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EEN GOED BEGIN...
Just the beginning, is de 2007-editie gedoopt van de Eurekaweek. Dat 
belooft in ieder geval nog een hoop goeds, hoewel je het ook zou kun-
nen begrijpen als ‘alleen het begin’. In dat geval heb je als kersverse stu-
dent natuurlijk een probleem, want er wordt echt wel wat meer van je 
verwacht dan een weekje feesten. 
Immers, als de nevel uit je hoofd is verdwenen, doemt aan de horizon 
reeds het spook op van het bindend studieadvies. 40 ECTS is de keiharde 
norm. Wie het eerste studiejaar minder studiepunten heeft gehaald 
moet wel een heel goed excuus hebben om nog te mogen blijven. En 
na twee jaar dien je je propedeuse te hebben afgerond. Zo niet, dan is 
het exit en mag je je drie jaar lang niet meer voor dezelfde opleiding 
inschrijven.
Overigens moet het ook weer niet te serieus worden genomen. Menig 
student houdt er een bijbaan op na en leidt een vrolijke sociaal leven, 
inclusief lidmaatschap van een studentengezelligheidsvereniging, en 
weet de studienorm toch nog moeiteloos te halen. En geloof me, dat 
geldt echt niet alleen voor nerds of jongens met pukkels die geen meisje 
kunnen krijgen en dus wel tot de studieboeken zijn veroordeeld. 
Het wordt pas lastig als je meent dat BSA alleen staat voor een antiek 
motormerk (Aan ‘t gevoar hadden zie nog nooit gedacht/ Zie waren 
koning op de weg en dachten alles mag/ Bertus op zien Norton en Tinus 
op de BSA). Dan loop je geheid de kans om ‘Oerend hard’ uit de bocht te 
vliegen. En dan bedoel ik ook echt ‘oehoehoehoerend hard’, met een mis-
lukte studiecarrière tot gevolg.
Gelukkig voor die waaghalzen staat in deze speciale Eurekaweekeditie 
van Erasmus Magazine, het universiteitsblad van de EUR, een artikel vol 
goede raad (‘Wat voor student ben jij?’). Waar het op neer komt is een 
goede studieplanning en zelfdiscipline; houd je aan je plannen. Om te 
helpen is er ook nog een test om te bepalen wat voor student je bent en 
waaraan nieuwe studenten aandacht zouden moeten schenken om de 
studietijd plezierig en probleemloos te doorlopen.
Maar goed, zover is het nog lang niet. Eerst is er de Erasmus Universiteit 
Rotterdam Eerstejaars Kennismakings Activiteiten, zoals de introduc-
tieweek voluit heet. Een stuk minder poëtisch dus dan de afkorting ‘Eu-
reka’, die weer verduveld veel lijkt op de uitroep die is toegeschreven aan 
Archimedes. De Griekse geleerde zou naakt en luid ‘heureka’ roepend 
door de straten van Syracuse hebben gerend, nadat hij in bad de naar 
hem genoemde Wet van Archimedes ontdekt had. Dat laatste (naakt 
door de straten rennen) zou ik de nieuwe studenten niet willen aanra-
den. Wel om van de Eurekaweek te genieten en de universiteit en de 
stad Rotterdam beter te leren kennen. Het is het begin van een geheel 
nieuw leven en wat mij betreft een goed begin. Ik wens hen veel succes.

Ad Hofstede

Commentaar
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Op kamers of thuis, 
dat is de vraag
Een nieuwe studie betekent voor veel 
eerstejaarsstudenten ook een nieuwe 
woning. De een kiest voor een druk en 
gezellig studentenhuis om in te wonen, de 
ander is graag op zichzelf en vermijdt liever 
het lange wachten voor de badkamer. Vijf 
studenten vertellen over de keuze van hun 
eigen woonplek.

Wat voor student 
ben jij?
De Eurekaweek is voor veel studenten 
het startschot voor een nieuwe periode in 
hun leven. Studeren, op kamers, nieuwe 
vrienden en een onbekende stad. De 
overgang van de middelbare school naar 
de universiteit kan bij sommige studenten 
een ‘shock’ veroorzaken. Alle vastigheid 
van het oude vertrouwde leventje valt weg 
en maakt plaats voor grote onzekerheid. 
Goede raad voor een nieuw begin en vul de 
studiekansentest in om te ontdekken wat 
voor studietype je bent.

De vier valkuilen
‘Vergeet de adviezen van je vrienden die 
al studeren, vergeet het advies van je 
ouders en vergeet bovenal het advies van je 
grootouders. Luister naar mij, naar opa Van 
der Kwast. Dit is wat ik je te vertellen heb: 
er zijn vier valkuilen waarin je kunt lopen 
als student. Niet meer, niet minder.’ Een 
verhaal van de Rotterdamse schrijver en 
ooit student, Ernest van der Kwast.

‘Rotterdam is de stad 
van kansen’
Rotterdam moet aantrekkelijker worden 
voor studenten en jonge ondernemers. Hier-
voor werkt Stadswonen aan een ‘kennis-as’. 
Tussen Coolhaven en Woudestein wordt 
een aantal gebieden speciaal ingericht voor 
studenten. EM maakte met wethouder 
Hamit Karakus en directeur Stadswonen 
Jean Baptiste Benraad een wandeling langs 
de kennis-as om het nieuwe elan te proeven. 
“Wij proberen plekken te maken die voor de 
mensen herkenbaar zijn.” 



“Een aantal verenigingen uit Maastricht, Leiden, 
Groningen, Eindhoven, Breda, Zwolle, Amsterdam 
en Wageningen doet al mee”, zegt Shanty Jansen, 
projectleider bij MobilePhones4Life. En Rotterdam 
mag natuurlijk niet voor deze steden onderdoen. 
“Wij hebben in totaal 450 verenigingen benaderd, 
maar pas een tiental heeft zich aangemeld.” 
Het is de bedoeling dat studentenverenigingen 
mobieltjes gaan inzamelen. Niet alleen particulieren 
hebben veel ongebruikte telefoons liggen, ook bij 
veel bedrijven liggen mobieltjes te verstoffen, meent 
de projectleider. Jansen: “Er zijn binnen de Benelux 
zo’n vijftien miljoen mobieltjes in de omloop. De 
oude, gebruikte telefoons willen we op deze manier 
uit het milieu krijgen. Wat veel mensen niet besef-
fen is dat deze mobieltjes veel geld opleveren, zeker 
voor een land als Ghana.” 
Elke mobiele telefoon levert drie euro op. “Er gaat 
€ 2,50 naar Ghana en € 0,50 gaat naar de studen-
tenvereniging toe. We hebben een heuse competitie 
opgezet”, aldus Jansen. “De vereniging die de 
meeste mobieltjes ophaalt krijgt per telefoon het 
dubbele bedrag uitgekeerd.” Daarnaast ontvangt 
de donateur een kortingsboekje waarmee hij kor-
ting heeft bij onder meer de plaatselijke bioscoop en 
broodjeszaak. 

Met de opbrengst hopen MobilePhones4Life, 
samen met partner Mustangh foundation, één ope-
ratiekamer te kunnen fi nancieren. “Eén operatieka-
mer kost al € 100.000. Dat betekent dat er 40.000 
telefoons moeten worden ingezameld. We hebben 
nog geen ervaring met dergelijk acties, dus van-
daar dat we klein willen beginnen en hopen zo veel 
mogelijk telefoons bij elkaar te krijgen. Daarnaast 
kunnen we de hele operatie zo goed in de hand 
houden”, verklaart Jansen. Op de vraag waarom de 
organisaties studentenverenigingen benaderen en 
niet gewoon particulieren of bedrijven antwoordt de 
projectleider: “Over studenten wordt vaak gezegd 
dat ze niet veel doen en vooral veel drinken. Door 
mee te doen met deze actie kunnen ze laten zien dat 
ze zich wel degelijk nuttig maken.”
Meer informatie is te vinden op de website
www.mobilephones4life.com/mustangh. 
Via de site kan ook een startpakket worden aange-
vraagd, bestaande uit inzameldozen, enveloppen en 
informatiefolders om de actie binnen de vereniging 
en stad bekend te maken en uit te voeren. De actie 
gaat 21 augustus van start en loopt tot en met 
september. Hierna volgt een benefi etdiner en een 
eindfeest. MS

MOBIELTJES VOOR HET GOEDE DOEL
Studentenverenigingen kunnen geld verdienen met het inzamelen van oude mobieltjes. Boven-
dien helpen ze mee aan een goed doel: de bekostiging van een operatiekamer in het West Gonja 
Hospital in Ghana. MobilePhones4Life organiseert de actie, die loopt in augustus en september.  
“De vereniging die de meeste mobieltjes ophaalt krijgt per telefoon het dubbele bedrag uitge-
keerd.”

pagina  EM 01 rubriek reageer  

04 16 augustus 2007 campus redactie@em.eur.nl

Maandag 20 augustus
08.00 uur Aanmelden en ontvangst 
10.00 uur  Opening in het Excelsior Stadion 
12.00 uur Menzis Lunch op de universiteit 
14.00 uur Facultaire opening 
17.00 uur Dineren bij een eetcafé of een 
 studentenvereniging 
19.00 uur  Cabaretavond
22.00 uur Feesten bij de studentenverenig- 
 ingen
 
Dinsdag 21 augustus
10.00 uur Facultaire excursies 
14.00 uur Rondje Rotterdam 
17.00 uur Dineren bij een eetcafé of een 
 studentenvereniging 
19.00 uur Night of the Songs 
22.00 uur Feesten bij de studentenverenig- 
 ingen

Woensdag 22 augustus
10.00 uur SSVR Sport- en Cultuurworkshops  
14.00 uur Selexyz Informatiemarkt met  
 o.a. Praesidesforum en ‘Student’s  
 Live’ op Woudestein

17.00 uur Dineren bij een eetcafé of een 
 studentenvereniging 
19.00 uur Cinerama Filmavond of 
 Traditionele avond bij de studen- 
 tengezelligheidsverenigingen
22.00 uur Feesten bij de studentenvereni 
 gingen

Donderdag 23 augustus 
10.00 uur Facultaire en Eureka excursies
13.00 uur Donderdagmiddagfestival met  
 o.a. NK Mobiel Werpen 2007 van  
 Hi
16.30 uur Barbecue op het festival
19.00 uur Rabobank Slotfeest met o.a. de  
 Jumpmasters
23.00 uur Feesten bij de studentenverenig-
 ingen

Meer info vind je op www.eureka-rotterdam.nl 
of op http://eureka2007.hyves.nl 

JUST THE BEGINNING....
Van 20 tot en met 23 augustus vindt de Eurekaweek plaats, de traditionele introductieweek 
voor eerstejaarsstudenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het programma ziet er als 
volgt uit.

MINISTER SPREEKT 
TIJDENS OPENING 
ACADEMISCH JAAR
Maria van der Hoeven, minister van Economi-
sche Zaken, is gastspreker tijdens de opening 
van het Academisch Jaar 2007-2008 op maan-
dag 3 september.

Onder de titel ‘Heel de wereld is je vaderland’, zal 
Van der Hoeven ingaan op de ingrediënten voor een 
topuniversiteit en een topeconomie: kennis, open-
heid en tolerantie.
Voorzitter van het College van Bestuur Jan Willem 
Oosterwijk zal in zijn openingstoespraak ingaan 
op de ambities van de Erasmus Universiteit in het 
kader van het strategisch plan 2013. De EUR moet 
een internationaal georiënteerde stadsuniversiteit 
van wereldformaat worden. Oosterwijk zal de 
marsroute die naar dat doel leidt schetsen.
Ook dit jaar worden de universitaire talenten die de 
EUR rijk is tijdens de opening van het academisch 
jaar onderscheiden. Fatima Moreira de Melo (hoc-
key-ster en afgestudeerd juriste), Rezvan Ghoncheh 
(studente psychologie en betrokken bij het mento-
renproject van KASEUR), de Oude Vier van Skadi 
(winnaars van de Varsity 2007) en het Team seXY 
chromosomen (fi nalist van de Academische Jaar-
prijs 2007), worden voor hun prestaties gehuldigd 
met de Decivilitate. Dr. Ronald Huisman (RSM 
Erasmus University) ontvangt verder de Onder-
wijsprijs 2007, terwijl dr. Vincent Jaddoe (Erasmus 
MC) en dr. Dennis Fok (faculteit der Economische 
Wetenschappen) de Onderzoeksprijs 2007 uitge-
reikt krijgen. AH

Meer informatie over de opening van het Acade-
misch Jaar 2007-2008 vindt u op de website van 
de EUR ( www.eur.nl) onder universitaire plechtig-
heden
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INSCHRIJVINGEN 
EUREKAWEEK OP 
KOERS
De inschrijvingen voor de Eurekaweek 
komen dit jaar later binnen dan voorheen. 
Het nieuwe elektronische inschrijfsysteem 
Studielink zorgt voor enige vertraging bij 
het contacteren van de studenten. 

