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Goedkoop = Duurkoop
Het contract van de universiteit met Albron wordt voortijdig beëindigd. De cateraar scoorde 
voor de tweede keer een lager cijfer dan een 6 in een klanttevredenheidsonderzoek; en dat 
kun je zelfs op deze universiteit niet compenseren. 
Hoe zou de stemming zijn op het hoofdkantoor van Albron in De Meern? Misschien is de 
cateraar er niet rouwig om. Het is genoegzaam bekend dat Albron bij de aanbesteding 
bijzonder laag had ingestoken, dus of er veel verdiend is de afgelopen paar jaar, is nog maar 
de vraag. Bovendien ben je als bedrijf dat gezeur over je koffie, de prijzen en je warme hap 
toch ook een keer zat?
En de universiteit? Daar proefde je al vrij snel spijt van de gemaakte keus. Oké, Albron 
kwam financieel als beste uit de bus, maar achteraf had de universiteit liever met 
meerdere kleine partijen gewerkt. Bovendien heeft al het gezeur over de catering veel tijd 
en energie gekost van de ondersteunende diensten.
Maar de grootste vraag is: hoe voelt het Albronpersoneel zich nu? EM kon het ze niet 
vragen, want de medewerkers kregen meteen een spreekverbod na het aangekondigde 
vertrek. Toch moet dit een knauw voor hun motivatie zijn. Wéér een aanbesteding betekent 
straks wéér een andere werkgever, met wéér een andere werkwijze, wéér andere eisen en 
– met een beetje pech – wéér andere salarissen – en meer wordt het zelden.
Maar, om optimistisch te eindigen, de universiteit gaat in de herkansing en weet nu in ieder 
geval duidelijk wat studenten en medewerkers niet willen.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
gunneweg@em.eur.nl
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UITVERGROOT

Gaan mET dIE VaRaan
Een beetje ongemakkelijk voelt 
dit meisje zich nog wel met het 
idee een varaan vast te hou-
den. Het is een van de vele 
reptielen die slangenman 
Richard Mastenbroek mee-
bracht naar McXtra: Xtreme 
Medicine, afgelopen 21 februari 
in het Erasmus MC. Het sympo-
sium, een samenwerking tus-
sen studentenverenigingen 
van de opleiding Geneeskunde 
en Studium Generale, zoekt de 
grenzen van de geneeskunde 
op. Mastenbroek heeft tijdens 
zijn leven al 7 slangenbeten 
opgelopen. De beet van zijn ei-
gen King Cobra leverde hem 
vorige maand een spoedtrans-
port naar het Rotterdamse 
Havenziekenhuis op. Gelukkig 
was hij er deze avond bij om 
een zeer geslaagd symposium 
waardig af te sluiten. LJa (foto: 

RvdH)
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Onlangs berichtte de NOS bij monde van 
een topman van McAfee dat Nederland in 
de mondiale top 3 staat als het gaat om cy-
bercriminaliteit. Verontrustend?  PK: “Nee, 
want je moet je bij dit soort berichtgeving al-
lereerst afvragen waar het vandaan komt. 
McAfee is een belangrijke producent van be-
strijdingssoftware. Zij krijgen automatische 
feedback en hebben kennelijk geregistreerd 
dat Nederland in de top drie staat van servers 
waarvan malware is verstuurd. Vraag is of we 
daarmee ook in de top drie staan, of dat er ge-
woon goed wordt gerapporteerd in Nederland.”
KN: “Het kan gewoon zo zijn dat abonnemen-
ten op McAfee in Nederland heel populair zijn, 
waardoor er ook meer rapportages zijn.” 

Maar is Nederland nu wel of geen paradijs 
voor internetcriminelen? PK: “Kijk dat er in 
Nederland wordt ingebroken op computersy-
stemen, is evident. En dat dit vaak gebeurt, lijkt 
mij ook. Maar dat wij daarmee nummer drie 

zijn wat betreft cybercrime gaat mij te ver.”
KN: “Opmerkelijk is dat het lijstje waarop Ne-
derland nummer drie staat, een mix is van lan-
den die goed georganiseerd zijn – de VS, wij, 
Duitsland – en boevenlanden, zoals Rusland en 
Noord-Korea. Gemene deler is dat al die lan-
den iets hebben waardoor criminaliteit in de 
hand gewerkt wordt.”

Hoe komt dat? PK: “Wij zijn een van de best 
bekabelde landen ter wereld: omdat we zo 
dichtbevolkt zijn, is het rendabel om overal ka-
bels aan te leggen. Overal hebben wij breed-
band, dat is prettiger – ook voor criminelen – 
dan inbellen met een modempje. Zonder dat 
wij er onderzoek naar hebben gedaan, durf ik 
wel te stellen dat Nederland daardoor wat ho-
ger scoort dan andere landen als het gaat om 
internetcriminaliteit.”
KN: “En wij hebben veel internetproviders, 
waardoor de kans dat daar criminelen tussen-
komen wat groter is. Niet iedereen is namelijk 

even adequaat met zijn beveiliging. Wij hebben 
niet een grote speler die alles naar zich toe 
heeft getrokken, maar veel bedrijfjes – zo’n 
1500.”

Cybercriminaliteit varieert van het versturen 
van spam tot het kraken van passwords. Is 
het een economisch schadelijker dan het an-
dere? PK: “De schade veroorzaakt door het 
versturen van spam, ongevraagde e-mail, is 
heel groot. Tussen de 70 en 90 procent van het 
internetverkeer is spam; kun je nagaan wat 
voor beslag dat legt op de infrastructuur. Die 
infrastructuur overeind houden kost hartstikke 
veel geld. En de tegenmaatregelen die iedereen 
moet nemen, zoals het installeren van spamfil-
ters, kost ook nog eens veel geld.”
KN: “Die schade kan net zo groot zijn als de 
schade ontstaan door allerlei ingewikkelde sy-
stemen om wachtwoorden te stelen.”
PK: “Het is voor iemand die een paar duizend 
euro is kwijtgeraakt doordat zijn bankrekening 
is geplunderd, alleen veel vervelender; die 
heeft concreet schade. Maar de enorme inves-
teringen die worden gedaan om het internet 
overeind te houden – want als al die spam door 
zou gaan, zou het internet op slot komen te zit-
ten – daar merken we niet zoveel van. Die kos-
ten – een paar tientjes per persoon – zijn ver-
werkt in abonnementen. En dat merk je minder 
dan privéschade door een hacker.”

Van waaruit operen cybercriminelen? PK: 
“Op internet loopt alles door elkaar heen en al-
les zit aan elkaar vast. Als er een slecht bevei-
ligde computer is, dus eentje waarvan de eige-
naar niet de laatste updates en antivirussoft-
ware heeft geïnstalleerd, is de mogelijkheid 
aanwezig dat anderen op die computer een 
programmaatje installeren waardoor die com-
puter mail kan versturen. Als je dus veel men-
sen online hebt, en men heeft te weinig oog 
voor de beveiliging, dan is de kans groot dat er 
veel spam wordt verstuurd.” 

Is het opsporingsapparaat in Nederland mo-
menteel goed geëquipeerd om internetcrimi-
naliteit aan te pakken? PK: “Het is moeilijk 
om je een beeld te vormen van de kwetsbaar-
heid zolang die nog niet geconstateerd is. Er 
zijn veel computers – misschien die van jou 
wel – die spam versturen zonder dat je het 
weet. Iets anders is of je er wat tegen kan doen. 
Dat is een kwestie van de oude vertrouwde rat 
race: wie ligt er voor. Kortom, kennis up-to-date 
houden is cruciaal om dit soort misdaad te be-
strijden.”

Heeft de politie die kennis in huis? PK: “Ze-
ker, dat is tegenwoordig in een speciaal corps 
gebundeld: het high tech crime team. Maar één 
enkel crimineeltje kan al op heel wat terreinen 
schade aanrichten. Dus er is veel capaciteit no-
dig. De vraag is of je die capaciteit helemaal bij 

Nederland zou met de VS en de Maagdeneilanden hét paradijs zijn voor 
cybercriminelen. Honderden malafide bedrijven phishen, spammen, plaat-
sen spyware en kraken passwords naar hartenlust, zonder dat de politie er 
vat op krijgt. Maar is het echt zo erg? EM vroeg het Pieter Kleve en Kees 
van Noortwijk, internetrechtdeskundigen van de Erasmus School of Law. 
tekst Gert van der Ende

Cybercriminaliteit
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de politie moet leggen, of is het belangrijker 
dat gebruikers – niet de banken, die doen dat 
al, maar mensen zoals jij en ik – veel meer aan 
hun eigen beveiliging moeten doen. Er komt 
een moment dat de verantwoordelijkheid voor 
computerveiligheid meer gelegd wordt bij de 
gebruikers.”
KN: “Dat gebeurt al enigszins door voorlich-
tingscampagnes van de overheid, bijvoorbeeld 
ten aanzien van phishing.”
PK: “Het opsporen is vanzelfsprekend een taak 
van de politie. Alleen de computergebruikers 
moet je er wel bij betrekken, anders is bestrij-
ding zinloos.”

Dus niet alleen providers maar ook gebrui-
kers moeten aansprakelijk worden gesteld? 
PK: “Inderdaad. Dat is sinds een jaar of tien 
door een Europese wet al het geval bij provi-

ders. Als die inbreukmakende data op hun ser-
ver hebben staan, zijn ze medeaansprakelijk 
voor die inbreuken, ook al wordt die door de 
klant gemaakt. De provider komt alleen onder 
die aansprakelijkheid uit als hij maatregelen 
neemt. Datzelfde zou kunnen gelden voor bur-
gers: dat jij aansprakelijk bent voor het feit dat 
jouw computer spam verstuurt. Dat vergt dus 
een mentaliteitsomslag.”

Maar het is toch te gek om een tachtigjarige 
in een verzorgingstehuis die net internet 
heeft geleerd, aansprakelijke te stellen als 
iemand haar computer gehackt heeft? “Nu 
trek je het in het ridicule. Ik heb het over be-
strijding van gemakzucht. Die mevrouw van 
tachtig is aansprakelijk vanaf het moment dat 
ze gewaarschuwd wordt dat haar computer be-
smet is, en ze geen maatregelen treft. Is dat 
een zo’n onredelijke eis? Want doe je het niet, 
dan krijg je het internet nooit veilig.”

Iets anders. Hier en daar wordt gesugge-
reerd dat de privacywetgeving ook een rol 
speelt in de reden waarom Nederland zo 
hoog op de lijst van cybercriminaliteit staat. 
PK: “Dat is niet zo. Privacywetgeving wordt on-
der meer aangestuurd vanuit de Europese 
Unie. Onze wetgeving zal amper verschillen 
met de ons omringende landen. Daarnaast be-
staat het Cybercrimeverdrag, geïnitieerd door 
de Raad van Europa. Onze wetgeving is dus 
vergelijkbaar met andere Europese landen.”

Wat staat er in dat verdrag? PK: “Drie din-
gen: we moeten optreden tegen fraude, tegen 

kinderporno en we moeten versterkt internati-
onaal samenwerken in de bestrijding van cy-
bercrime. Dat zijn dus beleidsmatig de speer-
punten, al weet ik niet hoe die in de praktijk 
precies doorwerken.”

Minister Opstelten (Justitie) wil onder meer 
vanuit preventief oogpunt gebruikmaken 
van spyware om internetcriminaliteit eerder 
op te sporen. Mag dat? PK: “Volgens de wet 
mag dat. Al gaat het natuurlijk wel om het hoe 
en tot hoever. En surveilleren op internet door 
de overheid gebeurt al. Want wanneer ik om 
me heen kijk, en bijhoud wat mensen allemaal 
uitspoken op internet, maak ik geen inbreuk 
op het briefgeheim, of op andere grondrech-
ten.”
KN: “De politie mag namelijk pas gericht zoe-
ken in computers van gebruikers als er ver-

denkingen zijn, en de officier van justitie of de 
rechter-commissaris het heeft goedgekeurd –
vergelijkbaar met het afluisteren van tele-
foons.” 

Is er een beetje evenwicht tussen de opspo-
ringsbevoegdheden en de mate waarin re-
kening wordt gehouden met privacy? PK: 
“Nee. De discussie over de inbreuk op de pri-
vacy is grotendeels achterhaald. We moeten 
meer redeneren vanuit de invalshoek dat we 
de overheid belasten met het beschermen van 
onze veiligheid en eigendommen.” 

Met het risico dat de overheid een soort Big 
Brother wordt. PK: “Daar ben ik het niet mee 
eens. Dat is old school-denken. Je moet vooral 
kijken naar de voordelen: dat je de mogelijkhe-
den hebt om wat aan de criminaliteit te doen. 
Als ik de politie bij me thuis laat rondkijken, 
en dat helpt tegen inbraak, doe ik dat toch ook 
graag? Dat is new school: de opsporingsbe-
voegdheden moeten worden uitgebreid. Maar 
wel onder twee condities: er moet toezicht op 
zijn en er moet worden gemeten of de opspo-
ringsmethoden effectief zijn. Nederland is bij-
voorbeeld nummer één als het gaat om het 
plaatsen van telefoontaps. Maar als dat niets 
zou opleveren, dan moet je ermee stoppen. Ik 
vind dus het idee van Opstelten voor het plaat-
sen van spyware een prima plan. Dat je van 
software gebruik kunt maken om intelligent 
zaken op internet te onderzoeken, zorgt voor 
een level playing field, en dat is alleen maar 
goed. Want wat cybercriminelen kunnen, moe-
ten wij ook kunnen.”   

Mr. dr. Pieter Kleve 
(1954) is universitair 
docent Internetrecht 
aan de Erasmus School 
of Law. Sinds 1986 ver-
richt hij onderzoek 
naar juridische aspec-
ten van de toepassing 
van informatietechno-
logie. Onder de noemer 
‘New School of Law 
and Technology’ houdt 
hij zich bezig met de 
rechtsontwikkeling als 
gevolg van de norma-
tieve werking van 
technologie.

Mr. dr. Kees van 
Noortwijk (1961) is uni-
versitair hoofddocent 
Informatica en Recht 
aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 
Naast vraagstukken 
van internetrecht 
houdt hij zich vooral 
bezig met juridisch 
kennismanagement. 
Daarnaast is hij als 
consultant verbonden 
aan het bedrijf 
Rechtsorde, dat zich 
specialiseert in het 
ontwikkelen van geïn-
tegreerde zoeksyste-
men voor de juridische 
markt.

‘Wat cybercriminelen kunnen, 
moeten wij ook kunnen’ 
>  Pieter de Kleve



> Tweehonderd Britse pond is de maximale boete die 
studenten van de universiteit van Cambridge krijgen op-
gelegd als ze een afspraak met een docent laten schie-
ten. In het Verenigd Koninkrijk wordt jaarlijks een half 
miljoen pond aan boetes opgelegd aan studenten; behal-
ve voor vergeten afspraken, ook voor roken waar het niet 
mag en het beledigen van een docent. Een student kan 
niet afstuderen voor de boetes zijn betaald. 
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MEDEZEGGENSCHAP

F-raden bezorgd over 
onderwijskwaliteit

CATERING

In het VSR Medezeggenschapsoverleg, een 
maandelijks overleg tussen de studentgeledin-
gen van de medezeggenschapsorganen, bleek 
dat raadsleden van de faculteiten Erasmus 
MC, ESHCC, ESL, FW en RSM zich zorgen ma-
ken over het niveau van het onderwijs. 
In een brief aan de decanen en opleidingsdi-
recteuren schrijft Jochem Streefkerk, voor-
zitter van de Vereniging Studentenbelang 
Rotterdam (VSR), namens de studenten uit 
de F-raden en de U-raad: “De directe aanlei-
ding van de ongerustheid van de raadsleden 
verschilt per faculteit. De oorzaak en gemene 
deler bestaan er echter uit dat op veel facul-
teiten de neiging lijkt te bestaan om rende-
mentscijfers (en andere kwantitatieve crite-
ria) als maatstaf voor de waardering van het 
onderwijsbeleid te hanteren.” De VSR nodigt 
de decanen en opleidingsdirecteuren uit om 
met het bijbehorende medezeggenschapsor-
gaan te reflecteren op de onderwijskwaliteit. 
“De introductie van cijfercompensatie nodigt 

uit tot een dergelijke kritische reflectie, alsook 
de verplichtstelling van onderwijs en de moge-
lijkheden bonuspunten te halen.”
De brief is niet zozeer een statement tegen No-
minaal is Normaal (N = N), legt Streefkerk uit. 
“Veel veranderingen in de curricula hangen 
inderdaad samen met N = N, maar de bedoe-
ling is om openbaar te signaleren dat er op 
bijna alle faculteiten zorgen heersen over de 
onderwijskwaliteit.” De raadsleden willen zich 
dan ook niet gezamenlijk uitspreken tegen bij-
voorbeeld een bsa van 60 EC of compensatoir 
toetsen. “Ook binnen de maatregelen van N = 
N kan goed onderwijs worden gewaarborgd”, 
aldus Streefkerk. “Ik hoop dat dit een steen in 
de vijver is en leidt tot discussie.”
Uit een rondgang langs de decanen van de 
faculteiten waar de brief aan gericht is, blijkt 
dat de zorgen niet worden gedeeld. Wel geven 
ze aan bereid te zijn tot een gesprek met de 
faculteitsraad en de opleidingscommissies.TF 

(foto: RvdH)

£200

Verschillende faculteitsraden maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Ze 
vrezen dat het beleid te veel wordt gebaseerd op rendementscijfers.

