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Worstelende juristen
‘Het was dit of de boel opdoeken’, zegt rechtendecaan Maarten Kroeze in deze EM over de 
maatregelen die hij neemt om zijn zinkende opleidingsschip vlot te trekken. 
Met rendementen van het niveau van een degraderende voetbalclub,  kon het ook niet an-
ders: te weinig rechtenstudenten  studeren binnen een redelijke termijn af, als ze al de 
eindstreep halen. Het water  staat de Rotterdamse juristen tot aan de lippen en dan moet 
je wel. Dus de docenten moeten aan de bak om de studenten in het gareel te krijgen.
Het getuigt van lef om de veranderingen in het onderwijs – die door collega’s binnen en 
buiten de eigen faculteit, en universiteit, terecht met argusogen gevolgd zullen worden -  
met vertrouwen en zonder tegenzin te presenteren. Zeker als je bedenkt dat er de afgelo-
pen jaren al vanalles aan het onderwijsprogramma is veranderd en de werkdruk voor me-
dewerkers  hoog is. 
Verontrustend is wel dat er niet één oorzaak voor de slechte resultaten gevonden is. En dat 
het ook nu afwachten is of de nieuwe plannen soelaas bieden.
Maar goed, het is beter om strijdend tenonder te gaan,  met een kans om worstelend weer  
boven te komen en te blijven, dan je kop in het zand te steken.

En mocht het mislukken, dan weet  ik nog wel een oplossing: we verkopen de boel aan 
Leiden,  mooi eerste voorschotje op het toekomstig ménage à trois. Daar schijnen we bin-
nenkort ook (eindelijk) meer over te horen trouwens. 

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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AFSCHEID VAN DE C-HAL
Om voorgoed afscheid te nemen 
van de oude C-hal, werd er op 27 
mei een groots feest georgani-
seerd door de EFR. Kaartjes waren 
een paar dagen van tevoren al 
uitverkocht, waardoor ze op de 
dag zelf voor 50 euro op Markt-
plaats stonden. De tweeduizend 
studenten die wel op tijd een 
kaartje hadden gekocht, gingen 
los op muziek van de Hermes 
House Band en 538-DJ’s. 
De C-hal gaat volgens de plan-
ning eind 2012 weer open. BK 
(foto Michel de Groot)



Geen brain drain, maar brain 
gain in Rotterdam
Rotterdam heeft behoorlijk wat hoger opgeleiden in de stad, blijkt uit recent onderzoek 
van Victor Venhorst (Rijksuniversiteit Groningen). Het onderzoek toont aan dat de stad 
een positief migratiesaldo kent, dit in tegenstelling tot het beeld dat Rotterdam maar 
moeilijk hooogopgeleiden kan vasthouden.

HOOGOPGELEIDEN

CRIMINALITEIT

Meer diefstallen 
op Woudestein
Op het universiteitsterrein is het afgelopen 
half jaar meer gestolen dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Er kwamen bijna twintig meldingen 
binnen van braak, diefstal of vermissing: een 
stijging van 30 procent. 

De campusbeveiliging wijt het aan de toegenomen 
activiteit op de campus als gevolg van de verbou-
wingswerkzaamheden. In de meeste gevallen gaat 
het om laptops en portemonnees. Gelegenheidsdief-
stallen, zo lijkt het, want het aantal inbraakgevallen 
is juist iets gedaald.
De beveiligers zijn sinds eind mei met een man ex-
tra. Naast hun reguliere taken proberen ze gedrieën 
na te gaan of mensen niet aan het dwalen slaan in de 
gebouwen, en op plekken komen waar ze niet moe-
ten zijn. Maar het vereist geen graad in de wiskunde 
om te kunnen becijferen dat ze niet de hele campus 
in het oog kunnen houden. 
Jelle Jager, hoofd beveiliging, raadt studenten en 
medewerkers dan ook aan hun bezittingen goed in 
de gaten te houden en kamers af te sluiten. 
Wie zijn spullen kwijtraakt heeft pech, want de in-
boedelverzekering van de EUR keert pas uit als aan-
toonbaar sprake is van nalatigheid van de kant van 
de universiteit. Een bittere pil, ervoer Lya van Stave-
ren van de Erasmus Academie (organisatie voor 
postacademisch onderwijs). Eind april verdwenen 
tijdens de pauze twee laptops uit een afgesloten col-
legezaal in het Q-gebouw. Eerder die maand was in 
Van Staverens eigen werkkamer al de kast openge-
broken en haar portemonnee gestolen. Je wordt wat 
minder goed van vertrouwen, zegt ze. “We hebben 
alle cursisten een mailtje gestuurd dat ze voorzichtig 
moeten zijn.” GM

van de studenten is lid van een datingsite. Bijna de helft 
daarvan gebruikt internet om actief te zoeken naar een 
relatie. Dat blijkt uit een poll van studenten.nl.
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In samenwerking met het Ni-
cis Institute (kennisinstituut 
voor grootstedelijk beleid) 
onderzocht Venhorst vijf stu-
dentensteden, waaronder 
Rotterdam. Hij keek naar het 
aantal hooogopgeleiden in de 
stad en naar het huidige be-

leid gericht op het behoud 
van afgestudeerden. 
Venhorst pleit ervoor de situ-
atie positief te benaderen: 
“Rotterdam weet niet alleen 
hoogopgeleiden aan zich te 
binden, maar trekt bijvoor-
beeld ook studenten aan van 
opleidingen waarin zij zelf 
niet voorziet. Kijk dus niet 
naar de afgestudeerden die 
vertrekken, maar naar wie 
zich vestigt.” 
Voor de gemeente Rotterdam 
zijn de uitkomsten van het 
onderzoek geen verrassing. 
“Universiteitssteden met een 

grote arbeidsmarkt zijn altijd 
beter in staat om hoogopge-
leiden aan te trekken en vast 
te houden”, aldus bestuurs-
voorlichter Maarten Molen-
beek namens wethouder Kor-
rie Louwes. “Daarnaast re-
cruiten werkgevers actief op 

universiteiten om het talent 
eruit te pikken en zijn stu-
denten met hogere cijfers eer-
der geneigd via postdoctora-
le trajecten verbonden te blij-
ven met de universiteit.”
Maar, waarschuwt Molen-
beek: “Hoewel Rotterdam 
momenteel een overgang 
doormaakt van haven- en 
productie-economie naar een 
kenniseconomie, zijn we er 
nog niet. De uitkomsten van 
het onderzoek zijn weliswaar 
positief, maar het beleid voor 
de komende jaren zal de posi-
tie van de stad als kenniseco-

nomie moeten versterken. 
Daarnaast heeft het onder-
zoek zich slechts gericht op 
anderhalf jaar na het afstu-
deren. Welke bewegingen 
zich daarna op de arbeids- en 
woningmarkt voordoen is 
hier niet in terug te vinden.” 

Dit zal moeten blijken uit het 
vervolgonderzoek, waaraan 
Venhorst werkt. Ook Rotter-
dam zal hieraan meewerken.
De stad moet in de toekomst 
nog aantrekkelijker worden 
als werk- en woonstad voor 
jonge hoogopgeleiden. Een 
voorbeeld van gemeentelijk 
beleid is het investeren in de 
binnenstad: met onder ande-
re betere huisvesting en aan-
trekkelijke buurten hoopt de 
gemeente meer studenten 
aan te trekken en te behou-
den. MvB (foto: LW)
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‘Kijk dus niet naar de 
afgestudeerden die vertrekken, 
maar naar wie zich vestigt.’