Ondanks de vertraging verwacht de organisatie 
ook dit jaar weer tussen de 1800 en 2000 inschrij-
vingen te ontvangen. “Voorheen kregen we een 
lijst van vooraanmelders van de IB-groep. Deze 
mensen werden dan al benaderd met informa-
tie over de introductieweek”, zegt Jan Willem 
Rozema, projectleider van de Eurekaweek. Voor 
het nieuwe studiejaar moeten alle studenten zich 
elektronisch inschrijven via Studielink. “Studen-
ten moeten nu eerst de hele inschrijfprocedure 
doorlopen hebben voordat wij hun gegevens 
binnen krijgen en kunnen benaderen. Dit levert 
enige vertraging op.”
Het volledig ingeschreven aantal studenten aan 
de EUR stond in week 31 op 2250 inschrijvingen. 
Vorig jaar om deze tijd waren dat er circa 2500. Er 
zijn nog ruim 15.000 inschrijfverzoeken binnen, 
dus de verwachting is dat het volledige aantal 
ingeschreven studenten snel zal toenemen. 
Met de voorbereidingen van de Eurekaweek loopt 
het allemaal voorspoedig; de laatste puntjes wor-
den op de i gezet. Rozema verwacht een ‘mooi en 
spectaculair’ programma neer te zetten.
Hij kijkt uit naar de opening in het Excelsior 
stadion. “Dat moet echt een kick geven al die 
mensen bij elkaar.” 
Ongeveer 300 gidsen gaan de toekomstige stu-
denten begeleiden. Zij kregen allen een training 
vooraf over onder andere gezondheid en alcohol.
PS

Meer informatie over de Eurekaweek is te vin-
den via www.eur.nl/eureka

De voorbereidingen voor alle feesten en activiteiten 
zijn nog in volle gang. De introductiecommissies 
van de verschillende verenigingen doen hun best 
om alles tot in de puntjes te regelen. Alle sociëteiten 
krijgen een flinke opknapbeurt; er wordt veel tijd 
gestoken in het schilderen en opruimen van de pan-
den zodat het er spic en span uitziet om alle eerste-
jaarsstudenten te verwelkomen. Zij kunnen tijdens 
de introductieweek overal rondkijken en ontdekken 
waar zij zich het meeste thuis voelen. Dit levert, 
volgens Leonie van Staveren van het Rotterdamsch 
Studenten Gezelschap (RSG), ‘speelse concurrentie’ 
op bij de verenigingen. “Alleen in de Eurekaweek 
merk je dat we concurrenten zijn. Iedereen wil zo-
veel mogelijk bezoekers trekken. Dat kan door een 
goed programma neer te zetten, maar voor ons is 
ook de uitstraling belangrijk.” Veel promotie, flye-
ren en het uitdelen van gadgets moet de vereniging 
onder de aandacht brengen. 
Volgens Van Staveren lopen de voorbereidingen bij 
het RSG ‘bizar goed’. “Er is nog geen slecht nieuws 
geweest. So far, so good.’ Het R.S.G. hoopt hopen 
tijdens de Eurekaweek onder de aandacht te komen 
bij de bezoekers met een optreden van de Red Hot 
Chili Bastards op maandag, Relax op dinsdag 
en de Jeugd van Tegenwoordig in samenwerking 
met Luie Hond op woensdag. Een loung terras met 
jacuzzi moet voor de nodige ontspanning zorgen tij-
dens de drukke week. Het R.S.G. hoopt dit jaar tus-
sen de 80 en 100 leden binnen te halen. Vorig jaar 
mochten zij 86 nieuwe studenten verwelkomen.
“Het is hard doorwerken”, zegt Willeke Renes van 
Sanctus Laurentius. “We zijn elke dag vroeg aan-
wezig om de laatste dingen te regelen, maar we zijn 
trots op de line-up van dit jaar.” Op maandag wordt 
er gejumpt met Jeckyll and Hyde en op woensdag 
komt Erik E. Verder is er elke dag vanaf half vijf 
een terras voor de vereniging en op woensdag staat 

Harry de Hengst voor de deur, waarop iedereen zijn 
of haar rodeokunsten kan vertonen. De vereniging 
hoopt dit jaar rond de 200 nieuwe leden binnen te 
halen. Vorig jaar kwamen er 185 nieuwe leden bij. 
Bij het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) is 
promotie ook een belangrijk onderdeel tijdens de 
introductieweek. “Je probeert toch zoveel mogelijk 
van je te laten zien en te horen”, zegt Ewout Smits. 
Hoogtepunten in het programma zijn onder andere 
Sydney Samson op maandag, Gregor Salto op 
dinsdag en de Hermes House Band op woensdag. 
Ook het RSC heeft een eigen terras voor de deur: 
het Heineken Summer Terrace. “Het kost ons nog 
even wat tijd om dat helemaal op te bouwen, maar 
we willen er dan ook iets groots van maken”, aldus 
Smits. De grootste studentenvereniging van Rotter-
dam wil dit jaar nog meer nieuwe leden trekken dan 
vorig jaar. Toen haalde zij ruim 160 leden binnen. 
Voor deelnemers aan de Eurekaweek is het mogelijk 
om een slaapplaats op de universiteit te krijgen. 
Maar voor wie niet in een kille ongezellige sporthal 
wil logeren, is het mogelijk om bij een lid van een 
studentengezelligheidsvereniging te slapen. Zo 
krijgen de toekomstige studenten een indruk van 
hoe het er in een verenigingshuis aan toe gaat. 
Alle zeven studentengezelligheidsverenigingen in 
Rotterdam bieden slaapplaatsen aan in hun vereni-
gingshuizen. PS

De volledige programma’s van de studentengezel-
ligheidsvereniging zijn te vinden op hun websites.
Laurentius www.eurekaweek07.nl 
R.S.G. www.hetrsg.nl
R.S.C. www.kickoffrotterdam.nl
R.V.S.V. www.kickoffrotterdam.nl
S.S.R.-Rotterdam www.eurekaweek-2007.nl
Gaudium www.gaudium.nl
N.S.R. www.nsr.nu

‘SPEELSE CONCURRENTIE’ IN DE STRIJD OM 
NIEUWE LEDEN
Met de opening van de Eurekaweek, opent ook ‘de jacht’ op eerstejaarsstudenten. De introduc-
tieweek is voor studentengezelligheidsverenigingen dé tijd om nieuwe leden binnen te halen. 
Met optredens van bekende DJ’s, jacuzzi’s op het terras en uitbundige feesten worden eerste-
jaars warm gemaakt om lid te worden. 

Ook dit jaar weer tussen jaar weer tussen de 1800 en 
2000 inschrijvingen.  (foto: Ronald van den Heerik)

Tijdens de Eurekaweek ontbrandt de strijd onder studentengezelligheidsverenigingen om aspirant-leden.                     
(foto: Ronald van den Heerik)



OP KAMERS OF THUIS, 
DAT IS DE VRAAG

Een nieuwe studie betekent voor veel eerstejaarsstudenten ook een nieuwe 
woning. De een kiest voor een druk en gezellig studentenhuis om in te 
wonen, de ander is graag op zichzelf en vermijdt liever het lange wachten 
voor de badkamer. Vijf studenten vertellen over de keuze van hun eigen 
woonplek.                                                                      tekst Pleun Schaeffer fotografie Levien Willemse

Naam: Reinier Wintels
Leeftijd: 19
Studie: eerstejaarsstudent Economie 
Soort woning: studentenkamer, 9 m2, 290 euro
Aantal huisgenoten: vier

‘Meer dan een kast, bureau en bed heb 
ik niet nodig’ 
“Om hier te mogen wonen, moet je eerst hospiteren. Dat is niet 
gemakkelijk, maar wel een goede manier om de meest geschikte 
kandidaat uit te kiezen. Zo kun je kijken of iemand als huisge-
noot echt past. We hebben een grote gezamenlijke woonkamer 
en keuken en proberen daar ook zoveel mogelijk samen te zijn. 
Daardoor hebben we ook een hechte band. In een studentenhuis 
ben je nooit alleen. Toch ben ik ook wel gesteld op mijn privacy. 
Daarom is het soms lekker om helemaal op jezelf te zijn, maar 

dat gaat moeilijk hier. 
Via mijn studentenvereniging (RSC) wist ik dat deze kamer 
vrij kwam. Hij is erg klein, maar als eerstejaars in dit huis krijg 
je nu eenmaal de kleinste kamer. Daarna mag je doorschuiven 
naar een grotere kamer. Meer dan een kast, bureau en bed heb 
ik niet nodig. Ik zit voornamelijk in de huiskamer met mijn huis-
genoten. Ons huis is van een woningstichting en in goede staat. 
Er zijn veel studentenwoningen waar het behang van de muren 
komt en alles slecht onderhouden is. Gelukkig houden wij het 
zelf netjes door zoveel mogelijk op te ruimen. Het scheelt ook dat 
er één keer in de twee weken iemand komt om schoon te maken. 
Ik woon nu bijna een jaar op kamers en het gevoel van vrijheid 
is het meest plezierig; je eigen keuzes maken en doen waar je zin 
in hebt. Natuurlijk moet je rekening houden met je huisgenoten, 
bijvoorbeeld na een avondje stappen, maar er is niemand die je 
op de vingers tikt.” 
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Reinier Wintels

Stadswonen
Struisenburgdwarsstraat 
109
3063 BT  Rotterdam
Tel.:
 (+31) (0)10  800 72 00
Internet:
www.stadswonen.nl
E-mail:
mail@stadswonen.nl

Direct Wonen
Mariniersweg 24
3011 NN Rotterdam
Tel.:
 +31 (0)10 414 55 55
Internet: 
www.directwonen.nl

ROTS-VAST GROEP
Mariniersweg 72a
3011 NS Rotterdam
Tel.:
+31 (0)10 476 23 23
Internet: 
http://www.rotsvast.nl
E-mail:
rotterdam@rotsvast.nl

Dynamis ABC
Westblaak 147
3012 KJ Rotterdam
Tel.:
 +31 (0)10 - 201 25 55
Internet: 
http://www.dynamis.nl
E-mail: 
erkhoven@dynamisabc.
nl

Match Makelaars
Provenierssingel 1A
3033 ED Rotterdam
Tel.:
 +31 (0)10 233 01 01
Internet:
www.matchmakelaars.nl
E-mail: 
dam@matchmakelaars. 
nl



OP KAMERS OF THUIS, 
DAT IS DE VRAAG

Naam: Martijn Dragt
Leeftijd: 21 
Studie: vierdejaars Bedrijfskunde
Soort woning: éénkamerappartement, 34 m2, 
243 euro
Aantal huisgenoten: geen

‘Dit had ik in het centrum van 
Rotterdam niet kunnen krij-
gen’
“Sinds een half jaar woon ik midden in het centrum 
van Dordrecht in een eigen appartement. Om deze 
woning te huren, mag je niet ouder zijn dan 22 jaar. 
Er wonen dan ook veel jongeren en dat maakt de 
buurt erg gezellig. Ik heb ervoor gekozen om in 
Dordrecht te gaan wonen en niet in Rotterdam, om-
dat hier veel familie woont. Bovendien heb ik hier 
een vaste bijbaan waardoor het makkelijker is om 
dichtbij mijn werk te wonen.
Via de woningstichting had ik genoeg punten ver-
zameld om deze woning te betrekken en omdat ik in 
aanmerking kom voor huursubsidie is mijn appar-
tement goed betaalbaar, zeker gezien de ruimte. Dit 
had ik in het centrum van Rotterdam niet kunnen 
krijgen voor dezelfde prijs. Dan zit je al gauw in 
een buitenwijk. Bovendien gaat er vanuit hier recht-
streeks een bus naar Woudestein. Ik ben dus zo op 
de universiteit.
Alleen wanneer ik een feestje heb in Rotterdam is 
het soms lastig om verder weg te wonen. Dan moet 
ik altijd ergens een slaapplaats regelen.
Ik heb nooit in een studentenhuis gewoond. In mijn 
eerste jaar mocht ik van mijn ouders nog niet op ka-
mers, omdat ik eerst mijn propedeuse moest halen. 
Daarna heb ik wel voor de keuze gestaan, maar ik 

ben graag op mezelf en had geen zin om met meer-
dere mensen allerlei voorzieningen te delen.
Soms mis ik het om met andere mensen samen te 
eten. Wanneer je alleen woont, eet je toch vaker al-
leen. Het voordeel is wel dat mijn vriendin langs 
kan komen wanneer ze wil, en dat we dan ook alle 
ruimte hebben om samen te zijn.”

