse markt
en tweehonderd tot 250 voor de
internationale markt geprodu-
ceerd. Derdejaars autotechniek
Mark Hoekstra heeft onlangs via
Saker Europe stage gelopen in de
Chinese autofabriek waar ook de
Silhouette geproduceerd zal gaan
worden. Hij probeert daar nu een
afstudeerplek te organiseren zo-
dat hij op locatie de productie
van de racewagen kan voorbe-
reiden.
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sprong voorwaarts
In China zou dat onmogelijk zijn, denkt
Jan van der Schalk. Hij is voorzitter van de
Chinese belangenvereniging Wah Fook Wui in
Rotterdam en tevens ex-wethouder van deze
stad. ‘In China heb je jaarlijks Drie Zwarte
Dagen’, vertelt Van der Schalk. ‘Tijdens deze
dagen doet heel China examen. Wie het niet
haalt, gaat naar de fabriek om te werken.
Dat zit er bij Chinezen zo ingebakken dat
ouders heel gebrand zijn op de studie van
hun kinderen. Bovendien richt alle aandacht
zich door de eenkindpolitiek ook echt op dat
ene kind. Dan begrijp je waarom ouders zo
prestatiegericht zijn, ook al is het systeem in
Nederland heel anders.’
Maar Van der Schalk ziet een groot verschil
tussen oude en jongere Chinezen. ‘De jonge
generatie heeft een flinke sprong vooruit
gemaakt. Ze zijn zelfredzaam, studeren of
hebben een baan. Ze bewegen zich heel
soepel door de Nederlandse samenleving.’
Dat blijkt ook uit een studie naar Chinese
integratie die eind vorige eeuw in opdracht
van de regering werd uitgevoerd.
‘Geconstateerd kan worden dat de Chinese
bevolkingsgroep in het afgelopen decennium
een gunstige ontwikkeling heeft doorgemaakt
op in ieder geval de terreinen van het onder-
wijs en de arbeidsmarkt: de tweede generatie
doet het goed’, zeggen de onderzoekers.
Recenter onderzoek is niet voorhanden,
terwijl de meeste allochtone bevolkings-
groepen door allerlei wetenschappers tot op
het bot ontleed worden. ‘Wij schrijven geen
rapporten, wij werken gewoon’, zegt
Van der Schalk. ‘Chinezen zijn heel
bescheiden en willen niemand tot last zijn.
Ze beginnen allemaal hun eigen zaakje om
brood op de plank te krijgen. Je zult ze nooit
zien bedelen op straat. Daarnaast heeft de
regering Chinezen niet erkend als minder-
heid, zoals Turken, Marokkanen of Antillianen
dat wel zijn. Op die groepen ligt dus vooral
de focus.’

verwesterd
Minder subsidies voor Chinezen, maar het
scheelt dat ze elkaar hebben. De onderlinge
banden tussen Chinezen zijn sterk. Zo is er
in Rotterdam een soort bejaardentehuis voor
Chinese ouderen, een initiatief van Wah Fook
Wui, de belangenvereniging waar
Van der Schalk voorzitter van is. De oma van
Godwin woont er ook en hij zoekt haar regel-
matig op.
Ook de jonge Chinezen trekken naar elkaar
toe. Als Godwin bijvoorbeeld affiniteit zou
hebben gehad met economische vakken, zou
hij in plaats van grafimediatechnologie waar-
schijnlijk de HR-opleiding trade management
gericht op Azië (tma) hebben gekozen, zegt
hij. Van de studenten op deze opleiding is
ruim zeventig procent van Aziatische af-
komst, van wie het grootste deel in Nederland
geboren Chinezen. Tma-studenten leren een
Aziatische taal, ze leren over de cultuur, ze
gaan een jaar naar Azië en in Nederland
bestuderen ze bedrijven die zich op Azië
richten. Kunnen die paar verdwaalde
Nederlandse tma-ers nu misschien op hun
klasgenoten oefenen?
‘Eigenlijk zijn de Chinezen hier op school niet
zo Chinees’, zegt Tim van Leuken (18), eerste-
jaars tma. ‘Ze spreken wat beter Mandarijn
dan de Nederlanders, maar verder zie ik
weinig verschil.’ Tim gaat veel met andere
studenten om, maar van oefenen is niet echt
sprake.
‘Onder mijn vrienden zijn Chinezen,
Indonesiërs of Filippino’s. En ze zijn allemaal
behoorlijk westers.’ Is er dan helemaal niets
dat hij van zijn Chinese medestudenten kan
leren? ‘Nou ja, misschien het eten. Als ik bij
medestudenten thuiskom en een varkens-
darm voorgeschoteld krijg, eet ik die wel op.
Zo leer ik ook een beetje de Chinese tafel-
manieren.’

