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Waarom heet het festival 
ContainerFest?
De naam geeft de relatie met de 
haven aan. Containers komen 
ook fysiek terug in het festival 
en worden net als de miljoenen 
containers in de haven zeer 
divers ingevuld. 

Wat is er typisch Rotterdams 
aan het festival?
De locatie, programmering 
en decoratie dragen bij aan 
de identiteit van Rotterdam: 
een havenstad, stoer, altijd in 

ontwikkeling, vooruitstrevend 
en met een unieke architectuur 
en uitstraling! ContainerFest 
wil de jonge, multiculturele 
stad en haar talenten, muzikale 
helden en kunstenaars laten 
zien. Rotterdam moet als het 
(inter)nationale centrum van de 
elektronische muziek  opnieuw 
op de kaart worden gezet.

Kun je alvast wat zeggen 
over de line-up?
Rotterdam telt tientallen talenten 
en internationaal bekende 

artiesten die zich bezig houden 
met elektronische muziek. Zij 
vormen de basis en worden 
aangevuld door enkele (inter)
nationale headliners.

Deze zomer vindt de eerste editie van ContainerFest plaats, een nieuw festival 
gericht op progressieve elektronische muziek, kunst en performances. 
Er zijn acht podia, gehost door Rotterdamse organisaties als Classified, 
Blendits,Triphouse Rotterdam, Strictly Techno en Moustache Records. 
Frans Dietvorst van Total Event Company beantwoordt enkele vragen.

ContainerFest 0.1

Rotterdam staat bol van kunst en 
cultuur. Waar moet je de komende 
tijd naar toe en wat moet je zien? 
Het Rotterdams Uitburo geeft tips.

Parade Rotterdam

Het reizende theatercircus strijkt weer 
neer in de stad, met zo’n tachtig voorstel-
lingen voor jong en oud. Maar natuurlijk 
ook live muziek, lekker eten en drinken, 
en de zweefmolen. 
 
21 juni t/m 1 juli | Museumpark | €7 
(ex. entree voorstellingen)
www.deparade.nl

Boothstock

Nieuw dancefestival in het teken van 
progressieve, elektronische muziek, van 
de organisatie van de Dance Parade. Met 
onder meer Michel de Hey, Klankarbeit, 
Kubus, The Flexican en Rulex.     

11 augustus | Zuiderpark | €25
www.boothstock.nl

21 juli | Schiehaven | €25 
www.containerfest.nl   

Budget

knaller 
Zomercarnaval
De straatparade van het Zomercar-
naval brengt Rotterdam ieder jaar 
weer in tropische sferen, met fel-
gekleurde kostuums, mooi versierde wagens 
en schaars geklede danseressen. 
28 juli | Centrum Rotterdam | gratis | www.zomercarnaval.nl   

Metropolis

Gratis popfestival met meer dan twintig 
veelbelovende, talentvolle acts uit bin-
nen- en buitenland. Dit jaar komen onder 
meer Kraantje Pappie, Skip ’n Die en 
Nick Waterhouse naar het Zuiderpark. 

1 juli | Zuiderpark | gratis
www.metropolisfestival.nl

UIT in Rotterdam

Ga voor het meest actuele aanbod naar www.rotterdamsuitburo.nl @Rdamsuitburo
Rotterdams Uitburo 

Oh Ja Joh?!

Dag van de 
Architectuur
Architectuur en Voedsel zijn twee thema’s 

die je niet direct met elkaar associeert. 

Toch zijn ze nauwer verbonden dan je 

zou denken. Het voedselverleden van 

Rotterdam laat zich zien in de vele oude 

pakhuizen, meelfabrieken en silo’s die 

ook vandaag de dag nog het aangezicht 

van de stad bepalen. Ook nu wordt hier 

nog steeds voedsel verwerkt, zoals in de 

vooroorlogse fabriekspanden van Meneba 

en Codrico. 

De Dag van de Architectuur heeft dit jaar 

als thema ‘Architectuur en Voedsel’. Onder 

de noemer Proef Rotterdam staat voedsel 

gerelateerde architectuur centraal. Loop 

mee over de Kruiskade en zie welke 

inheemse gerechten en exotische smaken 

deze straat te bieden heeft, ga ontbijten 

bij een architect, ontdek verschillende 

vormen van ‘urban farming’ of bezoek een 

van de vele gebouwen die speciaal voor 

deze dag worden opengesteld.

23 juni | verschillende locaties
gratis, tenzij anders vermeld
www.dagvandearchitectuur-

rotterdam.nl

Mail&Win!
Stuur een mail met als 
onderwerp Container naar 
webredactie@rotterdams-
uitburo.nl en maak 
kans op 2 kaarten voor 
ContainerFest 0.1!

Drie vragen aan...
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Coververhaal
14 | Wie let er op de kleintjes?
Door bezuinigingen op kinderopvangsubsidies, en 
ook door de zaak Robert M. gaat het kinderdagverblij-
ven niet voor de wind. EM ging op bezoek bij De 
Blauwe Steur, het kinderdagverblijf op de campus.

Achtergrond
20 | Recruiters en google
Je schrijft een vlotte brief en een aantrekkelijk cv.  
Maar wat als je potentiële werkgever je naam gaat 
googelen en allerlei compromitterende foto’s 
tegenkomt?.

Wetenschap
22 |Kwart van de promovendi 
haalt eindstreep niet
Promovendi die overspannen in de ziektewet 
belanden en soms stoppen met hun promotietraject.  
Ze lijken steeds vaker te verschijnen op het spreekuur 
van de bedrijfsarts.

En verder…
04  Uitvergroot
08  Campus
12  Ongehoord
17  De werkplek
18 Kadernota
24  De bewering
25  Lifestyle
28  Personalia & colofon
29  International pages
32  Achterop

Laatst zei een gewaardeerde hoogleraar van een gerenommeerde faculteit tegen mij, dat hij 
verwachtte dat over een paar jaar alle faculteiten voor zichzelf zouden zijn begonnen, en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam niet meer zou bestaan as such.
Ik heb dat even tot me door laten dringen: een provocatieve uitspraak in een tijd dat de univer-
siteit zich als geheel wil alliëren aan de zusters in Delft en Leiden, vrijwel universiteitsbreed een 
nieuwe onderwijsmethode invoert met Nominaal = Normaal, en via BV2013 hevig bezig is de 
ondersteunende diensten en systemen op elkaar af te stemmen. 
Tegelijkertijd kan iedere medewerker zó drie zaken noemen binnen deze universiteit die niet 
goed op elkaar aansluiten. En als je dat níet kan, omdat je geen idee hebt wat er buiten je facul-
teit gebeurt, lijkt me dat ook een bewijs voor de stelling: de Erasmus Universiteit is een eilan-
denrijk. Dat bleek recent ook uit het medewerkersonderzoek: hoewel men behoorlijk tevreden 
was, werd er wel te veel langs elkaar heen gewerkt.
Niet gek dus dat de Nederlands Vlaamse Accreditatie Commissie (NVAO) de EUR op de vingers 
tikte voor het ontbreken van één coherente onderwijsvisie en een gebrekkige uniformiteit van 
managementinformatie. 
Ik verbaas me daar ook vaak over: hoe weinig soms docenten en bestuurders weten van de 
gang van zaken bij de buren, soms letterlijk verderop in de gang.
Zo vlak voor het honderdjarig bestaan van de universiteit is het een ongemakkelijke conclusie. 
Want het zou toch wat zijn als bij het jubileum tegelijkertijd de scheiding wordt aangekondigd.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
gunneweg@em.eur.nl
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MÁXIMA WERKT DAGJE OP 
WOUDESTEIN
“Máxima, je bent geweldig!”, 
roept een fan als de kroonprin-
ses op 5 juni arriveert bij het M-
gebouw voor een conferentie 
over de positieve effecten van 
het hebben van een zorgverze-
kering. De prinses hield als initi-
atiefnemer van de dag de ope-
ningstoespraak, waarin zij sprak 
over mensen in ontwikkelings-
landen voor wie het nog aller-
minst vanzelfsprekend is dat zij 
verzekerd zijn tegen zorgkosten, 
terwijl dit de basis is voor een 
gezond leven. Haar ‘werkdag’ op 
Woudestein lokte veel media 
naar de campus, die allemaal 
dat perfecte kiekje wilden schie-
ten. LJ (foto: RvdH)
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Kees van Paridon (1952) 
studeerde economie aan 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Vanaf 1979 
werkte hij als assistant 
professor aan de Faculteit 
der Sociale Wetenschap-
pen (FSW) waar hij in 1987 
promoveerde. Daarna 
werkte hij onder meer bij 
het CPB en de WRR. Van 
1992 tot 2002 was hij bij-
zonder hoogleraar 'Econo-
mische ontwikkeling in 
Duitsland en Nederlands-
Duitse economische be-
trekkingen' aan de VU in 
Amsterdam. Sinds 1999 is 
hij hoogleraar Economie 
aan de FSW. Verder is hij 
sinds vorig jaar Chief Sci-
ence Officer (parttime) bij 
de gemeente Rotterdam.

Duitsland doet het – met een begrotingstekort van minder dan 1 
procent, een werkloosheidspercentage van amper 6 procent, stij-
gende huizenprijzen en burgers die het geld  laten rollen – econo-
misch goed in vergelijking met Nederland. Hoe kan dat? Wij vroe-
gen het professor Kees van Paridon, hoogleraar Economie.
 tekst Gert van der Ende fotografie ANP

Doet Duitsland het nou zo goed, of is dit slechts 
schijn? “Het eerste.” 

Dat was eind jaren negentig wel anders.  “Duits-
land  heeft enorm geworsteld met de economie de af-
gelopen vijftien jaar; eigenlijk al langer. Al eind ja-
ren ’80 was er een toenemende werkloosheid en 
stagnerende economische groei in West-Duitsland. 
Maar men dacht toen ‘het gaat wel voorbij’. Toen 
kwam daar overheen de Duitse hereniging, die heel 
veel geld heeft gekost, omgerekend zo’n 900 miljard 
euro, die Duitsland nagenoeg alleen heeft opge-
bracht. Dat is een immense belasting geweest, voor 
burgers en begrotingen. Om die kosten te kunnen 
opbrengen, moesten veel andere uitgaven, voor in-
frastructuur bijvoorbeeld, lang worden uitgesteld. 
Tegelijk heeft al die steun niet kunnen voorkomen 
dat er dramatisch veel banen verloren gingen. Daar 
kwam bij dat het in West-Duitsland ook niet goed 
ging. In veel bedrijven betekende Made in Germany 
letterlijk Made in Germany, nog sterker: bedrijven 
hadden het hele productieproces in eigen beheer, 
van ontwerp tot productie, van marketing tot trans-
port. Nederlandse bedrijven hadden al eerder beslo-
ten om niet alles zelf meer te doen, om zich te con-
centreren op hun core-business. Duitsers hebben dat 
lang tegengehouden, tot bedrijven rond 1992 zeiden: 
dit kunnen we zo niet meer. Met het vrijkomen van 
Oost-Europa, werd daar door Duitse bedrijven fors 
geïnvesteerd, en werden productieprocessen ge-
outsourced.  Daardoor gingen ook in West-Duits-
land heel veel banen verloren. Dat zorgde in de jaren 
daarop voor een forse productiviteitsgroei: niet-ren-
dabele bedrijven stopten immers, alsook alle niet-
rendabele activiteiten binnen bedrijven. De loonstij-
gingen gingen ondertussen lange tijd nog gewoon 
door. Pas rond de eeuwwisseling hebben ook vak-
bonden ingezien dat dit niet vol te houden was. De 
laatste tien, twaalf jaar zijn de loonkosten duidelijk 
getemperd. Duitsland werd van een duur land gelei-
delijk weer goedkoper en – samen met die stijgende 
productiviteit en voortgaande innovaties – ook weer 
concurrerend. Dat is niet van de ene op de andere 
dag gegaan; dat duurde van 1993 tot 2006. Duits-
land kwam zo wel weer en vogue.”

Een andere factor die bijdraagt aan het relatieve 
succes van Duitsland is het zogeheten duale on-
derwijs, waarbij praktijk en theorie worden ver-
weven. Dat zorgt voor een goedopgeleide mid-
denklasse, die ook goed verdient. “Het is lastig 
in te schatten of het onderwijs in Duitsland nu wel 
zoveel beter is. Inderdaad is het duale stelsel een 
enorme pre voor de groep die vergelijkbaar is met 
ons mbo en hbo, een grote groep dus. In Duitsland 
is er van oudsher altijd veel aandacht geweest 
voor de integratie van kennis en praktijk. Dat leeft 
daar ook echt: ieder jaar als er honderdduizenden 
werkplaatsen voor leerlingen gevonden moeten 
worden, komt er een soort Roparun-achtige actie 
op gang, waarbij kerken, vakbonden, werkgevers 
en overheden de handen ineenslaan. En als het 
weer is gelukt om voor alle leerlingen zo’n plaats 
te vinden – het gaat daarbij om 700 tot 800 dui-
zend plaatsen – dan is iedereen blij. Dat is een an-
dere benadering als bij ons. Maar of in het alge-
meen de onderwijskwaliteit beter is dan in Neder-
land, weet ik niet. Ook In Duitsland zijn er discus-
sies over teruglopende kwaliteit, en er zijn grote 
kwaliteitsverschillen tussen deelstaten. En op uni-
versitair niveau zie je dat er veel Duitsers naar 
Nederland komen, waar het efficiënter en goedko-
per is, en in een aantal opzichten ook beter.”

Speelt er nog meer een rol?  “Ja, heel belangrijk 
zijn ook de veranderingen op de arbeidsmarkt, door 
toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder in 2003 
doorgevoerd: de Agenda 2010. Die agenda behelsde 
onder meer een vereenvoudiging van het aantal uit-

Duitsland zit in een flow



keringen, en strengere eisen ten aanzien van aan-
vaarding van werk, dat werklozen in het verleden 
mochten weigeren, maar nu niet meer.”

Dus Merkel profiteert meer van wat Schröder in 
gang heeft gezet, dan van haar eigen beleid?  
“Deels. Ze heeft baat bij een combinatie van facto-
ren – lagere lonen, voortgaande innovatie, en nieu-
we wet- en regelgeving op het gebied van sociale ze-
kerheid. Die hebben een omgeving gecreëerd waarin 

mensen banen kregen, en mensen positiever over de 
economische ontwikkeling begonnen te denken. Dat 
heeft het vertrouwen van burgers en ondernemers de 
afgelopen jaren zeker goed gedaan. Ze heeft eigen-
lijk zelf niet zoveel gedaan, maar ze heeft ook niet 
paniekerig gehandeld. Ze heeft in feite op hetgeen 
Schröder in gang heeft gezet voortgebouwd. Wij in 
Nederland hebben te lang gewacht bijvoorbeeld met 
het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Dat deed Duitsland al eerder. Dat geldt ook voor de 
wijze waarop de arbeidsmarkt daar is georgani-
seerd, en de huizenmarkt. Nu moet het ook in Ne-
derland, en dat is pijnlijk. We hadden het veel eerder 
moeten doen.”

Zegt u impliciet dat het onverstandig is van over-
heden om te bezuinigen als het slecht gaat?  “Tja, 
voor een deel is het onvermijdelijk dat er nu bezui-
nigd moet worden, maar we hadden het ons zelf wel 
makkelijker kunnen maken door eerder maatregelen 
te nemen. Je moet het dak maken als de zon schijnt; 
nu gebeurt dat terwijl het regent. Dat is onhandig. 
Maar ja, als het economisch goed gaat, willen men-
sen óók niet dat er bezuinigd wordt. Daar zullen de 
Duitsers straks ook weer mee te maken krijgen, 
want het zal geen eeuwigdurende groei zijn; zij zit-
ten alleen in een andere fase dan wij in Nederland. 
De crisis leeft er helemaal niet, terwijl de economi-
sche situatie van Duitsland echt niet veel verschilt. 
van die van Nederland.”
 
Waarom is de crisis er minder een item? “Succes 
creëert succes. De werkloosheid heeft in Duitsland 
heel lang rond de 10 procent gezeten, nu zakt het 
naar 6. Mensen zien dat hun kinderen aan het werk 
komen, dat ze meer gaan verdienen, en dat geeft 
zelfvertrouwen. Men gaat meer geld uitgeven en 
koopt bijvoorbeeld een huis.”
 