Albron voortijdig 
weggestuurd 
De universiteit beëindigt het contract met 
Albron voortijdig, wegens ondermaats pres-
teren van de cateraar.

Ondanks verschillende verbeteringen in het 
assortiment was cateraar Albron niet in 
staat om een klanttevredenheidscijfer van 
een 6 te halen – het werd een 5,8. Met de 
EUR was afgesproken dat het contract voor-
tijdig zou worden beëindigd als de cateraar 
geen 6 zou halen. 
De beslissing van de universiteit moet een 
bittere pil zijn voor Albron, want de scores 
uit het klanttevredenheidsonderzoek 2012 
zijn beter dan het jaar ervoor. Studenten ge-
ven de restaurants als rapportcijfer een 5,6 
(een punt hoger),  medewerkers  komen nog 
steeds niet verder dan een 4,9 (was een 4,4).
Volgens studenten zijn de aangeboden pro-
ducten in de restaurants verbeterd qua 
kwaliteit, smaak, variatie en aantrekkelijk-
heid. Ook zijn ze beduidend meer te spreken 
over de belegde broodjes. Studenten en me-
dewerkers maakten in 2012 meer gebruik 
van warme maaltijden en beoordeelden ze 
positiever. Desondanks blijft dat het zwak-
ke punt in de restaurants, want nog steeds 
vindt een derde van de studenten en de helft 
van de medewerkers deze (zeer) slecht, al-
dus het onderzoek.
Zodra bekend is wanneer het contract met 
Albron beëindigd wordt, zal het Erasmus 
Facilitair Bedrijf een nieuwe Europese aan-
besteding in gang gaan zetten. Dat proces 
kan best langer dan een jaar duren. Tot die 
tijd zal Albron zijn diensten blijven aanbie-
den. Het contract liep oorspronkelijk tot zo-
mer 2015. LJ

> Lees meer vanaf pagina 14
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KANDIDAATSTEllING MEDE-
ZEGGENSCHAPSvERKIEZINGEN 
GEoPEND
Van 7 tot en met 15 mei worden de jaar-
lijkse medezeggenschapsverkiezingen 
gehouden. Studenten en medewerkers 
kunnen in die periode stemmen op kan-
didaten voor de personeels- en studen-
tengeleding in de faculteitsraden en de 
Universiteitsraad. Eind april ontvangt 
iedereen een digitale stemoproep. Voor 
wie medenzeggenschapsambities heeft: 
op 11 maart om 12.00 uur sluit de kandi-
daatstelling.

MElD SoA ANoNIEM
Rotterdamse studenten die hun (eerde-
re) sekspartner willen waarschuwen 
voor een soa, kunnen dat online en ano-
niem doen door een sms of mail te stu-
ren. Binnenkort ook via de huisarts. Af-
gelopen jaar liep in Rotterdam een proef 
om online, en bovendien anoniem, je 
voormalige bedpartners van je ge-
slachtsziekte op de hoogte te stellen. Via 
de website suggestatest.nl krijgen ge-
waarschuwde partners een code per 
sms, mail, via de post of via hun profiel 
op de site gay.nl waarmee ze kunnen 
zien om welke soa het gaat. De website 
blijkt na een jaar een succes.
Uit het testjaar blijkt dat ruim een vijfde 
van de mensen met een code hun seks-
partners waarschuwt, het merendeel 
daarvan doet dat per sms (82%). Ano-
niem melden blijkt verre van populair; 
86 procent koos voor de optie ‘niet ano-
niem’ waarschuwen. LJ

NADER oNDERZoEK FRAuDE 
PolDERMANS
Het Erasmus Medisch Centrum Rotter-
dam gaat toch vervolgonderzoek doen 
naar publicaties van internist Don Pol-
dermans, dat meldt NRC Handelsblad. 
De hoogleraar werd in 2011 ontslagen we-
gens wetenschappelijk wangedrag. Zo 
zou hij onzorgvuldig zijn omgegaan met 
het vragen van toestemming aan patiën-
ten die meededen aan onderzoek.
Zijn meest geciteerde onderzoeken wor-
den nu onder de loep genomen. Eind vo-
rig jaar drong de voorzitter van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, Hans Clevers, al aan op 
nader onderzoek door het Erasmus MC. 
De onderzoekscommissie wordt voorge-
zeten door P.J. van der Maas, emeritus 
hoogleraar Maatschappelijke Gezond-
heidszorg van de EUR. WG

KoRTAF

CAMPUS

Wat: Elevator Pitch, eendaagse cursus 
voor studenten die willen leren zichzelf, of 
een plan beter te presenteren 
Waar: CT-02 
Wanneer: 20 februari van 10.00 – 18.00 uur.

“Ga je mee?”… “Ga je mee?”…”Ga je mee?” 
Vijf vrouwen en drie mannen staan aan het 
eind van de middag in de tochtige C-hal vier 
aan vier tegenover elkaar en moeten elkaar 
met lichaamstaal overtuigen om met ze mee 
te gaan. Als de ‘ontvanger’ vindt dat de ‘vra-
ger’ oprecht overkomt, doet die een stap naar 
voren, net zo lang tot de vijf meter tussen hen 
in overbrugd zijn. Het levert een hoop ge-
giechel en wat onwennig gestuntel op, want 
hoeveel manieren bestaan er om iemand mee 
te krijgen? Een uitnodigende blik, een hand-
gebaar dat zegt ‘kom mee’ en een charmante 
lach blijken te werken. Minder effect hebben 
een dwingende, of ‘neppe’ houding, of een 
zuur gezicht trekken. Les uit deze oefening: je 
gezichtsuitdrukking en lichaamshouding zijn 
bepalend voor je boodschap. Inhoudelijk kan 
je verhaal nog zo goed zijn; als die niet strookt 
met je non-verbale communicatie, ben je ver-
loren. 

De hele dag hebben de studenten – ondertus-
sen behoorlijk gaar - geschaafd en gesleuteld 
aan hun pitch. De belangrijkste les van trai-
ner Gisèle Noordzij is: “Je verhaal moet zo-
veel souplesse hebben dat het niet uitmaakt 
wie je voor je hebt. Een kind van zeven jaar, 
je oma, een flirt aan de bar van een club of de 
koningin; je moet je verhaal moeiteloos kun-
nen aanpassen aan je gesprekspartner.” Slik. 
Dat klinkt eenvoudig, maar is het allerminst. 
Een opdracht binnenslepen, opvallen bij de 
directeur van je droombedrijf of je scriptie 
verdedigen; om dat goed te doen moet je met 
zoveel aspecten rekening houden! Dat heeft 
EM wel in de smiezen na een rondje pitches. 
Er vliegen allerlei adviezen over tafel: ga 
niet ratelen, want dan blijft er niets hangen; 
gebruik interactie om de aandacht van je ge-
sprekspartner vast te houden; laat soms een 
stilte vallen om je boodschap te bekrachtigen; 
wees voorzichtig met humor, want dat kan 
verkeerd geïnterpreteerd worden; wees niet te 
stellig, dat kan arrogant overkomen; breek het 
ijs door charmant te lachen; durf soms kwets-
baar te zijn, en stel je gelijkwaardig op aan je 
gesprekspartner, want jij kunt evengoed iets 
voor de ander betekenen. Tja. Lindemarie Jongste

‘Ga je mee?’
ACHTERAF

PARKEREN
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‘Meetreinen’ wordt lastiger
Op campus Woudestein wordt momenteel een moderner parkeersysteem geïnstalleerd. Daar-
mee wordt betaald parkeren straks eenvoudiger, en de slagbomen gaan sneller dicht, dus 
‘meetreinen’ met je voorganger wordt lastiger.

Het nieuwe parkeersysteem wordt binnenkort 
in gebruik genomen. De ondergrondse par-
keergarage, die op 12 maart open gaat, heeft de 
primeur; eind maart zal het systeem overal 
gaan draaien. Het oude systeem was al jaren 
technisch en economisch afgeschreven. 
Wie wel eens zonder uitrijkaart onder de slag-
boom doorpiept door ‘mee te treinen’ - wat stu-
denten nog wel eens proberen – neemt vanaf 
dan extra risico’s, want de nieuwe slagbomen 
zullen sneller reageren. Frauderen wordt dus 
lastiger. 
Vanaf 1 mei gaan behalve studenten en bezoe-
kers, ook medewerkers betalen voor een par-
keerplek op de campus. De handeling die de 
medewerker dan moet doen verschilt weinig 
van de huidige situatie: je scant de Honeywell-
pas en de slagboom gaat open. Wel moet de 
medewerker zelf parkeertegoed op de kaart 
laden; dat kan bij de zes betaalautomaten op de 

campus. Als het saldo te laag dreigt te worden, 
geeft het systeem een seintje bij het scannen 
van de pas. Het dagtarief in 2013 is een euro 
per dag, daarna loopt het tarief op naar 1,75 in 
2014 en 2,50 in 2015. Wel krijgen medewerkers 
van de universiteit twaalf gratis parkeerdagen 
bij een fulltime dienstverband.
Bovendien kunnen medewerkers hun kenteken 
opgeven voor kentekenherkenning. De slagbo-
men gaan dan automatisch open zodra de auto-
mobilist stapvoets komt aanrijden. Deze func-
tionaliteit wordt tussen 1 maart en 1 mei getest 
en zou het oprijden van de campus makkelijker 
en sneller maken.
Alle medewerkers van de EUR kregen 25 fe-
bruari per e-mail een nieuwsbrief met infor-
matie over de invoering van het nieuwe par-
keersysteem. Begin maart volgt een mail met 
een online aanvraagformulier voor de par-
keerlicentie. LJ



De Rotterdamse editie van de European Universities Games 2014 gaat door, ondanks dat 

het College van Bestuur heeft besloten geen garantstelling te geven aan het evenement.

Het was een tijd onzeker of de EU Games door 
zouden gaan. Na de ambitieuze presentatie 
eind 2011 bleek al snel dat de begroting onvol-
doende realistisch was. Er werden maatregelen 
getroffen om de kosten te beperken, zoals het 
terugbrengen van het aantal deelnemers van 
4000 naar 2500. Met een nieuwe begroting 
klopte de organisatie aan bij het College van 
Bestuur voor een garantstelling voor een even-
tueel tekort. Het organisatiecomité wachtte al 
sinds oktober op antwoord van de EUR. Zonder 
die garantstelling zou het evenement misschien 
niet doorgaan. Het college besloot donderdag 
14 februari die garantstelling niet te geven. Toch 
heeft de Stichting 2nd EU Games Rotterdam 
2014 besloten om door te gaan met de sportieve 
afsluiter van het lustrumjaar van de universi-
teit. De stichting denkt het zonder de extra ze-
kerheid ook te kunnen redden. 
Toernooidirecteur Henk Smit is blij dat de orga-
nisatie zelf het besluit heeft genomen om ver-
der te gaan met het evenement. “De garantstel-
ling had natuurlijk extra zekerheid gegeven, 
maar hoeveel garantie heb je nodig? Met een 
sluitende begroting en de financiële toezeggin-
gen die we van verschillende partijen hebben 
moet het ook lukken.” 

Ook voorzitter van de stichting Daniël Sikkens 
is opgelucht. “We wilden graag de zekerheid 
van een garantstelling hebben, zeker in deze 
tijden. Het is wel spannend om zonder dat 
vangnet verder te gaan. Onlangs heeft de ge-
meente gelukkig additionele middelen toege-
zegd. Het geeft een goed gevoel om eindelijk 
door te kunnen met de organisatie.”
Wellicht komen er toch meer dan 2500 atleten 
naar Rotterdam, want anders dan eerder be-
kend was, wordt roeien misschien toch een on-
derdeel van de EU Games. De gemeente en de 
overkoepelende sportorganisatie voor Europe-
se universiteiten EUSA willen graag dat de 
sport onderdeel uitmaakt van het evenement. 
De EU Games zullen niet begin juli 2014 plaats-
vinden, zoals oorspronkelijk het plan was, 
maar in de tweede helft van juli en de eerste 
week van augustus. Het wordt uitgesmeerd 
over 15 of 16 dagen vanwege de huisvestingsca-
paciteit. Zo kan de groep sporters in twee shifts 
worden ondergebracht. Een groot deel van de 
deelnemers zal in het nu nog in aanbouw zijnde 
U-gebouw overnachten. Medio maart presen-
teert het organisatiecomité concrete plannen 
aan de EUSA. TF (foto: EUR)

SPoRT

EU Games toch naar Rotterdam

GreenEUR slaat 
nieuwe weg in
GreenEUR, de groep studenten die sinds 
2009 duurzaamheid onder de aandacht 
wil brengen op de campus, wil af van 
haar activistische karakter.

Schapen of boomhutten op de campus zijn 
slechts eenmalige acties die op de lange 
termijn niet zullen beklijven bij studen-
ten, is de mening van het huidige bestuur 
van GreenEUR. Veel EUR-studenten 
staan door het soort opleiding dat ze vol-
gen, zoals bedrijfskunde of economie, 
dicht bij het bedrijfsleven. Dus staan de 
corporate social responsibility (csr) activi-
teiten van multinationals en andere grote 
bedrijven voortaan centraal bij de activi-
teiten van GreenEUR.
Het is een ommekeer voor de vereniging 
die vier jaar geleden werd opgericht. Waar 
het eerste bestuur van GreenEUR in 2009 
nog vol enthousiasme – en activisme – be-
gon met het bouwen van een boomhut op 
de campus, nam het activisme in de daar-
opvolgende twee besturen zienderogen af. 
Hoe dat zo kan? Een gebrek aan centrale 
begeleiding vanuit de universiteit voor 
duurzaamheidsinitiatieven, en te weinig 
kennis van duurzaamheid in het Green-
EUR-bestuur, zo stelt Ingrid de Vries – 
vanaf het begin betrokken bij GreenEUR 
en momenteel verbonden aan het ERIM 
Centre for Corporate Eco-Transformation 
van RSM. Ook een moeizame samenwer-
king in het bestuur droeg bij aan de stilte 
rondom de club van ‘groene’ studenten 
over de afgelopen twee jaar.
De begin dit jaar opgerichte ‘werkgroep 
duurzaamheid’ van de universiteit vormt 
een professioneel steunpunt op de campus 
voor de studenten van GreenEUR, moch-
ten er zich problemen voordoen. Hiermee 
hoopt de werkgroep de continuïteit van 
GreenEUR-evenementen te kunnen waar-
borgen. 
Met een frisse website en een nieuw logo 
wil GreenEUR de nieuwe koers – geënt op 
‘business’ in plaats van activisme – bena-
drukken. Niet-leden van GreenEUR heb-
ben inmiddels ook toegang tot studietrips 
gekregen. Tijdens deze trips ligt de na-
druk op de csr-activiteiten van bedrijven. 
Deze moeten EUR-studenten duidelijk 
maken hoe je met oog voor mens en milieu 
als organisatie duurzaam kunt opereren. 
De komende studietrips naar The Coca 
Cola Company in Antwerpen en de Deut-
sche Bank in Frankfurt vormen hiervoor 
de aftrap. LJa
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DuuRZAAMHEID

PlAGIAATBESTRIJDING

Ephorus laat soms steekje vallen
Het fraudeopsporingsprogramma Ephorus 
blijkt af en toe niet goed te werken. Ephorus 
wordt gebruikt op alle faculteiten van de EUR, 
behalve bij Wijsbegeerte.
Docenten hebben in de afgelopen maanden een 
paar keer opgemerkt dat het programma niet 
was aangeslagen bij de controle van papers, 
terwijl zij na handmatige controle een vermoe-
den hadden van mogelijke plagiaat. Of anders-
om, dat het programma aansloeg bij een scrip-
tie met veel tabellen, terwijl er geen sprake 
was van kopiëren. Hieruit blijkt dat Ephorus 

vooral als hulpmiddel moet worden gebruikt 
en dat docenten ook zelf opdrachten en scrip-
ties moeten controleren op plagiaat. 
De universiteit heeft de voorbeelden begin fe-
bruari aan Ephorus voorgelegd en samen pro-
beren ze het systeem zo snel mogelijk optimaal 
te laten functioneren, zodat het beter aansluit 
op de wensen van de docenten. 
Lastig punt daarbij is wanneer iets als gekopi-
eerde tekst moet worden gezien. Met andere 
woorden, hoe ‘scherp’ moet je het systeem af-
stellen? LJ

De Rotterdamse delegatie juicht als ze horen dat de games 
zijn toegewezen aan hun stad.



Frederike Maats, voorzitter van het 
eerste bestuur van Erasmus Student 
Network Rotterdam in studiejaar 2008-
2009. ESN Rotterdam viert dit jaar het 
eerste lustrum.

Waarom moest Rotterdam ook een ESN 
krijgen? “Het uitgangspunt is om het ver-
blijf van internationals op de EUR te ver-
beteren. Destijds was er eigenlijk niets 
centraal vanuit de EUR geregeld om uit-
wisselingsstudenten met elkaar te verbin-
den. Wij hebben onder andere trips voor 
uitwisselingsstudenten georganiseerd en 
het buddyprogramma opgezet waarin een 
EUR-student een uitwisselingsstudent 
wegwijs maakt. Ook hebben we in samen-
werking met de universiteit het Official 
Welcome bedacht waar internationals of-
ficieel worden ontvangen door de EUR.”