Kan zijn medestudent Christopher Tsjan (19)
dan misschien uitleggen wat hij als Chinees
aan Tim zou kunnen leren? Christopher is,
zoals de meeste Chinese tma-ers, in
Nederland geboren, maar heeft Chinese
ouders. Toch moet hij lang over een antwoord
nadenken. ‘Iets met het eten misschien? Ja, ik
moet zelf ook nog veel leren hoor, zo Chinees
ben ik niet. De meeste Chinezen die in
Nederland zijn geboren, zijn erg verwesterd.
Je ziet wat verschillen met de studenten die
wel in China geboren zijn en hier pas een
aantal jaren wonen, maar ook die passen zich
razendsnel aan.’

Raymond, die juist langs een meterslang
schap met tientallen soorten noodles wandelt,
woont ook pas tien jaar in Nederland. ‘Unox-
noodles zijn niets vergeleken hierbij’, zegt hij
en er verdwijnen verschillende soorten in zijn
mandje. De noodles gaan mee naar zijn werk
en zijn onder andere voor zijn collega’s.
Althans: ‘Voor de Marokkanen en Surinamers.’
Ook op zijn werk, een fabrikant van
industriële sensoren, leven de autochtonen
en allochtonen gescheiden. Zou hij niet graag
iets aan die situatie veranderen? ‘Het is niet
goed dat iedereen zo bij elkaar kruipt’,
beaamt Raymond ter hoogte van de bruine
suikerrepen. ‘Maar ik ben god niet!’

Op het arme platteland in China eten ze
brood, maar Raymond (26) is er geen lief-
hebber van. Het is niet aan hem te zien,
maar hij eet vooral veel snacks. ‘Kroketten
en hamburgers.’ Thuis kookt zijn moeder
Chinese pot en daarom gaat Profielen nu
samen met Raymond boodschappen doen.
‘Ik ben geen communist!’, zegt Raymond
verontwaardigd terwijl hij twee pakjes
gedroogde inktvis met elkaar vergelijkt.
‘Ik wil helemaal niet terug naar China. Het is
daar slecht wonen, het milieu is vervuild, de
arbeidsomstandigheden zijn beroerd; laat mij
maar in Rotterdam blijven.’

Godwin Lee (22) is geboren in Rotterdam
en groeide op in de buurt van de Kruiskade.
Hij zat op een basisschool met Nederlandse
kinderen en hield er ook veel Nederlandse
vriendjes op na. Maar de laatste tijd neemt
vooral het aandeel Surinaamse, Antilliaanse
en Chinese vrienden toe, ten koste van het
aantal Nederlanders. ‘In de Skihut voel ik mij
niet thuis’, zo drukt Godwin deze ontwikke-
ling uit.
Ook Raymond heeft moeite met mixen met
Nederlanders. Bij elektrotechniek studeren
weinig Chinezen, maar met de vele
Nederlanders kan hij niet goed overweg.
Als de studenten voor projecten zelf groepjes
mogen vormen, zit hij meestal bij de andere
allochtonen. Zo kruipen de verschillende
groepen bij elkaar. En dat terwijl Raymond
zich naar eigen zeggen niet helemaal Chinees
meer voelt. Als om dat te bewijzen snijdt hij
ongevraagd een gevoelig maatschappelijk
thema aan. Integreren moeten die buiten-
landers, anders gaan ze maar weg, vindt hij.
De ouders van Raymond zijn naar Nederland
gekomen om een goede studie te garanderen
voor hun kinderen. Raymond is na het halen
van zijn mts-diploma direct naar de HR-op-
leiding elektrotechniek doorgestroomd.

Hij gaat nu afstuderen. ‘Ik praat veel met mijn
ouders over school. Ze willen graag dat ik
mijn opleiding zo snel mogelijk afmaak en
vragen vaak hoe het gaat. Ze willen een
goede toekomst voor me.’ Om die reden heeft
hij ook een bijbaantje genomen waar hij met
zijn mts-diploma terecht kon. ‘Dat is goed als
je later gaat solliciteren.’
De ouders van Godwin lijken minder betrok-
ken. ‘Hard werken is de norm’, zegt Godwin.
Hij studeert grafimediatechnologie aan de HR.
‘Mijn ouders konden me niet helpen met mijn
huiswerk. Ze exploiteerden hun eigen
restaurant en spreken bovendien slecht
Nederlands.’
Godwin kijkt inmiddels tegen een jaar studie-
achterstand aan.

Auteur: Olmo Linthorst Illustrator: Kwannie Tang

Chinezen zitten over de hele wereld.
En overal timmeren ze aan de weg.

Een intrigerende combinatie van eigen identiteit
en aanpassingsvermogen draagt bij

aan dit internationale succes.
Profielen was benieuwd en zocht enkele jonge

Rotterdamse Chinezen op: Hoe Chinees zijn zij nog?
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‘De jonge generatie
heeft een flinke sprong vooruit gemaakt.
Ze zijn zelfredzaam, studeren
of hebben een baan.’