U-raad 
voorlopig nog 
Nederlandstalig
Door een tekort van drie stemmen 
voor de Letse Kristaps Matusevics, 
behoudt de Universiteitsraad Neder-
lands als voertaal. EM schreef eind 
maart dat de raad nog geen plan 
klaar heeft liggen als er een Engelsta-
lig lid zou worden verkozen tijdens 

de verkiezingen afgelopen mei: de 
student of medewerker een cursus 
Nederlands aanbieden of de voertaal 
wijzigen naar Engels. Dit is nu van 
de baan – in elk geval tot de volgen-
de verkiezingen. MvB

Onvrede over stu-
dieplekken blijft
Er zijn te weinig studieplekken en het 
College van Bestuur komt niet snel 
genoeg met een oplossing. Dat zegt 
de studentgeleding van de Universi-

teitsraad. De twintigduizend studen-
ten die op Woudestein rondlopen 
moeten het doen met 1150 plekken. 
De norm, zo brengt de projectgroep 
onder leiding van UB-directeur Paul 
Soetaert deze maand naar buiten, ligt 
ongeveer op één studieplek per tien 
studenten. Momenteel is de verhou-
ding eerder één op 25 en is de kwali-
teit onder de maat. Het G-gebouw en 
de Carrousel zijn volgens U-raadslid 
Rens van Rijn ‘afgeleefde kantines’. 
Collegelid Bart Straatman zegt dat 
er hard aan een duurzame oplossing 

gewerkt wordt – er wordt onder meer 
gesproken over een UB-dependance, 
of studieplekken in de binnenstad – 
maar dat het realiseren van duizend 
plekken nogal wat voeten in de aarde 
heeft. De kosten worden geraamd op 
een miljoen euro en het project moet 
ingepast worden in de lopende cam-
pusplannen. De huidige lichting stu-
denten zal het naar verwachting nog 
met de bestaande faciliteiten moeten 
doen.GM

MANDEVILLE LEZING

Een visionair met een hart
Joop van den Ende: cultureel ondernemer en 
theaterman werd op donderdag 19 mei geëerd 
op de Erasmus Universiteit met een 
‘maatschappelijk eredoctoraat’ in de vorm 
van de Mandeville penning. 

Van den Ende gaf naast een lezing ook een master-
class aan studenten. Kim van Overdam, masterstu-
dent culturele economie, mag tijdens de master-
class voorafgaand aan de Mandevillelezing, net als 
vierentwintig andere geselecteerde studenten, één 
vraag stellen aan Joop van den Ende. Hoe zet hij 
als cultureel ondernemer zijn koers uit? 
Hij volgt zijn hart, laat Joop meermaals weten in 
zijn met voorbeelden doorspekte antwoorden, en 

ook later tijdens zijn lezing in de aula, is zijn credo 
regelmatig te horen: doe wat je leuk vindt, zoek je 
eigen talent en volg je hart. “Als je het doet om bak-
ken geld te verdienen, en aanzien te verwerven, ligt 
het falen al om de hoek.” Selfmade als hij is, had 
hij, als hij de kans had gekregen een universitaire 
opleiding te volgen, die zeker gepakt. “Dan had ik 
alles nog beter kunnen doen.” Elke ochtend neemt 
hij zich voor de dingen die dag beter te doen dan de 
dag ervoor. 
De bezuinigingen die dit kabinet voorstaat in de 
culturele sector vindt hij bijna gevaarlijk en zijn ad-
vies aan de staatssecretaris is juist te investeren in 
cultuur. Een pot met 100 miljoen euro om te investe-
ren in topmusea en internationale tentoonstellingen 

die publiek vanuit de hele wereld trekken, omdat 
het nergens anders te zien is. 
Hij heeft het laten berekenen, en met veel voorbeel-
den uit Amerika, Duitsland en Spanje wil hij laten 
zien dat het werkt. Het geld dat binnenkomt door 
de extra aangetrokken toeristen; door welvaarts-
groei zijn grote aantallen Chinezen en Indiërs 
straks in staat Europa te bezoeken en wordt deze in-
vestering rendabel. “Een bescheiden, charismati-
sche man, die terecht deze blijk van erkenning 
krijgt”, zo verwoordt een studente na afloop de toe-
kenning van het maatschappelijk eredoctoraat aan 
Joop van den Ende. (tekst en foto RvdH)
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kust van Tanzania. Daar gaat ze 
met medestudente Michelle Wel-
man coschappen lopen in een 
klein ziekenhuis. 
Na haar co-schappen op de ver-
schillende afdelingen van het 
Erasmus MC leek het Oudshoorn 
leuk en leerzaam om haar keuze-
coschap in een ontwikkelingsland 
te doen;  zonder de faciliteiten die 
je in Nederland hebt en zonder 
alle medicijnen die hier voor han-
den zijn. Via een huisarts kwam 
ze in contact met het ziekenhuis 
op Zanzibar. Toen ze in haar pro-
jectgroep over haar plannen ver-

telde was ook Welman meteen en-
thousiast. 
Oudshoorn hoopt dat de patiën-
ten een beetje Engels spreken, 
maar heeft voor de zekerheid wat 
woordjes Swahili geleerd. Het zie-
kenhuis staat in het zuiden van 
Zanzibar, waar het niet toeris-
tisch is en de bevolking erg arm 
is. Ze verwacht daarom veel ver-
gevorderde ziektes tegen te ko-
men. Daarnaast zullen er veel be-
vallingen zijn, een leuk onderdeel 
van de werkzaamheden. 
Het ziekenhuis waar Oudshoorn 
heengaat ontvangt geen subsidie 

van de overheid en is dus volledig 
afhankelijk van giften en dona-
ties. Om een bijdrage te kunnen 
leveren heeft ze voor vertrek sa-
men met Welman een volleybal-
toernooi georganiseerd om geld in 
te zamelen. 
Na een maand hard werken blijft 
ze nog even op Zanzibar om te ki-
tesurfen met vriendinnen. Terug 
in Rotterdam zal ze drie maanden 
meelopen op de spoedeisende 
hulp. Mocht ze daarna weer in 
Zanzibar kunnen werken, dan is 
ze waarschijnlijk wel van plan om 
terug te gaan. BK

Coassistent op Zanzibar
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Freija Oudshoorn (26) droomde er 
als kind al van om later mensen te 
kunnen helpen. Inmiddels zit ze in 
haar vierde jaar geneeskunde en 
vertrekt ze over een paar dagen 
naar Zanzibar, een eiland voor de 

Freija Oudshoorn

TALENT 
AAN DE EUR

Medewerkers zijn het meest tevreden over de ge-
luidskwaliteit van de telefoon, volgens de enquête 
die afgelopen december en januari werd gehouden. 
Verder hebben zij het idee dat het netwerk goed 
wordt beveiligd tegen misbruik en vinden ze de 
helpdeskmedewerkers klantvriendelijk. Verwar dit 
laatste punt niet met beschikbaarheid, want die 
staat op het prioriteitenlijstje om te verbeteren. 

Wouter Drinkwaard, directeur van het ssc-ICT, be-
sluit wellicht om nieuwe media in te zetten, zodat 
mensen de helpdesk ook kunnen bereiken via het 
web, bijvoorbeeld via Twitter. Studenten zijn te 
spreken over de beschikbaarheid en functionaliteit 
van portals als MyEUR, SIN-Online en PsyWeb, 
en over de elektronische agenda, ook al gebruikt 
slecht 5 procent van hen deze dienst. En behalve 

met de klantvriendelijkheid van de helpdesk, zijn 
studenten ook blij dat deze medewerkers hun af-
spraken over ondersteuning nakomen. Wat studen-
ten nog wensen zijn meer werkplekken in de PC-
zalen – hier maakt de Universiteitsraad zich ook 
sterk voor - en een betere kwaliteit van de compu-
ters. De resultaten vallen Drinkwaard niet tegen, 
maar ‘het is niet genoeg voor ons’. Hij streeft in het 
volgende klanttevredenheidsonderzoek over twee 
jaar naar een beoordeling van een 7,5 of hoger voor 
de totale ICT-dienstverlening. “Dit wordt nog een 
hele uitdaging met het oog op het project Bedrijfs-
voering 2013, en de daarmee samenhangende her-
inrichting van de ICT-organisatie voor de vragende 
partijen, zoals de faculteiten en ondersteunende 
diensten.” 
Qua respons geldt dat veel meer medewerkers dan 
studenten de enquête hebben ingevuld: 28 om bijna 
4 procent. LJ 

THEATER

Zinsbegoochelende 
trip over de campus
Een Chinees met een oranje skibril stapt op zijn 
fiets. Hoort hij er ook bij?  Als je een tijdje op pad 
bent met de zwijgende gids van theatergroep 
ZUUR, weet je niet meer wat echt en wat gespeeld 
is. ZUUR speelde eind mei vier avonden een voor-
stelling op campus Woudestein, die speciaal voor de 
studenten en medewerkers was gemaakt. Je blik als 
toeschouwer verandert door een aantal korte solos-
ketches. Je loopt geleid door audiofragmenten, langs 
plekken op de campus, waar waarschijnlijk op een 
doordeweekse dag meer ratten dan mensen komen. 
Dat de campus eruitziet als een apocalyptisch film-
decor werkt de vervreemding in de hand. Langzaam 
dringt het besef door dat we misschien wel op zoek 
zijn naar een mysterieuze meisje. De laatste ontmoe-
ting is met een meisje. Is zij het doel van deze tocht? 
(tekst en foto: RvdH)

ICT-dienstverlening scoort 
ruime voldoende
Met een ruime voldoende (6,9) beoordelen medewerkers en studenten de ICT-dienstverlening 
van de EUR. De beschikbaarheid van werkplekken in de PC-zalen en de telefonische bereikbaar-
heid van de helpdesk zijn de grootste verbeterpunten.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK



Lieke ten Brummelhuis, postdoc 
Arbeids- en Organisatiepsycho-
logie, die komend collegejaar 
in Philadelphia onderzoek gaat 
doen naar de balans tussen werk 
en gezin. Ze kreeg hiervoor de 
Rubicon-subsidie van de Neder-
landse organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO).

