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FIT FOR SUMMER 

ORDER YOUR PASS NOW
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For only €95,-
Valid through August 2014

 

AVAILABLE FROM 20 JANUARY THROUGH 2 FEBRUARY 2014

INCLUDING: 
- New gym with prime equipment 
- Personal instruction & schedules
- Free lockers
- Various body fit classes
- Great opening hours
- New dressing rooms  (with private showers)

 
Pick up a voucher at the Sport Center for a FREE workout or trial lesson. 

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG.

Gespecialiseerd in de nieuwe rijopleiding.
40 lessen van € 22,50 per les.
Bel of kom langs: Oostzeedijk 154a,
3063 BK Rotterdam. 010-4257726
www.delierverkeersopleidingen.nl L

    VERKEERSSCHOOL 

AVANTI 
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%)

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e, Rotterdam
Telefoon (010) 4673820 / 4679448

e-mail info@avantirijschool.nl
www.avantirijschool.nl

Word nu donateur 
Bel gratis 0800 - 8003
www.eyecarefoundation.nl

Dankzij uw bijdrage krijgen 
kinderen in ontwikkelings-
landen de oogzorg die ze 
zo hard nodig hebben.

 Leven
gaat voor.
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38 miljard euro
Grote sportevenementen als de Olympische Spelen 
vormen standaard een verliespost. Waarom geeft Rusland 
dan toch 38 miljard euro uit? Stadseconoom Erik Braun: 
“Het land wil dat feestje. En daar moet alles voor wijken.”
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Toch nog crisis
De eerste verontwaardigde reactie op de aangekondigde bezuinigingen van de universiteit 
was snel binnen; het artikel over het dreigende tekort van 13 miljoen euro stond nog maar net 
op EM Online, of een oud-student klopte boos aan via Facebook. Hoe dat nu kon, terwijl de 
universiteit jaarlijks zoveel collegegeld en subsidies binnenkrijgt?
Of het tekort iets te maken zou hebben met de verbouwing van de campus? Een logische 
gedachte. Afgelopen jaren is er zichtbaar veel geld gestoken in campus Woudestein. Als dat 
een tandje minder was geweest, had de universiteit dan nu niet hoeven te bezuinigen? 
Hadden de 110 banen die nu op de tocht staan dan behouden kunnen blijven?
Twee dingen: ik denk dat vriend en vijand het erover eens is dat de verbouwing hard nodig 
was, en dat de campus er zeer op is vooruit gegaan. En in een tijd waar je als universiteit ook 
wordt afgerekend in de rankings op je kantine en huisvesting, was het een begrijpelijke 
investering. Of de investering zich terugverdient, is nog te vroeg om te beoordelen.
Tegelijk zit de Erasmus Universiteit – althans volgens de normen van het ministerie en in 
vergelijking met collega-universiteiten - nogal ruim in z’n jasje qua ondersteunend personeel. 
Tekort of niet, daar moest toch in gesneden worden, dus dat zou ook banen hebben gekost, 
hoewel misschien minder dan nu.
Twee lichtpuntjes zijn er volgens het College van Bestuur: er is voldoende geld in de spaarpot 
om de pijn bij ontslag te verzachten of om mensen aan een andere baan te helpen, en ze 
hebben een paar jaar de tijd om het dreigende tekort weg te werken. 
Terwijl de economie weer langzaam lijkt aan te trekken, dringt de crisis toch nog de 
universiteit binnen.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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ALTIJD MEEWIND
Leden van studentenschaatsver-
eniging ESSV Alcedo trainen elke 
woensdagavond op de schaats-
baan in De Esch. Vergeleken met 
een normale overdekte schaats-
baan heeft de tunnelbaan het voor-
deel dat het eenvoudiger is om het 
ijs koud en hard te houden. 
Bovendien heb je altijd wind mee 
door de gunstige luchtstroom in de 
tunnel. De schaatsbaan is nog open 
tot 1 maart en met je Erasmus 
sportkaart kun je er gratis op. LJ 

(foto: Levien Willemse)
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Erik Braun (1970) is se-
nior onderzoeker bij de 
onderzoeksgroep Regionale 
Economie, Haven- en Ver-
voerseconomie BV (onder-
deel van de EUR Holding). 
Hij doceert in programma’s 
van de Erasmus School of 
Economics en is gespeci-
aliseerd in stedelijke eco-
nomie en citymarketing. Hij 
was als wetenschappelijk 
adviseur betrokken bij de 
maatschappelijke kosten-
batenanalyse van het Ne-
derlandse gastheerschap 
van de Olympische Spelen 
van 2028.

Grote sportevenementen als de Olympische Spelen vormen standaard een 
verliespost. Waarom geeft Rusland dan toch 38 miljard euro uit? En wat ge-
beurt er straks met al die skiliften en stadions? Stadseconoom Erik Braun: 
“Het land wil dat feestje. En daar moet alles voor wijken.”                                 
tekst Geert Maarse Fotografie ANP

Veertien sporthallen, 150 skipistes, tiendui-
zenden hotelkamers – allemaal nieuw. En 
dat in een klimaat waar palmbomen groei-
en. Dat is ongekend toch? “Normaal gespro-
ken worden de Olympische Winterspelen ge-
organiseerd in een gebied waar al veel infra-
structuur is, maar in de badplaats Sotsji was 
niets. Alles moest aangelegd worden. Op vijftig 
kilometer afstand is een skigebied, maar ook 
daar wordt driftig gebouwd. Er is ongetwijfeld 
nagedacht over de vraag of ze de infrastruc-
tuur hierna nog kunnen gebruiken, maar dan 
nog is het met afstand de grootste investering 
in de winterspelen ooit. Kosten noch moeite 
worden gespaard, zonder de mogelijkheid die 
investering ooit terug te verdienen. Zo werkt 
het klaarblijkelijk in Rusland. Het is een pres-
tige-evenement. Dat er geld bij moet, wordt ge-
accepteerd.”

Waarom is door de Russen voor deze locatie 
gekozen? “Dat zal deels politiek gemotiveerd 
zijn. Misschien dat men dit gebied op de kaart 
wilde zetten. Ik weet het niet. In ieder geval is 
Sotsji niet de meest voor de hand liggende lo-
catie.”

De totale kosten worden geraamd op 38 mil-
jard euro, meer dan alle winterspelen tot nu 
tot bij elkaar. De weg naar de bergen is met 
48 kilometer en 7 miljard euro de duurste ter 
wereld: 145 miljoen per strekkende kilome-
ter. Hadden de Russen dat geld niet beter 
kunnen besteden? “De belangrijkste reden 
om dit soort evenementen te organiseren is dat 
landen internationaal in de spotlights willen 
komen te staan. Je koopt – en dan zeg ik het 
even heel plat – wereldwijde advertentieruim-
te. Dat geldt ook voor Brazilië, waar deze zo-
mer het WK voetbal is. Een land zet zichzelf in 
de etalage.”

Is het daarmee logisch dat dit soort grote 
evenementen steeds vaker terechtkomen in 
landen die – laten we het voorzichtig om-
schrijven – wat minder democratisch te 
werk gaan? “In Nederland wegen we de maat-
schappelijke kosten en baten zorgvuldig tegen 

elkaar af. Je maakt een inschatting van de in-
vesteringen op het gebied van organisatie, ac-
commodatie, beveiliging. Daarnaast onderzoek 
je of dat geld op de lange termijn ook bijdraagt 
aan een verbetering van bijvoorbeeld snelwe-
gen, toerisme en het investeringsklimaat. Er is 
becijferd dat het gat tussen de kosten en de op-
brengsten voor het hosten van de zomerspelen 
in 2028 in Nederland tussen de 1 en 1,8 miljard 
bedraagt. Daar wordt vervolgens een publiek 
debat over gevoerd, tot protestbewegingen aan 
toe. Toen Amsterdam kandidaat was voor de 
Olympische Spelen van 1992 hebben Amster-
damse actievoerders IOC-leden met eieren be-
kogeld. Daar moet je in Rusland niet mee aan-
komen. Het land wil dat feestje. En dan moet 
daar alles voor wijken.”

Kun je als land überhaupt voorkomen dat je 
in de rode cijfers terechtkomt? “In Los Ange-
les, in 1984, is minder uitgegeven dan gepland. 
Dat was na de boycot van Moskou in 1980. Het 
was de enige stad die zich destijds kandidaat 
gesteld had. Maar dat is een uitzondering. 
Normaal vallen de kosten altijd hoger uit dan 
geraamd. En dan geen overschrijding van een 
paar procent. Nee, verdubbelingen. De laatste 
zomerspelen in Londen waren al voor aanvang 
drie tot vier keer zo duur als geraamd in het 
bid book.”

Maar op de lange termijn, zo klinkt het dan, 
pluk je daar de vruchten van. “Dat is heel 
lastig te zeggen. Je hebt natuurlijk het succes-
verhaal van Barcelona – een plaat die hele-
maal grijs gedraaid is. De spelen van 1992 zijn 
daar gebruikt om serieuze investeringen te 

Twee weken sport 

voor 38 miljard
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Sotsji: een Russisch feest voor 
het oog van de wereld

doen. De stad kreeg een metro, een fatsoenlijk 
strand, meer hotels, betere internationale ver-
bindingen. Uit een langlopende mediastudie 
blijkt dat kranten wereldwijd vanaf dat mo-
ment steeds positiever over Barcelona gingen 
schrijven. Voor ’92 was het geen grote toeristi-
sche trekpleister. Nu is het een Europese top-
bestemming in het rijtje van Rome en Parijs. 
Het imago van de stad heeft een enorme boost 
gekregen. Een recente studie toont aan dat het 
hosten van de Olympische Spelen de internati-
onale handel bevordert. Maar het feit dat Bar-
celona altijd als het enige positieve voorbeeld 
gegeven wordt, zegt genoeg. Andere steden 
hadden juist last van de spelen. In Athene – 
normaal al een toeristenstad – bleven de be-
zoekers weg.”

Wat zijn financieel beschouwd de slechtste 
Olympische Spelen ooit? “Montreal, de zo-
merspelen van 1976. Daar zijn allerlei verkeer-
de inschattingen gemaakt, van bouwkosten tot 
veiligheid. Om het evenement te financieren 
zijn obligaties uitgegeven. Maar het heeft der-
tig jaar geduurd om die terug te betalen.”

Wie verdient er wél geld aan zo’n evene-
ment? “De lokale ondernemers: hotels, restau-
rants, taxichauffeurs. Maar vooral het IOC. Die 
incasseert de opbrengst van de toegangskaar-
ten, tv-rechten en het meeste sponsorgeld. Er 

is een biersponsor, een verzekeringssponsor, 
een logistieke sponsor, enzovoort. Daarnaast is 
de verwachting dat het imago, het toerisme en 
het investeringsklimaat verbetert. Met Sotsji 
heeft Rusland er een hagelnieuw top of the bill 
wintersportgebied bij. Maar of dat de komende 
decennia een toeristische topbestemming 
wordt, is koffiedik kijken.”

Ruslandcorrespondent Olaf Koens om-
schreef deze Olympische Spelen vooral als 
de legitimering van de macht van Poetin. 
“Dat klinkt natuurlijk lekker. Maar het is niet 
alleen Poetin. Hij kan best veel in zijn eentje 
uitrichten, maar er zijn in Rusland allerlei oli-
garchen en andere grote ondernemingen die 
hier belang bij hebben. Het is een Russisch 
feest voor het oog van de wereld.”

Het is ook een feest in een land waar afgelo-
pen jaar een omstreden anti-homowet is 
aangenomen. Vindt u dat Mark Rutte moet 
gaan? “Dat is meer een politieke dan een eco-
nomische discussie.”

Angela Merkel gaat niet, François Hollande 
gaat niet, Barack Obama gaat niet. Waarom 
Nederland dan wel? “Ik ben geen expert als 
het gaat om de relatie tussen Nederland en-
Rusland, maar er zijn grote handelsbelangen. 
En laten we eerlijk zijn: dat Obama en Merkel 

er niet zijn, is een statement. Maar maakt het 
in Rusland echt iemand iets uit of Rutte gaat?” 

Hoe groot is de kans dat Rusland geen posi-
tief maar een negatief imago aan deze spe-
len overhoudt? “In aanloop naar dit evene-
ment wordt er druk gespeculeerd over boycots, 
maar dat krijgt over all weinig aandacht. De 
internationale schijnwerpers richten zich 
straks gewoon op de openingsceremonie, de 
ijshockeywedstrijden, het skiën, bobsleeën en 
voor de Nederlanders: het schaatsen. Men zet 
de tv echt niet uit omdat Rusland een potje 
maakt van de homorechten.”

U bent betrokken geweest bij onderzoek 
naar de eventuele Nederlandse Olympische 
Spelen van 2028. Wat houdt dat in? “Het 
Rotterdamse adviesbureau Rebel Group voer-
de de MKBA, de maatschappelijke kosten-ba-
tenanalyse uit. Ik gaf daarbij samen met een 
aantal andere experts advies. Bij een MKBA 
worden alle kosten en opbrengsten op een rij 
gezet, ook die niet een-twee-drie in geld uit te 
drukken zijn. In Londen was het doel om de 
sociale problematiek in Oost-Londen aan te 
pakken. Daarnaast heb je maatschappelijke 
kosten. Als je hele wijken gaat slopen voor een 
stadion - of bossen kappen, zoals in Sotsji ge-
beurt – dan moet je dat ook meewegen.”

Zijn de Olympische Spelen economisch een 
vloek of een zegen? “Het is een prachtig 
sportevenement, maar puur om economische 
redenen moet je het niet doen. Er zijn onder-
zoeken die concluderen dat je met je bid het 
beste in de top drie kunt eindigen, maar niet 
moet winnen. Dan zit je lang in het proces en 
krijg je veel publiciteit. Maar je hebt niet de ri-
sico’s. Je hoeft geen verliesgevende atletieksta-
dions te bouwen.”

Geldt datzelfde voor het WK voetbal, deze 
zomer in Brazilië? “Een WK is landelijk, en 
dus niet in  één stad. Daardoor is het positieve 
effect voor een speelstad veel kleiner. Ook hier 
kun je de plank flink misslaan met accommo-
daties. In Zuid-Afrika werden stadions ge-
bouwd op plekken waar niet eens een voetbal-
club is. Dat zijn white elephants: verspilling 
van geld. Los van het feit dat – zelfs als er wel 
een voetbalclub was geweest – mensen die 
kaartjes nooit van hun leven hadden kunnen 
betalen. Je investeert in sportinfrastructuur en 
die moet je slim weten te hergebruiken. Bij de 
zomerspelen in Sydney is bijvoorbeeld een 
zwemstadion zodanig gebouwd dat het na af-
loop gemakkelijk kleiner gemaakt kon worden. 
Anders zit je met een enorm complex dat niet 
te exploiteren is.”  