HEB JE HEM NOG NIET…
DAN IS DIT HET MOMENT!
Rotown is jarig… wij trakteren
Als Rotterdamse student ontkom je niet aan Rotown, het
poppodium, café en restaurant op de Nieuwe Binnenweg.
Deze maand viert Rotown zijn twintigjarig bestaan.
Uiteraard met veel muziek. Voor ieder concert in mei geven
wij 3x2 vrijkaarten weg! Daarnaast is er een documentaire
gemaakt over twintig jaar Rotown. Een echt collectors item,
net als het jubileum T-shirt. Van zowel de dvd als het
T-shirt geven wij tien exemplaren weg.

10x dvd 20 jaar Rotown
10x jubileum T-shirt
3x2 vrijkaarten voor alle concerten in mei

Hoe maak je kans op deze prijzen? Vertel ons wat jouw
mooiste/leukste/grappigste/droevigste/enz. ervaring is
in Rotown! Stuur je verhaal naar info@studentenuitpas.nl
o.v.v. ‘20 jaar Rotown’. Geef aan welke prijs je graag wilt
winnen. Wil je vrijkaarten, vermeld dan ook het concert van
je voorkeur. Kijk voor het volledige programma van de
maand mei op www.rotown.nl en houd je Studenten Uitmail
in de gaten.

Nog meer prijzen… een digital video recorder
Wat doe jij met je pas? Wij willen het graag zien! Maak met
je telefoon een foto van jezelf met de pas, al dansend in
Waterfront, in de rij voor de film bij Cinerama of onderuit-
gezakt in een pluche stoel in Theater Zuidplein. Je moet
zelf in beeld zijn, met je Studenten Uitpas en de locatie
waar jij op dat moment de pas gebruikt.

Stuur je foto in en maak kans op de UPC MediaBox – dvr
met een jaar lang gratis digital tv Extra Channel Pack (90
zenders), Sport1 Film1, internet en telefonie. Ideaal voor in
je studentenhuis! Daarnaast maak je kans om je eigen foto
op een postcard gedrukt te zien. Zelf krijg je 50 stuks om
naar al je vrienden, familie en vage kennissen te sturen.

Voor meer info en de voorwaarden ga je naar
www.studentenuitpas.nl of www.studentenuitpas.hyves.nl.

Nog geen Studenten Uitpas? Vraag hem gratis aan
op www.studentenuitpas.nl en ga uit

voor weinig in Rotterdam.
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Ik zal er niet omheen draaien: tai
chi, dat is een suffe bedoening.
En dat ben je helemaal met mij
eens. Je trekt in je schaarse vrije
tijd namelijk liever de stad in om
daar met de medemens van
winkel naar sinkel te trekken,
je hangt liever op de bank om
tussen de reclames door een
bloedige schaatsoorlog te volgen
of je neemt – je kunt immers
lezen – de nieuwste chicklit ter
hand. En ik zal eerlijk met je zijn:
daar heb je helemaal gelijk in.
Want tai chi, dat is maar een suffe
bedoening.

Het begint al bij het begin.
De schoenen moeten uit. Op mijn
sokken – waar aan de rechterkant
mijn grote teen uitsteekt, betreed
ik een zaaltje ergens in
Rotterdam-Noord. De zaal is
warm, ik draag een flodderige
witte broek en een strak,
knalrood T-shirt, ik zie er niet uit
en ik ben niet de enige. Ongeveer
vijftien mensen van uiteenlopen-
de origine zijn in het zaaltje
samengekomen om hun weke-
lijkse anderhalf uur tai chi te
bedrijven. Van de middelbare
meneer in pantalon en gestreept
overhemd tot de grijzende dame
in egaal zwart. De blonde studen-
te die al jaren trouw op les zit en
de kalende krachtpatser die het
patsen zat is.
Bij ons voegt zich een hogere
groep tai chi-beoefenaars die een

uur eerder les hebben gehad.
Sommige van deze gevorderden
loopt het zweet al over de rug,
iets wat mij een naar voorgevoel
bezorgt. Voordat ik naar de les
ging, las ik ergens dat het bij tai
chi de bedoeling is dat yin en
yang beter in balans raken.
Dat daarvoor ook gezweet moet
worden, stond er niet bij.

gaten in de lucht
We beginnen met wat opwarm-
oefeningen. De armen gaan van
laag naar hoger en tegelijkertijd
moeten we op onze tenen gaan
staan om onszelf zo lang moge-
lijk te maken. Daarbij is de adem-
haling van cruciaal belang.
Het klinkende resultaat – veel
geblaas en gesteun – mengt zich
met de zachte Chinese muzak
van het type dat je ook in
Chinese restaurants hoort. Leraar
Fred doet de oefeningen voor en
geeft af en toe commentaar op de
uitvoering. ‘De rug iets rechter,
de knie wat holler, de kin vooruit
en de buik iets boller.