Kortom, in Duitsland heerst een positieve spirit? 
“Das kan man wohl sagen, ja. men zit in een flow.”

Zoals de Nederlanders twintig jaar geleden.  “Ja, 
Nederland en Duitsland zitten in verschillende fa-
ses. Schröder greep in 2003 fors in; wij hebben al in 

1983 heel veel maatregelen genomen, dat heette toen 
het asociale beleid van Lubbers. Tien jaar later 
sprak niemand er meer over en kon Paars er de 
vruchten van plukken. In een soortgelijke fase zit 
Duitsland nu, jaren nadat Schröder veranderingen 
doorvoerde.”

De beide economieën zijn redelijk vergelijkbaar: 
zo exporteren ze veel en is er een enorm over-
schot op de handelsbalans. Daarnaast is Neder-
land natuurlijk ook afhankelijk van hoe goed het 
gaat bij de buren. Waarom gaat het in Neder-
land dan toch minder goed? “Wij hebben te ma-
ken met de naweeën van een ontwikkeling in de ja-

ren ’90, toen het bij ons wel heel erg goed ging. Wij 
hebben onszelf rijk gerekend met hogere huizen-
prijzen, hogere aandelenkoersen, betere pensioen-
afspraken; die blijken allemaal toch wat minder 
waard te zijn dan we dachten. Daarom denkt nu 
iedereen dat het de verkeerde kant opgaat, terwijl 
het vooral een noodzakelijke correctie is op over-
spannen verwachtingen in het verleden. Eigenlijk 
moeten we even pas op de plaats maken. Maar het 
is nu niet zo dat mensen ineens geen geld hebben; 
ze geven het alleen niet uit.”

Terwijl de Duitse consument het geld juist meer 
laat rollen dan voorheen.  “Het vertouwen van de 
consument is iets heel subtiels. De manier waarop 
overheden communiceren speelt daar een belang-
rijke rol in. Dat hebben we in Nederland niet goed 
gedaan. Men had beter moeten overbrengen dat 
het te lang te goed ging, zodat mensen het stapje 
terug accepteren, en tegelijkertijd hun bestedingen 
op peil blijven. Nu durft men geen geld uit te ge-
ven; dat is het grote probleem. In Duitsland doen 
ze dat wel, terwijl de werkloosheid er hetzelfde is 
en het begrotingstekort toch ook weer niet zoveel 
verschilt. Men is er nu gewoon optimistischer.”

De lonen stijgen er inmiddels weer flink. Ambte-
naren krijgen er zelfs ruim 6 procent bij. Is dat 
een gevaar voor de economische groei in Duits-
land?  “Loonstijgingen zijn soms onontkoombaar , 
want je houdt geen mensen binnenboord met een 
jarenlange nullijn. Natuurlijk zullen Duitse werk-
gevers wel weer gaan klagen dat het wat minder 
moet. Maar op een gegeven moment corrigeert de 
markt en moet je de nullijn loslaten. Of het ge-
vaarlijk is? Mensen gaan daardoor wel meer uitge-
ven, een huis kopen, en krijgen weer vertrouwen. 
Maar het betekent ook dat er mensen ontslagen 
gaan worden omdat ze te duur worden. Tegelijk is 
er schaarste aan mensen met kwalificaties waar 
men behoefte aan heeft. Om daar dan een juiste 
balans bij de loonstijging tussen te vinden, is 
haast onmogelijk”

Wordt Duitsland nu ook Europees Kampioen 
voetbal? “Ha, ha.  Volgens mij zegt dit hele ver-
haal verder niets over de kwaliteit van Die Mann-
schaft.”  
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‘Het is nu niet zo dat mensen ineens geen geld 
hebben; ze geven het alleen niet uit’

In Duitsland geeft de 
consument weer geld uit, 
terwijl die in Nederland 
de hand op de knip 
houdt.
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Procent van de academici heeft spijt van de keuze 
van de opleiding. Belangrijkste redenen: te weinig 
banen op het vakgebied (41 %) en te weinig inspire-
rend onderwijs (21 %). 
>	Bron: Elsevier 
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ONDERWIJSKWALITEIT

NVAO wil verbetering zien op EUR
De	EUR	is	onder	voorwaarden	geslaagd	voor	de	Instellinsgtoets	van	de	NVAO.	De	uni-
versiteit	moet	komend	jaar	werken	aan	een	eenduidige	visie	op	onderwijs,	én	zorgen	
dat	alle	managementinformatie	die	op	de	universiteit	bestaat,	ook	daadwerkelijk	be-
schikbaar	is.	De	EUR	heeft	één	jaar	om	deze	omissies	weg	te	werken.

Dat zijn de belangrijkste con-
clusies van de auditcommissie 
van de NVAO (Nederlands 
Vlaamse Accreditatie Organi-
satie) die in april de EUR be-
zocht voor de zogeheten Instel-
lingstoets. Deze toets is nieuw, 
en beoogt een instellingsbrede 
accreditatie te verlenen voor 
het onderwijs.
De hoger-onderwijsinstellin-
gen die op deze nieuwe wijze 
worden getoetst, worden op 
vijf punten beoordeeld. En om 
in onderwijstermen te blijven: 
de EUR haalde bij de toets 
drie keer een voldoende en 
twee keer een vijf-en-half; de 
universiteit zakte niet echt, 
maar ‘een stempeltje van de 
juf’ was het nog niet waard.
Ton Kallenberg, hoofd Onder-
wijs, Onderzoek en Studenten-
zaken, zegt dat de EUR niet 

verrast was door het oordeel 
van de NVAO-auditcommis-
sie. “Op deze universiteit – an-
ders dan bij andere instellin-
gen – zijn de faculteiten vaak 
in the lead als het gaat om de 
kwaliteitszorg van het onder-
wijs. Dat maakt het tonen van 
één EUR-brede visie op onder-
wijs lastig, en dat wilde de 
commissie wél zien.” Kallen-
berg zegt dat de universiteit 
komend jaar wel aan de gang 
gaat met het harmoniseren en 
formulieren van één visie op 
het academisch onderwijs aan 
de EUR. “Soms is het ook een 
kwestie van slim opschrijven 
wat je al doet.”
Ook het tweede minpuntje vol-
gens de NVAO, kwam de be-
stuurders van de universiteit 
bekend voor. “Het is niet dat 
de universiteit geen cijfers en 

managementinformatie heeft, 
maar het punt is dat ook hier 
de verschillende organisatie-
onderdelen dat zelf bijhouden 
in eigen systemen en volgens 
eigen definities. Het is een 
beetje houtje-touwtje, en ook 
dat moet meer geharmoni-
seerd worden. Iets wat nu bin-
nen het project BV 2013 al 
wordt aangepakt.”
Als het niet lukt binnen een 
jaar beide deficiënties weg te 
werken, is er overigens geen 
man over boord, meent Kal-
lenberg. “Dan gaat de EUR te-
rug naar de klassieke accredi-
tatie van de individuele oplei-
dingen, en dat betekent in de 
praktijk slechts een beetje 
meer werk.” Als het wél lukt, 
is de EUR pas weer over zes 
jaar aan de beurt om getoetst 
te worden. WG

Schrijf je op tijd 
in voor het nieu-
we studiejaar 
Studenten,	opgelet!	Als	je	je	vóór	1	augustus	
weer	inschrijft	voor	je	studie	maak	je	kans	
op	één	van	de	tien	iPads	die	de	Erasmus	Uni-
versiteit	verloot.

Elk jaar moeten studenten zich opnieuw inschrij-
ven. Onhandig? Ja, maar het is verplicht volgens 
de Wet Hoger Onderwijs. Begin deze week krij-
gen alle studenten per post een herinschrijvings-
brief waarin staat dat 31 augustus de uiterste da-
tum is waarop inschrijving en betaling binnen 
moeten zijn bij de universiteit. Wie te laat is heeft 
pech, want het ERNA-account wordt direct ge-
blokkeerd. Geneeskundestudenten zijn een uit-
zondering, omdat coschappen zich niet altijd la-
ten plannen. Tot voor kort bracht de Erasmus 
Universiteit de boodschap minder duidelijk dat 
het studiejaar altijd op 1 september begint en dat 
iedereen dan ingeschreven moet staan. “Waarom 
zouden we studenten respijt geven, terwijl voor 
zoveel dingen geldt: te laat is te laat?”, zegt Peter 
Langerak van de Studentenadministratie.
“De soepele aanpak van de universiteit zorgde er 
afgelopen september voor dat we op 1 september 
nog zaten te wachten op akkoord van 14.000 stu-
denten.” Dat is lastig voor de administratie, maar 
vooral voor de faculteiten. Als zich opeens meer 
studenten inschrijven dan waar ze rekening mee 
hielden, moeten ze ad hoc meer zalen en docenten 
regelen, geeft Langerak als voorbeeld.
Om dit jaar alle aanvragen op tijd af te handelen 
heeft Langerak de faculteiten onder andere ge-
vraagd om wekelijks de studieresultaten bij te 
werken, zodat dat niet allemaal in de zomermaan-
den hoeft. LJ

Trichet gelooft nog wel in de euro
Jean-Claude Trichet, voormalig president van de Europese Centrale Bank (tweede van 
rechts), is misschien met pensioen, maar nog lang niet uitgestreden als het gaat om het tot 
stand brengen van een financieel stevig en gezond Europa. Dat bleek wel tijdens de 18e 
Mandeville Lezing die hij op 6 juni hield op de EUR. Trichet wees op de successen van de 
euro en stelde dat de eurolanden het echt niet slechter doen dan bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Trichet kreeg na afloop van zijn lezing het maatschap-
pelijk eredoctoraat dat verbonden is aan de Mandevillelezing uit handen van rector Henk 
Schmidt, die hem ‘een moderne held’ noemde. Voor Trichet kwamen onder anderen de 
oud-premiers Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende (in zijn hoedanigheid als hoogleraar 
aan de EUR), voormalig vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink, 
oud-directeur van de Nederlandsche Bank Nout Wellink en nog zo wat hoogwaardigheids-
bekleders opdraven. De Aula zat stampvol. WG (foto: MM)
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Vidi-subsidie 
voor Van Gog
Bijzonder hoogleraar Onderwijs-
psychologie Tamara van Gog 
heeft een Vidi-subsidie van 
800.000 euro gekregen. Met de 
subsidie van de NWO gaat ze 
onderzoeken of videovoorbeelden 
tot betere leerresultaten leiden 
wanneer een lerende kan zien 
waar degene die de taak uitvoert 
naar kijkt. De subsidie is be-
stemd voor onderzoekers die na 
hun promotie een aantal jaren 
onderzoek op postdocniveau 
hebben gedaan. TL

Geen ombuds-
man op EUR
Misstanden op de EUR kunnen 
als het aan het College van Be-
stuur ligt, binnenkort worden ge-
meld bij de vertrouwenspersonen 
voor personeel en studenten. Een 
verzoek tot aanstelling van een 
onafhankelijke ombudsman is 
door het College van Bestuur af-
gewezen. In de aanvankelijk door 
het CvB voorgestelde regeling 
konden zogenoemde klokkenlui-
ders terecht bij hun leidingge-
venden (personeel) of hun de-
caan (studenten) als zij bijvoor-
beeld getuige zijn van misstan-
den. In de nieuwe regeling is het 
ook mogelijk om zulke kwesties 
bij de vertrouwenspersoon te 
melden. Het Bestuur houdt voor-
lopig vast aan het onlangs voor-
gestelde model met een rol voor 
de vertrouwenspersonen. Naar 
eigen zeggen is het bereid om de 
situatie over een jaar of twee te 
evalueren. Vooralsnog wordt het 
oordeel van de commissie Perso-
nele, Bestuurlijke en Infrastruc-
turele Zaken (PBIZ) afgewacht. 
AP

KORTAF
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Wandreliëf sportgebouw wordt verplaatst
De entree en servicebalie van het sportgebouw worden de komende maanden verbouwd. Het 
wandreliëf – als je binnenkomt links – wordt verplaatst naar de gang richting de squashza-
len. Het bedrijf  ‘Art Conservation’ is vorige week begonnen met het zagen van de voegen van 
de mozaïektegelwand, waarna de tegels één voor één losgebikt worden. Alle tegels hebben 
een sticker met nummer om de ‘puzzel’ straks weer netjes op te kunnen bouwen. Kunstenaar 
Bouke Ylstra maakte de tegelwand in 1969, toen het sportcentrum werd gebouwd. Samen 
met de architecten bedacht hij dat het een voorstelling moest worden van gymnasiasten in 
concentrische cirkels, met de mens als centrum van een universum. Behalve de entree en ser-
vicebalie wordt deze zomer ook de keuken verbouwd, en zal er op de benedenverdieping een 
doorgang gemaakt worden naar de squashzalen. LJ (foto: RvdH)

VERANDERINGEN

Vakbonden bezorgd over ‘uitholling’ onderwijs op EUR
Veranderingen in het onderwijs 
op de EUR zijn te veel gericht op 
rendement en te weinig op in-
houd. De functie van tutor (die 
studenten begeleidt in het pro-
bleem gestuurd onderwijs) biedt 
te weinig perspectief en dat komt 
de kwaliteit van het onderwijs 
niet ten goede. Dit gegeven is 
symbolisch voor de algehele ‘uit-
holling’ van de onderwijstaken 
van docenten aan deze universi-
teit.
Dat vinden de vakbonden, ver-
enigd in overlegorgaan EUROPA. 
Ze willen het opnemen voor de 
werknemers van de EUR die zich 
geconfronteerd zien met allerlei 
veranderingen die leiden tot ‘uit-
holling’ van de onderwijstaken 
van docenten. Namens de bonden 
zegt Jan Sirks: “We zijn bezorgd 
over de professionaliteit en de au-
tonomie van docenten.”
Sirks, lid van de personeelsgele-
ding van EUROPA en zelf docent 
aan de Rotterdam School of Ma-

nagement, maakt zich ongerust 
over de vele veranderingen op on-
derwijsgebied binnen de EUR en 
wil met name decanen hier op 
aanspreken. “Wij zijn niet tegen 
de veranderingen; ik weet dat de 
rector een betrokken onderwijs-
man is. We maken ons zorgen 
over de uitvoering van de plannen 
door de decanen, die klem zitten 
tussen beperkte financiën en ren-
dementscijfers.”
Als bijzonder punt van zorg 
noemt Sirks de functie van tutor. 
Voor de functie worden net afge-
studeerde academici gezocht, die 
een contract krijgen voor drie 
jaar.
De functie biedt te weinig zeker-
heid en perspectief. “Tutoren mo-
gen zich niet met de inhoud be-
zighouden van het vak dat ze be-
geleiden, én ze krijgen geen toe-
komstperspectief geboden. Tege-
lijkertijd moeten ze wel kwaliteit 
leveren. Welke boodschap geef je 
dan aan afgestudeerden die tutor 

willen worden?”
Gevreesd wordt dan ook voor de 
kwaliteit en de motivatie van de 
tutoren. “De goede krijg je niet, 
die zoeken elders een baan met in-
houd en doorgroeimogelijkheden. 
En de mensen die je wél krijgt, 
blijven gedurende de jaren als tu-
tor rondkijken naar een andere 
baan”, aldus de vakbondsman.
De bonden menen dat de tutoren 
vooral goedkope arbeidskrachten 
zijn. “Als tutoren zo nuttig zijn, 
waarom biedt de universiteit ze 
geen vaste aanstelling en uitzicht 
op een vervolgfunctie?”
Dat dan en passant de opmerking 
werd gemaakt dat de potentiële 
tutoren ‘blij moeten zijn dat ze 
een baan hebben’, getuigt volgens 
Sirks van een ‘negentiende-eeuw-
se werkgeversmentaliteit’. 
“Werknemers zijn je grootste as-
set als universiteit, daar moet je 
zuinig op zijn.” WG
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Talent 
Aan De Eur

onderwijs

Uitbreiding pilot N=N 
houdt tegenstanders
Zeker	is	dat	zes	faculteiten	vanaf	1	septem-
ber	meedoen	aan	de	pilot	Nominaal	=	Nor-
maal.	Alleen	de	eerstejaars	geneeskunde	en	
filosofie	hoeven	volgend	jaar	nog	niet	alle	
60	ects	in	één	keer	te	halen.