Wat is het verschil met vijf jaar geleden?
“ESN is veel groter geworden. Het was leuk 
geweest als wij het succes dat het nus is 
hadden kunnen evenaren. Dat zeggen we 
wel eens tegen elkaar als we met het oude 
bestuur bij elkaar zijn. De opkomst op bor-
rels was destijds nog erg wisselend: de ene 
keer kwamen er 30 mensen opdagen, de 
andere keer 70. Wij zijn bij nul begonnen 
met opbouwen en dan kun je als bestuur 
niet direct de vruchten plukken.”

ESN heeft een beetje een lang-leve-de-lol 
-imago, is dat terecht? “Feesten is nooit 
het hoofddoel geweest, ook al leveren die 
een belangrijke bijdrage aan een positieve 
ervaring voor internationals op de EUR. 
Behalve feestjes organiseert ESN ook 
dagjes weg en bovendien is er het Official  
Welcome, en het buddysysteem.”

Wat heb je geleerd als bestuurslid? “Het 
belang van goede communicatie. Zowel in-
tern in de vorm van feedbackgesprekken 
met medebestuursleden, als extern met 
andere partijen, zoals faculteiten. Uitein-
delijk is de kunst om iedereen enthousiast 
te houden voor de koers die je vaart als be-
stuur.” LJa

“Your ass has got a nice shape! 
Can I slap it??”

DE QuoTE

> De Facebook-pagina van Spotted Library geeft een mooi inkijkje in de romantische en 
wellustige kant van de Rotterdamse student. www.facebook.com/SpottedEurLibrary
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EM is een keffertje
Over de onafhankelijkheid van universiteitsbladen is de laatste jaren veel te doen. Van 
de campus verwijderde bladen, of teruggeroepen artikelen over Diederik Stapel; alles 
voor het imago van de universiteit. 

De redacties van de bladen zijn niet in alle gevallen onafhankelijk, concludeert de Leidse 
student Lars de Kruijf in zijn masterscriptie Vuile was versus vrolijke gezichten. Hij onder-
zocht de onafhankelijkheid van alle dertien Nederlandse universiteitsbladen, onder meer 
aan de hand van interviews met hoofdredacteuren en redacteuren van de universitaire 
pers. EM is volgens zijn onderzoek middelmatig onafhankelijk. De Kruijf maakt onder-
scheid in drie typen universiteitsbladen: de waakhond, het keffertje en de schoothond. Tot 
de waakhonden behoren Folia van de UvA, Mare uit Leiden, het Maastrichtse Observant, 
de UK Groningen en UT Nieuws van de Universiteit Twente. Erasmus Magazine behoort 
volgens het onderzoek tot het type “keffertje dat wel blaft, maar moeite heeft met bijten”, 
onder meer omdat er geen stichting tussen de redactie en het College van Bestuur in staat 
en de directeur Communicatie van de EUR lid is (zonder stemrecht overigens) van de re-
dactieraad. Deze raad heeft onder meer als taak de onafhankelijkheid van het blad te waar-
borgen. Het onderzoek is vooral gericht op de organisatorische kenmerken en niet op de 
inhoud van de bladen. Ook geeft De Kruijf aan dat het onderzoek moet worden beschouwd 
als een momentopname, aangezien de interviews zijn afgenomen in het voorjaar van 2012. 
TF (foto: LJa)
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Every professor 
dance now!
EDDN schreef het vorige edi-
tie al: het lustrumjaar is be-
gonnen en dat zullen we 
weten ook. EDDN ontving de 
volgende oproep in haar 
mailbox: “In het lustrumjaar, 
zo rond de maand november, 
willen Studium Generale & 
Erasmus Cultuur een 
‘Dansen met de professoren’ 
organiseren.”
Geïnspireerd door de tv-hits 
‘Dancing with the stars’ en 
‘Sterren dansen op het ijs’ 
gaan hoogleraren gekoppeld 
worden aan een professio-
nele danser of danseres van 
één van de vele dansgroe-
pen die Rotterdam rijk is. 
“Elk duo studeert een dans 
in die wordt uitgevoerd in 

het in aanbouw zijnde stu-
dentenpaviljoen voor een 
deskundige jury”, aldus het 
bericht.
Ordinair? Een giller? EDDN 
wacht het af.
De organisatoren zoeken in 
ieder geval nog dansgrage 
professoren die voor de 
ogen van de EUR-natie met 
de voetjes van de vloer dur-
ven te gaan. ‘Ervaring niet 
vereist’ vermeldt de oproep 
ook nog. Gelukkig maar, het 
moet wel leuk blijven na-
tuurlijk.
Aanmelden via: erasmuscul-
tuur@oos.eur.nl

Studenten gezocht 
voor erebaan
En wat moet je kunnen om 
voor dat ándere sterren-
team in aanmerking te ko-
men: the exclusive EUR 
Centennial Students’ 
Network? Het vijftigkoppige 
studententeam dat tijdens 
de lustrumactiviteiten aller-
hande klussen gaat doen, in 
ruil voor een borrel met in-
vloedrijke gasten en een 
aanbevelingsbrief van de 

EUR topvrouw: Pauline van 
der Meer Mohr.
Het idee is gepikt van het 
Zweedse Karolinska 
Institutet in Stockholm, 
waar vrolijke Zweedse stu-
dentes heel representatief 
het voortouw nemen bij al-
lerlei academische evene-
menten.
“Dat is ook iets voor ons”, 
dachten de mannen van het 
lustrumbureau. Toch veel 
leuker, zo’n studente op het 

podium, en niet alleen van 
die grijze bollen in de op-
tocht, was kortweg de idee.
Als lid van het Centennial-
promoteam word je bijvoor-
beeld personal assistant van 
een van de vele eredocto-
ren. Mag je meeborrelen als 
hotemetoten de jarige uni-
versiteit bezoeken, en krijg 
je een speciale – uiteraard 
zeer representatieve – outfit 
aangemeten. Ook kaartjes 
scheuren bij evenementen 

en facebooken over festivi-
teiten horen erbij. “Het is 
een erebaan”, aldus een der 
heren van het lustrumbu-
reau. Waarmee hij zoveel wil 
zeggen als: je krijgt niet be-
taald.
Oja, en anders dan in 
Zweden hoef je niet blond te 
zijn, of een vrouw.  Het mág 
wel ;-)
Aanmelden voor 17 maart via: 
centennialnetwork@abd.eur.nl
www.eur.nl/100

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 



De laatste weken wordt steeds duide-
lijker hoe de nieuwe campus, inclusief 
parkeergarage en vijver, eruit komt te 
zien. Met een mengeling van nieuws-
gierigheid en ongeduld kijken velen 
uit naar de dag dat de parkeergarage 
daadwerkelijk toegankelijk is. Het is 
ook duidelijk dat de opening zal wor-
den aangegrepen voor de introductie 
van een nieuw mobiliteitsbeleid van 
de EUR. Voor het eerst in de geschie-
denis (en nog wel in het jaar dat de 
universiteit haar 100-jarig bestaan 
viert), zal betaald parkeren worden 
ingevoerd voor de medewerkers. In 
EM #11 (14 februari) beklaagt Jolien 
Veensma zich als eerste over de on-
redelijkheid van dit voornemen, m.n. 
vanwege haar afhankelijkheid van 
-en gehechtheid aan-‘ haar autootje’ 
(citaat). Ook over de financiële impli-
caties is zij weinig te spreken zoals 
passend wordt weergegeven in de 
titel van haar brief: Betaald parkeren: 
vanwege het milieu of het geld. En zij 
zal waarschijnlijk niet de laatste zijn 
die zich beklaagt. Maar is dit terecht? 
Wellicht is het goed om een aantal 
feiten op een rijtje te zetten. 
De Erasmus Universiteit wil zich 
profileren als een duurzame universi-
teit. Om die reden wordt veel moeite 
gedaan voor de introductie van maat-
regelen bij renovatie en nieuwbouw 
om de CO2 -emissies te reduceren. Uit 
een recent onderzoek van de Climate 
Neutral Group (2012), dat is uitge-
voerd in opdracht van de EUR, blijkt 
dat grofweg 75% van de CO2-footprint 
van deze universiteit wordt bepaald 
door transport. Dan kan het toch niet 
zo zijn dat we wel veel doen aan het 
winnen van aardwarmte, het plaatsen 
van zonnecellen, het uitdragen van de 
boodschap dat we duurzaam willen 
zijn, maar dat we niets aan de mobili-
teit willen doen?
Het is bovendien zeer gebruikelijk 
dat organisaties die veel transport ge-
nereren, zoals de EUR als dominante 
werkgever bij knooppunt Kralingse 
Zoom, aandacht besteden aan hun 
mobiliteitsbeleid. Van een grote werk-
gever als de EUR mag zelfs worden 
verwacht dat zij het goede voorbeeld 
geeft. De deelgemeente heeft al eer-
der te kennen gegeven dat de univer-
siteit hoognodig wat moet doen aan 
de parkeeroverlast die zij veroorzaakt 

in de wijk. Om die reden is door de 
deelgemeente rond de campus be-
taald parkeren voor de bezoekers 
ingevoerd en de bal ligt nu bij de EUR 
om ook wat te doen.
Nu begrijp ik dat een financiële in-
centive om de auto te laten staan niet 
altijd populair is, al betalen we wel 
voor de koffie, de mensa en zelfs de 
kamerhuur. En natuurlijk is de vraag 
gerechtvaardigd of de universiteit 
zich niet verrijkt over de rug van haar 
medewerkers. Welnu, en ik hoop dat 
deze boodschap blijft hangen, betaald 
parkeren is geen bron van inkomsten 
waar de universiteit rijker van wordt! 
De inkomsten van het parkeren 
(voorlopig € 1 per dag oplopend tot € 
2,50 per dag in 2015) worden voor het 
overgrote deel gestort in een mobili-
teitsfonds, dat vervolgens uitsluitend 
wordt aangewend om de medewerkers 
gratis OV aan te bieden (met een 
maximum van € 3000 per jaar). De 
universiteit zelf wordt er dus geen 
cent beter van en u wordt gevraagd 
om met uw eigen gedrag een bijdrage 
te leveren aan het verminderen van 
de CO2-footprint. Daartoe wordt u 
uitgenodigd om gratis (!) van het OV 
gebruik te maken. Dat is toch een fair 
deal? En het staat een ieder vrij hier 
al dan niet op in te gaan. 
Natuurlijk is de universiteit geen 
Gekke Henkie (sorry rector), want 
het voordeel voor de universiteit is 
evident. Naast de vermindering van 
de CO2-uitstoot, het imago en goed 
nabuurschap, hoeft in de toekomst 
wellicht ook minder geïnvesteerd te 
worden in extra parkeercapaciteit om 
aan de wettelijke normen te voldoen 
(weinigen weten dat een parkeer-
plaats al snel € 30.000- € 40.000 
kost).  En met de uitgespaarde ruimte 
en kosten kunnen heel veel andere 
mooie zaken op de campus worden 
gerealiseerd, waar de hele academi-
sche gemeenschap (medewerkers én 
studenten) van kan profiteren. 
Kortom, het mobiliteitsbeleid is in 
mijn ogen een weloverwogen beleid 
en het maakt de medewerker meer 
bewust van de eigen (mobiliteits-)
keuzen.

Harry Geerlings, hoogleraar Governance 
van duurzame mobiliteit, Faculteit der 
Sociale Wetenschappen

BRIEF

‘Universiteit wordt niet 
rijker van betaald parkeren’
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Lekker een potje 
volariseren!
Onlangs hoorde ik een collega praten over toekomstige uit-
dagingen: ‘Volarisering, dat is iets waar we aan moeten 
werken’. Nu weet ik niet of hij het expres deed of per onge-
luk, en eigenlijk wil ik dat liever niet weten, maar het woord-
je deed me denken aan de fantastische crooner van 
Domenico Modugno, ‘Nel blu dipinto di blu’ ook wel beter be-
kend als: ‘Vooooolaaare, oooh oh’ (een liedje dat gaat over 
lekker een potje vliegen in de blauwe lucht). De collega in 
kwestie bedoelde vast en zeker niet dat we met zijn allen 
in de toekomst constant oude Eurovisiesongfestivalliedjes 
ten gehore moeten brengen, maar dat we met zijn allen de 
boer op moeten met de vruchten van onze wetenschappe-
lijke arbeid. Valoriseren dus. 
Het houdt de gemoederen flink bezig. Populariserende bij-
dragen in kranten moeten worden geschreven. 
Televisieprogramma’s volgeluld. Lezingen moeten worden 
gegeven. Expertmeetings moeten worden bijgewoond. 
Beleid moet beïnvloed. Ideeën vermarkt. En niemand mag 
eraan ontsnappen.  Valoriseren is een absolute must! En 
dat is ook te begrijpen. Ook andere figuren die afsponzen 
uit de staatsruif moeten hun geld dubbel en dwars waar-
maken. Werklozen en kunstenaars die afhankelijk zijn van 
staatssteun worden immers ook in toenemende mate on-
derworpen aan een wederkerigheidsregime. En dus ook we-
tenschappers. En overigens, zolang het niet te dol wordt, is 
er natuurlijk helemaal niks mis met uitleggen wat je onder-
zocht hebt en wat dat allemaal oplevert. 
Maar, het is nog maar de vraag of die rap toenemende valo-
risatiedrift wel alleen maar gewenste effecten heeft. 
Zodra iedereen te pas en te onpas begint te vertellen over 
zijn of haar onderzoek, en proberen die handel aan de man 
(m/v) te brengen, dan begint natuurlijk ook op te vallen dat 
wetenschappers elkaar dikwijls tegenspreken. Dat is de 
aard van de wetenschappelijke beestjes. Wij gaan geen on-
derzoek zitten doen naar die dingen waarover iedereen het 
eens is. Dat levert niets op. Wij richten ons op de weten-
schappelijke controverse. Vaak met als conclusie dat de 
werkelijkheid toch ingewikkelder in elkaar steekt dan men 
in het veld (lees: beleidswereld, markt, maatschappij) ei-
genlijk zou willen. Vruchten van wetenschappelijke arbeid 
zijn dus vaak gericht op controversiële thema’s en leveren 
dikwijls tegenstrijdige resultaatjes op. En zodra wij dat 
massaal naar de mensen in de samenleving beginnen te 
brengen, in een uiterste poging te voldoen aan de valorisa-
tie-eisen, dan levert dat natuurlijk een grote janboel op. Een 
chaos zo je wilt. 
Het is, kortom, nog maar de vraag of de samenleving zit te 
wachten op al dat gevaloriseer. Wellicht kan het soms dan 
beter zijn om onze wetenschappelijke inzichten te laten 
vliegen in plaats van te landen in de maatschappij!

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, valoriseert 
soms, maar is ook een voorstander van volarisering. Voor een 
bescheiden vergoeding zingt hij op feesten en partijen mooie 
liedjes van Domenico Modugno

PETER ACHTERBERG
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D
e opening van een heuse Starbucks 
koffiecorner, versere belegde 
broodjes en een wisselende warme 
daghap – daily special – voor 
slechts 3,75 euro: cateraar Albron 

heeft vorig jaar haar best gedaan om haar 
klanten beter te bedienen. Alleen niet genoeg 
om een klanttevredenheidscijfer van een 6 te 
halen – het werd een 5,8 – en daarom is de 
universiteit genoodzaakt het contract met Al-
bron voortijdig te beëindigen.
Tot wanneer Albron zal aanblijven is officieel 
nog niet bekend. Een Albronmedewerker liet 
zich ontvallen dat ze ‘er zeker tot 1 juli 2014 
zullen zitten’, maar daarover is absoluut nog 
niets besloten, benadrukt Michèle Belgraver, 
manager Facilitaire Services bij het Erasmus 
Facilitair Bedrijf (EFB). Samen met Albron 
overlegt zij momenteel per wanneer de cate-
raar zich zal terugtrekken. “Vanzelfsprekend 
zal het contract nooit per direct stoppen, om-
dat onze klanten moeten kunnen blijven eten 
en drinken.” Pas als die datum bekend is, gaat 
de universiteit zich storten op een nieuwe Eu-
ropese aanbesteding; een proces dat best een 
jaar of langer in beslag kan nemen, maar ook 
daarover kan Belgraver nog geen uitspraak 

doen. Tot die tijd zal Albron haar diensten 
blijven aanbieden. De cateraar zelf wil niet re-
ageren op de beslissing van de universiteit, 
behalve dat ‘Albron en de EUR gezamenlijk 
hebben vastgesteld dat het contract met be-
trekking tot catering op de campus op termijn 
beëindigd wordt.’ 

Inspanning mocht niet baten
Het besluit van de universiteit om het vijfjari-
ge contract met Albron voortijdig te beëindi-
gen, is gebaseerd op het totale beoordelings-
cijfer voor de restaurants, de koffiecorners en 
de catering voor vergaderingen: een 5,8 (zie 
tabel 1). Dit cijfer moest minimaal een 6 wor-
den, spraken beide partijen af na de schrikba-
rende resultaten van het klanttevredenheids-
onderzoek uit 2011. Kees Lansbergen, direc-
teur van EFB, zei vorig jaar februari in EM 
zelfs dat hij eigenlijk geen genoegen neemt 
met minder dan een 7 – een utopie, zo blijkt. 