Een goede houding is bij tai chi
erg belangrijk, las ik ter voor-
bereiding. Als je de goede
houding niet aanneemt, worden
de spieren niet op een efficiënte
manier gespannen en ontspan-
nen, waardoor de bewegingen
niet als rustig stromende rivieren
in elkaar overgaan, waardoor
vervolgens de chi, de levens-
kracht, niet ongehinderd door
je lichaam kan stromen en waar-
door de yin en yang geladen
energieën van je innerlijke
meridianenstelsel dus nooit
in balans zullen raken.
Af en toe haalt leraar Fred de
vechtsport erbij. De bewegingen
die we maken, zijn immers op
een oosterse vechtsport
gebaseerd. Als leraar Fred ‘push’
zegt, doen wij alsof we iemand
wegduwen, ook al duwen we in
het niets. Met een stevige stoot
sla je hoogstens een gat in de
lucht. We slaan flinke gaten.

‘vechten’ op de vierkante
meter
Tai chi is letterlijk een vechtsport
op de vierkante meter.
Dat betekent dat je moet leren
meebewegen met je tegenstander
om hem op het juiste moment uit
balans te brengen en tegenaan-
vallen te doen. Omdat wij de
gepacificeerde vorm van tai chi
beoefenen, zijn we vooral bezig
met de juiste houding voor onze
balans. Zo sta ik op een gegeven
moment, met mijn ogen dicht,
tegenover de krachtpatser.
Ik druk mijn onderarmen op die
van hem. Als hij zijn rechterarm
omhoog beweegt, beweeg ik mijn
linker mee. Ogen dicht, armen
mee. Hij naar achteren, ik naar
voren. Hij omlaag, naar voren en
driehonderdzestig graden om
zijn as, ik omlaag, naar achteren
en in een rondje om hem heen.
Ik geef de touwtjes uit handen
aan een marionettenspeler die
mij als zijn pop door de ruimte
beweegt, draaiend, zwaaiend,
lopend, rennend, steeds contact,

zo dansen we door het zaaltje.
Ogen dicht, geen idee waar ik
heen ga, geconcentreerd lettend
op zijn bewegingen, op een
manier dat het lijkt alsof ik zélf
bepaal waar mijn armen heen
geleid worden, alsof ik zelf
controle heb, controle over waar
ik heen ga door contact te
houden en mee te bewegen,
ik voel, laat me leiden en leid;
ik begrijp de essentie. Tai chi,
dat is anticiperen en leren mee-
bewegen. Zo goed dat meebewe-
gen een vorm van controle wordt.

De les wordt afgesloten met af-
koeloefeningen. Ik ontdek een
gat in mijn sok. In mijn witte
slobberbroek en knalrode T-shirt
zie ik er niet uit. Ik was het bijna
vergeten.

OL
Centrum Djoj,
Antony Duyklaan 5-7,
www.taichi-rotterdam.nl

WAT IS DAT?
Tai chi – Is een soort afkorting
van T’ai Chi Ch’uan en betekent
letterlijk ‘ultieme beste vuist’.
Oorspronkelijk is tai chi ontwik-
keld om de meest dodelijke
vechtsport te zijn, waarin aanval
en verdediging helemaal samen-
gaan.

Chi – Ook wel qi genoemd, staat
voor levenskracht of spirituele
energie. Niet te verwarren met de
chi uit tai chi.

Meridianenstelsel – Banen waarin
de levenskracht of energie door
het lichaam vloeit.

Yin & yang – Twee tegengestelde
elementen. Alles is yin en/of
yang. Als yin verandert, veran-
dert yang ook, maar yin en yang
kunnen ook in elkaar overgaan.

Van tai chi – de Oosterse vechtsport
waarbij niet gevochten wordt – zegt men dat het yin en yang
dichter bij elkaar brengt. Lichaam en geest worden één.

Profielen kreeg les van leraar Fred Remeeus in centrum Djoj,
tevens centrum voor persoonlijke groei.

TAI CHI:
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Gele draak, handig! *****
Als puntje bij paaltje komt, wat weet ik dan
eigenlijk van China en Chinees internet in
het bijzonder? Er schijnt nogal eens wat
gecensureerd te worden, maar daar houdt
mijn kennis over deze digitale uithoek dan
ook op. Op zoek dus maar. Via iets wat de
Chinese Google moet zijn, kom ik niet veel
verder dan een hoop karakters die mijn
computer niet kan vertalen. Niet erg zinvol
dus.
Wel zo zinvol: www.geledraak.nl. Een super
webportal in gewoon Nederlands met alle
mogelijke info die je je als China-liefhebber
maar kan wensen. Zo vind je hier onder
andere het belangrijkste nieuws over China
in één oogopslag, maar ook spreekbeurtinfo
over de cultuur en geschiedenis. Lekker
handig als je er eens wat dieper in wilt duiken
dan de Chinese keuken alleen. Zelfs van de
hipste popmuzikanten (momenteel is de
Taiwanese rapper Jay Chow erg hot, naar
het schijnt) kan je hier nog een uitgebreid cv
en website vinden. Wist je trouwens dat de
Chinese Idols immens populair is en bijna tot
een ware sms-democratie leidt?
Dan is er verder nog een kopje ‘Zakelijk’, iets
wat in de toekomst alleen maar relevanter zal
worden. Hier vind je vrijwel alle instanties,
bedrijven en adviseurs die je kunnen helpen
bij je zaken met de Chinezen en zelfs een
heus arbeidsbureau waar ook stages en
dergelijke worden geregeld. Studenten, take
notice.
Mijn favoriet is het kopje ‘Handig!’ Hoe heer-
lijk is het als alle handige dingen onder één
linkje zijn ondergebracht? Hier vind je dus
vrijwel alles wat je altijd al nodig had maar
nooit kon vinden: van een Chinese tv-gids tot
een cursus literair vertalen en van de proce-
dures voor het huwen van een Chinese bruid
tot aan de regeltjes voor adoptie. Kortom: een
website naar mijn hart over een onderwerp
waar nog veel over valt te leren.