Wat voor moois staat je daar te 
wachten?
“Ik ga samenwerken met zowel de Wharton 
School in Philadelphia – één van de beste 
management schools ter wereld – en met 
professor J. Greenhaus, die je zo’n beetje 
als de grondlegger van het work-life onder-
zoek kunt beschouwen.”

Kun je een voorbeeld noemen van 
een positieve wisselwerking tus-
sen werk en privé? 
“Een goede start van de dag met je kin-
deren of partner geeft positieve energie. 
Deze kan je omzetten in successen op de 
werkvloer. Uiteindelijk leidt succes op het 
werk tot een positief gevoel en dat kun je 
thuis weer gebruiken.”

Was je verrast toen bleek dat jij 
was uitgekozen voor de Rubicon-
subsidie?
“Ja, ik verwachtte het niet echt, maar 
natuurlijk hoopte ik het wel. Ik heb van te-
voren gekeken naar de kans dat de subsidie 
toegekend zou worden en die redelijk was. 
Toch besefte ik dat vier van de vijf voorstel-
len worden afgewezen.”  

Wordt dit je eerste keer in Phila-
delphia?
“Ja, dit wordt de allereerste keer. Ik ben 
wel eerder in de Verenigde Staten geweest, 
voor congressen en een vakantie, maar 
nog nooit in New York, Washington en 
Philadelphia.” MvB

Michael Faure (Erasmus School 
Law), Philip Hans Franses 
(Erasmus School of Economics) 
en Jaap Verweij (Erasmus 
MC) zijn gekozen tot nieuwe 
leden van de Koninklijke Ne-
derlandse Akademie van We-
tenschappen (KNAW). Pearl 
Dykstra (Faculteit der Sociale 
Wetenschappen) is de nieuwe 
vicepresident geworden. 
Verkiezing vindt plaats op 
grond van wetenschappelijke 
prestaties en op voorspraak 
van de wetenschappelijke ge-
meenschap. 

De KNAW is een adviesorgaan 
van de regering en werd in 
1808 opgericht. De KNAW telt 
op het moment 511 leden, allen 
excellente Nederlandse weten-
schappers. Elk jaar in mei wor-
den maximaal zestien nieuwe 
leden gekozen. Zij zetten zich 
in voor de kwaliteit van het 
Nederlandse academische on-
derwijs. Daarnaast stimuleert 
en bevordert de KNAW de 
samenwerking tussen univer-
sitaire onderzoeksgroepen en 
instituten onderling.
In 2004 werd Dykstra lid van 

de KNAW en sinds 2009 is ze 
hoogleraar Empirische sociolo-
gie en verwantschapsdemogra-
fie. Ze zal de komende vier jaar 
onder leiding staan van natuur-
kundige Robbert Dijkgraaf, 
die president van de KNAW 
blijft. Over vier jaar zal hij een 
alfawetenschapper als opvolger 
krijgen. De KNAW bestaat van 
oudsher uit twee afdelingen die 
‘letterkunde’ en ‘natuurkunde’ 
worden genoemd. Volgens 
de regels mag de president 
maximaal acht jaar lang uit 
hetzelfde ‘kamp’ komen. TL

EUR-wetenschappers lid KNAW
WETENSCHAP
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De muren staan er om de wind 
tegen te houden, het dak zit erop 
voor als er een buitje valt

aldus architect Gerard Frishert over ‘zijn’ 
V-gebouw dat eind mei werd geopend.

DE QUOTE

Niet allemaal gratis reizen op 5 mei
Volgens Zijlstra is het te duur om alle 
studenten met een ov-kaart voortaan vrij 
reizen te geven op 5 mei, Bevrijdingsdag.
 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Dikke kinderen hebben vaker 
last van spieren
Kinderen die te veel wegen, hebben meer last van 
hun spieren en gewrichten dan kinderen met een 
normaal gewicht, aldus Rotterdams onderzoek.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Instellingen moeten folders 
aanpassen
Universiteiten moeten betere informatie verschaffen 
aan toekomstige studenten, vindt staatssecretaris 
Zijlstra. De folders zijn niet altijd objectief genoeg.
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   
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Sandra van Thiel 
(1968) is hoofddocent be-
stuurskunde en houdt zich 
bezig met agentschappen 
en verzelfstandigde over-
heidsorganisaties als De 
Nederlandsche Bank. Ze 
doet, zowel in Nederland 
als daarbuiten, onderzoek 
naar de invloed van ver-
zelfstandigingen op het 
functioneren van deze or-
ganisaties. Recent onder-
zocht ze hoe politieke par-
tijen omgaan met nieuwe 
structuren en hoe benoe-
mingen gebruikt worden 
om controle te blijven uit-
oefenen.

DE	KWESTIE	

Was dit een politieke benoeming?  ”Er is grote in-
vloed uitgeoefend door politieke partijen en politici 
op deze benoeming. De PVV wilde een frisse wind – 
dus iemand van buiten De Nederlandsche Bank. De 
VVD vond dat ze ‘aan de beurt’ was om deze post te 
bekleden. Verder wordt van Klaas Knot gezegd dat 
zijn politieke kleur onbekend is, maar niet dat hij 
partijloos is; dat betekent waarschijnlijk dat hij wel 
lid is van een partij maar dat hij niet bekend wil la-
ten worden van welke. Genoeg ingrediënten om te 
concluderen dat deze benoeming een heel hoog poli-
tiek gehalte heeft.”

Waarom speelt politieke kleur zo’n grote rol bij 
het verdelen van belangrijke posten?  “Politieke 
partijen moeten op alle vlakken samenwerken. Ze 
moeten elkaar in evenwicht houden. Daarom is het 
een gewoonte dat belangrijke posten onderling ver-
deeld worden. Iedereen krijgt wat, zodat iedereen te-
vreden is.”

Zijn daar geen regels voor?  “Nee, het is allemaal 
informeel. Het gaat om gunnen. De grootste partij 
krijgt traditiegetrouw de meeste posten. Het meest 
extreme voorbeeld daarvan was de verdeling van 
burgermeesters. Daar was bijna een formule voor: 
hoeveel zetels je in de Tweede Kamer had bepaalde 
de verdeling in het land. De grootste partij had twee 
grote steden, de kleinere partijen elk één. Die ver-
houdingen zijn nu veranderd, maar er is nog steeds 
een verdeel-en-heers-traditie, waarbij iedereen de 
prestigieuze benoemingen voor zichzelf wil houden. 
Sommige partijen hebben een eigen lobbyist in de 
Kamer die de vacatures en lijstjes een beetje in de 
gaten houdt. Dat verhindert overigens niet, dat men 
regelmatig mensen benoemt van een andere partij. 
Een PvdA-minister kan rustig een VVD’er op een 
andere post benoemen.”

Het klinkt als een old boys network. Zijn er ook 
mensen die hier niet aan meedoen?  “Je komt pas 
in zo’n systeem als je een stabiele partij bent geble-
ken. Als je je bewezen hebt door regeringsverant-
woordelijk te dragen bijvoorbeeld. En je moet het 
ook willen. De SP staat er bijvoorbeeld om bekend 
dat ze niet zoveel interesse heeft in dit soort functies. 
Als je eenmaal meedraait in de carrousel moet je el-
kaar ook af en toe wat gunnen. Overigens zie je dat 
er wel wat verandert op dit gebied.”

Hoe komt dat?  “Veel procedures zijn geprofessio-
naliseerd. Er wordt gebruikgemaakt van assess-
ments, van headhunters die ook buiten de carrousel 
op zoek gaan naar kandidaten. Eigenlijk niet meer 
dan normaal, maar je ziet dat politieke partijen hun 
grip op de situatie daardoor een beetje zijn verloren. 
Daar staat tegenover dat er, door verzelfstandiging 
van overheidsorganisaties, steeds meer interessante 
posten zijn ontstaan.”