Het onderzoek uit 2011 – Albron zwaaide toen 
ruim een jaar de scepter op de universiteit – 
loog er niet om: de restaurants scoorden dikke 
onvoldoendes bij zowel studenten (score 4,4) 
als medewerkers (score 4,6). Daarmee werd 
het gemopper over de nieuwe cateraar in de 
wandelgangen keihard bevestigd. De EUR 
riep Albron op het matje en voortvarend ging 

“Ik heb eigenlijk altijd wel 
lekker gegeten bij Albron. 
Maar meestal eet ik met mijn 
vrienden een uitsmijter in het 
Sportcafé.”
> Dave van Brecht, masterstudent Economie eet 1 x 

per week op de campus, het liefst een uitsmijter.

De universiteit beëindigt het contract 
met Albron voortijdig, wegens onder-
maats presteren van de cateraar.
tekst Tim Ficheroux en Lindemarie Jongste

fotografie Ronald van den Heerik

Gemiddeld oordeel studenten en medewerkers over Albronfaciliteiten in 2012

Medewerkersstudenten  

Restaurant 5,6 4,9
Coffe corner 6,6 6,4
Vergaderfaciliteiten 6,5 5,5

Gemiddeld eindcijfer 5,8 

Bye bye Albron
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de cateraar aan de slag om haar diensten te 
verbeteren: er werd onder andere een Face-
bookpagina aangemaakt, de koffiecorner in 
het L-gebouw werd een heuse Starbucks, en 
belegde broodjes werden verser verkocht. Het 
mocht uiteindelijk niet (genoeg) baten. Jam-
mer, vindt Belgraver, ondanks de inspannin-
gen van beide partijen afgelopen jaar. “Wij 
konden echter geen andere beslissing nemen, 
want uiteindelijk moeten de klanten tevreden 
zijn en dat kon Albron helaas niet genoeg 
waarmaken.” Hoewel de resultaten uit het te-
vredenheidsonderzoek wijzen op duidelijke 
verbeteringen, heeft het EFB geen moment 

overwogen om de cateraar het voordeel van de 
twijfel te geven. “Afspraak is afspraak”, aldus 
Belgraver.

Bittere pil
De beslissing van de universiteit moet een bit-
tere pil zijn voor Albron, want de scores uit 
het klanttevredenheidsonderzoek 2012 zijn 
hoger dan het jaar ervoor. Studenten geven de 
restaurants als rapportcijfer een 5,6 (een punt 
meer), medewerkers komen nog steeds niet 
verder dan een 4,9. Dat laatste lijkt in strijd 
met het feit dat bijna een kwart van de mede-
werkers wel het idee heeft dat het eten en 
drinken in 2012 is verbeterd. 
Volgens studenten zijn de aangeboden pro-
ducten in de restaurants verbeterd qua kwali-
teit, smaak, variatie en aantrekkelijkheid. Ook 
zijn ze beduidend meer te spreken over de be-
legde broodjes. Studenten en medewerkers 
maakten in 2012 meer gebruik van warme 
maaltijden en beoordeelden de temperatuur, 
hoeveelheid, smaak, variatie, keuzemogelijk-
heid en prijs positiever. Desondanks blijven 
de warme maaltijden het zwakke punt in de 
restaurants, want nog steeds vindt een derde 
van de studenten en de helft van de medewer-
kers deze (zeer) slecht. Ook de prijs-kwaliteit-
verhouding van de producten in zowel de res-
taurants als bij de koffiecorners blijft een 
doorn in het oog bij ruim twee derde van de 
klanten. 
Ondanks herhaaldelijk verzoek wil woord-
voerder Marije de Groot van Albron niets 

kwijt over de verbeterde, maar nog steeds on-
voldoende, resultaten uit het klanttevreden-
heidsonderzoek 2012. Onbekend is daarom of 
zij vaker te maken hebben gehad met het 
voortijdig beëindigen van een contract door 
onvoldoende prestaties. Albron is ook cate-
raar bij andere onderwijsinstellingen, zoals de 
Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ in Arn-
hem en Zwolle, de Christelijke Hogeschool Ede 
en de Universiteit Maastricht. In het laatste 
tevredenheidsonderzoek in Maastricht, in het 
voorjaar van 2012, scoorde de cateraar een 
6,6. Dat lijkt – zeker in vergelijking met de 
Rotterdamse vestigingen – een prima oordeel, 
maar voor de Universiteit Maastricht is het 
een ondermaatse prestatie. De universiteit en 
Albron hebben daarom contractueel vastge-
legd dat de cateraar geld bijlegt als er onder 
de 7 wordt gescoord. Het Maastrichtse univer-
siteitsblad Observant meldt dat deze regeling 
Albron jaarlijks twee ton kost.

Capaciteitsprobleem
Albron heeft haar medewerkers op dinsdag-
ochtend 19 februari geïnformeerd over de be-
eindiging van het contract, terwijl dit een dag 
eerder al was gecommuniceerd door het EFB. 
Tegelijkertijd kreeg het personeel instructies 
om niets te zeggen over de gang van zaken. 
De cateraar zelf houdt echter ook de lippen 
stijf op elkaar als het gaat over de toekomst 
van het personeel.
Toen Albron tweeënhalf jaar geleden aan-
trad, nam zij bijna het hele personeelsbe-
stand over van de vorige cateraar, Avenance, 
maar dat ging niet zonder gemor. Medewer-
kers werden gekort op hun uren, kregen een 
andere werkplek en de werkdruk ging om-
hoog. Opnieuw zitten zij straks in onzeker-
heid of ze hun baan op de campus kunnen be-
houden. 
Voor de medewerkers van restaurant De Car-
rousel en Starbucks verandert de situatie al 
eerder, omdat de mensa en de koffiecorner in 
het L-gebouw vanaf 22 maart tot september 
dicht gaan vanwege een verbouwing. De Car-
rousel zal veranderen in een food court, waar 
exploitanten in verschillende standjes etens-
waar zullen verkopen. In de tussentijd moet 

de campusbevolking haar maaltijd nuttigen 
in De Etude en Siena in het H-gebouw of The 
Company in het T-gebouw. De openingstijden 
van De Etude en The Company worden ver-
ruimd, zodat daar ’s avonds gegeten kan wor-
den. Bovendien wordt er gewerkt aan een 
speciale voorziening in de vorm van een 
foodtruck op een van de Plaza’s. Voor 
groepslunches verhuist De Etage tijdelijk 
naar T17. Er wordt geprobeerd extra zitruimte 
te creëren in de V- en T-hal. Op de vraag of 
dit voldoende capaciteit oplevert om de dage-
lijkse 1800 bezoekers van De Carrousel op te 
vangen, wordt vanuit EUR-zijde niet gerea-

geerd. Ook Starbucks verdwijnt tijdelijk, 
maar in september komt de koffiegigant weer 
terug in het food court. Tot die tijd moeten 
koffieliefhebbers genoegen nemen met een 
tijdelijke Bakery in het L-gebouw. 

Flexibel inzetten
Belgraver van het EFB verwacht dat Albron-
medewerkers uit het L-gebouw tot september 
genoeg kunnen doen op andere locaties op 
Woudestein, maar ziet dit als de verantwoor-
delijkheid van Albron. Woordvoerder Marije 
de Groot laat weten dat de medewerkers 
flexibel kunnen worden ingezet, verspreid 
over de campus. Over eventuele ontslagen, 
minder uren of een andere invulling voor het 
personeel wil zij niets zeggen. Zelfs hoeveel 
personeel er in dienst is voor de EUR-locaties 
wil het bedrijf niet kwijt: “Want daar zouden 
jullie ons op vast kunnen pinnen op een an-
der moment.”  

“Toevallig heb ik hier niet eer-
der zo’n goed broodje gehad als 
vandaag. Meestal is het droog, 
en de prijs-kwaliteitsverhou-
ding is slecht.”
> IBA-studente Lyn Velraeds luncht twee of drie dagen 

per week in De Carrousel op de campus.

“Ik eet hier eigenlijk nooit, want 
ik vind het te duur. Ze verkopen 
wel goede koffie, veel beter dan 
de automaten.”
> Marije Pots, masterstudente Supply Chain Manage-

ment, haalt koffie in The Company voor bij haar zelf 

gesmeerde boterhammen.

Welke restaurants bezochten studenten en medewerkers het meest in 2012

Medewerkers (97% bezocht 
wel eens een restaurant op 
campus in 2012)

Studenten (95% bezocht 
wel eens een restaurant 
op campus in 2012)

De Carrousel in L-gebouw 63 % 50 %
The Company in T-gebouw 21 % 27 %
De Etude in H-gebouw 11 % 18 %
Siena in H-gebouw 4 % 5 %
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In deze serie interviewt 
EM wetenschappers en 
studenten die behalve 
denken (doceren, publi-
ceren, promoveren, stu-
deren) ook iets doen: ze 
hebben een speciale bij-
baan, passie of interes-
sante hobby. Wat is hun 
drijfveer, hoe beïnvloedt 
het hun dagelijks leven 
en helpt het doen bij het 
denken?

DENKEN EN DOEN
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Z
e is even een weekje vrij tussen 
de coschappen chirurgie en kin-
dergeneeskunde door. Gehuld in 
een zwarte maillot met rood-witte 
figuurtjes en een trui kruipt ze met 

een kop thee in de brede vensterbank, die vol 
met kussens ligt, en vanuit de zonnige boven-
woning een mooi uitzicht biedt op een kalm 
straatje in Rotterdam Blijdorp.
Het is zeker geen studentenkamer waar 
Van Spronsen woont. De 31-jarige is dan ook 
eigenlijk geen student meer te noemen. Ze 
rondde haar eerste vier jaar geneeskunde af, 
deed twee researchmasters én was de afge-
lopen vijf jaar bezig om te promoveren op de 
communicatie van zenuwcellen in het mense-
lijk lichaam. Bijna een jaar geleden haalde ze 
haar doctorsbul. 
En nu is ze weer ‘terug naar af’ als coassi-
stent, omdat ze tóch graag arts wil worden en 
niet het gevoel wilde hebben dat ze iets mis-
liep. “Ik wil altijd alles.”

Talent
Anders dan veel andere geneeskundestuden-
ten, komt Van Spronsen niet uit een artsen-
gezin, en had het gezien haar kunstzinnige 
talent voor de hand gelegen dat ze naar de 
kunstacademie was gegaan. Haar moeder is 
kunstenares, haar vader was directeur van 
het Rosa Spier Huis in Laren, een verzor-
gingshuis voor oudere kunstenaars, en een 
verdienstelijk tekenaar. En ook haar zus en 
broer ontplooiden zich richting creatieve 
beroepen. 
“Kunst kwam als eerste. Tegelijk was ik als 
kind altijd geïnteresseerd in bètavakken; ik 
heb serieus overwogen om sterrenkunde te 
gaan studeren. Pas heel laat kwam de wens 
om geneeskunde te studeren, omdat naast bi-
ologie ook de psyche van de mens me boeide. 

Ineens wist ik het, ik wil graag arts worden.” 
Ze valt even stil, om te vervolgen: “Het klinkt 
wat zwaar, maar ik voel het als een roeping.”
De kunst verdween niet uit haar leven. Voor 
ze ging studeren in Rotterdam, heeft ze een 
jaar gereisd en intensief les gehad van schil-
der Igor Kusmirak aan de Gooise Academie. 
Anders dan haar tekenjuf op de middelbare 
school, die toch vooral een vast programma 
wilde aflopen, vond ze bij Kusmirak haar 
eigen stijl. Sindsdien is ze blijven schilderen 
en tekenen. Ze won al jong prijzen en expo-
seerde met haar tekeningen onder meer in 
het Singer Museum in Laren.
Het was dan ook dit talent dat haar via de 
decentrale selectie van het Erasmus MC 
toegang verschafte tot de begeerde genees-
kundeopleiding. “Ze keken bij die selectie of 
je ambitieus bent en juist meerdere talenten 
kunt combineren”, legt ze uit.
Met de coschappen die afgelopen zomer 
startten, moet Van Spronsen weer een ander 
talent van zichzelf aanboren: pragmatisch 
zijn. “Er is geen tijd om zoals bij mijn on-
derzoek bij elke patiënt er heel diep in te 
duiken.” 
Met de beruchte hiërarchie binnen de kliniek 
waar je als coassistent mee te maken krijgt, 
heeft ze geen moeite. “Ik ben zeker geen plea-
ser, maar ik vind het tot nu toe meevallen. 
Hoewel het gek is dat ik vorig jaar nog heel 
amicaal met professoren omging, en dat nu 
niet meer zo is. Ik kan goed relativeren, beter 
denk ik dan mijn collega-coassistenten, die 
veel jonger zijn dan ik. Wel mis ik het expe-
rimenteren wat je kunt doen als onderzoeker. 
Maar nu geniet ik erg van het contact met de 
patiënten; ik probeer met iedereen even een 
echt contactmoment te creëren, ondanks de 
beperkte tijd die je hebt. Ik merk ook dat me 
dat lukt.”

Intuïtief 
Ondertussen is de kunst gebleven. “Hier zit ik 
eigenlijk altijd”, zegt Myrrhe over haar plekje 
in de vensterbank. “Ook als ik teken.” De afge-
lopen week heeft ze gebruikt om haar kleine 
schetsboekjes te voorzien van een jaartal en 
netjes op te bergen in dozen efficiënt onder 
het bureau en naast de schildersezel waarop 
een kleurrijk doek staat.
Haar werk omschrijft ze zelf als ‘expressieve 
mensfiguren – geabstraheerd maar wel figu-
ratief’. Haar inspiratie vindt ze bij de schilder 
Munch (bekend van ‘De Schreeuw’), de Itali-
aan Modigliani, Frida Kahlo en de Cobra-
beweging. 
 “Ik teken eigenlijk elke dag. Ook nu ik het 
druk heb en lange dagen maak. Mijn schets-
boekjes zijn voor mij als een dagboek. Niet 
dat ik bij elke tekening precies weergeef wat 
ik die dag heb gemaakt. Soms kun je het 
terugzien, maar vaak ook niet. Toen ik mijn 
onderzoek deed, trof ik onder de micros-
coop vormen aan die ik later heb gebruikt in 
mijn tekeningen. Zo heb ik ook de cover van 
mijn proefschrift ontworpen. En tijdens het 
Darwin-jaar in 2009 ben ik gevraagd voor een 
wetenschappelijk tijdschrift een schilderij te 
maken van Darwin vroeger, nu en in de toe-
komst.”
Ze krijgt er energie van. “Het is een andere 
vorm van concentratie, die heb ik nodig. De 
concentratie tijdens het tekenen en schilderen 
is minder doelgericht; het proces is belangrij-
ker, het is intuïtiever. Ik blijf daarin heel dicht 
bij mezelf en zou niet anders kunnen. Ik zal 
dit altijd blijven doen. Ook al is het soms op 
een lager pitje, zoals nu, maar dat geeft niet.
“Bij werk gaat het om het leveren van een 
prestatie, dat vind ik óók fijn. Hoewel het bij 
het klinische werk ook gaat om intuïtief op-
lossingen vinden voor een probleem, heb je 
daar veel meer te maken met protocollen. Het 
werk als arts houdt me met beide benen op 
de grond. Het heeft een ander doel, er is een 
reden waarom je iets doet. De verantwoor-
delijkheid die je hebt als arts voor iemands 
gezondheid, voelt goed. In de kunst hoeft er 
niks, kan ik blijven spelen. Ik kan daar mijn 
drang om te experimenteren kwijt en kan die 
verantwoordelijkheid even loslaten.”

Myrrhe van Spronsen kun je geen student meer noemen, na twee research-
masters en een doctorsbul. Toch loopt ze nu haar coschappen, omdat de 
droom om arts te worden is gebleven. Net als het tekenen en schilderen wat 
ze deze drukke jaren altijd is blijven doen. Ze wil alles, want het een kan 
namelijk niet zonder het ander.
tekst Wieneke Gunneweg fotografie Michel de Groot

De 
kunst 

blijft altijd
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Met medestudenten praatte ze tijdens de studie 
eigenlijk weinig over haar kunst. Niks ten nadele 
van de geneeskundestudent hoor, benadrukt ze, 
het zijn vaak stabiele mensen die weten wat ze 
willen. Maar ze vond makkelijker aansluiting 
bij medestudenten die naast hun studie bijvoor-
beeld muziek maakten. Zelf speelt ze viool. Het 
bezig zijn met een kunstvorm naast het rationele 
en pragmatische werk als onderzoeker en arts, 
schept een band.
“Pas geleden nog had ik dat met een arts tijdens 
mijn coschappen. Ik vond hem wat nors in de 
omgang, tot ik begon over Bach. Toen bleek dat 
hij ook veel met muziek bezig was. Het contact 
verliep daarna veel beter. En laatst moest ik 
een man hechten op de eerste hulp; hij was 
autistisch, en zenuwachtig voor de ingreep. Ik 
begreep dat hij veel wist van muziek en terwijl 
we daar over praatten, ontspande hij en was het 
zo gebeurd.”