RJ

In bekoring *****
Lang Lang kan pianospelen.
Heel goed zelfs. Hij begon er op
zijn derde mee en nu, op zijn
vierentwintigste, nadert hij met
rasse schreden de wereldtop.
Over een jaar of tien heeft hij
definitief zijn vlag op de hoogste
pianoberg geplant. Dat is
ongeveer de conclusie die je kunt
trekken op basis van Lang Lang’s
Dragon Songs, een cd met
Chinese klassieke muziek. Lang
Lang begint met een grotesk
pianoconcert uit vier delen. Maar
de daaropvolgende zeven piano-
solo’s trekken het muzikale peil
flink omhoog en de laatste drie
duetten leiden zelfs tot bekoring
in roomse zin. Hier slaat de heb-
zucht toe.
In de duetten smelten Lang Lang’s
Steinway en verschillende
authentiek Chinese instrumenten
samen. Het duet met een Chinese
luit in de hoofdrol, kabbelt op
een prettige manier voort. Af en
toe een oprisping, maar verder
heel meditatief. Het ritmische en
meeslepende nummer voor piano
en Chinese fluit dat volgt, jaagt je
vanaf de eerste noten direct uit je
lotushouding. In vijf minuten vol-
trekt zich een compleet drama,
inclusief enkele jammerende
uithalen van de fluitist en wat
stormachtige erupties op piano.
Zo vormen deze Chinees-
westerse experimenten, waar-
onder ook nog een duet met een
citer, prachtige hoogtepunten van
de cd. Jammer van het piano-
concert aan het begin; wat dat
betreft is er voor Lang Lang nog
werk aan de winkel. Maar verder:
op naar de cd-zaak.

OL

De essentie van China *****
Peter Hessler heeft het
onmogelijke voor elkaar
gekregen, namelijk het vatten
van de essentie van hedendaags
China in één enkel boek.
De Amerikaanse journalist woont
sinds 1999 in Beijing en schreef
als correspondent reportages en
achtergrondverhalen voor onder
andere The New Yorker en
National Geographic. In zijn
nieuw verschenen boek
Orakelbeenderen neemt hij de
lezer mee in zijn fascinerende
leven als Amerikaan in China.
Hessler is de perfecte gids door
het verleden en heden van China:
Hij weet veel maar is niet bet-
weterig, kijkt met een westerse
blik maar is niet arrogant of
vooringenomen en hij heeft een
neus voor het zien van het bij-

zondere in het gewone. Hessler
ontvouwt zijn verhaal langs
verschillende lijnen. Er is een
historische invalshoek, hij duikt
in de archeologie en komt
vanzelf terecht bij de recentere
geschiedenis, de terreur van
Mao en de overlevenden van
die tijd. Daarnaast vertelt Hessler
over het leven van individuele
Chinezen aan de hand van
brieven en verhalen van de
Chinese jongeren aan wie hij
Engelse les gaf en die vanuit
hun arme geboortestreek het
economische geluk zijn gaan
zoeken in booming miljoenen-
steden als Shenzhen en Shanghai.
Ook volgt hij de fascinerende
Polat op zijn missie om naar
Amerika te emigreren.
Hessler laat China en zijn in-
woners compleet in hun waarde,
maar toont tegelijkertijd duidelijk
aan wat er mis is in het immense
land waar veel mensen op zoek
zijn naar een identiteit en een
verwrongen wereldbeeld hebben
door de staatscensuur in de
media. Ondanks alle politieke
moeilijkheden en beperkingen
die buitenlandse journalisten
opgelegd krijgen, vindt Hessler
China. In de Falun Gong-demon-
stranten in Beijing, de eco-
nomische migranten die het
proberen te redden in de steden
en de plattelandsbevolking die
achterblijft en wacht op wat
komen gaat. En het is een
prachtige zoektocht.

