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Hoera internationaal!
Alle colleges in het Engels op een universiteit in het kleine Nederland, lijkt een logische 
stap. De werkgroep Internationalisering stelt voor dit in te voeren in het derde jaar van de 
bacheloropleidingen. Een universiteit die zich afficheert als ‘internationaal’ is het min of 
meer aan zijn stand verplicht. Voor de hoger opgeleide student is het bijna vanzelfsprekend 
dat hij later uit de voeten kan in het Engels. En als het de komst van buitenlandse studen-
ten bevordert is dat alleen maar een verrijking voor de universiteit en haar populatie. Maar 
ingrijpend is het wel - als het doorgaat - ook al heeft de EUR al veel Engelstalige opleidin-
gen. Docenten moeten worden bijgeschoold en niet elk vak leent zich ervoor. Maar zou het 
voor studenten zo’n grote stap zijn? Zij moeten al veel Engelstalige boeken lezen. En hun 
spreek- en schrijftaal is doorspekt met Engelse woorden, getuige een e-mail die de 
redactie deze week kreeg van een student. Vooral de zelfstandige naamwoorden waren als 
vanzelfsprekend in ‘vaktermen’, zoals ‘foodtruck’, ‘impact’, ‘suppliers’, ‘boottrapping’, 
‘entrepreneurship’, ‘license fee’, ‘recipe’. Sommige mensen zijn misschien bang dat het 
Nederlands verloren gaat. Zolang buitenlandse studenten die in Nederland willen werken, 
Nederlandse les gaan volgen - dit gebeurt ook - zal dat wel meevallen. En als volgende stap 
is het dan voor studenten alleen maar makkelijk als ze meteen vanaf hun eerste jaar 
college in het Engels krijgen. Dan hoeven ze niet na twee jaar de omslag naar het Engels te 
maken. Want dat is eigenlijk onlogisch.

Petra Merkx
Waarnemend hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
merkx@em.eur.nl
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UITVERGROOT

NETwERkEN Op NIVEaU  
Dineren in een sfeervolle ambiance: 
dat konden studenten dinsdag 9 april 
tijdens het Company Diner in het 
Wereldmuseum in Rotterdam. Het 
etentje op stand was onderdeel van 
de EFR-Business Week 2013, het jaar-
lijks terugkerende evenement om 
economiestudenten kennis te laten 
maken met potentiële werkgevers. 
Zoals altijd stond de week bol van de 
activiteiten, beginnend met de immer 
onderhoudende Opening Day en naar 
goed gebruik afsluitend met een 
grootse Party. GvdE (foto: Lw)
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Revolutie in de journalistiek
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De Correspondent, het nieuwe journalistie-
ke platform van voormalig nrc.next-hoofdre-
dacteur Rob Wijnberg, had binnen acht da-
gen een miljoen euro bij elkaar. Dat is een 
hele prestatie toch? “Je ziet hoe makkelijk het 
is om online iets te beginnen. Er is geen krant 
die kan overleven met maar 15 duizend abon-
nees. Maar zonder al die overhead – drukper-
sen, distributie, een heel netwerk van journa-
listen – heb je aan een klein publiek genoeg. 
Er zijn kennelijk genoeg mensen die zestig eu-
ro per jaar willen betalen voor de belofte van 
kwaliteitsjournalistiek. Ook al is dat een elite.”

De boodschap is: we gaan een revolutie ont-
ketenen in de journalistiek. Is dat nodig? 
“Nieuws is een commodity geworden, een 
merkloos artikel waarvan het niet uitmaakt of 
je dat via Facebook of NU.nl consumeert. 
Overal op internet vind je korte, gratis berich-
ten van persbureaus als Reuters en het ANP. 
Het is een race to the bottom. De Correspon-
dent zegt: de kwaliteit van de journalistiek 
moet omhoog. Het gaat hen niet om de laatste 
persconferentie, maar om het achterliggende 
verhaal. Niet het hijgerige nieuws dat de AOW 
naar beneden gaat of dat de studiefinanciering 
wordt afgeschaft, maar een analyse over de 
herijking van de sociale welvaartsstaat. Ze 
zeggen: we moeten weer de diepte in.”

Dat klinkt mooi. Maar is dat niet precies wat 
kwaliteitsmedia nu ook al doen? “Het niveau 
van de Nederlandse journalistiek vind ik vrij 
bedroevend. Alles draait om de waan van de 
dag. Als Rutte en Wilders bekvechten in de 
Tweede Kamer – ‘Doe eens normaal man’, ‘Doe 
zelf normaal’ – staat het de volgende dag op 
alle voorpagina’s. Dan schrijven de NRC en de 
Volkskrant, toch de twee Nederlandse kwali-
teitskranten, over ‘de verruwing van het taalge-
bruik’. Terwijl op dat moment het grootste be-
zuinigingspakket ooit door het parlement werd 
geloodst. Daar hoor je niemand over.”

De Correspondent heeft mensen binnenge-
haald als Henk Hofland, Arnon Grunberg, 
Rob Wijnberg, Femke Halsema, Jelle Brandt 
Corstius en Joris Luyendijk. Die werken nu 
toch gewoon voor de kranten en tijdschriften 
waar zo op wordt afgegeven? “Het is de Am-
sterdamse grachtengordel-elite, dat klopt. 
Maar die opereren nu in het keurslijf van een 
dagblad of tijdschrift. Met een beperkt aantal 
woorden, met een vastliggende opmaak. Kran-
ten hebben een legacy en moeten rekening 
houden met een groot publiek. Daar heb je bij 
een kleinschalig initiatief als De Correspon-
dent geen last van. Ik hoop wel dat ze niet blij-
ven hangen in die links-liberale hoek.”

De namen van journalisten lijken steeds be-
langrijker te worden. Bij The Post Online, de 
opvolger van De Jaap, moeten auteurs hun 
eigen marketing doen. De Nieuwe Pers 
werkt zelfs volgens een formule waarbij je je 
niet abonneert op het medium, maar op het 
kanaal van een journalist. Worden journa-
listen een soort popsterren? “Mensen gaan 
zich steeds meer oriënteren op personen. In 
Nederland zijn eigenlijk geen sterke journalis-
tieke merken meer. NRC? Dat is voor mij geen 
kwaliteitsgarantie. De Volkskrant? Zal wel. 
Mensen worden de nieuwe merken. Iemand als 
Joris Luyendijk, die nu voor The Guardian de 
Londense bankwereld beschrijft, daar heb ik 
wel vertrouwen in. Laat hem maar eens uitzoe-
ken hoe het zover heeft kunnen komen dat wij 
in Nederland per hoofd van de bevolking zo’n 
enorm hoge schuld hebben.”

Jan de Jong, directeur van de NOS, noemde 
het de ‘ver-ik-vind-ualisering’ van de jour-
nalistiek. “Als ze érgens de nadruk leggen 
op personalities, is het wel bij de NOS. Toen 
Sacha de Boer afscheid nam was het zoge-
naamd wereldnieuws.”

Onderzoeksjournalistiek is het magische 
woord bij nieuwe journalistieke initiatieven. 
Dat betekent: maandenlang onderzoek 
doen, dossiers doorspitten en eindeloos 
WOB-verzoeken indienen. Redt De Corres-
pondent dat met een miljoen? “Een krant na-
bouwen lukt niet, maar je kunt elke week een 
paar hele mooie artikelen publiceren.” 

Een andere vorm van journalistieke innova-
tie is de mecenaatconstructie die het finan-

Matthijs Leendertse (1976) 
is onderzoeker, ondernemer 
en docent. Hij is verbonden 
aan de Erasmus School of 
History, Culture & Communi-
cation (ESHCC) en doet on-
derzoek naar nieuwe ver-
dienmodellen, trends, beleid 
en de invloed van nieuwe 
technologie in de media-in-
dustrie. Hij werkte voor TNO 
en is oprichter van ELM Con-
cepts, een bedrijf dat zich 
bezighoudt met E-Learning 
en media-innovatie. 

Vijftienduizend abonnees voor een journalistiek platform dat nog niet eens 
bestaat. Is er met De Correspondent dan eindelijk een verdienmodel gevon-
den voor online kwaliteitsmedia? Matthijs Leendertse: ‘Mijn studenten lezen 
echt geen kranten meer.’ 
tekst Geert Maarse
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ciële onderzoeksplatform Follow the Money 
heeft gelanceerd. Kunnen we daar veel van 
verwachten? “In Amerika is dat een heel ge-
bruikelijk model: vermogende particulieren 
die geld geven om de democratie te bewaken. 
Maar in Nederland zijn we daar niet zo happig 
op. Dat zit in de cultuur, in heel Europa trou-
wens. Het idee is: daar betalen we toch belas-
ting voor? Misschien dat het verandert nu de 
overheid zich wat terugtrekt. Maar ik zou daar 
niet al te veel van verwachten.”

Er is de afgelopen jaren veel gespeculeerd 
over het einde van kranten. Wat zouden be-
drijven als NRC Media en De Persgroep 
kunnen doen om overeind te blijven? “Kran-
ten kunnen niet zomaar zeggen: we gaan al-
leen nog online. Dan raak je heel veel geld en 
abonnees kwijt. Je moet dus opboksen tegen 
nieuwe partijen die dat wel kunnen. Mediabe-
drijven moeten zich duidelijker gaan positio-
neren. De Telegraaf doet dat heel goed, met 
zijn actiejournalistiek. In koeienletters ‘Marx 
Rutte’ op de voorpagina. Back to the old days.”

Of ze maken eindelijk een keer een goede 
app. Nu krijg je op je iPad een pdf-versie van 

de papieren krant te lezen. “Het grootste 
probleem is dat krantenmensen niet naden-
ken over de vraag wat hun meerwaarde nog 
is. Wat ben je meer dan iemand die een mooi 
artikel kan schrijven? De scheidslijnen tussen 
verschillende mediavormen zijn aan het ver-
dwijnen. Het best gelezen online product van 
de New York Times was tevens het langste 
verhaal ooit, maar doorspekt met prachtige 
foto’s en video-interviews. Het kan dus wel. 
De enige Nederlandse krant die een fatsoen-
lijke app heeft, is De Telegraaf. Heel visueel, 
ook met elke dag een Telegraafjournaal.  
Maar bij de kwaliteitskranten vinden ze  
dat moeilijk.”

Daar beseffen ze toch ook dat ze de krant 
niet alleen maken voor zestigplussers? “Ze 
zijn hard op weg om een babyboom-medium 
te worden: de Omroep Max van nieuwsland. 
Ik ben pas 36, maar toen ik ging studeren, 
liep iedereen nog met een NRC of Volkskrant 
onder zijn arm. Onder mijn studenten moet ik 
nu hard zoeken naar iemand met een krante-
nabonnement. Het lastige is dat de uitgeefwe-
reld in razend tempo verandert. Er is een 
hoop geld geïnvesteerd in ontwikkelingen die 

later op niets uit bleken te lopen: Wap-sites, 
kranten op televisie, Hyves. Ze kunnen nu wel 
een mooie app voor de iPad ontwikkelen, 
maar binnenkort loopt alles via HTML-5 sites: 
apps die in je internetbrowser draaien. En 
dan is ook nog eens niet duidelijk hoe je in 
zo’n klein taalgebied online geld kunt verdie-
nen. The Guardian, de krant die een van de 
best bezochte nieuwssites heeft, krijgt veel 
makkelijker een online business case rond.”

Waar haal jij je dagelijkse dosis nieuws nu 
vandaan? “Ik vind Zite een hele fijne app. 
Der Spiegel lees ik veel, die heeft fantastische 
verhalen over de achtergronden van de euro-
crisis, ook in het Engels. The New Yorker doet 
het net als The Guardian online heel goed. En 
ik gebruik veel sociale media. Al ben ik ook 
wel weer een beetje klaar met Twitter.”

Is dat niet het probleem: het gaat zo snel 
dat je niet meer weet waar je als bedrijf op 
moet inzetten? “De wereld wordt steeds meer 
een Japanse supermarkt. Trends volgen el-
kaar steeds sneller op. Voorbeeld: in Japan is 
koude koffie heel populair. Bij ons zou dat 
dan jaren achtereen van Starbucks en Douwe 
Egberts zijn. In Japan niet. Daar willen ze elk 
jaar een nieuw merk. Precies hetzelfde drank-
je, maar in een nieuw blikje. De ene hype na 
de andere. Journalisten zijn vaak opgeleid 
met het romantische beeld van iemand die 
een lang verhaal schrijft. Dat is voorbij. Je 
moet van de ene ontwikkeling in de andere 
kunnen springen.” 

‘Het niveau van de Nederlandse journalis-
tiek vind ik vrij bedroevend. Alles draait 
om de waan van de dag’ > Matthijs Leendertse



plankjes en een halve boekenkast: daar moeten me-
dewerkers van de Faculteit der Sociale Wetenschap-
pen het van hun baas Van der Molen mee doen, straks 
na de verhuizing naar het T-gebouw. 74 bestuurskun-
digen en sociologen ondertekenden een petitie waarin 
zij vragen of  het bouwteam wel begrijpt waar weten-
schappers mee bezig zijn. GvdE
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Onderwijs

EUR ‘internationaal’? Dan ook 
alle colleges in het Engels

Onderwijs

De instantie die het Nederlandse onderwijs 
beoordeelt, de NVAO, stelde vorig jaar vast 
dat de EUR zich profileert als ‘internationaal’, 
maar dat daar in de praktijk te weinig van te 
merken is. En dan met name in het onderwijs. 
Het onderzoek is wel internationaal georiën-
teerd. Een werkgroep onder leiding van Adri 
Meijdam, executive director van de opleiding 
International Business Administration, heeft 
onderzoek gedaan en komt nu met voorstel-
len. 
Er komen wel veel buitenlandse studenten 
naar Rotterdam om de Engelstalige masters te 
volgen, maar voor de bachelors geldt dit niet. 
“Bij bachelors waar wél in het Engels college 
wordt gegeven, zorgt dit voor een grote inter-
nationale toestroom”, zegt Meijdam. Ook gaan 
er te weinig Rotterdamse studenten naar het 
buitenland. De werkgroep stelt daarom onder 
meer voor om de minor in het derde jaar an-
ders vorm te geven, waardoor studenten mak-

kelijker een semester in het buitenland kun-
nen volgen. Of er andere redenen zijn waarom 
de EUR-student liever thuisblijft, gaat de 
werkgroep nog onderzoeken. “Het zou bij-
voorbeeld een inkomenskwestie kunnen zijn. 
Als dat zo is, zou het op zijn minst terecht zijn 
als deze studenten financiële hulp krijgen.”  
De werkgroep heeft met alle faculteiten ge-
sproken over de plannen. “Er ligt nu een be-
leidsvoorstel dat onder meer door het bestuur, 
de instellingsdirecteuren en de U-raad wordt 
besproken. Als zij een richting hebben geko-
zen, komt de werkgroep voor de zomer met 
een Policy Plan Internationalization. Wan-
neer krijgt de EUR-student dan college in het 
Engels? Meijdam verwacht dat dit binnen en-
kele jaren het geval kan zijn. “De student die 
hier begint, moet daar wel op tijd voorlichting 
over kunnen krijgen. En als tussenstap kun-
nen we wel alvast waar dit mogelijk is minors 
in het Engels gaan geven.” PM

Het derde jaar van de bachelor alleen nog in het Engels: dan wordt de Erasmus Universiteit 
pas echt ‘internationaal’. Het is één van de aanbevelingen van de werkgroep Internationali-
sering.  