‘Men zet de tv echt niet uit omdat Rusland 
een potje maakt van de homorechten’  >  Erik Braun



van de ongeveer 2800 medewerkers van de universiteit 

hebben hun kerstpakket aan de Voedselbak gedoneerd, 

dat is 5,6 procent. Het instituut Beleid & Management 

Gezondheidszorg steekt hier positief bij af. Daar heeft 

18 procent (48 van de 268 medewerkers) het pakket aan 

de Voedselbank afgestaan. De economen gaven hun 

overgebleven pakketten aan de Pauluskerk. LJ
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NEVENACTIVITEITEN

Erkennings-
certificaten nieuw 
leven ingeblazen
Bestuursfuncties, vrijwilligerswerk of mede-
zeggenschapsactiviteiten kunnen beloond 
worden met een officieel getuigschrift als bij-
lage bij je diploma: het zogenaamde erken-
ningscertificaat. Hiermee kunnen potentiële 
werkgevers nevenactiviteiten van studenten 
beter beoordelen. Maar tot op heden vragen 
studenten de certificaten nauwelijks aan.
Daar moet verandering in komen. De univer-
siteit wil de certificaten nieuw leven inbla-
zen met één online aanvraagpunt. Daar-
naast komt ook het werk dat studenten in het 
kader van lustrumvrijwilligersproject Eras-
mus 4 Rotterdam (E4R) doen vanaf nu in 
aanmerking voor erkenning. 
Studenten die een certificaat willen aanvra-
gen moeten wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Zo moeten zij eerst hun bachelor- of 
masterdiploma aanvragen of afronden. 
Daarnaast dienen ze een substantieel aantal 
uren te besteden aan de nevenfuncties. Voor 
vrijwilligerswerk en Erasmus Ambassadors 
geldt dat er minstens honderd uur over de 
hele studietijd in de activiteit moet zitten, en 
voor functies in besturen, commissies of ra-
den geldt een minimum van tweehonderd 
uur per jaar.  De opgegeven activiteiten moe-
ten eerst door de universiteit, in samen-
spraak met de verenigingen, zijn erkend. 
Ook moet de bestuursvoorzitter van de des-
betreffende organisatie een handtekening 
zetten op het aanvraagformulier. Studenten 
die denken in aanmerking te komen voor een 
erkenningscertificaat kunnen terecht op de 
website van het Erasmus Studenten Service 
Centrum. TF

CIJFER

156 

Nadat in het werk van EUR-wetenschappers 
Don Poldermans en Dirk Smeesters weten-
schapsfraude was geconstateerd, kreeg de 
Taskforce in 2012 de opdracht te onderzoeken 
wat er moet gebeuren om dit in de toekomst 
zoveel mogelijk te voorkomen. Het College van 
Bestuur heeft de aanbevelingen uit het 146 pa-
gina’s tellende rapport (te lezen op de website 
van de EUR) overgenomen.
De decanen hebben op 13 november de inte-
griteitsverklaring al ondertekend. Hiermee 
beloven ze dus niet te gaan frauderen, oftewel 
zich te houden aan de principes van Zorgvul-
digheid, Betrouwbaarheid, Controleerbaar-
heid, Onpartijdigheid, en Onafhankelijkheid, 
zoals beschreven in de VSNU-code voor 
wetenschapsbeoefening. Promovendi en on-
derzoeksmasterstudenten van het Erasmus 
Research Institute of Management (ERIM) 
hebben in januari vorig jaar de verklaring al 
ondertekend en ook publiekelijk de eed afge-
legd ter afsluiting van een cursus wetenschap-
pelijke integriteit. 
De werkgroep doet verder vooral op het gebied 

van datamanagement en -opslag een groot 
aantal aanbevelingen - een nogal heikel punt, 
waarop de bovengenoemde wetenschappers 
onder meer flink de mist ingingen, en waarmee 
ook onbedoeld heel wat fout kan gaan. Later dit 
jaar wordt medewerkers in ieder geval een cen-
trale opslagplaats met back-upmogelijkheden 
geboden. 
Het rapport besteedt daarnaast aandacht aan 
de trainingen wetenschappelijke integriteit die 
beginnende, maar ook senior onderzoekers 
moeten volgen. Hierin wordt sinds kort het 
zogenoemde dilemmaspel wetenschappelijke 
integriteit gespeeld, waardoor deelnemers 
met elkaar in discussie kunnen gaan over ‘veel 
voorkomende dilemma’s in de wetenschap’. 
Verder wordt beschreven hoe wetenschap-
pers op onafhankelijke wijze contractonder-
zoek kunnen doen en wordt aangeraden van 
wetenschappelijke integriteit een standaard 
agendapunt tijdens beoordelingsgesprekken 
te maken. Ook zou er meer erkenning moeten 
komen voor het doen van peer review en de re-
plicatie van onderzoek. TL

Alle wetenschappers moeten integriteits-
verklaring tekenen
Alle onderzoekers van de Erasmus Universiteit moeten dit jaar een integriteitsverklaring 
hebben ondertekend. Dat is een van de aanbevelingen uit het eindrapport van de Task-
force Wetenschappelijke Integriteit.

Vorig jaar tekenden promovendi en onderzoeks-
masterstudenten al een integriteitsverklaring. 
(foto: Chris Gorzeman)



NIEUW HONOURSPROGRAMMA 
GESTART
Een tweede Engelstalig honourspro-
gramma is op 13 januari gestart. Grand 
Challenges: Leadership – Responsibi-
lity - Sustainability gaat onder andere 
over de vraag hoe we in 2050 de bevol-
king voeden terwijl we afstevenen op 
een tekort aan voedsel en schoon 
drinkwater. Behalve de twee Engelse 
programma’s is er ook een Nederland-
se variant. Aan elk doen 25 talentvolle 
bachelorstudenten mee.  LJ

MEDICAL DELTA KOMT MET 
BACHELOR
Samen met de universiteiten van Delft 
en Leiden wil de EUR vanaf september 
2014 de bachelor Klinische Technologie 
aanbieden voor honderd eerstejaars. 
De nieuwe opleiding levert afgestu-
deerden op die de techniek effectiever 
kunnen toepassen in de zorg en de pa-
tiëntveiligheid kunnen vergroten. Het 
is de eerste volledige opleiding van 
Medical Delta, het samenwerkingsver-
band tussen de universiteiten, inclusief 
de medische centra van Rotterdam en 
Leiden. De bachelor moet alleen nog 
geaccrediteerd worden; daarna is het 
officieel. LJ

EUR SCOORT GOED IN 
ECONOMEN-TOP 40
De Erasmus Universiteit doet het op-
nieuw goed in de Economen-top 40. 
Vier EUR-economen behoren tot de 
beste vijf van Nederland en alleen de 
Universiteit van Tilburg (UvT) scoort 
beter. Vorig jaar vonden we de EUR te-
rug op de eerste plek. Ondanks een wij-
ziging in de methode verandert er bo-
venin de lijst weinig. VU-wetenschap-
per Richard Tol voert voor het vierde 
jaar achtereen de top 40 aan. EUR-we-
tenschappers Michael McAleer, Philip 
Hans Franses (beiden ESE), Daan van 
Knippenberg (RSM) en Werner Brou-
wer (iBMG) vinden we terug op plek 2 
tot en met 5. Net als vorig jaar bezetten 
EUR-economen twaalf van de veertig 
plekken. De Nederlandse lijst wordt 
samengesteld door het tijdschrift Eco-
nomische Statistische Berichten. TF

KORTAF

CAMPUS

Wat? Cursus ‘Digitaal je medewerkersza-
ken regelen’
Waar? Computerzaal GB-26
Wanneer? Vrijdag 10 januari, 14.30 – 16.30 uur

Vroeger zocht u in kaartenbakken. Nu typt u 
gewoon een zoekterm in. Vroeger plande u uw 
reis met het spoorboekje. Nu plant u uw reis 
online. Met een gelikt, bombastisch filmpje 
wordt de noodzaak van de digitalisering van 
medewerkerszaken nog eens duidelijk ge-
maakt: de Erasmus Universiteit moet mee met 
zijn tijd. Vanaf deze maand kunnen ruim 2500 
medewerkers digitaal zelf hun persoonlijke 
gegevens wijzigen, verlof aanvragen, declara-
ties indienen en tijdschrijven in de Erasmus 
Employee Self Service Portal. En daarvoor 
mochten ze allemaal op cursus.
Aanvankelijk probeerde ik mijn snor te druk-
ken, vanwege een aangeboren afkeer van 
managementjargon. Maar om mijn leidingge-
vende kopzorgen te besparen, en collega’s het 
komende half jaar niet met een stortvloed aan 
vragen tot last te zijn, besloot ik toch te gaan. 
Er was gratis koffie.
Op de video volgde een inleidend verhaal. 
Over wanneer welk organisatieonderdeel aan 
de beurt is voor de uitrol. Over het imple-
mentatieproces en de verschillende functio-
naliteiten. Over waar de icoontjes potloodje, 
prullenbakje en A4’tje voor staan. Het stukje 

‘financieel’ ging vooral over declaraties en 
factuurverwerking, die voortaan via een 
elektronische workflow ter goedkeuring de 
organisatie worden ingestuurd. Workforce 
Performance Builder, staat ergens in het bij-
geleverde werkboek, daaronder hoe je de e-
learnings bereikt. Die e-learnings leggen de 
selfservicefunctionaliteiten van de portal stap 
voor stap uit. Klik op Aan- en Afwezigheid. De 
cursor beweegt over het scherm en volgt de 
instructie. Klik op Verlofaanvraag. De cursor 
voert opnieuw de opdracht uit. Klik op Nieuw 
om een nieuwe verlofaanvraag te doen. Dat 
soort werk.
Oefenen maar. Ik was Medewerker 13. In de 
eerste opdracht mocht ik drie dagen vakantie 
aanvragen. Medewerker 13 had echter in de 
eerste werkweek van januari al zoveel verlof-
aanvragen uitstaan dat de oefening mislukte. 
Bij een andere opdracht moest Medewerker 13 
een voorschot van 1.000 euro aanvragen. Hij 
zou namelijk in augustus drie dagen naar een 
congres in Monaco gaan. De twee hotelover-
nachtingen in Monaco bleken uiteindelijk 
1.210 euro te kosten. Dat leek mijn buurvrouw 
vrij veel geld.
Tijd voor het vragenrondje. “Wordt de inter-
face nog verbeterd?”, vroeg een van de cursis-
ten. Het antwoord luidde: “In principe is dit de 
vastgestelde interface waarmee we live gaan. 
Maar er komt nog wel een tweede plateau.” TF 

Tweede plateau
ACHTERAF

16 januari 2014 | 09

Studiekeuze gaat vaak via ouders
“Een 6-vwo’er zal nooit toegeven dat z’n ouders belangrijk zijn bij het maken van zijn studie-
keuze, maar uit onderzoek onder eerstejaars blijkt dat bij meer dan de helft de ouders een 
doorslaggevende rol hebben gespeeld”, aldus Gerard Hogendoorn, onderwijsmarketeer van de 
EUR en spreker tijdens de ouderavond op 7 januari. Ruim vierhonderd ouders – hun kinderen 
waren niet welkom – bezochten de voorlichtingsavond over de bachelors op de EUR. De 
meestgestelde vragen gingen over geld, Nominaal = Normaal en of hun kind hier goed terecht-
komt. “We raden ouders aan hun kind niet te sturen, maar te spiegelen en te motiveren voor 
een bepaalde richting”, aldus Hogendoorn. ” WG (foto: RvdH)
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FSW maakt 
evenwichtig 
gedenkboekje
‘Spraakmakend en vernieuwend. Het 
verhaal van de FSW 2003-2013.’ Dat is 
de titel van het boekje dat gemaakt is 
ter gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen.

Na het boek over het 100-jarig bestaan 
van de Erasmus Universiteit en dat van 
de Economische Faculteit, komt nu ook 
de FSW met een gedenkboekje. Het gaat 
alleen over de laatste tien jaar, omdat er 
al een lustrumboek ‘40 jaar FSW’ be-
staat. Dit keer geen zwart-witfoto’s van 
oudere mannen in pak, maar een speelse 
opmaak en veel kleur. 
Uitgebreid aan bod komen de parade-
paardjes van de faculteit, het probleem-
gestuurd onderwijs (pgo) en de pilot No-
minaal is Normaal. Ook worden de bin-
nengehaalde onderzoeksbeurzen be-
sproken, de prestaties op het gebied van 
valorisatie en de goede score van de op-
leiding Psychologie in de ranglijsten. 
Waar de meeste gedenkboeken echter 
niet verder komen dan een droge opsom-
ming van feiten en successen, is hier ook 
ruimte voor kritische geluiden. Zo vindt 
docent Sociologie Peter Mascini dat het 
onderwijs door de invoering van pgo 
‘schoolser’ is geworden. Ook ontbreekt 
de affaire-Ramadan niet, net zomin als 
de ‘animositeit’ die in het verleden tus-
sen de opleidingen Sociologie en Be-
stuurskunde bestond en de petitie van 
medewerkers die het vorig jaar niet eens 
waren met de verhuisplannen. TL

> Medewerkers en studenten kunnen een exemplaar 

krijgen via persvoorlichter Marjolein Kooistra: 

kooistra@fsw.eur.nl.

De Nederlandse Gedragscode Weten-
schapsbeoefening wordt mogelijk aan-
gepast vanwege het vermeende zelfpla-
giaat van topeconoom Peter Nijkamp. 
Regels over het hergebruik van eigen 
werk ontbreken nu. 

Of VU-hoogleraar Peter Nijkamp nu wel 
of niet heeft geplagieerd: de gemoederen 
houdt hij in ieder geval flink bezig. Precies 
dezelfde zinnen of alinea’s verschenen in 
verschillende artikelen van zijn hand, zon-
der dat daar de juiste bronnen bij werden 
vermeld. En dat mag niet. 
Een eenduidige definitie van zelfplagiaat 
bestaat inderdaad niet, zegt een woord-
voerder van universiteitenvereniging 
VSNU. In de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening wordt er met geen 

woord over gerept. “Maar je moet als we-
tenschapper altijd nauwkeurig refereren. 
Als je dat niet goed doet, ben je gewoon niet 
eerlijk bezig”, aldus de woordvoerder.
Pronken met andermans veren mag niet, 
schrijft de gedragscode voor, maar over 
pronken met eigen veren staat niets ge-
schreven. Wel is de code duidelijk over 
het belang van goede bronvermelding: “De 
keuze van de onderzoeksvraag, de opzet 
van het onderzoek, de keuze van de ge-
hanteerde methode en de verwijzing naar 
geraadpleegde bronnen is nauwkeurig ge-
documenteerd.” 
Om verwarring in de toekomst te voorko-
men, overleggen de VSNU en de weten-
schappers van de KNAW of de gedragscode 
aan herziening toe is. Of die er daadwerke-
lijk komt, is nog niet besloten. HOP

BEZUINIGINGEN

Ook Sociale Wetenschappen moet reorganiseren
In totaal moeten dit jaar 25 à 35 fte’s aan banen verdwijnen op de Faculteit der Soci-
ale Wetenschappen (FSW). Dat hebben de medewerkers eind vorig jaar te horen ge-
kregen.  

De reorganisatie geldt zowel voor de 278 
wetenschappers (225,37 fte), als de 65 on-
dersteunende en beheermedewerkers       
(53,93 fte). Pas in de tweede helft van dit 
jaar wordt bekend hoeveel banen er precies 
zullen verdwijnen en om welke functies het 
gaat. 
Redenen zijn onder andere de daling van 
aanmeldingen van studenten, met daarte-
genover stijgende personeelslasten door 
nieuwe cao-afspraken.  Ook heeft de FSW, 
net als de andere faculteiten, te maken met 
een achterblijvende prestatiebekostiging: 
het bedrag van de overheid op basis van de 
instroom van studenten en het aantal be-

haalde bachelor- en masterdiploma’s. Het 
substantieel financieel tekort is daardoor 
jaarlijks gemiddeld 1,3 miljoen euro. Daar-
bovenop moet de hele universiteit extra be-
zuinigen, voor de FSW gaat het om een be-
drag van ongeveer 1 miljoen euro.  De facul-
teit heeft al een vacaturestop ingesteld en 
het bevorderingsbeleid is bevroren, wat 
betekent dat bijvoorbeeld een universitair 
docent niet bevorderd kan worden tot uni-
versitair hoofddocent. 
Eerder werd al bekend dat ook andere fa-
culteiten moeten reorganiseren, namelijk 
de ESHCC, de ESL, het ISS en ook het 
iBMG. TL (foto: Levien Willemse)

Help, plagieer ik zelf ook?

Tegelijk met de aankondiging van de reorganisatie verhuisde de FSW naar 
haar nieuwe behuizing in het T-gebouw , waar de wanden van de verga-
derzalen aangekleed zijn met kunstwerken van de Rotterdamse kunste-
naar Stang Gubbels. (foto: LW) 



‘We kunnen wel prakkiseren over 
de vraag of hij zijn tocht door 
Rotterdam anno 2013 als Dantes 
Inferno zou hebben beleefd of als 
een James Bondfilm avant la lettre’

DE QUOTE

> Zinsnede uit het Groot Erasmus Dictee der Nederlandse Taal dat SG Erasmus, het Taal- en Trainingscentrum 
en de Universiteitsbibliotheek vlak voor de kerstvakantie organiseerden. Van de studenten was Randy van 
Halen de beste, van de medewerkers EM-redactieassistent José Luijpen.

CAMPUS

Scan deze qr-code
Bekijk de video op 
www.erasmusmagazine.nl/videos of 
scan de qr code! 

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Peter Achterberg (36), die na twaal-
feneenhalf jaar werken op de Erasmus 
Universiteit per 1 februari hoogleraar 
Sociologie wordt op Tilburg Universi-
ty.

Heb je al een carnavalskostuum?
“Nee zeg, ik houd niet van verkleden. 
Wel heb ik speciaal voor mijn sollicita-
tiegesprek opgezocht hoe Tilburg heet 
tijdens carnaval. Daar móéten ze iemand 
van boven de rivieren naar vragen, was 
mijn idee. Maar nee hoor, geen woord 
daarover.”

Zin om te gaan werken op de Diederik Sta-
pelfaculteit?
“Zo wordt het daar toch niet meer ge-
zien? Mij interesseert het niet dat hij op 
de Tilburgse Faculteit der Sociale Weten-
schappen werkte. Dat Stapel daar tram-
melant veroorzaakte, heeft wel geleid tot 
het schrappen van het puntensysteem 
waarop je als wetenschapper wordt be-
oordeeld. En dat is positief, want nu wordt 
er meer op inhoud gelet.”

Kon je hier geen hoogleraar worden? 
“Geen idee, heb ik nooit naar geïnfor-
meerd. In Tilburg heb ik zonder verwach-
tingen gesolliciteerd, dacht toch dat ik 
het niet zou worden. Zo kon ik een beetje 
oefenen met solliciteren, dacht ik.”