Naam: Olga Visnevskaá
Leeftijd: 23
Studie: vijfdejaarsstudente Economie en 
Nederlands Recht
Soort woning: Stadswoning in d’Blaauwe Molen, 
kamer van 15 m2, 265 euro
Aantal huisgenoten: één

‘De locatie is perfect, dat 
maakt het wonen leuk.’
“Mijn vorige kamer werd door de brandweer af-
gekeurd wegens brandgevaar. Ik moest toen met 
spoed op zoek naar een nieuwe woning en ben via 
Stadswonen hier terechtgekomen. 
Samen met mijn huisgenote deel ik de keuken, wc 
en douche en we hebben allebei een eigen kamer 
van 15 m2. In het begin vond ik de ruimte heel 
groot, maar nu ik er vier jaar woon, voelt het erg 
klein aan.
De locatie is perfect, dat maakt het wonen leuk. 
Het is dichtbij de universiteit en het centrum, een 
tramhalte is op loopafstand en de Maasboulevard 
is vlakbij. Aangezien ik een liefhebber ben van ska-
ten, is dat erg prettig. ’s Avonds is het helaas wel 
vaak lawaaiig buiten, omdat de internationale stu-
denten die hier tegenover wonen graag tot diep in 
de nacht feesten. Afgezien daarvan is het een fijne 
buurt om in te wonen. 
Het samenwonen met meerdere studenten heeft 
wel als voordeel dat het een hoop gezelligheid met 
zich meebrengt. In mijn vorige huis, waar we met 
zes studenten woonden, moest ik ’s ochtends vaak 
wachten totdat de badkamer vrij was. 
Hier heb je dat probleem niet. Dat is het fijne van 
met z’n tweeën wonen. Nu hoef je niet alle voor-
zieningen met andere mensen te delen. En met z’n 
tweeën is het ook gezellig in huis. Mijn huisgenote 
en ik eten vaak samen of kijken tv. We gaan ook 
samen een groep eerstejaarsstudenten begeleiden 
tijdens de Eurekaweek.” 
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Naam: Tim Schipper
Leeftijd: 21
Studie: derdejaarsstudent Geschiedenis
Soort woning: thuis bij ouders, kamer van 16 m2, 
geen kosten
Aantal huisgenoten: drie

‘Dat ik thuis woon, wil niet 
zeggen dat ik niet zelfstandig 
ben’
“Het voordeel van thuis wonen, is dat ik me geen 
zorgen hoef te maken over zaken als eten koken en 
de was doen. Dat levert me veel tijd op en die tijd 
kan ik mooi in mijn studie en studiegerelateerde 
activiteiten steken. Mijn ouders doen veel voor me 
en dat maakt het aantrekkelijk om bij hen in Ba-
rendrecht te blijven wonen. Dat ik nog thuis woon, 
wil niet zeggen dat ik niet zelfstandig ben. Wanneer 
mijn ouders weg zijn, of op vakantie, moet ik ook 
gewoon voor mezelf zorgen. 
Wat soms botst in huis, is dat mijn ouders een an-
der ritme hebben dan ik. Ik kom laat thuis en sta 
laat op, bij hen is dat precies andersom. Je moet 
daarom goed rekening houden met elkaar. In dat 
opzicht moet ik wel wat vrijheid inleveren. Meestal 
eet ik ’s avonds mee, maar wanneer ik niet kan, bel 
ik toch even naar mijn moeder. Zulke dingen moe-
ten van tevoren overlegd worden. 
Ik heb niet het idee dat ik ‘het studentenleven’ 
misloop omdat ik thuis woon. Ik ben niet zo’n feest-
beest, maar juist erg actief bij faculteitsvereniging 
Histartes en bij de korfbalvereniging in Baren-
drecht. Daar geef ik een aantal keer in de week trai-
ningen en zelf train ik ook. Het voordeel daarvan is 
dat ik een hechte band houd met vrienden die ook 
hier wonen. 
Een groot nadeel is dat Barendrecht met het open-

baar vervoer maar tot één uur ’s nachts te bereiken 
is. Alleen als het moet blijf ik in Rotterdam over-
nachten, maar dat komt zelden voor. Meestal neem 
ik de laatste trein terug naar huis.”

Naam: Alexander Schuil
Leeftijd: 23
Studie: vierdejaarsstudent IBA
Soort woning: dispuuthuis, kamer van 16 m2, 
250 euro
Aantal huisgenoten: zeven

‘We doen veel meer samen dan 
in een gewoon studentenhuis’
“Mijn huisgenoten zijn ook mijn dispuutgenoten 
van Apache, een dispuut van het Rotterdamsch 
Studenten Corps (RSC). Daardoor doen we veel 
meer samen dan in een gewoon studentenhuis. We 
gaan naar dezelfde feesten, bijeenkomsten, borrels 
en zien elkaar op de sociëteit. We zijn net een grote 
familie, helemaal omdat bijna al onze ouders in het 
buitenland wonen. Dat maakt onze band hecht.
Het was een bewuste keus om in dispuuthuis Cha-
teau Balmoral aan het Oostplein te gaan wonen. De 
mensen daar zijn dezelfde types als ik, waardoor je 
weet dat er een klik is. Het klinkt raar, maar ik ben 
het nooit beu om alles samen te doen. Wanneer ik er 
wel genoeg van heb, kan ik me altijd terugtrekken 
op mijn eigen kamer. Dan laten we elkaar ook met 
rust. Behalve ’s nachts na het stappen, dan is de 
eerstejaars vaak de pineut en wordt ‘ie de volgende 
ochtend wakker met zijn hoogslapertrap doormid-
den gezaagd.
Om een corpshuis te mogen zijn, moet je tenminste 
vier mensen uit verschillende studiejaren hebben. 
Je mag hier maximaal vijf jaar wonen. Zo zorg je 
ervoor dat er altijd een doorloop is en dat de samen-
stelling telkens wisselt.
Ik woon hier vanaf mijn eerste jaar en mag dus 
nog één jaar blijven. Daarna wil ik graag rustiger 
wonen, maar wel met een aantal clubgenootjes. He-
lemaal alleen wonen lijkt me niks.”

 Tim Schipper

 Alexander Schuil



ls beginnend student heb je twee keuzes. 
Of je kiest voor een heel nieuw bestaan 
waarbij alles op de schop gaat; woning, 
stad en vrienden. Of je kiest als student 

slechts voor een nieuwe ‘school’, terwijl je sociale 
omgeving verder intact blijft”, zegt studentende-
caan Bernard den Boogert. “Ik kan niet zeggen wat 
beter is, maar wel dat er een groot verschil is.”
Voor studenten die kiezen voor een nieuw bestaan, 
breken onzekere tijden aan. In een vrij korte tijd 
moeten zij vorm zien te geven aan hun nieuwe 
leven. “Realiseer je dat deze veranderingen er al-

lemaal bijhoren. Je studententijd beleef je maar 
één keer, je moet er dan ook in één keer doorheen”, 
adviseert Den Boogert. 

Feest  De Eurekaweek, de introductieweek 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam, kan hen 
daarbij helpen. “Het is belangrijk voor studenten 
om zich snel thuis te voelen op de universiteit en in 
hun nieuwe sociale leven”, zegt Lyanda Vermeulen, 
onderzoeker van het Onderwijsexpertisecentrum 
Rotterdam (OECR). Tijdens deze introductieweek 
maken eerstejaarsstudenten van de EUR kennis 

met de universiteit, de stad Rotterdam en het 
Rotterdamse studentenleven. 
Volgens Den Boogert is de introductieweek van 
groot belang voor eerstejaarsstudenten om een zo 
volledig mogelijk beeld te krijgen van hun toekom-
stige studie en het studentenleven.  Hij noemt de 
Eurekaweek ‘een feest met dubbele bodem’. Studen-
ten moeten zich goed laten informeren en studenten-
verenigingen moeten op hun beurt laten zien wie ze 
echt zijn. Dit moet soms ook zonder band, bier of 
feest gebeuren. “Pas dan kunnen studenten beoor-
delen of iets daadwerkelijk bij hen past.” 

De Eurekaweek is voor veel studenten het startschot voor een nieuwe periode in hun leven. 
Studeren, op kamers, nieuwe vrienden en een onbekende stad. De overgang van de middelbare 
school naar de universiteit kan bij sommige studenten een ‘shock’ veroorzaken. Alle vastig-
heid van het oude vertrouwde leventje valt weg en maakt plaats voor grote onzekerheid. 
“Je studententijd beleef je maar één keer, je moet er dan ook in één keer doorheen.”  
 tekst Pleun Schaeffer fotografie Levien Willemse en Ronald van den Heerik

WAT VOOR STUDENT 
BEN JIJ?
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Reinier Wintels

Belangrijk is volgens Den Boogert dat de Eureka-
week niet gezien wordt als een verlengstuk van de 
examenfeesten. “Die feesten zijn geweest. Tijdens 
dit feest moeten studenten zich ook richten op hun 
nieuwe studie.”

Plannen  Is de Eurekaweek eenmaal achter 
de rug en heb je de eerste grote shock van een 
nieuwe sociaal leven en een andere omgeving 
verwerkt, dan is het van belang dat je de boel goed 
organiseert. De overgang van het vwo-onderwijs 

naar een universitaire studie moet niet onderschat 
worden. “Studeren is nog steeds wat anders dan 
leren in het vwo”, constateert Vermeulen. “Het 
studiehuis en de Tweede Fase hadden dat verschil 
veel kleiner moeten maken, maar er blijken nog 
steeds grote verschillen te zijn.”
Studentendecaan Leo Stello beaamt dit. “Op de 
middelbare school krijgen leerlingen les in een klas 
met ongeveer 30 leerlingen, hier volgen ze colleges 
in een zaal met soms 800 man.”
Ook het studietempo ligt aanzienlijk hoger dan 

studenten gewend zijn. De docent gaat snel door 
de stof heen en het kost studenten meer moeite om 
alles bij te houden. Het advies is daarom; stel je 
actief op, begin meteen met het volgen van colleges 
en houd de collegestof bij. “Verkijk je ook niet op de 
manier waarop we hier op de universiteit omgaan 
met zelfstandig leren. In het vwo wordt zelfstandig 
leren vooral gezien als een onderdeel van je per-
soonlijke ontwikkeling. Hier aan de universiteit 
staat zelfstandig leren gelijk aan zelf kennis op-
doen, zelf meningen vormen en zelf analyseren wat 
er nog ontbreekt aan bestaande kennis en hoe je 
nieuwe kennis kunt genereren”, zegt Vermeulen.
Het type student dat op het vwo een dag voor de 
tentamens ging leren, krijgt het hier nog zwaar, is 
de voorspelling van Stello. Ook is zijn advies om 
vanaf de eerste collegeweek er meteen tegenaan te 
gaan en je te houden aan een goede studieplanning. 
“Als je pas tegen het einde van de colleges gaat 
‘knallen’, ben je te laat. De hoeveelheid stof is niet 
in één dag te leren. Studenten realiseren zich niet 
dat dit universitaire leerstof is, waar je veel langer 
over doet om het in je op te nemen.” 