Univeristeitsraad 
positief over N=N, 
onder voorwaarden
De Universiteitsraad adviseert het Col-
lege van Bestuur positief over het uni-
versiteitsbreed invoeren van Nominaal = 
Normaal, waarbij studenten alle zestig 
studiepunten moeten halen in het eerste 
jaar.

Dit jaar loopt op bijna alle faculteiten een 
pilot van Nominaal=Normaal (N=N). Eer-
stejaars moeten alle zestig studiepunten 
halen, mogen onvoldoendes compenseren, 
hebben minder herkansingen, en krijgen 
activerend onderwijs. Het College van Be-
stuur wil het systeem vanaf september op 
alle faculteiten invoeren. De U-raad steunt 
het plan, zo staat in het advies. De raad 
vraagt het college wel om faculteiten die er 
niet klaar voor menen te zijn, niet te dwin-
gen tot invoering.
Verder stelt de raad enkele aanpassingen 
voor. Zo mogen studenten niet een ongeli-
miteerd aantal onvoldoendes compense-
ren, zoals nu op sommige faculteiten wél 
mogelijk is. Er moet een uitzondering ko-
men voor studenten met twee studies. En 
wie een onvoldoende wil en kan herkansen, 
moet dat mogen, ook als dit niet noodzake-
lijk is door compensatie. De universiteits-
raad wil bovendien liever niet dat N=N 
wordt gecombineerd met punteneisen in 
latere jaren.
Met het advies van de universiteitsraad is 
de generieke invoering van N=N niet hele-
maal beklonken. De raden van de verschil-
lende faculteiten moeten zich hierover nog 
buigen.  MF

CijFer3

Proosten op de overwinning
Het team van het Rotterdamsch Studenten Corps viert de overwinning van de Excelsior Nau-
taDutilh Studentencup 2013. De tweede editie van het voetbaltoernooi voor Rotterdams grootste 
studie- en studentenverenigingen vond plaats op maandag 8 april. Op de velden van de Kra-
lingse voetbalclub versloeg het RSC in de finale het Econometrisch Dispuut, de grote verrassing 
van het toernooi, met 3-1. TF



Maarten Frens hOOFd 
University COllege
Maarten Frens, coördinator van het ba-
chelorprogramma bij Geneeskunde, 
wordt de eerste bouwdecaan van het 
Erasmus University College (EUC). Dat 
werd tijdens de proefstudeerdag van 
het EUC, donderdag 28 maart, beves-
tigd. De hersenprofessor maakt al twee 
jaar deel uit van de groep die betrok-
ken is bij het oprichten van deze multi-
disciplinaire opleiding. De prestigieu-
ze nieuwe opleiding start in september, 
in de binnenstad. Frens noemt het op-
zetten van de nieuwe opleiding ‘span-
nend, maar volstrekt in de goede zin 
van het woord’. TF

exCelsiOr en eUr werken 
saMen
Erasmus Sport, voetbalclub Excelsior 
en de Erasmus Universiteit hebben op 
10 april, na afloop van de NautaDutilh 
Studentencup, een convenant onderte-
kend dat de samenwerking tussen de 
organisaties moet bezegelen. Daarin 
staat op welke gebieden de partijen al 
samenwerken, en waar die kan worden 
uitgebreid. Wederzijdse promotie, het 
uitwisselen van faciliteiten, kennis en 
toekomstvisie vormen de pijlers voor 
de samenwerking. Dat varieert van stu-
dentenverenigingen die het Kralingse 
voetbalveld gebruiken, gezamenlijke 
online communicatie, tot stages bij het 
leercentrum Playing for Succes Excel-
sior. TF

vrOUwelijke FilOsOFen 
verenigen ziCh
Er zijn te weinig vrouwelijke filosofen 
te vinden op hoge universitaire posi-
ties, als sprekers op congressen en in 
filosofiehandboeken, terwijl ze er wel 
zijn. Om dat te veranderen is vorige 
week SWIP.NL opgericht, een vakorga-
nisatie ter behartiging van de belangen 
van vrouwelijke filosofen aan universi-
teiten. De Society for Women in Philo-
sophy heeft als doel de zichtbaarheid 
van vrouwen in de filosofie te vergoten, 
barrières weg te nemen en te proteste-
ren tegen discriminatie van vrouwelij-
ke filosofen. TL

kOrtaF

CAMPUS

Wat: Bijeenkomst over de samenwerking 
tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft 
en de EUR
Waar: Aula TU Delft
Wanneer: maandag 8 april, 10.00 uur

Het was al weer een tijd geleden dat we iets 
hadden gehoord over LDE, het samenwer-
kingsverband tussen de Universiteit Leiden, 
de TU Delft en de Erasmus Universiteit. Op 
een paar onbegrijpelijke tweets van @PvdMM 
na, was het nagenoeg stil rond het project dat 
vorig jaar zo veel ophef onder studenten en 
medewerkers veroorzaakte. Hoog tijd voor 
een overzicht van de stand van zaken tijdens 
een bijeenkomst voor het personeel en de 
studenten van de drie partneruniversiteiten. 
In de aula van de TU Delft, waar slechts 10 
procent van de 1500 stoelen was gevuld, wer-
den geïnteresseerden getrakteerd op presen-
taties van de onderzoeksinitiatieven en een 
paneldiscussie tussen de bestuursleden.
Eerdere angsten voor een snelle fusie van de 
Randstedelijke universiteiten lijken onge-
grond. Het woord ‘fusie’ viel wel, zij het met 
enig voorbehouden. Een van de scenario’s 
is dat delen van de drie universiteiten over 
twintig jaar zijn gefuseerd, mocht dat nodig 
blijken, aldus de Delftse collegevoorzitter 
Dirk Jan van den Berg. Laten we het vooral 
niet al te snel van bovenaf opleggen, is de 

houding van de aanwezige bestuurders. “Top 
led, bottom fed”, is het uitgedragen adagium.
Eens te meer werd duidelijk waarom ver-
regaande samenwerking wel gewenst is: 
Horizon 2020 staat op stapel: het nieuwe 
Europese financieringsprogramma voor on-
derzoek en innovatie belooft een zak geld 
van ruim 80 miljard euro. Met de Medical 
Delta als beste jongetje van de klas en groot 
voorbeeld, moeten acht andere gezamenlijke 
onderzoeksinitiatieven meedingen naar het 
Europese onderzoeksgeld. Vier centra – Go-
vernance, Education & Learning, Sustainabi-
lity, en Global Heritage & Development – en 
vier thema’s – Economic & Financial Gover-
nance in the European Union, Safety & Secu-
rity, Metropolis & Mainport en Innovation & 
Technology Networks with Africa – vormen 
de huidige basis voor LDE.
Geld binnenhalen met toegepast onder-
zoek is duidelijk het doel. Maar waar blijft 
het onderwijs in dit verhaal? De aanwezige 
studenten waren zichtbaar teleurgesteld dat 
er niets is gedaan met de ideeën die studen-
ten van de drie universiteiten in een aantal 
bijeenkomsten hebben ontwikkeld, zoals 
het opzetten van een gezamenlijk honours 
programma. Dat is er tot op heden nog een 
beetje bij ingeschoten, gaven ook de bestuur-
ders toe. 
             Tim Ficheroux

Oeps, we zijn de studenten vergeten
aChteraF
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Van Zwanenmeer tot Dirty Dancing
Studentes van de Modern Jazz Dance Group van Erasmus Sport dansen op ‘Zion’ van Lauryn Hill. 
Zij vormden de openingsact van de door Erasmus Cultuur georganiseerde Night at the Movies. 
Zeven culturele studentenverenigingen – waaronder Erasmus Studentenkoor Rotterdamsch 
Schoon, Majeur, toneelvereniging RISK en het Rotterdams Studentenorkest – presenteerden zich 
woensdag 3 april door op thema’s van films als Shrek, Westside Story en James Bond op te treden. 
De goedbezochte avond werd besloten met een hiphopgroep die uit zijn dak ging op de Black 
Eyed Peas-versie van het nummer ‘Time of my life’ uit de film Dirty Dancing.  GvdE (foto: LW)
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45-punteneis voor tweedejaars 
rechten
Tweedejaars rechtenstudenten moeten vanaf september minimaal 45 studiepunten ha-
len om door te mogen gaan naar het derde jaar. Ze krijgen twee herkansingen. De facul-
teitsraad heeft hier op 3 april mee ingestemd. 

De norm moet voorkomen dat studenten na 
het eerste jaar, waarin zij zestig punten 
moeten halen, ‘inzakken’. Bovendien vra-
gen vakken in het tweede en derde jaar 
voorkennis van eerdere jaren. Met het in-
stellen van een voortgangsnorm zorgt de 
faculteit dat studenten het programma in 
de gewenste volgorde doorlopen. Studen-
ten die de 45 punten niet het tweede jaar 
halen, mogen niet door naar het derde ba-
chelorjaar. Zij moeten de openstaande vak-
ken eerst alsnog halen. Reeds behaalde 
vakken blijven geldig. En studenten wor-
den niet weggestuurd, zoals in het eerste 
jaar.
Tijdens de vergadering van de faculteits-
raad vlogen diverse varianten van een 
voortgangseis over tafel. Na twee schorsin-
gen besloot de raad tot een norm van 45 
studiepunten met twee herkansingen. De 
raad adviseert bovendien dat studenten 
binnen de 45 punten een vijf mogen com-
penseren met een vergelijkbaar vak. Dat 
besluit is aan de Examencommissie.
Op verzoek van de studenten in de raad on-
derzoekt het faculteitsbestuur de moge-
lijkheden een uitzonderingsbepaling voor 

studenten met een bestuursfunctie op te 
nemen. 
Terugkerende vraag in de vergadering was 
wat te doen met studenten in het derde jaar 
die nog tweedejaars vakken hebben open-
staan. Grotere groepen zullen aanschui-
ven bij het vrijdagmiddagonderwijs, dat 
bedoeld is voor deeltijd- en mr-drs.-stu-
denten. Gaat het om een handvol studen-
ten, dan zullen zij het vak opnieuw volgen 
binnen de tweedejaars onderwijsgroepen.
Eerstejaarsstudenten hebben sinds dit jaar 
te maken met een voortgangseis van zestig 
studiepunten, met twee herkansingen en 
eventueel vijven die door hogere punten 
gecompenseerd worden. De Erasmus 
School of Law combineert dit met intensief, 
probleemgestuurd onderwijs.
Alle maatregelen bij elkaar moeten de ren-
dementscijfers opkrikken. In het oude on-
derwijssysteem haalde slechts 26 procent 
van de studenten in vier jaar tijd de (drieja-
rige) bachelor. De faculteit is hiervoor al op 
de vingers getikt door de accreditatiecom-
missie. Doordat universiteiten geld per di-
ploma ontvangen, dreigt bovendien fors 
verlies. MF

Levens leren 
redden via 
videospel
In het Erasmus MC is een ‘serious game’ ont-
wikkeld voor jonge artsen en studenten ge-
neeskunde om zo te leren de gezondheidstoe-
stand van acuut zieke patiënten snel te beoor-
delen en eerste hulp te verlenen. In de ‘ABCDE 
game’ is een spoedeisende hulpruimte nage-
bouwd, inclusief tijdsdruk, piepende monito-
ren en de stress van acuut zieke patiënten. De 
cursist kan aan de hand van vijf scenario’s zijn 
vaardigheden opdoen. Het spel, dat alleen of 
samen met een ander kan worden gespeeld, is 
gebaseerd op de zogenoemde ABCDE-metho-
de. De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
heeft de training in deze internationaal erken-
de standaardmethode verplicht gesteld voor 
artsen en verpleegkundigen op spoedeisende 
hulpafdelingen. 
Ziekenhuizen doen de ABCDE-training tot nu 
op de traditionele manier, wat een stuk kost-
baarder is dan de virtuele. De game is onlangs 
genomineerd voor de ‘E-Learning Award’ en is 
de eerste game die door artsenorganisatie KN-
MG geaccrediteerd is. TL

130e Varsity
De Oude Vier van Skadi heeft op 
het koningsnummer van de 130e 
Varsity de derde plaats behaald. 
De boot liet op zondag 7 april de 
meeste finalisten ver achter zich, 
maar kon de teams uit Amster-
dam en Utrecht niet bijhouden. 
De Beginnelingen Vier haalden 
een eerste plaats, maar de overige 
ploegen van Skadi moeten het 
doen met de status van sterke 
middenmoter, met behaalde posi-
ties tussen de derde en zesde stek. 
Skadi ziet veel potentieel in haar 
huidige Oude Vier en verwacht 
volgend jaar een tweede plaats te 
halen en gaat het jaar daarop voor 
goud. AT (foto: Ka Chun Lo)



Elbert Stoof, organisator van Get In The 
Ring (GITR), dat namens Nederland de 
Compass Award heeft gewonnen voor 
meest innovatieve en creatieve branding 
op het Global Entrepeneurship Congress 
in Rio de Janeiro. 

Wat is Get in the Ring precies?
“GITR is een competitie waarin ondernemers 
strijden om een investeringssom van 1 miljoen 
euro voor een jury van investeerders. Get in 
the Ring bevat een groot element van show en 
spektakel, de competitie wordt als een boks-
wedstrijd neergezet. De deelnemende onder-
nemers moeten zich net rocksterren voelen.”

Welke reacties kregen jullie vanuit de andere 
landen?
“Vanuit andere,  zowel ontwikkelde als op-
komende, landen en organisaties krijgen wij 
zeer positieve reacties over Get in the Ring. 
De positieve uitstraling en het in de spotlight 
zetten van de ondernemers spreekt erg aan. 
Andere landen zien dat GITR een uniek con-
cept is met een sterke branding. Veel organi-
saties stimuleren ondernemers om aan Get in 
the Ring mee te doen omdat het een unieke 
kans is om op internationaal niveau zich te 
vergelijken met andere ondernemers.”

Hoe zijn jullie van plan de bekendheid van GITR 
onder studenten te vergroten?
“In november wordt de Global Entrepreneur-
ship Week gehouden, dus dit najaar willen 
wij het evenement flink gaan promoten. Ook 
is er bij de Economische Faculteitsvereniging 
Rotterdam (EFR) een commissie opgericht 
die zich bezig gaat houden met de organisatie 
van Get in the Ring.”