Je schreef drie jaar lang pittige columns 
voor EM, ga je er in het Brabantse ook met 
gestrekt been in?
”Weet ik nog niet. Ik schreef de columns 
opdat het probleem opgepikt en opgelost 
zou worden, maar daar heb ik niets van 
gemerkt. Bovendien krijg je als columnist 
een bepaald imago, ik zou een ongeleid 
projectiel zijn dat alleen maar doet aan 
‘populistisch absurdisme’. Terwijl ik een 
wetenschapper ben die óók zaken aan-
kaart die beter kunnen. En dat schreef ik 
op in een leuk stukkie.“ LJ (foto RvdH)

  

Ambitieuze ondernemers gezocht 
voor Startup Villa
De voormalige muziekschool aan de Oost-
zeedijk stond al drie jaar leeg, maar wordt 
omgetoverd tot de Startup Villa: een plek 
voor ambitieuze, beginnende ondernemers. 
RSM-alumnus Niels van Deuren, oprichter 
van housinganywhere.com - voor het onder-
verhuren van studentenkamers – nam het 
initiatief en kon zich als eerste startup in 
het pand vestigen. “De komende maanden 
gaan we de Startup Villa promoten, waarna 
we het na de zomer bij voldoende animo of-
ficieel zullen openen”, zegt Hendrik Halbe, 

directeur van het Erasmus Centre for En-
trepreneurship, dat een belangrijk deel van 
de organisatie in handen heeft. Je komt er 
echter niet zomaar in: “Alleen onderne-
mers met flinke groeiambitie zijn welkom. 
We zijn op zoek naar ondernemers die de 
markt willen veroveren en echt het verschil 
willen maken”, aldus Halbe. Geïnteresseer-
den kunnen een kijkje nemen op www.eur.
nl/entrepreneurship en www.startupvilla.
nl (binnenkort online).  MvS (foto: LW) 
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BRIEF 

‘De toiletjuffrouw moet Engels leren, 
maar een buitenlandse hoogleraar 
geen Nederlands’
De Universiteitsraad vergadert sinds oktober in het Engels, bij wijze van proef. Chris Aalberts, docent en 
onderzoeker Politieke communicatie, en René Karens, voorzitter van de Universiteitsraad, voerden in 
december op EM Online en twitter een felle discussie over tweetaligheid. Begin januari ging EM met de 
twee om de tafel zitten om het uit te praten. Dat lukte niet, maar het leverde wel een interessant gesprek 
op over tweetaligheid.

Aalberts: “Ik snap niet waarom jullie in het Engels 
vergaderen. Wij zijn uiteindelijk een Nederlandse 
instelling en dat zullen we altijd blijven. 
Karens: “Maar wel een Nederlandse universiteit 
met meer en meer internationale studenten en me-
dewerkers. Inmiddels hebben we het over zo’n 20 
procent.”
Aalberts: “De vraag is in hoeverre de onderwerpen 
in de Universiteitsraad relevant zijn voor interna-
tionals. Hoeveel binding hebben die nu met deze 
academische instelling?”
Karens: “De Universiteitsraad heeft invloed op een 
heel breed scala aan onderwerpen, van studieplek-
ken tot meerjarenbegrotingen. Ik zie niet in waarom 
dat voor internationale studenten en medewerkers 
niet relevant zou zijn.”
Aalberts: “Buitenlandse studenten zitten hier 
maximaal drie jaar. Die komen hier om zo snel mo-
gelijk hun studie af te maken. Internationale mede-
werkers zijn in twee groepen op te delen. Aan de 
ene kant heb je mensen die blijven en een serieuze 
bijdrage willen leveren aan deze universiteit, die le-
ren meestal Nederlands. En aan de andere kant heb 
je medewerkers die na twee jaar weer vertrekken en 
hier alleen maar werken omdat ze on the continent 
willen hebben gewerkt. Die maken een puur indivi-
duele afweging voor op de korte termijn. Moeten 
jullie die wel vertegenwoordigen?”
Karens: “Ik deel dat onderscheid niet. Dat zou im-
pliceren dat internationals hier alleen maar voor 
hun eigenbelang zitten en ik denk dat het ook in het 
belang van de universiteit is. Het is nodig om je in-
komsten te vergroten en bijvoorbeeld mee te dingen 
naar Europese onderzoeksgelden. Ook medewer-
kers die hier maar twee jaar zijn, dragen wel dege-
lijk daaraan bij met hun onderwijs en onderzoek.”
Aalberts: “Ik heb een andere invulling van bijdra-
gen. Hier opdraven en netjes je taken uitvoeren is 
niet genoeg, dan staat werken namelijk gelijk aan 
bijdragen. Ik bedoel een structurele investering in 
de academische gemeenschap.”
Karens: “Dat is onmogelijk objectief vast te stellen. 
Daarnaast is de Universiteitsraad er om alle studen-
ten en medewerkers te vertegenwoordigen, dat is 
wettelijk vastgelegd. En we zijn nu op zoek naar de 
beste manier om dat in te vullen.”
Aalberts: “Waarom vraag je niet aan de mensen 
om het Nederlands te beheersen? Een land en de 
cultuur leer je pas echt kennen als je ook de taal 
spreekt. Waarom vinden we dat al die oudkomers, 
Turken, gastarbeiders uit het Rifgebergte, 

Nederlands moeten leren? Het echte probleem is 
natuurlijk dat mensen het vertikken om Nederlands 
te leren, ook de intelligentsia. Iemand die een half 
jaar in Frankrijk gaat studeren, krijgt gewoon colle-
ge in het Frans. De reactie in Nederland is altijd: 
‘Wij passen ons wel aan jou aan.’ Uiteindelijk komt 
het erop neer dat ik als Nederlandse toiletjuffrouw 
Engels moet leren, maar als buitenlandse hoogle-
raar hoef ik de Nederlandse taal niet te spreken.”
Karens: “Dat kan wel zo zijn, maar als je kijkt naar 
deze universiteit zie je nu een beweging richting 
tweetaligheid. Daar is heel lang niet over nagedacht 
door beleidsmakers, terwijl de groep internationals 
steeds groter is geworden. Voor die groep moeten 
wij er ook zijn. En ik denk niet dat het realistisch is 
om van mensen die hier maar kort zijn te eisen om 
binnen twee jaar Nederlands te spreken.”
Aalberts: “Een ander probleem is dat ingewikkelde 
discussies nauwelijks in het Engels gevoerd kunnen 
worden. De beheersing van het Engels is niet goed 
genoeg, waardoor je belangrijke, technische details 
niet kunt benoemen. Ik denk dat echte discussies 
niet meer gevoerd zullen worden en dat belangrijke 
problemen niet meer op de agenda komen.”
Karens: “Het wordt inderdaad moeilijker, maar we 
hebben de afgelopen maanden in de 
Universiteitsraad ook ingewikkelde beleidsdiscus-
sies gevoerd. Als iemand er even niet uitkomt, kan 
hij best overschakelen op het Nederlands.”
Aalberts: “Dat lost niets op, dan kunnen internatio-
nals het toch niet volgen?”
Karens: “Een collega-raadslid kan het dan even 
vertalen voor de internationals.”
Aalberts: “Maar de norm zou toch moeten zijn dat 
iedereen gelijkwaardig en zonder vertraging aan de 
discussie kan deelnemen?”
Karens: “Dat klopt, en dat moeten we ook meene-
men in de evaluatie van onze pilot.”
Aalberts: “Waarom maak je geen apart adviesco-
mité met internationale studenten en medewerkers? 
Volgens mij is het probleem dan opgelost.”
Karens: “Dan heb ik voor je het weet een ingezon-
den stuk van jou aan m’n broek dat we hier allerlei 
onnodige inspraakclubjes hebben.”

EM-redacteur Tim Ficheroux maakte het verslag van het 
twistgesprek.

De Universiteitsraad evalueert eind januari de pilot met 
Engelstalige vergaderingen.
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TIM DE MEY 

GENOEG IS 
GENOEG
Mijn broer Jon en ik verschillen als dag en nacht. Hij 
runt een middelgrote onderneming. Ik ben wel mid-
delgroot, maar kan mezelf nauwelijks runnen. Zijn 
wereld draait volledig rond zaken, geld en bezit. Ik 
vraag mij continu af waarom de wereld draait (en 
waarin zij bestaat en of er mogelijke werelden be-
staan), geld overkomt mij meestal tegen het einde 
van de maand zonder dat ik erg in heb – geld ‘over-
valt’ mij als het ware – en mijn meest dierbare bezit 
zijn zeven Billy’s vol filosofie-, poëzie- en kookboe-
ken. Mijn broer heeft nagenoeg geen tijd voor het 
goede leven en is bijgevolg niet zozeer atletisch, als 
wel ascetisch gebouwd. Ik ben een bourgondiër in 
hart en nieren (en, naar het zich laat aanzien, ook in 
overige lichaamsdelen). Voor mij is het goede leven 
ook, maar zeker niet alleen, “food for thought”. 
Kortom, de broertjes De Mey ... als dag en nacht.
Nu is het genoegzaam bekend dat hoewel Kerstmis 
een feest van de vrede behoort te zijn, het in veel 
families een uitgelezen moment is om wat subtiele 
of minder subtiele  plaagstootjes uit te delen. En 
dus was afgelopen kerst mijn cadeautje voor mijn 
broer, het boek How Much is Enough? The Love of 
Money and the Case for the Good Life van vader en 
zoon, econoom en filosoof, Robert en Edward 
Skidelsky. Ik had helaas geen tijd gehad om het 
boek zelf te lezen, maar op basis van mijn lectuur 
van de inleiding, kon ik mijn keuze wel degelijk toe-
lichten en verantwoorden. “Wel Jon, dit boek gaat 
over economische onverzadigbaarheid en over de 
waanzin van het eindeloze najagen van rijkdom en 
over de wenselijkheid om precies in deze tijd, eco-
nomie opnieuw op te vatten als een ethische we-
tenschap ...” Enzovoort, enzovoort, ik ging maar 
door.
Jon bleef er stoïcijns onder, met een op het eerste 
gezicht milde glimlach om de lippen. Hij heeft inmid-
dels wel leren incasseren.  Maar even later aan de 
feesttafel was het zijn beurt om uit te delen. Toen ik 
nog een extra bord soep wou opscheppen, vroeg 
hij: “Maar Tim, heb je nog niet genoeg?” En ook de 
repasse van de aardappelkroketjes moest ik aan mij 
voorbij laten gaan: “Genoeg is genoeg hè Tim, je at 
er al zes.”
Stom van mij dat ik dat niet had zien aankomen! 
Volgend jaar koop ik voor hem The Wolf of Wall Street 
of iets anders onschuldigs waar hij maar geen ge-
noeg van krijgt.

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie
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> Professor Floppy
EDDN komt graag in contact met de pro-
fessor die nog zweert bij floppydisks. 
Alle wetenschappers van de universiteit 
kregen afgelopen jaar een mail met de 
vraag mee te doen aan een enquête 
van de werkgroep Wetenschappelijke 
Integriteit, waar 25 procent op reageer-
de. 
Doel was te achterhalen hoe en waar 
onderzoeksgegevens en eventuele 
back-ups opgeslagen worden. Want dat 
bleek nogal eens een probleem te zijn 
geweest bij frauderende profs, die na 
betrapt te zijn met veel verhalen over 
gecrashte laptops zich uit de ellende 
probeerden te smoezen. 
De uitkomst van het EUR-onderzoek is 
niet geruststellend: 15 procent van de 
deelnemers wist niet of er ooit back-ups 
gemaakt worden. Interessant is ook dat 
ten minste één wetenschapper de on-
derzoeksdata nog op floppydisks op-

slaat; voor de jongelui onder de lezers, 
dat waren een soort platte vierkante 
usb-sticks (zie foto), een soort tastbare 
cloud. Ook liet een enkeling weten nog 
gebruik te maken van cassettebandjes 
en VHS-videobanden, een soort tastbare 
Spotify en Netflix. Verder worden vooral 
interne en externe harddisks gebruikt, 
naast usb-sticks, web based-diensten 
als Dropbox, maar ook nog steeds papier.

> Ranking de rankings
Als we dit jaar als universiteit niet goed 
scoren in de UI GreenMetric World 
University Ranking, dan heb je altijd nog 
de Shanghai Ranking, de Times Higher 
Education, de CWTS Leiden Ranking, en-
zovoort enzovoort. Bijna niemand ziet 
door de bomen het bos niet meer door al 
die lijstjes die universiteiten beoordelen 
op onderzoeksresultaten, onderwijs, re-
putatie, dan wel hoe ‘groen’ ze zijn, en 
veel mensen halen hun schouders erover 
op. 
Tsja, we moeten er toch wat mee, dach-
ten ze bij de universiteit. Kijken waar we 
wel en niet wat aan hebben. En toen 
kwam iemand op het briljante idee om 
eens een ‘ranking tool’ te ontwikkelen 
om de rankings te ranken. Ranking the 
rankings dus! Bij de Rotterdam School of 
Management hebben ze al zoiets, want 
voor MBA’s schijnen rankings toch best 
belangrijk te zijn.

EDDN

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 

Tips? redactie@em.eur.nl

 VAN DER SCHOT 
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Uitblinkers in 
zesjesland
Nederland blinkt uit in middelmatigheid en heeft ‘heel erg 
weinig’ excellerende studenten, concludeert de Inspectie 
van het Onderwijs in haar jaarrapport van 2012. 
Ook de zesjescultuur lijkt moeilijk te slechten; toch lopen er 
op de campus uitermate ambitieuze studenten rond.

tekst Cherish Wirabangsa fotografie Ronald van den Heerik
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N
eem bedrijfskundestudente Lotte 
Goosen bijvoorbeeld. Goosen staat 
elke ochtend rond vijf uur op, om-
dat ze om zes uur in het zwembad 
wil zijn. Ze behoort tot de Neder-

landse zwemtop en doet jaarlijks mee aan mi-
nimaal vier nationale kampioenschapswed-
strijden. Alsof voltijds studeren en dagelijks 
trainen nog niet genoeg is, heeft Goosen twee 
vaste bijbanen en een derde op oproepbasis: 
ze werkt als studentenassistent, is actief in het 
mentorschap voor eerstejaarsstudenten en 
geeft bijlessen. “Ik vind het leuk om meerdere 
dingen tegelijk te doen, omdat ik afwisseling 
nodig heb en op zoek ben naar uitdaging, en 
anders ga ik me snel vervelen”, verklaart ze 
nuchter. “In alles wat ik doe zit namelijk wel 
iets dat ik minder leuk vind. Als ik meerdere 
dingen doe, kan ik tenminste nog terugvallen 
op een van die andere activiteiten. Zo houd ik 
het voor mezelf spannend.”

Nut van hoge cijfers
De uitval van eerstejaars in het wetenschap-
pelijk onderwijs in 2012 is flink gestegen, 
blijkt uit het jaarrapport van de onderwijsin-
spectie, en is met 8,3 procent zelfs het hoogst 
van de afgelopen vijf jaren. Het percentage 
studenten dat langer doet over hun studie is 
eveneens gestegen van 40,8 procent naar 48,6 
procent. De zesjescultuur lijkt maar langzaam 
af te nemen, als we afgaan op de hoeveelheid 
studenten dat deelneemt aan excellente tra-
jecten; op de EUR was dat in 2012 slechts 1 
procent van de studentenpopulatie, volgens de 
Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onder-
zoek (RCHO). 
Studenten lijken snel tevreden te zijn met een 
voldoende, en Anne Reijns, die een master 
Marketing volgt, is het daar gedeeltelijk mee 
eens. “Waarom zou je je extra inspannen voor 
hogere cijfers als de meeste bedrijven daar 
toch niet naar kijken?”, stelt ze. “Ik streef zelf 
wel naar het behalen van bovengemiddelde 
cijfers, maar ik vind het belangrijker om tijd te 
investeren in nevenactiviteiten waarin ik me-
zelf verder kan ontwikkelen en waarvan ik 
veel meer kan leren”. 
Ook Goosen ziet soms het nut van hoge cijfers 
niet in. “Ik houd niet van zesjes en het mini-
male, maar zevens vind ik prima”, vertelt ze. 
“Ik vind dat er te veel gekeken wordt naar cij-
fers. Nu haal ik zevens of achten, en kan ik 
heel veel naast mijn studie doen. Ik denk dat 
als je goede resultaten combineert met andere 
dingen, je meer kans op de arbeidsmarkt hebt 
dan wanneer je een aantal van die extra acti-

viteiten laat vallen en van je zeven een acht 
maakt.”
IBCoM-student Daniël van Vliet vindt daaren-
tegen hoge cijfers wél belangrijk. Hij heeft af-
gelopen zomer dan ook een studentencultuur 
meegemaakt waarin optimale prestaties als 
uitermate belangrijk werden beschouwd: hij 
nam namelijk zeven weken lang deel aan het 
Harvard Summer Schoolprogramma in Bos-
ton. “Het was voor mij een ongelofelijke eye-
opening experience”, vertelt hij enthousiast. 
“De studentencultuur is daar totaal anders 
dan hier. Studenten willen goed presteren, zijn 
gedreven en hongeren naar constante zelfont-

wikkeling. Ik merkte dat er veel meer stimu-
lans was om meer je best te doen. In Neder-
land merk ik daar helaas nauwelijks wat van.” 