SaS
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De Chinese Marco Borsato?
*****
De cd By your side van Jacky
Cheung bevat vooral liefdes-
liedjes. Denken wij. En een ver-
loren liefde zit er ook wel tussen,
denken wij, maar zeker weten
doen we het niet. Op het cd-
hoesje kijkt Jacky vrolijk in de
lens. Hij heeft een knuffelbeertje
op zijn schouder, kennelijk niet te

beroerd om zijn gevoelige kant te
laten zien. Hij gaat mee met zijn
tijd ook. Op de eerste track van
zijn nieuwste album By your side
klinkt een snerpende gitaarsolo
die een rappende Jacky opvolgt,
terwijl een nummer verder de
gitaren er pas echt van langs krij-
gen. Op nummer drie zingt Jacky
een rustig heupwiegertje op een
westerse beat. Hij zingt met een
zoetgevooisde bariton, maar haalt
nooit uit. Zo blijft de stem van
Jacky altijd goed in de plooi. Net
als de composities. Brave, vrien-
delijke muziek die niet snel tot
emotionele hoogtepunten leidt.
Zal dat bij de teksten passen?
Precies weten we het niet. Wij
vroegen de dame in een Chinese
winkel op de Kruiskade om de
Chinese Marco Borsato en dat
schijnt Jackie zo’n beetje te zijn.
We verstaan hem dus niet. Zeker
is wel dat Jacky over de Chinese
muur heeft gekeken. Naast de
scheurende gitaar en de westerse
beat omarmt hij ook de Spaanse
riedel, de Mexicaanse trompet, de
klassieke strijker en de jazzy bas-
loop. Goed afgekeken dus van zijn
uitheemse collega’s. En dat schij-
nen Chinezen wel vaker te doen.

OL

Kung fu-ode met humor *****
Ken je dat gevoel van inspiratie dat je kunt hebben als
je na een goede voorstelling de bioscoop of het theater
verlaat? Dat je je onoverwinnelijk voelt, omdat je zojuist
de laatste James Bond hebt gezien, of dat je het integratie-
vraagstuk denkt te kunnen oplossen na het zien van
Babel? Iets dergelijks zul je totaal missen na afloop van
de voorstelling HRMNNH! Kung Fu Hossel, een streetwise
persiflage op oude kung fu-films. Deze productie van
urban toneelgezelschap Made in da Shade is desondanks
het bekijken waard. Oké, de grappen zijn niet allemaal
van het allerhoogste niveau, de muziek is deels gepikt
van Tarantino’s Kill Bill en de choreografie is inwisselbaar
met die van de gemiddelde martial arts-film, maar dat
maakt de voorstelling niet minder geestig. Vooral acteur
Howard Komproe krijgt de zaal regelmatig aan het lachen.
Bijvoorbeeld als hij een groepje Chinese anarchistische
woestijnbewoners een patatje tyfuszooi (mayo-mosterd)
of kankerzooi (alle sauzen) aansmeert. De basisingrediën-
ten van de oude kung fu-films komen mooi terug in het
recept van deze voorstelling, compleet met dunne ver-
haallijn, duistere lachsalvo’s, semi-filosofische diepzinnig-
heden en vooral vele ingestudeerde gevechten met
bijbehorende slecht getimede geluiden en uitroepen
(hrmnnh!). Tijdens die gevechten klinken slechts twee of
drie verschillende knallen door de speakers, meestal net
voor of nadat er iemand geslagen of geschopt wordt.
Vooral als er meerdere acteurs slaags raken, levert dat een
lachwekkend resultaat op – wat ook de bedoeling is. Zo
brengt Made in da Shade een leuke ode aan de kung fu
van ‘vroeger’. Geen wereldlijke inspiratie na afloop, maar
een glimlach is ook heel wat waard.

De voorstelling is o.a. nog te zien op 31 mei in Theater
Zuidplein en 1 juni in de Stadsschouwburg Utrecht.
Wil je HRMNNH!- de soundtrack winnen? Ga dan naar
www.profielen.hro.nl