Wat zijn precies de toekomstplannen voor 
GITR?
“Dit jaar willen wij minimaal  dertig deelne-
mende landen/organisaties. Dat is bijna een 
verdubbeling van vorig jaar, maar wij denken 
dat wij dit door de publiciteit die wij, onder 
andere door de award, hebben ontvangen 
kunnen halen. Ook zien we graag dat er in 
de toekomst meer nationale finales in andere 
landen worden gehouden of een continentale 
finale in Azië of Zuid-Amerika bijvoorbeeld.” 
TF 

“Onze relatie heeft de eurocrisis 
tot nu toe overleefd. Maar mijn 
ongerustheid is niet weggenomen.”

de QUOte

> Gelukkig heeft econoom Bas Jacobs nog steeds een vriendin, zo blijkt uit een interview 
in Vrij Nederland van 30 maart 2013.
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Open Dag
Scholieren uit 4, 5 en 6 vwo bezochten op zaterdag 13 april de Open 
Dag van de Erasmus Universiteit op campus Woudestein. De studen-
ten in spe konden zich oriënteren op een bacheloropleiding, maar ook 
verdiepende programma’s volgen. Vooraf hadden zich zo’n 2500 scho-
lieren aangemeld. Speciaal voor de ouders die niets beters te doen 
hadden waren er informatiesessies over studiekeuze en wat studeren 
nu precies inhoudt. TF (foto: LW)



(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brieven- 

en opinierubriek van 

Erasmus Magazine. De pa-

gina’s staan open voor ie-

dereen die wil reageren op 

de inhoud van Erasmus 

Magazine of een opiniebij-

drage wil schrijven over 

zaken die de Erasmus 

Universiteit in de meest 

brede zin, of het hoger on-

derwijs in het algemeen 

betreffen. Anonieme bij-

dragen worden niet geac-

cepteerd. Inzenders die-

nen hun naam, adres en 

telefoonnummer of e-

mailadres bij de redactie 

bekend te maken. De re-

dactie behoudt zich het 

recht voor stukken in te 

korten, dan wel (in over-

leg) aan te passen. Wilt u 

reageren, stuur uw bijdra-

gen dan naar 

opinie@em.eur.nl 

> RSM heeft eigen Olli
Ze gingen als warme 
broodjes over de toonbank. 
Blijdorp-mascotte en figu-
rant in de Feyenoord-
reclame met Giovanni van 
Bronckhorst Olli was de 
Rotterdamse hype van de 
afgelopen maand. Dat kun-
nen wij ook, dachten ze bij 
de MBA-afdeling van de 
Rotterdam School of 
Management (RSM). Daar 
hebben ze sinds kort een 
eigen Olli: RSMie. Het is dan 
weliswaar geen olifant, 
maar het leeuwtje, altijd 
gekleed in kek RSM-shirtje, 
beleeft spannende avontu-
ren. Zo bezocht hij onlangs 
nog the Big Apple, een con-
cert van Armin van Buuren 
en ging hij op de foto met 
Queen Elizabeth. Voor meer 
avonturen van RSMie kun je 
terecht op de 
Facebookpagina RSM MBA. 
Het wachten is nog op een 

hip spotje waarin decaan 
Steef van de Velde een 
reusachtige leeuw tegen-
komt op Tinbergen Plaza.

> Erasmus chocolade-
munten
Heb jij ook plotseling ont-
zettende trek in een choco-
lade Desiderius Erasmus-
medaillion? Geen nood, 
want sinds kort is de EUR-
webshop geopend (http://
webshop.eur.nl), maar liefst 
24 uur per dag! Kijk ook 
eens bij de aanbiedingen, 
maar wees er snel bij, de 
bronzen beeldjes van 

Erasmus voor slechts 
99,50 euro gaan razend-
snel! Voor de echte fans 
zijn ook stropdassen met 
de handtekening van de 
goede man te krijgen. Zoals 
Erasmus placht te zeggen: 
‘Het ware geluk bestaat 
slechts in de illusies die 
men zich daarover maakt.’

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl
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 VAN DER SCHOT 



TIM DE MEY 

HEEFT 
DIJSSELBLOEM 
GESMURFT?
Op de veelgestelde vraag wat een filosoof zo de hele 
dag doet (en daarbij laten we gemakshalve even onder-
wijs, scriptiebegeleiding, lezingen, administratie, beleid 
en externe dienstverlening buiten beschouwing), ant-
woord ik meestal: begripsanalyse. Niet dat filosofisch 
onderzoek nooit dieper grijpt dan probleemstellingen 
als ‘wat is rechtvaardigheid?’, ‘wat is de mens?’ of ‘wat 
is goed?’. Maar toch, aan het expliciteren van de noodza-
kelijke en voldoende voorwaarden van abstracte con-
cepten zoals ‘morele verantwoordelijkheid’ en ‘kennis’, 
heeft men al gauw een dagtaak. Het blijkt vaak uiterst 
moeilijk, soms zelfs onmogelijk, om van dergelijke begrip-
pen wezensdefinities te formuleren die immuun zijn voor 
tegenvoorbeelden.
Echter, filosofen leggen de lat van ‘conceptuele helder-
heid’ alleen maar hoog voor zichzelf en het eigen jargon. 
Wanneer het over begrippen in andere disciplines gaat, 
of nog breder: over dagelijks taalgebruik, dan valt hun 
mond open van verbazing hoe soepel communicatie kan 
lopen en hoe efficiënt mensen elkaar kunnen begrijpen.
Mensen kunnen elkaar vlot begrijpen indien ze dat ook 
willen. Hoe noodzakelijk die voorwaarde is, werd afgelo-
pen maand nog maar eens mooi geïllustreerd door de 
heisa rond de vraag of Dijsselbloem in een interview met 
Reuters en The Financial Times nu wel of niet gezegd 
had dat de controversiële aanpak in Cyprus een ‘templa-
te’ of ‘blauwdruk’ was voor toekomstige reddingen in 
Europa. Bij Pauw & Witteman verdedigde Dijsselbloem 
zich dat hij het niet gezegd kon hebben omdat hij het 
woordje ‘template’ niet eens kende. Met de publicatie 
van het transcript van het gesprek, meende The 
Financial Times echter te kunnen ‘bewijzen’ dat hij de 
term wel degelijk kende: hij had ‘template’ weliswaar niet 
letterlijk in de mond genomen, maar hij had toch beteke-
nisvol geantwoord op een vraag waarin ‘template’ expli-
ciet werd gebruikt.
Wat een onzin van The Financial Times! Wie het trans-
cript doorneemt, ziet meteen dat de betekenis van ‘tem-
plate’ perfect afgeleid kan worden uit de context van de 
vraag. Zelfs als de journalist de term ‘smurf’ had gebruikt 
in plaats van ‘template’, had Dijsselbloem het betekenis-
volle antwoord kunnen geven dat hij gegeven heeft. 
Betekenis is typisch zo contextafhankelijk, dat zelfs een 
klein kind moeiteloos uit de context kan afleiden wat de 
smurfen nu weer precies aan het ‘smurfen’ zijn.
Kortom, voor mij is het volstrekt smurf dat Dijsselbloem 
niet gesmurft heeft toen hij bij Smurf & Smurf smurfte 
dat hij het woord ‘smurf’ niet smurfte. Hij heeft gewoon 
de precieze smurf ervan uit de smurf afgesmurft. Zoveel 
is smurf!

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie

In het stuk ‘Cybercriminaliteit’ (EM 28 feb 2013) is mr. dr. Pieter Kleve aan het 
woord. Hij beëindigt het stuk met een opmerking over old-school- versus new-
school-denken. 

Kleve is van mening dat de angst dat de overheid een Big Brother wordt, naarma-
te zij meer opsporingsbevoegdheden krijgt, wordt ingegeven door wat hij old-
school-denken noemt. Blijkbaar is een dergelijke angst archaïsch en moeten we 
niet zo zeuren over privacy. In plaats daarvan moeten we de politie uitnodigen 
om bij ons thuis en op onze computer te komen kijken, in een poging criminali-
teit tegen te gaan. Kleve noemt dit het new-school-denken. Twee 
catchy frases, waarschijnlijk bedoeld om de nieuwe opsporingsmethoden 
moderner te laten lijken; als je daarover zeurt leef je nog in de middeleeuwen.

Buiten het feit dat het raar is om privacybescherming af te doen als iets waar al-
leen onze voorouders zich zorgen over hoefden te maken, maakt Kleve zich 
schuldig aan nog belangrijkere, hoewel minder opvallende, fouten in het stuk. 
Hij zegt: “Als ik de politie bij mij thuis laat rondkijken, en dat helpt tegen in-
braak, doe ik dat toch ook?”

In deze zin zitten twee belangrijke denkfouten die kenmerkend zijn voor vrijwel 
iedere discussie over privacy. De eerste fout is deze. Kort door de bocht geno-
men zegt Kleve hier: als je niets te verbergen hebt, is het toch niet erg om de po-
litie te laten rondkijken? En wellicht is het waar, het is niet erg. Maar is het wen-
selijk? Is het nodig? Is het juist? Mag ik mij schamen, omdat mijn huis een rom-
meltje is en er een vaat staat van drie weken? Er is geen wet tegen en toch wil ik 
liever niet dat de politie, mijn moeder of wie dan ook, dit ziet. Digitaal geldt het-
zelfde: mag ik geheimhouden dat ik informatie rondom schuldhulpverlening op-
zoek? Of juist dat ik allerhande prullaria koop die ik niet nodig heb? Alweer: ille-
gaal is het niet, maar toch heb ik liever niet dat Big Brother meekijkt. 

De tweede fout die Kleve maakt met zijn ‘ik heb niets te verbergen’-argument is 
dat hij voorbijgaat aan de meest basale eigenschap van privacy en dat is dat ik, 
ik en niemand anders, beslis wat ik wanneer, waar en met wie wil delen. Kleve 
gaat hier van ‘de politie vrijwillig in je huis uitnodigen’ naar ‘extra opsporingsmo-
gelijkheden’, zonder daarbij stil te staan bij het belangrijkste verschil tussen die 
twee, namelijk de vrijwilligheid van de eerste en het verplichte en stiekeme ka-
rakter van de tweede actie. 

Daarnaast is er nog een belangrijk argument om tegen uitbreiding van opspo-
ringsmogelijkheden te zijn en dat is effectiviteit. Er is sinds de invoering van de 
identificatieplicht een vermogen aan boetes naar de schatkist gegaan, maar hoe-
veel terroristen zijn door de wet gearresteerd? Het lijkt erop dat de wet voorna-
melijk effectief is in het opsporen van ongewenste buitenlanders. Handig, maar 
dat was nooit het doel van de wet. Verder blijkt uit onderzoek dat camera’s op-
hangen niet effectief is tegen uitgaansgeweld. Ondertussen staan jij en ik er wel 
op met onze dronken kop. Die beelden worden zometeen jarenlang bewaard op 
een, de overheid kennende, niet zo goed beveiligde server. 

Laat de politie, justitie of de overheid eerst maar eens aantonen dat een opspo-
ringsmiddel effectief is, in die zin dat het doet wat we willen, namelijk zware cri-
minelen opsporen. Laten ze dan aantonen dat het effect voor niet-criminelen 
verwaarloosbaar is en dat de wet niet misbruikt kan worden om de staatskas te 
spekken. Pas dan kunnen we verder praten. Tot nu toe lijkt het er echter op dat 
de eerlijke burger die niets crimineels te verbergen heeft de pisang is en dat ter-
roristen en zware criminelen lachen om die uitgebreide opsporingsmogelijkhe-
den.

Wicher Hulzebosch,
derdejaars student Psychologie en eigenaar van Avarix, een bedrijf dat websoftware 
ontwikkelt

BRIEF

Recht op privacy is geen gezeur
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    Arjan Erkel 
ontgijzelt 
      allochtone 
student Heb je als allochtone student een nadeel op de arbeids-

markt door je achtergrond, of juist niet? Dit jaar ging er op 
de EUR een speciaal loopbaancoachingstraject van start 
voor deze groep studenten. Aan de hand van het ontvoe-
ringverhaal van antropoloog Arjan Erkel worden de studen-
ten meegenomen in een ‘ontgijzelingsproces’.  
tekst Céline Maessen illustratie Bas van der Schot
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O
p maandagmiddag komen twaalf studen-
ten en vers afgestudeerden van verschil-
lende culturen samen voor het traject 
‘Hoe word ik een Young Ethnic 
Professional(YEP)?’ De cursus wordt ge-

geven door loopbaanadviseurs van de EUR in sa-
menwerking met Arjan Erkel en Sezgin Yilin, beden-
kers en schrijvers van het boek Generatie YEP. ‘Yep-
pies’ vormen een relatief nieuwe hoogopgeleide mul-
ticulturele generatie die sociaal, economisch en psy-
chologisch is geïntegreerd in Nederland en die ons 
land kansen biedt. Er staan Turkse koekjes op tafel; 
één van de deelnemers trakteert omdat hij onlangs 
een baan heeft gevonden. Het is een intensieve trai-
ning die de studenten uit hun comfortzone haalt. Ze 
leren hun angsten te overwinnen, vooroordelen te 
laten varen en op zoek te gaan naar wat echt bij ze 
past. Aan de hand van het ontvoeringverhaal van 
antropoloog Arjan Erkel worden de studenten mee-
genomen in een ‘ontgijzelingsproces’. 

Groei door verandering 
Arjan Erkel werd in 2002 twintig maanden gegijzeld 
in Dagestan. Hij heeft ondanks de hel waarin hij be-
landde veel geleerd van zijn ontvoering. Erkel had 
vrij snel door dat weerstand en verzet hem niet ver-
der hielpen. “Na twee weken kwam bij mij het besef 
dat het negatieve gevoel mij niets zou opleveren. Om 
mijn situatie te verbeteren, moest ik verbinding ma-
ken met mijn omgeving. Ik heb mijn vooroordelen 
over de cultuur van mijn gijzelaars laten varen. In 
plaats daarvan ben ik mij in hen gaan verdiepen.” 
Daarnaast werd hij zelf gedwongen om te verande-
ren. “Ik ging me ook meer verdiepen in mezelf. Want 
hoewel ik de situatie niet kon veranderen, kon ik wel 
controle hebben over wie ik was”, vertelt hij. “Ik 
merkte dat het respect van de gijzelaars voor mij 
toenam omdat ik meer mezelf werd.”
Het verhaal van Erkel lijkt extreem, maar is wel de-
gelijk toepasbaar op het dagelijks leven, vindt hij. 
Het is namelijk de bedoeling dat je je horizon ver-
breedt, dat je de wereld om je heen verkent en in die 
wereld een eigen plek zoekt. 

Minder bang 
Na zijn ontvoering bedacht Arjan samen met Leonie 
Linssen het ontgijzelingsmodel gebaseerd op de vijf 
A’s: Analyse, Acceptatie, Ambitie, Actie en Authen-
ticiteit. Studenten met een andere culturele achter-
grond merken dat de thuissituatie erg kan verschil-
len van de Nederlandse cultuur op de arbeidsmarkt. 
Bijvoorbeeld wanneer de sfeer op de werkvloer in-
formeel is en werknemers ook naar elkaars privéle-
ven vragen, kan dat voor iemand uit een meer geslo-
ten cultuur lastig zijn. 
Ook de directe Nederlandse manier van communi-
ceren is niet voor iedereen even makkelijk. Tijdens 
de training leren studenten met allochtone roots een 
balans te vinden tussen beide werelden zonder hun 
eigen identiteit op te geven. Geen gemakkelijk pro-
ces, omdat de studenten worden geconfronteerd met 

belemmerende overtuigingen, angsten en onzeker-
heden. De denkbeelden over zichzelf, de wereld en 
het bedrijfsleven kunnen ertoe leiden dat studenten 
zichzelf vastzetten bij het solliciteren en als het wa-
re verlamd raken. Door deze denkbeelden uit te 
spreken en te overwinnen, worden zij zich meer be-
wust van hun eigen ambities en wensen, waardoor 
zij succesvoller zijn op de arbeidsmarkt. Het doel 
van de training is dan ook een persoons- of beroeps-
profiel te maken waarin duidelijk staat wat de stu-
dent wil en kan. 
Student klinische psychologie Nargis (24) gaf zich 
op voor het traject omdat zij bang was om te sollici-
teren. “Ik had helemaal geen ervaring met sollicite-
ren, daarnaast heb ik ook geen werkervaring opge-
daan tijdens mijn studie. Ik was bang dat werkge-
vers daarop zouden afknappen. Wat ervoor zorgde 
dat de stap om te solliciteren best groot werd.” 
Tijdens het programma wordt er ruim aandacht be-
steed aan het goed presenteren van zichzelf. Daar-
voor is het op de eerste plaats belangrijk te ontdek-
ken wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Dan pas 
kan iemand zicht authentiek presenteren in een net-
werkgesprek, op een carrièrebeurs, in een sollicita-
tiebrief of -gesprek, op LinkedIn of in welke (sollici-
tatie)situatie dan ook, en onderscheidt men zich van 
de rest. Nargis: “Ik heb geleerd dat het belangrijk is 
dat je brief emotie bij de lezer opwekt. Dat je duide-
lijk laat weten waarom jij dit zo graag wilt doen en 
waarom bij dit bedrijf. Door de cursus weet ik beter 
wie ik zelf ben en wat ik wil. Nu ik dat ook op papier 
kan zetten, ben ik minder bang geworden om te sol-
liciteren.”