Samenhang
Zelf heeft ze niet het gevoel te moeten kiezen 
tussen kunst en kliniek. De kunstwereld heeft 
er soms meer moeite mee om haar te plaatsen. 
Wat ben je nou: kunstenaar of arts? “Alsof je 
maar in één ding goed kan zijn. Ik kreeg ooit een 
afwijzing voor een beurs waarin stond: u kiest 
een tweeledig pad en bent niet gefocust genoeg 
op de kunst. Voor mij is kiezen voor één richting 
te eenzijdig, zoals ik al zei: ik wil alles. Boven-
dien hangen mijn drie interesses – wetenschap, 
kliniek en kunst – met elkaar samen. Als ik tij-
dens het schrijven van mijn proefschrift vastliep 
met de tekst, hielp het om – al was het maar een 
minuutje – even te tekenen. Dan was ik er uit, 
en kon ik weer verder. Kunst vormt een mooie 
tegenhanger.”
Toch heeft nu het afronden van de artsenoplei-
ding voorrang. “Ik ben daarin heel ambitieus. 
Als het gaat om exposities, doe ik alleen waar ik 
tijd voor heb, zoals pas nog een expositie samen 
met mijn ouders. Hoewel ik nog ontzettend veel 
ideeën heb, zoals een project met kinderen en 
kunst en wellicht het maken van een kinderboek, 
gaat mijn opleiding voor. Dat is niet erg; de kunst 
is er altijd geweest, en zal er altijd blijven.” 

‘Het klinkt wat 
zwaar, maar arts 
worden voel ik als 
een roeping’
> Myrrhe van Spronsen

BOUWVAKKER VAN DE MAAND 

Wie: Ad Heeren (57), woont in Rotterdam Ommoord met vrouw en dochter
Bedrijf: Oranjewoud, een landelijk advies- en ingenieursbureau
Functie: grondwerker – onder andere geulen graven voor waterleidingen 
of elektra, samen met de machinist van een klein kraantje
Project: momenteel bezig met de geul voor de nieuwe waterleiding naar 
het onderkomen van de beveiliging (het W-gebouw), maar sinds oktober 
heeft Ad al allerlei klussen gedaan op de campus. “En ik zit hier ook nog 
wel tot oktober dit jaar.” 
Werkdag: van 7.00 uur tot 16.00 uur – “Dit is een thuiswedstrijd voor mij, 
heerlijk!”
In de koelbox: zes boterhammen, een appel, een banaan en soms een si-
naasappel. “Koffie  drinken we in de keet: zonder koffie geen prestaties.” 
Radiozender: geen. “Dan loop je de kans op concentratieverlies met 
fouten als gevolg. Bovendien moet ik kunnen communiceren met de 
kraanmachinist.”
Last van de kou? “Buitenwerk heeft een bepaalde charme: in de zomer 
wil iedereen met je ruilen, terwijl het ’s winters onaangenaam kan zijn. 
Het is een mentaliteitskwestie: wie A zegt, moet B accepteren.” 
Typisch Ad: “De uitspraak van econoom Jan Tinbergen op het gelijkna-
mige plein tussen het L-en T-gebouw viel me op: ‘Van de verdeling komt 
de winst’. Economisch gezien moet je soms anders denken, en hij had dat 
goed door.” LJ (foto: LW)
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V
oor Qianyun (25) staat een groot bord 
met boerenkool, jus en rookworst. Een 
Chinese studievriendin kijkt er met een 
vies gezicht naar. “Niet lekker”, mompelt 
ze. Qianyun trekt zich er niet veel van 

aan. De PhD-student rechten wil in haar pauze let-
terlijk van Nederland proeven, en steekt haar mes 
en vork in de aardappelprak. Ze kauwt erop met een 
kieskeurige blik. “Lekker”, oordeelt ze. “Maar jullie 
Nederlanders eten wel veel rare dingen.”
Qianyun is een van de vele Chinese studenten en 
promovendi die dit jaar naar de EUR zijn gekomen. 
268 bachelor- en masterstudenten uit China lopen 

er dit studiejaar op de campus rond. Het jaar ervoor 
waren dat er nog 191. Niet alleen het Nederlandse 
eten is heel anders dan in China. “Hier is geen smog 
en de lucht is blauw. Dat is in Peking wel anders”, 
zegt Qianyun. Eigenlijk is bijna alles in Nederland 
anders dan in China. “Het is hier zo klein”, zegt Qia-
nyun. “In Peking heb je meer dan honderd universi-
teiten met ontzettend veel studenten, verspreid over 
de hele stad.” 

Andere logica
Ook Summer Ji (22) en Bianca Wong (22), allebei 
student Supply Chain Management bij RSM, moe-
ten wennen. Ze zijn ‘ontzettend moe’ van al het har-
de werken en de nieuwe indrukken. “Het zou zo ont-
zettend fijn zijn als ik Nederlands kon”, verzucht Ji. 
“Dan begrijp ik tenminste wat er gezegd wordt en 
wat er overal staat aangegeven.” En Wong: “Onze 
Nederlandse studiegenoten gaan uit, studeren en 
zijn niet doodmoe. Wij hebben maar een paar uur 
geslapen door het harde studeren en zijn bekaf.
Het tweetal spreekt behoorlijk Engels, maar heeft 

Dit jaar kwamen meer Chinese studenten naar de Rotterdamse campus. 
En dat is wennen, want ze hebben vaak moeite met het spreken van 
Engels, het zich eigen maken van westerse logica, en ze houden niet 
van bier en boerenkool.
tekst Martine Zeijlstra fotografie Ronald van den Heerik

Boerenkool met Chinees

Chinese studenten tijdens college
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wel moeite met de taal. “Tijdens mijn eerste groeps-
opdracht zat ik in een groep met veel Nederlanders 
en een aantal andere internationale studenten”, zegt 
Wong. “Dat kon ik door de taalverschillen bijna niet 
bijbenen. Ik was gesloopt aan het einde van dat 
vak.” Bij de tweede groepsopdracht koos ze daarom 
uit alleen maar Chinese studenten om mee samen te 
werken. “Omdat ik dan tenminste in het Chinees 
kon overleggen. Dat was veel makkelijker.” Maar 
toch was dat geen succes. “Want een van de Chinese 
meisjes in mijn groep was gewoon niet goed; daar 
hadden we bijna niets aan.” Wong en Ji proberen 
daarom bij nieuwe groepsopdrachten de ideale mix 
te vinden. “Met een paar Chinezen, een paar Neder-
landers of met andere nationaliteiten. Dat werkt 
voor ons het beste.”
Een paper schrijven in het Engels is ook niet een-
voudig. Zelfs niet als je, zoals eerstejaars IBA-stu-
dent Sheng Zhang, een highschooljaar in Amerika 
hebt gehad, en Engels praat als een Amerikaan. “In 
China schrijf je op een heel andere manier een pa-
per. Je doet dit pas in je derde jaar, hier al in het 
eerste jaar. In Nederland gebruiken jullie heel veel 
woorden om alles aan elkaar te verbinden en er een 
logisch verhaal van te maken. In China zetten we de 
verschillende punten bij elkaar en verbinden we het 
geheel veel minder met elkaar. Ik heb hulp aan 
vrienden gevraagd hoe ik te werk moest gaan, want 
ik vond het heel lastig. Chinezen hebben een andere 

logica en manier van denken.” In China vertelt de 
docent welke informatie belangrijk en nuttig is, ver-
telt Zhang. “Op de EUR moet je dat als student zelf 
uitzoeken. Bovendien is alles in het Engels en moet 
je snel leren lezen. Dat is best lastig, want de Chine-
se taal zit heel anders in elkaar. Het eerste jaar is 
daardoor behoorlijk zwaar, maar gelukkig helpen 
mijn vrienden me veel.”

Geen contact
Zhang’s vrienden staan ongeduldig te wachten tot 
hij klaar is met het interview. Het valt op dat hij ook 
omgaat met studenten van verschillende nationali-
teiten. “Veel Chinezen die op de campus rondlopen, 
gaan vrijwel alleen om met andere Chinezen. Ze 
wandelen van de ene faculteit naar de andere facul-
teit en praten alleen Chinees.” Zhang ergert zich 
daaraan. “Ik vind het stom. Ze zijn toch niet in Chi-
na! Ik ga liever met internationale studenten om, 
want ik ben hier om internationale ervaring op te 
doen. Het is belangrijk om daar open voor te staan.”
Maar aan de andere kant begrijpt hij het ook wel. 
“De taal is een enorme barrière. Het Engels dat Chi-
nezen praten wordt ook wel Chinglish genoemd, om-
dat het vaak niet te verstaan is voor buitenstaan-
ders. Daarom gaan ze vaak alleen maar met elkaar 
om, want Chinees praten is zoveel makkelijker.”
Dat merken ook de Nederlandse masterstudenten 
Auditing & Control Daan (23), Amy (22) en Sjoerd 
(22). “De Chinese studenten in onze opleiding lopen 
altijd alleen met elkaar”, zegt Daan. “Ze doen ook 
alle opdrachten alleen samen”, zegt Amy. “Ze dur-
ven hun mening nooit te uiten en blijven altijd stil. 
Daardoor kunnen we altijd wel lekker opschieten 
tijdens colleges.” Misschien dat ze niet durven te 
praten omdat hun Engels zo gebrekkig is, denkt 
Sjoerd. “Ze werken wel knetterhard”, zegt Amy. “Ze 
hebben heel veel zelfdiscipline, maar geen sociaal 
leven.” Ze hebben nog nooit een Chinese medestu-
dent voor een feestje uitgenodigd. “We hebben ge-
woon geen contact met elkaar”, zegt Amy. “Ze eten 
zelfs alleen met elkaar. Hun eten nemen ze van huis 
mee en warmen ze op in de magnetron.”

Biertje
In de magnetron ligt de sleutel naar de integratie 
tussen Chinese en Nederlandse studenten hapklaar, 
zegt prof.dr. Barbara Krug. Ze komt al sinds 1975 in 
China en is specialist op het gebied van de Chinese 
economie bij RSM. In haar colleges zitten veel Chi-
nezen. “Nu gaan de Chinese en Nederlandse stu-
denten nauwelijks met elkaar om. De Chinese stu-
denten integreren moeilijk vanwege de taal- en cul-
tuurbarrière. Eten helpt dit te overwinnen. De Chi-
nese studenten houden niet van het eten in de men-
sa. Dat roep ik al tien jaar. Zij hebben behoefte aan 
een warme maaltijd.  Een grote hoeveelheid magne-
trons en grote tafels waar iedereen aan kan zitten 
om te eten en te praten zou het allemaal zoveel 
makkelijker maken om te integreren.” De liefde van 
de Chinees gaat door de maag. “Italiaanse en Chine-
se studenten kunnen goed met elkaar overweg, om-

Chinese studenten gaan naar huis 
als het donker wordt, Nederlanders 
als het licht wordt’ > Phoenix, Chinese student
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dat ze allebei een grote liefde hebben: pasta.” Sport 
is ook goed voor de integratie. “Chinezen spelen 
graag pingpong en honkbal.”
Gezellig naar het café met een Chinese student is 
niet slim, zegt Krug. “Ze houden niet van bier en een 
café is niet een goede plek om pepermuntthee te 
drinken.” Summer Ji en Bianca Wong beamen dat. 
“Wij gaan liever uit eten en een film kijken dan 
naar de kroeg. Nederlanders drinken graag bier, 
maar wij niet.” Qianyun en haar Chinese rechten-
collega Phoenix (26): “Chinese studenten gaan naar 
huis als het donker wordt, Nederlanders als het 
licht wordt.”
Kortom, de taal is niet de enige barrière. Het cul-
tuurverschil zorgt er ook voor dat Nederlandse en 
Chinese studenten maar weinig contact met elkaar 
hebben. “Nederlanders zeggen meteen wat ze den-
ken, Chinezen zijn meer timide, beleefder en niet zo 
uitgesproken”, zegt Xinyu Li, president van de Chi-
nese Student Association (CSA-EUR). “Tijdens ten-
tamenperiodes gaan Nederlanders ook nog gezellig 
een biertje drinken. Als ze een zes halen op een ten-
tamen, vinden ze dat soms ook al goed. Chinezen 
zijn heel competitief: ze willen zo goed mogelijke 
studieresultaten behalen en dat gaat niet altijd sa-
men met sociale gelegenheden, al proberen we dat 
wel te stimuleren.”
Maar het zal lastig zijn om dat te veranderen. In 
China wonen zoveel mensen en er zijn zoveel stu-
denten, dat je hoge cijfers moet halen om een kans 
op een goede baan te maken. “Je moet studeren om 
je leven te veranderen”, zegt Sheng Zhang. “Er zijn 
zoveel studenten die precies hetzelfde willen als jij, 
dat de concurrentie keihard is. Voor veel Chinese 
studenten is een verblijf in het buitenland een kans 
op een goede baan. Maar tegelijkertijd willen ze 
dolgraag naar huis omdat ze hun familie en vrien-
den ontzettend missen en heimwee hebben naar 
China.”

Andere aanpak
Er zijn drie verschillende soorten Chinezen op de 
EUR, zegt Krug. De eerste groep is opgegroeid in 
Nederland en kan zowel Chinees als vloeiend Ne-
derlands spreken. “Zij verschillen nauwelijks van de 
Nederlandse studenten.” De tweede groep groeide 
op als expat. Hun ouders werken bijvoorbeeld in de 
haven, en hebben een zeer goede baan. “Dit zijn de 
beste studenten, omdat ze beide kanten kennen. Ze 
voelen zich op hun gemak in zowel Europa als Chi-
na en krijgen een goede baan bij grote multinatio-
nals.” De derde groep zijn de Chinezen die in eigen 
land zijn opgegroeid . “Sommigen van hen hebben 
zeer rijke ouders en zijn niet erg geïnteresseerd in 
hun studie. Een studie in het buitenland ziet er ge-
woon goed uit op hun cv. De andere groep is zeer 
vastberaden en geconcentreerd. Ze werken erg hard 
omdat een studie in het buitenland een grote kans 
voor hen is.”
Maar als je veel Chinezen in een werkcollege hebt, 
vraagt dat wel om een andere aanpak, vindt Krug. 
“Je moet Chinese studenten op een andere manier 

lesgeven. Als je een vraag stelt tijdens colleges, kan 
je tevergeefs wachten op een antwoord van een Chi-
nese student. Ze denken dat hun Engels niet goed 
genoeg is voor een antwoord.” En soms is het dat 
ook niet. “Dus zijn ze liever stil. Maar als ik een 
Chinese zin zeg tegen een   verlegen jong meisje, ont-
spant ze wel en doet ze mee. Ik stel altijd directe 
vragen aan hen. Soms zelfs twee keer, of ik herfor-
muleer de zin om een   antwoord te krijgen. Het is 
veel interessanter als ze deel uitmaken van de dis-
cussie. Als we praten over een case study van de ha-
ven van Hong Kong is het erg saai als we alleen ge-
bruikmaken van Engelse data. Doordat er Chinezen 
in mijn colleges zitten kunnen we ook de Chinese 
data gebruiken en dat maakt het allemaal veel inte-
ressanter.”

Hard werken
De Nederlandse studenten Auditing & Control 
Daan, Amy en Sjoerd vinden het wel best dat ze niet 
zoveel contact hebben met hun Chinese studiegeno-
ten. Als ze met hen in een werkgroep belanden, 
wordt er hard gewerkt. “Maar verder gaan we nooit 
met hen om. Niet omdat we dat niet willen, maar 
omdat we niet zoveel raakvlakken hebben”, zegt 
Amy. Barbara Krug vindt dat zonde, omdat Chinese 
studenten met hun andere cultuur veel te bieden 
hebben. “China is een opkomend land en biedt veel 
mogelijkheden. Je kunt nog zoveel over China lezen, 
maar daarmee leer je het land niet kennen. Je leert 
zo veel meer als je praat met de Chinezen. Ze leren 
je alles over hard werken, beleefdheid en etiquette. 
Mijn eerste ontmoeting met China was in 1975. Mao 
was stervende, de steden waren armoedig en de 
mensen depressief. Maar de Chinezen hadden een 
natuurlijke waardigheid. Ze woonden in een totali-
taire staat, maar slaagden er toch in om een   gevoel 
van waardigheid te behouden. Ook al moeten ze in 
een restaurant een half uur op een stoel wachten, ze 
blijven daar geduldig op wachten. Dat zouden Ne-
derlanders nooit doen, maar daar kunnen ze wel 
wat van leren. En de Chinezen waren slim genoeg 
om met elkaar te communiceren over politiek ge-
voeilige onderwerpen, zelfs met overal politie om 
hen heen. Ik werd daardoor meteen verliefd op het 
land.”
Bianca Wong is Nederland ook steeds meer gaan 
waarderen. “In het begin moest ik heel erg wennen 
aan de directheid van Nederlanders. Ze zeggen din-
gen heel bot, zonder het slecht te menen. ‘Zoiets kun 
je toch niet zeggen?’, dacht ik heel vaak. Een Chi-
nees is veel te beleefd om dingen zo direct te zeg-
gen. Maar nu waardeer ik het wel heel erg dat Ne-
derlanders dat doen. Chinezen kunnen er veel van 
leren. Ik probeer ook directer te zijn.” Haar ant-
woord op de vraag wat Nederlanders van Chinezen 
kunnen leren is dan ook heel direct: “Hard werken. 
Ik moet hier altijd wachten op de bus, de metro en 
de trein, want die zijn altijd te laat. Dat zou in China 
nooit gebeuren. Wij zijn altijd op tijd, ook als het 
hagelt of sneeuwt.” 