Wel hebben de twee faculteiten het voornemen 
om in het collegejaar erop ook Nominaal = Nor-
maal (N=N) in te voeren. Dat schreef rector 
magnificus Henk Schmidt eind mei in een brief 
aan de Universiteitsraad (U-Raad). Het Eras-
mus MC heeft een werkgroep van docenten, stu-
denten, leden van de examencommissie en on-
derwijskundigen ingesteld om te onderzoeken 
of, en hoe, N=N ingevoerd kan worden bij ge-
neeskunde. Ondanks de zorgen van de Universi-
teitsraad over de snelle uitbreiding van N=N 
naar de zes faculteiten, denken de decanen dat 
het juist een goede zet is. Zij baseren zich op de 
tussentijdse evaluatie van het nieuwe onderwijs-
systeem bij de sociale faculteit, die daar dit stu-
diejaar al mee werkte. De evaluatie laat onder 
andere zien dat studenten na een jaar net zoveel 
studiepunten halen als normaal na twee jaar. 
Kortom, door minder herkansingen aan te bie-
den in combinatie met het mogen compenseren 
van onvoldoendes, stromen studenten sneller 
door. Behalve de U-raad staan ook niet alle fa-
culteitsraden achter de uitbreiding van de pilot. 
De raad van de Erasmus School of History, Cul-
ture & Communication (ESHCC) adviseerde het 
bestuur per brief om N=N nog een jaartje uit te 
stellen. Voorzitter Pauwke Berkers noemt het 
nog te onzeker wat de financiële gevolgen zijn als 
door N=N de instroom van nieuwe studenten 
zou dalen. Toch moet de raad zich neerleggen bij 
het besluit van decaan Dick Douwes. Namens 
de faculteitsraad van de RSM meldt voorzitter 
Juup Essers dat ook zij bezwaren heeft tegen het 
invoeren van N=N. De raad wacht nog op een 
brief van het bestuur en hoopt die te kunnen be-
spreken in de vergadering op 14 juni, waarna zij 
het bestuur van commentaar zal voorzien. LJ

Skadiroeisters naar Olympische Spelen
Skadiroeisters Rianne Sigmond en Maaike Head 
hebben zich op 22 mei tijdens het Olympisch 
Kwalificatietoernooi in Luzern (Zwitserland) ge-
plaatst voor de Olympische Spelen deze zomer.
De twee roeiers van de Rotterdamse studenten-
roeivereniging Skadi eindigden in de finale van 
de ‘lichte dubbeltwee’ op de tweede plaats. Dit 
was genoeg om zich te plaatsen voor Londen 
2012. Geneeskundestudent Maaike Head een 
dag later: “Het is heel bizar. Gister was het besef 
er nog niet helemaal, maar dit is echt een droom 
die uitkomt.” Skadipresident Bas van der Woude 
vindt de prestatie van het duo fantastisch. “Ik 

ben extreem trots.” Head had er vooraf alle ver-
trouwen in dat het goed zou komen. “We ver-
dienden dit ticket gewoon.” Niet alleen voor de 
roeisters is de kwalificatie een belangrijk mo-
ment, voor Skadi betekent dit dat de club meer 
talenten kan aantrekken. “Het is een inspiratie 
voor nieuwe roeiers en belangrijk voor het be-
staan van je club”, zegt Van der Woude. Het is 
niet de eerste keer dat er Skadiroeiers mee doen 
aan de Zomerspelen. Op de vorige Spelen in Bei-
jing waren drie Skadianen aanwezig en in 1996 
won Koos Maasdijk in Atlanta zelfs een gouden 
plak. CH (foto Erwin Weyers)

SPORT
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Maaike Head (links) 
en Rianne Sigmond, 
Olympisch Kwalifi-
catietoernooi 2012

Grootmeester in het schaken, Jan Smeets, leerde 
op zijn zesde de regels van het schaakspel van 
zijn vader. Hij vond het zo’n leuk spelletje dat hij 
besloot bij een jeugdclub te gaan. Op zijn tiende 
werd hij derde op het EK. Toen begreep Jan dat 
hij echt goed was. Al een paar jaar won hij alles 
van zijn leeftijdsgenootjes, maar Jan dacht altijd 
dat ‘de Russen’ veel sterker waren. Dat bleek 
dus wel mee te vallen. Klasgenootjes vonden het 

destijds wel wat vreemd dat hij af en toe een aan-
tal weken weg was voor een schaaktoernooi. Te-
genwoordig is zijn schaakcarrière lastig te com-
bineren met zijn studie economie. Tijdens zijn ba-
chelor was het studeren een nuttige opvulling 
van de tijd tussen toernooien. Toch wil Jan zijn 
master serieuzer aanpakken. Dit studiejaar heeft 
hij daarom minder geschaakt. Alleen het EK 
Landenteams en het EK Individueel, waar hij ge-
deeld tweede werd, waren de grote toernooien 
waar hij te zien was.  Bij de Tata Steel 2012, een 
groot schaaktoernooi in Wijk aan Zee, zat Jan 

een keer niet achter het schaakbord, maar gaf hij 
commentaar. Als een soort toerist liep Jan er 
rond en zag hij hoe zijn collega’s aan het zwoegen 
waren terwijl hij in de avond een paar biertjes 
dronk. De schaker hoopt in de in nabije toekomst 
terug te keren in de top honderd, waarin hij van 
eind 2009 tot halverwege 2011 heeft gestaan. Op 
dit moment staat Jan op plaats 168. Hij heeft zich 
in ieder geval al geplaatst voor de World Cup 
2013, iets wat genoeg moet motiveren om te blij-
ven trainen. En misschien moet hij ook maar eens 
opzoek naar ‘echt’ werk, zo zegt Jan zelf. CH

Jan Smeets (27)
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Herkansing voor ‘frauderende’ 
rechtenstudenten
150 rechtenstudenten werden eind mei door de Examencommissie beschuldigd van plagiaat bij een deelop-
dracht van het vak Ondernemingsrecht. Ongeveer 400 studenten deden eerder mee aan de online-opdracht 
van het vak Ondernemingsrecht, dat 20 procent beslaat van het eindcijfer. Bij één van de vragen moest er een 
overnamecontract opgesteld worden tussen twee BV’s. Ongeveer 150 studenten gebruikten hiertoe standaard 
overnamecontracten van internet. Naar eigen zeggen, en inmiddels toegegeven door de Examencommissie, 
waren ze er onvoldoende van op de hoogte dat er voor deze opdracht geen gebruik mocht worden gemaakt 
van standaardcontracten. Ongeveer een derde van de deelnemers kreeg daarop per e-mail te horen dat het 
resultaat van de opdracht wegens plagiaat ongeldig zou worden verklaard. Hierdoor zouden zij niet mee 
mogen doen aan het tentamen, begin juni. Uiteindelijk oordeelde de Examencommissie dat ze wel mochten 
meedoen aan het tentamen en de gewraakte opdracht overdoen. AP

Jan Boers (22), praeses van de Landelijke 
Kamer van Verenigingen (LKvV), die de 
verplichte Instructie Verantwoord 
Alcoholschenken (IVA) nu als online-
cursus aanbiedt. 

Wat is er nieuw aan jullie cursus? 
“Barmedewerkers van een studentensociëteit zijn 
wettelijk verplicht om de IVA te volgen. Vereni-
gingsbesturen huren normaal gesproken mensen in 
om ‘les’ te geven in verantwoord alcohol schenken, 
maar wij bieden dezelfde cursus nu ook online aan. 
Gratis!”

Gebeuren er veel ongelukken dan? 
“Er gebeuren in het algemeen ongelukken met al-
cohol, maar ik geloof niet dat dit méér voorkomt op 
studentensociëteiten. Iedereen kent elkaar, dus er is 
genoeg sociale controle. Als je vriend compleet lam 
aan de bar hangt, dan kun je hem makkelijk een 
biertje weigeren. Onbekenden aanspreken op over-
matig drinkgedrag in een discotheek is een stuk 
moeilijker. Overigens is er altijd iemand aanwezig 
met een EHBO- of BHV- diploma, anders wordt er 
überhaupt geen vergunning verstrekt.” 

Als er zo’n grote sociale controle is, 
waarom is die cursus dan nog nodig? 
“Ten eerste is een IVA-certificaat sowieso wettelijk 
verplicht. Ten tweede is het in het algemeen belang 
van mensen dat ze gewezen worden op de gevaren 
van alcohol; het hoort bij de algemene ontwik-
keling. Nu kunnen bijvoorbeeld alle eerstejaars 
bekend worden gemaakt met alcoholmisbruik 
tijdens de introweek, dat scheelt wellicht in hun 
latere alcoholcarrière.”

Als ik die online-cursus doe, weet ik dan 
ook hoe ik bier moet tappen?
“Je bedoelt drie keer oefenen, twee vingers schuim? 
Nee, dat soort dingen leer je niet bij ons. Maar wel 
dat je geen alcohol mag schenken aan dronken be-
zoekers en hoe je ‘nee’ moet verkopen. Dat laatste 
gaat gepaard met een heldere uitleg over de verant-
woordelijkheden van de sociëteit en de veiligheid 
van de gast die alcohol drinkt.” AP

> Voor de online cursus, ga naar www.lkvv.nl/iva. 

CAMPUS	

“Voor alle duidelijkheid: Erasmus      
   Magazine was, is en blijft onafhankelijk,     
Staatssecretaris!” 

DE QUOTE

Jan-Kees	op	de	soos
Demissionair minister van Financiën Jan-Kees 
de Jager was 5 juni te gast op de sociëteit van 
studentenvereniging S.S.R.-Rotterdam.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Alcohol	boven	18	jaar
CDA en PVV in de Eerste Kamer willen de 
leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van bier en 
wijn verhogen naar achttien jaar.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Ov-kaart	verliezen
Mogelijk zullen dertigduizend studenten in 
januari hun ov-reisrecht verliezen. En dat zijn 
niet alleen de zogenoemde ‘langstudeerders’.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Scan	deze	qr-code
en surf meteen met je smartphone naar 
EM.Online! 

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE   

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr op haar blog over 
de Kamervragen die zijn gesteld over de onafhankelijkheid van 
universiteitsbladen.
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(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage 
wil schrijven over zaken 
die de Erasmus Univer-
siteit in de meest brede 
zin, of het hoger onder-
wijs in het algemeen 
betreffen. Anonieme 
bijdragen worden niet 
geaccepteerd. Inzen-
ders dienen hun naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres bij 
de redactie bekend te 
maken. De redactie be-
houdt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 

> Graffitivandalen 
C-gebouw
Op verschillende plaatsen 
van het C-gebouw is de laat-
ste tijd graffiti gespoten. Het 
zijn wat onduidelijke doe-
dels, maar op één plek staat 
toch duidelijk te lezen ‘Fred’ 
– maar wie of wat Fred is, is 
vooralsnog onduidelijk.
Omdat het C-gebouw een 
monument is, is de universi-
teit er helemaal niet blij mee. 
Want de verf kan niet zo-
maar worden weggehaald; 
het moet met beleid gebeu-
ren en met toestemming van 
de toezichthouder op monu-
menten.
Aan het woord Koos van 
Kalsbeek, communicatiead-
viseur van Campus in Ont-
wikkeling: “We investeren 
veel geld om het C-gebouw 
op een duurzame manier te 
restaureren en er tegelijk een 
aangenaam collegezalenge-
bouw van te maken. De 
graffiti getuigt van weinig 
respect voor deze investering 
in een prettige leeromgeving 
voor studenten.
Hoe de graffitispuiters onge-
zien te werk konden gaan is 
niet bekend. Er is graffiti ge-
spoten in onder andere de 
liftschacht en op de gevel 
van het gebouw. “Ons ter-
rein wordt bewaakt en het 
bouwterrein is afgesloten, 
maar daarmee kunnen we 
niet iedereen die kwaad wil 
tegenhouden,” vertelt Van 
Kalsbeek. “We hebben wel 
permanent cameratoezicht 
op het terrein. Dat heeft eer-
der al geleid tot de aanhou-
ding van koperdieven.” 
De komende tijd wordt er 
extra naar graffitivandalen 

uitgekeken. Restauratiear-
chitect Monument Wou-
destein Gerard Frishert is 
witheet (lees ook zijn inge-
zonden brief op de pagina 
hiernaast) door de vernieling 
van het C-gebouw. “Het 
maakt me woedend dat er 
iets beschadigd is wat met 
veel inzet gerestaureerd 
wordt. Daarnaast ben ik 
bang voor herhaling op het 
C-gebouw, maar ook elders 
op de campus”, zegt hij. 

> G500 bezocht 
Rotterdam
De meest politiek geënga-
geerde jongeren van Rotter-
dam verzamelden zich giste-
ren in café Dudok. De nieu-
we politieke jongerenbewe-
ging G500 was in de stad 
voor een van haar vele 
‘think & drinks’ door heel 
Nederland.
In een volgepakt en bloed-
heet zaaltje sprak Sywert 
van Lienden, aanvoerder 
van de G500, de verzamelde 
jongeren (zo’n 30 man) toe. 
Volgens Sywert is het ultie-
me moment aangebroken 
waarop jongeren hun stem 

kunnen laten gelden. Met de 
verkiezingen in het vooruit-
zicht en zo’n 1200 jongeren 
achter zich, probeert Sywert 
de agenda van de traditione-
le machtspartijen (CDA, 
VVD en PvdA) te beïnvloe-
den.
Rick Bosman (25) die mo-
menteel afstudeert bij Drift, 
een onderzoeksinstituut van 
de FSW, richt zich in zijn 
scriptie op transities in Ne-
derlandse energiesystemen 
en verduurzaming. Dat laat-
ste is een onderwerp waar 
de G500 zich ook sterk voor 
maakt, en voor Rick de 
voornaamste reden om zich 
bij dit initiatief te voegen. 
Maar dat is niet het enige: 
“Ik heb een aantal jaar in 
het buitenland gestudeerd. 

Naast het politieke aspect is 
dit voor mij een goede ma-
nier om weer voet aan de 
grond te krijgen in Neder-
land”.
Hetzelfde geldt voor Sander 
van Lingen (30). Hij is zijn 
master Economie & Infor-
matie aan het afronden. Zijn 
beeld van de politiek: 
“Vooral grijze en oude man-
nen. Die denken vooral in 
de hun bekende hokjes. Ik 
heb me voor de G500 aange-
meld omdat ik geloof dat het 
ook op een andere manier 
kan. En het zal die oude grij-
ze mannen echt geen kwaad 
doen om eens met jonge 

mensen te spreken die op 
een andere manier denken”.
Sywert (21) zelf maakt een 
rustige indruk. Hij is vooral 
tevreden met de opkomst, 
die vanwege het zomerse 
weer ook een stuk minder 
had kunnen zijn. Zijn toe-
hoorders zijn voornamelijk 
blanke, hoogopgeleide jon-
geren. Maar Sywert is niet 
bang voor een elitair imago: 
“Het maakt me niet zoveel 
uit. Als je kijkt naar de 1200 
mensen die zich bij ons heb-
ben aangesloten zie je dat 
net afgestudeerde hbo’ers 
een belangrijke doelgroep is, 
maar het ledenbestand is di-
vers. De interesse van net 
afgestudeerde hbo’ers is niet 
verwonderlijk, ons tienpun-
tenplan is voor hen heel con-
creet. Bovendien, van onze 
generatie is 50- tot 60 pro-
cent hoogopgeleid, dan ben 
je per definitie niet elitair.”
Een ander veel gehoord punt 
van kritiek is dat de kloof 
tussen lager opgeleiden en 
hoger opgeleiden veel groter 
is dan de kloof tussen jong 
en oud. Sywert bestrijdt dat: 
“Als je de cijfers bekijkt, zie 
je bijvoorbeeld een pensi-
oengat van 300 miljard. Dat 
is toch echt een kloof tussen 
jong en oud, en veel groter 
dan de kloof tussen laag- en 
hoogopgeleid. Daarnaast, 
wij zijn er niet alleen voor 
hogeropgeleiden. Wat be-
treft het onderwijs willen we 
vooral investeren in het ba-
sisonderwijs en het mbo, 
dat zijn de sectoren die het 
meest onder druk staan.”
Tijdens het korte interview 
krijgt Sywert al snel te ho-
ren dat zijn trein over een 
kwartier vertrekt. De afge-
lopen weken waren een 
drukte van jewelste. Het 
lijkt er niet op dat zijn agen-
da binnenkort minder vol 
wordt. De G500-trein den-
dert voort.