Netwerkborrel
Volgens loopbaanadviseur Dorianne van Schaijk is 
de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt nog 
steeds ongelijk: “Tips voor het schrijven van een 
goede sollicitatiebrief kun je vaak wel op internet 
vinden. Daar gaan we in de training dus niet al te 
veel aandacht aan besteden. Juist het coachen is be-
langrijk in dit proces, want dan zie je waar het mis-
gaat. Dat is vaak op het gebied van culturele ver-
schillen, bijvoorbeeld als men geen voorbeeld van 
iemand in de familie heeft die deze weg al gegaan 
is.”
Daarom is het belangrijk dat studenten hun eigen 
cultuur goed onderzoeken. Wat heb jij uit je cultuur 
gehaald en hoe kun je dit inzetten op de arbeids-
markt? Studenten met een andere culturele achter-
grond kunnen juist interessant zijn voor bijvoor-
beeld marketingafdelingen, want in Nederland wo-

‘Ik merkte dat het respect van de gijzelaars 
voor mij toenam omdat ik meer mezelf 
werd’ > Arjan Erkel
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nen naar schatting 1,8 miljoen allochtonen; voor 
een bedrijf zou het zonde zijn om deze doelgroep 
links te laten liggen en daardoor omzet mis te lo-
pen. Marketeers met een andere culturele ach-
tergrond kunnen deze doelgroep beter bereiken. 
En dan zijn er nog de economisch opkomende 
landen: een werknemer van Chinese afkomst 
opent misschien wel deuren in China die voor 
een Nederlander gesloten blijven. 
Door opdrachten tijdens de cursus worden stu-
denten bekendgemaakt met technieken waaraan 
ze in eerste instantie niet dachten, zoals Nargis 
(heeft een Afghaanse achtergrond): “Ik denk dat 
allochtonen studenten een kleiner netwerk heb-
ben dan Nederlandse studenten. Ik was zelf bij-
voorbeeld nog nooit naar een netwerkborrel ge-
weest. We zijn toen met de hele groep naar de 
‘Bitterballenborrel’ gegaan. In het begin is het 
doodeng, maar wel een eyeopener. Als ik deze 
cursus niet had gevolgd, was het simpelweg niet 
in me opgekomen om hier naartoe te gaan.” 

Personal branding
Naast de nodige zelfanalyse krijgen de studenten 
workshops, gegeven door externe professionals. 
Masuma Shadid, oprichter van Bink Training en 
Advies, geeft een college over solliciteren en net-
werken met behulp van sociale media. Volgens 
onderzoek van de Universiteit van Amsterdam 
googelt 88 procent van de werkgevers namelijk 
de namen van de sollicitanten voor het sollicita-
tiegesprek. Sociale media zijn dus een goede ma-
nier om jezelf te presenteren aan je netwerk, 
maar ook aan potentiële werkgevers. Dit wordt 
ook wel personal branding genoemd. 
Stap voor stap legt Masuma uit waar een goed 
profiel op LinkedIn en Facebook aan moet vol-
doen. Naast een goede foto, relevante werkerva-
ring en een korte samenvatting van jezelf, kun je 
via LinkedIn zelf op zoek gaan naar vacatures. 
Sinds kort heeft de website een aparte zoekfunc-
tie voor vacatures voor studenten en onlangs af-
gestudeerden. 
Ook Twitter kun je uitstekend inzetten voor per-
sonal branding door berichten te posten over on-
derwerpen die relevant zijn voor je werk en stu-
die, waarmee je aangeeft dat je geïnteresseerd en 
up-to-date bent. Daarnaast kun je bijvoorbeeld 
recruiters volgen op Twitter, of grote bedrijven 
waar je zou willen werken, om zo op te hoogte te 
blijven van nieuwe vacatures. 
Als laatste behandelt Masuma de website Mag-
net.Me. Dit is een netwerksite die studenten en 
pas afgestudeerden via een profiel koppelt aan 
bedrijven. De student vult een profiel in waar hij 
zijn studie, stages, buitenlandervaring en andere 
informatie beschrijft. Aan de hand van dat pro-
fiel krijg je een netwerkverzoek van een bedrijf 
dat bij je past. En dat past dan weer helemaal in 
deze training: te weten wat echt bij je past zonder 
je te laten hinderen door geslacht, leeftijd of cul-
turele achtergrond. 

COVERVERHAAL

Van wie?  Lela Mosemghvdlishvili.
Functie? Promovendus en docent bij de afdeling Media and Communication 
van de Erasmus School of History, Culture & Communication.
Wat? “Voor mijn onderzoek Getting ‘smarter’, having ‘smarter’ phones kijk 
ik naar hoe gebruikers de ontwikkeling van smartphones beïnvloeden. Zo 
heb ik freelance programmeurs geïnterviewd, waaronder een veertienjarige 
jongen uit India die verschillende apps voor Google had gemaakt. Nu ben 
ik bezig met het verschil tussen de nieuwe mogelijkheden van Android die 
Google presenteert, en hoe activisten van bijvoorbeeld de Free Software 
Foundation Europe vinden dat het ontwikkeld zou moeten worden.”
Waarom? “Ik ben geïnteresseerd in nieuwe mediatechnologie. In de weten-
schap is dat nog een niche, helemaal toen ik hier twee jaar geleden mee 
begon.”
Hoe is het om te doen? “Erg interessant. Technologie is namelijk niet neu-
traal. Ik vind het belangrijk om de betrokkenheid van gebruikers te bevorde-
ren.” 
Wat deed je hiervoor? “Ik was journalist en presentator van de live show 
Good Morning, Georgia.” TL (foto: LW)

Het werkveld



Wat staat 
studenten te 

wachten?
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> 2013 Ook tweede jaar een bindend 
studieadvies
Onderwijsminister Bussemaker wil hogescho-
len en universiteiten laten experimenteren met 
een bindend studieadvies (bsa) in het tweede 
en derde studiejaar. Wie niet genoeg punten 
haalt, moet dan alsnog vertrekken. Welke in-
stellingen meedoen, wordt in juni duidelijk. 
Opleidingen mogen alleen met nieuwe studen-
ten ‘experimenteren’. Intussen schroeven veel 
opleidingen de eisen voor de huidige studen-
ten ook flink op.

> 2013 Hbo’ers krijgen jouw titel
Tot nu toe zijn de titels bachelor/master of arts 
en bachelor/master of science gereserveerd 
voor afgestudeerden van een universiteit. 
Hbo’ers mogen ze niet gebruiken. Hier komt 
per september 2013 verandering in, als de 
Tweede Kamer althans akkoord gaat met een 
wetsvoorstel van het kabinet. Er komen voor 
afgestudeerde hbo’ers nieuwe titels, die voor 
een groot deel gelijk zijn aan academische ti-
tels.

> 2014 Basisbeurs verdwijnt
Studenten die in september 2014 aan een oplei-
ding beginnen, krijgen geen basisbeurs meer. 
Dat geldt dus ook voor wie dan een masterop-
leiding start. 
Het kabinet wil een zogeheten ‘sociaal leen-
stelsel’ invoeren, wat betekent dat studenten 
tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen bij 
DUO. De aanvullende beurs voor studenten uit 

armere gezinnen blijft wel bestaan, al krijgen 
studenten met weigerachtige of onvindbare ou-
ders in de huidige plannen geen extra geld 
meer.

> 2014 Hoger collegegeld
‘Excellente’ opleidingen mogen vanaf septem-
ber 2014 meer collegegeld vragen. Eerst moe-
ten ze kwaliteitsbewaker NVAO van hun klasse 
overtuigen en daarna moet de minister nog 
persoonlijk toestemming geven. Het bedrag is 
maximaal vijf keer het wettelijke collegegeld, 
oftewel zo’n negenduizend euro.
Studenten die al bezig zijn met de opleiding, 
hoeven niet ineens meer te betalen. Het tarief 
moet weer omlaag als de opleiding niet langer 
excellent is of als het hoge collegegeld de toe-
gankelijkheid van het hoger onderwijs in ge-
vaar blijkt te brengen. 

> 2014 Voor 1 mei aanmelden
Vanaf 2014 moeten scholieren zich vóór 1 mei 
aanmelden bij de bacheloropleiding van hun 
keuze. Door de vroege aanmelddatum is er tijd 
voor ‘matchingsactiviteiten’, die verplicht zijn 
voor aspirant-studenten. Ze krijgen een advies 
of de gekozen studie wel bij hen past. Zo niet, 
dan mogen ze nog switchen naar een andere 
opleiding aan dezelfde instelling.
Om de keuze iets makkelijker te maken, moe-
ten alle opleidingen vanaf 2014 in hun wer-
vingsfolders informatie geven over het aantal 
contacturen, de baankansen van afgestudeer-
den en de uitval onder eerstejaars. 

> 2014 Doorstroommaster verdwijnt, 
maar eigenlijk niet
Vanaf september 2014 verdwijnt de ‘door-
stroommaster’ uit de wet. Wie zijn bachelor 
heeft afgerond, kan niet zonder meer instro-
men in een master van diezelfde instelling. 
Universiteiten mogen alle studenten selecte-
ren. Om te voorkomen dat er studenten buiten 
de boot vallen, kan de onderwijsminister uni-
versiteiten verplichten om afgestudeerden die 
nergens terechtkunnen, zonder nadere eisen 
toch toegang te geven tot een masteropleiding.

> 2016 Ov-kaart verandert
Onderwijsminister Bussemaker wil rond de 
vierhonderd miljoen euro bezuinigen op de ov- 
studentenkaart. Alle studenten – ook de huidi-
ge – krijgen vanaf 2016 een ‘ov-arrangement’ in 
plaats van een kaart waarmee ze vrij kunnen 
reizen in het weekend of doordeweeks. Hoe dat 
arrangement er precies uit gaat zien, is nog 
niet bekend. Staatssecretaris Mansveld van In-
frastructuur bekijkt meerdere opties. 

Harde dobber
Er staat dus nogal wat te gebeuren. Het hele 
onderwijs moet beter, effectiever en graag 
ook goedkoper. De maatregelen zijn nog niet 
allemaal goedgekeurd door het parlement. 
En de vraag is of dat gaat gebeuren. Het 
kabinet krijgt sowieso nog een harde dobber 
aan het afschaffen van de basisbeurs en 
de ov-kaart, omdat coalitiepartijen PvdA en 
VVD in de Eerste Kamer geen meerderheid 
hebben. Bovendien heeft het debacle van de 
langstudeerboete (die er kwam en toen toch 
maar niet) laten zien dat niets zo veranderlijk 
is als de Nederlandse politiek.

De basisbeurs verdwijnt, het collegegeld gaat omhoog en het bindend 
studieadvies wordt uitgebreid; Den Haag is nogal wat van plan met studerend 
Nederland. Een overzicht. tekst HOP
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P+R Kralingsezoom
Allereerst is er de voorziening P+R Kra-
lingsezoom – ten noordoosten van de cam-
pus. De 730 aanwezige plekken lijken echter 
niet voldoende om iedereen een plekje te bie-
den: meestal komt dit terrein in de loop van 
de ochtend helemaal vol te staan. Parkeren is 
hier wel gratis. Maar de nog in aanbouw zijn-
de parkeergarage roept de vraag op hoe lang 
dit nog zo blijft. Wanneer de garage wordt 
opgeleverd – volgens verwachting oktober 
van dit jaar – , is het aantal parkeerplekken 
op P+R Kralingsezoom gestegen tot 1730.

Brainpark
Dan is er het Brainpark, waar voornamelijk 
bedrijven gevestigd zijn. Op de openbare weg 
bevinden zich extra parkeerplaatsen waar 
gratis gebruik van kan worden gemaakt. Let 
er echter wel op dat er alleen binnen de vak-

ken mag worden geparkeerd. Erbuiten parke-
ren levert direct een bekeuring op en ‘er 
wordt goed gecontroleerd’, weet EUR-student 
Vikash Ramsoedh die in het verleden van dit 
terrein gebruikmaakte. Brainpark bevindt 
zich ten oosten van campus Woudestein. He-
laas zijn ook alle gratis parkeerplekken op 
het Brainpark vaak in de loop van de ochtend 
al vergeven.

De Esch
Ramsoedh parkeert zijn auto tegenwoordig 
in woonwijk De Esch. “In de hele wijk kun je 
gratis parkeren en er is zelfs tegen het mid-
daguur vaak nog een plek te vinden.” 

Alternatieven
Gratis parkeren kan ook op het parkeerter-
rein van hockeyvereniging Leonidas, waar 
EUR-student Moeroedj Shaieyouta geregeld 

Vanaf 1 mei moeten ook EUR-mede-
werkers gaan betalen om hun auto te 
parkeren op campus Woudestein. 
Hoewel het vaste dagtarief tot het 
einde van dit jaar nog 1,00 euro is, zal 
dit in 2015 2,50 euro zijn. EM zocht 
naar alternatieve, gratis parkeergele-
genheid in de buurt van de campus.                                           
tekst Leon Jansen illustratie Unit20

Hier kun je gratis parkeren

De Esch
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parkeert: “Het is een stukje lopen vanaf daar, 
maar niet verder dan vanaf de Kralingse 
Zoom, zeker wanneer ik les heb in het L-ge-
bouw.” Een andere oplossing heeft EUR-stu-
dent Maarten-Bas gevonden: hij parkeert zijn 
auto namelijk wel eens op het parkeerterrein 
bestemd voor spelers en personeel van Jupi-
ler League voetbalclub Excelsior. “Tot nu toe 
gaat dit zonder problemen”, bekent hij.

Betalen voor parkeren
Studenten en bezoekers moeten sinds ander-
half jaar betalen om hun auto op campus 

Woudestein te kunnen parkeren. Zij betalen 
voor een dag parkeren maximaal 10 euro. De 
invoering van het betaald parkeren voor me-
dewerkers vormt een volgende stap van de 
EUR op weg naar een duurzame campus. 
Hoewel het parkeergeld van maximaal 1,00 
euro per dag voor werknemers in de komende 
jaren opgeschroefd gaat worden tot 2,50 euro 
in 2015, bestaat er een mogelijkheid voor 
werknemers die in schaal 7 of lager zitten, 
onder aanvullende voorwaarden (een deel 
van) het betaalde parkeergeld aan het einde 
van het jaar terug te vorderen. Daarom zijn 
er aanvullende regelingen voor werknemers, 
zoals korting op de aanschaf van e-bikes en 
een vergoeding voor het gebruik van het 
openbaar vervoer. De doelstelling op termijn 
is om het aantal medewerkers dat met de au-
to naar campus komt met 10 procent te verla-
gen, wat de uitstoot van CO2 vermindert. 