28 februari 2013 | 22ACHTERGROND

Wat kan er wel 
uit het basispakket?
Het basispakket van de zorgverzekering moet met anderhalf miljard euro 
worden gekort. Maar hoe bepaal je nu wat erin en eruit moet? Artsen, 
zorgverzekeraars en patiënten mogen het komend half jaar hun mening 
geven. Wat zouden Erasmus MC’ers uit het basispakket kukelen?
tekst Sanne van der Most illustratie Bas van der Schot
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T
herapie om te stoppen met ro-
ken, dat moet er zeker in blij-
ven”, vindt Stella Blom (19, eer-
stejaars Geneeskunde). “Na-
tuurlijk is het je eigen verant-

woordelijkheid, maar de gevolgen van door 
blijven roken zijn zo heftig dat de kosten wel 

eens veel hoger kunnen uitvallen.”
De anticonceptiepil moet ook absoluut in het basis-
pakket blijven, vindt Blom. “Maar de rollator kan 
eruit. Als fabrikanten gaan concurreren, wordt die 
vanzelf goedkoper. Maar goed, als student heb ik 
makkelijk praten over wat erin moet blijven of eruit 
kan; ik heb er nog geen belang bij. De vraag is al-
leen of die artsen straks wel eerlijk zullen zijn. Die 

willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen.”
Lieke van den Berg (22, eerstejaars Genees-

kunde) – die therapiekosten voor stoppen 
met roken er juist direct uit zou gooien – 
heeft een wat hogere pet op van haar toe-
komstige beroepsgroep. “Natuurlijk zullen 
de reacties eerlijk en integer zijn. Artsen 
hebben toch de eed afgelegd?”
Usman Kashif (21, tweedejaars Geneeskun-
de) denkt daar anders over. “Juist vanuit 
hun eed zullen artsen hun eigen specialis-
me verdedigen. Als arts moet je die zorg 
voor iedereen toegankelijk houden – een 
goed uitgangspunt,  al mogen ze alle cosme-
tische ingrepen er van mij onmiddellijk uit-
halen. Wie mooier wil worden, betaalt dat 
maar lekker zelf.”

Grotere tumoren
“Het veld laten beslissen wat er uit het basis-

pakket moet? Dat wordt natuurlijk niks”, zegt 
oncoloog en transplantatiechirurg prof.dr. 
Huug Tilanus. “Laat de minister gewoon met de 
Gezondheidsraad rond de tafel gaan zitten en 
helemaal opnieuw bekijken wat erin moet. Het is 

tenslotte een basispakket. Ik begrijp wel dat 
ze niet zonder de deskundigheid van het veld 

kan, maar welk antwoord verwacht zij te 
krijgen? Je bent een dief van je eigen 
portemonnee als je zou zeggen dat 
jouw specialisme niet langer in het ba-
sispakket hoeft te zitten. En daarbij, 
als mensen echt iets ernstigs hebben, 
moeten ze gewoon geholpen worden – 

verzekerd of niet. Ik heb een tijd in En-
geland gewerkt. De behandeling van kan-

ker was daar destijds veel slechter verzekerd. 
Het gevolg: mensen wachtten veel langer voor ze 
naar een arts gingen en de tumoren waren veel gro-

ter. Die kant willen wij toch niet op?” 
Volgens Tilanus zijn er heel wat andere posten – 
ziekenhuisbreed – waar veel beter op bezuinigd 
kan worden. “Er worden bijvoorbeeld enorm veel 
medische controles uitgevoerd”, merkt hij op. “En 
hebben we echt acht academische ziekenhuizen no-
dig? Waarom zijn de salarissen van sommige speci-
alisten zo hoog? En hebben we niet iets te veel be-
stuurslagen? Waarom zeggen we niet gewoon: ie-
dereen zonder witte jas eruit?” 

Grote graaiers
Ramon Dykgraaf, gynaecoloog en medisch hoofd 
van de IVF-kliniek, herkent de vrees van Tilanus. 
“Specialisten staan bekend als grote graaiers, en 
wie het hardst schreeuwt, krijgt waarschijnlijk eer-
der zijn zin.” Ook betwijfelt hij of artsen zich straks 
wel aan de gemaakte afspraken zullen houden en 
niet toch gewoon blijven doorgaan met dure behan-
delingen. “In samenwerking met het medisch veld is 
recent al dertig miljoen euro op ivf-behandelingen 
bezuinigd. Zo is afgesproken dat wij voortaan al-
leen nog maar gebruikmaken van een bepaald 
goedkoper vruchtbaarheidsmiddel. Dan zie je toch 
weer dat sommige artsen zich hier niet aan houden 
en liever het oude vertrouwde- dure- middel gebrui-
ken.” 
Toch gelooft Dykgraaf dat er ook best een aantal 
nobele artsen zijn die wél eerlijk en objectief ant-

woord zouden geven, waaronder hij zelf. “Behande-
ling van eierstokkanker moet er absoluut in blijven. 
Schaamlipcorrectie puur omdat ze er niet mooi uit-
zien, is weer minder noodzakelijk.” 
Bij ivf-behandelingen ligt het volgens Dykgraaf in-
gewikkeld. “Als je niet op natuurlijke wijze zwanger 
kunt worden, moet die behandeling dan door de col-
lectiviteit worden betaald? En bij hoeveel behande-
lingen en bij welke leeftijd ligt de grens?” Wat het 
volgens Dykgraaf in elk geval wél een stuk goedko-
per zou maken, is niet bij iedere doorverwijzing op-
nieuw een MRI-scan maken, of dure kijkoperaties 

Wie mooier wil 
worden, betaalt dat 
maar lekker zelf’ 
> Usman Kashif, Geneeskundestudent
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doen als men vooraf weet dat er toch niks uitkomt. 
En last but not least: zorg dat artsen in loondienst 
komen. “Dan zul je zien dat de behandelingen een 
stuk goedkoper worden.”

Weinig luxebehandelingen
“Helemaal mee eens”, zegt kaakchirurg Eppo Wol-
vius. “Een aantal behandelingen in de mondziekten 
en kaak- en aangezichtschirurgie kan inderdaad 
goedkoper. De kostprijs is vaak jaren geleden vast-
gesteld, maar inmiddels gaan een aantal behande-
lingen efficiënter en kunnen dus goedkoper. Als we 
daar kritisch naar kijken, kan de verzekering vast 
ook omlaag, maar blijven deze behandelingen wel 
in de basisverzekering.”
Het aanwijzen van behandelingen die uit het basis-
pakket geschrapt kunnen worden, vindt Wolvius 
lastiger. “In mijn vakgebied zijn maar weinig tot 
geen luxebehandelingen. Het plaatsen van tand-
heelkundige implantaten ten behoeve van het vaste 
kroon- en brugwerk zit nu niet in de basisverzeke-
ring. Verder zijn alle verrichtingen en behandelin-
gen in de basisverzekering opgenomen. Hoewel ik 
het een heel goed idee vind om het veld te laten 
meedenken, zou ik het in mijn geval dus zo snel niet 
weten. Verder vind ik ook dat de politiek uiteinde-
lijk zelf de beslissing moet nemen. Prima dat ze ons 
om advies vragen – draagvlak is ook heel belangrijk 
– maar wij hebben dat parlement niet voor niets ge-
kozen. Zij hebben het mandaat van de kiezers.”

Achthonderd euro weggegooid
“Het lastige is ook dat iedereen altijd naar de ander 
zal wijzen”, denkt huisarts David Pols, die promo-
tieonderzoek doet naar allergische ziekten bij jonge 
kinderen. “De tweede lijn, daar kan alles een stuk 
goedkoper en efficiënter, zullen wij huisartsen zeg-

gen. Als poortwachter kunnen wij ongeveer 95 pro-
cent van de hulpvragen afdoen. Bezuinigen op ons 
lijkt dus niet zo verstandig, maar dat zal iedere spe-
cialist zeggen. En we hebben allemaal gelijk, want 
het kán waarschijnlijk ook stukken goedkoper. Kijk 
alleen al naar al dat verband en al die medicijnen 
die jaarlijks worden weggegooid.”
Als huisarts loopt Pols regelmatig tegen grensge-
vallen aan. “Bijvoorbeeld, een man van eind zeven-
tig met uitgezaaide prostaatkanker bij wie de aan-
vullende chemo niet aansloeg. Moet je dan toch nog 
verder doorgaan met behandelen en een heel duur 
medicijn aanbieden met mogelijk veel bijwerkin-
gen? Of kies je dan voor kwaliteit van leven en stop 
je met behandelen? De patiënt wilde doorgaan, 
maar na vijf dagen was hij zo ziek dat hij toch wilde 
stoppen. Achthonderd euro aan medicijnen wegge-
gooid. Een ethisch dilemma waar we wellicht meer 
bij moeten stilstaan. En wat te zeggen over het stan-
daard aanbieden van een botdichtheidsonderzoek 
dat tegenwoordig wordt aangeboden bij mensen bo-
ven een bepaalde leeftijd met een botbreuk? Hart-
stikke duur en wat levert het op?” 

Knoop doorhakken
Kelly Ligthart doet onderzoek naar obesitas bij kin-
deren. Een gebied waar eigen schuld een grote rol 
speelt, en waar de grens van het collectieve belang 
dus in zicht komt. “Je zou kunnen zeggen dat zoiets 
daarom niet in het basispakket thuishoort. En om 
die reden is diëtetiek er vorig jaar ook uitgehaald”, 
vertelt Ligthart. “Dat leidde echter tot zo’n grote da-
ling van het aantal mensen dat hulp zocht, dat ze 
het er dit jaar toch maar weer in hebben gedaan. Te-
recht denk ik, want overgewicht kan leiden tot veel 
ergere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten of 
diabetes, wat weer nierproblemen, slechtziendheid 
en gevoelloosheid in de voeten tot gevolg kan heb-
ben.”
Een goed voorbeeld dus van een reactie uit het veld 
die leidde tot een aanpassing van het basispakket. 
“Precies zoals de minister hoopt dat nu ook zal ge-
beuren”, zegt Ligthart. Toch vindt zij, net als Eppo 
Wolvius, dat de minister uiteindelijk zelf de knoop 
moet doorhakken. “Natuurlijk kunnen wij meeden-
ken, maar het blijft uiteindelijk wel de verantwoor-
delijkheid van de overheid.” 

‘Waarom zeggen we niet gewoon: 
iedereen zonder witte jas eruit?’ 
> prof.dr. Huug Tilanus, oncoloog en transplantatiechirurg
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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: Annemarie Hiemstra 
(35)
Proefschrift: Fairness in 
Paper and Video Resume 

Screening (FSW).

Wat is je belangrijkste ontdekking?
“Dat sollicitanten met een etnisch diverse ach-
tergrond relatief positief zijn over het gebruik 
van video-cv’s. Ze hebben daarmee mogelijk 
meer kans om wat van zichzelf te laten zien, 
om zo voorbij de stereotypen van sommige re-
cruiters te komen. Overigens bleek er bij dit 
type cv’s niet minder gediscrimineerd te wor-
den, maar ook niet meer. Video-cv’s zijn in op-
komst; niet meer alleen in de creatieve beroe-
pen, maar bijvoorbeeld ook bij zakelijke 
dienstverlening, waarbij interpersoonlijke rela-
ties van groot belang zijn.” 

Wat heeft de maatschappij aan je on-
derzoek? “Er zijn helaas nog steeds grote ver-
schillen zichtbaar op de arbeidsmarkt: veel 
meer allochtonen dan autochtonen zijn werk-
loos. Het is daarom belangrijk om serieus te 
kijken naar verklaringen hiervoor, en naar wat 
voor rol selectieprocedures en digitale ontwik-
kelingen kunnen spelen bij het terugdringen 
ervan.”

Wanneer zag je het niet meer zitten? 
“Toen ik een deel van een studie opnieuw 
moest doen, omdat er vragen ontbraken. Maar 
al met al ben ik heel tevreden dat ik het als 
buitenpromovendus in 4,5 jaar heb gedaan.”

Wat bedoel je met je elfde stelling ‘Een 
dissertatiewens is als een kinderwens: 
het is prettig als je partner het ook ziet 
zitten’? “Ik noem mijn proefschrift wel eens 
mijn derde kind. Het was de afgelopen jaren 
een heel geregel en gedoe om nog enige balans 
in mijn werk-privésituatie te houden. Ik heb 
bijvoorbeeld ook vaak ’s avonds nog gewerkt. 
Gelukkig kon ik de zorgtaken goed delen met 
mijn partner.”

Wat doe je nu? “Ik werk sinds september 
als universitair docent Selectiepsychologie op 
de EUR en sinds 2005 bij GITP, een human re-
sources consultancy-firma.” TL

KLAAR 

Naar aanleiding van de speech van de Britse 
premier David Cameron eisen Klamer en 
Moerman ook een referendum met de vraag: 
‘Wilt u onderdeel worden van een Europese po-
litieke unie zoals in het voorstel van Barroso en 
Van Rompuy?’. Het pad van federalisering dat 
Barroso en Van Rompuy hebben ingezet vinden 
zij ongewenst en onwerkbaar, en een referen-
dum moet ervoor zorgen dat Nederland niet 
‘onherroepelijk’ in een politieke unie wordt ‘ge-
drongen’. 

Prof.dr. Markus Haverland van de opleiding 
Bestuurskunde is het niet met Klamer en 
Moerman eens. “De Europese integratie is een 
keuze. Er is geen sprake van een samenzwe-
ring. Elke stap die gezet wordt in de integratie 
van een politieke Europese Unie is gebaseerd 
op de goedkeuring van de Nederlandse rege-
ring en het parlement. Nederland kan altijd een 
veto uitspreken of een uitzonderingspositie af-
dwingen. Groot-Brittannië en Zweden hebben 
ook een uitzonderingspositie met betrekking 
tot samenwerking op het terrein van binnen-
landse zaken en politie. Dat kan Nederland ook 
altijd bedingen.” 
Haverland vindt wel dat het Europese integra-
tieproces democratischer moet. “Maar ik zie de 
oplossing niet in het terugvoeren van bevoegd-
heden naar de natiestaat. Nederland is veel te 
klein om een aantal fundamentele beslissingen 
over de toekomst in zijn eentje te nemen. Neem 
een actueel onderwerp als paardenvlees. Je 

kunt als Nederland wel boos worden over paar-
denvlees in ons voedsel. Maar als er in elk land 
andere regels gelden en er 27 verschillende re-
gels over paardenvlees zijn, dan is dat niet zeer 
effectief.” 
Dr. Flora Goudappel van Erasmus School of Law 
is het ook niet met de bewering eens. “We zit-
ten al in een federaal systeem. De auteurs ver-
warren een federatie met een eenheidsstaat. 
Maar de Europese Unie is geen zelfstandig 
functionerende wolk. Op nationaal niveau heb-

ben we veel zeggenschap en de Nederlandse 
ministers zijn zeer betrokken bij het voorberei-
dingsproces van de Europese regelgeving. Als 
de Eerste en Tweede Kamer iets niet willen, 
dan moeten de Nederlandse ministers zich 
daar in Brussel ook aan houden.”
Goudappel is tegen een referendum. “Ik vind 
het een onhandig instrument. Het is zo lastig 
om te bepalen waar je mensen over raadpleegt 
tijdens een referendum. De vraag kan te alge-
meen zijn, of juist te beperkend. Bij het referen-
dum over het grondwettelijk verdrag in 2005 
stemden mensen om de meest uiteenlopende 
redenen tegen: omdat er bijvoorbeeld geen die-
renrechten in stonden, of omdat ze niet wilden 
dat Turkije tot de EU toetrad, omdat ze tegen 
Europa waren. En zo kan ik nog veel meer rede-
nen aangeven. Als ik op een partij stem, geef ik 
hen mijn mandaat en voeren zij uit wat ze belo-
ven. Daarmee geven ze mijn stem in de politiek 
weer, en is er geen referendum meer nodig.” MZ

Wat beweren onze wetenschappers zoal en wat 
vinden anderen daarvan?