Is het geen slechte zaak dat de politiek zich zo be-
moeit met de opvolging van Wellink? We willen 
toch gewoon de beste man of vrouw op die plek?  
“Het feit dat iemand lid is van een politieke partij, 
zegt niet dat diegene niet deskundig is. Je benoemt 
geen idioot. Het wordt pas lastig als het je eerste se-
lectiecriterium wordt. Dan selecteer je uit een hele 
beperkte pool.”

De benoeming van Klaas Knot, die deze zomer Nout Wellink opvolgt 
als president van De Nederlandsche Bank, had nogal wat voeten in 
de aarde. Bestuurskundige Sandra van Thiel legt uit hoe politieke 
partijen dit soort functies verdelen.   tekst Geert Maarse fotografie ANP

‘We hebben een politieke 
elite, en die elite levert 
onze bestuurders’
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Een onderonsje tussen premier Rutte en minister van Fi-
nanciën De Jager tijdens de regeringsverklaring.

DE	KWESTIE	

In hoeverre voegt partijlidmaatschap veel toe in 
zo’n functie?  “Dit soort mensen heeft een politieke 
gevoeligheid, een netwerk en weet hoe de bal rolt. 
Dat zijn waardevolle eigenschappen. Daarom willen 
organisaties oud-politici zo graag in hun raad van 
toezicht hebben. Andersom kan een minister, door 
bij een zelfstandig orgaan een vertrouweling neer te 
zetten, voorkomen dat de boel uit de hand loopt.”

Dat is ook de gedachte van minister de Jager ge-
weest. Hij werkte jarenlang met Klaas Knot sa-
men. Maar is dat verstandig bij een orgaan als De 
Nederlandsche Bank, dat toch onafhankelijk moet 
opereren?  “In de financiële beleidssector worden 
altijd inhoudelijk deskundige mensen benoemd – zo 
twijfelt niemand aan de capaciteiten van Klaas Knot 
– maar op dat hoge niveau moet je ook weten hoe de 
hazen lopen in de politiek. Het feit dat hij lang op 
het ministerie heeft gewerkt, zal er in elk geval voor 
zorgen dat de minister vertrouwen in hem heeft. Het 
verbaast mij overigens wel dat de PVV, die zo graag 

een externe kandidaat wilde, kennelijk toch akkoord 
gaat met een insider. Maar het is natuurlijk moeilijk 
om iemand te vinden die aan alle eisen tegelijk vol-
doet, inclusief zijn politieke kleur.”

Je zou het achterkamertjespolitiek kunnen noe-
men.  “Heel veel benoemingen komen uit het net-
werk. Dat kun je verwerpelijk vinden, maar ik denk 
dat de kandidaten die dat oplevert doorgaans heel 
geschikt zijn. En omdat er niet één partij is die 
steeds alles krijgt toegespeeld, is er volgens mij geen 
reden om je ongerust te maken. Alles wordt keurig 
verdeeld. Als je een bestuur moet samenstellen, 
wordt er gezocht naar één PvdA’er, één VVD’er, en-
zovoort. 
“Wij denken daardoor overigens dat we een a-poli-
tiek systeem hanteren. Het is het poldermodel in de 
praktijk. Wij zoeken automatisch naar een breed 
draagvlak. Overigens vinden buitenlanders het juist 
superpolitiek, alsof al die mensen daar door hun 
partij zijn neergezet.”

Iets anders: is het niet vreemd dat iemand als 
Gerd Leers, die als burgemeester heeft moeten af-
treden vanwege de vakantievilla-affaire, een jaar 
later opduikt als minister?  “Natuurlijk zijn er al-
tijd geschiktere kandidaten, maar die moeten het 
ook willen, minister zijn. Ik zou niet graag in de 
schoenen van Gerd Leers staan. Hij regeert met een 
partij die hij verfoeit, op een beleidsterrein dat verre 
van makkelijk is. En het is maar weer de vraag of hij 
hierna een plek krijgt. In Nederland zorgen wij heel 
slecht voor onze politici. Kijk naar wat er met Balke-
nende is gebeurd. Die is na tien jaar premierschap 
nu parttime hoogleraar aan de EUR en in dienst bij 
Ernst & Young. Dat had wel wat beter gekund.”

U vindt dat we hem aan een betere baan hadden 
moeten helpen?  “Dat hoort toch bij zijn statuur? 
Of je het nu met hem eens bent of niet – het is raar 
dat iemand die zich zo heeft ingezet voor volk en va-
derland, in de mensa met zijn dienblaadje moet aan-
schuiven tussen het gewone volk.”

Het is toch goed dat mensen zich keer op keer 
moeten bewijzen in zo’n publieke functie?  “Je 
moet ook wel weer aantrekkelijk zijn voor nieuwe 
kandidaten. Er zijn maar heel weinig mensen die 
zo’n functie ambiëren. Ga jij solliciteren op een hon-
denbaan als het nog maar de vraag is waar je daar-
na terecht komt? Ik denk het niet.”

U zou er geen tegenstander van zijn als Gerd 
Leers, ongeacht zijn functioneren als minister, 
straks een snoepfunctie cadeau krijgt?  “Het is 
lastig om over individuen te spreken, maar op sy-
steemniveau zeg ik: geen probleem. Als iemand zich 
heeft ingezet voor dat soort zaken, mag hij niet weg-
gezet worden. Een beloning in de vorm van een goe-
de functie is dan niet ondenkbaar, mits hij capabel 
is.”

Er heerst een soort collectieve achterdocht over 
dit soort processen. Zijn wij te kritisch?  “Mensen 
die hetzelfde beroep uitoefenen kennen elkaar, pra-
ten met elkaar. Dat vinden we van ziekenhuisspeci-
alisten of politieagenten heel normaal, maar van de 
politiek verwachten we totale professionaliteit. Dat 
vind ik een beetje hypocriet. We hebben een politieke 
elite, dat is in elk land zo, en die elite levert onze be-
stuurders. Daar kun je kritiek op hebben. Je kunt 
zeggen dat het zakkenvullers zijn. Maar ik denk dat 
de meesten maar één belang hebben: het algemeen 
belang.”  

‘Kijk naar wat er met Balkenende is gebeurd. 
Dat had wel wat beter gekund’
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Olaf ten Duis
vierdejaars bedrijfskunde
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Rotterdam

Waarom ben je zo netjes gekleed?  “Ik kom net 
van een workshop van Optiver, een handelaar 
in financiële derivaten, en de dresscode schreef 
een pak voor. Volgend jaar wil ik finance gaan 
doen en ik had me hier voor opgegeven om me 
alvast te oriënteren op dit vak. Het is toch niet 
echt wat ik wil, de hele dag achter een computer 
zitten, kopen en verkopen. Het is hard werken 
(heb ik geen hekel aan) en veel verdienen (ook 
niet), maar is het ook leuk? De gemiddelde leef-
tijd op de handelsvloer is 27 jaar, dat zegt mis-

schien wel iets over de snelheid waarmee je op-
brandt. Voor studievereniging FSR organiseer 
ik een driedaags seminar in een vijfsterrenho-
tel, met mensen van vooraanstaande financiële 
bedrijven en talentvolle studenten. Die zijn 
door de deelnemende bedrijven geselecteerd op 
basis van behaalde cijfers en hun cv.”