Harde les  De eerste tentamenperiode is 
vervolgens een goede graadmeter voor het verloop 
van de studie. “Een goed begin is het halve werk”, 
aldus Vermeulen. “Studenten die bij de eerste 
tentamens goed scoren, blijken het de rest van 
de studie beter te doen dan de studenten die een 
slechte start maken.” 
Doelend op het bindend studieadvies, is het volgens 
studentendecaan Den Boogert een harde les voor 
studenten wanneer ze hun eerste tentamenperiode 
niet halen. Dit advies is gebaseerd op de studiere-
sultaten. Als voltijd student moet je aan het einde 
van het eerste jaar ten minste 40 studiepunten 
(ECTS) hebben behaald. Aan het einde van het 
tweede jaar moeten alle eerstejaarsvakken met goed 
resultaat zijn afgesloten. Voldoe je niet aan deze 
norm, dan krijg je een negatief bindend studiead-
vies. Dit advies heeft tot gevolg dat je gedurende 
drie jaar je niet meer mag inschrijven voor de oplei-
ding waarvoor je net bent afgewezen. 

Trek aan de bel  In de loop van het 
eerste jaar worden studenten regelmatig op de 
hoogte gehouden van hun studieresultaten. Zijn 
die resultaten beneden de maat, dan worden zij 
gewaarschuwd en uitgenodigd voor een gesprek 
met een studieadviseur of een studentendecaan. 
“Loop niet te lang rond met studietwijfel, maar trek 
op tijd aan de bel”, waarschuwt studentendecaan 
Stello. “Bespreek je problemen zodat er op tijd naar 
gehandeld kan worden.” 

Ook Vermeulen adviseert om niet te lang te aarze-
len wanneer je een kennisachterstand constateert. 
“Zoek meteen naar bijspijkercursussen, want die 
zijn er genoeg. Anders mis je de trein en dat gaat 
ten koste van je studievoortgang.”



1. Hoeveel tijd denk je wekelijks aan je studie 
(colleges volgen, zelfstudie, werkgroepen) te 
gaan besteden?
A Minder dan 20 uur 
B 20-30 uur
C 30-40 uur
D Meer dan 40 uur (meer dan een werkweek)

2. Waarom ga je eigenlijk studeren?
A Uit nieuwsgierigheid, ik wil meer kennis 
 vergaren
B Vanwege de goede perspectieven van een  
 academische opleiding
C Mijn ouders, mijn omgeving, iedereen 
 studeert
D Het studentenleven trekt me, werken kan  
 altijd nog

3. Stel, de opleiding gaat je gemakkelijk af en je 
zoekt een andere uitdaging. Dan:
A Doe ik er een tweede studie naast of volg een  
 speciaal programma voor talent
B Ga ik meer stappen en/of meer tijd aan 
 vrienden besteden
C Ga ik meer werken
D Word ik actief in het studentenverenigings-
 leven

4. Als je gaat bijverdienen, hoeveel tijd ga je 
daar dan per week aan besteden?
A Ongeveer één dag
B Zo’n twee dagen
C Nog meer, studeren is bijzaak
D Ik ga niet werken

5. Wat lijkt je de grootste uitdaging van je 
studietijd?
A Dat ik de wereld ga ontmoeten
B Dat ik bewijs intelligent genoeg te zijn
C Dat ik op eigen benen kan staan
D Dat ik alle verleidingen in mijn studenten-
 leven kan weerstaan.

6. Hoe leerde je vroeger bij je vooropleiding?
A Ik leerde ruim voor een proefwerk
B Ik leerde serieus, maar niet te serieus
C Ik was meer bezig met andere activiteiten  
 dan met leren
D Ik keek een dag voor het tentamen mijn boek  
 eens in

7. Studeren is ook niet alles. Wat wordt je 
belangrijkste nevenactiviteit?
A Geld bijverdienen
B Sport
C Verenigingsleven
D Vriend(in), familie

8. Wat verwacht je van jezelf op de universiteit?
A Ik probeer zo veel mogelijk mijn best te doen
B Ik zie wel waar het schip strandt
C Ik vertrouw erop dat ik mijn doel hier kan 
 behalen
D Ik denk dat ik met de nodige moeite een heel  
 eind kan komen

9. De campus is het bruisend centrum van de 
universiteit. Wat ben je van plan hier te gaan 
doen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A Colleges en andere onderwijsactiviteiten 
 volgen
B Zelfstudie, bibliotheek in, werken op laptop
C Sport en ontspanning zoeken
D Interessante programma’s van   
 (studie)verenigingen, Studium Generale (e.d.)  
 volgen

10. Wanneer vind je je studie succesvol?
A Als ik voor het examen (Bachelor, Master)  
 slaag met minstens een zeven
B Als ik zonder al te veel kosten en leningen  
 door mijn studie rol
C Als ik een netwerk van vrienden kennissen  
 voor later opbouw
D Als ik mijn studie binnen de gestelde tijd 
 afrond

Welk type student ben jij?
minder dan 15 punten:
Zou je wel gaan studeren?
Jij zit liever in de kroeg met vrienden dan in de 
collegebanken of je bent aan het werk in plaats 
van met je neus in de boeken. Zo wordt het 
natuurlijk nooit wat met je studie. Kijk niet raar 
op als je aan het eind van het studiejaar een 
negatief bindend studieadvies op de deurmat 
krijgt. Verander of verdwijn!

15-27 punten:
Niet kansloos
Pas op! Het leven is een feest, maar feest ook 
niet te veel. Je verenigingsleven, sport of je bij-
baan gaat ten koste van je studie en dat is jam-
mer. Het zit er wel in, maar zorg ook dat het er 
uit komt. Besteed tijd en zorg aan je studie, dan 
is er geen vuiltje aan de lucht. 

27-35 punten: 
Recht zo die gaat
Met jouw studiecarrière is het dik in orde. Je wilt 
jezelf ontplooien, zowel op studiegebied als in 
het verenigingsleven. Ga zo door!

Meer dan 35 punten: 
Get a life!
Van alleen studeren word je ook niet gelukkig. 
Het studentenleven is meer dan met je neus 
in de boeken zitten. Zorg ervoor dat je tenmin-
ste één keer de binnenkant van de kroeg hebt 
gezien en dronken wordt. In bezopen toestand 
kun je ook een netwerk opbouwen. Of neem een 
hobby of een bijbaan; in ieder geval: get a life!
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STUDIETEST: RAAK JIJ IN SHOCK?
Je staat op de drempel van een nieuw leven. De middelbare school heb je vaarwel gezegd, het 
is nu tijd om te gaan studeren. Dat is echter heel wat anders dan ‘huiswerk maken’. Vul de 
studiekansentest in en ontdek wat voor studietype je bent.

Puntentelling

1 A=1 B=2 C=4 D=3
2 A=4  B=3 C=1 D=2
3 A=4 B=2 C=1 D=3
4 A=3 B=2 C=1 D=4
5 A=4 B=2 C=3 D=1
6 A=4 B=3 C=2 D=1
7 A=1 B=3 C=4 D=2
8 A=2 B=1 C=4 D=3
9 1 punt voor elk antwoord
10 A=3 B=1 C=4 D=2

SHOCK?



DE VIER VALKUILEN
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tekst Ernest van der Kwast illustratie Enio Ramalho
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oit was ik ook een student en begon ik voort-
varend aan de studie Economie aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam. Nu – bijna ze-
ven jaar na mijn inauguratie als student – 

draag ik onderbroeken met gaten, ruik ik uit mijn 
mond naar waar een varken naar ruikt uit zijn gat en 
werpen sommige mensen mij geld toe als ik op een 
bankje in de stad zit.
   Vergeet de adviezen van je vrienden die al studeren, 
vergeet het advies van je ouders en vergeet bovenal 
het advies van je grootouders. Luister naar mij, naar 
opa Van der Kwast. Dit is wat ik je te vertellen heb: 
er zijn vier valkuilen waarin je kunt lopen als stu-
dent. Niet meer, niet minder. Vier.

En dit is #1: de liefde  Cynici onder jullie 
zullen zeggen: ‘De liefde is altijd een valkuil.’ Ik zeg: 
‘De liefde is een fatale valkuil voor de student.’ Wie in 
deze valkuil stapt, komt er niet meer als student uit.
   Dit is het scenario waar vijftig procent van jullie 
mee te maken zal krijgen. Je zit in de collegebanken, 
je collegeblok ligt opengeslagen voor je, er staat een 
docent op het podium die naast de microfoon praat 
en die zijn sheets projecteert op een wand waar de 
zon op schijnt. Je vraagt je al negenentwintig minu-
ten af wat je hier doet, want zo lang duurt het college 
inmiddels. Dan valt je blik op het meisje dat twee rij-
en voor je zit, en je wordt onvermoed, onvoorzien en 
onverhoopt ontzettend verliefd. Je vergeet de docent, 
je vergeet het college. Je denkt alleen nog maar aan 
het meisje, Het meisje, Het Meisje. Twee weken later 
vergeet je een verplichte opdracht in te leveren en vier 
weken daarna vergeet je alle antwoorden op alle ten-
tamenvragen, als je die überhaupt ooit hebt geweten. 
En ten slotte, na maanden, na warme nachten, na 
koude nachten, na regen en verschrikkelijke rukwin-
den, vergeet je dat je student bent. Je studentnum-
mer, je studie, je rooster – dat alles is een wereldraad-
sel geworden.
   Een optimist, nee, een econometrist in spe, zal zeg-
gen: ‘Vijftig procent. Dat is één op de twee. Er is een 
gerede kans dat ik daar niet tussen zal zitten.’ Ik als 
cynicus, nee, als realist, zeg: ‘Het overkomt iedereen.’ 
   Nog eens vijftig procent zal namelijk op een dag 
ook bijna bij een college in slaap vallen en dan twee 
rijen voor zich de liefde van zijn leven zien, althans 
van het leven op dat moment. Maar de liefde is nu 
niet een meisje, de liefde is een jongen. Excuus: de 
jongen, De Jongen. De fatale valkuil maakt geen uit-
zondering op studentes.
   Dus voor 100% van jullie geldt het advies: koop 
een kat. Dit is de beste manier om aan Valkuil #1 te 
ontkomen. En: succes verzekerd. De liefde tussen kat 
en mens, zoals W.F. Hermans het noemt, is een betere 
liefde. De kat zal je hoofd niet op hol brengen. De kat 
zal geen jaloezie opwekken als hij/zij met andere kat-
ten (m/v) omgaat. De kat zal niet verlangen dat je 
met hem/haar lange wandelingen zult maken. Maar 
de kat zal wel van je houden. Te allen tijde, door dik 
en dun. Hij/zij zal bij je op schoot gaan zitten of zich 
tegen je aan schurken als je studeert, hij/zij zal je 

wakker likken in de vroege ochtend, hij/zij zal tegen 
je miauwen als je eenzaam bent. Kortom, de kat is in 
vele opzichten beter dan een vriend of vriendin.
   Er is eigenlijk maar één nadeel aan de kat: je kunt 
er geen seks mee hebben. In ieder geval: seks met een 
kat is niet chic. Maar wat, zegt opa Van der Kwast, is 
vier jaar droog staan als je daar een cum laude diplo-
ma voor terugkrijgt? 

Valkuil #2: voedselvergiftiging  
Het is geen onbekend feit dat studenten erbarmelijke 
koks zijn. Ik heb ooit een huisgenoot gehad die elke 
avond hetzelfde maakte: gebakken ei met kaas, ui en 
tomaat. Voor zijn verjaardag gaf ik hem ooit een 
courgette als cadeau, maar student F. wist niet wat 
een courgette was. 
   ‘Is dit een pen?’ vroeg hij.
   ‘Nee’, zei ik, ‘het is een groente.’
   ‘Voor in de tuin?’
   ‘Nee, voor in een gerecht.’
   ‘Heb je het bonnetje nog?’
   De meeste studenten zijn geen slechte eters uit 
overtuiging maar uit noodzaak. Ze hebben weinig 
geld. Soms hebben ze helemaal geen geld. Dus als ze 
op een dag, uitgeteld en hongerig, de koelkast openen 
en in een groentela een eenzaam & zielig  stukje 
worst vinden, dan stoppen ze dat zonder nadere in-
spectie in hun mond. Nadere inspectie zou hebben 
geleerd dat de worst donshaartjes en blauwe plekken 
had. Microscopisch onderzoek zou zelfs hebben ge-
leerd dat de worst de volgende bacteriën bevatte: Sal-
monella, Campylobacter, E. coli O157 en L. monocy-
togenes. Dit klinkt ernstiger dan het is. Valkuil #2 is 
geen fatale valkuil. De student die de worst heeft op-
gegeten zal uit alle gaten zweten, poepen en braken. 
Hij zal buikpijn, hoofdpijn en rectumpijn hebben, 
maar hij zal er na twee maanden weer helemaal bo-
venop zijn.
   Dit is een scenario waarmee ongeveer 18,2 procent 
van jullie in aanraking komt. Geen ramp dus, maar 
wel iets om in de gaten te houden. Twee maanden 
studieachterstand is geen aanbeveling.
   Dit is mijn advies: leen maximaal bij de Informatie 
Beheer Groep en ga elke dag buiten de deur eten. 
Goede restaurants in Rotterdam zijn o.a.: La Vilette, 
Parkheuvel, De Engel en Amarone. In de Michelin-
gids zijn meer suggesties te vinden.
   Nog één ding, voor degenen die wél mijn eerste ad-
vies opvolgen maar níet mijn tweede: seks met een 
kat is not done, maar een kat moet je ook niet opeten. 