OL

Moeilijk maar mooi *****
Tijdens het International Film Festival
Rotterdam in januari van dit jaar was de
Maleisisch-Tainwanese regisseur Tsai Ming-
Liang in Nederland ter promotie van zijn
nieuwste film I don’t want to sleep alone.
Daar kreeg Tsai het nieuws te horen dat de
film in zijn thuisland Maleisië op de verboden
lijst was beland. Volgens de Maleisische auto-
riteiten is I don’t want to sleep alone te nega-
tief en komen er te veel arme mensen in voor.
Het geeft de film van Tsai meteen een extra
lading mee. Het is achtergrondkennis die
noodzakelijk is om de film op waarde te
kunnen schatten. Ook belangrijk om te weten
is dat Kuala Lumpur, de hoofdstad van
Maleisië waar de film zich afspeelt, zich ken-
merkt door grote groepen werkloze Chinese
immigranten en betonnen skeletten van halve
flatgebouwen die nooit zijn afgemaakt omdat
in de jaren negentig het geld opraakte door
de economische crisis in Azië. Hoofdrolspeler
Lee-kang Sheng speelt één van die Chinese
daklozen die in de vervuilde, rumoerige
wereldstad de weg is kwijtgeraakt. Hij wordt
na een overval gered en verzorgd door een
illegale arbeider en gaandeweg wordt hij
verliefd op Chyi, een mager meisje dat werkt
voor een nare café-eigenaresse.
I don’t want to sleep alone is geen makkelijke
film. De shots zijn lang en in de meeste
scènes wordt niet gesproken. De personages
zijn stille wezens die geen kant lijken op te
kunnen met hun emoties. Als onrustige
westerling uit de zap-MTV-generatie krijg je af
en toe de neiging om heel hard ‘Zeg iets!’ naar
het scherm te schreeuwen. Maar laat dat nou
net de bedoeling zijn geweest van de
regisseur. Geen hap-slik-weg scenario, maar
een verhaal waar de toeschouwer moeite voor
moet doen. De film grijpt je op een bepaalde
manier aan en laat je een andere, donkere
kant zien van Maleisië, in onze ogen toch niet
meer dan een mooi vakantieland. En dat is
nou precies wat de Maleisische overheid niet
wil, maar wat soms wel moet gebeuren.

SaS
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PROFIJTJES
Op 6 juni vindt in Utrecht het AOb!live
startersfestival plaats. Onderwijsstudenten
kunnen workshops volgen over onder andere
orde houden, oudergesprekken en time-
management. Meer informatie op www.aob.nl.

Wil je de Chinese sfeer proeven maar heb je
geen zin in een vliegreis, bezoek dan
ChinaTown Holland. Op 15.000 m2 vind je
Aziatische restaurants, een grote Chinese
supermarkt en verschillende winkels. Meer
informatie www.chinatownholland.nl.

Last van allergie, benauwdheid en/of piepen-
de ademhaling? Doe mee aan wetenschap-
pelijk onderzoek op afdeling longziekten
van het Leids Universitair Medisch Centrum.
U ontvangt een vergoeding.
Info: 071-526 42 98, Kirsten Janssen.

ZAKENPROFIJTJES
EXPER RIJOPLEIDING
Leer autorijden van een ervaren instructeur,
meer dan 10 jaar ervaring. Lessen mogelijk in
Rotterdam en Den Haag. Informeer naar de
speciale studententarieven.
Tel. nr: 06-14 36 34 92.

HBO’ers RIJDEN CUM LAUDE!
Verkeersschool Cum Laude verzorgt een
tiendaagse of achtweekse rijopleiding vanaf
€ 1036,- voor de auto en € 805,- voor de
motor all-in. Kom langs op Oostzeedijk 182,
Rotterdam, kijk op www.cumlaude.nl of bel
010-412 17 07.

VOOR HEM EN HAAR Knippen voor € 11,-.
Studentenkapper ’t Pakhuis, Oostzeedijk 316,
Rotterdam (let op, ziet eruit als een antiek-
zaakje), tel/fax 010-411 32 09 en
www.degroenekapper.nl.

DE LIER VERKEERSOPLEIDINGEN
Oostzeedijk 154. Lid BOVAG. 1e tien
autorijlessen € 19,50 per les, daarna € 26,50
per les. Speciaal studentenpakket! 30 lessen à
€ 23,- per les. Telefoon 010-425 77 26.

WERKEN VOOR BIER?
Je gebruikt je computer voor meer dan alleen
msn? Wij zoeken parttimers voor diverse ICT-
gerelateerde klussen, 8-16 uur per week,
centrum Rotterdam.
Mail coert.coomans@belcentrale.nl.

DE RIJSCHOLEN CONCURRENT
Speciaal studentenpakket! 30 rijlessen
€ 21,50 per 50 minuten.
Rijbewijs te behalen vanaf 10 dagen. Kijk
voor meer informatie op onze site
www.rijscholenconcurrent.nl of
bel 010-437 25 77.

GEZOCHT: MODELLEN
Goed geknipt/gekleurd haar belangrijk?
Tegen gereduceerd tarief (€7,50) op
maandag, dinsdag, woensdag. Info en af-
spraak: 06-38783525. Witte de Withstraat 30,
ingang locatie Heads Academy.

CENTRALE DISCOTHEEK ROTTERDAM
Meer dan 300.000 cd’s en alle *muziek-dvd’s*
leen je bij de Centrale Discotheek Rotterdam.
En nu zijn ook 6.000 albums gratis digitaal te
leen! Het lidmaatschap kost slechts € 10,50
per jaar, voor leden van de Bibliotheek
Rotterdam is dit gratis. Meer info:
www.muziekweb.nl.