Hoe weet je wat er speelt in de wereld?  “Net als 
de meeste studenten volg ik het nieuws vooral 
op nu.nl en nos.nl, en ik probeer zo vaak moge-
lijk het Financieel Dagblad en nrc.next te lezen. 
Tijdens colleges wordt er ook wel aandacht aan 
de actualiteit besteed, zoals laatst door een 
gastspreker, die ons uitlegde hoe de economi-
sche crisis ontstaan is.”

tekst en foto: Ronald van den Heerik
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In EM 18 wordt aandacht besteed aan het ‘voorstel duur-
zaam mobiliteitsbeleid’ van het CvB, dat door de 
Universiteitsraad (UR) in de huidige versie is afgewezen. De 
teneur van het achtergrondartikel lijkt te zijn dat de UR te-
gen een prima plan heeft gestemd, alleen omdat het voor-
gestelde betaald parkeerbeleid medewerkers en studenten 
die graag met de auto willen komen geld gaat kosten.
De Faculteitsraad van RSM heeft zich de afgelopen tijd ook 
met het plan beziggehouden. We hebben hierover vooraf-
gaand aan de stemming in de UR een brief gestuurd aan 
de UR en alle andere faculteitsraden die mede aan de basis 
heeft gelegen van de afwijzing. Het belangrijkste bezwaar 
dat wij in deze brief naar voren brachten, en dat in het arti-
kel onvoldoende naar voren komt, is de onrechtvaardigheid 
van het plan.
Deze onrechtvaardigheid komt voort uit het feit dat voor 
een belangrijk deel van de medewerkers de auto de enige 
zinvolle optie is om naar de universiteit te komen. Uit de 
zogenaamde NS-mobilityscan, uitgevoerd in opdracht van 
de projectgroep mobiliteitsbeleid EUR, blijkt dat voor onge-
veer 60 procent van de medewerkers die nu met de auto 
komen, de auto de ‘meest logische keuze’ is; het gebruik 
van het openbaar vervoer leidt voor deze medewerkers tot 
een onacceptabel lange reistijd. Daarnaast biedt het ge-
bruik van de auto een grotere flexibiliteit die in sommige 
gevallen gewoon nodig is. Denk bijvoorbeeld aan iemand 
wiens kinderen in een andere plaats op een kinderdagver-
blijf zitten, en die in geval van ziekte snel moeten kunnen 
worden opgehaald. Aangezien deze groepen medewerkers 
na het eventueel invoeren van een betaald parkeerbeleid 
met de auto zullen moeten blijven komen – zij hebben im-
mers geen redelijk alternatief –, krijgen zij te maken met 

een extra kostenpost van honderden euro’s per jaar.
 Volgens Giuliano Mingardo, die in het artikel wordt aange-
haald, is dit bedrag overdreven aangezien niet iedereen op 
alle werkdagen naar de universiteit komt. Dat mag dan 
wel zo zijn voor een deel van het wetenschappelijk perso-
neel, maar niet voor ondersteunend personeel. 
Secretaresses of helpdeskmedewerkers kunnen er door-
gaans niet voor kiezen om thuis te werken. En laat deze 
groep nu ook doorgaans in de lagere inkomenssegmenten 
vallen… 
Het voorgestelde parkeerbeleid zou er dus voor zorgen dat 
diegenen met de laagste inkomens, voor zover zij behoren 
tot de categorie medewerkers die noodgedwongen met de 
auto komen, er het meest in inkomen op achteruit gaan. 
Het gaat hier om een netto inkomensvermindering van 1 
tot 2 procent (afhankelijk van de hoogte van het inkomen)! 
Dit is volgens ons niet alleen onrechtvaardig, maar ook on-
acceptabel.
Tot slot willen wij onze verbazing uiten over het feit dat wij 
als Faculteitsraad bij toeval achter de al vergevorderde 
plannen van de projectgroep kwamen. Aangezien dit plan 
alle EUR-medewerkers betreft en substantiële inkomensef-
fecten heeft, verbaast het ons dat de verschillende 
Faculteitsraden niet veel eerder bij de ontwikkeling van het 
plan betrokken zijn geweest. 

Namens de Faculteitsraad van Rotterdam School of 
Management, Erasmus University,
Guido Berens, Tom Mom, Mignon van Halderen

BRIEF

Mobiliteitsbeleid is onrechtvaardig en onacceptabel
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Meerkoet
De meerkoet is een ongekend klerebeest. In dit beest 
komt al het slechte dat de natuur te bieden heeft sa-
men. Met dat ronde lijf, een misvormde kop en zijn 
naar verhouding veel te kleine vleugels is het een ge-
drocht. Helemaal als zo’n beestje probeert te vliegen. 
Echt hoog komt het al niet. En maar een beetje mee-
rennen over het water, met alle spetters van dien. Op 
mij maakt het allemaal weinig indruk. En waar zoveel 
vogels schitterend kunnen fluiten, lijkt het geluid van 
de koet helemaal nergens op. Een lelijk, hoog ge-
schreeuw. Keihard. Bah. En dan dat gedrag van die flut-
beesten. Meerkoeten proberen alles wat bij hen in de 
buurt komt te verjagen. Ook grote sloepen van staal 
met een buitenboordmotor (9,9 pk) proberen ze nog 
weg te jagen. Te pas en te onpas. Alleen maar omdat ze 
toevallig een scherpe snavel hebben. Hoe stom kan je 
zijn? Als ze merken dat hun charge niets uithaalt, gaan 
ze er nog een keer vol in. En nog een keer. 
Onophoudelijk. Mislukte waterkippen zijn het, alle-
maal!
De afgelopen tijd heb ik samen met enkele collega’s 
meerdere malen geprobeerd een nieuwe internationa-
le masteropleiding van de grond te krijgen. De eerste 
moest een master Politics and Society worden. Een in-
ternationale masteropleiding moet wel goed vallen 
want, zo heb ik me laten vertellen, het oprichten van 
internationale opleidingen is een van de speerpunten 
van deze universiteit. Zelf wilden we ook graag een op-
leiding starten die goed aansluit bij ons onderzoek. En 
de studenten waren enthousiast en er klaar voor. Maar 
toch mislukte het vrij snel. Vraag me niet waarom. 
Kom je toch niet achter. 
Maar niet lang getreurd. Janken is voor losers. Dus hup 
snel nog een poging gedaan. Mastertje Culture and 
Society dan maar. Samenwerkingsverbandje met cul-
tuurwetenschappers van de ESHCC gesmeed. 
Vakbeschrijvingen compleet met literatuur geschre-
ven. Papertje voor de ‘positionering in de markt’ erbij. 
Zelfs namen en adressen van geïnteresseerde studen-
ten verzameld. Niets was te dol, maar alles bleek ook 
hier voor niets. Die onderwijsplannen van ons zijn 
kansloos afgeschoten. Hatsikidee, daar ging nummer 
twee. Men dronk een glas, deed een plas en alles bleef 
zoals het was.
Ik ben het behoorlijk beu. Dat mag je best weten. En 
daarom hierbij een ultimatum: Ik doe godverdomme 
nog één poging om wat onderwijs te regelen dat aan-
sluit bij mijn onderzoek. Als dat mislukt, doe ik er nog 
één. Daarna wellicht nog één. En dan houd ik ermee 
op. Misschien.

Bij nader inzien vindt Peter Achterberg, cultuursocio-
loog bij de FSW, meerkoeten sympathieke beestjes. 
Sorry lieve meerkoetjes.

PETER ACHTERBERG

	VAN	DER	SCHOT	

BRIEF

Mobiliteitsbeleid is onrechtvaardig en onacceptabel
BRIEF

Automobilisten pesten op de campus
In EM 18 stond een stuk getiteld ‘Mobiliteitsplan is geen autootje pesten’.  Was het 
maar waar! Erger nog, het mobiliteitsplan is zelfs een slechte zaak voor de universiteit 
als geheel.  
Het mobiliteitsplan is louter gericht op duurzaamheid, en hindert daarbij de hoofd-
functies van de universiteit: onderwijs en onderzoek.  Voor goed onderwijs moeten 
studenten en medewerkers fysiek aanwezig zijn en voor onderzoek is ook kruisbestui-
ving nodig, maar het mobiliteitsplan ontmoedigt om naar de EUR te komen. 
Telewerken en betaald parkeren zullen velen thuis houden, hoopt men. De flexibele 
werktijden houden de EUR aantrekkelijk als werkgever, maar indien thuiswerken een 
nog veel hogere vlucht zou nemen wordt dit contraproductief. Om het autogebruik 
echt terug te dringen moeten men meerdere dagen per week thuiswerken; wanneer 
er dan over publicaties gepraat kan worden mag Joost weten. 
Bovendien is dit slecht personeelsbeleid, want betaald parkeren is natuurlijk wel dege-
lijk automobilisten pesten – het is een stok om ze de auto uit te jagen, terwijl dit het 
vervoersmiddel is waar men het hoogste nut aan ontleent, en er voor vele medewer-
kers weinig goede alternatieven bestaan. Betaald parkeren betekent dat iedere auto-
mobilist zijn werkdag begint en eindigt met een pesthumeur. Daarbovenop is honder-
den euros inleveren ook geen sinecure, zeker voor de lager ingeschaalde medewerkers. 
Menig bedrijf heeft arbeidsonrust gekend over geringere loonsverlagingen.
Tenslotte worden er oneigenlijke argumenten ingezet, zoals de misvattingen dat een 
parkeerplaats 2000 euro zou kosten, en dat de automobilist dat maar moet betalen. 
De automobilist heeft alleen 10 m2 nodig; volgens dezelfde redenering kosten de ten-
nisbanen 7 ton en moet Greening the Campus een miljoenenrekening krijgen voor al-
le groenvoorzieningen op de campus! Dat is natuurlijk onzin. Om te beginnen stuur je 
geen rekeningen voor algemene voorzieningen zoals parkeerplaatsen, zelfs al maakt 
niet iedereen er gebruik van – de campus is beter omdat ze er zijn. Het is onzinnig te 
claimen dat de ene groep de andere subsidieert.  Ten tweede is het bedrag opgebla-
zen: een bovengrondse parkeerplek kost een paar tientjes. Geen enkele automobilist 
heeft om een dure ondergrondse garage gevraagd.
De universiteit misbruikt het mobiliteitsplan voor een politieke agenda (duurzaam-
heid) die botst met haar taken. Als u autogebruik wilt ontmoedigen: er zijn op 13 mei 
2015 verkiezingen, dan kunt u stemmen voor verdere accijnsverhogingen. De EUR 
heeft hierin geen taak, behalve fatsoenlijk personeelsbeleid voeren. Zonder betaald 
parkeren.
 