Valkuil #3: bijbaantjes  Veel van jullie 
(circa 76,89 procent) zullen op een gegeven moment 
een baantje erbij nemen. Dat wil zeggen: naast de 
studie. Eén of twee avonden in de week in een restau-
rant of enkele ochtenden in een museum als kaartjes-
scheurder. Daar is niets mis mee. Je wil er tenslotte 
niet altijd als een schooier bijlopen. Of je wil ook een 
keer lekker ruiken. (Lekker eten doe je als het goed is 
van het geld van de IB-Groep, dus daar hoef je niet 
voor bij te beunen.) Voor sommigen van jullie zal het 

bijbaantje echter langzaam en haast onopgemerkt 
een echte baan worden. Hoeveel kelners, hoeveel 
taxichauffeurs, hoeveel transseksuele tennisleraren 
waren ooit ook student en zijn nu fulltime kelner, 
taxichauffeur of transseksueel tennisleraar? Ik weet 
het niet van de kelners en taxichauffeurs. Wel van de 
transseksuele tennisleraren: één. Althans, mij be-
kend. Wat ik wil zeggen: ik heb geen flauw idee. 
Maar misschien zullen de econometristen onder jullie 
zeggen: ‘Een bijbaantje als transseksueel tennisleraar 
is een goede bijbaan, want de kans dat je dan stopt 
met je studie is heel klein, eigenlijk verwaarloosbaar.’ 
Daar leg ik me dan bij neer.

   Daarom mijn advies: word transseksueel tennisle-
raar.

Tot slot, valkuil #4: drank  Ruwweg 
84,927 procent van jullie zal overmatig alcohol gaan 
gebruiken. En met overmatig bedoel ik: zóveel drin-
ken dat je een koe aanziet voor een biljarttafel, terwijl 
er geen sprake is van een koe maar van een lantaarn-
paal. 
   Je zult elke dag een verschrikkelijke kater hebben. 
Niet te verwarren met een mannelijke kat. (Katten en 
alcohol gaan niet goed samen. De kat zal zich be-
dreigd voelen. Seks en katten lijken bij overmatig al-
cohol gebruik opeens niet zo’n heel slechte combina-
tie.)
   Enfin, naast enorme hoofdpijn zul je ook steeds 
meer problemen hebben je te concentreren tijdens 
colleges en tentamens. Mij is overkomen dat het me 
niet meer lukte een multiplechoicetentamen in te vul-
len, omdat ik de vakjes dubbel zag. Dit was overi-
gens nadat mijn vriendin mij had verlaten, nadat ik 
voedselvergiftiging had opgelopen, en nadat ik was 
ontslagen als fulltime transseksueel tennisleraar. In 
plaats van me te richten op mijn zwaar verwaarloos-
de studie Economie, richtte ik mij op de fles. Of richt-
te de fles zich op mij? Op sommige dagen lijkt het of 
de fles tot mij spreekt. ‘Je studentnummer is 
200729ek’, hoor ik hem dan zeggen. En: ‘Volgende 
week is er een tentamen Macro-economie.’
   Een remedie tegen overmatig alcoholgebruik weet 
ik niet. Toch heb ik een advies voor jullie. Mocht je 
niet in de vierde valkuil van de student willen lopen, 
kom dan naar het Eendrachtsplein en als je daar een 
man ziet zitten op een bankje – hij heeft gaten in zijn 
boxershort en ruikt naar waar de achteruitgang van 
een varken naar ruikt –, loop dan op dit bankje af en 
ga naast de man zitten. Kijk met hem naar de vor-
men van de wolken en al de mensen die voorbij lopen 
en de vogels die soms heel dichtbij durven komen. 
Luister met de man naar de wind, hij houdt van de 
vele geluiden die de wind maakt, woedende geluiden, 
troostende geluiden, maar als de wind jou begint te 
vervelen, sta dan op van het bankje. Loop kalm weg, 
verdwijn op je tenen, ga terug naar huis, maar niet 
voordat je al je drank hebt gegeven aan de man.

Ik wens je veel succes met je studie. 
Ik zal op je toosten, Ernest van der Kwast

O
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ROTTERDAM 
IS DE STAD VAN KANSEN

at heel veel mensen niet weten, is dat Rotter-
dam de derde onderwijsstad van Nederland 
is”, vertelt Jean Baptiste Benraad. Benraad is 
directeur van Stadswonen, de woningcorporatie 

die verantwoordelijk is voor een groot deel van de studen-
tenhuisvesting in Rotterdam. In tegenstelling tot Utrecht 
en Amsterdam, weet Rotterdam zich niet te afficheren 
als studentenstad. Verscheidene eerdere initiatieven ten 
spijt. Om studenten en jonge ondernemers een duidelijkere 
plaats te geven in de stad, bouwt Stadswonen de komende 
jaren tweeduizend één- tot driekamereenheden en vijfhon-
derd woon-werkeenheden in de binnenstad. De nadruk 
ligt hierbij op de gebieden rond Woudestein, Oostplein, 
Westblaak, Erasmus Medisch Centrum en Coolhaven, 
plekken waar nu al veel studenten wonen. Deze plaatsen 

moeten leuker worden en, belangrijker nog, herkenbaar-
der.  Daarom krijgt elk gebied zijn eigen specialisatie. Zo 
moet Oostplein hét studentencentrum worden en richt 
Coolhaven op vernieuwende bedrijfjes en de audiovisuele 
sector. Benraad: “Je moet een wereld creëren waarin men-
sen thuis zijn.”

Coolhaven
Even klinkt het opschuimen van de cappuccino uit boven 
het gegier van zagen en het gepiep van een kerende vracht-
wagen. Op het terras van Stroom is de activiteit op de 
Lloydpier goed waar te nemen. Aan de overkant verandert 
de  industriële bouwval die ooit het onderkomen was van 
dancetempel Now&Wow, in een luxe kantoorgebouw. 
Klassiek in de basis, maar modern, met veel glas en staal, 

Rotterdam moet aantrekkelijker worden voor studenten en jonge ondernemers. Hiervoor 
werkt Stadswonen aan een ‘kennis-as’. Tussen Coolhaven en Woudestein wordt een aantal 
gebieden speciaal ingericht voor studenten. EM maakte met wethouder Hamit Karakus en di-
recteur Stadswonen Jean Baptiste Benraad een wandeling langs de kennis-as om het nieuwe 
elan te proeven. “Wij proberen plekken te maken die voor de mensen herkenbaar zijn.”  
 tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse en Ronald van den Heerik

W
Illustratie boven:
Het magnetisch veld van de kennis-as

MAGNETISCH VELD VAN DE KENNISAS

KADE BOULEVARDBINNENSTAD & PARK PLEIN CAMPUS



pagina

15

vormgegeven. Oude pakhuizen worden gerenoveerd, 
nieuwe gebouwen worden van de grond af opgebouwd. 
De omgeving ademt ambitie. Over het trottoir vermengt 
het reflecterend oranje van de bouwvakkersjassen zich 
met mannen in driedelig grijs en de hippe audiovisuele 
werknemers. Een stel meeuwen vliegt krijsend richting de 
Maas.
“Het is ongelooflijk belangrijk dat je van die Van Nelle-
fabriekjes krijgt”, meent Hamit Karakus, wethouder van 
Wonen en Ruimtelijke Ordening van Rotterdam. “Locaties 
die in korte tijd populair worden bij creatieve ondernemers 
geven de omgeving een fikse duw in de goede richting.”
In de visie van Stadswonen moet dit de ‘werkplaats’ van 
de kennis-as worden. Daarbij ligt de nadruk op de audio-
visuele sector. Benraad legt uit dat een stad echter geen 
bestemmingsplan opgelegd kan worden. “Rotterdam had 
een prachtig aanbod voor MTV”, vertelt Benraad, “de 
directie was helemaal enthousiast, het kostte ze natuurlijk 
weinig.” Het personeel weigerde echter voor Rotterdam te 
kiezen. “Nieuwe economieën kunnen alleen maar ontstaan 
wanneer er plekken zijn waar mensen uit de nieuwe econo-
mie zich thuis voelen, de kwaliteit van de openbare ruimte 
is hiervoor heel belangrijk.” 

Erasmus MC & museumpark
‘Stadswonen verleidt tot blijven in Rotterdam’, vermelden 
de borden die de bouw op de hoek van de Rochussenstraat 
en de ‘s Gravendijkwal toelichten. Door het bouwen van 
woningen voor studenten en pas afgestudeerden, hopen 
gemeente en Stadswonen deze locaties levendig te houden 
en te verbinden met de omgeving. Stadswonen streeft naar 
het vormen van een ‘citycampus’ rond het medisch cluster 
van het Erasmus MC. 
Auto’s duiken op de ’s Gravendijkwal de tunnel in die 

onder de Nieuwe Binnenweg doorloopt. Vanaf deze plaats 
bezien is de straat - een van de meest verontreinigde van 
Rotterdam - donker, met op straatniveau een aantal coffee-
shops en het afgebladderde schilderwerk van de gesloten 
stripclub Butterfly. “Al die verpauperde panden moeten 
aangepakt worden”, zegt Karakus. In het kader van de 
kennis-as wordt gewerkt aan het wegwerken van slechte 
tussenstukken. “De kloof tussen de Nieuwe Binnenweg 
en het Erasmus MC moet verdwijnen. Alles wat je doet 
moet onderdeel zijn van de stad, alles moet onderdeel zijn 
van de omliggende gebieden. Anders is het een eiland, een 
enge plek. Het gaat om verdichting, delen van het centrum 
dichter bij elkaar brengen.” 
Op het plein waar de trappen van metrostation Dijkzigt 
boven de grond komen, is het rustig. Tussen het hobbe-
lige, onregelmatig betegelde straatwerk kruipt het gras 
omhoog. Het is een plein dat het centrum zou kunnen 
vormen van dit gebied, waarin de Hogeschool Rotterdam, 
het Erasmus MC en verschillende musea liggen. Vanaf 
hier is het een steenworp afstand naar de Nieuwe Bin-
nenweg. Toch nodigt de grauwe Saftlevenstraat niet uit 
om als doorgang te dienen. “De kracht moet juist zijn om 
die verbinding te maken”, zegt Karakus. “De zorg bij het 
Erasmus MC is, dat het een op zichzelf staand gebied gaat 
worden, midden in het centrum. Wat voor binding heb je 
er dan als stad mee?” Benraad en Karakus benadrukken 
dat, als het aan hen ligt, studenten en werknemers van het 
Erasmus MC de komende jaren ook steeds meer mogelijk-
heden krijgen om rond dit plein een huis te bemachtigen.  