EDDN	

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 
Tips? redactie@em.eur.nl
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Via U, Voorzitter
Oom Koen, pastoor van de Rabotwijk, de armste 
stadswijk van Vlaanderen, houdt niet van versteende 
clichés. En dus, als wij elkaar treffen, heeft hij het 
nooit over Nederlanders die, klassiek gesproken, gie-
rig en luidruchtig zouden zijn, noch, in moderne vari-
anten, over Nederlanders die naar binnen kijken door 
grote ramen zonder gordijnen en één koekje bij de 
koffie nuttigen ( ja ‘nuttigen’, want om te ‘genieten’ 
zijn we niet op aarde). Lange tenen hebben ze blijk-
baar wel, die Nederlanders, getuige daarvan de heisa 
rond Máxima’s grapje. 
Nee, telkens als hij mij ziet, associeert oom Koen mij 
met Nederland en Nederland vervolgens met de par-
lementaire mores die hij van de televisie kent. En dus 
begroet hij mij met ‘welkom voorzitter’. Als hij even 
verderop in het gesprek een plaagstootje wil geven, 
gaat dat ‘via u, voorzitter’. En als ons filosofisch on-
derhoud, na het genieten van enkele drankjes, afge-
lopen is, zwaait hij me uit: ‘dank voorzitter, dank voor 
de vragen’.
Het spreken via de voorzitter heeft misschien iets 
potsierlijks, maar functioneel is het wel, zeker als het 
met inzicht en beleid geïmplementeerd wordt. 
Vorige maand bereikte ons echter het bericht dat net 
dát in Den Haag op de helling staat. Na een ongezie-
ne thriller, de val van het kabinet en het uitschrijven 
van nieuwe verkiezingen, dacht Nederland even op 
politieke adem te kunnen komen. Maar nee, het erg-
ste moest nog komen: de onvolprezen voorzitter van 
de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi Verbeet, hangt 
haar voorzittershamer aan de wilgen. Zou de Maya-
kalender daarom 2012 geprikt hebben als het jaar 
waarin alles zou veranderen en de aarde in een ande-
re fase zou gaan?
Okay, perfectie bestaat niet, maar aan mevrouw 
Verbeet kunnen nogal wat voorzitters, ook bij ons op 
de campus, een voorbeeld nemen: slechts één pet op, 
geen verborgen agenda, oplopende spanningen ont-
zenuwen, het filibusteren doorprikken zonder de 
mond te snoeren, nooit persoonlijk worden, nooit op-
vattingen ventileren, liefst zelfs geen opvattingen 
hebben om monomaan het proces en de procedures 
te bewaken.
Misschien moeten we in de medezeggenschap, op de 
verschillende niveau’s en in de diverse organen, stu-
denten maar eens meer de functie van voorzitter la-
ten vervullen. Meningen hebben is geen kunst, ze ui-
ten nauwelijks, maar de vaardigheden ontwikkelen 
om alle meningen tot hun recht te laten komen en 
samen tot een welafgewogen, inzichtelijk en door-
dacht besluit te komen ... Had ik een hoed op, ik nam 
hem voor u af, meneer of mevrouw de student-voor-
zitter.

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie en zit na-
mens de Faculteit Wijsbegeerte in de Universiteitsraad

BRIEF

Volkladden muren is geen beschaving
‘Artist’ Fred wil graag gezien worden, hij wil erkenning. Wat ik niet kan bevatten is waarom 
hij dan zo geniepig opereert. Als een dief in de nacht beklimt hij ons monument en ver-
minkt deze in kinderachtige grootheid.

Net toen het bloedrood een beetje uit mijn ogen begon weg te trekken liep ik bij Donner 
naar binnen, zo tegen een grote stapel ramsj aan, getiteld ‘Graffiti in Rotterdam’. Zwaar af-
geprijsd, niemand is er in geïnteresseerd, waarom wordt er überhaupt een boek aan be-
steed? Alsof het volkladden van muren ook maar iets bijdraagt aan ons welbehagen, laat 
staan iets zegt over het beschavingsniveau waarin wij ons graag wanen. Onze samenle-
ving heeft de mond vol van duurzaamheid, allemaal de trein in! Maar mij vergaat de lol 
van elke treinreis als ik niet naar buiten kan kijken zonder tegen die verschrikkingen van 
vandalistische ‘artriesten’ als ‘Fred’ aan te kijken.

Intussen hebben bestuurders, stafmedewerkers, projectleiders, ontwerpers, ingenieurs, 
stadsambtenaren en bouwvakkers al enkele tienduizenden manuren besteed aan de res-
tauratie van Monument Woudestein, en we zijn nog maar halverwege. Ik roep de gehele 
universiteitsgemeenschap op om respectvol om te gaan met ons kostbare erfgoed en als 
het even kan een bijdrage te leveren aan de goede instandhouding ervan.

Laten we hopen dat vandaal ‘Fred’ in zijn kraag wordt gegrepen, helpt u mee? En ik hoop 
dat er dan vervolging zal worden verlangd, de monumentenwet stelt het verminken van 
een monument strafbaar, er staat een celstraf op.

Ik hoop dat het verminken van de spullen op de campus stopt, anders krijg ik de visioenen 
terug van een door onze beveiligingsbeambten in zijn kladden gegrepen ‘Fred’. Die ben ik 
aan het insmeren met pek en ik schud mijn natgeslapen hoofdkussen over hem leeg. 
Daarna hijsen we hem voor een tijdje zonder water en brood in een van die hoge kale bo-
men op het voorterrein. Zo mag Fred gezien worden, eindelijk erkenning!

GÉÈF
Gerard Frishert, restauratiearchitect Monument Woudestein

TIM	DE	MEY	

	VAN	DER	SCHOT	



A
l meer dan twintig jaar werkt Liesbeth 
Canta bij De Blauwe Steur. Ze weet in-
middels dat de branche extreem onder-
hevig is aan schommelingen. “Wij zijn 
compleet afhankelijk van wat de rege-

ring besluit. En dat zie je meteen terug in het aantal 
aanmeldingen. Soms waren de wachtlijsten zo lang 
dat ouders überhaupt al blij waren met een plekje, en 
akkoord gingen nog voor ze de locatie hadden ge-
zien. Nu het crisis is en de kinderopvang steeds 
duurder wordt, moeten wij onszelf echt weer gaan 
verkopen. En dat is lastig, want we mogen geen re-
clame aanbrengen op het gebouw zelf, omdat het een 
monumentaal pand is.”
De gevolgen van de crisis zijn dus zeker ook voor De 
Blauwe Steur goed merkbaar: ouders die besluiten 
hun kind een dagje minder te brengen en een dag ex-
tra bij opa en oma. Maar ook moeders die hun baan 

kwijtraken en besluiten maar helemaal te stoppen 
met werken en thuis te blijven voor de kinderen. 
“Soms pakt dat goed uit”, zegt Canta. “Maar als het 
tegenvalt, is de stap terug naar de arbeidsmarkt niet 
altijd zo makkelijk te zetten. Straks met Prinsjesdag 
worden er nog meer bezuinigingen aangekondigd 
die vooral de hogere inkomensgroepen sterk raken. 
Juist daar hebben wij mee te maken. Gezinnen met 
twee topinkomens die hun carrière echt belangrijk 
vinden, hebben het er vaak wel voor over en betalen 
dan maar iets meer. Maar toch, het is voor iedereen 
een vervelende tijd. En niet alleen financieel gezien.”

Nieuwe sloten  “Je weet natuurlijk dat er 
mafkezen rondlopen”, reageert Canta op de kwestie 
Robert M. ‘Maar als het dan echt gebeurt, schrik je 
je toch kapot. Het is echt walgelijk. Ik maakte me 
ook direct grote zorgen over de reacties van ouders. 

Wat gaat dat allemaal teweegbrengen? Komen er 
veel vragen? Krijgen we misschien ook afmeldin-
gen?” Gelukkig viel dat wel mee. Toch heeft het 
nieuws voor heel wat beroering gezorgd bij De Blau-
we Steur. Het beleid is op sommige punten dan ook 
behoorlijk aangescherpt. “Opletten wie we aanne-
men deden we natuurlijk altijd al”, zegt Canta. “Dat 
blijven we ook gewoon doen. Verder hebben we di-
rect nieuwe sloten op de deuren gezet met een speci-
ale code die alleen de ouders kennen. En als er iets 
gebeurt, zit de beveiligingsdienst er direct bovenop. 
Verder hebben we het ophaalbeleid veel strenger ge-
maakt. We geven de kinderen alleen nog maar mee 
aan anderen als de ouders dat die ochtend expliciet 
hebben vermeld, compleet met beschrijving hoe die 
oom, tante of buurvrouw eruitziet. Ook al rent het 
kind er blij op af, we bellen altijd eerst de ouders als 
we het niet zeker weten.”  >>
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De Blauwe Steur: wie let er op de kleintjes?



Kinderdagverblijven hebben de wind even niet mee, vooral 
bezuinigingen op de subsidies voor kinderopvang, maar ook 
door de zaak-Robert M. Je zou als hardwerkende ouder bijna je 
baan opzeggen om zelf te gaan zorgen voor de kinderen. ‘Het 
is voor iedereen een vervelende tijd; en niet alleen financieel 
gezien’, aldus locatiemanager Liesbeth Canta van EUR-kinder-
dagverblijf De Blauwe Steur.                 

tekst en fotografie Sanne van der Most
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De Blauwe Steur: wie let er op de kleintjes?

Alexia Zwaan, secretaresse bij het instituut BMG

‘Gek eigenlijk, wat voor invloed de media op mensen 
hebben’
“Mijn dochter Aliyana (net 3) gaat vier dagen per week naar De Blauwe Steur. Ze heeft 
het heel erg naar haar zin. Het wordt alleen wel steeds duurder. Sinds januari betalen 
we al 80 euro per maand meer en vanaf oktober gaat ze een dag extra omdat mijn 
verlofuren op zijn. Niet echt stimulerend om vrouwen aan het werk te krijgen, die 
maatregelen. En dan is er natuurlijk nog die vervelende kwestie van Robert M. Ik moet 
er niet aan denken dat zoiets mijn dochter overkomt. Toen ik hoorde dat er op De 
Blauwe Steur een man kwam stagelopen, moest ik wel even slikken. Gek eigenlijk wat 
voor invloed de media op mensen hebben  – ook op iemand als ik, die modern is 
opgevoed – want vóór die tijd zou ik me daar niet zo druk om maken.”

De gevolgen van de crisis zijn zeker ook voor De 
Blauwe Steur goed merkbaar: bijvoorbeeld ou-
ders die besluiten hun kind een dagje korter te 
brengen en dag extra bij opa en oma. 
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Echte mannendingen  Mannen en 
kinderdagverblijven; volgens Canta was het altijd al 
een lastige combinatie. “Niet dat ze het niet kunnen, 
maar er zijn er maar weinig die het echt als vak kie-
zen.” Toch heeft De Blauwe Steur er eentje rondlopen 
als stagiair. Nishesh Sanichar (22) doet de opleiding 
Pedagogisch Werk. Hij heeft zijn eerstejaarsstage er 
bijna op zitten. Canta: “Natuurlijk hebben we vooraf 
heel goed nagedacht of we dit wel moesten doen. 
Maar Nishesh was zo enthousiast en betrokken. Hij 
wilde echt heel graag en wij geven hem die kans.”   
       
In het begin waren er heel wat ouders met vragen. 
“Als ze niet willen dat Nishesh hun zoon of dochter 
verschoont, hebben wij daar alle respect voor”, ver-
volgt Canta. “Het is tenslotte hun kind. Maar geluk-
kig vinden de meeste ouders het hartstikke leuk dat 

er nu een jongen rondloopt. Zeker eenoudergezinnen 
waar thuis alleen een moeder is.” Nishesh zelf heeft 
het geweldig naar zijn zin. Al vindt hij de huidige fo-
cus op de risico’s van mannen in de kinderopvang 
soms wel lastig. “Het was echt moeilijk om een sta-
geplek te vinden”, vertelt hij. “Alleen maar door één 
zo’n sukkel die zoiets vreselijks doet. Hij verpest het 
voor al die mannen die wél met goede bedoelingen op 
een crèche willen werken. En dat is juist zo belang-
rijk: meer mannen op het kinderdagverblijf. Ik doe 
dingen met de kids die de vrouwelijke leidsters niet 
zo snel zouden doen. Lekker ravotten, voetballen en 
andere wilde spelletjes. Dus de echte mannendingen. 
Helaas is het spontane er nu een beetje af. Door dat 
hele gedoe rond Robert M. ben ik me er nu veel be-
wuster van als kinderen met me willen knuffelen of 
stoeien. En dat is jammer.”  

Esther Fibbe, adviseur marketing en communicatie bij AKD

‘Natuurlijk is het vreselijk, maar het is wél een incident’ 

“Je kinderen zijn je dierbaarste bezit. Daar ben je heel zuinig op. Toen ik hoorde over Robert 
M. waren mijn zoons Floris (1,5) en Teun (6 maanden) nog heel klein. Ze gingen nog niet 
naar De Blauwe Steur, dus ik had geen reden om zelf ongerust te zijn. Maar natuurlijk 
schrok ik ook vreselijk. Je moet er toch niet aan denken dat zoiets op jouw crèche gebeurt? 
Tegelijkertijd besef ik wel dat dit maar een incident is. Ik vind het te ver gaan om daardoor 
alle mannelijke medewerkers meteen te wantrouwen. Je kunt ze niet allemaal over één 
kam scheren. Als een man als beste uit de selectieprocedure komt, verdient hij ook een 
eerlijke kans.” 



DE WERKPLEK Wie: Coco Bogers
Functie: Coordinator ESSC/
Coordinator CBI 
Waar: hal E-gebouw, begane 
grond

Als je een afspraak met de studentenpsycholoog of een loopbaanadvi-
seur wilt maken, dan kun je bij Coco terecht. Vanaf haar flexibele werk-
plek coördineert zij het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC). Bij 
het ESSC kunnen studenten ook terecht voor informatie over Studielink, 
het in- en uitschrijven voor een opleiding, het verlaat aanmelden voor 
tentamens, informatie over het aanbod van het Taal- en Trainingscen-
trum,  over Erasmus Cultuur & Studium Generale en het aanvragen van 
een verblijfsvergunning via de EUR. 
Het studentencontact vindt Coco het leukst aan haar baan. Goed of 
slecht nieuws, ze haalt er altijd voldoening uit om duidelijkheid te 
scheppen aan de servicebalie. Niet iedereen krijgt natuurlijk te horen 
waar hij of zij op hoopt – begrip en een kalme indruk staan in zo’n geval 
bovenaan Coco’s prioriteitenlijstje. Tot nu toe heeft geen enkele student  
geprobeerd de tent af te breken; EUR-studenten stellen zich ook in geval 
van slecht nieuws correct op, zegt Coco, en daar is ze trots op. 
Als ze één ding mocht veranderen aan de locatie, dan zou ze iets meer 
ruimte tussen de baliemedewerkers willen creëren; er worden natuurlijk 
wel privésituaties besproken. Verder is Coco blij dat er tegenwoordig 
geen cash geld meer geaccepteerd wordt: die ene student die ooit 
20.000 euro in briefjes van vijftig uit zijn tas toverde zal ze niet gauw 
vergeten. AP (foto: RvdH)

Ook een bijzondere werkplek op de EUR? Mail naar redactie@em.eur.nl
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Ivar Bongaarts, specialist applicatiebe-

heer bij de Erasmus School of Economics

‘Ik schrok me rot toen ik 
hoorde dat er een man stage-
loopt’

“Ons dochtertje Vienna (4 maanden) gaat net 
een maand naar de crèche. Mijn vrouw en ik 
zijn behoorlijk selectief geweest bij het kiezen 
van een kinderdagverblijf. De Blauwe Steur 
kwam als beste uit de bus. Daar laten we 
Vienna in alle vertrouwen achter. We zijn als 
ouders redelijk beschermend. Je moet er toch 
niet aan denken dat er iets gebeurt. Die hele 
kwestie rond Robert M. heeft ons daar nog 
bewuster van gemaakt. Toen we hoorden dat 
er nu een man stageloopt bij de Blauwe Steur, 
zijn we dan ook behoorlijk geschrokken. Wij 
hebben daar echt grote moeite mee. Als hij bij 
de baby’s had gezeten, hadden wij Vienna daar 
zeker weggehaald. Gelukkig is dat niet zo. Dat 
stelt weer wat gerust.”