Voor het plezier
Van Vliet mag dan cijfers belangrijk vinden, 
het doen van nevenactiviteiten acht hij min-
stens  zo belangrijk. Hij is derdejaarsstudent, 
maar heeft al een aardige lijst nevenactivitei-
ten op zijn naam staan; van het opzetten van 
het magazine IBCoM Insights en het organise-
ren van een aan de studie gerelateerd evene-
ment in het eerste jaar, tot het volgen van het 
Honoursprogramma en het voorzitterschap 
van de IBCoMmunity – een club die van alles 

organiseert voor studenten van de opleiding –
in het tweede jaar. En ondanks al die bezighe-
den heeft Van Vliet al zijn vakken in één keer 
gehaald – mét hoge cijfers. 
Momenteel is hij bezig met voorbereidingen 
voor wat hij na zijn bachelor wil doen: het vol-
gen van een master in het buitenland en daar-
na carrière maken in Amerika. Daarvoor zijn 
hoge cijfers en extra prestaties naast het hui-
dige curriculum onontbeerlijk. Vandaar dat 
hij zeven weken naar Boston ging en momen-
teel een bestuursfunctie bij de faculteitsstu-
dievereniging Histartes heeft. Ook wil hij dit 
jaar helpen in zijn vaders e-commercebedrijf 

en is hij van zins stage te lopen bij de Neder-
landse ambassade in Washington. “Mijn drijf-
veer is dat ik constant op zoek ben naar uitda-
ging. Je kan zoveel meer uit het leven halen – 
en dus ook uit je studie – dan erin zit. Excel-
lentie betekent voor mij ‘net dat beetje extra’ 
doen.” Daarbij zegt hij niet alleen te kijken 
naar het doel, maar ook gewoon in het nu te le-
ven.  Een advies heeft hij ook: “Durf op je bek 
te gaan en risico’s te nemen, want daar leer je 
alleen maar meer van en je komt er sterker 
van terug!”
Reijns is eenzelfde mening toegedaan en pro-
beert eveneens zo veel mogelijk uit haar 
studie(tijd) te halen. Behalve haar master 

Marketingstudente Anne Reijns

Bedrijfskundestudente Lotte Goosen
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Marketing, volgt zij een tweede master Entre-
preneurship, omdat zij er pas later achter-
kwam dat haar passie niet zozeer bij marke-
ting ligt als wel bij het creëren van iets en het 
terugzien van tastbare resultaten. Zij heeft al 
een tijdje in de horeca gewerkt, is student-as-
sistent bij de opleiding International Business 
Administration (IBA) geweest, en vertegen-
woordiger van de Programma Council Com-
mittee, in welke hoedanigheid ze mocht mee-
denken over het opzetten van het programma 
van de IBA- en de Entrepreneurship-oplei-
ding. En of dat allemaal nog niet genoeg was, 
is ze afgelopen jaar actief geweest in het be-
stuur van de studievereniging STAR en werkt 
ze momenteel voor het Erasmus Paviljoen, bij 
marketing en communicatie. 
Al is de grootste motivatie voor haar studie 
erkenning in de vorm van dat belangrijke 
stukje papier, de extra activiteiten doet Reijns 
puur voor haar plezier. “Ik ben zo druk bezig, 
omdat ik een enorm breed interessegebied 
heb en mijn studietijd ten volste wil benutten 
om erachter te komen wat ik het allerleukst 
vind om te doen”, verklaart ze. “Iets nieuws le-
ren en jezelf ontwikkelen zijn voor mij erg be-
langrijk. Ik doe alleen die dingen die ik echt 
leuk vind, en niet alleen omdat het goed op 
mijn cv staat of omdat een bedrijf daar om 
vraagt.” 
De drie studenten onderscheiden zich door 
hun gemeenschappelijke ‘verlangen naar con-
stante uitdaging’. Wanneer de nevenactivitei-
ten niet voldoende uitdaging meer bieden, 
wordt de focus alsnog verlegd naar het beha-
len van hoge cijfers. “Nu doe ik er bijvoorbeeld 
veel minder naast”, aldus Reijns. “In plaats 
daarvan probeer ik nu cum laude af te stude-
ren. Al denk ik dat je moet kunnen accepteren 
dat je niet in alles kunt uitblinken als je veel 
dingen tegelijk wil doen. Ik heb het eerste jaar 
dan ook ingeleverd op mijn cijfers om al het 
andere ernaast te kunnen doen.”

Sociaal leven
Belangrijke vraag is natuurlijk of je er op die 
manier nog een sociaal leven op na kunt hou-
den. De meeste studenten zullen wellicht den-
ken dat mensen zoals Goosen, Van Vliet en 
Reijns daarvoor geen tijd hebben. Van Vliet 
bestrijdt dit. “In een studievereniging ben je 
bijna alleen maar sociaal bezig; ik heb er dan 
ook veel vrienden gemaakt.” Ook Reijns vindt 
het maar vreemd als mensen dat denken. Na-
tuurlijk, geeft ze toe, kan ze niet met iedereen 
altijd afspreken, maar ze heeft nog tijd genoeg 
over om wekelijks tot in de late uurtjes uit te 
gaan en sociaal niks tekort te komen. Goosen 
zegt sowieso nooit zo gecharmeerd te zijn ge-
weest van stappen en feesten, maar heeft 
naast alle drukte voldoende tijd om met vrien-
den door te brengen of om met haar hondje ’s 

zaterdags naar het strand te gaan. “Ik doe 
nooit iets waar ik geen tijd voor heb, en dan 
merk je meteen dat je opeens zoveel meer tijd 
hebt voor alles wat je wél wilt doen. Natuurlijk 
gebeurt het weleens dat ik dingen moet mis-
sen, maar dat komt omdat ik dan streng ben 
voor mezelf en me aan mijn planning wil hou-
den.”

Planning en discipline
Waarschijnlijk is dat dan ook de ‘sleutel tot 
succes’, volgens het trio: goed en praktisch 
plannen - essentieel om veel dingen te kunnen 
doen én goede cijfers te halen. Goosen: “Als je 
tot laat in de uurtjes uit wilt gaan, besef dan 
ook dat je de volgende dag wellicht tot laat in 
de middag niet in staat bent om veel te doen. 
Voer binnen een bepaald blok van de dag dan 
ook één ding tegelijk uit.”
“Als je wilt uitblinken, moet je écht prioritei-
ten stellen en realistisch zijn”, meent Reijns. 
“En kijken wat nu echt belangrijk is en wat 
niet. Dat betekent niet zeuren als je ’s avonds 
of in het weekend moet werken. Je moet jezelf 

afvragen wat je uit je studie wilt halen en hoe-
veel uren je kunt werken, en beseffen dat je 
toch ergens op zult moeten inleveren. Ook zij 
heeft een advies paraat: “Doe iets wat je leuk 
vindt. Als je ergens plezier in hebt, vind je het 
niet erg er vaak mee bezig te zijn. Stel priori-
teiten en wees realistisch, en kijk hoe ver je 
kan gaan. Het halen van hoge cijfers kun je zo 
nu en dan best opgeven, maar je moet uitein-
delijk wel slagen. Onvoldoendes halen is geen 
optie, ook in het geval dat je veel naast je stu-
die doet.”
 
Stress
Ook duizendpoten die hoge cijfers halen heb-
ben wel eens last van stress, maar de kunst is, 
vindt Goosen, om ook die druk leuk te vinden. 
Zelf leeft ze letterlijk vanuit haar agenda: “Dat 
klinkt een beetje overdreven, maar ik houd 
van multitasking, oftewel focusvariatie. Ik 
vind het heerlijk om mijn dag zo slim mogelijk 
in te delen. Ik schrijf overal tijden en plaatsen 
bij in mijn agenda en zorg ervoor dat als ik 
met het één bezig ben, niet aan het andere 
denk. Voor mij is dat misschien nog wel het 
belangrijkste om een drukke levensstijl vol te 
houden.” 
Van Vliet beaamt dat een goede planning ab-
soluut het belangrijkst is. “Ik schrijf alles voor 
mezelf op, zodat ik het op een rijtje heb staan. 
Ik maak veel gebruik van lijstjes en schrijf on-
geveer een week van tevoren op waar ik naar-
toe wil werken en hoeveel tijd ik hiervoor no-
dig denk te hebben. Gewoon een kwestie van 
discipline en streng zijn voor jezelf, dan komt 
het goed.”  

COVERVERHAAL

‘Mijn drijfveer is dat 
ik constant op zoek 
ben naar uitdaging’ 
> Daniël van Vliet

IBCoM-student Daniël van Vliet
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Wat is de oorzaak van het dreigende tekort? 
“De dreigende daling van het aantal studenten 
in de nabije toekomst, dat structureel zorgt 
voor minder inkomsten, en de bezuinigingen 
van de Rijksoverheid. Per saldo daalt de rijks-
bekostiging structureel met 15 miljoen euro. 
Daarnaast speelt de kwestie dat de universiteit 
haar overheadkosten moet terugdringen; die 
liggen namelijk een stuk boven het landelijk 
gemiddelde dat de universiteit met de overheid 
in de prestatieafspraak heeft afgesproken. Met 
andere woorden: deze universiteit heeft be-
hoorlijk wat meer ondersteunende medewer-
kers dan andere universiteiten, omdat wij van 
oudsher vrij decentraal zijn georganiseerd.”

De universiteit heeft de laatste jaren veel 
geld uitgegeven aan de nieuwe campus. Is 
dat mede debet aan het tekort? “We konden 
het ons permitteren en de vernieuwing moet 
ook doorgaan.  De keuzes zijn altijd verant-
woord geweest. De universiteit had tot voor 
kort heel lage huisvestingskosten, maar met 
name omdat de huisvesting erg was verwaar-
loosd. De nog geplande verbouwingen zijn 
écht nodig, vooral ook om als universiteit 
aantrekkelijk te blijven voor nieuwe studenten. 
De installaties van de Universiteitsbibliotheek 
bijvoorbeeld, zijn echt op, en vervangen kost 
nu eenmaal geld. Ook andere gebouwen moe-
ten gerenoveerd worden. En ook de nieuwbouw 
is nodig om te voldoen aan de grote vraag 
naar kleine onderwijsruimtes vanwege klein-
schalig onderwijs en studieplekken. Tegelijk 
reduceren we het aantal vierkante meters aan 
kantoorruimtes, en kunnen we enkele gebou-
wen slopen om zo de huisvestingslasten te 
verlagen.”

Waarop gaan die 13 miljoen euro gekort 
worden? “Het zijn niet alleen bezuinigingen; 

we willen ook per jaar 2 miljoen euro extra 
gaan verdienen met het binnenhalen van 
extra onderzoeksgeld en masterstudenten. 
Bedenk daarbij wel dat je van iedere ver-
diende euro slechts 10 procent overhoudt.”

Dan blijft er nog 11 miljoen euro over. “Die 
bestaat uit 6 miljoen bezuiniging op on-
dersteuning en 5 miljoen bezuinigingen bij 
de faculteiten, op onderzoek en onderwijs. 
In totaal verwacht ik dat er in de ondersteu-
ning zo’n 110 fte’s gaan verdwijnen. Het goede 
nieuws is dat de universiteit een spaarpotje 
heeft waardoor we niet in paniek hoeven te 
raken en de ombuigingen zorgvuldig kunnen 
uitvoeren. Dat proberen we zoveel mogelijk te 
doen door natuurlijk verloop en vacaturestops. 
En we hebben de ruimte om een goed sociaal 
beleid te betalen voor mensen die toch hun 
baan verliezen; we kunnen veel energie ste-
ken in het helpen van mensen van werk naar 
werk.”

Waar is het te halen? “Voor wat betreft de 
ondersteuning heeft BV2013 er de afgelopen 
jaren voor gezorgd dat we de basis van onze 
organisatie op orde hebben, en dat leidt tot 
een grotere efficiency. Deze besparingen 
zijn overigens al bij de start van BV2013 – in 
2010 – vastgesteld. Met de invoering van SAP 
(bedrijfssoftware) bijvoorbeeld, komen er bij 
de afdeling Human Resources & Finance 12 
fte’s vrij. Er is onder andere minder personeel 
nodig omdat medewerkers zelf hun vrije dagen 
en declaraties regelen. In totaal moet vóór eind 
2015 de generieke ondersteuning met 60 fte’s 
zijn verminderd om te voldoen aan de presta-
tieafspraken met de minister.
Bij  de onderzoek- en onderwijsondersteuning 
gaat het om een reductie van 50 fte’s voor het 
einde van 2016. Een aantal faculteiten is al 

bezig met het opstellen van een reorganisa-
tieplan. De precieze richting zal de komende 
maanden worden ingevuld. Rond de zomer 
vindt daarover besluitvorming plaats. Bij de 
onderwijsadministratie zullen bijvoorbeeld 
met de invoering van het Studenteninformatie-
systeem (SIS) zo’n 18 fte’s minder nodig zijn.” 

Kunt u gedwongen ontslagen uitsluiten?
“Nee, dat kan ik helaas niet. Van de achthon-
derd fte’s aan ondersteunende functies op de 
hele universiteit, moet zo’n 12 tot 13 procent 
verdwijnen. Hoewel er organisaties om ons 
heen zijn die soms wel tot 30 procent van hun 
personeel moeten ontslaan, wil ik deze in-
greep, waarvan ik weet dat die hard aankomt 
bij de mensen, zeker niet bagatelliseren. 
“Verder verwacht ik de komende jaren behoor-
lijk wat natuurlijk verloop; dus we zullen bij 
het laten verdwijnen van functies ook goed 
kijken naar wie wanneer met pensioen gaat. In 
de praktijk pakt het aantal fte’s dat moet ver-
dwijnen hopelijk zo laag mogelijk uit.”

Wanneer gaan medewerkers wat van de 
maatregelen merken? “De termijn waarbin-
nen we het tekort willen wegwerken loopt tot 
2017. Voor de zomer moeten de bezuinigings-
maatregelen duidelijk zijn, en in de tweede 
helft van 2014 moeten de eerste maatregelen 
ingaan.” 

EUR schrapt
110 banen

De Erasmus Universiteit stevent af op een structureel tekort van 13 miljoen 
euro per jaar. Vanaf eind 2014 worden daarom maatregelen getroffen om dit 
te voorkomen. Collegelid Bart Straatman, verantwoordelijk voor de financiën, 
licht de maatregelen toe. “De lucht is eruit, en we moeten nu ingrijpen.”
tekst Wieneke Gunneweg illustratie Bas van der Schot
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“
And this is the university library, built by 
the American architect Whitney Warren 
after the original one was bombed in 
the first world war.” De Leuvense stads-
rondleider praat Engels met een zwaar 

Vlaams accent. Hij wijst naar het imposante 
gebouw met de zuilen, beelden en de klok-
kentoren op een groot plein middenin het cen-
trum. Om hem heen staat een groepje nieuwe, 
internationale studenten. Ze worden vandaag 
welkom geheten door de Katholieke Universi-

teit Leuven. Naast ons een Fransman, iets ver-
der een Spanjaard, een Amerikaan, twee Chi-
nezen, en hé, daar staan ook Florianne Reisch 
(22) uit Breda en Nicole Groot Zevert (20) uit 
Lichtenvoorde, die een master Toerisme gaan 
doen. Voor hen is het Engels eigenlijk overbo-
dig, maar ze vinden het leuk de stad beter te 
leren kennen, ook al zijn ze er al ‘op kot’, zoals 
dat in goed Vlaams heet. “We voelen ons toch 
een beetje anders dan de andere internatio-
nale studenten.” 
En dat zijn ze ook, of eigenlijk ook weer niet, 
want zodra Nederlanders bij de KU Leuven 
staan ingeschreven, worden ze als Belgen ge-
zien en krijgen ze geen ‘speciale behandeling’, 
zo zullen we later horen. Dit jaar telt de Leu-
vense universiteit 1.778 Nederlandse inschrij-
vingen; meer dan de Universiteit Antwerpen 
(1.772) en de Universiteit Gent (943). Het totale 
aantal Nederlandse studenten in heel België 
staat momenteel op 6.178 en is de laatste tien 
jaar flink gestegen.
De grote trek zuidwaarts is vooral te danken 
aan studenten die in Nederland zijn uitgeloot 
bij geneeskunde en diergeneeskunde, maar 
ook aan het lage collegegeld van 612 euro en 
de aantrekkelijke huurprijzen: je hebt al een 
ruim bemeten kot in het centrum voor drie-
honderd euro.