Leonidas

Brainpark

Kralingse 
Zoom



B
egin bij bibliothecaris Paul Soe-
taert niet over die heerlijke geur 
van oude boeken. Natuurlijk kent 
hij de geur. Maar de sensatie die 
sommige mensen erbij voelen, nee, 

die heeft hij niet. “Het is een desintegratie-
proces dat je ruikt”, zegt hij nuchter. “Het pa-
pier vergaat. Dat is een puur chemisch pro-
ces. En inderdaad zijn er mensen die daar 
emoties aan koppelen.” Voor Soetaert is het 
slechts een boodschap, een signaal dat de 
boeken worden aangetast.
Vraag hem naar de topstukken van de biblio-
theek en hij noemt – natuurlijk – het archief 
van de Rotterdamse econoom Jan Tinbergen, 
meerdere oude drukken en enkele oude at-
lassen. “Maar”, zegt hij meteen daarop, “het 
meest bijzondere dat we in huis hebben is de 
Randtriever.” Het is een geautomatiseerd sy-
steem dat gevraagde boeken uit de opslag 
haalt en weer terugzet. De robot in de boe-
kenkelder.
Je zou kunnen zeggen dat Paul Soetaert niet 
van boeken houdt. En misschien is dat ook 
wel zo. Hij houdt vooral van de organisatie 

van de bibliotheek, van de informatieopslag 
en het toegankelijk maken van die informatie 
voor zoveel mogelijk mensen. De Vlaming is 
opvallend vriendelijk en voorkomend. Rustig 
ook. Met grote passen beweegt hij zich recht-
op door zijn bibliotheek. Hij wijst op de ste-
ward (‘sinds enige jaren ingevoerd’), op de 
boekenkasten waarachter studenten zich in 
uiterste concentratie kunnen terugtrekken 
en op de vele en intensief gebruikte pc-werk-
plekken in de bibliotheek. “Wist je dat je in 
de trein alvast op je mobiel kunt opzoeken 
welke computers hier vrij zijn?”

Harmonie
Soetaert is erin gerold, in de wereld van de 
bibliotheek. Hij was universitair hoofddocent 
aan de Katholieke Universiteit Leuven, de 
universiteit waar hij ook gestudeerd had (Ge-
schiedenis en Filosofie) en vervolgens was 
gepromoveerd.
De Radboud Universiteit Nijmegen zocht 
toen, we schrijven begin jaren zeventig, ‘een 
historicus met interesse in de automatise-
ring’. Soetaert was toe aan een nieuwe uitda-

Na twintig jaar gaat bibliothecaris 
Paul Soetaert met pensioen. ‘Heel 
indrukwekkend’ noemt Soetaert de 
studiehouding van de studenten 
van nu.                               
tekst Mieke Fiers 
fotografie Ronald van den Heerik
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Geen echte boekenman 



ging. Een kleine glimlach: “Toen ik begon, 
werkten we nog met computers die geen toet-
senbord hadden, maar ponskaarten. Dat zijn  
kaarten met van die gaatjes erin. Je moest 
zorgen dat de kaarten precies recht in het ap-
paraat kwamen, dat was altijd een heel ge-
doe.”
Die Randtriever in de boekenkelder, dat is 
andere koek. In de kelder staan lange rijen 
boekenkasten met doorzichtige, plastic bak-
ken waarin steeds een stapeltje boeken zit. 
We volgen een bak die op een lopende band 
de kelder indaalt en vervolgens door het sy-
steem naar een lege plek in een van de vele 
kasten wordt gedirigeerd. Er zit geen logica 
in de plaats van de boeken, of in de selectie 
per bak. Het systeem onthoudt waar elk boek 
blijft. “Geen mens weet hier een boek te vin-
den”, zegt Soetaert. Nee, daar wordt hij niet 
zenuwachtig van. Hij heeft vooral veel ver-
trouwen in de technische medewerkers die 
het systeem intensief onderhouden en con-
troleren.
De technische kant van de UB, de back office, 
is belangrijker dan ooit. Is die niet op orde 

dan kan de andere kant, de front office, nooit 
de service verlenen die je zou willen. Soe-
taert is zich daar zeer bewust van. Dat blijkt 
ook uit de reorganisatie die hij in 2012 door-
voerde. De nieuwe opzet kent een sterker on-
derscheid tussen de ‘voorkant’ en ‘achter-
kant’ van de bibliotheek en bedient de ge-
bruiker zoveel mogelijk op maat. Waar heeft 
de wetenschapper behoefte aan? Waar 
vraagt de student om? Uit het onlangs gehou-
den klanttevredenheidsonderzoek onder alle 
centrale diensten blijkt dat de bibliotheek dat 
goed aanvoelt: ze scoort met een zeven bo-
vengemiddeld goed. “Een mooi afscheidsca-
deau”, noemt Soetaert het rapport. En: “Het is 
plezierig het huis te verlaten op het moment 
dat het in harmonie is.”
Of die harmonie de komende tijd standhoudt, 
is de vraag: de ondersteunende diensten wor-
den binnenkort opnieuw doorgelicht om te 
kijken hoe het beter en efficiënter kan.
De grootste verandering zal in 2015 komen, 
wanneer het huidige gebouw een renovatie 
ondergaat. Een hele operatie: alle medewer-
kers moeten dan tijdelijk verhuizen.
Een andere vernieuwing is de aanleg van zo-
genoemde studielandschappen in andere ge-
bouwen: stukjes bibliotheek buiten de UB. De 
eerste, het studielandschap Rechten in ge-
bouw G, is klaar. Daar staat een beperkte 
collectie in veelvoud zodat studenten die aan 
de hand van bepaalde literatuur een werk-
stuk moeten maken allemaal tegelijk aan de 
slag kunnen.

Big Deal
Toen Paul Soetaert twintig jaar geleden be-
gon, kende de bibliotheek nauwelijks stu-
dentwerkplekken. Inmiddels is het aantal 
fors toegenomen ‘op nadrukkelijk verzoek 
van de studenten in de universiteitsraad en 
de studentenmassa in zijn totaliteit’, zoals 
Soetaert het formuleert. ‘Heel indrukwek-
kend’ noemt Soetaert de studiehouding van 
de studenten van nu. “Als ik hier eens op zon-
dagmiddag langskom, zitten er drie- tot vier-
honderd mensen te studeren. Ze komen hier 
om serieus te werken, corrigeren elkaar om 
in stilte te kunnen studeren.” Met het verrui-
men van de openingstijden zijn er tot ’s 
avonds laat studenten actief. Eenmaal trof hij 
’s ochtends bij het openen van de bibliotheek 
een studente aan, slapend op de bank. Ze had 
zich de avond ervoor laten insluiten.
Terwijl aan de ene kant meer en meer studen-
ten in de UB aan het werk zijn, is dat voor de 
informatie steeds minder noodzakelijk. 
“Vroeger moest men zich fysiek naar dit ge-
bouw begeven om een tijdschrift te raadple-
gen”, beschrijft Soetaert. “Doordat met de di-
gitalisering ervan de inhoud van de tijd-

schriften nu ook vanaf elders opvraagbaar is, 
wordt deze veel meer gebruikt. We hebben 
nu drie miljoen digitale raadplegingen per 
jaar door medewerkers en studenten.”
Het is niet alleen gemakkelijk een tijdschrift 
in te kijken, de collectie is ook vele malen 
groter dan ‘in de papieren fase’. Daar heeft 
Paul Soetaert persoonlijk een aandeel in. Hij 
was lid van de onderhandelingscommissie 
die twaalf jaar geleden de baanbrekende ‘Big 
Deal’ sloot met Elsevier. Universiteiten met 
een abonnement konden tot die tijd kiezen uit 

slechts enkele tijdschriften uit een pakket. 
“Wij meenden dat met de komst van de digi-
tale tijdschriften we voor een iets groter be-
drag toegang konden krijgen tot alle tijd-
schriften uit het pakket.” De ‘Big Deal’ for-
ceerde een doorbraak; de constructie werd 
wereldwijd overgenomen.
Enkele jaren geleden ging Soetaert opnieuw 
met de grote uitgevers in confrontatie – al zal 
hij het zelf nooit zo noemen. Als eerste – en 
nog altijd de enige – Nederlandse universiteit 
verplicht de Erasmus Universiteit haar we-
tenschappers om uitkomsten van onderzoe-
ken (ook) via open acces openbaar te maken. 
Zo hoeven geïnteresseerden geen duur abon-
nement te nemen op de wetenschappelijke 
tijdschriften. In potentie is het een aanval op 
het verdienmodel van de uitgeverijen. Soe-
taert blijft er rustig onder. “Ze hoeven het 
niet leuk te vinden. Ze zeggen ja of nee. Op 
dit moment gaan ze er doorgaans vrij vlot in 
mee, met bijvoorbeeld een afspraak dat het 
artikel pas na zes maanden openbaar wordt 
gemaakt.” De uitgeverijen kunnen ook niet 
veel anders, meent Soetaert. “Zij begrijpen 
ook wel dat ze mee moeten met de tijd.”

Collecties redden
Nog even, en Soetaert hoeft er niet meer mee 
bezig te zijn. Op 1 mei gaat hij met pensioen. 
Soetaert blijft voorzitter van een adviescom-
missie bij de Museumvereniging –
‘kwestie van intellectueel wakker blijven’ – 
en zal zich in zetten voor de stichting Blue 
Shield, een organisatie die bij grote calami-
teiten probeert de collecties van musea en bi-
bliotheken te redden of te sparen. Er zijn rei-
zen om te maken, kleinkinderen om mee te 
spelen en, aldus Soetaert, ‘het grote genoe-
gen om wakker te worden zonder allerlei za-
ken die moeten’. 
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‘Geen mens weet hier 
een boek te vinden’
> Paul Soetaert

Paul Soetaert: ‘Als ik hier eens op zondagmiddag langskom, 
zitten er drie- tot vierhonderd mensen te studeren.’



WETENSCHAP

V
eel wetenschappers vinden dat de publish or 
perish-cultuur (publiceren of ten ondergaan) 
te ver is doorgeslagen: ze worden in de eerste 
plaats afgerekend op de hoeveelheid publica-
ties en de mate waarin ze geciteerd worden. 

Met publicaties in toptijdschriften en binnengehaalde 
subsidies voor meer onderzoek kun je namelijk carrière 
maken; met alleen fantastische colleges geven word je 
nooit hoogleraar. Onderzoeksresultaten zijn bovendien 
gemakkelijker meetbaar dan onderwijsprestaties, en de 
meeste universiteitsranglijsten zijn gebaseerd op hoe in-
vloedrijk het onderzoek is. Is onderzoek dus belangrijker 
dan onderwijs?
“Het is inderdaad irrationeel als een organisatie zegt twee 
belangrijkste taken te hebben, terwijl een van de twee een 
tweederangspositie heeft”, reageert rector magnificus en 
onderwijspsycholoog Henk Schmidt aan de telefoon op 

weg naar Saoedi-Arabië, waar hij zal spreken op een con-
gres over medisch onderwijs. 
Het onderwerp gaat hem erg aan het hart. Al vlak na zijn 
aantreden in 2009 zei hij in een toespraak het onverstan-
dig te vinden om wetenschappers ‘bij het selectie- en be-
vorderingsbeleid alleen te beoordelen op onderzoekspres-
taties, zoals tot nu toe nog steeds gebruikelijk’. Hij pleitte 
voor ‘meer ruimte voor beleid gericht op het aantrekken 
en bevorderen van excellente docenten’ en zei voorstan-
der te zijn van het benoemen van ‘onderwijshoogleraren’. 
Wat is hier bijna vier jaar later, aan het eind van zijn ter-
mijn als rector, van terechtgekomen?

Geen hogeschool
“Hoe zei George Orwell het ook al weer?”, reageert Steef 
van de Velde van de Rotterdam School of Management 
(RSM). “Some are more equal than others.” Onderzoek 
wordt nog altijd als belangrijker gezien, erkent hij. “Daar-
van onderscheidt een universiteit zich ook van een hoge-
school.” Onderwijs wordt volgens hem op een business 
school als RSM wel belangrijker gevonden dan op de 
meeste andere faculteiten. Studenten komen op basis van 
de goede onderwijsrankings. En die betalen, als ze van 
buiten de EU komen, zo’n 15.000 euro voor een Master; 
dus willen ook waar voor hun geld. 
“Het is toch vreemd dat je voor het basisonderwijs een op-

In haar laatste nieuwjaarstoespraak was collegevoorzitter Pauline 
van der Meer Mohr er stellig over: aan de Erasmus Universiteit 
wordt onderwijs net zo serieus genomen als onderzoek. Maar als 
dat zo is, waarom klagen wetenschappers dan zoveel over de 
eenzijdige focus op onderzoek?           tekst Thessa Lageman illustratie Unit20
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leiding van vier jaar nodig hebt en je tot voor kort hier zo-
maar kon beginnen als docent”, zegt Ruben Houweling, 
onderwijsdirecteur van de Erasmus School of Law (ESL) 
en hoogleraar Arbeidsrecht. Er wordt nu gelukkig wel 
meer geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit dan vroeger, 
zegt hij, doordat bijvoorbeeld beginnende docenten de 
cursus Basiskwalificatie Onderwijs moeten volgen.

Mopperen
Het lijkt hoe dan ook niet eenvoudig om als ‘tweebenige 
wetenschapper’ naast het geven van colleges aan de zwa-
re publicatienorm te voldoen. Tussendoor moeten vaak 
nog bestuurstaken, of in het geval van medici zorgtaken, 
uitgevoerd worden. De tijd dat je nog jarenlang ongezien 
kon wegkomen zonder enige onderzoeksoutput af te leve-
ren is voorbij. 
De combinatie van taken kan zwaar zijn, weet ook Houwe-
ling. Zo zou hij het liefst zijn grote rechtsvergelijkend on-
derzoek in een paar weken achter elkaar afmaken, maar 
door zijn bestuurstaken en de colleges die hij geeft, kan 
hij daar hoogstens een dag in de week aan besteden. De 
druk op wetenschappers kan deels weggenomen worden, 
zegt hij, door het onderwijs goed te organiseren.
Philip Hans Franses, decaan van de Erasmus School of 
Economics (ESE), vindt niet dat er een eenzijdige focus op 
onderzoeksprestaties ligt, of dat de druk om te presteren 
te hoog ligt. Wetenschappers die daarover mopperen zijn 
misschien wel niet geschikt, denkt hij. “Dan zoek je toch 
een andere baan? Natuurlijk is het voor iedereen wel eens 
zwaar.” Zelf moet hij binnenkort een paar honderd tenta-
mens nakijken en er is net een artikel van hem afgewezen. 

Tweebenig
Hoeveel tijd wetenschappers aan onderwijs en onderzoek, 
en soms bestuurs- of zorgtaken, kunnen besteden, ver-
schilt per faculteit. Zo gaat het bij de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen (FSW) om 55 procent voor onderwijs, 40 
procent voor onderzoek en 5 procent voor bestuur, vertelt 
decaan Henk van der Molen. Bij RSM is de verdeling 40 
procent voor onderwijs en 60 procent voor onderzoek, of 
andersom, afhankelijk van hoe goed je in onderzoek bent.
Ook binnen de faculteiten liggen de percentages niet hele-
maal vast. Als iemand tijdelijk wat meer tijd voor onder-
zoek wil en wat minder onderwijsbelasting, is dat be-
spreekbaar. Bijvoorbeeld na het binnenhalen van een gro-
te onderzoeksbeurs, of in het geval van wetenschappers 
die in een tenure track-positie zitten, of zorgtaken op zich 

nemen en door wat minder colleges te hoeven geven vol-
doende tijd voor publicaties overhouden. Ook de publica-
tienorm kan soms tijdelijk verlaagd worden als iemand 
bijvoorbeeld veel tijd kwijt is met bestuurstaken. 
Naast het ‘wetenschappelijke personeel’ dat zowel onder-
zoek als onderwijs moet doen, zijn er ‘wetenschappelijk 
onderzoekers’ die zich alleen met onderzoek bezighou-
den, en ‘wetenschappelijk docenten’, ook wel tutoren ge-
noemd, die alleen colleges geven en werkgroepen begelei-
den en dus geen onderzoeksverplichting hebben. Hoeveel 
er van deze wetenschappelijk medewerkers zijn, verschilt 
erg per faculteit (zie kader). Alleen op de ESE moeten alle 
wetenschappers uitdrukkelijk ‘tweebenig’ zijn. Door de 
inzet van tutoren kan kleinschalig probleemgestuurd on-
derwijs, zoals op de FSW of de ESL, aangeboden worden 
dat anders niet te bekostigen was. De meesten van hen 
hebben een parttime, tijdelijke aanstelling en zijn star-
ters, herintreders of mensen ‘uit de praktijk’ met een an-
dere baan ernaast. 