Dr. Philippe Versijp, universitair docent,  Erasmus School of Economics
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U
niversiteiten hechten steeds meer waar-
de aan ranglijstjes waarin staat hoe ze 
het doen ten opzichte van hun colle-
ga’s. “Rankings zijn belangrijk omdat 
een hoge notering werkt als een mag-

neet”, zegt rector magnificus Henk Schmidt. “Uni-
versiteiten met namen als Cambridge en Harvard 
trekken de beste mensen aan, omdat ze het goed 
doen in de rankings.” 
In het strategiedocument van de Erasmus Univer-
siteit staat dan ook te lezen: Het internationale 

hoger onderwijs wordt competitiever. Toptalent lijkt 
in toenemende mate af te komen op universiteiten 
en scholen met een consistent hoge positie in de 
relevante rankings. Meer dan nu wordt het – op 
alle terreinen – ijken van de universitaire prestaties 
langs de internationale meetlat onderdeel van de 
universitaire praktijk.’
Ook bedrijven kijken in toenemende mate naar ran-
kings als ze willen investeren in onderzoek, merkt 
Wilfred Mijnhardt, Executive Director van het Eras-
mus Research Institute of Management (ERIM), de 

onderzoeksschool van economie en bedrijfskunde. 
“Het is leuk om te kunnen zeggen: wij werken sa-
men met een topuniversiteit. Goed voor het imago.”
Ook veel aankomende studenten letten op rankings 
als ze een universiteit of studie kiezen, weet Jeroen 
Jonkman van onderwijsmarketing en –communi-
catie van de EUR. Vooral voor internationale stu-
denten en studenten die een business school zoeken; 
werkgevers kijken in die branche sterk naar waar 
iemand gestudeerd heeft. Studenten kiezen volgens 
Marianne Schouten (Rotterdam School of Manage-
ment) voor een opleiding met een hoge score. “Maar 
studenten weten ook dat ranglijsten een hulpmiddel 
zijn en zeker niet zaligmakend”, zegt ze. “Het to-
taalplaatje moet goed zijn. Ook de campus, de stad 
en het land waar ze naar toe komen tellen mee.”

Lijstjes versus lijstjes  Maar hoe 
werken die rankings eigenlijk? Bij de meeste ran-
kings wordt een analyse gemaakt van het onderwijs 
of het onderzoek op een universiteit en worden 

Meespelen in de 
Academische Champions League 

De Erasmus Universiteit moet in 2013 meespelen in de academische 
Champions League, met andere woorden: hoog in de universitaire 
rankings staan. Dat is de strategie ‘Thuis in de wereld’ uit 2008. Hoe 
staat de EUR er inmiddels voor? Naar welke rankings wordt precies 
gekeken en waarom zijn ze eigenlijk zo belangrijk?  
 tekst Thessa Lageman beeld Unit20
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verschillende universiteiten met elkaar vergeleken, 
nationaal of internationaal. Soms worden verschil-
lende faculteiten of vakgebieden vergeleken. 
Op de EUR wordt wat betreft onderzoek de meeste 
waarde gehecht aan de CWTS-ranking van het 
Centre for Science and Technology Studies van de 
Universiteit Leiden. De Leidse ranglijst beoordeelt 
het onderzoek van grote universiteiten wereldwijd 
met in de database Web of Science geïndexeerde pu-
blicaties. Volgens de rector is deze ranking betrouw-
baar omdat hij niet door universiteiten te beïnvloe-
den is. De meeste andere rankings zijn deels geba-
seerd op informatie die door de universiteiten zelf 
wordt verschaft. Dat de EUR de laatste jaren wat 
zakt in de CWTS-ranking, komt volgens Schmidt 
niet doordat de kwaliteit van het onderzoek omlaag 
is gegaan, maar omdat andere universiteiten sterker 
stijgen. 
Andere onderzoeksrankings die in de gaten worden 
gehouden zijn de ARWU of Shanghai-ranking van 
het Institute of Higher Education van Shanghai Jiao 
Tong University, de Times Higher Education Sup-
plement (THES) en de QS-ranking (Quacquarelli 
Symonds). 
De Shanghai-ranking richt zich op het aantal (No-
bel)prijzen dat alumni of stafleden van een instel-
ling ooit heeft behaald, en op het aantal citaties per 
onderzoeker en de onderzoeksoutput. Niet de beste 
methode, vindt de rector, omdat universiteiten met 
veel natuurwetenschappen bevoordeeld worden, 
daarin worden de meeste Nobelprijzen vergeven. 
In de rangordening van zowel de THES als QS 
wordt naar onderzoek, onderwijs en reputatie in de 
ogen van derden gekeken, hoewel de analysemetho-
de verschilt. Schmidt: “In de QS-ranking nemen wij 
elk jaar een heel verschillende positie in. Dat neem 
ik niet serieus.” Rankings die zich op andere zaken 
dan citaties baseren, zoals meningen van studenten 
of docenten, vindt hij eigenlijk te subjectief. 
Menno Kok van de directie Onderwijs en Onder-
zoek van het Erasmus MC vindt de waarde van 
wetenschappelijk rankings die zich op andere zaken 
dan citaties richten heel beperkt, omdat niet alle 
universiteiten in staat zijn de gevraagde informatie 
te geven. Dan wordt een schatting gemaakt of 
wordt de universiteit niet meegenomen in de ran-
king. 
Kok: “Alleen lijsten die jarenlang een zelfde analyse 
uitvoeren en partijen niet uitsluiten zijn daarom 
betrouwbaar.” Vergelijkingen tussen universiteiten 
in plaats van vakgebieden of onderzoeksscholen 
hebben eigenlijk niet zoveel zin, vindt hij, omdat 
niet alle universiteiten anders zijn. Voor de EUR 
geldt dat deze universiteit maar een beperkt aantal 
faculteiten heeft. “Het is voetbalclubs met handbal- 
en hockeyclubs vergelijken.”
Volgens Wilfred Mijnhardt van ERIM zijn alle ran-
kings op hun eigen manier selectief: “Je moet ze in 
combinatie met elkaar bekijken om een goed beeld 
te krijgen.” Bovendien, zegt hij, scoort een topuni-
versiteit meestal goed in meerdere rankings tegelijk 
en gedurende meerdere jaren.
Opleidingen worden veelal gerangschikt op ba-

sis van oordelen van studenten en docenten. De 
rankings van de Keuzegids en Elsevier geven een 
oordeel van het onderwijs op Nederlandse hogeron-
derwijsinstellingen. De Keuzegids maakt gebruik 
van beoordelingen van studenten via de Nationale 
Studentenenquête en beoordelingen van experts op 
basis van rapporten van visiterende en beoordelen-
de instanties. De ranking van Elsevier is gebaseerd 
op een selectie van vragen uit de Nationale Studen-
tenenquête en een onderzoek onder hoogleraren en 
universitair hoofddocenten. 
Menno Kok benadrukt de vergankelijkheid van dit 
soort lijstjes. Zo stond het Erasmus MC jarenlang 
in de onderste helft van de de Elsevierranking, wat 
reden tot veel zorg gaf. In de meest recente ranking 
stond het Erasmus MC echter opeens bovenaan, 
terwijl de kwaliteit hetzelfde is gebleven. 
Maar ook de onderzoeksrankings geven niet altijd 
een consistent beeld. In de THES-ranking stond het 
Erasmus MC in 2009 juist bovenaan de lijst van 
Europese academische medische centra op het ge-
bied van klinisch onderzoek en het jaar erna op een 
lagere plaats. De ranglijst bleek in 201 grotendeels 
op andere gegevens te berusten. 
Toch is het voor een opleiding of onderzoeksgroep 
die slecht uit een ranking komt, reden om eens goed 
te kijken wat er misgaat en maatregelen te nemen 
om de kwaliteit te verbeteren. Wat onderzoek betreft 
wordt vooral naar het publicatiegedrag gekeken. 
Onderzoekers worden aangemoedigd en onder-
steund om in tijdschriften te publiceren die veel 
gelezen worden en waaruit veel geciteerd wordt. 
Dat is nodig voor hun loopbaan en om subsidies te 
krijgen, zegt Menno Kok. “Het is het eerste waar 
we naar kijken op het cv van een sollicitant.” 
Bij RSM krijgen onderzoekers die in toptijdschrif-
ten publiceren extra onderzoekstijd. Bang voor te 
hoge werkdruk voor onderzoekers die almaar moe-
ten publiceren lijkt niemand. Marianne Schouten: 
“De prestatiedruk is er toch. Rankings vormen 
juist een extra stimulans.” 