DE BEWERING

De bewering: “Onherroepelijk worden we in een federale unie gedwongen, 
maar dit pad is zeer gevaarlijk.”
Van wie? hoogleraar economie Arjo Klamer en emeritus hoogleraar Piet 
Moerman, samen met andere wetenschappers buiten de EUR
Waar en wanneer? in NRC Handelsblad van 26 januari 2013

'De Europese integratie is een keuze. Er is geen 
sprake van een samenzwering'  >  Prof.dr. Markus Haverland



Perron
Schiestraat 42

Bier € 2,50
Sfeer 8

Sjanskansen 8
Studentikoosheid 7

UIT/GAAN

De entree heeft wel wat van een middelbareschoolkantine. Op de vloer en op 
de trappen zitten rokers, de muur is van onder tot boven bespoten met graf-
fiti. En nadat je de uitsmijters bent gepasseerd en onder de omhooggerolde 
garagedeur door naar binnen bent gestapt, sta je ineens tussen de kluisjes. 
Het zou zomaar een illegaal krakersfeest kunnen zijn, ware het niet dat je, al 
voor je bij de bar bent, drie keer een portemonnee hebt moeten trekken: voor 
de toegang, voor je jas en voor munten. Uitbater Aziz Yagoub (het enfant ter-
rible van de Rotterdamse uitgaansscène dat ook verantwoordelijk is voor 
Toffler) heeft een broertje dood aan subsidies. Hij doet, in tegenstelling tot 
sommige andere cultuurpodia, zo weinig mogelijk met de gemeente. Dat leidt 
niet tot enorme prijzen – de entree schommelt tussen de acht en twaalf euro 
– maar wel tot een bedrijfsmatige aanpak.
Perron ligt letterlijk aan het spoor, een paar panden van Hollywood verwijderd, 
in een oud overslaggebouw van de PTT. De danszaal is donker, met een groe-
zelig zwart plafond en spaarzaam licht. Oude olievaten doen dienst als bijzet-
tafels, en langs de wand staan afgeragde kringloopbanken. De muziek – af-
hankelijk van de avond dubstep, techno of drum ‘n’ bass – is snoeihard. 
De uitstraling is industrieel, maar dan echt. Waar discotheken als Now&Wow 
en Las Palmas in het verleden hun oude fabriekshallen verfraaiden met roest-
vrijstalen bars en designtoiletten, is in Perron geen bling te vinden. Neemt niet 
weg dat het concept vakkundig is uitgedacht: zelfs het gerucht dat er erg 
veel drugs gebruikt worden, zou door Yagoub zelf de wereld in geholpen zijn. 
Alles voor dat Berlijnse alles-kan-alles-mag-imago. GM (foto: MB)
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Berlijn in Rotterdam
Perron trekt een jong, alternatief publiek met een stevige 
elektronische programmering. Met bijpassende ambiance: 
rauw en industrieel.

Naam: Edwin Huisman
Leeftijd: 20

Sport: tennis
Studie: Economie

Smaaksensaties
Ben jij dol op lekker eten, dan mag je 
het Food Film festival op 22, 23 en 24 
maart in Kriterion en Studio K echt 
niet missen! 

Het Food Film Festival is een initiatief van de Youth 
Food Movement, een netwerk van studenten, jonge 
consumenten, boeren, koks en producenten die 
met elkaar streven naar een verantwoorde manier 
van voedselproductie en voedselconsumptie. Tij-
dens dit driedaagse festival kun je tal van films 
zien. Speelfilms waarin eten de hoofdrol speelt, 
maar ook documentaires over bijvoorbeeld het uit-
sterven van de honingbij of de documentaire 
‘Milk?’, waarin de vraag wordt gesteld of het drin-
ken van melk wel goed voor je is.
Misschien nog wel leuker dan de films, zijn de 
workshops die worden gegeven. Zo is er een work-
shop snijdtechnieken, waarin je net zo snel en se-
cuur leert snijden als een professionele kok. Er kan 
ook zelf gekookt worden: tijdens de workshop 
‘Kroketten maken’, ontdek je het geheim van de 
perfecte kroket. Of je kunt ravioli leren maken met 
producten van kleine boeren, vissers en kwekers. 
Daarnaast wordt er nog een speciale gast ingevlo-
gen: voedselwetenschapper Ben Reade, bekend 
van het beste restaurant van de wereld: Noma in 
Kopenhagen. Speciaal voor het Food Festival geeft 
hij een uitgebreid seminar over smaak. 
Ga je liever naar een culinaire sensatie dichter bij 
huis, ga dan naar Cinema Culinair in Bird. Op zondag 
3 maart en 7 april kun je de film ‘Tampopo’ bekijken, 
terwijl de chef van Bird de gerechten uit de film op 
je eigen bord serveert. Tampopo is een Japanse 
komedie uit 1985 die gaat over een vrouw die de 
perfecte noedelsoep wil koken. In de film eten de 
acteurs oesters, oshiruko, buikspek, fruit, en kaas. 
En aan het einde slurp je natuurlijk simultaan de 
perfecte noedelsoep mee. CM

> Wanneer: 22, 23 en 24 maart in Kriterion en Studio K, 

Amsterdam / 3 maart en 7 april in Bird Rotterdam. 

Tickets: te koop vanaf 27 februari, prijzen variërend. 

Info: www.foodfilmfestival.nl /  www.bird-rotterdam.nl 



Wetenschapscafé: 
TBS - veroordeeld tot vooroordeel

Het Nederlandse TBS-systeem is 
regelmatig negatief in het nieuws, 
maar toch is ‘ons’ systeem vol-
gens jurist Michiel van der Wolf zo 
gek nog niet.
Maandag 4 maart vanaf 19.30 uur
Dik T, Hoogstraat 110, Rotterdam

Wintergast: Inez de Beaufort
Voor het programma Jaargetijden-
gasten heeft Inez de Beaufort haar 
ideale televisieavond samenge-
steld. Van ‘Mar Adentro’ tot Woody 
Allen en van de moord op Kennedy 
tot Koefnoen. Ze wordt geïnter-

viewd door programmamaker en journalist Geert 
Maarse. 
Donderdag 7 maart vanaf 20.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam

Diana Vreeland - The eye has to travel
The EUR invites all students and 
staff to celebrate International 
Women’s Day. In the context of 
the theme ‘Women in Journalism’ 
the documentary “The Eye has to 
Travel” about Diana Vreeland will be 
screened.

Vrijdag 8 maart vanaf 15.00 uur
Zaal CB-04, Woudestein

Rotterdamse Museumnacht
Tijdens de Museumnacht openen 
musea en galerieën hun deuren en 
kun je top diep in de nacht genie-
ten van speciale tentoonstellingen, 
(straat)optredens en verrassingen. 

Studium Generale en Erasmus Cultuur bieden kaarten 
aan via het ESSC.
Zaterdag 9 maart van 20.00-02.00 uur
Locatie: Diverse musea en galeries

Rotown College | Muziek
Rotterdams talent in de spotlights. 
Iedere tweede en vierde dinsdag 
van de maand. Een samenwerking 
tussen de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Zadkine, Albeda College 

and Roots & Routes Agency, Codarts Pop en Rotown. 
Dinsdag 12 maart vanaf 21.30 uur
Rotown, Nieuwe Binnenweg 17-19, Rotterdam

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

Wanneer stond je voor het eerst op de baan? “Zodra ik kon 
lopen. Mijn ouders tennissen allebei – ze hebben elkaar zelfs 
op de tennisbaan ontmoet. Vanaf mijn vijfde kreeg ik les – 
we woonden toen nog in Singapore. Ik zat in een tennis-
klasje met allemaal Nederlanders, al waren te trainers wel 

Aziatisch.”
En enig talent? “Aanvankelijk wel. Toen ik negen jaar was ver-
huisden we naar Eindhoven waar ik na een paar jaar trainen bij 
de KNLTB naar tennisschool Henk van Hulst ging. Mijn hoogte-
punt kende ik toen ik zestien jaar was; ik stond toen veertien-
de van Nederland. Daarna kwam de klad er een beetje in. Ik heb 
nog wel een jaar college-tennis gespeeld in New Jersey, maar 
omdat ik het onderwijs er niet goed genoeg vond, ben ik terug-
gegaan naar Nederland om hier te gaan studeren.”
Hoezo kwam de klad er in? “Ik denk dat ik de topsportmentali-
teit miste; vooral op die momenten dat het er echt om ging. Ik 

was dan een beetje passief, schuchter. Wil je tot de echte 
top behoren, dan moet je wel een exceptioneel talent 
hebben, en dat is bij mij niet het geval. Het is als een 

soort piramide: hoe hoger de leeftijd, hoe minder er 
overblijven; je begint met een blik vol jonge talenten, 
maar aan het einde zijn er nog maar een paar over. 
Bovendien, sinds ik hier studeer, was het sowieso af-

gelopen met het serieuzere tennisspelen. Ik speel be-
halve op de club, nog wel af en toe een toernooitje voor 

de lol. Ik sta nog nummer 250 van Nederland, maar dat 
stelt niet zo veel voor.”

Je ouders natuurlijk teleurgesteld dat jij niet de nieuwe Richard 
Krajicek bent? “Ha, ha, nee hoor. Ze stimuleerden mij vooral op 
tennis te gaan omdat het een sport is waar je je hele leven 
lang plezier van hebt. En dat is ook zo; iedereen kan het doen 
of je nou student bent of een huisvrouw van 55 jaar.”  
Je bent voorzitter van de Rotterdamse Studenten Tennis Vereni-
ging Passing Shot. Ben je ook de beste speler daar? “Dat is lastig 
te zeggen. Er is nog wel een aantal spelers van mijn niveau. 
Maar niveau doet er eerlijk gezegd niet zo veel toe bij Passing 
Shot. Het gaat natuurlijk vooral om de gezelligheid.”
Leuke vereniging? “Jazeker. ’s Zomers spelen we buiten bij IJs-
club Kralingen, in de wintermaanden binnen in Blijdorp of Vic-
toria. Een keer per maand is er een dubbeltoernooi op de club. 
En we organiseren af en toe eens wat; zo zijn we net met een 
man of 25 naar het ABN AMRO-tennistoernooi geweest, waar 
we onder andere de partij van Roger Federer tegen Thiemo de 
Bakker hebben gezien.” GvdE (foto: MdG)

‘Je hebt er je hele 
leven plezier van’

SPORTTYPE

Naam: Edwin Huisman
Leeftijd: 20

Sport: tennis
Studie: Economie
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 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Prof.dr. H.A. (Hans) Büller, 

bestuursvoorzitter van het 

Erasmus MC, heeft na overleg 

met de Raad van Toezicht la-

ten weten vervroegd afstand 

te willen doen van het voorzit-

terschap van de Raad van Be-

stuur. Per 15 maart 2013 zal 

prof. Ernst Kuipers hem opvol-

gen. Aanvankelijk zou Hans 

Büller de voorzittershamer per 

1 juni 2013 overdragen aan 

Ernst Kuipers, die op 1 decem-

ber 2012 toetrad tot de raad. 

Büllers besluit om eerder terug 

te treden, komt voort uit de 

voorspoedige overdracht van 

alle taken aan zijn opvolger.

Dr. G.J.A. (Gerard) Baars is door 

de Raad van Commissarissen 

per 1 februari benoemd als 

nieuwe algemeen directeur 

van Risbo. Baars werkt al 

sinds 2000 bij Risbo als senior 

onderwijsadviseur / onder-

zoeker. Hij maakte sinds afge-

lopen jaar ook deel uit van het 

Management Team. Risbo is 

een aan de FSW verbonden in-

stituut op het terrein van leren 

en samenleven.

Prof.mr. Maarten Feteris 

(1960), hoogleraar Belasting-

recht bij de Erasmus School of 

Law, is per 1 april 2013 be-

noemd tot vicepresident van 

de Hoge Raad. De EUR-hoogle-

raar is sinds september 2008 

al raadsheer in de belasting-

kamer van de Hoge Raad. 

Maarten Feteris is ook staats-

raad in buitengewone dienst 

bij de Raad van State.

Dr. Andrew Fischer, Senior 

Lecturer in Population and So-

cial Policy at ISS, Erasmus Uni-

versity Rotterdam, joins the 

editorial board of Journal of In-

ternational Development. This 

journal, published by Wiley, is 

the journal of the Develop-

ment Studies Association of 

the UK and Ireland.

Prof.mr.dr. E. Rabbie (1957) is 

op 1 januari 2013 benoemd tot 

bijzonder hoogleraar Cultuur-

geschiedenis, i.h.b. van de in-

tellectuele geschiedenis van 

de 15e tot late 17e eeuw in de 

Erasmus School of History, 

Culture and Communication 

vanwege de Erasmusstichting 

Rotterdam. Hij volgt hiermee 

prof.dr. Hans Trapman op, die 

hiervoor de dr. Elie van Rijcke-

vorsel-leerstoel bekleedde. 

Rabbie is sinds 1999 verbon-

den aan de rechtbank Den 

Haag, thans als senior rechter.

Wil Hout, Professor of Gover-

nance and International Politi-

cal Economy at the ISS, Eras-

mus University Rotterdam, is 

appointed co-editor of the Eu-

ropean Political Science Re-

view. He joins Professor B. Guy 

Peters of the University of 

Pittsburgh (USA) on the edito-

rial board. The appointment is 

for an initial period of three 

years.

RECTIFICATIE
In het artikel ‘Scriptiedokters 

zijn verboden’ in EM #11 staat 

een onjuistheid. Het scriptie-

bureau van ‘Maria’ (gefingeer-

de naam) heeft niet zoals 

staat vermeld 15 werknemers, 

maar werkt met een vaste 

groep van 12 freelancers bij 

het begeleiden van het schrij-

ven van scripties.
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AVANTI 
TOT 1 MAART 
WINTERSALE!!

20 rijlessen voor 420 euro en
Theoriecursus gratis.

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

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

BLIJ

 wat je verhaal ook  
 is, jouw verhaal telt

DOE MEE!

BOOS

WOEST

www.patientenwetenbeter.nl

BLIJ

38-48x65 v1

Credit Management Services B.V. 
zoekt i.v.m. uitbreiding

een (junior) Juridisch 
Medewerker (fulltime)

Je beschikt over een relevante juridische 
opleiding (WO), max. 2 jaar werkerva-
ring (startersfunctie), een uitstekende 

beheersing van de Nederlandse taal en 
goede communicatieve vaardigheden. 
Je bent gedreven, nauwkeurig, klant-

gericht en een teamplayer.

Geïnteresseerd? Stuur je cv met bege-
leidende brief  vóór 18-3-2013 naar: 

Mw. mr. K.C. Roters: k.roters@directpay.nl
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Vestia Rotterdam Stadswonen is selling 
1400 housing units meant for youth to Stichting 
Studenten Huisvesting (SSH) from Utrecht, pri-
marily for short stay purposes. Huurdersbelang 
Stadswonen, -representing the interests of all 
students - and political party PVDA Rotterdam 
expressed their concerns about a possible shor-
tage of housing for regular students.

Housing Properties D’Blaauwe Molen, Caland II, 
and ’t Leidsche Veem are involved in the agreement 
which both renters arranged. Half of the housing 
units in these housing properties have already been 
adjusted to cater for for short stay and the SSH 
likes to expand these. Also included in the deal is 
the U-building at Woudestein campus – which is 
currently being constructed. Of these housing units 
about 70 percent are intended for short stay occu-
pants. Nonetheless, the SSH still wishes to discuss 
the possibilities of increasing the number of short 
stay units in U-building even more. “250 Euros of 
basic rent will be charged for these rooms. Usually, 
an additional 80 to 100 percent can be expected on 
top of that amount”, says SSH-director Ton Jo-
chems.
Short stay properties consist of furnished units for 
which a relatively high amount of rent is charged, 
because they are primarily assigned for renting by 
foreign students who will reside there for a relative-
ly short amount of time. “Therefore, these units are 
not suited for regular students”, a Huurdersbelan-
gen spokesperson states. PvdA Rotterdam fears 
that students trying to find a room for long-term oc-
cupancy will face serious issues finding one. Even 
more so because the number of Rotterdam students 
is expected to grow in the coming years. The Lan-
delijke Monitor Studentenhuisvesting predicts a 
shortage of available rooms in Rotterdam by 2020.
Vestia and SSH predict the situation will not be as 
bad. Vestia intends to convert the remaining short 
stay units into units for students who intend to stay 
for a longer period. SSH-director Jochems doesn’t 
think that the available housing for regular stu-
dents will  have decreased that much in the end. 
“It’s a fact that we want more available short stay 
housing, but if cheap housing arises at another 
place, in the end it will make no difference.”
However, Huurdersbelangen Stadswonen does not 
feel at ease just yet. “Even though some houses are 
transformed into housing properties with regular 
student rooms, these are usually located in less 
attractive areas such as in the far West of 
Rotterdam, or in Alexander.” TF

Concerns about 
the sale of student 
housing

The opening of a real-life Starbucks 
coffee corner, the somewhat homemade 
prepared sandwiches and with daily 
specials for only €3,75: Albron has 
definitely tried its hardest to provide its 
customers with better service. 
Unfortunately they did not do quite well 
enough for customers to award them 
with  a score higher than a 6 – they 
received a 5,8 – the university is 
therefore forced to end the contract with 
Albron prematurely. The caterer 
declined to make a statement about the 
university’s decision.
Final date yet unknown
Both parties are still conferring about 
the final date of the university’s and 
caterer’s collaboration. “Of course, the 
contract won’t end immediately because 
our customers should still be able to eat 
and drink”, Michèle Belgraver of the 
Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) says. 
As soon as the final date for the contract 
with Albron is known, the EFB will 
submit a tender for  a new European 
contract. This process could easily take 
over a year, but Belgraver is hesitant to  
be more specific. Until then, Albron will 
continue to provide its services.
The university’s decision must have 

been a bitter pill to swallow for Albron 
as the scores from the 2012 customer 
satisfaction survey were better than 
those of the year before. Students 
appointed the restaurants with a 5,6 
(one point higher than the year before). 
The caterers staff, however, didn’t score 
higher than a 4,9 (versus a 4,4 the year 
before).
Products more positively assessed.
According to students the foods and 
drinks in the restaurants have improved 
in quality, taste, variety, and appeal. 
Students were also far more positive 
about the bread rolls. In 2012 both staff 
members and students consumed more 
hot meals and assessed the tempera-
ture, quantity, taste, variation, options, 
and price of the meals more positively.
The hot meals remain a weak point
In spite of all, the hot meals remain the 
restaurant’s Achilles’ heel. A third of 
the students and half of the university’s 
staff members still find the quality of 
these meals to be very bad. The price/
quality ratio of the products in both the 
restaurants and the coffee corners 
remains something which is hard to 
swallow for two-thirds of the customers. 
TF (photo: RvdH)
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Bye Bye Albron
The university will be ending the contract with Albron  prematurely due to the 
caterer’s underperformance. 