INHOUD 

E
en overheid die nog meer bezuinigingen 
moet zien te realiseren, een dalende trend 
in de landelijke studentenaantallen, pres-
tatieafspraken, kostenstijgingen van het 
investeringsprogramma van de EUR, 

langstudeerboetes: u begrijpt, de financiële positie 
van de universiteit staat onder druk, zo leert ons de 
Kadernota 2013, die – het woord zegt het al – het 
kader vaststelt waarbinnen de organisatieonderde-
len hun begroting voor 2013 moeten opstellen. Ko-
mend jaar voorziet het College van Bestuur nog 
wel een sluitende middelenverdeling – een tekort 
van 8,9 miljoen wordt betaald uit de algemene re-
serves. Maar de jaren daarna, waarin eveneens te-

korten van respectievelijk 4,5 en 6,1 miljoen euro 
worden verwacht, zal er wellicht ander beleid moe-
ten worden gevoerd.
 “Het goede nieuws is inderdaad dat we tot 2013 
niet hoeven te bezuinigen. Het slechte nieuws is 
dat er daarna een dip komt, waardoor we ons geen 
enorme extra uitgaven kunnen permitteren”, ver-
telt Bart Straatman, lid van het College van Be-
stuur. Hij vervolgt: “Want blijft het tekort zoals het 
nu is, dan moeten we ook de uitgavenkant tegen 
het licht houden. Dat kan betekenen dat – op basis 
van het aantal diploma’s en studentenaantallen en 
wellicht ook op basis van het behaalde aantal stu-
diepunten – het verdeelmodel (hoe de beschikbare 

gelden over faculteiten en ander organisatieonder-
delen wordt verdeeld, red.) wordt herzien en dat 
strategische uitgaven zullen worden bijgesteld. 
Maar goed, dat is allemaal voer voor discussies die 
we nog moeten voeren.”

Ontwikkelingen buiten EUR
Landelijke studentenaantallen vallen tegen. De 
druk op die aantallen wordt nog opgevoerd door 
maatregelen als de langstudeerboete en de harde 
knip. “Daarom gaan wij uit van een minimumsce-
nario, waarbij de hele populatie langstudeerders 
binnen afzienbare tijd zal zijn verdwenen”, aldus 
Straatman. 
Maar ook deeltijdstuderen is duurder geworden, 
zodat het aantal deeltijdstudenten ook zal dalen (de 
EUR telde er 1264 in het collegejaar 2011-2012). 
Bovendien moeten Europese studenten van de de-
missionaire staatssecretaris 14 uur in plaats van 8 
uur per week werken naast hun studie om in aan-
merking te komen voor studiefinanciering, wat mo-
gelijk negatieve gevolgen heeft voor hun aantal (de 
EUR had er 2260 in 2011-2012). “Allemaal ontwik-
kelingen waarvan het effect op de inkomsten nog 
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Vette jaren lijken voorbij
De universiteit hoeft komend jaar (nog) niet te bezuinigen. Welis-
waar wordt een tekort van 8,9 miljoen euro verwacht, maar dat 
kan worden opgevangen uit de algemene reserves. Dat staat in de 
Kadernota 2013. Wat er daarna gaat gebeuren, is ongewis, weet 
Bart Straatman, lid van het College van Bestuur.

tekst Gert van der Ende  fotografie Ronald van den Heerik
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Bart Straatman: “We 
gaan nu geen beslissin-
gen nemen waardoor we 
over vier, vijf jaar fors in 
de schulden komen te 
zitten.” 
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niet duidelijk is”, aldus Straatman. “En dan komen 
er wellicht nog aanvullende kabinetsbezuinigingen. 
Op dit moment zijn er veel onzekerheden. We weten 
niet wat het Rijk verder nog gaat doen.”

EUR-beleid  Niet alleen ontwikkelingen van 
buitenaf drukken hun stempel op de nota, ook het 
eigen beleid van de universiteit heeft zo zijn conse-
quenties: het oprichten van een University College 
(kosten 20 miljoen euro), het invoeren van de pilot 
‘Normaal = Nominaal’ die naar verwachting ko-
mend jaar aan alle faculteiten behalve Wijsbegeerte 
en Geneeskunde wordt ingevoerd (en die negatieve 
gevolgen kan hebben op het aantal studenten), de 
ontwikkelingen van de campus, en het programma 
Bedrijfsvoering 2013, waardoor uitgaven structu-
reel met een paar miljoen euro stijgen. 
“Natuurlijk heeft dat invloed op – nieuwe –dingen 
die je gaat doen”, weet Straatman. “Kijk, het staan-
de beleid gaat voor komend jaar gewoon door. Dus 
het renoveren van het B- en H-gebouw, de opleve-
ring van de parkeergarage en het studentenpavil-
joen, en het invoeren van kleinschaliger onderwijs 

bijvoorbeeld. Maar wat er aan nieuw beleid stond 
gepland, moet wellicht voor de jaren daarna worden 
herzien. Bijvoorbeeld verdere ontwikkeling in klein-
schalig onderwijs en verbetering van studiefacilitei-
ten. Om je een idee te geven: wil je kleinere college-
zalen voorzien van audiovisuele apparatuur dan 
kost dat 25.000 euro per zaal. Dat kan gezien de fi-
nanciën nu dus niet overal. Een ander voorbeeld is 
het aantal studieplekken. Er is een groot tekort, stu-
denten zien het liefst dat die plekken vandaag nog 
worden uitgebreid. Maar dat kost 14-15 miljoen 
euro. Dat ga ik nu dus niet doen, maar dat doet wel 
pijn. Sommige dingen kunnen niet onbeperkt, die 
moet je dan een paar jaar uitstellen.”
Vanzelfsprekend wordt er ook wel wat gedaan om 
de inkomsten wat op te krikken. Bijvoorbeeld met 
betrekking tot het onderzoeksbeleid. Zo liggen daar 
vooral op het gebied van Europese grants mogelijk-
heden; tot op heden haalde de EUR er relatief wei-
nig binnen. Straatman: “We gaan de komende tijd 
discussies voeren over hoe te zorgen dat de geld-
stroom vanuit Europa toeneemt. Het is namelijk 
niet zo dat we onvoldoende aanvragen indienen; er 

worden er gewoonweg teveel afgewezen. De lijn die 
we nu inzetten, is dat we meer selecteren op de 
kansrijke aanvragen.”

Scenario’s  “De Kadernota vormt in feite de 
basis voor verschillende scenario’s. Die scenario’s 
gaan wij de komende maanden uitwerken”, aldus 
Straatman. De diverse scenario’s moeten in augus-
tus, september van dit jaar klaar zijn, waarna ze 
eerst besproken zullen worden met de Raad van 
Toezicht. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld het 
effect bekeken van (tijdelijk) minder investeren in 
campusontwikkeling. “Als we alles zouden doen 
wat we ons hebben voorgenomen, bedragen die in-
vesteringen 200 miljoen euro. Dat leidt tot een huis-
vestingslast van 40-45 miljoen per jaar. Kunnen wij 
dat dragen? En zo niet, wat gebeurt er als we maar 
35 miljoen per jaar kunnen uitgeven? Kijk, dat soort 
discussies gaan we de komende tijd voeren. We 
gaan namelijk nu geen beslissingen nemen waar-
door we over vier, vijf jaar fors in schulden komen 
te zitten. We doen het stap voor stap.” 
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Wees slim, voorkom ellende.
Be smart, avoid trouble.

Schrijf je vóór 31 augustus in voor het
nieuwe collegejaar. Na die datum is
inschrijven NIET meer mogelijk!

Enrol before 31st August for the new academic
year. Enrolment after this date is NOT possible!

Win ‘n iPad!

Schrijf je voor 1 augustus in en

maak kans op 1 van de 10 iPads!

Re-enrol before 1st August

and win 1 of 10 iPads!

Advertentie
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A
fgestudeerd jurist Mario Biesheuvel 
ziet er goed uit. Dat leverde hem tij-
dens zijn studententijd een bijbaan op 
als model. In 2010 deed hij mee aan de 
verkiezing van ‘Student of the year’. 

Hij won, en daarom is Biesheuvel nog altijd in 
boxershort terug te vinden op internet. De onder-
broekfoto bij een bericht op nu.nl is zoekresultaat 
nummer één als je zijn naam intikt op Google. Dat 
hij de verkiezing won, zette hij niet op zijn cv, wel 
dat hij vijf jaar als model heeft gewerkt en daar-
door sterk in zijn schoenen staat. Toen Biesheuvel 
zes maanden geleden begon met solliciteren, dacht 
hij echter niet dat de foto in boxershort zijn kansen 
op een baan als advocaat-stagiair negatief zou kun-
nen beïnvloeden –  hoewel hij ervan uitging dat hij 
zou worden gegoogeld. Hij ging zich daar pas zor-
gen over maken na een gesprek met een arbeidsbe-

middelingsbureau, waarin hem op het hart werd 
gedrukt dat de boxershortfoto wel degelijk invloed 
zou kunnen hebben. Hierop verzocht Biesheuvel 
verschillende internetmedia – ook EM – de foto te 
vervangen door een close-upfoto van zijn gezicht – 
met succes. 
Uiteindelijk bleken zijn zorgen ongegrond, want 
inmiddels werkt het voormalige model bij een ad-
vocatenkantoor in Gorinchem. “Ik werd bij vijf 
kantoren uitgenodigd voor een of meerdere sollici-
tatiegesprekken; twee keer is de verkiezing ter 
sprake gekomen, maar niet in negatieve zin. Ik kon 
uitleggen waarom ik had meegedaan en daar had-
den mijn gesprekspartners begrip voor.” 
Zijn verschijning in het tv-programma X de Leeuw 
van Paul de Leeuw – waarin hij met ontbloot bo-
venlijf onder een waterval vandaan komt –  is al 
helemaal nergens ter sprake gekomen. “Of het tv-

Feestfoto’s 
hebben 
wel/geen 
invloed op 
baankansen
Wie gaat solliciteren schrijft een 
vlotte brief en een aantrekkelijk 
cv. Maar wat als potentiële 
werkgevers je naam gaan goog-
elen en allerlei compromitte-
rende foto’s, vreemde hobby’s  
of ferme uitspraken van je 
tegenkomen? ‘We gaan niet 
grasduinen op Facebook om alle 
details van een kandidaat boven 
water te krijgen.’ 
tekst Lindemarie Jongste illustratie Unit20
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optreden voor sommige kantoren reden was om 
niet met me verder te gaan, weet ik niet. Het is in 
ieder geval nooit genoemd als struikelblok.”

Grasduinen  Advocaat-stagiair Biesheu-
vel is niet de enige die wil dat bepaalde zaken over 
hem van het internet afgehaald worden. Zo ont-
vangt EM met enige regelmaat verzoeken van stu-
denten om een foto of uitspraak in het blad of op de 
website te verwijderen. Vaak staan zij op het punt 
om een baan te zoeken en uit bezorgdheid googelen 
ze zichzelf, in de veronderstelling dat recruiters dat 
ook doen. 
Maar doen die dat ook? Een rondje bellen met zes 
grote bedrijven en overheidsorganisaties maakt 
ons niet veel wijzer. Recruiters willen maar mond-
jesmaat iets kwijt over of zij internet afstruinen om 
meer over een kandidaat te weten te komen. On-
danks dat het zo eenvoudig is, beweren de meesten 
dat een online screening geen standaardonderdeel 
is van de selectieprocedure. Een curriculum vitae, 
motivatiebrief en cijferlijst zijn de instrumenten 
waarmee zij een kandidaat beoordelen. Hooguit in 
geval van onduidelijkheden in het cv zeggen re-
cruiters op internet te kijken  – bestaat die master 
of onderwijsinstelling echt? – of wanneer een kan-
didaat zelf een link meestuurt. “We gaan niet gras-
duinen op Facebook of andere platforms om alle 
details van een kandidaat boven water te krijgen”, 
zegt recruitmentmanager Marije van Dijk van ac-
countants & adviesorganisatie PwC. Maar ook al 
ontkennen recruiters – toch de ‘poortwachters’ van 
een bedrijf of organisatie – dat ze internet inscha-
kelen, dat zegt niets over wat de mensen doen die 
in het verdere verloop van de selectieprocedure 
kandidaten beoordelen. Van Dijk is er eerlijk over: 
“Bij ons houden ook professionals uit de praktijk 
zich bezig met het selectieproces. Ik heb er geen 
zicht op hoe zij zich stuk voor stuk voorbereiden op 
een gesprek. Het is mogelijk dat zij een kijkje ne-
men op de Facebook-pagina van een kandidaat.”

Geen beleid  Corporate recruiter Hans Ro-
seboom van de Belastingdienst is er open over dat 
hij wel eens op internet kijkt; maar pas in een ge-
vorderd stadium van het selectieproces en lang niet 
altijd. “Het gebeurt volkomen willekeurig, voor, of 
juist na een gesprek. Vooraf om na te gaan met wie 
we te maken hebben en om onderwerpen te zoeken 
om aan te kaarten tijdens het sollicitatiegesprek, 
en achteraf, bij twijfels over de kandidaat na een 
gesprek. Dan kijken we soms ook even op internet 
in plaats van referenties op te vragen.”

Toch zit het hem niet helemaal lekker om internet 
te gebruiken bij de beoordeling van kandidaten, 
omdat het ongelijkheid in de hand werkt. In de eer-
ste plaats omdat er over de één veel meer te vinden 
is dan over de ander, bijvoorbeeld omdat de laatste 
zijn of haar Facebook-pagina heeft afgeschermd 
voor vreemden. Mag je die personen dan wel ver-
gelijken, vraagt Roseboom zich af.
In de tweede plaats vindt  Roseboom het moeilijk 
in hoeverre hij privé-informatie van internet moet 
laten meewegen in zijn oordeel. Hij geeft een voor-
beeld over integriteit, een belangrijke eigenschap 
voor een medewerker van de Belastingdienst. “Wat 
moet ik doen met een kandidaat die op papier ge-
schikt is, maar op internet minder integer blijkt te 
zijn? Waarschijnlijk zullen we zo iemand toch wel 
uitnodigen om in het gesprek uit te vinden hoe het 
daadwerkelijk zit met die integriteit.”
Roseboom waakt er dus voor om te snel te oorde-
len op basis van informatie van het internet. Om 
hier meer duidelijkheid over te scheppen wil hij na-
denken hoe zijn team om moet gaan met dit soort 
dilemma’s. Geen overbodige luxe, lijkt het, want 
ook andere recruiters die EM sprak geloven dat in-
ternet in de toekomst wel een rol gaat spelen bij de 
selectie, maar zeggen dat er (nog) geen beleid is 
dat daarop inspeelt. 

Labeltje  Marije van Dijk van PwC begrijpt 
wel waarom studenten en starters denken dat zij 
worden gegoogeld in het sollicitatieproces. “Ster-
ker nog, als ik mijn recruitmentbril zou afzetten en 
zou gaan solliciteren, zou ik het ook denken.” Stu-
denten leven, volgens haar, tegenwoordig zo inten-
sief met internet dat het googelen van anderen voor 
hen volkomen logisch is. “En ze doen het zelf ook, 
merk ik in de gesprekken die ik voer. Kandidaten 
refereren regelmatig naar mijn studie of loop-
baan”, lacht ze. “En dat is prima, want je wil toch 
weten wie je tegenover je krijgt.”
Jeroen Wetzels, bij ING verantwoordelijk voor gra-
duate recruitment, vindt het lastig in te schatten 
waarom veel studenten denken dat alles op het in-
ternet wordt nagezocht. “Het kan ermee te maken 
hebben dat het tegenwoordig de normaalste zaak 

van de wereld is om alles online te checken. Daar-
naast is er de laatste jaren meer aandacht voor de 
risico’s van online-profielen. Misschien dat men-
sen daardoor nu extra bewust zijn van het feit dat 
er veel informatie online staat die voor iedereen 
zichtbaar is.” Studenten kunnen dus sowieso maar 
beter opletten wat zij online openbaar maken, lijkt 
het credo, ook al beweren recruiters daar nu (nog) 
niet naar te kijken. 
Bo Stevens, beleidsmedewerker Arbeidsmarktbe-
leid & Recruitment bij het ministerie van Financi-
en, en net een jaar afgestudeerd, onderstreept dit. 
Volgens hem kunnen feestfoto’s of uitspraken op 
Facebook of Twitter toch een labeltje op je plakken, 
dat – bewust of onbewust – kan blijven hangen. Al 
loopt dat, volgens hem, bij het ministerie van Fi-
nanciën wel los. “Er lopen hier genoeg mensen 
rond die student zijn geweest, en zelfs lid van een 
gezelligheidsvereniging. Die kunnen best door 
kroegfoto’s heenprikken. Iedereen heeft toch zo z’n 
streken gehad tijdens z’n studententijd?” 
Advocaat-stagiair Biesheuvel maakte zich tijdens 
het solliciteren minder zorgen om de mening van 
recruiters dan om die van de mensen op de kanto-
ren zelf, waar doorgaans een formele sfeer heerst. 
‘Willen cliënten nog door mij verdedigd worden, 
als ze weten dat ik in ondergoed op internet sta?’, 
schoot het soms door hem heen. “Achteraf had ik 
misschien moeten bedanken voor die verkiezing, 
maar nu ik een baan heb, maak ik me er niet meer 
druk om.” 