Studentenevaluaties
Veel wetenschappers blijken uiteindelijk òf wat meer met 
onderzoek te hebben òf wat meer met onderwijs - vaak 
met het eerste. Van de Velde van de RSM: “De meeste we-
tenschappers kiezen vanwege het onderzoek voor een we-
tenschappelijke carrière. Ik zou het vreemd vinden als ze 
warmer zouden worden van onderwijs.” 
Als ze echt niet gemotiveerd zijn voor onderwijs of er geen 
talent voor hebben, blijkt dat vaak al snel uit de onderwij-

 'Het is inderdaad irrationeel als een organisatie 
zegt twee belangrijkste taken te hebben, terwijl een 
van de twee een tweederangspositie heeft’ > rector Henk Schmidt

Verdeling van onderwijs- en onderzoekstaken op de EUR

 ESE RSM ESL iBMG FSW ESHCC FW ISS

WD 0 15 65 6 65 33 4 2
WO 0 37 23 52 31 7 3 4
WP  252 247 144 82 164 69 23 47

Cijfers in aantallen medewerkers, waaronder tijdelijke, zoals bekend bij het Shared 
Service Center Human Resources & Finance op 31-12-2012. Op het Erasmus MC worden 
deze gegevens niet geregistreerd.

WO= Wetenschappelijk onderzoekers (alleen onderzoek)
WD= Wetenschappelijk docenten (alleen onderwijs) 
WP= Overig wetenschappelijk personeel (onderwijs èn onderzoek) (promovendi, 
hoogleraren, universitair docenten en universitair hoofddocenten, exclusief stu-
dent-assistenten en decanen)
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sevaluaties. Behalve dat studenten na een collegereeks 
een uitgebreid evaluatieformulier kunnen invullen, evalu-
eren groepjes studenten de colleges samen met de oplei-
dingsdirecteur. Een docent wordt niet alleen beoordeeld 
op hoe goed hij of zij college kan geven. Zaken als of hij 
nadien nog blijft hangen om vragen te beantwoorden, al 
dan niet snel reageert op mails met vragen en op tijd ten-
tamens nakijkt, spelen ook mee. Op sommige faculteiten 
wordt ook voordat een collegereeks begint het hele pro-
gramma en het tentamen doorgenomen. Zodat het in ieder 
geval niet aan het onderwijsmateriaal lag als een evalua-
tie negatief is. 
Als een docent een negatieve onderwijsevaluatie krijgt, 
wordt hij daar op aangesproken tijdens het jaarlijkse be-
oordelingsgesprek en wordt er een verbeterplan opge-
steld. Vaak is er wel een oplossing. Franses van de ESE: 
“Een timide supertalent dat niet graag voor een aula van 
achthonderd studenten staat, vindt het misschien wel heel 
leuk om kleine werkgroepen te geven.” Als de kwaliteit 
niet verbetert, kan iemands contract niet verlengd worden 

of kan ontslag volgen, al zou dat volgens de betrokkenen 
zelden voorkomen. Andersom geldt dat niet: een be-

ginnend wetenschapper die niet voor veel publi-
caties en onderzoeksgeld zorgt, maar wel goed 

college geeft, zal geen verlenging van het con-
tract krijgen.

Onderwijshoogleraren
Terug naar de plannen van de rector magnifi-
cus. Onderzoek heeft dus nog altijd meer ge-
wicht en onderwijshoogleraren zijn er nog 
steeds niet. “Ik ging er vanuit dat dit via een 
natuurlijk proces zou gaan”, zegt hij aan de te-
lefoon. Hij heeft de moed niet opgegeven en 
in een uitgebreide notitie zijn ideeën uiteen 

laten zetten – dit was ook precies waar de voorzitter van 
het College van Bestuur in de nieuwjaarstoespraak naar 
verwees toen ze zei: ‘Het feit dat we college geven en on-
derwijs net zo serieus nemen als onderzoek, wordt bewe-
zen door het besluit dat we net voor Kerstmis genomen 
hebben om hoogleraren te benoemen die excelleren in on-
derwijs en wiens primaire carrièrefocus op excellentie in 
college geven en onderwijs ligt.’ 
In de notitie van de rector, waaruit EM niet mag citeren 
omdat deze nog niet definitief is, wordt gepleit voor een 
professionalisering van het onderwijs op de universiteit, 
net zoals dat met het onderzoek is gebeurd de afgelopen 
jaren. Dat zou nodig zijn om de concurrentiepositie op de 
internationale markt te verstevigen. Om onderwijsverbe-
tering te bereiken zouden bevlogen onderwijsprofessio-
nals – universitair hoofddocenten onderwijs en hooglera-
ren onderwijs – de tijd en middelen moeten krijgen. Ze 
zouden zich bezig moeten houden met bijvoorbeeld curri-
culumontwikkeling, digitaal onderwijs, moderne examen-
methoden, onderzoek naar onderwijzen en de verbetering 
van onderwijsevaluaties. Het zou dan gaan om multidisci-
plinaire talenten, die óók onderzoekstaken hebben. Daad-
werkelijke gelijkwaardigheid tussen onderzoek en onder-
wijs in beloning en status zou volgens het document ook 
gecreëerd moeten worden, maar uiteindelijk moeten beide 
dus wel gecombineerd blijven. 
Over het algemeen zijn de decanen heel positief over deze 
voorstellen, vertelt de rector, hoewel sommigen nog voor-
zichtig zijn. Ze bepalen uiteindelijk zelf het beleid van hun 
faculteit, dus als ze er uiteindelijk niets in zien, gaat het 
niet door. “Dat zou een gemiste kans zijn”, vindt Schmidt. 
In september volgt Huib Pols, nu decaan van het Erasmus 
MC, hem op. “Bij het medisch onderwijs is het belang van 
goed onderwijs een vanzelfsprekendheid. Gelukkig is 
mijn opvolger dus een van de sterkste voorstanders.” 

Twee wetenschappelijk docenten aan het woord

Waarom alleen onderwijs?
Etienne Augé, docent Public Diplomacy, Stra-
tegic Mass Communication en andere vak-
ken: “Ik wil geen deel uitmaken van het pu-
blish or perish-systeem en gelukkig geeft de 
EUR mij die mogelijkheid: ik geef het hele 
jaar door colleges en heb geen onderzoeks-
verplichting. Ik doe echter wel onderzoek, in 
mijn eigen tijd. Daar kunnen mijn studenten 
van profiteren en hun feedback kan mijn on-
derzoek weer verbeteren. Zo kan ik het on-
derzoek doen wat ik wil en heb ik tijd voor 
onder andere mijn werk als consultant. Arti-
kelen worden gezien als belangrijker voor 
een wetenschappelijke carrière dan boeken. 
Ik ben het daar niet mee eens en schrijf liever 
boeken.” 
Geert Stevens, docent Statistiek: “Na de eer-

ste elf jaar van mijn carrière waarin ik on-
derwijs en onderzoek combineerde, kwam ik 
tot de ontdekking dat mijn wetenschappelijk 
onderzoek niet echt goed van de grond kwam 
en mij ook minder bleek te boeien. Bovendien 
trok het wetenschappelijk onderwijs mij bui-
tengewoon. Ik won de eerste universitaire 
onderwijsprijs en diverse facultaire onder-
wijsprijzen. Daarnaast legden bestuurlijke en 
organisatorische taken een steeds groter be-
slag op mijn tijd en dat gaf mij ook veel ge-
noegen.”

Is de balans tussen de waardering van on-
derwijs- en onderzoeksprestaties zoek?
Augé: “Het systeem is verre van perfect. Het 
is een wereldwijd probleem, maar moeilijk te 
veranderen. Vanwege de publicatiedruk ver-

waarlozen sommige wetenschappers hun on-
derwijstaken en wordt er een hoop nutteloos 
onderzoek gedaan. Aan alle universiteiten 
waar ik gewerkt heb, waaronder in Oosten-
rijk en Libanon, werd onderzoek als belang-
rijker dan onderwijs gezien, behalve in 
Praag. Niet verrassend dat deze universiteit 
heel laag op de rankings stond, maar het ni-
veau van het onderwijs was heel hoog was.”
Stevens: “In de laatste decennia is er meer 
aandacht voor onderwijs gekomen: betere be-
loning, onderwijsprijzen, studentevaluaties, 
onderwijsvisitaties, etc. Toch wordt weten-
schappelijk onderzoek nog steeds het hoogst 
gewaardeerd. Zo is er veel aandacht voor 
fraude en plagiaat in wetenschappelijk on-
derzoek, maar nauwelijks voor slecht univer-
sitair onderwijs.”



Maar liefst 339 mensen kregen in 2012 
de graad van doctor aan de EUR. Elke 
editie voelt EM een recent gepromo-
veerde aan de tand.

Naam: Mariëlle Beenac-
kers (1983) van het Eras-
mus MC.
Proefschrift: Physical acti-
vity. The interplay between 
individual and neighbour-
hood factors.

Wat is je belangrijkste ontdekking? “In 
mijn proefschrift heb ik onder andere ge-
keken of er een samenspel is tussen indi-
viduele afwegingen om te bewegen en de 
invloed van de buurtomgeving daarop, 
zoals hoe de buurt eruitziet en hoe veilig 
deze is. Uit een van mijn studies bleek dat 
mensen die minder positief tegenover be-
weging staan juist gevoeliger zijn voor 
een beweegvriendelijke leefomgeving.” 

Wat heeft de maatschappij aan je on-
derzoek? “De inzichten uit mijn onder-
zoek kunnen van belang zijn voor de toe-
komst van het Nederlandse beleid ten op-
zichte van bewegen. Ik heb mijn proef-
schrift dan ook naar verschillende orga-
nisaties, zoals de GGD Rotterdam, ge-
stuurd.”

Hoe sportief ben je zelf? “Ik ga elke dag 
met een vouwfiets naar mijn werk, en doe 
aan fitness, yoga en moderne dans. Een 
fanatieke sporter ben ik nooit geweest, 
maar ik vind het wel lekker om actief te 
zijn.” 

Wanneer zag je het onderzoek niet meer 
zitten? “Mijn vader is vorig jaar plotse-
ling overleden. Dan zijn andere dingen 
opeens een stuk belangrijker dan het af-
ronden van een proefschrift. Vanaf vorig 
voorjaar heb ik ook al een nieuwe functie, 
dus die laatste loodjes van mijn proef-
schrift waren zwaar. Het feit dat mijn va-
der ook gepromoveerd is, motiveerde me 
wel om door te gaan. En gelukkig hebben 
mijn collega’s me goed gesteund.”

Wat doe je nu? “Ik werk als postdocto-
raal onderzoeker op de afdeling 
Maatschappelijke Gezondheidszorg aan 
een Europees project over sociaalecono-
mische gezondheidsverschillen.” TL

KLAAR 
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Hoe gáát het eigenlijk met de Turkse 
Nederlanders? vraagt NRC zich af naar aanlei-
ding van de affaire rond het Turks-Nederlandse 
jongetje Yunus dat bij een lesbisch pleeggezin 
opgroeit. Verschillende Turkse Nederlanders 
worden geïnterviewd, waaronder Özdil. 
Integratie, vindt hij, gaat om meedoen met de 
Nederlandse samenleving en boven je etniciteit 
uitstijgen. En dat doen de Turken volgens hem 
te weinig. 

“Voor een deel zal deze bewering zeker opgaan”, 
reageert Floris Vermeulen, mededirecteur van 
het Institute for Migration and Ethnic Studies 
van de Universiteit van Amsterdam.
“Als immigranten zich aan de in Nederland heer-
sende normen en waarden aanpassen, leidt dat 
tot meer sociale mobiliteit en minder spannin-
gen tussen groepen.” In onze plurale samenle-
ving is het echter niet noodzakelijk dat iedereen 
hetzelfde is en dezelfde ideeën heeft, vindt hij. 
Daarnaast is het volgens hem maar de vraag of 
de verantwoordelijkheid voor een geslaagd inte-
gratieproces zo eenzijdig bij immigranten gelegd 
kan worden. “We zouden de stelling gemakkelijk 
kunnen omdraaien: ‘Nederlanders zijn te veel ge-
richt op Nederland en op elkaar. En te weinig op 
de plurale multiculturele samenleving die 
Nederland is geworden’.”
De voorzitter van de Turkse studentenvereniging 
Mozaik op de EUR, Zehra Türk, bevestigt dat de 
Turkse samenleving in Nederland een betrekke-

lijk gesloten groep is. De tweede en vooral de 
derde generatie Turkse Nederlanders is echter 
veel minder met Turkije bezig dan de eerste ge-
neratie die van plan was terug te gaan, zegt ze. 
Maar toch heeft de Turkse cultuur nog een grote 
invloed. “We gaan nog steeds naar Turkije op va-
kantie, kijken Turkse soaps en luisteren Turks 
muziek, maar ook Nederlandse.” Vanwege de ge-
zamenlijke interesses en cultuur zoekt ook de 
derde generatie Turkse Nederlanders elkaar, vol-

gens haar, graag op in bijvoorbeeld verenigingen. 
“We voelen ons meer thuis binnen de cultuur 
waarmee we opgegroeid zijn en die we niet zo-
maar willen loslaten. Helemaal niet erg, vind ik.” 
Jaco Dagevos, hoofd van de onderzoeksgroep 
Educatie en Minderheden van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, ziet voor- en nadelen aan 
het feit dat Turkse Nederlanders vooral met el-
kaar omgaan. Zo is het criminaliteitscijfer onder 
Turkse jongeren lager dan bij bijvoorbeeld 
Marokkaanse jongeren en zijn er veel Turkse on-
dernemers. Aan de andere kant spreken Turkse 
gezinnen thuis alleen Turks, waardoor Turks-
Nederlandse kinderen met een achterstand be-
ginnen. Verder is het vertrouwen in de 
Nederlandse regering laag en de sociale contro-
le sterk. “De Turkse Nederlanders zullen een ba-
lans moeten vinden, waarin wordt geput uit the 
best of both worlds”, zegt hij. “Maar dat kan niet 
zonder een open blik op de Nederlandse samen-
leving.” TL 

Wat beweren onze wetenschappers zoal en wat 
vinden anderen daarvan?

DE BEWERING

De bewering: ‘Turkse Nederlanders zijn te veel gericht op Turkije en op elkaar, en 
te weinig op de Nederlandse samenleving.’
Van wie? Zihni Özdil, docent en promovendus Maatschappijgeschiedenis.
Waar en wanneer? Artikel ‘Een Turk is hier Turk onder de Turken’ in NRC Handels-
blad van 23 maart.