Westblaak
“De Westblaak heeft het probleem dat er veel kantoren 
staan”, vertelt Karakus. Benraad legt uit: “Dat is natuur-
lijk een oorlogstrauma van Rotterdam. Die stad lag 

Even klinkt het opschuimen van de 
cappuccino uit boven het gegier van 
zagen en het gepiep van een ke-
rende vrachtwagen. Op het terras van 
Stroom, is de activiteit op de Lloydpier 
goed waar te nemen.
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ooit plat en toen zijn ze gaan bouwen, best wel grof, alleen 
maar bedrijfsruimte. Dat is per definitie ongezellig, want 
‘s avonds gaat iedereen naar huis en is de stad leeg.” 
Een deel van de kantoorgebouwen staat thans echter leeg 
en zou geschikt zijn voor studentenhuisvesting. Daarnaast 
wil Stadswonen gebruik maken van jonge ondernemers 
om de Westblaak en de zijstraten naar de Oude Binnenweg 
en de Witte de Withstraat een betere uitstraling te geven 
en de buurt van een economische impuls te voorzien. Ben-
raad: “Rotterdam is altijd een beetje een rode gemeente 
geweest. De laatste jaren zijn we er echter achter gekomen, 
dat je voor de lage klasse wel huisvesting moet regelen, 
maar dat ze de economie niet trekken.”
Twee jongens razen voorbij, de één per skateboard, de 
ander op een kleine stuntfiets. Tussen de reisbureaus 
en makelaars biedt het skatepark op de Westblaak een 
verfrissende aanblik. “Je kunt er van vinden wat je wilt, 

maar het feit dat daar veel mensen aanwezig zijn, zorgt 
er voor dat er voorzieningen ontstaan”, zegt Benraad. 
“Voorwaarde is: eerst moeten er mensen komen. Dat is het 
grootste probleem van Rotterdam. Er werken heel veel\, 
maar er wonen heel weinig mensen. In heel Rotterdam zie 
je dat het gebruik van de openbare ruimte ‘s avonds enorm 
in elkaar klapt. Jonge creatieve bedrijfjes en studenten 
kunnen dat leven genereren, omdat ze na een werkdag niet 
uit de stad wegtrekken.”

Oostplein
Vanaf het Binnenrotteplein, waar twee keer per week de 
markt opgebouwd wordt, loopt de Hoogstraat naar het 
Oostplein. De man van een fotowinkel leunt vermoeid op 
zijn toonbank, verderop lopen drie jongens verheugd door 
hun felverlichte, nieuwe sneakerwinkel. Dit is weer een 
straat die twee drukke stukken van de stad zou moeten 
verbinden, meent Karakus: “De afstanden zijn niet zover, 
je moet ze alleen dichter bij elkaar brengen. Die tussen-
stukken kun je goed benutten door daar studentenhuisves-
ting en studentenvoorzieningen te creëren.“ 
Vanaf de Goudsesingel rinkelt tram zeven langs, als het 
stoplicht op groen springt draait een lint auto’s de Oost-
zeedijk op. Aan leven ontbreekt het op het Oostplein niet, 
aan structuur wel. Veel loze ruimte, de gele metro-M’s die 
overal lijken lukraak op te duiken. “Het is de bedoeling dat 
je hier het gevoel krijgt van: dit is echt een studentenstad”, 
vertelt Benraad. “Oostplein en omgeving zijn het zwaarte-
punt voor het zichtbaar zijn van de studentencultuur.”
De terrassen van de cafés aan het begin van de Oostzee-
dijk zitten gevuld met jonge mensen, overwegend studen-
ten. “Op zich heb je hier alles bij de hand”, vult Karakus 
aan, “het enige wat je hoeft te doen is goede huisvesting 
toevoegen.” 

Op het plein waar de trappen van 
metrostation Dijkzigt boven de grond 
komen, is het rustig. Tussen het hob-
belige, onregelmatig betegelde straat-
werk kruipt het gras omhoog. Het is 
een plein dat het centrum zou kunnen 
vormen van dit gebied, waarin de 
Hogeschool Rotterdam, het Erasmus 
MC en verschillende musea liggen.

 Twee jongens razen voorbij, de één 
per skateboard, de ander op een kleine 
stuntfiets. Tussen de reisbureaus en 
makelaars biedt het skatepark op de 
Westblaak een verfrissende aanblik.
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 Woudestein
De komende jaren moet ook Woudestein onder het mes. 
Behalve nieuwbouw op het groen naast het Excelsiorsta-
dion, wil Stadswonen studentenhuisvesting creëren in ver-
schillende gebouwen op de campus. Als het aan Benraad 
ligt, is er in de avonduren zo snel mogelijk meer te doen 
dan de krant lezen in de bibliotheek. “Het is natuurlijk wel 
leuker als je daar woont, dat je niet in een saai straatje zit 
waar ‘s avonds alles dicht gaat. Dat is ook goed voor de 
universiteit. De Erasmus Universiteit wil concurreren, ook 
op de internationale markt. Dan moet je dus manieren vin-
den om mensen hierheen te trekken.”
De urgentie die Stadswonen en de gemeente verbinden aan 
het concentreren van onderwijs en voorzieningen die daar 
mee te maken hebben, verklaart Benraad uit een verande-
ring in de haven: “Die is helemaal gemechaniseerd en dat 
betekent dus dat Rotterdam niet meer van die haven kan 
leven. Vandaar dat Rotterdam naar nieuwe economieën 
moet zoeken. Rotterdam moet een creatieve kennisecono-
mie worden en de kennis-as moet daar aan bijdragen.”    
Benraad waarschuwt dat het niet makkelijk zal zijn het 
imago van de stad te veranderen, het beeld ‘dat Rotterdam 
zo weinig verblijfswaarde heeft’. “Mensen houden dat 
ook in stand. Ze hebben daar een makkelijk oordeel over, 
daar kom je heel lastig vanaf. Laat Rotterdam nu ook eens 
ergens uniek in zijn.” Hoewel het negatieve imago wellicht 
moeilijk is af te schudden, is Rotterdam wel degelijk goed 
in het aanpakken van problemen en het doorvoeren van 
veranderingen, besluit Benraad optimistisch: “Rotterdam 
is de stad van de kansen.” Dat optimisme deelt ook Ka-
rakus: “Als Rotterdam hebben we een achterstand, maar 
dat halen we weer in.”

Vanaf de Goudsesingel rinkelt tram 
zeven langs, als het stoplicht op groen 
springt draait een lint auto’s de Oost-
zeedijk op. Aan leven ontbreekt het op 
het Oostplein niet, aan structuur wel.

De komende jaren moet ook 
Woudestein onder het mes. Behalve 
nieuwbouw op het groen naast het 
Excelsiorstadion, wil Stadswonen 
studentenhuisvesting creëren in ver-
schillende gebouwen op de campus.
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Mr. Anton Westerlaken is met ingang van 1 novem-
ber 2007 door de Raad van Toezicht van het Erasmus 
MC benoemd tot lid Raad van Bestuur Erasmus MC. 
Westerlaken zal binnen de Raad van Bestuur onder 
meer de portefeuilles Patiëntenzorg, Nieuwbouw en 
Huisvesting gaan beheren. Anton Westerlaken (1955) 
heeft aan het begin van zijn carrière bij de gemeen-
tepolitie Rotterdam gewerkt. Daarna vervulde hij 
functies bij de Algemeen Christelijke Politiebond en 
bij de vakcentrale CNV. Van 1992-1998 fungeerde hij 
als voorzitter van  CNV. Gedurende die periode was 
hij bestuurslid van de Sociaal Economische Raad 
(SER), de Stichting van de Arbeid en internationale 
vakbondsorganen.

Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA is benoemd 
tot Raad-Plaatsvervanger in de Ondernemingskamer 
van het Gerechtshof Amsterdam. Hij is hoogle-
raar Externe Verslaggeving aan de Faculteit der 
Economische Wetenschappen en werkzaam bij ESAA 
(Erasmus School of Accounting en Assurance). Hij is 
voorts partner van Ernst & Young Accountants. Tot 
1 januari van dit jaar was hij voorzitter van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving.

SERVICE

Vertrouwenspersoon
Wordt u wel eens lastig gevallen, gepest, (seksu-
eel) geïntimideerd? Neem dan contact op met de 
vertrouwenspersoon! Lucille Mac Nack, Bureau 
Universiteitspsychologen, tel. (010) 408 1132, 
e-mail:  macnack@oos.eur.nl

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een overzicht van de 
diensten.
Locatie: C-hal (CB-07), campus Wou-

destein Telefoon: (010) 408 2323 Openingstijden: 
werkdagen van 9.30 - 17.00 uur.  3e donderdag van 
de maand tot 19.30 u. Website: www.eur.nl/essc

Meldpunt studenten & RSI
Voor studenten die last denken te hebben van RSI 
is er het meldpunt Studenten & RSI. Daar kunnen 
studenten terecht voor informatie en advies over 
omgaan met RSI en het voorkomen ervan en worden 
de klachten geregistreerd. Meldpunt Studenten & 
RSI: Dhr. B. den Boogert, studentendecaan, kamer 
A1-6 (secretariaat). 
E-mail: rsi-student@oos.eur.nl 

Tentamens en examens 
Voor praktische informatie over schriftelijke tenta-
mens, cijferregistratie, behaalde studieresultaten en 
afstuderen kan je terecht bij de afdeling examen-
administratie. Openingstijden: van 9-16 uur in de 
AB-gang (A-gebouw). Voor algemene informatie: 
www.eur.nl/ea.

RVSV
Het is zover. De Eurekaweek begint!!! 
Wij willen er een spetterende week van gaan maken, 
die er als volgt uitziet:

Maandag:
DJ & Drums met (Jamie van Di-rect)
Mystery Guest
Dinsdag:
DJ Quinten Rozario met MC Jessy K + Saxofonist
DJ Arlo van der Sluis
Woensdag:
De zanger van de Hermes House Band met het Rot-
terdamlied
Bas Muijs als Bartender
Sascha Visser
Donderdag:
DJ Ambitious
Met dit spetterende programma en alle aankomen-
de en huidige studenten willen we er een gigantisch 
mooi feest van maken. We hopen jullie allemaal te 
zien in de Eurekaweek!!

Mainport Innovation Event: 
scriptie- en innovatieprijs
Als vervolg op de reeds tweemaal eerder uitge-
reikte Innovatieprijs en Scriptieprijs organiseert het 
Academic Centre transPORT op 21 november het 
eerste Mainport Innovation Event. Het Mainport In-
novation Event is dé ontmoetingsplaats voor hoger 
onderwijs en bedrijfsleven in Rotterdam. Tijdens 
de dag worden de Innovatieprijs en de Scriptieprijs 
uitgereikt. 

Innovatieprijs
De Innovatieprijs is bestemd voor de makers van 
het beste businessplan of -concept voor een bedrijf 
in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. 
Studenten worden uitgenodigd om in een team of 
zelfstandig innovaties voor de mainport van morgen 
te ontwerpen. Het beste voorstel krijgt de Innovatie-
prijs, een geldprijs van 3500 euro én begeleiding om 
het idee daadwerkelijk te realiseren. 

Scriptieprijs
De beste scriptie over een relevant haventhema 
wordt beloond met de Scriptieprijs. De winnaar 
krijgt de unieke kans om een jaar lang te worden 
gecoacht door een topbestuurder uit de haven en 
bovendien een budget van 1000 euro voor verdere 
persoonlijke ontwikkeling.
Meer informatie leest u op: www.mie2007.nl.

Masterclass wijsbegeerte en levensbeschouwing
Van 27 tot 31 augustus is er in de letterenfaculteit 
van de Universiteit Utrecht een Masterclass wijsbe-
geerte en levensbeschouwing met als thema ‘Religie 
in het publieke domein’. Prof.dr. Donald Loose heeft 
de leiding, met medewerking van o.a. prof.dr. Hans 
Joas (Max Wegercollege Erfurt). Toegankelijk voor 
masterstudenten van alle faculteiten. De master-
class vindt plaats in de Drift in Utrecht.Info en aan-
melding: www.radboudstichting.nl/masterclass

Website
Voor informatie kijk op 
www.eur.nl/studentenpastoraat

Masterscripties
Voor de rubriek Thesis in het wetenschapskatern van 
Erasmus Magazine, vraagt de redactie studenten 
of hun docenten opmerkelijke masterscripties in 
te sturen voor een korte bespreking in het univer-
siteitsblad. U kunt een digitaal exemplaar sturen 
naar wetenschap@em.eur.nl of inleveren bij kamer 
ET-22 (bestuursgebouw, Woudestein). De redactie 
maakt uiteindelijk een selectie van de inzendingen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Ad Hofstede (hoofdredacteur), t. 408 1826, email:  
hofstede@em.eur.nl
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         SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van 
Erasmus Magazine. Behalve de agenda en 
studiemededelingen bevatten de servicepagina’s 
mededelingen en informatie vanuit een scala 
aan organisatieonderdelen van faculteiten tot 
sportverenigingen; van studentenpsychologen tot 
het mensamenu. Alle berichten voor deze rubriek, 
dus ook de studiemededelingen, kunnen per e-mail 
gestuurd worden naar service@em.eur.nl
De deadline is dinsdag voor 12.00 uur 9 dagen voor 
verschijning. 

 VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 30 
augustus. Inleverdatum voor serviceberichten 
uiterlijk op dinsdag 21 augustus. De daarop 
volgende nummers verschijnen op: 13 en 27 
september. Deadline is  telkens 9 dagen voor 
verschijning (op dinsdagen om 12.00 u.)

PERSONALIA

Erasmus Student Service Centre
the central service point for students. 
See the website for an overview of the 
services. Location: C-hall (CB-07), at the 
Woudestein campus. 

Telephone: (010) 408 2323. Opening hours: 
working days from 9.30 - 17.00 hours. Website: 
www.eur.nl/esscinternational

STUDENTENPASTORAAT
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fotosoap door ype driessen

3HOOG
1 bal • 2 bitches • 3 hoog

De fotosoap 3hoog volgt drie 
bewoners van een studenten-
huis: Olivier, een verwaand 
balletje, Karlijn, een 
berekenende vamp en Pien, 
een sociaal bewuste feministe.

Olivier
olivier@em.eur.nl

Karlijn
karlijn@em.eur.nl

Pien
pien@em.eur.nl

Native Speakers

We have a job for you!
Do you enjoy talking? Now you 

can get paid for doing it!!!

What we are looking for:
 * People who are fluent in English (UK, US,
   CAN, SA, AUS or NZ accents only), Dutch,
   Classic Arabic, Turkish, French, German, 
   Finnish, Norwegian, Swedish, Danish, 
   Czech, Russian, Thai, Greek or any other
   language. 
 * Have MBO, HBO or University level 
   education or relevant work experience. 
* Are outgoing and enthusiastic.
* Have very good communication skills.
* Have basic computer skills.
* Available for and want flexible working
  hours.
* Would like to work in an established
  international market research call center.
 * Live in the Rotterdam Area (not over 35km 
   from the city centre - exceptional cases may
   be considered).
As an International Agent you will be calling 
businesses and consumers in countries 
throughout the world gathering market 
research data for major international 
companies.
Plus you’ll never have to sell anything!
Please note that GDCC is an international 
company and all of our agents must have 
basic English skills. If you feel that you are 
the right person and that this is the right job 
for you, please email your CV with a letter of 
motivation to jobs@gdcc.com or telephone 
+31 (0) 10 300 3000.

(Advertenties)
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were quire different from what actually happened, although this 
was not necessarily a bad thing. I initially intended to complete 
my BSc degree and then go on to join a company elsewhere in 
Europe. What actually happened, was that after my BSc I got 
interested in a MSc and while doing that I worked in research, 
which lead to an MPhil and now I’m starting my PhD in 
Strategy at ERIM. So much for my original plans! Anyway, a 
change of mind every now and then isn’t a bad thing, and I’m 
certainly enjoying myself, so no complaints. Rotterdam is my 
current home, and has been for a while, though I do intend to live 
in some other countries before I settle somewhere.
Well, since I work at university my daily routine hasn’t changed 
that much over the years. I still cycle to uni every day, although 
now I stay there a lot longer. My day typically involves reading 
lots of papers and books, doing a bit of writing, wrestling data 
into statistical significance, following the odd course, and trying 
to meet some deadline. The thing that I can say about life outside 
the classroom – well, it’s been great! The people at the IBA 
community have changed over the years, but I do see some of the 
people who studied with me and have since become my friends 
- the very sociable individuals from just about everywhere in 
the world. I really enjoyed being around so many people from so 
many different backgrounds both in and outside the classroom. 
Just an advice for first year IBA students...well, the old cliché: 
enjoy it. And, be prepared to make the most of the opportunities 
that will come up during your studies.”

Tamara
Tamara Breugem (Netherlands): “I started IBA in its very first 
year. I wanted to learn business skills to bring knowledge and 

skills to the non-profit sector. I was attracted by the international 
character of the program. The IBA was less international when 
I started than I had expected. Many teachers were teaching the 
Dutch program and held the same lectures in English with, at 
that time, badly translated sheets. The thing I loved the most 
about the experience was the contact with other students. And 
although it was annoying as well, I also enjoyed being the guinea 
pig of the program, helping to improve it for years to come. 
At present I still live in Rotterdam, I work three days a week as 
an HR Coordinator at Survey Sampling International. I also 
became a mom and am taking care of my son. I’m not really part 
of the IBA community; I have one good friend who I met through 
the program but besides that I am not really in touch, although 
I would like to be. So I have recently reactivated my alumni 
membership. We will see what surprises the coming months 
might bring. One thing I would like to say to any IBA freshman 
is: enjoy! Don’t worry too much about where you will end up, 
you have millions of opportunities. Do what you like and do as 
many extra things as possible. Now you have the time and the 
chance!”
The stories are many, more than those needed for a modern ver-
sion of ‘A thousand and one nights’. And they keep accumulating 
with each new student becoming part of the IBA community, 
making his or her way through and joining the corporate, the 
educational or the non-profit world and being a part of one great 
foundation and community – the International Business Ami-
gos. The Amigos created this community by finding each other, 
because most of them are here by themselves. So by sharing 
daily fun, social drinks, happy hours, galas, a uni’s coffee corner 
coffee, a chat about the Dutch weather, the food, Queen’s Day, 
sadness, past travels and future potential adventures, succes-
ses and failures, exams and re-takes, falls, winters, springs and 
summers, they have become one big family.

Ignacio Vaccaro 
(Argentina): “Like 
many things in life, my 
arrival into the IBA 
program was a cocktail 
of intentionality, seren-
dipity, third parties, 
and a bit of being at the 
right place at the right 
time.”

Tamara Breugem 
(Netherlands): “I star-
ted IBA in its very first 
year. I wanted to learn 
business skills to bring 
knowledge and skills to 
the non-profit sector.”
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IBA: I’LL BE AROUND!

fter its creation in the year 2000, more than 1000 
students with over 45 different nationalities have passed 
through the IBA classroom, received the title of BSc 
IBA and have stepped into the real business world 

or continued further with their education. There are now ex-
IBAs working for famous investment banks and consultancies 
like McKinsey, Deutsche Bank, Merrill Lynch, ABN AMRO, 
or multinationals like L’Oreal, Google, General Electric and 
Unilever, but also other non-profit or private equity companies 
all over the globe from New York, to London, to Bishkek, to 
Moscow, Budapest, Frankfurt, Dublin, Amsterdam, Dubai and 
other corners of the world. Erasmus Magazine spoke to some ex-
IBA students who chose to follow a different path in the ‘grown 
up’ working world and here are their stories. 

Natalja
Natalja Sesterikova (Latvia): “IBA looked to be the golden key 
to the business world, which, I must admit, not many of us first-
years understood, or had an idea what exactly it was about. Yet, 
when you see the alumni and where they are now - the picture 
really starts making sense. In my case, together with the MPhil 
in Finance, it took me to the world of private equity, which 
nowadays is mentioned in the newspapers more often than the 
weather. So, yes, it was absolutely a success. 
At the moment I am based in the Netherlands, however, the 
work is very international, both in terms of everyday encounters 
on the home ground and traveling. Nevertheless, the IBA 
“community”, both graduates and students, is an important part 
of my circle of friends here, and already around the world. 
Fellow students, the community, the fun we had together; it was 
all absolutely the best thing during the IBA years. On top of that, 
the IBA office - thank you very much! - have made us feel part 
of something more than just a study or a faculty - we really were 
and still are one big team.”

Ignacio
Ignacio Vaccaro (Argentina): “Like many things in life, my 
arrival into the IBA program was a cocktail of intentionality, 
serendipity, third parties, and a bit of being at the right place 
at the right time. I remember that when I was looking for 
an English-taught management program at some European 
university, (back in the early days of this century), I went to 
an education fair in my native Buenos Aires. Although I was 
not looking for the Erasmus stand, (truth be told, I wasn’t even 
looking for the Dutch section of the fair), it was the one that 
caught my eye. After being duly smooth talked by Carla Fluhr, 
I just had to send in my application. I was, as the reader might 
expect by now, accepted. By the way, years later I was the one 
promoting IBA at the very same event. 
Initial expectations regarding where I intended IBA to take me 

Back then they were looking for a business program with an international 
flavor, new knowledge, a network of internationally oriented people and 
prospects for excellent careers. The three or more years, or more for some, 
which the Bachelor of Science in International Business Administration 
consists of, has given all its students different experiences and challenges 
and, in the end brought them somewhere – both geographically and/or 
professionally. tekst Natalia Chapliuk

A

Natalja Sesterikova 
(Latvia): “IBA looked to 
be the golden key to the 
business world.”

A
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in April, bringing together world leaders and businessmen, 
with a specific theme each year. It is one of Europe’s largest 
events of this kind. 
Next to all these large events there are many smaller ones 
too, like the accounting cycle, the finance cycle, various 
study trips to different countries and study related com-
pany visits, organized by different committees of the study 
associations.
 
Is there a doctor around?  Not far 
away but in a different part of Rotterdam there is a second 
campus, called Hoboken. It is located in the centre of 
Rotterdam, next to the Museum Park with the most 
important museums of the city: Boijmans, (modern and 
classical art), NAI, (architecture), and the Kunsthal, 
(contemporary art). 
Here you find the Medical Faculty with next to it the Eras-
mus MC, the university medical centre. Here, some 2000 
students receive their medicine education. In the faculty 
more than 700 scientists work in 49 research departments. 
The hospital itself counts 1200 beds en 31 operation theat-
res; altogether, more than 11 000 people work here.
Currently though, the whole place looks like more a con-
struction site than a university, because work is in progress 
to rebuild and modernise this urban medical centre.

Enjoy the spirit  Yet, by far the most important 
thing on the campuses are the many and diverse and 
interesting students who have come from all over the world 
to experience the spirit of the Erasmus University. So don’t 
hesitate to talk to the total stranger next to you. He or she 
might share the same interests or study something you 
always wanted to know more about.

Not far away but in a different part of 
Rotterdam there is a second campus, 
called Hoboken.

Exiting the L-building we step on the 
Tinbergen Plaza looking up to the 
sky wondering when the 17 floor high 
T-building will find its end in the open 
sky.
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The 17 floor high H-Building contains 
the different departments of the FEW, 
the Economical Faculty.

The most important event is then the 
Business Week in April bringing toge-
ther world leaders and businessmen 
under a specific topic, it is one of Eu-
rope’s largest events of this kind.

students’ needs in that area. If something which you are 
interested in, does not exist yet, they are also there to help 
you and provide you with useful information.

A king’s palace  Continuing the tour in direction 
of the new tower, the T-Building, we pass through the L-
Building, the Law-Faculty’s building. The largest canteen 
is situated in the ground floor and is open till the evening. 
Right outside the canteen, the French coffee corner 
supplies passing students with snacks and coffee. 
Exiting the L-building we step onto the Tinbergen Plaza. 
Looking up you can wonder where the 17-floor high 
T-building finds its end up in the sky. Crossing the Tin-
bergen Plaza to the T-building’s ground floor you might 
get the impression you enter a king’s palace. Marmora 
stone plates cover the walls and floors. First, an escalator 

gets you to the third floor, where you are welcomed into 
the main hall leading to all the lecture rooms and the lifts 
which transport you further up into the sky-scraping buil-
ding. The building is used by several departments of the 
Business Administration Faculty, the Psychology Depart-
ment of the Social Sciences Faculty and young, start up 
companies, founded by alumni Erasmus students. 

Sports on site  Continuing the tour, we go back 
through the L-Building and pass the E-Building, which 
is occupied by various offices, until we reach the sports 
complex. It is home to many sport clubs, which range 
from Aerobic, Boxing, Hockey to Rock Climbing and 
Yoga. A lot of sports have their own clubs to enable better 
organization and keep it sustainable in the long term, since 
we, unfortunately, won’t stay students forever.
On the opposite side of the sports complex, the G-Building 
offers rooms to study and very soon, there should also be 
on-campus living facilities. However, this project has been 
postponed from year to year – no end in sight.