‘Willen cliënten nog door mij verdedigd worden, 
als ze weten dat ik in ondergoed op internet sta?’

Mario Biesheuvel (foto Jasper Suyk)
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E
en promotietraject wordt vaak onderschat 
of te rooskleurig voorgesteld, denkt be-
drijfsarts Geert Smets. Jonge wetenschap-
pers hebben, constateert hij, ook meer 
moeite dan ouderen met de combinatie van 

werk en privéleven, omdat ze moeilijk keuzes kun-
nen maken en veel dingen tegelijk willen: een mooie 
carrière, een gezin en leuke dingen doen. Ook geld-
problemen zorgen voor veel stress: als de partner 
zijn baan verliest bijvoorbeeld en de hypotheek niet 
meer betaald kan worden. Jonge mensen kunnen 
volgens hem tegenwoordig sowieso minder goed met 
tegenslagen omgaan, vanwege een te beschermende 
opvoeding. Het lijkt hem daarom goed om bij de 
werving van promovendi niet alleen te kijken naar 

hun intelligentie, maar ook naar het vermogen van 
de kandidaat om te gaan met tegenslagen en stress.

Er is meer in het leven  De voorzitter 
van de Erasmus PhD Association Rotterdam 
(EPAR), Suzanne van Veen, herkent zich niet in het 
beeld dat de bedrijfsarts van promovendi schetst en 
wil benadrukken dat er ook veel promovendi zijn 
met wie het heel goed gaat. “Dat het aantal burn-
outs de laatste jaren meer voorkomt, is een landelijke 
trend onder jonge professionals, dus ook toename 
onder promovendi is dan niet zo vreemd”, zegt Van 
Veen, zelf promovenda bij instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidszorg (iBMG). 
Niet iedere promovendus heeft alle vaardigheden 

waar een wetenschapper tegenwoordig over moet 
beschikken, merkt Harma Sins, bedrijfsmaatschap-
pelijk werker op de EUR: genoeg artikelen publice-
ren, goede colleges geven, subsidies binnenhalen, 
goed kunnen netwerken en je onderzoek ook nog 
eens ‘valoriseren’ – de waarde ervan duidelijk ma-
ken aan een breed publiek – bijvoorbeeld door optre-
dens in de media. Ze vindt bovendien dat veel pro-
movendi te hoge eisen aan zichzelf stellen. “Je moet 
je grenzen aangeven en vrije tijd inplannen”, advi-
seert ze. En daarnaast niet de hele dag op internet 
zitten; dat leidt erg af en is zelfs verslavend. Ook 
hoort ze regelmatig dat promovendi door hun ouders 
gepusht zijn de wetenschap in te gaan. “Het is be-
langrijk te ontdekken wat je zelf wilt”, zegt ze. En als 
het niet lukt, is het geen schande, vindt Sins. “Wel-
licht heb je andere talenten. Er is meer in het leven.”

Gebrekkige begeleiding  Exacte cij-
fers over uitval onder promovendi ontbreken, omdat 
de gegevens over buitenpromovendi, die niet in 
dienst zijn bij een universiteit, niet worden bijgehou-
den en dus buiten de officiële cijfers van de Vereni-
ging van Universiteiten (VSNU) vallen. Volgens 
deze cijfers duurt de gemiddelde promotie in Neder-
land ongeveer vijf jaar en doen behoorlijk wat pro-
movendi er langer over, ondanks dat de nominale 
duur vier jaar is. Slechts tussen de 65 en 75 procent 
van de promovendi maakt de promotie uiteindelijk 
daadwerkelijk af. De EUR-promovendi liggen dicht 
bij het landelijke gemiddelde van deze cijfers.
Volgens EPAR zou het nuttig zijn om een tevreden-
heidsonderzoek onder EUR-promovendi te houden 
om meer te weten te komen over de precieze redenen 
van de overspanningsklachten en de uitval onder 

Aantallen promoties – EUR
  Aantallen Gepromoveerd na       
        Totaal 
     4 jaar * 5 jaar 6 jaar 7 jaar (incl. >7 jaar) 
 
2001             
2002          
2003 126 10% 35% 58% 67% 74% 
2004 107 7% 43% 67% 72% 72% 
2005 122 12% 39% 49%  49% 
2006 143 8% 21%   21% 
2007 172 15%       15% 

* Inclusief promovendi die binnen twee jaar zijn gepromoveerd. 
Van de EUR zijn geen gegevens beschikbaar over 2001 en 2002. 

>  Bron: VSNU, Jaaropgaven promovendi 2010

WETENSCHAP

Kwart van de
promovendi haalt 
eindstreep niet
Promovendi die overspannen in de ziektewet belanden en tijdelijk 
of helemaal met hun promotietraject stoppen: ze lijken steeds 
vaker te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts en be-
drijfsmaatschappelijk werker.          tekst Thessa Lageman  illustratie Bas van der Schot
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promovendi op de Erasmus Universiteit. Suzanne 
van Veen: “In dat geval kan er gericht op problemen 
ingespeeld worden, indien die er zijn.” Kwantitatief 
onderzoek laat volgens het Promovendi Netwerk 
Nederland (PNN) zien dat een gebrekkige begelei-
ding van promovendi een belangrijke oorzaak voor 
de vertraging en uitval is. Ook aanstaand president 
Hans Clevers van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) zei onlangs 
bij de lustrumviering van het PNN dat de begelei-
ding van promovendi beter kan en dat universiteiten 
daar meer hun best voor moeten doen. Van Veen van 
de EPAR denkt dat naast de aard en frequentie van 
de begeleiding, de druk op de hoeveelheid hoog-
waardige publicaties en de druk op het verzorgen 
van (meer) onderwijs belangrijke factoren zouden 
kunnen zijn bij de uitval. De KNAW benadrukte al 
eerder dat voorkomen moet worden dat onderwijsta-
ken een ‘oneigenlijke druk uitoefenen op het ade-
quaat uitvoeren van het promotieonderzoek’ en 
daarom zouden promovendi volgens de KNAW in 
het eerste jaar geen onderwijstaken moeten hebben.  

NB: Voor beide  tabellen geldt: dit zijn de meest recente gegevens en exclusief cijfers over buitenpromovendi. De 
aantallen zijn cumulatief, dus in de groep promovendi die binnen vijf jaar promoveren worden ook de promovendi 
meegeteld die binnen vier jaar promoveren.

De campus van morgen: 
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Duurzaam bruisend

Erasmus Universiteit bouwt aan een duurzame campus. Onze ambitie
is om een van de groenste campussen in Nederland te worden. Bij de
bouw van het nieuwe campushart en de modernisering van bestaande
gebouwen neemt de universiteit verschillende maatregelen om
energie te besparen en de CO2 uitstoot te verminderen. Een goede
balans tussen people, planet en profit staat daarbij centraal.

• Ondergronds parkeren
• Moderne, energiezuinige computerruimtes
• Water en groen zorgen voor een aangenaam verblijfsklimaat
• Energiezuinig studentenpaviljoen
• Duurzaam gerenoveerd C-gebouw: groen dak en zonnepanelen
• Warmte- en Koude Opslag (WKO)
• CO2 gestuurde klimaatbeheersing

Aantallen promoties - Landelijk
  Aantallen Gepromoveerd na       
        Totaal 
     4 jaar * 5 jaar 6 jaar 7 jaar (incl. >7 jaar) 
 
2001 1530 8% 39% 60% 68% 75%
2002 1600 7% 38% 58% 66% 71%
2003 1829 8% 40% 59% 68% 71%
2004 1891 9% 40% 61% 65% 65%
2005 2037 8% 38% 51%  51%
2006 2020 8% 25%   25%
2007 2081 5%       5%

* Inclusief promovendi die binnen twee jaar zijn gepromoveerd. 

>  Bron: VSNU, Jaaropgaven promovendi 2010. Exclusief EUR (2001 en 2002), OU en UU.

Advertentie
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Volgens de RMO moet in de gemeentelijke 
basisadministratie voortaan alleen staan waar 
migranten zijn geboren en niet waar de ouders 
vandaan komen. Ook de categorieën ‘westers’ 
versus ‘niet-westers’ en ‘eerste en tweede 
generatie’ zouden moeten vervallen. Het etnisch 
voorkeursbeleid is verlaten en daarmee heeft de 
registratie volgens de RMO geen zin meer. 
Sociale wetenschappers die onderzoek doen naar 
de integratie of specifieke problemen van 
bepaalde bevolkingsgroepen zijn niet zo blij met 

het advies. Zo ook hoogleraar migratie- en 
integratiestudies Han Entzinger – zelf overigens 
een westerse allochtoon; zijn vader werd in het 
toenmalige Nederlands-Indië geboren. Hij zou het 
zonde vinden als er niet meer geregistreerd wordt 
waar de ouders vandaan komen, want: “Als 
bepaalde verschijnselen onder specifieke 
bevolkingsgroepen meer voorkomen – denk aan 
obesitas bij Turkse kinderen en criminaliteit bij 
Antilliaanse en Marokkaanse jongens – dan kun je 
de problemen gemakkelijker oplossen naarmate je 
beter zicht hebt op mogelijke specifieke oorzaken.”
Tegelijkertijd kan hij zich goed voorstellen dat 
allochtonen er genoeg van hebben voortdurend 
op hun allochtoon-zijn aangesproken te worden. 
Ook erkent hij dat als de overheid en onderzoekers 
minder de nadruk op het verschil leggen, het 
wellicht minder zou leven. 
Entzinger was in 1989 medeauteur van het 

rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid waarin voorgesteld werd het 
begrip allochtoon te gebruiken voor mensen met 
minstens één in het buitenland geboren ouder – 
als neutrale term voor immigrant of buitenlander. 
De indeling westerse en niet-westerse allochto-
nen is in ieder geval inmiddels achterhaald, vindt 
hij, want zelfs koningin Beatrix en prins Willem-
Alexander zijn westerse allochtonen en prinses 
Máxima en haar kinderen niet-westerse allochto-
nen. 

Germain Fraser, voorzitter van KASEUR, het 
samenwerkingsverband van multiculturele 
studentenverenigingen van de EUR, is het eens 
met de bewering, met oog op Artikel 1 van de 
grondwet (het gelijkheidsbeginsel). De overheid 
snijdt zichzelf in de vingers door haar burgers in te 
delen in twee categorieën, vindt Fraser – zelf in 
Suriname geboren en dus een niet-westerse 
allochtoon. “Het komt de saamhorigheid tussen 
deze twee groepen niet ten goede. Mensen zijn 
geneigd om te kijken welke groep superieur is aan 
de andere.”
Over onderzoek naar specifieke etnische groepen 
zegt de voorzitter: “Onderzoekers moeten ook hun 
brood verdienen, dus als dat met een onderzoek 
naar Marokkanen of Antillianen kan, is dat mooi 
meegenomen. Maar de echte oplossingen voor 
problemen, komen vanuit ‘the community’ zelf en 
niet van de overheid of de intellectuelen.” TL

‘Mensen zijn geneigd om te kijken welke groep 
superieur is aan de ander’ 

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

DE BEWERING

De bewering: De overheid moet stoppen haar inwoners in te delen in autochtonen en allochtonen. 
Advies van: de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een brief aan demissionair 
minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA).

Vakantiegevoel is 
kortstondig
Mensen voelen zich meestal zeer goed 
op vakantie, maar dit effect verdwijnt 
snel bij thuiskomst. Dat concludeert 
Jeroen Nawijn, die onlangs aan de 
EUR promoveerde op zijn proefschrift 
Leisure Travel and Happiness. An 
empirical study into the effect of 
holiday trips on individuals's subjec-
tive well-being. Nawijn, docent op de 
Academie voor toerisme in Breda, 
vindt dat de toeristische sector meer 
aandacht zou moeten besteden aan de 
perioden voor en na de vakantie. TL

Onderzoek naar 
Stapel bijna af
Tot nu toe is er bij minstens 31 
artikelen en zes proefschriften waar de 
Tilburgse ex-hoogleraar Diederik 
Stapel aan meewerkte ‘hoogstwaar-
schijnlijk’ of ‘zeker’ sprake van fraude. 
Commissies van de drie universiteiten 
waar Stapel werkte (Tilburg, Amster-
dam en Groningen) zijn bezig met een 
onderzoek, dat aan het eind van de 
zomer wordt afgerond. In totaal 
worden meer dan 130 artikelen en 24 
hoofdstukken onder de loep genomen. 
Ook wordt besloten of coauteurs 
medeverantwoordelijkheid dragen voor 
de fraude. HOP

Nieuwe behan-
delmethoden 
kanker ontdekt
Bepaalde patiënten met een dodelijke 
vorm van hersenkanker kunnen baat 
hebben bij een behandeling waarbij 
een chemokuur aan de bestraling 
wordt toegevoegd. Dat hebben 
onderzoekers van Erasmus MC-Daniel 
den Hoed ontdekt. Uit een ander 
onderzoek onder leiding van het 
Erasmus MC blijkt dat de overlevings-
kans van slokdarmkankerpatiënten 
met een tumor die nog operatief 
verwijderd kan worden, met een derde 
stijgt als zij voorafgaand aan de 
operatie een chemokuur en bestraling 
krijgen. TL

WETENSCHAP KORT
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Leiden

MIJN STIJL

‘Bij schoenen let ik niet op de prijs’
Je kleding is helemaal blauw en geel. 
Toeval of heb je hier over nagedacht?
“Niet echt. Ik schenk eigenlijk niet zoveel 
aandacht aan mijn kleding. Ik vind het 
leuk om er goed uit te zien, en dat mijn 
kleding bij elkaar past. Maar ik hou er 
niet van er te sophisticated uit te zien. 
Om die reden zal ik niet snel iets aan 
mijn outfit toevoegen dat in mijn ogen 
onnodig is. Dus geen accessoires of hoe-
den voor mij.”

Hoe zie je vrouwen het liefst? “Ook bij 
een vrouw zie ik graag dat ze het een-
voudig houdt. Niet te veel poespas.” 

Shop je veel? “Nee, niet zo. Als ik ergens 
langsloop dat leuk is, koop ik het. Maar 
ik ga niet vaak een middagje shoppen of 
zo. Ik hou niet van het idee dat ik iets 
moet kopen.”

Heb je veel kleding en schoenen?
“Ik heb niet zo heel veel kleding, geen 
bomvolle kledingkast of zo. En schoenen 
heb ik naar mijn mening zelfs heel wei-
nig. Ik denk maar vier of vijf paar.”

Waarom zo weinig? “Ik heb schoenmaat 
48, en het is voor mij heel moeilijk om 
goede en mooie schoenen te vinden. 
Meestal ga ik naar een speciale winkel 
voor grote maten. Als ik daar een paar 
zie dat ik leuk vind én dat mij past, dan 
koop ik het meteen. Ik let dan helemaal 
niet op de prijs.”MCB (foto: RvdH)

In elk nummer nemen we de outfit van een EUR-
student onder de loep.  Dit keer de stijl van Slawomir 
Augustyniak  (26),  student International Economics 
& Business. Slawomir draagt: een jack van Gaastra (€ 
200-250), schoenen van Blackstone (€ 140), broek is al 
heel oud en is ooit in Polen gekocht voor 20 euro. De 
trui is van Batten (€ 50). 

EM vraagt een 
EUR-medewerker 
of -student om een 
uitgaanstip. 
Madeleine Versteeg, 
tweedejaarsstudent 
Rechten vindt Sfeer 
een echte aanrader.