'We gaan nog steeds naar Turkije op vakantie, 
kijken naar Turkse soaps en luisteren naar 
Turkse muziek'  >   Zehra Türk

WETENSCHAP
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De Vrienden van Live
Haringvliet 100

Sfeer: 7
Sjanskansen: 10

Studentikoosheid: 7 

Biertje € 2,30

UIT/GAAN

En ja hoor, daar hebben we er weer een. Chiel Jongejan, die met Sfeerhoreca 
verantwoordelijk is voor zaken als de Skihut, Beurs, Café Fout en De Bolleboos, 
lijkt ondertussen haast in zijn eentje verantwoordelijk te worden voor het 
bruisen van de binnenstad. Afgelopen jaar opende hij zijn tiende zaak: De 
Vrienden Live. Het kernwoord is gezelligheid. Een drummer, een pianist en een 
enorme batterij covers – het concept heeft zich in succesformules als Crazy 
Piano’s en De Vrienden van Amstel al uitgebreid bewezen. Van woensdag tot en 
met zaterdag staan de muzikanten op het podium en kan het publiek ver-
zoeknummers indienen op een bierviltje. Het idee: lekker meezingen. Of, zoals 
de website van het etablissement vermeldt: een ‘gemoedelijke schouder-
aan-schoudersfeer’. Daar kun je weinig tegenin brengen, ware het niet dat je 
eerst langs een beer van een uitsmijter, een metaaldetectiepoortje en een 
mutserige caissière moet, waarna je acht euro(!) armer bent. Het geeft een 
beetje het gevoel alsof je een klein reservaat binnenstapt. Lichtpuntje is wel 
dat je jas keurig en gratis wordt weggehangen. 
Voor de Vrienden van Live moet je in de stemming zijn. Dat geldt natuurlijk 
overal, maar om het hoofd te bieden aan de enorme dosis gezelligheid die de 
argeloze bezoeker over zich heen gestort krijgt, moet je ofwel een goede bui, 
ofwel een bier of vijf achter de kiezen hebben. Het beste is, dat moge duide-
lijk zijn, een combinatie van die twee. Laten we niet flauw doen: het is natuur-
lijk een hartstikke mooie zaak, met een prima service. Zodra de laatste slok 
uit je glas verdwenen is, staat er een barman voor je neus die allervriende-
lijkst voorstelt om er nog een voor je te serveren. Er loopt zelfs iemand rond 
met grote schalen frikandelletjes. En hadden we al gezegd dat het publiek 
(tussen de twintig en dertig jaar), op een paar vrijgezellenfeestjes na, be-
staat uit enthousiaste, gretige jongens en meisjes die er in alle opzichten een 
geslaagde avond van willen maken. Vandaar, bij wijze van hoge uitzondering, 
een tien voor de sjanskansen. GM (foto: MB)

Van De Dijk tot Robbie Williams
Een en al gezelligheid, die nieuwe meezingzaak bij de 
Oude Haven. En barstensvol twintigers die wel zin hebben 
in een flirt.

Festival Oranjebitter 
Oranjebitter is het initiatief van vier 
horecaondernemers uit Rotterdam 
die geen zin hadden om op Koningin-
nedag in een bomvolle trein af te rei-
zen naar Amsterdam. Ze besloten 
zelf een feestje te geven. 

Vijf jaar geleden hadden Femke en Dennis nog wat 
Perzische tapijten liggen ter decoratie, de jongens 
van cocktailbar Level regelden de drank en er wer-
den wat onbekende acts geboekt voor een euro 
en een snoepzakje. Het werd een knaller van een 
feest. Dit jaar willen de organisatoren van Oranje-
bitter het publiek bedanken voor vijf mooie jaren. 
En hoewel het bezoekersaantal gestegen is van 
350 man naar ruim 6000, is het speelse karakter 
van het festival onaangetast gebleven. Er is een 
circustent die geheel in het teken staat van 
smaakvol carnaval inclusief een Rave van Fortuin, 
een groot rad achter de dj booth waar verschillen-
de muziekgenres op staan: van hakken met Paul 
Elstak tot het uit volle borst meezingen van kra-
kers als ‘Bloed, Zweet en Tranen’. De confetti knalt 
uit de lucht en tussen het draaien door wordt het 
publiek verleid tot een collectief potje luchtgitaar 
spelen. Nieuw dit jaar is het podium Het Hol van de 
Leeuw, een 20-minute-rave-party in de vorm van 
een silent disco. Wanneer de deuren opengaan, is 
er plek voor 150 feestgangers die allemaal een 
koptelefoon op krijgen gezet. De deuren gaan 
dicht en de ruimte vult zich met rook. De circusdi-
recteur staat in het midden en wanneer de muziek 
door de koptelefoon bonst, zweept hij het publiek 
op met zijn circuszweep. Maar pas op: na twintig 
minuten wordt hij boos en gooit hij iedereen eruit! 
Wie daarna even wil uitblazen, kan een oranje snor 
kopen op de vrijmarkt of meedoen met oud-Hol-
landse spelletjes als midgetsjoelen en spijker-
broekhangen, waarbij jeansmerk Blue Blood elk uur 
een spijkerbroek weggeeft aan de winnaar. De 
avond wordt traditiegetrouw afgesloten met een 
kippenvelmoment, maar wat dat is blijft geheim 
tot half elf. CM

Festival Oranjebitter; 30 april op de Parklaan; tickets: 

€22,50. Voor meer info: www.oranjebitter-rotterdam.nl 



Great thinkers: Amartya Sen and 
The Idea of Justice | Lezing

Introductie op het leven en werk 
van Nobelprijswinnaar Amartya 
Sen, met de nadruk op zijn be-
roemde boek The Idea of Justice, 
door prof. dr. Ingrid Robeyns.
Maandag 22 april van 15.00 tot 16.30 
uur CB-02, Woudestein

Studio Erasmus Talkshow
De maandelijkse talkshow van de 
Erasmus Universiteit over weten-
schap en actualiteit. Met o.a. dr. 
Henk Oosterling (filosoof) en prof. 
dr. Kim Putters (SCP-directeur).
Dinsdag 23 april vanaf 20.30 uur

Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam 

Dutch Film Classics: Van God Los
Ditmaal vertonen we de klassieke 
film over de bende van Venlo, ge-
baseerd op ware gebeurtenissen.
Dinsdag 23 april vanaf 20.00 uur
Campus Woudestein

Right Movie Night: Side effects
Vertoning van de film Side Effects 
met o.a. Jude Law en Channing 
Tatum. Voorafgegaan door een 
lezing door mr. drs. M.J.F. van 
der Wolf, universitair docent 
straf(proces)recht en NWO-Veni 
onderzoeker. 
Woensdag 24 april vanaf 19.30 uur  

Cinerama, Westblaak 18, Rotterdam. Toegang € 5,-.

Meer informatie?
> Meer informatie? www.eur.nl/sgec of www.facebook.
com/studiumgeneralerotterdam. Alle programma’s zijn 
gratis toegankelijk tenzij anders vermeld.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

Lacrosse zat van jongs af aan in je bloed? “Nou nee. 
Ik zag het wel eens voorbijkomen op MTV, maar ik 
had geen idee wat het inhield.”
Hoe is het dan zo gekomen? “Een vriendin van mij 
vroeg me een paar jaar geleden een keer mee te 
gaan naar een training. Ik was meteen verkocht.”

Wat is er zo leuk aan? “Het is een fantastische 
sport die een mix is van heel veel andere sporten, 
zoals hockey, rugby en basketbal.  Er komt veel 

tactiek bij kijken, en het is bij tijd en wijle ook be-
hoorlijk agressief.”

Is Lacrosse conditioneel zwaar? “Het veld is net iets groter 
dan een voetbalveld, terwijl we maar met z’n tienen zijn. Je 

loopt jezelf tijdens een wedstrijd dus behoorlijk de ziekte.”
Altijd al sportief geweest? “Toen ik zo’n jaar of negen, tien 
was, voetbalde ik in Schiedam, bij Hermes DVS. Daarna deed 
ik alleen nog aan hardlopen, een kilometer of vijf per keer.  
Maar toen ik twee jaar terug van het hbo kwam, wilde ik 
graag weer eens in teamverband sporten.”
Het lijkt me dat die bal een aardige vaart kan krijgen. Dragen 
jullie bescherming? “We hebben alleen een bitje in. De bal is 
van rubber, maar als je erdoor wordt geraakt, heeft het 
zo’n beetje dezelfde impact als een hockeybal.  Je ziet dus 
wel eens iemand tegen de grond gaan. Bij mannen is het 
anders; daar is lacrosse een full-contact sport. Daar dra-
gen ze allemaal een helm, beschermers en natuurlijk een 
tok.”
Welke eigenschappen moet een lacrosse-speler in ieder 
geval hebben? “In het veld moet je wel stoer zijn, maar 

belangrijk is ook dat je beleefd bent, dat je een sportmans-
like houding hebt. Zo zeggen we altijd ‘sorry’ als we iemand 

per ongeluk raken. Als je lomp doet, gaat het namelijk mis. Sporti-
viteit is dus erg belangrijk.”
Is de Rotterdam Jaguars een beetje een gezellige vereniging? “Het is 
een potpourri van mensen, al zijn ze wel allemaal zo tussen de 19 
en 26 jaar. We borrelen regelmatig in café De Dijk bij het Oostplein, 
en hebben regelmatig etentjes bij de meiden thuis of een barbe-
cue. Bovendien hebben we elk jaar wel een toernooi in het buiten-
land dat erg gezellig is.” GvdE (foto: MdG)

SPORTTYPE

Naam: Naomi Oosterman
Leeftijd: 24

Sport: Lacrosse
Studie: master Kunst- en 

Cultuurwetenschappen

LIFESTYLE

‘Als je lomp 
doet gaat 
het mis’



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Prof.dr. Maarten Frens (1966), 

hoogleraar Systeemfysiologie 

in het Erasmus MC, wordt 

bouwdecaan van het nieuwe 

Erasmus University College 

(EUC). Frens gaat het Rotter-

damse University College, dat 

in september 2013 haar deuren 

opent aan de Nieuwemarkt te 

Rotterdam, leiden en vormge-

ven. De komst van de nieuwe 

opleiding, met uiteindelijk zes-

honderd studenten, draagt bij 

aan de levendigheid van de 

Rotterdamse binnenstad.

Professor Jeanne Gaakeer, 

Professor of Legal Theory and 

Literary Jurisprudence of the 

Erasmus University Rotterdam 

Law School has been awarded 

with the J.B. White Award, in 

March at the Association for 

the Study of Law, Culture and 

the Humanities (ASLCH) con-

ference held at Birkbeck Colle-

ge, London. “With this award 

we recognize and honor the 

originality and excellence of 

individual contributions to the 

field, and acknowledge our in-

debtedness to these individu-

als for their commitment to 

the interdisciplinary study of 

law, culture and the humani-

ties.” 

Professor Marno Verbeek en 

Assistant Professor Hao Jiang 

van RSM, hebben samen met 

Yu Wang, portfoliobeheerder 

en onderzoeker bij het Quanti-

tative Indicator Fund of IMC 

Asset Management in Amster-

dam, een internationale prijs 

van 30.000 dollar gewonnen 

met hun artikel Information 

Content when Mutual Funds De-

viate from Benchmarks, waar-

mee ze nu de SPIVA Award van 

Standard & Poor’s Dow Jones 

Indices hebben gewonnen. De 

SPIVA Award werd voor de 

tweede keer uitgereikt. 

Het winnende artikel is onder-

deel van een groot onder-

zoeksproject bij RSM, waarin 

de rol van institutionele inves-

teerders op financiële mark-

ten wordt onderzocht. 
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    VERKEERSSCHOOL 

AVANTI 
Nu bij Avanti autorijschool 

DE LENTE DEAL!
20 rijlessen voor € 440,-, 
én een theoriecursus van 

€ 55,-gratis!

Dat is een lagere prijs, en een 
hoger slagingspercentage dan 

bij andere rijscholen.
Kijk op avantirijschool.nl
of bel met 010-4673820

Biologische kip
930 gram

Plofkip
2.350 gram

Het best bewaarde
supermarktgeheim

95%  van  alle  kip  in  de  supermarkt is plofkip.
Zo’n dier kan soms nauwelijks meer  lopen.

www.wakkerdier.nl
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International 
EUR? English 
lectures it is
All third-year bachelor courses 
to be taught in English: An idea 
that would make Erasmus 
University international with a 
capital i. It is one of the 
recommendations of the task 
force Internationalization.

The institution responsible for 
evaluating Dutch education, 
the NVAO, stated last year 
that the EUR profiles itself as 
international, but in practice has 
little to show for. Particularly 
regarding education itself. 
Research on the other hand has 
an international orientation. Adri 
Meijdam, Executive Director of 
the programme International 
Business Administration, led a 
task force that looked into the 
matter and now offers solutions.
Many foreign students come 
to Rotterdam to follow English 
master programmes, however 
only few bachelor programmes 
offer lectures in English. 
“Bachelors that do offer English 

lectures benefit from a large 
influx of internationals,” says 
Meijdam. Another problem 
is that too few students from 
Rotterdam go on exchange. The 
task force therefor recommends 
redesigning the minors of the 
third year, making it easier 
for students to go abroad for 
a semester. Other reasons 
for preferring comfort and 
convenience to exchange and 
adventure are currently being 
examined by the task force. “It 
could be a matter of income. If 
that is the case, at the minimum 
it would be appropriate to 
offer these students financial 
assistance.”
The task force consulted all 
faculties about their plans. 
“Our policy recommendations 
are currently being discussed, 
among others, by the Executive 
Board, Erasmus directors, 
and the University Council. If 
they can agree on a general 
direction soon, we will be able 
to produce the Policy Plan 
Internationalization before 
summer gets here.” But when can 
EUR students realistically expect 
to be offered more lectures in 
English? Meijdam estimates in a 
couple of years. PM 

Get in the Ring (GITR) accepted 
the Compass Award in Rio de 
Janeiro the 24th of March, on 
behalf of the Netherlands. The 
award is presented to the country 
with the most innovative and 
creative branding at the Global 
Entrepreneurship Week.

Get in the Ring is part of 
the Erasmus Centre for 
Entrepreneurship in the Rotterdam 
Science Tower at Marconiplein. 
It is an initiative from HOPE – a 
collaboration between Rotterdam, 
Delft and Leiden – and study 
association EFR. GITR was 
created by students who want to 
stimulate entrepreneurship and 
increase networking opportunities 

between young entrepreneurs 
and investors. It is a competition 
format that actually takes place 
in a boxing ring, but in order to 
win participants will have to pull 
their punches and strike with 
words. In the final the remaining 
entrepreneurs will compete for a 1 
million euro investment. A jury of 
investors decides on the winner. 
Get in the Ring places emphasis 
on the show aspect. Candidates 
are meant to present themselves 
and their idea to investors as 
advantageously as possible, 
consequentially making it easier 
make new contacts. The concept 
is a hit internationally: several 
countries, such as South Africa and 
Cabo Verde, have already created 
spin offs. AT 

Advertisement

EUR initiative wins ‘Best Branding’ award in Rio
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Have you made
your choice yet?
Register between

6 and 26 May 2013

via www.eur.nl/minor
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Minor is more  
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A realistic scenario would be for North Korea to launch 
a small attack on one of the islands belonging to South 
Korea. This has happened before in November 2010. The 
bombardment of Yeonpyeong, an island off the shore 
from the mainland, is remembered as “a national trauma 
for South Korea”, says ESHCC exchange student Sung-
yong Kim. The fact that the South Korean government 
decided not to retaliate led to much criticism nationally. 
This might be a factor contributing to South Korean poli-
ticians publicly instructing the national military forces 
to “just shoot back” this time. If a provocation from either 
side does lead to a war, South Korea would have to call on 
its young men to fight.