Beleefder en schoolser
We lopen verder door de middeleeuwse bin-
nenstad van Leuven, naar het Groot Begijnhof 
uit de dertiende eeuw, waar nu studenten en 
onderwijzend personeel wonen. Het minidorp-
je met zijn rustieke huisjes zou zo in Leiden 
hebben kunnen staan. Een soepele overgang 
voor de Nederlandse student, zou je zeggen. 
Maar in Vlaanderen is het wezenlijk anders, 
hebben Florianne en Nicole al ondervonden. 
“België is een soort Nederland, dacht ik”, zegt 
Nicole, “Maar de mensen hier zijn bescheide-
ner en beleefder, ook de studenten tegen el-
kaar en vooral tegen de professoren. Ze vinden 
ons direct en schrikken daarvan.” Ze hebben 
ook gehoord dat het er hier schoolser aan toe 
gaat. Nicole: “Het stampen, dat zal wennen 
worden.” 
En dat het wennen is, kan de doorgewinterde 
vierdejaars geneeskundestudent Job Engel 
(22) hartgrondig beamen. We spreken hem een 
paar dagen later op het terras van de Leuvense 
Oude Markt, ook wel de “langste toog van de 

   De blokkers & de brutalen
Ruim zesduizend Nederlanders stude-
ren dit collegejaar in Vlaanderen. Ze 
scoren schrikbarend slechter dan de 
Vlamingen. Hoe komt dat? We pakten 
de trein naar Leuven en Antwerpen 
en vroegen het op de man af.
tekst Tirzah Schnater & Jasmijn Fermie

HOP fotografie Tirzah Schnater

Nederlander in Vlaanderen. Basia Dajnowicz (25), derdejaars Engelse en Nederlandse taal en letterkunde, 

Universiteit Antwerpen

‘Antwerpen voelde als thuiskomen’ 
Waarom België? “In Amsterdam voelde ik me niet op mijn plek. Antwerpen voelde als thuiskomen. 
Je hebt hier meer mogelijkheden, ook als je vader niet rijk is.” 
Eerste indruk? “Een prachtig appartement met vier meter hoge plafonds, en drie Belgische huis-
genoten die me mee op sleeptouw namen.” 
Opvallend? “Geen werkgroepen en opdrachten, daar had ik veel moeite mee. Ook het Vlaams was 
wennen. Het zit hier propvol dialecten.” 
Leukst? “Een steegje inlopen en een leuk, obscuur kroegje ontdekken.” 
Minst leuk? “Het verkeer. Elke fietstocht ga ik bijna drie keer dood.” 
Blijf je? “Zou goed kunnen, ik ben hier niet gekomen om alleen te studeren.”  
Kamer? “Een eengezinswoning met mijn beste vriendin uit Nederland, voor 390 euro per maand.” 
Tips voor nieuwkomers? “Ga iets doen, zoals ik nu bij de redactie van studentenblad Dwars zit. 
Hoe minder je je focust op het anders-zijn, hoe beter.” 
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wereld”. De kroegen staan er zij aan zij. Job 
bestelt een Chimay, een van de vele speciaal-
bieren. Het is verdiend, want we hebben sa-
men net een pittig college klinische vaardighe-
den achter de kiezen. Het werd gegeven door 
professor Willy Peetermans, die als een klein 
wit poppetje onderin een reusachtige aula aan 
vierhonderd vierdejaars uitlegt hoe je het best 
een anamnese kunt doen.
“Zo’n groot college is typisch voor hier. Luis-
teren, opschrijven en dan blokken, blokken, 
blokken”, vertelt Job. “In Nederland kom je ver 
op inzicht. Maar er is een groot verschil tussen 
de stof snáppen en de stof kénnen. Je hebt hier 
bovendien het semestersysteem, wat veel zelf-
discipline vraagt: twee keer twee blokken van 
tien weken met daarna grote examens, vaak 
mondeling. En in de zomer heb je één herkan-
sing. De eerste twee jaar heb ik hier en daar 
flink geblunderd.”

Eerste hulp bij België
Job is niet de enige Nederlander met aanpas-
singsproblemen. In 2012 haalde achttien pro-
cent van de Hollanders aan de KU Leuven het 
eerste jaar in één keer, tegen 43 procent van de 
Vlamingen. En niet iedereen herpakt zich, zo-
als Job. Een derde van de Nederlanders haakt 
af. Journaliste Laura van Driel, die ook in 
Vlaanderen studeerde, onthulde vorig jaar  de 
belabberde slagingscijfers op de verschillende 
Vlaamse universiteiten.
We zijn benieuwd naar de precieze oorzaken 
van deze ‘falende Hollanders’. Dat stampen 

en blokken is er ongetwijfeld één van. En wat 
de twee populairste opleidingen, geneeskunde 
in Leuven en diergeneeskunde in Antwerpen, 
ertegen doen. 
Bij geneeskunde in Leuven vangen we bot. 
Zodra de Nederlanders door de landelijke 
toelatingstoets zijn, worden ze gezien als Bel-
gen, vertelt de opleidingscoördinator. En juist 
vanwege die toets zijn de slaagpercentages er 
gemiddeld veel hoger dan bij andere studies. 
Professor Peetermans, van het college, herkent 
het ‘studeerprobleem’ van de Nederlandse 

studenten wel, maar ziet ook dat ze zich in de 
loop der jaren aanpassen, waarbij hun Hol-
landse directheid, hun “recht staan”, zoals hij 
dat noemt, later juist in hun voordeel werkt. 
Job weet nog dat er in het begin gezegd werd: 
“Nederlanders, hier is het blokken”, maar 
hij denkt dat velen zich er toch op verkijken. 
“Je wordt zo’n beetje geëlimineerd, die eerste 
jaren. Geen wonder, je hebt veertien jaar een 
totaal ander soort onderwijs gehad.”

Veel kaf, weinig koren
Bij Diergeneeskunde in Antwerpen staan er 
meer waarschuwingsborden langs de weg. De 
helft van de vijfhonderd studenten is hier Ne-
derlands. Al in het eerste semester krijgen ze 
het principe van de “parate kennis” uitgelegd 
en worden er proefexamens uitgedeeld. En er 
worden Nederlandse studenten ingezet bij de 
open dagen om nieuwe Nederlanders te infor-
meren. 
Bij Diergeneeskunde hebben de lage slagings-
percentages een andere oorzaak. Een toela-
tingstoets zoals bij geneeskunde in Leuven 
is namelijk nergens anders toegestaan. Het 
Vlaamse onderwijssysteem is zeer demo-
cratisch. En zo kunnen Vlamingen met een 
totaal ongeschikte vooropleiding, maar ook 
Nederlandse havisten met een propedeuse van 
een willekeurige hogeschool of universiteit, 
allemaal binnenkomen. Gevolg: een wildgroei 
aan studenten.
“Aan onze creativiteit om kwaliteit te blijven 
bieden, komt eens een eind”, zegt een geërger-

de professor Peter Bols, voorzitter van de exa-
mencommissie. “Ik kan geen veilig practicum 
geven aan meer dan honderd mensen. Daarom 
moeten we die uit het eerste jaar trekken en 
wordt dat jaar meer en meer een selectiejaar 
dat het kaf van het koren scheidt.” En dat er bij 
dat kaf veel Nederlanders zitten, moge duide-
lijk zijn. 

Maximum?
Moeten wij betalen voor al dat kaf, al die 
Hollanders? Een student kost de overheid in 

‘België, dat is een soort Nederland, 
dacht ik’ > Benny van der Taelen, student 

Nederlander in Vlaanderen. Job Engel (22), vierdejaars 

Geneeskunde KU Leuven

‘De Vlaamse vriendschap is uniek’
Waarom België? “Ik was uitgeloot in Maas-
tricht. Dat was een klap. Na een tussen-
jaar heb ik voor de zekerheid voor Leuven 
gekozen. De stad leek me gezellig, en de KU 
Leuven staat hoog aangeschreven.” 
Eerste indruk? “Formeel en afstandelijk. Op 
mijn eerste grote mondelinge examen was 
iedereen volledig in kostuum, ik had een 
nette blouse aan. En na een college een kop 
koffie bij je komen drinken, daar aarzelen Vla-
mingen echt over.”
Opvallend? “Het eerste jaar vond ik zwaar, 
zowel qua studie als qua sociaal leven. Maar 
sinds ik bij de faculteitsvereniging Medica 
voor het barteam werk, voel ik me thuis.” 
Leukst? “De Vlaamse vriendschap, die is 
uniek.”
Minst leuk? “De prijzen. Cashewnoten, vijf 
euro!”  
Blijf je? “Als er een goede opleidingsplek 
langskomt in Leuven, twijfel ik geen mo-
ment.” 
Kamer? “25m2, met eigen keuken, douche en 
toilet. 380 euro per maand.” 
Tips voor nieuwkomers? “Doorzetten, vooral 
het eerste jaar, en geef de Vlamingen niet te 
snel op.” 

Cijfers
> Er zijn 6.178 Nederlandse inschrijvingen op een totaal van 259.191 in heel België. In 2002 waren het er nog 2.100
> Vlaanderen telt zes universiteiten en 21 hogescholen
> Nederland heeft veertien universiteiten en 38 hogescholen
> Beide landen hebben een groot tekort aan technisch afgestudeerden.
> In 1999 hebben 29 Europese landen de Bolognaverklaring getekend, met als doel het hoger onderwijs in Europa te harmoniseren.
 Dat is tot op heden nog niet echt gelukt, omdat elke lidstaat vasthoudt aan de eigen tradities.
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Vlaanderen namelijk tienduizend euro per 
jaar. En moet er geen maximum zitten aan 
hun aantal? Dergelijke vragen werden vorig 
jaar gesteld in het parlement na de cijfers van 
Laura van Driel. 
“Niet terecht”, vindt hoogleraar Bols van Dier-
geneeskunde. “Ik geef les aan gemotiveerde 
mensen, of dat nu Vlamingen zijn of Neder-
landers.” Sterker: hij vindt die Nederlanders 
wel leuk, omdat ze zo mondig zijn. We wonen 
een hoorcollege van hem bij, voor een zaal vol 
derdejaars. De professor houdt bij wie er ant-
woord geeft op zijn vragen. Het wordt 5-1 voor 
de Nederlanders. “Het is aangenaam ze in de 
colleges te hebben.” 
Bols is gelukkig niet de enige die ook de leuke 
kanten van de Nederlanders ziet. Op de redac-
tie van het Antwerpse studentenblad Dwars is 
een derde van de mensen Nederlands. We wo-
nen de wekelijkse vergadering bij in een klein 
kantoor in de studentenwijk. Een koelkast vol 
pintjes gaat meteen open. Ze weten hier hoe je 
serieus en gezellig combineert. 

Eindredacteur en student Rechten Julie Col-
paert vindt het makkelijker vragen te stellen 
tijdens college als ze ziet dat Nederlanders dat 
ook doen. En andersom vinden de Nederlan-
ders het prettig om al die kennis straks te heb-
ben, dat geeft ze misschien een voorsprong als 
ze werk gaan zoeken. Aan het Hollandse shop-
publiek in “hun” stad ergeren ze zich allemaal 
(“Je hoort ze overal bovenuit!”). Want: “Je moet 
wel ne goeie Nederlander zijn!”
Er wordt hard gelachen en geproost. Pesten 
hoort er een beetje bij en dit is duidelijk een 
groep die dat van elkaar kan hebben. Verschil 
zien ze vooral in de manier waarop ze naar 
hun ouders kijken. Hoofdredacteur Thibault 
Winants: “Onze ouders betalen alles, wij krije-
gen geen studiefinanciering, dan laat u ze niet 
uit de naad werken zodat gij kunt feesten.” Dat 
is minder zo in ons land, knikken de aanwe-
zige Nederlanders, daar word je geacht zelf-
standig te worden in je studententijd en ben 
je verantwoordelijk voor jezelf. Dat kan soms 
misgaan in het begin, erkennen ze lachend. 

Andersom
Wat zuidwaarts geldt, geldt noordwaarts ook, 
want er studeren al drieduizend Belgen in 
Nederland. Het merendeel aan de Universiteit 
Maastricht, waar 816 studenten Belg zijn – één 
op de twintig. Bij navraag blijkt dat Belgen de 
afgelopen jaren gemiddeld iets meer uitvallen 
in het eerste jaar dan Nederlanders. Bijzonder 
is dat Maastricht probleemgestuurd onder-
wijs geeft; totaal iets anders dan het schoolse 
Vlaanderen gewend is. Blijkbaar zijn daar ook 
Belgen voor te porren die jarenlang geblokt 
hebben in het middelbaar onderwijs. 
Omgekeerd heeft Florianne Reisch in Leuven 
juist wel zin in stampwerk. “In Breda zat ieder-
een te kletsen tijdens college of kwamen ze ge-
woon niet opdagen. Dit is goed voor mij.” 

Vlaming in Nederland. Benny van der Taelen (23), vier-

dejaars Optometrie, Hogeschool Utrecht

‘Het leukst is de gastvrijheid’
Waarom Nederland? “In België hebben ze geen 
optometrie, Utrecht was het dichtst bij.” 
Eerste indruk? “De openheid. Ik was één dag 
lid van de studievereniging toen iemand 
vroeg: is er nog een leuk feestje? Thuis kijken 
ze eerst de kat uit de boom.” 
Opvallend? “Het systeem van zes weken 
intensief les en dan een toets werkt voor mij. 
En dat bijna iedereen een studiebeurs heeft, 
in België is dat echt voor minder bedeelden.” 
Leukst? “De gastvrijheid.”
Minst leuk?  “Fietsers die de regels aan hun 
laars lappen.” 
Blijf je?  “Mijn vriendin is Nederlands, dus het 
zou ergens aan de grens kunnen worden.”  
Kamer? “Samen met mijn vriendin, 87 m2 
antikraak, voor 150 euro exclusief.”
Tips voor nieuwkomers? “Blijf niet bij elkaar 
plakken, stap af van je gewoontes en inte-
greer.” 

Vlaming in Nederland. Isaac Monte (25), vierdejaars Product design, Willem de Kooning Academie Rotterdam

Ze vinden het accent grappig’
Waarom Nederland? “Omdat ik wist dat ze op de academie werkplaatsen hebben.” 
Eerste indruk? “Vrij. Er werd niet zo nauw gekeken op aanwezigheid.” 
Opvallend? “Als Vlaming vinden ze je meteen sympathiek. Ze vinden het accent leuk en grappig. 
Ik merk zelf dat er na drie jaar echt Nederlands in mijn taalgebruik komt. Gewoon omdat mensen 
mij niet altijd verstaan.” 
Leukst? “In België wordt dikwijls gezegd dat ik direct ben. Dat werkt hier in mijn voordeel.” 
Minst leuk? “Het gebrek aan eetcultuur.” 
Blijf je? “Ik heb hier al een eigen huis en een bedrijf met een compagnon, dus ja.” 
Tips voor nieuwkomers? “Verlies je accent niet, het is een stuk van jezelf”.” 
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Promoveren is bikkelen. Hoe blijf je ge-
motiveerd? En wat doe je als je er even 
helemaal doorheen zit? EM praat met 
promovendi die ‘halverwege’ zijn.

Wie: Esther Keymolen (31), Faculteit der 
Wijsbegeerte.
Onderzoekt: De invloed van nieuwe tech-
nologieën, zoals sociale media, op het op-
bouwen van vertrouwen.
Klaar: 17 april 2015.

Waar gaat jouw onderzoek over? “Ik kijk 
vanuit filosofisch perspectief naar vertrou-
wen en probeer te begrijpen waarom mensen 
dat nodig hebben. Vertrouwen op internet 
gaat niet alleen over vertrouwen tussen de 
gebruikers, maak ook tussen jou en het me-
dium. Maakt het mensen bijvoorbeeld uit of 
hun privacy wordt geschonden op Facebook? 
Ik onderzoek ‘collaborative communities’, zo-
als Airbnb, Couchsurfing en allerlei ruilsites. 
Maar ik kijk ook naar andere opkomende 
technologieën, zoals 3-D-printen, en wat zo’n 
nieuwe manier van produceren doet met ons 
vertrouwen in gebruiksvoorwerpen. 
Hiervoor maak ik onder andere gebruik van 
de theorieën van mijn favoriete filosoof 
Helmuth Plessner.”

Hoe blijf je gemotiveerd? “Ik vind mijn on-
derwerp heel interessant, dus dat is niet zo 
moeilijk. Er zijn onuitputtelijk veel voorbeel-
den te onderzoeken. Het is ook een heel actu-
eel onderwerp; je kunt er elke dag wel wat 
over lezen. Daardoor heb ik ook niet het idee 
dat ik in m’n eentje bezig ben.”

Ben je wel eens vastgelopen? “Nee, maar 
als ik een deadline heb gehaald, bijvoorbeeld 
een hoofdstuk heb ingeleverd, moet ik wel 
even een tijdje wat heel anders doen om bij te 
tanken. In de tuin werken, een boek lezen 
over een heel ander onderwerp... In het begin 
schrok ik daar wel van, nu weet ik dat dat er-
bij hoort en niet langer dan een week of zo 
duurt.”

Is het einde in zicht? “Ik ben net over  de 
helft. Ik roep altijd dat ik op 17 april 2015 mijn 
proefschrift ga verdedigen. Dan loopt mijn 
contract namelijk af. Ik loop wel op schema, 
dus ik hoop dat het lukt!” TL

> HALVERWEGE

Wetenschappers beweren 
nog al eens wat. Klopt het 
altijd en wat denken 
anderen?