“Het is intern een aansporing om zaken beter te 
gaan doen”, vindt Kok. “En wetenschappers willen 
juist graag dat anderen over hun onderzoek lezen.” 
Het is ook belangrijk voor de medewerkers dat hun 
universiteit of faculteit hoog in de rankings staat, 
denkt Wilfred Mijnhardt, omdat die zich dan trots 
voelen dat ze daar mogen werken.
Naast de voor de EUR belangrijke rankings zijn er 
nog talloze andere ranglijstjes: zoals voor business 
schools of voor de ‘groenste’ universiteit. 
Voor een aantal vakgebieden, zoals Wijsbegeerte, 
Geschiedenis en Recht, geldt dat er geen betrouw-
bare bibliometrische systemen zijn, waardoor er 
moeilijk een ranking gemaakt kan worden. Het 

betreffende onderzoek wordt weinig gepubliceerd in 
tijdschriften die in de Web of Sciencedatabase op-
genomen zijn, waar de CWTS-ranking zich op ba-
seert. “Voor velen van ons is de publicatie van een 
boek nog steeds veel belangrijker dan van een arti-
kel in een tijdschrift”, licht decaan Wiep van Bunge 
van de Filosofiefaculteit toe. En boeken tellen niet 

mee in de rankings. Op dit moment loopt daarom 
een onderzoek om meer inzicht in de prestaties van 
de deze vakgebieden te krijgen.
Net als andere Nederlandse universiteiten zal de 
EUR over een paar jaar wel eens lager uit kunnen 
komen in de internationale rankings vanwege de 
bezuinigingen van het kabinet op het hoger onder-
wijs en onderzoek, vreest Menno Kok. Hij ziet nu 
al dat veel onderzoekers en researchactiviteiten van 
bedrijven uit Nederland vertrekken, vooral naar de 
Verenigde Staten. “Behoorlijk frustrerend. Dood-
zonde ook, want Nederland betaalt wel hun hele 
opleiding, maar profiteert vervolgens niet van hun 
talent.”                                                                           >>

‘Het is als een voetbalclub met een hockey- of 
handbalclub vergelijken’

 ELSEVIER: DE BESTE UNIVERSITEIT 
Volgens hoogleraren en hoofddocenten:
Specialistische universiteiten
1 Universiteit van Tilburg
2 Erasmus Universiteit Rotterdam
3 Universiteit Maastricht
(Wageningen Universiteit ontbreekt: wegens het 
unieke karakter zijn de opleidingen daar moeilijk 
te vergelijken)

ELSEVIER: OPLEIDINGEN AAN DE EUR DIE DE 
BESTE ZIJN IN NEDERLAND 
Volgens studenten: 
Bedrijfskunde/ Bedrijfswetenschappen (samen 
met Groningen en Nijmegen); 
Econometrie en Operational research (samen met 
Maastricht); Fiscale economie (samen met 
Groningen en Tilburg); Geneeskunde (samen met 
Maastricht); Psychologie;  Geschiedenis

Volgens docenten: 
Bedrijfskunde/ Bedrijfswetenschappen; 
Geneeskunde
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Hoe doet de eur het in de ran-
kings?
Helaas is het niet mogelijk om een gemiddelde van 
de verschillende rankings uit te rekenen zodat het 
in een oogopslag duidelijk is waar de EUR staat, 
omdat dus vrijwel elke ranking naar andere zaken 
kijkt en die op andere manieren analyseert. 
Maar ambities zijn er wel geformuleerd in 2008 (zie 
kader), hoewel rector Henk Schmidt toegeeft, dat 
deze niet voor 2013 bij alle opleidingen verwezen-
lijkt zullen zijn.
Lastig blijft ook welke ranking je nu aanhoudt. De 
rector is daar duidelijk in: de CWTS-ranking voor 
onderzoek en de Keuzegids Hoger Onderwijs voor 
onderwijs. Internationale onderwijsrankings be-
staan echter nauwelijks, afgezien misschien van de 
Duitse ranking CHE van Die Zeit. 
Inderdaad weten we niet wat hiervoor een goede 
maat is, zegt Menno Kok van het Erasmus MC, en 
hij vindt het dan ook niet heel verstandig om het 
zo stellig over de top zoveel van Europa te hebben. 
De intentie is ieder geval dat de EUR de allerbeste 
kwaliteit wil leveren, niet alleen in Nederland, ook 
in Europa.
De bacheloropleidingen, zegt Schmidt, zijn al wel 
verbeterd in de afgelopen jaren. Wat de masterop-
leidingen betreft, is dat nog minder het geval. 
Verder zijn er op Woudestein inmiddels al zes on-
derzoeksgroepen die volgens het CWTS tot de top 
5 van Europa behoren op hun vakgebied, vertelt 
Schmidt. Welke dat zijn wil hij echter niet bekend-
maken. Of het gaat lukken om alle faculteiten op 
onderzoeksgebied in de top 3 van Nederland te 
krijgen, weet Schmidt niet. 
Henk Schmidt lacht diplomatiek op de vraag of hij 
kan aangeven wie nu de sterke en zwakke broeders 
zijn binnen de EUR: “Het gaat me even net iets 
te ver om daar op te antwoorden.” Hij legt uit dat 
het bestuur op het moment juist druk bezig is uit 
te zoeken wat de resultaten zijn. “De vakgebieden 
waar het minder goed gaat, krijgen de tijd om zich 

aan te passen. Maar we moeten er eerst goed zicht 
op krijgen.”

Voorlopig moeten we het voor de stand van zaken 
op de EUR doen met de gegevens uit het strategie-
document uit 2008. De onderzoeksgroepen die toen 
al tot de Europese top en in enkele gevallen tot de 
wereldtop behoorden zijn: 
•  Geneeskunde: Cardiovasculair onderzoek, 
 Neurosciences, Genetica/Celbiologie en 
 Oncologie; 
• Economie: econometrie en de groep economie van  
 de gezondheidszorg; 
• Bedrijfskunde: Innovatie; 
• Rechten: Law and Economics; 
• Psychologie: de onderwijspsychologie en de 
 organisatiepsychologie, 
• Wijsbegeerte en Vroeg Moderne Geschiedenis:   
 het Erasmus Center for Early Modern Studies. 

Verder is op de website van het CWTS, vosviewer.
com, een analyse gepubliceerd van het aantal pu-
blicaties per onderzoeksgebied en de impact ervan 
wereldwijd van de EUR, de Universiteit Leiden en 
Delft in de periode 2005-2008. 
Hier is bijvoorbeeld te zien dat er onder andere veel 
gepubliceerd is op de onderzoeksgebieden Cardiac 
& Cardiovascular systems (563 publicaties), Onco-
logie (667) en Business (103). 
Ook is de impact (gemiddeld aantal citaties per 
publicatie) te zien: op gebied van Literatuur zijn 
bijvoorbeeld maar 4 publicaties verschenen, maar 
de impact is met 8,9 ver boven het internationaal 
gemiddelde (wat op 1 ligt); Rechten heeft 7,5 pu-
blicaties uitgebracht en de impact ligt onder het 
gemiddelde, op 0,66. 