Events  In addition to all campus buildings and 
facilities, there are also great events taking place 
throughout the study year. Already in the beginning of 
the year, the Management-Week brings great lecturers 
and famous politicians to the campus. The Erasmus 
Recruitment Days, the largest such fair in the Benelux 
region is held around the end of February. It gives 
companies from all over the globe the chance to present 
themselves to Erasmus students and even hire them for 
internships through interviews and case studies. 
The most important event however, is the Business Week 
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A VIBRANT PORT 
OF KNOWLEDGE left:

 To your right the famous ‘Eggs’ thro-
ne on their islands in the large pond.

right:
The library offers not only quiet cor-
ners, but also single person computer 
stations as well as reading corners 
equipped with cosy red couches to 
relax. 

 To start with, nearly everybody comes 
on his ’fiets’ (Bicycle) or is brought by 
the nearby metro or tram.

andering around the Woudestein Campus 
gives a great insight into all facilities. Join on 
a tour through the many buildings, along the 
little ponds in the shadow of the mighty trees, 

planted decades ago, so as to provide shade to the future 
generations.
To start, nearly everybody arrives on his ’fiets’, (bicycle), 
or arrives on the underground or tram. The ‘Kralingse 
Bos’ underground station is only a five-minute walk away 
from the university and tram line 7 even has its own Eras-
mus University stop next to the main entrance. During 
rush hour there is a hunt among the cycling students for 
those places closest  to the lecture rooms, to lock their 
bikes. So although you might feel happy not to have come 
to university early, the disadvantage is the marginally lon-
ger walk to your lecture room. 

Eggs  When entering the campus through the main 
entrance, a great view can be enjoyed on the new and the 
old towers of Erasmus, the T- and the H-Buildings, rising 
up toward the sky. To your right the famous ‘Eggs’ throne 
on their islands in the large pond. Turn right and you’ll 
wander through an avenue of blooming cherry trees, 
leading to one of the centres of the campus. The square 
encircled by the A-, the C- and the mighty H-Building, has 
a little pond as its heart. In this little pond a couple of two 
white ducks spend their time year in year out. They seem 
to appreciate being surrounded by chatting and laughing 
students, enjoying the sunshine on the  benches and 
sometimes even sun chairs. 
The A-Building contains the large auditorium, location 
of public lectures and special events. It is also home to 
the Examination Board and the University Language 

Centre. A copy of a statue of famous Desiderius Erasmus 
sits in the centre of the A-Building. It is often used as a 
background to group pictures, whenever there are famous 
guests at Erasmus.

Culture  The C-Hall in the H-building can be 
considered the centre point, since it is the crossing between 
the library, ESSC and the famous Coffee Corner. It is also 
a meeting point, where often you bump into friends and 
stop for a chat. The library offers not only quiet corners, 
but also single person computer stations as well as 
reading corners fitted out with cosy red couches to relax. 
The 17-floor H-Building contains the different depart-
ments of the FEW, the Economy Faculty. There are also 
plenty of computer rooms and on the very top floor you 
find the Erasmus Cultuur and the Studium Generale, 
which are responsible for the cultural environment of the 
University. From guitar lessons, to concert tickets, the-
atre workshops and artistic courses, they serve all 

W
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The hub of wisdom called the Erasmus University not only is a great combination of sciences, 
it is also very much a living environment. Knowledge can be gained simply by learning books, 
but what this university provides as well, is an inspiring milieu, which motivates students to 
learn more than only what is taught during the lectures.   text Christian Mathis photography Ronald van den Heerik

A VIBRANT PORT 
OF KNOWLEDGE
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“A number of fraternities from Maastricht, Leiden, 
Groningen, Eindhoven, Breda, Zwolle, Amster-
dam and Wageningen are already participating”, 
Shanty Jansen explains. She is project leader at 
MobilePhones4Life. Of course Rotterdam can not 
fail to participate in this too. “In total, we have 
approached 450 student unions, however only ten 
have so far signed up.”The idea is that they will 
start collecting old cellphones. Not only do people 
have unused phones at home, many companies 
as well have phones that are not being used any 
longer, project leader Jansen reckons. “Within the 
Benelux region there are about 15 million cellpho-
nes. The old, no longer used ones, we would like to 
save from the environment. The thing is that many 
people do not realise how much value these phones 
actually still represent, and especially for a country 
like Ghana it is much.”    
Each cellphone is worth three euro. “Of that 
amount, €2.50 will go to Ghana and fi fty cents to 
the student unions. We have created a true com-
petition”, according to Jansen. “The Union which 
collects the most phones will get paid the double 
amount per phone. What is more, the person dona-
ting the phone will receive vouchers for discount at 

the local cinema and sandwich shop. 
With the money raised, MobilePhones4Life and 
partner Mustangh Foundation, hope to be able to 
pay for an operating theatre. “One of those costs 
around €100 000. Therefore, 40 000 cellphones 
should be collected. We have no previous experience 
with this kind of fund raising and for that reason 
we want to start out on a small scale and hope to 
acquire as many phones as possible. Besides, this 
way we can keep good control over the entire opera-
tion”, Jansen explains.   
The project leader goes on to say that the reason 
for the organisations to approach student unions in 
stead of individual people and companies, is that: 
“Students are often thought to be doing little and 
drinking much. By participating they can demon-
strate that they do make a useful contribution.” 
More information can be found on www.
mobilephones4life.com/mustangh. On this site one 
can also order the starting-up kit, consisting of col-
lection boxes, envelopes, information leafl ets, so as 
to inform people within the fraternity and city and 
to get started. It will start on 21 August and will 
run till the end of September. After that a benefi cia-
ry dinner and a closing party will be organised. MS

CELLPHONES FOR CHARITY Student unions can raise money collecting old cellphones. In addition, they can contribute to 
a good cause: financing an operating theatre at the West Gonla Hospital in Ghana. The event is 
organised by “MobilePhones4Life” and it will run during August and September. “That student 
union which collects most phones will get the amount paid out double.” 

Monday 20 August
8.00 am Sign in and welcome
10.00 am Start at the Excelsior Football 
 Stadium
12.00 pm Menzis lunch at the University
2.00 pm Faculty opening
5.00 pm Dinner at a restaurant or student  
 fraternity
7.00 pm Comedy evening
10.00 pm Party night at student fraternities   

Tuesday 21 August
10.00 am Faculty excursions
2.00 pm Rotterdam city tour
5.00 pm Dinner at Restaurant or student  
 fraternity
7.00 pm Night of the songs
10.00 pm Party night at student fraternities

Wednesday 22 August
10.00 am SSVR Sport and culture 
 workshops
2.00 pm Selexyz information fair including  
 Praesides forum and ‘Student’s  
 Live’ at Woudestein
5.00 pm  Dinner at Restaurant or student  
 fraternity

7.00 pm Cinerama movie night, or 
 traditional night at the student  
 “gezelligheids” fraternities
10.00 pm Party night at student fraternities

Thursday 23 August
10.00 am  Faculty and Eureka excursions
1.00 pm Thursday afternoon festival 
 including: 2007 “Hi” Dutch 
 Cellphone Throw Championships
4.30 pm Festival barbecue
7.00 pm Rabobank end party including the  
 Jumpmasters
11.00 pm Parties at student fraternities

More information can be found on:  
www.eureka-rotterdam.nl or on 
http://eureka2007.hyves.nl

JUST THE BEGINNING.... From 20 to 23 August, the Eureka Week will take place, which is the official introduction week 
for new first-year students at Erasmus University Rotterdam. The program is as follows:

MINISTER WILL 
SPEAK AT START 
ACADEMIC YEAR Maria van der Hoeven, Minister of Economic 
Affairs, will be guest speaker at the EUR at the 
start of the academic year 2007/2008, on Mon-
day 3 September.

Titled “The Entire World is your Home Country”, 
her speech will focus on what makes a top univer-
sity and a top economy: knowledge, transparacy 
and tolerance. Chairman of the Executive Board 
Jan Willem Oosterhuis will focus on the ambitions 
of the EUR, as part of the strategic plan 2013, in his 
speech. The EUR must become a world class, inter-
nationally oriented, city university. Oosterwijk will 
explain the road toward this goal. In addition, as 
ever, our university’s talents will be awarded. Hoc-
key player and alumni Law student Fatima Moreira 
de Melo, Pshycology student Rezvan Ghoncheh, 
who was invloved in the KASEUR counselling 
project, “De Oude Vier”-Skadi rowing team, who 
won the 2007 Varsity race and the “Team seXY 
chromosomen”, who were fi nalists in the National 
Academic Year Award 2007, will all be awarded the 
so called “Decivilitate”. Furthermore, Dr Ronald 
Huisman of RSM Erasmus University, will receive 
the “Onderwijsprijs 2007”, (the 2007 Education 
Award), and Dr Vincent Jaddoe, of Erasmus MC, 
together with Dr Dennis Fok, of the Erasmus 
School of Economics, will receive the “Onderzoeks-
prijs 2007”, (the 2007 Research Award). AH

Further information on the start of the academic 
year 2007/2008 can be found on EUR’s website, at 
www.eur.nl under “universitaire plechtigheden”, 
(in Dutch only).
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OFF TO A GOOD START... 
“Just the Beginning” has been chosen to be the name for the 2007-edi-
tion of the Eureka Week. That makes for a promising start. However, one 
could also read this phrasing simply as ‘just the beginning’, and no more 
than that, in which case you might have a problem as freshman: We ex-
pect of course a lot more from you than just a week of partying.
For, once your head has cleared, the thread of the so called “binding 
study advice” already looms on the horizon. A minimum of forty ECTS 
points accumulated in the first year, is the harsh reality. Anyone who has 
gained less than these forty ECTS at the end of his or her first year, must 
have a real good excuse in order to be allowed to stay in the programme. 
What is more, after two years you must have passed all first-year exams. 
In case you fail to meet this norm, you must leave and you will not be al-
lowed to apply for the same programme for three years.  
However, this should not scare anyone off. Most students have extra jobs 
and live happy lives full of social activities, including memberships of 
student unions and still manage to comply with all norms effortlessly. 
And believe me, this is not only true for nerds or spotty guys who cannot 
get a girlfriend and therefore have little else to turn to but to their study 
books.  
Only if the term ‘BSA’ reminds you of nothing more than vintage motor 
cycles, you run the risk of spinning off the track real hard. And I’m not re-
ferring to anything less than ‘spinning off real hard’; resulting in a failed 
study career. 
In any event, the actual studies have not yet started, because firstly, 
there will be the ‘Erasmus Universiteit Rotterdam Eerstejaars Kennis-
makings Activiteiten’, which is Dutch for ‘Erasmus University Rotterdam 
First-year’s Orientation Activities’, or EUREKA in short, which happens 
tosound much more poetic than the full version. However, it does bare a 
striking similarity with Archimedes’ statement of “heureka”. This Greek 
mathematician apparently ran the streets of his home town Syracuse 
naked, screaming out “heureka”, after he had discovered the now cal-
led ‘Archimedes Principle’. The running-the-streets-naked part however, 
would not be part of my advice to you new students. Yet, to enjoy the 
Eureka Week would certainly be my advice to you, and to get to know a 
little more of the city of Rotterdam. We are at the start of a new life for 
many, and as far as I am concerned, we’re off to a good start! Good luck 
to you all!  

Ad Hofstede

Commentaar

04 A Vibrant Port of Knowledge
The hub of wisdom called the Erasmus University not only is a great combina-
tion of sciences, it is also very much a living environment. Knowledge can be 
gained simply by learning books, but what this university provides as well, is 
an inspiring milieu, which motivates students to learn more than only what is 
taught during the lectures.

08 IBA: I’ll Be Around!
Back then they were looking for a business program with an international flavor, 
new knowledge, a network of internationally oriented people and prospects for 
excellent careers. The three or more years, or more for some, which the Bachelor 
of Science in International Business Administration consists of, has given all 
its students different experiences and challenges and, in the end brought them 
somewhere – both geographically and/or professionally. 

Yet, by far the most important thing 
on the campuses are the many and 
diverse and interesting students who 
have come from all over the world to 
experience the spirit of the Erasmus 
University. So don’t hesitate to talk to 
the total stranger next to you. He or 
she might share the same interests or 
study something you always wanted 
to know more about. (From A vibrant 
port of knowledge, page 04-07) 
(photo’s: Ronald van den Heerik)
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