Wat is Sfeer? “Sfeer is een van de gezelligste 
kleinschalige tentjes om lekker thee te drin-
ken en bij te kletsen.”

Wat is het voor een soort zaak? “Het is een 
restaurantje in de Lusthofstraat in Kralingen 
en vooral gericht op lunch en thee. Ze heb-
ben een uitgebreide kaart met taart, ijs, 
broodjes, patisserie, smoothies, sapjes en ga 
zo maar door. Vooral de taart is er erg lekker! 
En voor de liefhebbers: ze werken zo veel 
mogelijk met biologische en verse produc-
ten.”

En maakt het de naam ‘Sfeer’ waar? “Zeker 
wel. Het is heel sfeervol. Lekker knus en na-
tuurlijk ingericht, en er is gratis wifi. Een 
heerlijke plek waar je zelfs dus kan werken.”

Klinkt goed, wat voor publiek komt er? “Er zit-
ten veel studenten, waarschijnlijk meer 
vrouwen dan mannen. Ik heb Sfeer ook ont-
dekt via vriendinnen die in Kralingen wo-
nen.”  MCB

> Voor meer info ga naar www.sfeerpuureneerlijk.nl

DE AANRADER
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Dat cultuur het in crisistijd niet gemakkelijk 
zou krijgen, lag voor de hand, helemaal in de 
armlastige gemeente Rotterdam. Maar dat 
het mes zo hard in de bestaande subsidiere-
gelingen gezet zou worden, hadden de Rot-
terdamse poppodia nooit kunnen bevroeden. 
Van de 3,4 miljoen die de popsector in 2009 
nog toegekend kreeg, blijft in 2013 nog maar 
1,2 miljoen euro subsidie over. Dat staat in het 
in mei gepubliceerde cultuurplan, waarmee 
de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur 
(RRKC) Antoinette Laan, de wethouder voor 
sport, recreatie, kunst en cultuur, adviseert. 
Een korting van 64 procent, terwijl het totale 
cultuurbudget (in 2013 72 miljoen euro) maar 
met 21 procent is teruggesnoeid.

Te triest voor woorden  De ge-
volgen liegen er niet om. In een sector waarin 
organisaties in de regel onderbezet zijn en 
medewerkers onderbetaald, is er geen vet 
om weg te snijden. Dan zijn er maar twee 
opties: stoppen met programmeren, of he-
lemaal dicht. Dat laatste is de verwachting 
voor Grounds, het recent heropende centrum 
voor jazz en wereldmuziek aan de Willem 
Buytewechstraat. “De raad laat hiermee zien 
dat Rotterdam popmuziek totaal niet als on-
derdeel van het culturele establishment ziet”, 
zegt Groundsdirecteur Oscar van der Pluijm. 
“Dit is kennelijk wat de gemeente wil. Voor 
live muziek moet je de stad uit. In Rotterdam 

kunnen we alleen nog naar de Skihut.”
Het is een cynische diagnose, die het prille 
optimisme over het Rotterdamse nachtleven 
in de kiem smoort. Want het leek net wat 
beter te gaan. Na een dramatisch decennium, 
waarin aan de lopende band roemruchte 
podia en discotheken uit het straatbeeld ver-
dwenen (Nighttown, Las Palmas, Now & Wow, 
WATT, Waterfront), waren er in 2010 en 2011 
ineens weer een aantal hele leuke nieuwe za-
ken. Grounds dus, maar ook De Nieuwe Oogst 
(urban) en Bird ( jazz). Niet onomstreden, maar 
wel eigenzinnig en met ruimte voor experi-
ment en talentontwikkeling. Maar nu dreigt 
de politiek ze dus zonder pardon de nek om te 
draaien.
“Het is te triest voor woorden”, zegt Dick Pak-
kert van Rotown, die in eigen huis alleen maar 
te maken krijgt met een ‘solidariteitskorting’. 
Hij heeft zich opgeworpen als woordvoerder 
van de verenigde poppodia. Zijn belangrijkste 
probleem: zijn sector krijgt al heel weinig, 
zeker voor een stad die zichzelf afficheert als 
jongerencentrum, en moet nu onevenredig 
bloeden. In 2009 bedroeg de subsidie nog 3,7 
procent van het totale cultuurbudget, in 2013 
nog maar 1,7 procent. Pakkert: “Ik ben ook voor 
minder afhankelijkheid van subsidies. Maar 
wat er nu gebeurt, is dat er op muziek gigan-
tisch bezuinigd wordt terwijl de hoge cultuur 
– theater, dans, musea – nagenoeg niets in 
hoeft te leveren.”

Over de redenen achter de forse bezuinigings-
operatie wordt driftig gespeculeerd. Het ad-
vies zou zo negatief zijn door de aanwezigheid 
van twee concurrenten in de commissie: de di-
recteuren van Het Paard van Troje (Den Haag) 
en Paradiso (Amsterdam). Er zijn mensen die 
zeggen dat de commissieleden zich slechts 
gebaseerd hebben op papier, en geen voet bij 
de poppodia over de drempel gezet hebben. 
Een ander veelgehoord verwijt: de culturele 
elite die dit oordeel velt (de RRKC) haalt zijn 
neus op voor popmuziek en alles wat met jon-
geren te maken heeft. Over één ding zijn de 
podia het eens: het advies staat barstensvol 
feitelijke onjuistheden.

Gedaan met de risico’s  Wethou-
der Laan wil niet reageren. Laans woordvoer-
der laat weten dat zij zich beraadt op een 
reactie en pas na de zomer met een integraal 
advies komt. De kans dat het rapport van tafel 
geveegd wordt is klein, schat de woordvoerder. 
Doorgaans wordt dit soort adviezen vrijwel 
letterlijk door het gemeentebestuur overge-
nomen. Een door de popsector aangekondigde 
poging tot overleg – en later mogelijk een 
rechtszaak – zal daar hoogstwaarschijnlijk 
geen verandering in brengen.
Ontzettend jammer, vindt Philip Powel van 
Bird. Voor zijn eigen podium, maar vooral ook 
voor Rotterdam. Bird krijgt geen cent meer 
voor de programmering. “Wij blijven wel 
draaien, maar we zullen ons veel meer gaan 
richten op verhuur, clubavonden en business 
to business-activiteiten. Terwijl de culturele 
voorhoede, het experiment, een stad juist in-
teressant maakt. Wij halen veel bands binnen 
voordat ze een album hebben, maar een jaar 
later zijn ze te groot voor ons. Dat gaat ook 
weleens mis, en dat risico kun je dan nemen. 
We hebben zelf ingeleverd om dit podium 
uit de grond te stampen, maar de gemeente 
neemt vervolgens geen enkele zorgplicht. Dan 
is het voor ons ook gedaan met de risico’s. Ik 
steek mijn nek niet meer uit.”

De Rotterdamse popsector is woedend. Podia als Birds, Rotown en Nieuwe Oogst moeten 
gezamenlijk meer dan de helft van hun geld inleveren. ‘Als de wethouder dit advies over-
neemt, kunnen we de tent sluiten.’                                     tekst Geert Maarse fotografie Milan Boonstra

Crisis in Rotterdamse popsector

 Kaalslag
Met sluiting bedreigd worden (volgens de 
sector zelf): Grounds, De Nieuwe Oogst en 
Bird. Die krijgen in 2013 naar verwachting 
niets meer. Heidegger, Waterfront, Exit en 
WATT gingen al eerder dicht door geldge-
brek. De enige organisaties die nog wel 
subsidie krijgen zijn De Baroeg (€ 250.000), 
Rotown (€ 167.500) en Worm (€ 400.000), 
en de festivals Metropolis (€ 118.000) en 
Motel Mozaïque (€ 300.000).

Optreden van ‘The Geert Wilders’ tijdens het 
Now&Wow Fest in de Maassilo eind vorig jaar



Pubquiz
Iedere twee weken vindt in 
Café De Smitse een pubquiz 
plaats. Onder het genot van 
een drankje beantwoord je 
sport- en fotovragen, vragen 
over muziekfragmenten, 
over nieuwsweetjes en trivia. 
Dinsdag 19 juni, 17.30 tot 
18.30 uur
Café In de Smitse, Woudestein

Denkcafé: Next Nature
In de toekomst zal Next 
Nature de ‘oude, echte’ 
natuur volledig vervangen, 
niets is immers veilig voor de 
menselijke manipulatie. Koen 
van Mensvoort over vierkante 
meloenen, knuffelautoma-
ten, pelflessen en als boom 
vermomde antennes.
Woensdag 20 mei van 
20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3

Smitse Fest
Vlak voor de zomer orga-
niseert Erasmus Cultuur 
i.s.m. Café In de Smitse een 
openluchtfestival, het derde 
Smitse Fest. Met optredens 
van o.a. Thirza Prak en haar 
band, Mainline 55 en cam-
pusdichter Umeu Bartelds. 
Donderdag 21 juni, van 17.00 
tot 20.00 uur
Tinbergen Plaza, voor Café In 
de Smitse, Woudestein

Meer informatie? www.eur.nl/sgec
Alle programma’s zijn gratis toegankelijk tenzij an-
ders vermeld. Kaarten zijn te koop in onze webshop.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

LIFESTYLE

De Bolleboos
Oostzeedijk 344

Sfeer 7
Sjanskansen 5

Studentikoosheid 5
Biertje € 2,30

Naar je eigen muziek luisteren als je onderweg bent of 
aan het studeren maakt het leven vaak zoveel aangena-

mer. Doe het helemaal in stijl met de koptelefoons 
en oortjes van Urbanears. De collectie is 

zo groot dat je kunt kiezen uit veel 
verschillende kleuren: van zoete pas-
teltinten tot hard fuchsia. Natuur-
lijk is er ook tijdloos zwart en een 
stoere denim, een nieuwe klassieker 
die overal bij past. Voor 30 euro heb 
je kleine oortjes, voor een grote kop-
telefoon betaal je 60 euro.  MCB

> ww.urbanears.com

UIT/GAAN
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Mooi voor je oren
GESPOT

Het begon allemaal op het Stadhuisplein. Sfeerhoreca, het concern van Chiel 
Jongejan waaronder nu ook De Bolleboos valt, werd groot met zaken als de 
Skihut, Get Back, Café Fout en Saint Tropez. Intussen bestaat zijn bierimperium 
uit negen horecagelegenheden, waaronder ook de Waterskihut, VIP Room, Ca-
fé Beurs en Vief Vuig. Stuk voor stuk doordachte concepten. Op de creativiteit 
valt misschien wat af te dingen, maar zakelijk een schot in de roos.
De Bolleboos is gevestigd in het oude Struissenburg. De keuken is verplaatst 
en de muur is behangen met spiegels en fotolijstjes van de rommelmarkt. 
Her en der zijn wat boeken opgestapeld. Het ziet eruit zoals steeds meer eet-
cafés er tegenwoordig uitzien: een beetje rommelig, een beetje oud, een 
beetje nieuw, een rode muur en een houten vloer – Lekker gezellig. Perfect uit-
gevoerd dus eigenlijk. En dat is nou precies de reden dat deze zaak misschien 
wel geen succes wordt. 
Het is na De Beurs Jongejans tweede serieuze poging om de studentenmarkt 
te veroveren. Aangezien De Bolleboos net anderhalve maand open is, is het te 
vroeg om te oordelen. Maar het zou zomaar kunnen dat de eigenwijze Rotter-
damse student zich niet in dit concept wil laten dwingen. Omdat het een 
concept is dat verzonnen is door iemand die ver van het studentenleven af-
staat. Iemand die studenten bollebozen noemt.
De service is prima, het eten is goed, alles is verzorgd. Maar de eigenzinnig-
heid die Locus Publicus en het nabijgelegen Thaise keukentje De Kleine On-
deugd wél uitstralen, ontbreekt hier. De Bolleboos had op elke willekeurige 
plek in Rotterdam geopend kunnen worden, en dat is een groot manco. Het is 
een inwisselbaar concept. En misschien dus ook wel overbodig.  GM (foto: MB)

Het klonk spannend: de eerste ‘studentenwijnbar’ van Nederland. Maar 
de nieuwste aanwinst van Sfeerhoreca oogt als het zoveelste eetcafé.
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Tanachia Ashikali, MSc, junior-
onderzoeker verbonden aan de 
leerstoel HRM in de publieke 
sector bij de opleiding Bestuurs-
kunde (FSW) heeft voor de 
tweede keer een prijs gewon-
nen met haar scriptie ‘Van di-
versiteitsmanagement naar 
prestaties. Een onderzoek naar 
de invloed van diversiteitsma-
nagement op HRM-uitkomsten 
en de rol van de leidinggevende 
in de Nederlandse publieke sec-
tor.’ Ditmaal gaat het om de 
Brasz Scriptieprijs 2011 van de 
Vereniging voor Bestuurskunde. 
De eerste maal kreeg zij de 
Albeda-Scriptieprijs. 

Dr. D.F. (Dirk) de Korne,  gezond-
heidswetenschapper en docent 
bij het Instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidszorg 
(iBMG), heeft op 24 mei jl. tij-
dens het jaarlijkse symposium 

van het Nederlands Netwerk 
voor Kwaliteitsmanagement 
(NNK) de Onderzoeksprijs 2012 
in ontvangst genomen. De Kor-
ne ontving een award en een 
oorkonde voor zijn proefschrift 
“Divergent sight: studies on the 
application of quality and safe-
ty improvement methods in eye 
hospitals”.

Dr. Ferry Koster van de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen/Ca-
paciteitsgroep Sociologie, heeft 
samen met dr. Rudi Wielers de 
NSV-artikelprijs gewonnen van 
de Nederlandse Sociologische 
Vereniging met het artikel ‘Wel-
vaart en arbeidsmotivatie: een 
internationale vergelijking’ in 
het Tijdschrift voor Arbeids-
vraagstukken.

Prof.mr.dr. X.E. (Xandra) Kra-
mer van de Erasmus School of 
Law/Privaatrecht heeft als sci-
entific director, in samenwer-
king met het Asser Instituut, 
een tender van het Europees 
Parlement gewonnen voor een 
onderzoek naar een European 
framework of private interna-
tional law. 
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Henk de Vries, Associate Pro-
fessor of Standardisation at 
RSM, Erasmus University), has 
been appointed Chair of the 
International Cooperation for 
Education about Standardisa-
tion, ICES. Henk replaces Prof. 
Song, of Jiliang University in 
Hangzhou, China.

Advertenties

	IN	MEMORIAM	

LIEKE CASTENMILLER

30 september 1990 – 28 mei 2012

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van Lieke Castenmiller. Twee maanden geleden nog 
besloot ze haar studie weer op te pakken. Helaas heeft ze geen 
tijd meer gekregen om al haar plannen te verwezenlijken.    

Lieke begon in 2008 met haar studie Bedrijfskunde aan de Rot-
terdam School of Management. We hebben haar leren kennen 
als een pittige en gedreven studente, met een brede belang-
stelling. Al snel was ‘alleen’ studeren te weinig voor haar en 
zocht ze naar extra uitdagingen naast haar studie. 

Vrolijk, eigenzinnig en vol vuur stortte ze zich op het studen-
tenleven. Lieke wilde ondanks haar ziekte alles eruit slepen. Ze 
heeft gereisd en geschreven, geblogd en gefeest. Voor haar me-
destudenten was ze het voorbeeld van hoe je, ondanks alle te-
genslag, toch nog van de kleine én grote dingen kan genieten. 
Helaas heeft haar ziekte haar levenslust in de kiem gesmoord. 
Maandag 28 mei jl. heeft Lieke haar gevecht op moeten geven. 

Wij wensen haar ouders, haar zus, haar jaarclub Boomerang, 
haar huisgenoten van ’t Ruitje en iedereen die haar een  
warm hart toedroeg, veel sterkte bij het verwerken van dit 
grote verlies.

Namens de Rotterdam School of Management / 
Erasmus University

Prof.dr. Eric Waarts, Dean BSc & MSc Programmes

VERKEERS- & THEORIESCHOOL 

“LEVEL”
VEILIG, VERTROUWD & VERANTWOORD

SUPER ACTIE 
10 RIJLESSEN + EXAMEN

   € 375,-*
+

10 THEORIELESSEN 

GRATIS
Telefoon: 010-2234736 

E-mail: info@verkeersschoollevel.nl

WWW.VERKEERSSCHOOLLEVEL.NL
*vraag naar de actievoorwaarden.