> DE BEWERING

Bij een rondetafeldiscussie voorafgaand aan 
het leenstelseldebat in de Tweede Kamer 
mocht Bas Jacobs zijn ideeën over de plannen 
van minister Bussemaker delen. Om de toe-
gankelijkheid van het hoger onderwijs te 
waarborgen zijn volgens hem drie aanpassin-
gen aan Bussemakers voorstel nodig.
Allereerst moet de terugbetaling volledig in-
komensafhankelijk worden. Iedere afgestu-
deerde betaalt een percentage van zijn inko-
men aan rente en aflossing, eventueel met 
een aflossingsvrij drempelinkomen. 
Daarnaast moet de aflossing volgens Jacobs 
via de belastingdienst lopen, zodat werkge-

vers het op het salaris kunnen inhouden. Ook 
moet de terugbetalingstermijn omhoog. Het is 
onzinnig om de druk om af te betalen juist 
aan het begin van de loopbaan te leggen, ter-
wijl afgestudeerden later in hun carrière meer 
verdienen, zegt Jacobs. Dat zou ook voorko-
men dat een groot deel van de restschulden 
op een gegeven moment wordt kwijtgeschol-
den.
Lisa Westerveld, oud-voorzitter van de 
Landelijke Studenten Vakbond en voorlichter 
bij de Algemene Onderwijsbond, denkt dat de 
voorstellen van Jacobs het leenstelsel inder-
daad socialer zullen maken, maar plaatst wel 
een kanttekening bij het verlengen van de af-

lossingstermijn. Westerveld denkt niet dat 
het verlengen van de aflossingstermijn leen-
angst zal wegnemen. “Leenangst gaat er juist 
om dat mensen bang zijn dat ze een behoor-
lijk deel van wat ze verdienen weer kwijt zijn 
omdat ze een lening zijn aangegaan. Is het 
wel zo sociaal om iemand tot zijn pensioen te 
laten betalen? In het huidige stelsel wordt de 
schuld van iemand die het echt niet kan beta-
len na vijftien jaar kwijtgescholden. Door het 
verlengen van de aflossingstermijn zadel je 
mensen hun hele leven met een schuld op.” 
Volgens Martijn Samson, masterstudent 
General Management en lid van de 

Universiteitsraad, is leenangst onzin. “Er zijn 
de afgelopen vijftien tot twintig jaar diverse 
maatregelen genomen die de studiefinancie-
ring of de ov-studentenkaart hebben inge-
perkt, en in dezelfde periode is het aantal 
studenten alleen maar toegenomen.” Hij ziet 
dan ook de voordelen in van het leenstelsel 
van Jacobs. “Door de aflossingstermijn te ver-
lengen wordt het hele bedrag terugbetaald en 
verdwijnt de druk om in de eerste jaren veel 
af te lossen.” Wel denkt Samson dat een hef-
fingsvrije schaal nodig is voor mensen die het 
niet kunnen betalen. “En er moet een moge-
lijkheid blijven bestaan om versneld te kun-
nen aflossen.” TF

‘Het is onzinnig om de druk om af 
te betalen juist aan het begin van de 
loopbaan te leggen’  > Bas Jacobs

De bewering: “Minister Bussemaker stelt geen zuiver sociaal leenstelsel voor”
Van wie? Hoogleraar Overheidsfinanciën Bas Jacobs (Erasmus School 
of Economics)
Waar en wanneer? Rondetafeldiscussie in de Tweede Kamer, op 
5 december 2013
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V
ijf jaar oud was Otto Cas-
teleijn, toen zijn vader hem 
vroeg of hij het niet leuk zou 
vinden om klassiek pianoles 
te gaan nemen? Als kleuter 

hield hij er namelijk al van om de toetsen 
van de piano in te drukken. En zo leerde de 
kleine Otto elke twee weken een nieuw 
stukje uit het boek van zijn leraar uit zijn  
hoofd. “Ik was weliswaar geen uitzonder-
lijk talent, maar had genoeg aanleg.”  Al 
moest de leraar muziekstukken bewerken 
voor zijn kleine handjes –  bij sommige vin-
gerzettingen was de spanwijdte gewoon 
nog te groot – het mocht de pret niet 
drukken. Al gauw spendeerde hij meer tijd 
aan het zelf experimenteren, bewerken 

en combineren van muziekstukken, dan 
aan de lessen zelf. 
Sinds de keer dat hij – zes, zeven jaar oud 
– door zijn vader werd meegenomen naar 
een concert van Jan Vayne, was deze pia-
nist een bron van inspiratie. “Ja, daar was 
ik helemaal weg van. Die gast ging ge-
woon zitten en leek moeiteloos zomaar 
een eind weg te spelen. Dat wilde ik ook.”  
Toen hij in 3 vwo zat, verhuisde het gezin 
naar de Veluwe, naar Ede. Daar had hij zijn 
eerste betaalde gig. “Daar kreeg ik 50 euro 
voor, een astronomisch bedrag voor mij in 
die tijd.” Casteleijn speelt het liefst ro-
mantische klassieke muziek, maar past 
zich desgevraagd aan de wensen van een 
opdrachtgever aan. Chopin is zijn favorie-
te componist, ook om te oefenen, het-
geen hij dagelijks doet. “Veel Chopin spe-
len houdt de vingers soepel.” 
“Ik heb nooit echt moeite hoeven doen om 
te komen waar ik nu ben; alles ging spe-
lenderwijs. Maar wil ik verder komen dan 
zal ik de knop om moeten zetten en er 
flink wat energie in moeten gaan stop-
pen.” Een paar jaar geleden heeft hij er wel 
even over gedacht om naar het conserva-
torium te gaan. “Maar omdat ik niet snel 
muziek van blad kan lezen, en ik verhalen 
hoorde dat je dat op het conservatorium 
juist veel moet doen, durfde ik het niet 
aan. Want als je dan niet tot de allerbes-
ten behoort, wat kun je er dan mee? Dan 
word je waarschijnlijk muziekleraar en 
daar heb ik echt het geduld niet voor. Kort-
om, ik heb voor een veiligere weg gekozen 
en ben rechten gaan doen.”
Maar ook al is hij van plan volgend jaar een 
master Gezondheidsrecht te gaan volgen, 
stoppen met pianospelen is hij zeker niet 
van plan. Gemiddeld wordt hij zo’n twee 
keer per maand gevraagd een evenement 
muzikaal op te luisteren, genoeg om het 
leuk te blijven vinden en er financieel wat 
wijzer van te worden. “Bovendien sta ik 
voor mijn gevoel pas aan het begin.” 

> Muziek van Otto Casteleijn kun je 

beluisteren via www.erasmusmagazine.nl/

EMuziek

> EMuziek

‘Veel Chopin spelen houdt de vingers soepel’

Rechtenstudent Otto Casteleijn (22) speelt 
piano. Dat doet hij vooral op feesten en partij-
en. ‘Voor mijn gevoel sta ik pas aan het begin.’   
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot

16 januari 2014  | 22
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IJstijd
Tot nu toe heeft de winter zich nog niet laten 
zien. We hadden geen witte kerst en het jaar-
lijkse gezeur over de Elfstedentocht is ook nog 
niet begonnen. Maar voor de studenten die graag 
de ijzers onderbinden, heb ik goed nieuws: tot en 
met 2 maart kan er geschaatst worden op de 
enige schaatsbaan van Rotterdam. Dit stadsini-
tiatief won vorig jaar de hoofdprijs en daarmee 
het benodigde geld om de baan te kunnen ope-
nen. Elke dag kan er geschaatst worden van 
09.00 tot 22.00 uur, en voor vijf euro huur je er 
een paar ijshockeyschaatsen bij. Het is mis-
schien minder spannend dan op natuurijs, maar 
dit is voorlopig waar we het dit jaar mee moeten 
doen.
> Waar: Sportpark Toepad. Toegang: € 3,50. 

Info: www.schaatsbaanrotterdam.nl

Mooie liedjes
Singer/songwriter Bart Hoevenaars speelde 
vroeger in de Rotterdamse indierockband Mono. 
Na dit avontuur en twee albums later ging de 
band uit elkaar. Bart ging verder met zijn solopro-
ject ‘Sir Ian’. Inmiddels heeft hij zijn tweede al-
bum afgerond, dat hij presenteert tijdens een 
intiem concert in de Waalse kerk. Ondanks Hoe-
venaars’ rockachtergrond ligt de focus nu meer 
op de tekst en de melodie. Leuk detail: Bart fi-
nancierde dit album met behulp van de site ‘Voor 
de Kunst’. Op deze site zetten kunstenaars hun 
project om donateurs te zoeken voor de realisa-
tie ervan. Vervolgens krijgen donateurs – in het 
geval van Bart – als bedankje een gesigneerde 
cd of zelfs een gratis huiskameroptreden. 
> Wanneer: Zaterdag 18 januari 20.00 uur. Toegang: gratis. 

Info: zie Facebook 

Rocking Rotown
In januari is er meestal vr ij weinig te doen, dus 
bij deze de gouden tip: Ga naar Rotown. Zater-
dag 25 januari gaan de deuren open voor het 
Europees bekende dansfeest ‘Kill all Hipsters’. 
Maar voordat je met je knuppel op pad gaat: 
het feest is juist vóór hipsters in plaats van 
tegen, en dat zie je terug in de muziek met in-
die, elektro en poppunk. Een heel ander avond-
je beleef je donderdag 30 januari op ‘Losgeld’: 
condens langs de muren en schaars gekleed 
schuren op hiphop en R&B. DJ’s als Coup de 
Sjans en Dino & Drankie, het gladde alter ego 
van Nino & Frankie willen vast wel het nieuwe 
nummertje van R. Kelly voor je opzetten als je 
het lief vraagt. 
> Wanneer: diverse data. Toegang: € 4,-. 

Info: www.rotown.nl 

> CÉLINE’S CHOICE

Popcorn & Party
Vanaf 22 januari gaat het Internatio-
nal Film Festival Rotterdam (IFFR) 
van start en ook dit jaar is er een sa-
menwerking met de universiteit. Zo 
wordt de maandelijkse talkshow van 
de Erasmus Universiteit live uitge-
zonden vanaf het IFFR. Met inter-
views, minicolleges van onder ande-
ren Irene Mathijssen (hoogleraar 
Plastische Chirurgie) over de groot-
ste Hollywoodverbouwingen, Henk 
Oosterling (filosoof) over de aan-
trekkingskracht van excessief ge-
weld, en politicoloog Rinus van 
Schendelen over het thema van dit 
IFFR: Europa. 
Ook is er op woensdag 29 januari 
een Tiger College waarbij Willem 

Schinkel, professor Social Theory, de 
documentaire Gare du Nord van Clai-
re Simon introduceert. Maandag 27 
januari is er een filmquiz met een mix 

van arthouse en Hollywoodfilms. 
Meer EUR op het IFFR: tweedejaars 
student Mink Steekelenburg speelt 
op 31 januari vanaf half 8 met zijn 

band Half Way Station livemuziek in 
de Rotterdamse Schouwburg. Psy-
chedelische folk die een speciaal 
voor het festival gemonteerde film 
met beelden van het koningshuis 
opluistert, een en ander ter ere van 
het afscheid van koningin Beatrix.  
En oké, één filmtip dan: The Mole 
Song: Undercover Agent Reiji van 
Miike Takashi. Agent Reiji is eigenlijk 
een mislukte agent. Het idee is dat 
hij als mol – undercover in de Japan-
se maffia – ook wel zal mislukken, 
maar zelfs zijn ondergang mislukt. 
En het mislukt luid, kleurrijk en ge-
welddadig. 
> Waar: De Doelen tenzij anders vermeld. 

Toegang (per film): € 11,- Studenten:  € 8,-. 

Info: www.filmfestivalrotterdam.com 

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam zeven jaar geleden 

naar 010. Inmiddels is ze een grote bekende bij de lokale horeca. 

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.
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Paddy Murphy’s 
Irish Pub 

Rodezand 15

Sfeer 9
Sjanskansen 7

Studentikoosheid 7
Biertje € 2,50

> UIT/GAAN

Aan het Rodezand, vlakbij de Koopgoot, kun je je wel een avondje verma-
ken: zo zitten er hippe en populaire ‘reuzen’ als Cinéma, Sorbonne en wijn-
bar 1NUL8, waar het vooral draait om zien en gezien worden. Gelukkig is er, 
voor als je zin hebt om gezellig en ontspannen een biertje te drinken zon-
der al te veel pretenties, ook nog de Irish Pub, zoals Paddy Murphy’s in de 
volksmond heet. Hier is men, in tegenstelling tot aan de overkant van de 
straat, wars van luxe, glitter en glamour. Lekker gezellig ouwehoeren met 
een biertje staat voorop op de met zaagsel bezaaide vloer. 
Op het eerste gezicht lijkt Paddy Murphy’s een typische pub voor mannen: 
er zijn grote schermen waarop je live voetbal en rugby kunt kijken en het 
is een waar paradijs voor de liefhebber van zwaar bier. Vooral de Irish 
Stout, dik, zwart van kleur en zonder koolzuur, wordt er om onduidelijke 
redenen erg gewaardeerd. Toch is de pub meer dan alleen een hangplek 
voor bierdrinkende sportmannen. Op de traditionele sfeer en het grote 
repertoire aan live-artiesten komen ook de dames gretig af. De wens is 
niet zelden de vader van de gedachte, maar hier lijkt het prominent prij-
kende bord ‘Where love stories begin’, door de ongedwongen en vrolijke 
sfeer, een kern van waarheid te bevatten.      
Zoals inmiddels algemeen bekend onder het studentikoze deel van Rot-
terdam, zijn de leukste avondjes uit niet meer in het weekend, maar ge-
woon op een doordeweekse avond. Paddy Murhpy’s biedt een uitstekende 
mogelijkheid om de moeizaam op gang gekomen maandag in de studie-
boeken achter je te laten en te genieten van een avondje speedbingo. 
Deze traditie, die je eerder zou verwachten in een buurtcentrum of bejaar-
dentehuis, is al jaren een begrip in de stad. Met al die grote bierpullen 
neemt de hoeveelheid valse bingo’s in rap tempo toe, wat het stoffige spel 
al snel tot een hilarische aangelegenheid maakt. Wie het meest nuchter 
en alert blijft, kan aan het eind van de avond zomaar een behoorlijke fles 
drank in de wacht slepen. Bijzaak natuurlijk, want ook als je niet in de 
prijzen valt, kom je graag terug voor een sfeervol Iers avondje. 
MvS (foto: MB)

Iers bier, bandjes en bingo
In Rotterdam zitten twee bekende Ierse pubs. Verreweg 
de populairste is Paddy Murphy’s, dat dankzij de combi-
natie van bingo, livemuziek, sport en gezelligheid de 
hele week druk bezocht wordt.

POP-UP COMEDY CAFÉ
Pop-up Comedy Café is een nieuw 
concept dat, zoals de naam al 
aangeeft, even snel weer verdwijnt 
als verschijnt. Thuisbasis is Theater 
Zuidplein van daaruit popt het co-

medy café up op verschillende locaties in Rotterdam. 
Vrijdag 17 januari van 20.00 tot 21.30 uur
Erasmus Paviljoen, Grandcafé, Woudestein

 

IFFR: FILMQUIZ
Een mix van hoog en laag, art house 
en Hollywood. Erasmus Universiteit 
en International Film Festival Rot-
terdam bundelen hun krachten in de 

enige echte IFFR/EUR Film Quiz. Schrijf je vanaf 20.30 
uur ter plekke met jouw team in. 
Maandag 27 januari vanaf 21.00 uur
Willem Burgerzaal, De Doelen, Schouwburgplein 50, 
Rotterdam

IFFR: STUDIO ERASMUS
Onze maandelijkse talkshow live van-
af het IFFR. Met interviews, minicol-
leges en livemuziek: Irene Mathijssen 
over de grootste Hollywoodverbou-

wingen, Henk Oosterling over de aantrekkingskracht 
van excessief geweld en Rinus van Schendelen over 
het thema van dit IFFR: Europa. 
Dinsdag 28 januari vanaf 21.00
Coffee Corner, De Doelen, Schouwburgplein 50, 
Rotterdam

IFFR: TIGER COLLEGE | FILM EN LEZING
Een van de beste films van het 
filmfestival, Gare du Nord, vooraf-
gegaan door een van de meest 
aansprekende wetenschappers van 
onze universiteit. Willem Schinkel, 
professor Theoretische Sociologie, 
geeft dit jaar het Tiger College.

Woensdag 29 januari vanaf 19.00 uur
Cinerama, Westblaak 18, Rotterdam
 

> Meer informatie? www.eur.nl/sgec of www.facebook.com/

studiumgeneralerotterdam. Alle programma’s zijn 

gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.

SG ERASMUS AGENDA



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Michal Borawski, Accounting 

and Control Master student at 

Rotterdam School of Manage-

ment, Erasmus University 

(RSM) was awarded with a 

Certificate of Distinguished 

Performance by ICMA® (Insti-

tute of Certified Management 

Accountants).

François Claveau (1983, Cana-

da), Doctor of Philosophy 

(PhD), Philosophy and Econo-

mics, heeft de eerste Young 

Erasmus PhD-prijs gewonnen 

met zijn proefschrift ‘Causaal 

redeneren in de economische 

wetenschap: Een selectieve 

studie naar semantische, 

epistemische en dynamische 

aspecten’.

Prof.dr. D.A. (Derk) Loorbach 

(1975) is benoemd tot bijzon-

der hoogleraar Socio-econo-

mische transities: weten-

schap en praktijk, in de Facul-

teit der Sociale wetenschap-

pen vanwege het Erasmus 

Trustfonds.

Prof.dr. P. Mascini (1968) is be-

noemd tot hoogleraar Empiri-

cal Legal Studies in de Eras-

mus School of Law. 

Prof.dr. F.A. Muller (1962) is 

benoemd tot bijzonder hoog-

leraar Wijsbegeerte der exac-

te natuurwetenschappen in 

de Faculteit der Wijsbegeerte 

vanwege het Erasmus Trust-

fonds. 

Prof . dr . J.L. (Hans) Severens 

(1963), hoogleraar Evaluatie-

onderzoek in de gezondheids-

zorg bij het instituut Beleid & 

Management Gezondheids-

zorg (iBMG) is per 1 januari 

2014 benoemd tot vicevoorzit-

ter van de Gezondheidsraad. 