Studenten en medewerkers van de Hogeschool Rotterdam kunnen een GRATIS PROFIJTJE voor niet-zakelijke
mededelingen plaatsen. Mededelingen van buitenstaanders (met een commercieel doel), de zogenaamde
ZAKENPROFIJTJES, kosten € 24,- (excl. 19 % btw) per 25 woorden of een veelvoud daarvan. (Zaken)Profijtjes
kunnen per e-mail (profielen@hro.nl) of per post worden aangeleverd: Redactie Profielen, postbus 25035, 3001
HA Rotterdam. De redactie kan (Zaken)Profijtjes zonder opgaaf van redenen weigeren.

Benny Nea, afkomstig uit
Shanghai, kreeg op zijn tiende
voor het eerst Engelse les en
raakte daardoor enthousiast om
naar het buitenland te gaan. Tien
jaar later was het zo ver. ‘Ik wilde
het liefst naar de States of een
ander Engelssprekend land om te
studeren. Maar bij toeval kwam
ik tijdens een vakantiebaantje in
aanraking met Nederlanders en
ontdekte ik dat Nederlanders
zowel in taal als in zaken een
getalenteerd volk zijn. Het leek
me gezien de mogelijkheden van
het bedrijfsleven en de kansen
voor mij in een samenleving met

zoveel culturen, een goed idee om
in Nederland te studeren.’
Nea reisde in 2003 af naar
Rotterdam om er finance and
accounting aan de RBS te stude-
ren. ‘Voor het eerst was ik in het
buitenland, alleen. Ik had van
tevoren nooit kunnen denken dat
ik zo’n sterke wil zou hebben om
dat te doen. Rotterdam vond ik
een prikkelende stad. Er was
genoeg te ontdekken en beleven
voor mij. Het lukte me ook om
aansluiting te vinden bij
Nederlanders. Ik ben regelmatig
uit geweest met Nederlandse
vrienden, soms ging ik mee op
familiebezoek.’
Ook in zijn studie vond Nea zijn
plaats, hoewel de manier van stu-
deren hier wel anders is dan hij
gewend was. ‘Het grootste ver-
schil met het onderwijs in China
zijn de vele groepsdiscussies en
projecten die je volgt. Ik moest
echt leren om geen ‘brave’ student
te zijn in de zin van stil zitten en
goed luisteren. Ik moest juist
discussiëren met mijn docenten
en groepsleden, en leren werken
in teams.’

Een waardevolle les, heeft Nea na
zijn afstuderen ervaren. ‘Nadat ik
afgestudeerd was aan de RBS, heb
ik een master gevolgd in
Engeland. Eind 2004 was dat
achter de rug en ben ik terug-
gegaan naar China. Ik ben daar
begin 2006 gestart met mijn
eigen bedrijf, JE Corporate in
Shanghai. Ik ben gevestigd in het
centrum van de stad, op de 32ste
verdieping met uitzicht over het
beroemde Bund-district en het
hoogste gebouw ter wereld.
‘Met JE Corporate bied ik twee
diensten aan: sourcing en
consultancy. Ik zag dat er een
groeiende vraag van buitenlandse
investeerders is om zich op de
Chinese markt te begeven, zowel
om zaken te doen als om goed-
koper te produceren. Maar je op
een vreemde markt begeven, is
natuurlijk heel lastig als je geen
lokaal netwerk hebt. Mijn bedrijf
kan dat netwerk zijn voor klanten.
‘Wat ik heb geleerd bij de RBS, kan
ik tot vandaag de dag gebruiken

De Rotterdam Business School van de Hogeschool Rotterdam
ontvangt studenten van over de hele wereld,

onder wie flink wat Chinezen. Benjamin Nea (1980),
alias Benny, is een van hen. Wat hij bij de RBS leerde,

past hij nog dagelijks toe in zijn eigen bedrijf in Shanghai.

Tot 2003: RBS finance and accounting
Nu: eigen bedrijf voor sourcing en consultancy

Afgestudeerd

CURRICULUM VITAE
2003 finance and accounting RBS
2004 master’s degree in banking and

finance, Loughborough
University

2006 start eigen bedrijf JE Corporate
Werkervaring Evergreen, Rotterdam

KPMG, Shanghai
TNT China HQ

BENNY NEA

bij het runnen van mijn eigen
bedrijf. Juist omdat de RBS zo
gefocust is op de praktijktoe-
passing van business concepts
en theorieën. Ik heb bijvoorbeeld
veel geoefend met presenteren,
ook met powerpoint. Dat is iets
waar ik veel aan heb. Ik merk dat
ik mijn klanten op die manier echt
beter kan overtuigen.’

EvdM

De Rotterdam Business School
van de Hogeschool Rotterdam
verzorgt drie one year, fulltime
Master programmes:
Master in finance and accounting
Master in logistics management
Master in consultancy and
entrepreneurship
www.rotterdambusinessschool.nl
rbs@hro.nl

Gemist op de HR: Eigenlijk niks.
Maar ik zou wel graag nóg meer
discussies met mijn docenten

hebben gehad.

Geleerd op de HR: Heel praktische
business-inzichten, gekoppeld aan
aandacht voor persoonlijke groei.
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