Het Rotterdams Jonge Mannenkoor 

DE COOLSINGERS 
is op zoek naar enthousiaste zangers
om ons koor te versterken. 
Houd je van zingen en bier? 
Ga dan naar www.decoolsingers.nl 
voor meer informatie.

Verkeerde studie? 
(Bijna) afgestudeerd en werkloos?

Studiekeuzebegeleiding Bijles Training
• Gratis intakegesprek
• Studie- en beroepskeuzeonderzoek op maat
• Aanvullende opdrachten via Internet

Verkeersschool 

AVAnti
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon 
(010) 4673820 / 4679448

e-mail: info@avantirijschool.nl

www.avantirijschool.nl
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The rugby team, the men’s futsal team, the men’s ta-
ble tennis team, and the women’s beach volleyball 
team will be representing the Erasmus University at 
the first EUG ever. 
It’s the first time the rugby team is going to an inter-
national championship, even though they had quali-
fied to go in previous years. A lack of funding has 
restrained them however. This year Erasmus Sport 
stepped in and helped out to finance their stay in 
Cordoba.
So what are their chances of winning? John Wilken, a 
24-year-old master student from Germany, thinks it’s 
hard to say. They don’t exactly know which teams 
are going, or what their pool is going to look like. He 

expects the teams from real ‘rugby countries’, such 
as the UK and France, to be a lot stronger than their 
own team. He can’t wait to see some decent rugby 
and looks forward to the tournament as a challenge. 
Moreover, it is an opportunity for his team to prepare 
for next year’s tournament in Budapest.
In 2014, the Universities Games will be held in Rot-
terdam as part of the university’s centennial, which is 
something John eagerly awaits. Unfortunately, rugby 
is not part of the programme yet. John declares: 
“We’re fighting for the inclusion of rugby, as it is one 
of the largest student sports worldwide. We have the 
facilities here, so I think it should definitely be inclu-
ded.” IS

The all-Dutch University Council 
will get an international addition in 
the new academic year. IBA student 
Stefan Nicolai was elected by stu-
dents to partake in the decision ma-
king process of the council. However, 
language has become an important 
issue.
Recently the University Council has 
decided to continue holding their 
meetings in Dutch, despite the fact 
that Nicolai, who is from Rumania, 
is not fluent in Dutch. Nevertheless, 
some of the documents will be trans-
lated into English and he will be ta-
king Dutch courses, partially paid 
for by the university. Although he is 
content having been elected, he 
thinks that as an international uni-
versity, Erasmus should do more to 
facilitate contributions from interna-
tional students.
Nicolai notes that making the council 
bilingual would be the perfect soluti-
on. “The decision process should be 
bilingual, because international stu-
dents have good ideas for improve-
ment too. Up until now, they didn’t 
have a voice in the University Coun-

cil. Dutch people have quite good En-
glish skills, so switching to English 
wouldn’t really hurt the quality of 
the meetings.”
With the great honour of being the 
first non-Dutch speaker on the coun-
cil, there are also high responsibili-
ties that come with the job. Stefan is 
already off to a running start, wor-
king on issues he promised to solve. 
Examples are improving the food 
quality on campus, increasing the 
number of workplaces in the library, 
and organizing more recruitment 
events for international students.” 
MD

Four EUR teams go to 
Universities Games
This summer, four EUR sports teams will be competing in the European Universities 
Games to be held in Cordoba, Spain.  
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For a long time, students would visit a careers adviser to 
receive personalized assistance in navigating through the 
labour market. Now, all existing resources and more are 
available on a website and online tool called Destinations, 
which was launched last week. Career related guidance 
can now be accessed online, without having to leave the 
comfort of one’s couch.                        text Martina Danelaite

Last year, the International Student Barometer showed students’ 
dissatisfaction with the careers services provided by the 
university. International students indicated that ‘careers advice’ 
could be improved. Only 48 percent of students were happy with 
the careers advice provided, a dissatisfying 17 percent lower 
than the international average. Additionally, employability of 
international students has deteriorated by 17 percent, and a mere 
46 percent said they were happy with their work experience. 

Employment woes 
Denisa Caldova, a Media and Communications student from 
Czech Republic, is one of many who only know vaguely of the 
careers services that the university offers. She thinks that it is 
extremely hard for internationals to cope with an environment 
where only a handful of employers will hire a non-Dutch 
speaking employee. “A career advice website would be nice, but 
a website with current job openings suitable for international 
students would be even better. The university which claims to be 
international should make sure that their students are able to find 
internships and jobs.” Even though she does have questions or 
concerns about the workings of the Dutch labour market, Denisa 
says that she had never visited the careers adviser because most 
of the time it is impossible to get an appointment quick enough. 
Actually, less than a quarter of the students make an 
appointment with Dorianne van Schaijk, the careers adviser 
of Erasmus University and the initiator of Destinations. She 
asserts that many are likely to be put off by the four-week 
waiting list, even if they are desperate for some advice. Of 
course, not all advice can or should come from Van Schaijk, as 
professors and lecturers can also inform their students about 
employment opportunities and career prospects in their field. 
According to the ISB, “careers advice coming from academics, 
gaining work experience, and more attention for employability 

would all move the Erasmus experience into the premier league 
of international Higher Education.”

Tool from the UK
Thus, as part of the solution to solve these issues, the careers 
advice team was looking to establish a platform where a lot of 
useful information could be contained. They opted for a tool 
developed by a British university. “It was a good opportunity 
to buy this program from the University of Reading, because 
with an increasing number of international students, we need 
to offer them more as a university.” Even though Destinations is 
originally from the UK, it contains a lot of general information 
about careers that can be used in any country and any labour 
market. The online tool covers many topics. It urges students 
to start by assessing their skills and getting on the right career 
path, after which it is time to find an internship or a job. The fun 
part of this website is that there is a lot of supporting material 
like exercises, videos, and samples of CVs – all you have to do 
is log in with your ERNA student account on campus, or VPN 
connection at home. 

Do It Right
Van Schaijk emphasizes that applying for jobs does not start 
with finding vacancies, which 99% of the students probably do. 
“Do some self analysis first, then research your sector and the 
market, and only then fill out applications. The Destinations 
website helps guide you through all these steps, and besides 
having a lot of practical information, it teaches you how to cope 
with pre-interview stress or rejection.” Even though students 
are encouraged to use Destinations, there are also plenty of 
other resources on the careers adviser’s website (www.eur.nl/
careersadvice). You can find information about how to find a job 
in the Netherlands, including links to job websites, information 
about work permits, how to use social media to find a job, and 
the role of networking, among other topics. Additionally, some 
faculties independently offer careers advice to their students. The 
RSM Career Services for instance organizes workshops and has 
internship and job postings online. And of course, if nothing else 
works and you are desperate for a summer internship, you can 
always make a personal appointment with van Schaijk through 
the Erasmus Student Service Centre.  

Erasmus Careers Advice 
Platform - Destinations
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North Sea Round Town
Although often considered not more 
than a “warm-up phase”, this event 
deserves special attention. With 
a selection of over 200 bands, the 
North Sea Round Town festival is a 
unique opportunity to encounter some 
of the best local and international 
newcomers in the Jazz scene. Spread 
over various locations, the festival 
will take place from the 22nd of June 
until the 8th of July. Finally the event 
culminates with the last three days 
forming the world famous North 
Sea Jazz festival at Ahoy. Enjoy this 
amazing opportunity and enjoy some 
of the best jazz musicians playing at 
local clubs and pubs, transforming 
Rotterdam into the capital of jazz 
music. 
www.northsearoundtown.nl

George Hendrik Breitner
George Hendrik Breitner was one of 
the most outstanding photographers 
at the turn of the last century. With 
one of the very first hand-held 

photographic cameras he started 
taking pictures around 1889. In 
contrast to the broad mass he did not 
merely take static portraits, but shot 
lively spontaneous images capturing 
moments of great artistic expression. 
His experimental style was in strong 
contrast to the common use of 
cameras at that time. Today we can 
enjoy the vast collection documenting 
his life in the cultural capitals Berlin, 
Paris, and especially Amsterdam. 
This noteworthy photographic 
collection will be presented in his 
home city, so visit the Kunsthal and 
enjoy a trip to the past through the 
eyes of a truly open mind. 
www.kunsthal.nl 

Zomer Zondagen
Now that the warm summer weather 
lures us out to parks, the city of 
Rotterdam organizes a special 
event named “Zomer Zondagen”, 
or in English “Summer Sundays”. 
Everybody is invited to come to the 

Erasmus Park, right next to the 
Erasmus Medical Centre, which will 
be converted to a beautiful picnic area 
every Sunday for a whole month. The 
dates this year are the Sundays from 
the 10th of June until the 8th of July. 
There is no specific time, just bring 
your blanket, snacks, and treats that 
make your day, lie in fresh green grass 
and enjoy the relaxed atmosphere. 
There will be local bands playing 
their tunes, theatre groups presenting 
their plays, and for the ones interested 
in open air art performances, a 
wild collection of such are spread 
all over the park. An entertaining 
environment is guaranteed. Enjoy the 
Summer Sundays!
www.zomerzondagen.nl

1000 years of Rotterdam
The glass dominated skyline and the 
business city atmosphere seem to 
cover it well, but actually Rotterdam 
is a very old city with a diverse 
history. To honour the traditional 
side of the city, the Historic Museum 

Rotterdam hosts a special exhibition 
of the 1000-year history. The visitor is 
guided from the very first settlements 
at the Rotte to today’s “Manhatten 
at the Maas”, encountering not only 
history in facts and figures, but also 
interviews with selected citizen. 
While personal portraits of famous 
politicians, artists, and historical 
figures like Erasmus of Rotterdam 
allow the visitor to get an impression 
of society, the constant factor water 
documents how Rotterdam became 
the “port of Europe”. Check out 
this well composed exhibition and 
broaden your knowledge of your 
home city.
www.museumrotterdam.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

What do you study? 
I’m a 4th year sociology student in 
Poland at the Adam Mickiewicz Uni-
versity, doing my exchange here since 
February. 

Did you travel in Europe?
I recently visited Marseille and hitch-
hiked to Brussels and Paris. I’m stay-
ing in the Netherlands for summer, 
my plans are to visit Belgium, Luxem-
bourg, Germany, and maybe Spain. 
Who knows?

What are you passionate about?
Well, I do not have one thing. I am in-
terested in fashion, cultural life, and 
social events. I’m really interested in 
people and their life styles, that’s why 
I am writing my master thesis about 
hipsters.

Any hobbies? 
Meeting new people from different 
cultures is one of my hobbies. Since 
I’m doing an exchange, I use the 
CoachSurfing website to find new 
friends. I also love to cook, so ex-
change is really good for me for lear-
ning different cultures and cuisines.

Is Rotterdam hip enough for you?
Well, it’s a nice city, about the same 
size as my home city: Poznan. I think 
Rotterdam is hip enough even 
though sometimes you must make 
an effort to find an event, which suits 
you. For instance, I accidentally found 
an announcement about Motel Mo-
zaique Festival and I applied as a vo-
lunteer. It was really cool.

If you could advise everybody to 
watch one show or surf to one 

website, what would it be? 
I would advise people to watch Krzys-
ztof Kieslowski’s movies, he’s a very 
talented Polish director.
They should also try CoachSurfing. 
It’s a great meeting point for travel-
lers and adventurers who want to try 
different things.

Tell me something about your 
country.
Polish cuisine is very rich, everybody 
should try Pierogi. Needless to say, 
Polish alcohol is very famous, we have 
excellent vodka brands. Not only our 
food is good, we also have beautiful 
landscapes, sea, and mountains. Ha-
ving said that, EURO 2012 is also ta-
king place in Poland, so, it’s a really 
good opportunity for fans to visit Po-
land and experience Polish culture 
while enjoying the soccer matches.

Name:
Magdalena 

Szypielewicz
Nationality: 

Polish
Age: 22
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Justin Bieber is een Canadees 
tieneridool; een van zijn 
bekendste singles is ‘Never 
say never’.  

Martin Zaborowski:
IBA-student uit Duitsland, zoals 
gekiekt voor de I Will-campagne 
van RSM met als tekst: “I will never 
say never”. 

DUBBELGANGERS

– Zouhair Saddiki (rechts) is vandaag jarig en 
daarom trakteert hij op baklava.

Dat de deelnemers van de BCT-tour 
hebben genoten, laten ze zien door de 
commissie te belonen met een groeps-
foto, gemaakt tijdens de reis. 

Voor de rubriek ‘Dubbel-
gangers’ zoekt EM op 
de EUR naar look-a-likes 
van bekende mensen. 
Tijdens college het 
tweelingbroertje van 
Justin Bieber gezien? 
Een docent gevonden 
die sprekend op Angela 
Merkel lijkt? Suggesties 
zijn van harte welkom: 
redactie@em.eur.nl.

Wie? Aeclipse, studievereniging algemene economie

Wat? Business-Cycle-Tour-Borrel 

Waar? De Fabriek, Kralingen

Wat? De borrel is georganiseerd om te vieren dat de deelnemers aan de Business Cycle 
Tour (BCT) heelhuids zijn teruggekomen uit Korea, en om herinneringen op te halen. En 
het lijkt te werken: zowel BCT’ers als niet-BCT’ers zijn aanwezig, en er worden genoeg 
verhalen en ervaringen uitgewisseld. 

Leuk? Een aandenken meegenomen uit Korea zorgt ervoor dat de sfeer er goed en snel 
inkomt. Daarnaast is De Fabriek de ideale locatie voor Aeclipse: niet te groot en met een 
gezellige sfeer. De gastvrouw zorgt goed voor haar gasten; met een glimlach deelt ze op 
gezette tijden bitterballen uit. 

Elfahmi

New York aaN de Maas
Sinds de Tweede Wereldoorlog ligt Rotterdam aan het frustre-
rende infuus van Den Haag en Amsterdam. Voor elke stap die 
Rotterdam wil nemen, moet het toestemming vragen aan deze 
egomane hoeders. Of het nou gaat om de uitbreiding van de 
zeehaven of het vormgeven van een respectabele luchthaven, 
Rotterdam zal vooraleerst de twee corpulente vreetmachten om 
hun fiat moeten verzoeken voordat er iets ondernomen kan wor-
den. Door deze afhankelijkheid kan Rotterdam niet uitgroeien 
tot de internationale metropool die het in potentie is. Rotterdam 
is een wereldstad par excellence. Het heeft praktisch alles wat 
het nodig heeft om te zijn wat het kan zijn: cultuur, architectuur, 
en een florerende economie. Maar Den Haag en Amsterdam  
stellen alles in het werk om de ontwikkeling van de potentiële 
wereldstad te frustreren. 
Kennelijk is de havenstad alleen goed voor het draaiende hou-
den van de Nederlandse economie. Met haar wereldhaven is de 
stad aan de Maas goed voor een economisch lucratief achterland 
van om en nabij 500 miljoen consumenten. Bruce Henderson 
zou Rotterdam typeren als een calorische cash cow, een stad 
waar men vooral van profiteert en haar bronnen tot op de bo-
dem probeert uit te melken. 
Alsof Rotterdam niet genoeg heeft aan externe vijanden, zijn er 
nog politici en bestuurders die goed zijn in subversieve kretolo-
gie en deze prachtige stad telkens weer in een illusoire impasse 
weten te praten.
Weet u wat Rotterdam nodig heeft? Mensen die de stad een 
warm hart toedragen en zich met verve willen inzetten voor de 
ontwikkeling ervan. Slechts een onwrikbare ‘pitbullmentaliteit’ 
zal deze veelgeplaagde stad redden uit de klauwen van de hye-
na’s. Resumerend wil ik nog zeggen: Rotterdam kan en verdient 
zoveel beter!    

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent

Dan Dinu en Sander van Heteren, de twee 
feestbeesten van de BCT-reis, hebben de 
commissie flink wat kopzorgen bezorgd. 
Ondanks alle alcohol, waren ze wel elke 
ochtend op tijd. 

Helemaal vanuit Korea: 
soju, een rijstdrankje 
met een hoog alcohol-
percentage dat door het 
bier wordt gemixt. 

Tussen EFR en Aeclipse – beide economische studie-
verenigingen – is er geen strijd; er wordt juist goed 
samengewerkt. Zo kunnen leden van de EFR gratis lid 
worden van Aeclipse. 

Borreltijd
aeclipse