Hij blijft drie dagen per week 

als hoogleraar actief voor het 

iBMG.

Ikram Taouanza  van de Facul-

teit Sociale Wetenschappen 

won de Unilever Scriptieprijs 

2013 voor haar scriptie ‘Geen 

baan = Geen leven? Onder-

zoek naar het effect van 

baanonzekerheid op bestaan-

sonzekerheid onder MSD/Or-

ganon-werknemers’.

Dr. Marilena Vecco, onderzoe-

ker bij de Erasmus School of 

History, Culture and Communi-

cation, ontvangt de prestigi-

euze Marie Curie Industry-

Academia Partnerships and 

Pathways (IAPP)-subsidie 

voor haar onderzoek naar de 

intrinsieke en sociologische 

componenten van financiële 

en artistieke waarde van 

kunstwerken op de internatio-

nale markt voor hedendaagse 

kunst.

Prof.mr.dr. L.T. (Louis) Vis-

scher is per 1 december 2013 

vanwege het Erasmus Trust-

fonds benoemd tot bijzonder 

hoogleraar Legal Economic 

Analysis of Tort and Damages.

Dr. Mindi Schneider is a new 

ISS academic staff member 

attached to the Political Eco-

nomy of Resources, Populati-

on and the Environment (PER) 

Research Programme and the 

Agrarian, Food & Environmen-

tal Studies (AFES) Major. 

BENOEMINGEN 
COMMISSIE SIAG
De Universiteitsraad is in de 

overlegvergadering met het 

CvB van 3 december 2013 ak-

koord gegaan met het Colle-

gevoorstel om als leden van 

de Commissie tegen seksuele 

intimidatie, agressie, geweld, 

pesten en discriminatie (com-

missie SIAG) te benoemen c.q. 

her te benoemen:

Prof. dr. H. Bart (voorzitter)

Mw. drs. W. Bezemer (lid)

Mw. mr. dr. A.G.H. Klaassen (lid).

De benoeming loopt van 1 ja-

nuari 2014 tot en met 31 de-

cember 2016

OVERLIJDENS-
BERICHT
Op 29 december 2013 is on-

verwacht op 59-jarige leeftijd 

mevrouw Diete ter Welle 

overleden. Zij was onder 

meer werkzaam als weten-

schappelijk docent aan de 

Erasmus School of Law en  

de Rotterdam School of 

Management.

Diete werkte meer dan 24 jaar 

voor de Erasmus Universiteit.
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IN MEMORIAM

Marijn Roest

Op 17 november 2013 overleed onverwacht Marijn Roest, 

avondstudent bestuurskunde.  Marijn was een  veelzijdig 

mens. Naast zijn studie was hij op tal van terreinen actief. 

In de scriptiekring had Marijn een bijzondere rol. Hij was 

positief gestemd, optimistisch en vrolijk. Hij was altijd goed 

voorbereid en had altijd de stukken van anderen gelezen. 

Zijn medestudenten in de scriptiekring vonden dat hij een 

scherpe analytische blik had en goed kon reflecteren op 

het werk van anderen. Ook was hij betrokken bij anderen. 

Marijn wilde dingen graag op zijn eigen wijze doen. Hij vond 

het leuk om te spelen met ideeën en iets uit te proberen. 

Ondanks het feit dat hij een tijd was gestopt met zijn 

studie heeft hij toch zijn scriptie op tijd afgemaakt. Hij was 

een prettige en positieve student om mee te werken. 

Op 6 december zou Marijn zijn masterbul Bestuurskunde  in 

ontvangst nemen. Het is bijzondere triest dat het hem niet 

is gegeven de succesvolle afronding van zijn studie mee te 

maken en te vieren. 

We zullen hem missen. 

Opleiding Bestuurskunde

Dr. Arie van Sluis

Dr. Rebecca Moody

Dr. Frans-Bauke van der Meer
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energiezuinige datacenters energy-efficient data centers ••• nieuw beleid  voor veiliger campus new policy for safer campus ••• ICT onder architectuur ICT
architecture ••• managementbulletin voor leidinggevenden management bulletin: news for managers ••• nieuwe en moderne EUR - brede (ICT-)werkplek 

modern, new and university-wide user workspaces ••• Meer nieuwe studieplekken (850 > 1.900) Study places to increase from 850 > 1,900 ••• vijf ICT- afdelingen >
één Shared Service Center ICT five ICT departments join  forces ••• Betrouwbare stuurinformatie voor management Reliable operational information for management

Talent krijgt de ruimte
om te groeien met
online opleidings- en
trainingsplatform.

Online training &
education platform
offers room for talent
to develop.

Make over nieuwe huisstijl,
opfrisbeurt logo EUR (medio 2014).

Makeover: New house style, facelift
EUR logo (medio 2014).

Een levendige campus met meer
(sport)faciliteiten en gevarieerde
horeca.

A lively campus offering more
(sports) facilities and greater choice
in restaurants.

Voor nieuwe denkers
en doeners: Studiekeuze- 
centrum helpt scholieren kiezen,
bijvoorbeeld met workshops en
summerschool.

For the next generation:
Centre for Choice of Study helps
secondary school pupils choose a
discipline, for instance by attending
workshops or a summer school.

Dag papierwinkel, halloErasmus Employee SelfService Portal. Verlofaanvragen, declaratiesindienen en nog veel meer:EUR-medewerkers regelenhet vanaf januari 2014allemaal online.
Goodbye paperwork, helloErasmus Employee SelfService Portal. Applying forleave, submitting expenseclaims and much more: as ofJanuary 2014, EUR’s staffmembers will be able to doall of this online.

Verbeterde introductie en
begeleiding van internationale
medewerkers, inclusief speciale app
en website.

Improved initiation and
assistance of international
staff members, including tailor-
made app and website.

5.000 studenten hebben via portal
altijd en overal toegang tot mail,
agenda, opslag en instant messaging.

Portal allows 5,000 students to access
mail, diary, data storage and instant
messaging – anywhere, any time.

State of the art voorzieningen voor onderwijs en onderzoek. Een levendige
campus waar je ook naast je colleges of werk graag bent. Betere samenwerking
en meer efficiency. Met BV2013 heeft de EUR de afgelopen drie jaar hard
gewerkt aan betere basisvoorwaarden voor topprestaties in onderwijs en
onderzoek. De belangrijkste resultaten op een rij.

Improved support basis for top achievements -
BV2013: the results
State of the art education and research facilities. A lively campus for students
and staff to enjoy, also outside of lectures or working hours. Improved
cooperation and greater efficiency. Under the flag of BV2013, the EUR has been
working hard these past three years to improve the basic requirements for top
achievement in education and research. The most important results at a glance.

Draadloos internet op (bijna) de
volledige campus. Betrouwbaar en
snel. 

Wireless internet on (virtually) the
entire campus – reliable and fast.

Van toelaten tot afstuderen: alle
inschrijvingen verlopen via één
inschrijf- en volgsysteem (SIS). Snel,
overzichtelijk en altijd actueel. 

From student admissions to
graduations: all information
contained in a single registration
and student record system (SIS). 

Fast, easy-reference and always up
to date.

Uniforme mail en digitale
agenda voor alle 3.000 EUR-
medewerkers. 

Standardized e-mail and digital
calendar for all 3,000 university
staff members.

Met één druk op de knop bij de
juiste info: alle faculteiten over op
volledig geïntegreerd SAP-systeem
voor personeels- en financiële
administratie. 

The right information at a single
mouse click: all faculties changed
over to a fully integrated SAP system
for human resources and financial
administration.

Nieuw CRM-systeem volgt
potentiële studenten van allereerste
contact tot eerste college.

New CRM system records potential
students – from the very first
moment of contact through to
the first lecture.

BETERE ONDERSTEUNING
BASIS VOOR TOPPRESTATIES
BV2013: de resultaten

Meer weten over Bedrijfsvoering
2013? Kijk op www.eur.nl/bv2013 

Like to find out more about
Operational Management 2013?
Check www.eur.nl/bv2013

En verder o.a. Some further examples are 

[advertorial]

EUR - 14 Spreads ERM BV 2013 (14007)_Opmaak 1  1/8/14  1:20 PM  Pagina 1
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Uitbreiding SIS  
Het Studenten Informatie Systeem (SIS) wordt
stapgewijs uitgebreid met meer functionaliteiten.
Zodat studenten niet alleen makkelijk kunnen
inschrijven, maar ook altijd en overal helder zicht
hebben op hun studievoortgang. Ook docenten
kunnen straks direct bij alle relevante studie-info.

Extension SIS Step by step, the Student
Information System (SIS) will be extended with
several functionalities, making it easier for students
to register and check their progress – any place, any
time. Lecturers, too, will be able to access all
relevant student information.

Integraal talent management
Een nieuwe blik op talentontwikkeling, om
talenten van medewerkers volledig tot bloei te
latenkomen en de EUR verder vooruit te helpen.
Voor álle medewerkers, jong en oud.

Integrated talent management A new take on
talent development, enabling staff talents to
blossom fully and to help the EUR to advance
further still. For every single member of staff,
regardless of age.

Opbouw Research Support Office
EUR-brede services voor onderzoekers, bij het
binnenhalen van subsidies en datamanagement.
Doel: verhoging van de impact van ons onderzoek
en daarmee meer aantrekkings kracht op nieuwe
wetenschappers en studenten.

Constructing Research Support Office EUR-
wide services for researchers providing assistance
with obtaining grants and data management. The
objective: increasing the impact of our research,
hence our appeal to new academics and students.

Erasmus Employee Self Service Portal
In 2014 gaan we verder met het ontwikkelen van
steeds meer online self services voor medewerkers.

Erasmus Employee Self Service Portal   
In 2014 we continue developing new online self
services for staff members.

Nieuwe design website
Na een upgrade van het CMS krijgt ook de EUR-
website zelf een nieuw jasje. Voornaamste
ingrediënten: nieuw design en een verbeterde
informatiestructuur met meer aandacht voor
vindbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en social
media.

New web design Following a CMS upgrade, the
EUR website itself will be given a new look. Main
ingredients: new design and an improved
information structure stressing findability, user-
friendliness and social media.

Digitaal roosteren
Zaalplanning en roosteren verloopt straks volledig
digitaal. Veranderingen in curricula kunnen
makkelijker worden omgezet naar benodigde
aantallen en soorten zalen met een nieuwe
simulatietool. Na een proef in het collegejaar
2014/2015 moet het systeem vanaf het collegejaar
2015/2016 EUR-breed draaien.

Digital timetabling Room planning and
timetabling will soon be entirely digital. Using a
new simulation tool, it will be easier to translate
curriculum changes in the numbers and types of
lecture rooms required. After a pilot phase in the
academic year 2014/2015, the system should be
running EUR-wide as of 2015/2016.

Internationale marketing
Waar liggen de kansen voor internationale
groei voor EUR-opleidingen? De EUR werkt
aan instrumenten om meer buitenlandse
studenten te werven. Denk aan landingspagina’s
op www.eur.nl in andere talen dan Engels en
Nederlands.

International marketing Exploring the
opportunities for international growth of study
programmes offered by the EUR. The university
is developing tools to attract greater numbers
of foreign students – such as landing pages
on www.eur.nl in languages other than
English and Dutch.

BV2013… EN VERDER
Met de afsluiting van BV2013 is de klus nog niet geklaard. Verschillende projecten
lopen door. Deze verbeteringen kun je nog verwachten in de nabije toekomst.

BV2013… and beyond  Although BV2013 has now been concluded, that does not mean the
work is done. Various projects are continuing. Within the not too distant future, the following
improvements can be expected:

www.eur.nl/bv2013

[advertorial]
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The former music school at the Oostzeedijk 
was vacant for no less than three years, but 
will be transformed to the Startup Villa: a 
place for ambitious, starting entrepreneurs. 
RSM alumnus Niels van Deuren, founder 
of housinganywhere.com - for subletting 
student rooms - took initiative and could, 
as the first startup, settle himself in the 
building. “In the coming months, we will 
promote the Startup Villa, after which, 
in the summer, we will open it if there’s 
enough enthusiasm,” says Hendrik 

Halbe, director of the Erasmus Centre 
for Entrepreneurship, which holds an 
important part of the organisation. 
You can’t just get in, however: “only 
entrepreneurs with a significant ambition 
for growth are welcome. We are looking 
for entrepreneurs who want to conquer the 
market and really make a difference,”  
says Halbe. Interested people can take a 
look on www.eur.nl/entrepreneurship and 
www.startupvilla.nl (shortly online).  
MvS (foto: MvS)

The reasons for the looming deficit lie in 
the declining student numbers which will 
decrease income in the future, and in the 
budget cuts of the national government. 
Additionally, the university must reduce 
overhead costs; these are significantly 
higher than the national average which was 
agreed upon between national government 
and universities in performance agreements. 
“It’s deflated, we have to intervene now,” says 
Bart Straatman, the Executive Board mem-
ber responsible for the finances of the uni-
versity. The 13 million ‘readjustments’ consist 
of 6 million worth of cuts in support staff, 2 
million additional income and 5 million cuts 
at faculties, of which FSW, iBMG and ESHCC 
are already in the process of reorganization. 

“We are going to cooperate with the unions 
and I sense a great deal of realism with 
them, they understand something needs to 
be done. But it is a major operation; of the 
800 support staff, 12 to 13 percent needs to 
disappear. We aim to realise that primarily 
through natural outflow and a vacancy stop. 
We are also going to put a lot of effort in 
helping people transition to new jobs. But 
we have to apply the interventions now, we 
cannot lose an average of 10 million every 
year. That money had better be spent in a 
solid social policy,” according to Straatman. 
Come summer there must be clarity on the 
budget cut interventions, and in the second 
half of 2014 the first interventions will be 
effected. WG

Ambitious Entrepreneurs wanted 
for Startup Villa

Deficit looms for EUR: 110 jobs at risk
The Erasmus University is steaming towards a structural deficit of €13 million per year. 
Starting the end of 2014, measures will be taken to prevent this deficit. Around 110 
FTE’s are at risk. Forced layoffs in support staff are not ruled out. 

All scientists have 
to sign declaration 
of integrity
All researchers of the Erasmus 
University have to sign a declaration 
of integrity this year. That is one of the 
recommendations in the final report by 
the Task Force Scientific Integrity. 

After scientific fraud was ascertained 
in the work of EUR-scientists Don 
Poldermans and Dirk Smeesters, this 
task force started in 2012 to investigate 
what must happen to prevent this as much 
as possible in the future. The Executive 
Board has adopted the recommendations 
from the 146-page report (available for 
reading on the EUR-website).
The deans have signed the declaration 
of integrity already on November 13. 
In doing so, they pledge to not commit 
fraud, or, in other words, to stick to 
the principles of Scrupulousness, 
Reliability, Verifiability, Impartiality and 
Independence, as described in the VSNU 
code for scientific conduct. 
PHD-students and research master 
students of the Erasmus Research 
Institute of Management (ERIM) have 
signed the declaration in January of last 
year and also publicly sworn, thereby 
finishing a course in scientific integrity. 
The task force further gives a large 
number of recommendations in the 
area of data management and storage, a 
rather tricky subject in which the before 
mentioned scientists failed significantly, 
and in which a lot can go wrong 
unintentionally. 
Later this year employees will be offered 
a central storage facility with backup 
functionalities. 
Additionally, the report pays attention 
to the training of scientific integrity 
which not only starting but also senior 
researchers have to follow. Recently, in 
these training programmes the so-called 
Dilemma Game Scientific Integrity is 
played, because of which participants 
will engage in discussion about 
often recurring dilemmas in science. 
Furthermore, the report discusses ways in 
which scientists can produce independent 
contractual research and advises to 
make scientific integrity a standard topic 
of discussion in appraisals. Moreover, 
there should be more merit in doing peer 
reviews and replicating research. TL

From left to right: Kees van der Mark (owner of the building), Jochem Cuppen (Erasmus 
Centre for Entrepeneurship) and Niels van Deuren (housinganywhere.com)

Uitbreiding SIS  
Het Studenten Informatie Systeem (SIS) wordt
stapgewijs uitgebreid met meer functionaliteiten.
Zodat studenten niet alleen makkelijk kunnen
inschrijven, maar ook altijd en overal helder zicht
hebben op hun studievoortgang. Ook docenten
kunnen straks direct bij alle relevante studie-info.

Extension SIS Step by step, the Student
Information System (SIS) will be extended with
several functionalities, making it easier for students
to register and check their progress – any place, any
time. Lecturers, too, will be able to access all
relevant student information.

Integraal talent management
Een nieuwe blik op talentontwikkeling, om
talenten van medewerkers volledig tot bloei te
latenkomen en de EUR verder vooruit te helpen.
Voor álle medewerkers, jong en oud.

Integrated talent management A new take on
talent development, enabling staff talents to
blossom fully and to help the EUR to advance
further still. For every single member of staff,
regardless of age.

Opbouw Research Support Office
EUR-brede services voor onderzoekers, bij het
binnenhalen van subsidies en datamanagement.
Doel: verhoging van de impact van ons onderzoek
en daarmee meer aantrekkings kracht op nieuwe
wetenschappers en studenten.