3 september 2009 | 02

 The ISB is the largest annual survey of 
international student satisfaction in the 
world. Twice a year, the EUR participates 
in the ISB, asking its international students 
to complete the ISB questionnaire, which 
covers the key areas of arrival, learning, 
living, support, recommendation, 
application, and choice of institution. 
Feedback obtained from the ISB enables the 
university to understand its performance 
as perceived by international students 
and to take respective measures towards 
improvement. 

Cultural mix on campus
Multiculturalism is one of the areas in 
which EUR scored significantly higher 
than the international average. Indeed, the 
Erasmus University was ranked number 
one on multiculturalism last year. This 
year, it was placed 2nd. This means that 
international EUR students value the 
university’s international atmosphere and 
appreciate the wide range of nationalities 
represented on campus. “With all the 
exchange programs on offer, and in 
addition to all the full-time international 
students, every time you walk across 
campus, you will hear at least five different 
languages,” says Hannah Sütfeld, a third-
year IBCoM student from Germany. 

No employment prospects
However, the Erasmus University scored 
low regarding ‘employability’, and 
satisfaction levels have even declined over 
the past few years. International students 
perceive a lack of job opportunities and 
career prospects in the Netherlands and 
thus tend to leave the country after their 
graduation. “I often get the feeling that 
most companies in the Netherlands are 
not looking for non-natives, but prefer 
Dutch employees,” says Kacper Lasota, a 
third-year IBCoM student from Poland. 
“Non-fluency in Dutch makes it especially 
difficult to find employment. The university 
should encourage international students 
more to learn Dutch,” he adds. 

Steps towards improvement
Being aware of the employability issue, 
EUR has taken some steps towards 
improvement, such as offering an 
international day during the Erasmus 
Recruitment Days 2013. “The international 
day was a great opportunity to get to 
know the job market in the Netherlands,” 
says Katharina Malinowski, a Strategic 
Management student from Germany 
who participated in the International 
Day on February 8. “The university 
should organize more such events for 
international students,” she adds. 

Great expertise, but poor teaching 
skills
Another issue revealed by the ISB 
concerns professors’ teaching skills. 
International students feel that their 
professors have great expertise, but do not 
get the knowledge across. Not surprisingly, 
then, EUR scored low regarding aspects 
such as ‘performance feedback’, ‘marking 
criteria’, and ‘assessment’. Megha Pandit 
is a Finance and Investment student from 
India and one student out of many – as 
revealed by the latest ISB results – who 
would like to receive more in-depth 
explanations and feedback. “Most of my 
professors are without a doubt experts in 
their field. But sometimes they seem to 
forget that we students are not,” she says.

Expectation management
According to Nannette Ripmeester, 
Client Service Director Europe at 
i-graduate, expectation management 
is the key to improving international 
student satisfaction. As revealed by the 
most recent ISB results, the majority of 
international EUR students base their 
choice of institution on ranking and thus 
tend to have very high expectations. 
Managing those expectations and avoiding 
mismatches between expectations 
and actual experiences can contribute 
significantly to high satisfaction scores.  

Barometer: lack of 
employability is an issue

EM INTERNATIONAL

The most recent results from the International Student Barometer (ISB) designed by 
the International Graduate Insight Group (i-graduate) revealed that international 
students at the Erasmus University Rotterdam highly appreciate the university’s 
multicultural atmosphere. However, student satisfaction is low regarding employa-
bility and teaching skills.  text Nina Limpf

Lustrum ESN
Frederike Maats, 
president of the 
first board of ESN 
Rotterdam (academic 
year 2008-2009), 
talks about the first 
years of the club for 

exchange students on the occasion of 
the club’s first lustrum. 

Why ESN Rotterdam?
“Our starting point was to improve 
the EUR experience for international 
students. When we started nothing had 
been centrally arranged by the EUR 
for, for example, exchange students. In 
the mean time we arranged daytrips to 
Delft and the Rotterdam Port through 
the initiative of ESN. We also set up 
the ‘buddy programme’ by which an 
exchange student is introduced to the 
campus and to Rotterdam by a EUR 
student.”

What have you learned from your time as 
a board member?
“The importance of good communi-
cation. Both internally (in the form 
of feedback moments with co-board 
members), as well as externally with 
other stakeholders such as faculties. In 
the end the trick is to keep everybody 
satisfied with the direction you’re taking 
as a board.”

What do you regret?
“You’re building something from the 
ground up, as a result of which you do 
not immediately get to see concrete 
results, after all, boards only serve a 
one year term. I remember some co-
board members thought that was a 
shame. Whenever we would meet again 
afterwards we would mention how nice 
it would have been if ESN had been this 
big in our time. The turnout on our get-
togethers was still very unpredictable at 
that stage: at times only 30 people would 
show up, but then, at the next meeting 
we would suddenly welcome 70.”

What do you think about the ‘party 
animal image’ of ESN Rotterdam amongst 
some of the students now?

“Partying has never been the main 
focus: ESN is not a party organization. 
Thankfully, ESN Rotterdam does 
more than just organize parties, it also 
organizes excursions and a buddy 
system. Great parties are essential 
for  an international student’s positive 
experience at EUR.”



The EU Games will take place after all
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ROTTERDAM MUSEUM NIGHT
This is how ‘Museum Night’ works: 
one ticket allows you access to 
over 53 museums galleries during 
the entire night. The museums 
have expanded their opening 
hours to far beyond midnight 
especially for this occasion. The 
night will revolve around the 
central theme of ‘Tears’. However, 
this is not to say that your night 
will be a horrible one when you 
join. The art – in whatever form 
– will simply relate to the before 
mentioned theme. Oddly enough, 
upon the night’s take-off, 8PM 
March 9th  at Schiedamsedijk 
close to Havenmuseum, Museum 
Night will strive to set the world 
record for loudest burst of 
laughter ever. So, if you happen 
to have a big smile on your face 
Saturday March 9th, Museum 
Night might just be something for 

you. Make sure you order your 
tickets in time as Museum Night 
is very popular.
www.rotterdamsemuseumnacht.nl

 

CUBE HOUSES – SHOW CUBE
The Cube Houses are among 
the landmark architectural sites 
in Rotterdam. The buildings – 
currently fulfilling the function 
of private apartments – were 
designed in 1977 by architect 
Piet Blom. The group of houses 
is meant to represent a village 
within a city. One cube is 
permanently open to the public as 
a ‘show cube’. Each cube has been 
tilted in a 45 degree angle, causing 
the corners of the cube to form the 
roof and floor of the apartment. 
The combined area within each 
cube is around 100 square meters, 
of which, due to the angled walls, 
not every single square meter can 

be used. The show cube is located 
at Overblaak 70, which is near to 
Blaak Station. The show cube is 
opened every day from 11 AM till 
5 PM.
www.kubuswoning.nl

CROSS-LINX FESTIVAL
The festival features avant-
garde pop music along with new 
acts. Traditionally, the festival 
pays a visit to major cities in 
The Netherlands and March 
3rd  it is Rotterdam’s turn. This 
year’s edition – which is the 
twelfth already – takes place 
at De Doelen, located next to 
Schouwburgplein. The main act 
will be singer-songwriter Patrick 
Watson from Canada. Other acts 
feature: Amsterdam Sinfonietta, 
Hauschka, and Rachel Grimes. 
www.cross-linx.nl

EXHIBITION: HANDMADE 
The word ‘handmade’ often 
evokes images in one’s mind of 
goldsmiths and violinmakers 
working on creating the ultimate 
masterpiece. Sadly enough many 
of the products we use in our daily 
lives are standardized designs 
produced in huge factories. The 
exhibition at Museum Boijmans 
Van Beuningen features more 
than 500 examples of exceptional 
artistic crafts. Museum Boijmans 
seeks to create an increased 
appreciation for the craftsmen 
who create products largely with 
their bare hands and a few simple 
tools. The exhibition starts March 
9th and lasts until May 20th. 

THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

(photo: Bas Czerwinski)

The Rotterdam edition of the European 
University Games of 2014 will take place 
after all, regardless of the decision of the 
Board of Governors to not guarantee the 
sports event.

It had long been uncertain whether the games 
were to take place or not. After the ambitious 
presentation at the end of 2011 it soon became 
clear that there was a budget deficit. A few 
measures were taken to lower the costs such 
as limiting the number of participants from 
4000 to 2500.
Armed with a new estimate/budget the 
organizational committee went to the 
Board of Governors to ask for a guarantee 
for a possible deficit. The organizational 
committee had been waiting for the EUR to 
supply them with an answer since October.  
Without this guarantee the event might not 
have been able to be organized. Even though 

the Board did not grant them the guarantee, 
the Stichting 2nd EU Games Rotterdam 2014 
decided to carry on/continue/proceed with 
the sportive closing of the lustrum year. 
The organization thinks they will be able to 
manage without the extra financial security.
Director of the tournament Henk Smit is 
glad that the organization made the decision 
to carry on with the event. “The guarantee 
would have provided a significant extra 
security, but how much guarantee is really 
needed? With a solid budget plan and the 
financial okay we got from several other 
parties the event should also be possible.”
Chairman of Stichting 2nd European 
Universities Games 2014, Daniël Sikkens, too 
is relieved. “We did want the security that a 
guarantee would give us, especially in these 
times. It is disquieting to continue without 
a safety net. Luckily, the municipality did 
agree to additional means recently. It feels 

great to finally be able to continue with the 
organization of the event.”
The number of athletes attending might 
might after all be higher than 2500, as, unlike 
previously announced, rowing might be 
added as a component of the EU Games 2014. 
Both the municipality and the overarching 
sports organization for European universities 
EUSA want rowing to be a part of the event. 
The EU games will not take place at the start 
of July 2014 as was originally planned, but in 
the second half of July and the first week of 
August. It will be spread out over a course of 
15 or 16 days due to the housing capacity. This 
way the group of athletes can be housed in 
two shifts.
A large number of the participants will be 
staying in the expansion of the U-building 
which is currently being built. The 
organizational committee will present its 
plans to EUSA in March.



Stijl? “Ik luister naar Black metal en voor 
mij is dit een levensstijl. Ik loop altijd op 
kisten en ik heb altijd een leren jack aan. 
Eigenlijk is al mijn kleding zwart. Ik heb 
ook veel T-shirts van bands; die koop ik 
na afloop van een goed concert als 
aandenken. Het is begonnen toen ik jong 
was; ik zag mensen met van die wijde 
skatebroeken en dat wilde ik ook. Daarna 
heb ik de gothic- en punkstijl uitgepro-
beerd, en uiteindelijk heb ik er zelf een 
invulling aan gegeven en dat is deze stijl. 
Mijn moeder heeft altijd gedacht dat het 
een fase was, maar inmiddels loop ik er al 
bijna tien jaar zo bij.”

Grote Liefde “Mijn vader zei dat ik voor 
mijn achttiende verjaardag één rijbewijs 
mocht halen, maar als ik voor het 
autorijbewijs zou kiezen dan betaalde hij 
niet. Ik was al zo gek van motoren dat het 
dus wel duidelijk was dat ik mijn 
motorrijbewijs ging halen in plaats van 
het autorijbewijs. Het liefst zit ik elke dag 
op de motor. Elk weekend ga ik toeren 
met mijn vrienden of met mijn ouders. 
Komende zomer wil ik met de motor naar 
een vriend in Frankrijk rijden.”

Vooroordeel “Ik vind 
het wel jammer dat 
er mensen zijn die 
een slecht beeld 
hebben van motor-
rijders. Dat komt 
natuurlijk door de 
berichtgeving over 
de Hells Angels. 
Hierdoor zijn er ook 
mensen die een 
slechter beeld 
hebben van mij. 
Maar ik heb nog 
nooit gerookt, ben 

nog nooit dronken geweest en heb geen 
drugs uitgeprobeerd. Ik heb een afkeer 
van mensen die dronken zijn. Ik heb 
vroeger wel vrienden gehad die hard-
drugs gebruikten, en misschien heb ik er 
daarom niets mee, omdat ik heb gezien 
wat het kapotmaakt.”

BACA “Ik doe vrijwilligerswerk bij Bikers 
against Child Abuse. Dit is een organisatie 
die zich inzet voor mishandelde kinderen. 
Deze kinderen worden bijvoorbeeld 
aangemeld via jeugdzorg en wij gaan dan 
met zo’n kind een rit maken. Het kind 
wordt dan opgenomen in de BACA-familie 
en in een lange stoet met motoren gaan 
we allemaal een stuk rijden. Zo willen we 
het kind weer het gevoel geven dat het 
belangrijk is en dat het niet zijn schuld is 
dat hij mishandeld is. Uiteindelijk worden 
twee leden van BACA een buddy van het 

kind.” CM (fotografie: RvdH)

Tim de Mey
Universitair docent 
Theoretische filosofie

Beertje Paddington
 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.

PAPADAG
Gisteren een tikkeltje te laat thuis en alcoholisch geworden. 
Nog net verstandig genoeg om de wekker op non-actief te 
zetten. Dus ver na het middaguur pas herrezen uit een diepe 
slaap. Nu een zoektocht in badjas naar een brunchwaardig 
broodje en een watervoorraad om mezelf te rehydreren. Het 
NRC Next Carrièrekatern dat toevallig op tafel ligt, heeft in 
koeienletters ‘F*ck papadag’ op de voorpagina staan. De 
psychologische aantrekkingskracht van deze krantenkop 
blijkt te werken, want ik stort mezelf met Mach 10 op de 
bank om het artikel te lezen.
De definitie van ‘papadag’ die ik heb, blijkt niet helemaal 
overeen te komen met de werkelijke betekenis. De echte 
papadag is een dag waarop papa met de kids een dierentuin 
van oude cornflakesdozen, lege wc-rollen en satéprikkers 
knutselt. Mijn eigen invulling van papadag zou juist volledig 
vrij zijn van kinderlijk gejengel: mijn kroost zou ’s ochtends 
door papa’s lieftallige wederhelft naar school of de crèche 
worden gebracht. Vrouwlief zelf zou vervolgens rechtstreeks 
naar haar werk gaan. Ondertussen zou papa heerlijk 
uitslapen. Daarna zou hij in alle rust de ochtendkrant 
doornemen – mét een dubbel espressootje – en om twaalf 
uur zouden papa’s vrienden voor de deur staan. Ook zij 
hadden allemaal groen licht gekregen van hun echtgenotes 
en een papadag opgenomen. We zouden er helemaal klaar 
voor zijn: achttien gaten pakken op de golfbaan en daarna 
nog even kort maar krachtig afpilzen in het clubhuis. Om ons 
vervolgens, na een uitgebreid scala aan delicatessen, met 
whisky te doordrenken in een fancy etablissement, gerund 
door  een oud vriendje van één van papa’s maatjes. 
Noem het ‘Papadag 2.0’: een tikkeltje decadent, maar 
prachtig. In de praktijk blijken steeds meer mannen het 
echter juist prachtig te vinden om wekelijks zo’n échte 
papadag op te nemen. Zij zijn de waardige pioniers van het 
Vaderlijk Opvoedteam. Rasechte Ma-Di-Wo-Do-mannen. Daar 
hoeven ze zich helemaal niet voor te schamen, vinden ze 
zelf. Wellicht is hun streven nobel te noemen, maar mij niet 
gezien. Het idee van een huisje-boompje-beestjeverhaal 
inclusief papadag, gaat er bij mij momenteel echt niet in. Een 
paracetamolletje 2.0 des te meer.

Daniël Lambrichts is Geneeskundestudent

“Ik wilde al vroeg een 

neuspiercing. Toen ik 

zeventien was, mocht 

ik van mijn moeder 

een klein neusknopje. 

Het werd een beetje 

een verslaving; 

inmiddels zitten mijn 

oren vol en heb ik ook 

een tongpiercing.”

“Deze speld heb ik 

van mijn moeder 

gekregen. Ik wil mijn 

haar zo lang mogelijk 

laten groeien, maar 

het is flink bescha-

digd door al het 

verven door de jaren 

heen. Daarom steek 

ik het vaak op.”

“Deze cd is van Endstille. 

De muziek is hard en 

snel, maar ik luister er 

ook naar tijdens het 

leren, en ik kan er zelfs 

mee in slaap vallen. 

Black Metal heeft meest-

al satanisch gerichte 

teksten, maar ik luister 

meer naar de muziek 

dan naar de teksten.”

“Dit is mijn grote 

trots, een Honda 

CBR Blackbird. Ik heb 

deze motor voor 

het eerst gezien in 

een motorshop en 

was meteen 

verliefd. Het is een 

echte racemotor; 

de kilometerteller 

gaat tot 320 Km per 

uur, maar mijn max 

is 200.”

De stijl van Kelly Krens (21)
Student Psychologie

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

T-shirt: Black Widow
Broek: Van Wijck Motoren
Schoenen: Black Widow