Military Service
“I would have to go into military 
service if the war erupts,” RSM 
student HyunMin Kim from South 
Korea explains. Military service 
is a constitutional duty for all men 
in South Korea. Hyunmin Kim 
prefers to continue his studies, 
but if the conflict between North 
and South escalates he regards it 
an obligation to serve his country. 
Exchange student Sung-yong Kim 
has completed his military service 
for South Korea two years ago. 
He was stationed on a ship that 
patrolled the sea border between 
the two countries in the East Sea, 
west of the Korean Peninsula. 
Sung Yong Kim: “The North Ko-
rean army attacked a ship of our 
navy three weeks after I ended my 
service.” Forty-six sailors died. 
Tensions rose between the Koreas 
and neighbouring countries, war 
however was averted.

Not impressed
The aggressive tone North Korean politicians adopt eve-
ry once in a while does not seem to impress South Kore-
ans that much anymore. “They do it every now and then,” 
RSM exchange student Song Hee Lee explains. “It is 
unpleasant rather than frightening.” If the two countries 
would engage in armed conflict, South Korean military 
capabilities are expected to outperform the North Korean 
ones by far. In fact, it is in North Korea’s best interest not 
to start a war. Hyunmin Kim speculates that the current 
aggressive tone is most likely intended to provoke South 
Korea, ultimately in an attempt to obtain more aid such 
as food and money from their wealthier southern neigh-
bours.

Famine
The recent history of North Korea is plagued by periods 
of famine among the people, while the political elite en-
joys wealth and luxury. This has led to much criticism 
internationally. The failing North Korean system will 
prove even more difficult to maintain, now that China, its 
last remaining ally in the region, has turned its back on 
them. Song Hee Lee tells how during her time at univer-
sity in South Korea she befriended a defector from North 
Korea who fled to South Korea in hope of a better life. Her 
North Korean friend confirmed the worrisome situation 
in North Korea. Simply emigrating from North Korea is 
met with severe penalties and even capital punishment if 
defectors are caught by North Korean border officials.

Unification
The question remains how North Korea will be able to 
find a way out of the difficult position it is in. The cur-
rent situation does not appear to be financially viable 
anymore. Its last communist allies, such as China and the 
former Soviet Union, have washed their hands clean and 
retracted support. Europe and the US keep tightening 
financial sanctions against North Korea. Lee: “It is better 
for them to have a unification with the South. This situa-
tion is not sustainable forever.” Unification negotiations 
are problematic, to put it mildly, as North Korean de-
mands are unthinkable. Part of North Korea’s terms is for 
South Korea to adopt their totalitarian political system. 
Needless to say, this is a deal-breaker for South Korea 
and strongly opposed by the US. 

How South Korean students perceive 
threats from the North
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The tension between communist North Korea and capitalist South Korea is 
intensifying by the day. North Korean leader Kim Jong-un regularly threatens 
the US and his neighbour South Korea with launching a nuclear attack. Three 
students from South Korea reflect on the situation.    text and photo’s Leon Jansen

HyunMin Kim: “The tension at this 
moment is the highest since the 
ceasefire was reached in 1953.”

Song Hee Lee: “It’s better for 
North Korea to have unification 
with the South.”

Sung-yong Kim: “North Korean leader Kim Jong-un is 
too young and inexperienced for the position, which 
makes him unpredictable and dangerous.”



EM INTERNATIONAL 18 april 2013 | 31

QUEENSDAY IN ROTTERDAM
Queensday is even more festive 
than usual this year. In addition to 
masses of exhilarated people, the 
entire country will be celebrating 
the enthronement of King Willem-
Alexander – the first King of The 
Netherlands in 123 years. Next year, 
the name of the event will official-
ly be changed to Kingsday and the 
date moved to April 27. While Am-
sterdam will be the place to be for 
the national holiday and will hence 
be even more crowded than usual, 
Rotterdam will offer some great 
events to celebrate this special 
day. There is the festival Oranjebit-
ter at Parklaan, a huge flea market 
in the city centre, Queensdayfesti-
val at Plein 1940 near the Maas, and 
Queensday Massive at Bird. Have a 
great Queensday!

BAZAAR AT GROUNDS
Café Grounds is likewise organ-
izing a stunning event for April 27: 
Bazaar. This exotic event presents 

world music, starting the evening 
off with Meeta Pandit, who stems 
from a famous dynasty of classi-
cal musicians in India. Following 
up, singer and songwriter Ceumar 
blends different styles of music 
his Brazilian folk influences to cre-
ate a new and authentic sound full 
of passion – and sorrow. It’s typi-
cal for the Bazaar evenings to of-
fer culinary delight, their way of 
adding a homely touch. For this 
edition, Cana Lopez serves tapas 
and specialty wines to tickle your 
taste buds. 
www.grounds.nu

ROTTERDAM FUN FAIR
Going for a typical Dutch experi-
ence with your friends? Looking 
for a fun activity to add some origi-
nality to the dating game? Perhaps 
the fun fair at Schiehaven, near 
Euromast, is a nice idea! Of course, 
don’t expect the most thrilling 
state-of-the-art rollercoaster here, 
but a nice ambience with lights, 

people and excitement make up 
for this. Try to defeat your friends 
riding a domgem or take a ride in 
one of those weird machines that 
spin until your stomach gets sick. 
Or just stroll along the numerous 
attractions while eating delicious 
cotton candy. At all times, keep an 
eye on your budget to prevent you 
from spending a lot more money 
than you initially intended.
20 April - 5 May

www.kermisrotterdam.nl

 
DA BOUNCE COMEDY NIGHTS
Theater Zuidplein features a spe-
cial edition of their comedy nights 
on April 27 in order to honour the 
change of rule in the Dutch mon-
archy: Kings vs. Queens. Male co-

medians Timmy Hall and Harris 
Stanton will clash with female 
comedians Mugga and Melanie Co-
marcho in a stand-up battle of the 
sexes. The public will have the final 
say eventually. Erasmus University 
students will get a discount of 7,50 
euro per ticket if a ticket is ordered 
through info@maybuse.com. Make 
sure to include ‘Erasmus Discount’ 
in the subject line. 
www.maybuse.com

THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

What are you studying for? 
An MA in Communication, graduating in 
2014. I’m here on exchange for six 
months.

Are you a dedicated student? 
Yes I am. When it comes to assignments 
I am very particular about it. I hate doing 
last minute work. 

What are your plans for Europe? 
It was always my dream to travel in 
Europe and it has come true. Of course, 
for me staying here in Rotterdam is 
about studying well because it is the 
primary reason I am here. But during the 
term breaks I will definitely go travelling. 
Germany, Paris and Switzerland are on 
the list, and I just came back from Italy.  

What is your greatest ambition? 
I want to become a ‘rural reporter’ in 
India.

What are you passionate about? 
Food and travelling. I love eating and 
preparing food. Cooking is my favourite 
pastime. And travelling places and 
meeting new people is what I always 
want to do.

Do you have any other hobbies?
I like singing, Indian music. 

What about sports? 
I play badminton.

Jeans, skirt or sari? 
Jeans: the most comfortable outfit.

 

Where do you go out? 
I don’t like partying. I don’t like going for 
clubbing because of the loud music.

Beach resort, winter holidays or city trips? 
Beach resort, definitely.
Fast food or home cooking? 
Both. I love fast food, especially when it 
is spicy. And cooking has always been 
my hobby.  

Tell me something about your country. 
India is a country with lots of diversity. 
In short I would say India is famous for 
its film industry (Bollywood), population, 
language, roads, traffics, and cricket. 
Foreigners love one thing about India 
that most people don’t know about. 
That is, they say travelling by Indian 
train is adventurous.

Name: Niva Mohanty
Nationality: Indian

Age: 24

GOING 
DUTCH



Maria Grever
Hoogleraar Theorie en Methoden van 
de Maatschappijgeschiedenis

Renée Jones-Bos
Secretaris-Generaal van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken

 DUBBELGANGERS 

Voor ‘Dubbelgangers’ zoekt EM op de EUR naar look-a-likes van be-

kende mensen. Suggesties zijn van harte welkom: redactie@em.eur.nl.

BiBLiothEcA ALExANDRiNA
Een van mijn stiekeme dromen is om later bibliothecaris te zijn 
van mijn eigen bibliotheek. Die zal bestaan uit een literaire 
verzameling die de wanden van mijn statige werkkamer volledig 
zal bedekken. Kolossaal, antiek, en het allerbelangrijkst nog: met 
een charmant trapje. Een absoluut onmisbaar onderdeel, want 
ook de boeken op de bovenste plank verdienen het om zo nu en 
dan, vanuit een autistiforme habitus, afgestoft te worden. Ik zal 
al die boeken uiteraard van voor naar achter gelezen hebben, en 
ze zullen volgeschreven staan met allerhande intellectuele 
kanttekeningen. Af en toe zal ik bij het zien van een in het oog 
springende boekenrug weer mijmeren over de abrupte 
plotwendingen, de invloedrijke theorieën of het bijzonder 
leidmotief van desbetreffend boek. Her en der zal dat gepaard 
gaan met wat mompelen of ijsberen; op en neer van mijn 
kapitale wereldbol naar het vooroorlogse anatomische model 
van de inwendige mens – dat staat op mijn pompeuze, met leer 
ingelegd bureau. Het gehele schouwspel zal zijn verlicht door 
een groen notarislampje met een goudkleurig koordje. 
Ik zie mijn miniatuurversie van de Bibliotheca Alexandrina als een 
droom die richting mijn pensioen werkelijkheid moet gaan 
worden. Het bijzondere aan zo’n privébibliotheek zit ’m namelijk 
ook in het langdurige verzamelproces. Elk boek een uniek 
verhaal, qua inhoud, maar ook qua achtergrond: de plek waar 
het gekocht of gelezen is, door wie het cadeau gegeven is, of 
aan wie het bijna voor altijd uitgeleend was. Ik zal me dan weer 
dat ene boekenwinkeltje in Parijs herinneren, waar het in de 
etalage lag. Of ik zal denken aan de pietluttige VVV-bonnen die 
ik toch érgens aan moest besteden. 
Geen dagen, weken of maanden, maar vele jaren zal het 
verzamelen gaan duren. Gelukkig ben ik van kleins af aan 
voorzien van een aanzienlijke rits prentenboeken en ontving ik 
een jeugdpasje van de bieb om de hoek. Echter, toen ik de 
psychosomatische problematiek van Dolfje het Weerwolfje had 
doorgrond en steeds sceptischer werd over een zekere Pluk en 
zijn Petteflet, begon voor mij het echte lezen en verzamelen 
pas echt. Nu, zestien jaar later, liggen mijn vensterbanken vol 
met boeken, die ik eerst moet uitlezen voor ze in mijn kast 
mogen plaatsnemen. Het Boekenweekgeschenk ligt bovenop. 
Het bijzondere verhaal daarachter? Een gratis weekendritje 
met de trein. Niets meer dan dat. Want hoe vorstelijk mijn 
dromen ook mogen zijn: ik blijf een student.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Dit boekje gebruik ik 

om dingen op te 

schrijven die ineens in 

me opkomen, 

bijvoorbeeld in de trein. 

Dat kunnen inzichten 

zijn, maar ook ideeën 

die ik opdoe voor mijn 

bedrijf.”

“Dit is het visitekaartje 

van mijn bedrijf David 

Peach. We richten ons 

op verschillende 

internetdiensten. 

Samen met mijn 

partners heb ik een 

website gemaakt en 

deze maand gaat de 

site www.festratings.nl 

de lucht in.”

“Het boek ‘A New Earth: 

Awakening to Your Life’s 

Purpose’ van Eckhart 

Tolle is voor mij heel 

belangrijk geweest. Het 

maakt niet uit of je 

denkt dat je jezelf al 

goed kent of niet, ik kan 

het iedereen aanraden!”

“Deze koptelefoon is 

van het merk Sennhei-

ser. Ik gebruik hem om 

muziek te beluisteren, 

maar ook tijdens het 

draaien.”

De stijl van Masi Dawoud (23)
Student Business Information Management

Dit BEN iK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl? “Ik geef zo min mogelijk geld uit aan 
kleding, daarom wacht ik tot de sale. De 
meeste dingen koop ik met minstens 30 
procent korting. Ik geef mijn geld liever 
uit aan een ervaring, zoals aan een 
kaartje voor een festival. Ik wil liever 
dingen ervaren met vrienden dan 
bezitten in mijn eentje.”

Mister DJ. “Ik ben werkzaam als dj onder 
de naam Maze Woods. Ik draai melodieuze 
techno. Ik heb een voorkeur voor 
niet- commerciële muziek. Muziek moet 
iets subtiels hebben; er moet een ziel in 
zitten, zelfs in harde techno. Het 
volgende feest waar ik draai, is in juni op 
Undertone in Corso Rotterdam. Ik ga op 
dit moment zelf niet zoveel meer uit. Ik 
ben selectiever geworden in het 
uitkiezen van feestjes. De artiest is voor 
mij doorslaggevend. Op dit moment vind 
ik D-Ribeiro heel goed. Hij komt ook uit 
Rotterdam, en ik denk dat we van 
hem nog veel gaan horen.”

Festratings.nl. “Ik ben mede-
eigenaar van een webdesign-
bureau. We hebben een 
website gemaakt over 
muziekfestivals. Aan de hand 
van online opinion mining 
(sentimentanalyse) van data op 
Facebook en Twitter proberen 
we weer te geven hoe het 
publiek denkt over het festival. 
De website is meer gericht op de 
sfeerimpressie van het feest 
dan op informatie. Deze maand 
gaat de site www.festratings.nl 
de lucht in. Een festival dat je 
niet mag missen, is Welcome to 
the Future. Er hangt een 
artistiek kinderlijke sfeer, die 
me doet denken aan een 

speeltuin. Daarnaast is de organisatie 
bewust en milieuvriendelijk. Zo wordt het 
decor niet gedrukt maar geverfd door 
een groep vrijwilligers.”

Zen. “Tijdens mijn studententijd ging ik 
boksen en daar sloeg ik te ver in door. 
Mijn studie ging eronder lijden. Later had 
ik hetzelfde probleem toen ik ging 
ondernemen. Ik kan mezelf volledig op 
iets storten, waardoor het gevaar 
bestaat dat ik doorsla. Ik wilde een 
betere balans vinden tussen de dingen 
die ik deed. Een vriend van mij raadde mij 
aan een boek van Eckhart Tolle te lezen. 
Dat was een eyeopener! Sinds drie jaar 

mediteer ik elke dag. Door de 
meditatie heb ik mezelf en de 

wereld beter leren kennen. Ik 
ben meer mezelf geworden 
en sta dichter bij mijn 
gevoel. Mijn ego wordt 

langzaam weggevaagd, 
wat een fascinerende 

ervaring is. Mijn 
doelen in het leven 
zijn hierdoor ook 
veranderd. Ik streef 
geen maatschap-
pelijk opgelegd 
succes meer na 

maar handel vanuit 
een dieper bewustzijn.” 

CM (fotografie: RvdH)

Jas: Scotch & Soda
Overhemd: B.D. Baggies
Broek: Elvine
Schoenen: Skive