Constructing Research Support Office EUR-
wide services for researchers providing assistance
with obtaining grants and data management. The
objective: increasing the impact of our research,
hence our appeal to new academics and students.

Erasmus Employee Self Service Portal
In 2014 gaan we verder met het ontwikkelen van
steeds meer online self services voor medewerkers.

Erasmus Employee Self Service Portal   
In 2014 we continue developing new online self
services for staff members.

Nieuwe design website
Na een upgrade van het CMS krijgt ook de EUR-
website zelf een nieuw jasje. Voornaamste
ingrediënten: nieuw design en een verbeterde
informatiestructuur met meer aandacht voor
vindbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en social
media.

New web design Following a CMS upgrade, the
EUR website itself will be given a new look. Main
ingredients: new design and an improved
information structure stressing findability, user-
friendliness and social media.

Digitaal roosteren
Zaalplanning en roosteren verloopt straks volledig
digitaal. Veranderingen in curricula kunnen
makkelijker worden omgezet naar benodigde
aantallen en soorten zalen met een nieuwe
simulatietool. Na een proef in het collegejaar
2014/2015 moet het systeem vanaf het collegejaar
2015/2016 EUR-breed draaien.

Digital timetabling Room planning and
timetabling will soon be entirely digital. Using a
new simulation tool, it will be easier to translate
curriculum changes in the numbers and types of
lecture rooms required. After a pilot phase in the
academic year 2014/2015, the system should be
running EUR-wide as of 2015/2016.

Internationale marketing
Waar liggen de kansen voor internationale
groei voor EUR-opleidingen? De EUR werkt
aan instrumenten om meer buitenlandse
studenten te werven. Denk aan landingspagina’s
op www.eur.nl in andere talen dan Engels en
Nederlands.

International marketing Exploring the
opportunities for international growth of study
programmes offered by the EUR. The university
is developing tools to attract greater numbers
of foreign students – such as landing pages
on www.eur.nl in languages other than
English and Dutch.

BV2013… EN VERDER
Met de afsluiting van BV2013 is de klus nog niet geklaard. Verschillende projecten
lopen door. Deze verbeteringen kun je nog verwachten in de nabije toekomst.

BV2013… and beyond  Although BV2013 has now been concluded, that does not mean the
work is done. Various projects are continuing. Within the not too distant future, the following
improvements can be expected:

www.eur.nl/bv2013

[advertorial]
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With their traditions, cultures, and clubhouses, the stu-
dent associations represent a big part of the lives of many 
Dutch students. Internationals, on the other hand, are 
practically oblivious of these communities, apart from 
during Eurekaweek. Take Dimitar Velichkov, for example. 
Having lived in a student dormitory in his American-in-
fluenced high school, Dimitar was curious about the local 
fraternities and was eager to experience them himself. He 
attended Eurekaweek to find out more, and visited all the 
student associations. “I didn’t miss a single day,” the first 
year IBCoM student confesses. He quickly realised, how-
ever, that all the student associations had but one selling 
point: “Come to our house, we’re gonna have the wildest 
party tonight.” From experience, Dimitar also feels that 
Dutch students usually ignore the fact that he doesn’t 
speak Dutch, and he has often had to deal with not under-
standing the people around him.

Making the rounds
A survey held among the six major student associations 
quickly reveals the numbers: internationals are barely 
represented, and the focus remains very much on Dutch 
students and Dutch culture. At Laurentius, for example, 
only a couple of students come from a fully international 
background. Niels Boerkamp, president of the associa-
tion, believes that language is the biggest barrier prevent-
ing internationals from joining them. He feels that the 
university as well as organisations such as KASEUR, 
which represents cultural student associations in Rotter-
dam, should play a greater role. However, Niels is open to, 
for example, hosting parties organised by EFR and STAR. 
In addition, he is considering appointing an International 
Board of Advisors to look after the interests of interna-
tionals.
RSC takes the issue of internationalisation to heart, but 
likewise believes that student associations are not the an-
swer. Its president, Leonard Stigt, feels that the interna-
tional network belongs at the university. However, the 
Corps, as the association is commonly known, does boast 

the Hermes International Committee, which organises 
the Hermes International Party several times a year and 
aims to bring internationals closer to the Dutch students. 
A new initiative, Bikini Fridays, will also allow interna-
tionals to get to know the RSC and introduce them to its 
Bikini Club. One challenge, however, is that potential 
members have to arrive in August to be considered for 
membership, and this is sometimes tricky for the interna-
tionals who often only arrive later in the month.
SSR-Rotterdam’s Nina Orlic feels that it is important for 
the various stakeholders, such as study associations and 
international student organisations, to collaborate. She 
attributes the recent dwindling membership rates of stu-
dent associations to the EUR’s Nominaal is Normaal 
(N=N) policy, which has caused a migration of students to 
study associations instead. Nina believes the key lies in 
Eurekaweek, when students are new to the city and can 
therefore learn about Dutch culture in order to integrate 
better. Organisations such as ESN could act as a bridge to 
facilitate this integration.

Long-term process
Integrating, however, is not always easy. Marlena Fishell 
had a lot of fun visiting all the different associations dur-
ing Eurekaweek this past summer, but ultimately decided 
not to join any of them. Born and raised in the United 
States but with one Dutch parent, Marlena speaks the 
language moderately well. Even though she had a good 
experience and felt welcome, she found one particular in-
cident a turn-off. “I went to the parties with someone who 
only spoke English and I didn’t like how everyone was 
completely uninterested in having her as a member once 
they realised she only spoke English,” Marlena explains. 
Student associations, it seems, are not too enthusiastic 
about the internationals.
But are student associations responsible for stimulating 
such exchanges? Annick Jansen, president of the all-fe-
male RVSV, feels that the issue lies with the fact that in-
ternational students often stick together, and usually only 
stay in the city for the duration of their study. “We cater to 
all students, international or not, especially during Eu-
rekaweek, but internationals need to want to be part of the 
community,” she says. Annick sees internationalisation 
as a long-term process and feels that it will take some 
years before it is implemented across the board, among 
all stakeholders.
The departure of students, however, does not only affect 
the international crowd. RSG has observed the same 
problem happening with many Dutch students, who leave 
to other cities after graduation. Kees van Dijk, president 
of the association, is sceptical about internationals in 
such associations, as he feels these associations are tradi-
tionally very Dutch-oriented. He sees international stu-
dent organisations as being better able to cater to the 
needs of international students. 
It is clear that even though some Dutch student associa-
tions are open to welcoming internationals, the nature of 
their organisations makes this difficult. It remains to be 
seen whether these associations will have a greater role to 
play in internationalisation in the future. 

Internationals oblivious 
of Dutch student associations

Erasmus University prides itself on its multicultural character. Just take a 
short walk around campus and you will easily hear several different 
languages being spoken by our international crowd. Still, internationals are 
barely represented at student associations or gezelligheidsvereningingen. 
Why? text Gaffar Rampage photography Ronald van den Heerik
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL ROTTERDAM
The Netherlands’ largest film festi-
val is featured in Rotterdam every 
year, and is known as the Inter-
national Film Festival Rotterdam 
(IFFR). More than a mere screening 
of a diverse selection of films, the 
festival is also the grounds upon 
which more than 2.500 film pro-
fessionals from The Netherlands 
and abroad gather every year. In 
addition, IFFR features talk shows, 
drinks, music, and parties. In the 
run up to the European elections 
2014, this year’s theme is ‘The State 
of Europe’, facilitating reflection on 
the future of Europe.
www.filmfestivalrotterdam.com

PANCAKE SPECIAL
Almost every country on the globe 
has developed its own version of 
this delicious dish, it seems. The 
Americans like their typical pan-
cakes small in size, yet a lot thicker 
than the French like their crêpes. 
Translated to Dutch pancake be-

comes ‘Pannenkoek’- a dish that 
has become so immensely popu-
lar throughout The Netherlands 
that specialized restaurants were 
invented in order to serve ‘authen-
tic’ ones. RAAF, located just south 
of the Erasmus bridge, serves as 
much pancakes as you can eat for 
only 6 euros on January 25th, start-
ing at 4.30 pm.
raafrotterdam.nl

TRIBUTE TO AN AVENUE
It is one of those avenue’s you will 
usually avoid driving on or past dur-
ing rush hour: Coolsingel. Yet, it is 
the location of several landmark 
sites; the shoppers area of Koo-
pgoot, and the weekly parties in 
Café BED are but a few names like-
ly to evoke memorable thoughts in 
the mind of many students. In hon-
or of the inextricable connection of 
the avenue to the image of Rotter-
dam, Coolsingel becomes the site 
of outdoor cinema. Until February 
9th, the outdoor exhibition ‘Tribute 
to an Avenue’ features short films 
on Coolsingel locations such as 
shop windows, or building facades.
www.sculptureinternationalrotterdam.nl/

eerbetoonaaneenavenue.php

SALSA SUNDAY
The current cloudy weather dur-
ing the two months before spring 
sets in can leave one craving for a 
tropical vibe and atmosphere. Or-
ganizing their Salsa Sunday dance 
evenings, dance school ‘Typical 
Tropical’ aims to meet this need. 
Salsa Sunday is held at January 
19th, at Grounds, near Delfshaven. 
The evening starts at 8.30 pm. 
www.grounds.nu

What do you study? 
Masters in Business and Media

Are you a dedicated student? 
You can say that, though I do not like 
putting labels on living things. 

When will you graduate?
Hopefully June 2014

What is your greatest ambition? 
Good point, I think we all ought to ask 
ourselves this question one day or 
another, especially in the society we 
live in today, where all we are 
programmed to do is to contribute to 
the economic productivity. Don’t get 
me wrong, this is not the time for me to 
criticize the capitalist state we live in, 
however we very frequently tend to not 

notice the small things surrounding us. 
Laugh at me if you want but my 
greatest ambition in life is to create a 
self-sustainable living in my beloved 
house in the countryside of Southern 
Italy, Puglia. 

What are you passionate about, I mean 
what are you absolutely crazy about? 
I am absolutely crazy about nature, in 
every form, autumn leaves, sandy 
beaches, woods on a rainy day, 
morning sunrises and warm sunsets. 
When I need that hour of freedom 
during the day I take my dog either to 
the woods or to the beach, and trust 
me when I say that it is the most 
liberating thing you can do. Nature in 
every way is what ticks me, and I will 
do everything I can to fulfil my dream 

to go back to the heart warming lands 
of Puglia and start up my own 
business. Once you fuse what you 
really love with what we are expected 
to do by society, I believe we will be 
able to achieve happiness.

Jeans or skirt?
Definitely a good pair of high waste 
skinny jeans

Stilettos or Allstars?
Did you ever try to walk a mile in 
stillettos? The pain is just pure 
masochism, definitely All Stars.

Tea or coffee? 
Espresso!

HP

Name: 
Francesca Gianfiglio

Nationality: Italian
Age: 22

GOING 
DUTCH



Theoretisch filosoof F.A. Muller 

“Ik heb vrijwel alles gelezen van mijn collega op 
Princeton University, Bastiaan Cornelis van 
Fraassen, geboren in Zeeland. Hij voerde het 
onderscheid in tussen proposities aanvaarden 
en denken dat ze waar zijn, dat wil zeggen ze 
geloven. Op basis daarvan heeft hij een subtiel 
doxastisch beleid voorgesteld om de eeuwen-
oude vraag te beantwoorden: wat te geloven?”

CONSULT
“Kun je even naar dat plekje bij mijn oor kijken Daniël? Het is 
toch niks ergs hè?” Niet wetend dat ik tijdens mijn voorlopi-
ge medische carrière nog maar twee colleges over dermato-
logie heb gehad, vroeg mijn moeder me laatst weer eens om 
medisch advies. Mijn antwoord: “Als je je zorgen maakt, dan 
moet je de dermatoloog bellen.”
Het is een bekend fenomeen dat je als arts in spe regelma-
tig om medisch advies wordt gevraagd. Zo ook in mijn geval, 
want behalve mijn moeder, weten een hoop anderen dat 
ik later dokter word. Sommigen maken graag gebruik van 
een gratis consult, bij voorkeur aan de borreltafel. Met een 
biertje in de hand en kauwend op een bitterbal, wordt er ge-
rekend op mijn deskundige oordeel. Van die deskundigheid is 
de hulpbehoevende persoon in kwestie zekerder dan ikzelf. 
Want met een basis van tweeënhalf jaar geneeskunde ben 
ik soms net in staat om het onderscheid te maken tussen 
‘zo'n knobbel zit op ieder lichaam’ en ‘je kan allicht even bij 
de huisarts langsgaan’. Echter, harde diagnoses weiger ik te 
stellen. Enerzijds omdat ik niet de betweter uit wil hangen, 
en anderzijds omdat ik gewoon niet weet wat er precies aan 
scheelt. 
Mensen die ik goed ken wil ik daarentegen nog wel eens 
in de maling nemen. Als er aan mij gevraagd wordt of een 
bloeddruk van 122 over 75 goed is, kijk ik ze met grote ogen 
aan en doe alsof ik enorm schrik. Om ze vervolgens na hun 
spontane hartverzakking uit te leggen dat het bijna een 
voorbeeldbloeddruk is. Humor blijkt ook de beste methode 
te zijn om mezelf te beschermen tegen het imago van gratis 
medisch orakel. De beste tip ooit kwam van een professor, 
die bij een spontaan consult in de supermarkt antwoordde 
met: ‘Kleed u zich maar even uit, dan kijk ik meteen even.’ 

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Ik ben een Turkse man 

en die hebben nou 

eenmaal meer haar dan 

Nederlandse mannen. 

Dus met de tondeuse 

houd ik de boel een 

beetje netjes.”

“Dit beeldje heb ik van 

mijn zusje gekregen. 

Zij betekent veel voor 

mij. Vroeger waren we 

als water en vuur, 

maar sinds ik uit huis 

ben, is ons contact 

veel beter.”

“Deze bril vond ik in de 

uitverkoop. Hij was 

maar 40 euro, inclusief 

glazen. Overdag draag 

ik vaak lenzen, maar 

daar worden mijn ogen 

zo droog van.”

Cagdas Aydin (23)
Student Sociologie

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl. “Ik ben modebewust en ik vind het 
leuk om doordeweeks naar Zara te gaan om 
te kijken of er nieuwe kleding is. Daarnaast 
ben ik gek op lekker eten; daar geef ik 
misschien wel het meeste geld aan uit. Ik 
woon zelfstandig en als ik kook, ben ik rond 
de zes euro kwijt. Als ik een pasta eet bij 
Vapiano ben ik dat ook kwijt, maar dan hoef 
ik niet af te wassen.”

Familieman. “Ik woon al drie jaar op mezelf, 
maar omdat ik momenteel veel werk, woon 
ik doordeweeks bij mijn ouders. Eigenlijk 
om twee redenen: het is een stukje 
comfort – mijn ouders smeren nog steeds 
brood voor me als ik ga werken – maar 
vooral omdat ik het gezellig vind. Ik 
miste mijn familie en daarom vind 
ik het fijn om nu meer bij ze te 
zijn. In mijn vriendenkring was ik 
een van de eersten die op zichzelf 
ging wonen, dus het was bij mij 
elke week feest. Ik heb drie 
jaar lang geleefd als een 
rockster, zonder verant-
woording te hoeven 
afleggen aan iemand. Nu 
is het tijd voor een 
rustigere periode, met de 
mensen die belangrijk 
voor me zijn.”

Australië. “Op dit moment 
heb ik geen colleges en 
daardoor kan ik veel 
werken als verkoper bij 
Essent. In april moet ik weer 
beginnen op de universiteit en ik 
wil vóór die tijd nog graag een reis 
maken naar Australië. Ik heb daar 
verre familie wonen die ik nog 
nooit heb gezien. Zo’n reis lijkt mij 
heel tof. Je kunt daar surfen of de 
hele dag met koalaberen knuffelen. 

In Melbourne woont een achternichtje van 
mij en via Facebook heb ik haar beter leren 
kennen. Zij wilt ook graag naar Nederland 
komen, dus ik hoop op een leuke uitwisse-
ling.” 

Vasten. “Ik ben aleviet. Het alevitisme is 
een Islamitische stroming uit Turkije die 
vrijer is dan bijvoorbeeld de soennitische. 
Mannen en vrouwen bidden bijvoorbeeld 
met elkaar en het vasten is ook anders. 
Thuis met mijn ouders deden we niet aan 
vasten, maar ik heb zelf een keer meege-
daan met de ramadan. Ik werkte toen in 
een callcenter met veel Marokkanen en 
Turken en het was een geweldige ervaring. 
Elke dag keek ik uit naar het moment dat er 
gegeten mocht worden. Al het voedsel 
werd met elkaar gedeeld en iedereen at 
met elkaar. Voor mij was het een 
eenmalige ervaring, maar ik had het niet 

willen missen.” 
CM (fotografie: RvdH)

Motorjack: H&M
T-shirt: Geen idee
Broek: Zara
Schoenen: Timberland

DE INSPIRATOR VAN 

“Mijn moeder heeft 

veel van deze glazen 

ogen, die bescher-

ming bieden. In 

Turkije zie je ze 

overal. Deze heb ik 

meegenomen van 

een vakantie in 

Tunesië.”