AMBITIES VOOR 2013 UIT HET EUR-STRATEGIE-
DOCUMENT ‘THUIS IN DE WERELD’ UIT 2008: 
Onderwijs:
• Al onze Nederlandstalige bacheloropleidingen   
 behoren tot de top 3 van Nederland;
• De Engelstalige bacheloropleidingen IBA en   
 IBEB behoren tot de top 5 in Europa;
• Nederlandstalige masteropleidingen behoren   
 tot de top 3 in Nederland;
• Engelstalige masteropleidingen behoren tot de  
 top 10 in Europa;

Onderzoek: 
• In 2013 behoren ten minste vijf onderzoeks  
 groepen van Woudestein tot de top 5 van   
 Europa in hun vakgebied. 
• In 2013 behoren vijf gebieden van het Erasmus   
 MC tot de top 6 in Europa.
• Alle faculteiten behoren tot de top 3 van   
 Nederland, waarbij Erasmus MC, Economische   
 Wetenschappen en Bedrijfskunde nr 1 zijn in     
Nederland; Economische Wetenschappen   
 en Bedrijfskunde tot de top 10 van Europa be  
 horen; Geneeskunde tot de top 7 van Europa   
 behoort.

Het strategiedocument ‘Thuis in de wereld’ is te 
lezen op: www.eur.nl/eur/missie_strategie 

World universities top 500:  Leiden Ranking

Positie Nederlandse Universiteiten

60 Erasmus Universiteit Rotterdam

85 Vrije Universiteit Amsterdam

91 Universiteit Leiden

92 TU Delft

96 Universiteit van Amsterdam

99 Universiteit Utrecht

118 Radboud Universiteit Nijmegen

120 Rijksuniversiteit Groningen

122 Wageningen Universiteit

127 Universiteit Maastricht

Bron: CWTS, Leiden/Leiden Ranking 2010
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M
et een beetje online zoekwerk zijn ze zo gevonden: 
zomerstages. Twee maanden lang kennismaken 
met het advocatenvak, meewerken aan een ma-
nagementrapportage voor een grote kennisinstel-
ling of een tijdje de promotie verzorgen voor een 

muziekbedrijf – er zijn genoeg opties. Wie er door het jaar heen 
geen tijd voor heeft – de kosten voor studievertraging beginnen 

flink op te lopen – kan een zomerstage overwegen. In landen met 
een competitieve studiecultuur, zoals de Verenigde Staten, is het 
veel gewoner dat studenten de vaak lange zomervakantie gebrui-
ken om hun kansen op een goede masteropleiding of baan te ver-
groten. 
Hier lijkt het ook steeds vaker te gebeuren, alleen al door de econo-
mische tegenspoed. Het is een kwestie van vraag en aanbod:     >> 

Zomerstages steeds populairder
Achter de bar staan in een gezellige bruine kroeg, orderpicken in een groot maga-
zijn, donateurs werven voor het goede doel... Veel studenten hebben in de zomer 
een baantje dat niets met hun opleiding te maken heeft. Maar het kan ook anders: 
loop een zomerstage!                                            tekst HOP, Marie-Louise Schonewille illustratie Bas van der Schot 
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met stageplaatsen kunnen bedrijven hun loonkosten drukken 
en bovendien nieuw talent ontdekken, terwijl studenten dank-
zij zo’n extra stage na hun afstuderen sneller een baan zullen 
vinden. 

Interessante bijbaan  Geld verdienen is welis-
waar het belangrijkste motief om te werken, maar volgens de 
Studentenmonitor groeit het aantal studenten met een inhou-
delijk interessante bijbaan. Steeds vaker noemen ze als motief 
dat hun bijbaan aansluit bij hun opleiding en dat die hun car-
rièrekansen vergroot.
“Gewoon bijbeunen”, zegt de Nijmeegse tweedejaars econo-
miestudent Daan Röttger (19) als hij terugdenkt aan de va-
kantiebaantjes die hij de afgelopen jaren had. “Niet iets om 
op je cv te zetten.” Hij besloot het roer om te gooien en meldde 
zich onlangs bij de Nijmeegse vestiging van stagebemidde-
laar Integrand voor een zomerstage. Het liefst vindt hij die bij 
een investeringsbank. “Dat ik minder verdien of wat verder 
moet reizen neem ik voor lief. Wat telt is dat ik straks beter 
weet welke richting ik op wil met mijn studie en m’n carrière.” 
Röttger is niet de enige die er zo over denkt. In mei schreven 
zich bij Integrand Nederland vierhonderd studenten in, twee 
keer zoveel als in mei vorig jaar. Een flink deel van hen is op 
zoek naar een zomerstage, weet bestuurslid Elmar Visser. 
Ook IT-multinational IBM – bijnaam Big Blue – merkt dat. Er 
melden zich jaarlijks twee- tot driehonderd studenten voor het 
zomerstageprogramma Extreme Blue. Het twaalf weken du-
rende programma gaat dit jaar voor de achtste keer van start, 
vertelt programmamanager Tom Verhoeven. Na een forse se-
lectieprocedure blijven er twintig studenten over, die in groep-
jes van vier aan de slag gaan met een opdracht voor een klant 
van IBM. Ook trainingen maken deel uit van het programma. 
Het bedrijf zoekt voornamelijk studenten van bedrijfskunde- 
en IT-richtingen, of op het snijvlak van die twee. En ook stu-
denten die een andere opleiding volgen, maar bewezen affini-
teit met IT hebben, maken een kans. “Dat is juist interes-
sant”, vindt Verhoeven. IBM ziet het programma als middel 
om studenten kennis te laten maken met het bedrijf, maar ook 
voor het aantrekken van talent. 
Visser van Integrand kan dat beamen: “Kleine bedrijven heb-
ben vaak een specifieke opdracht of probleem waarvoor ze een 
student zoeken om het op te lossen. Bijvoorbeeld door hem 
onderzoek te laten doen. Middelgrote bedrijven hebben stagi-
airs vaak nodig om de afwezigheid van vaste medewerkers te 
compenseren. En veel grote bedrijven gebruiken hun stages 
als wervingsinstrument.”

Snuffelen  Vooral voor universitaire studenten, die 
doorgaans weinig stageruimte in hun programma hebben, is 
het leerzaam om mee te maken hoe het er in de praktijk aan 
toegaat bij een bedrijf of instelling. Daan Röttger: “Mijn stu-
die economie kent in principe geen stageperiode. Wel kan ik 
mijn vrije studieruimte ervoor gebruiken, maar die duurt 
maar twee maanden. Dat is nogal kort, want de stages waar 

Zomerstagiair in Roemenië
Ruth van de Pol (21) is derdejaarsstudent geschie-
denis. Deze zomer gaat ze lesgeven in Boekarest, 
Roemenië. 

“Ik was op zoek naar een stage in het buitenland, 
het liefst in Oost-Europa. Maar doordat ik twee 
studies volg (geschiedenis aan de EUR en onder-
wijskunde aan de UvA), had ik er tijdens het colle-
gejaar geen tijd voor. Daarom heb ik besloten om 
in de zomer stage te gaan lopen, van eind juni tot 
eind augustus. 
In Boekarest ga ik lesgeven aan jongeren die daar 
een summer program volgen en bijna, of net klaar 
zijn met hun middelbare school. Dit doen ze vrij-
willig, om aan hun algemene competenties te 
werken en hun Engels te verbeteren. Voordat ik 
begin met lesgeven krijg ik zelf een training van 
een week, waarin wordt uitgelegd wat ik alle-
maal moet doen. 
Mijn stage heb ik gevonden via Aiesec, een orga-
nisatie in Rotterdam die gerund wordt door stu-
denten. Ze bieden heel veel stages aan over de 
hele wereld, ideaal dus als je in het buitenland 
stage wilt lopen. Het feit dat ik mijn stage in de 
zomer doe, voegt denk ik niet heel veel extra’s toe 
aan mijn cv, maar ik heb er wel ontzettend veel 
zin in.” BK

Zomerstagiair bij sportketen
Kiril Denev (23 jaar), Masterstudent Finance & 
Investments (RSM), loopt momenteel stage bij 
Foot Locker en heeft daar de verantwoordelijk-
heid voor een eigen project.

“De belangrijkste motivatie om voor een zomer-
stage te kiezen was, dat ik nauwelijks relevante 
werkervaring heb. Daarom besteed ik mijn zomer 
liever nuttig, in plaats van de hele zomer op het 
strand te liggen. Foot Locker geeft me de kans om 
een kijkje in de keuken te nemen van een groot 
bedrijf en te zien of het wel bij me past. Foot 
Locker is een belangrijke vertegenwoordiger bin-
nen de branche. Hierdoor is het dus niet alleen 
goed voor de werkervaring, maar ook een mooie 
aanvulling op mijn cv.
Ik heb het heel erg naar mijn zin. Niet alleen zijn 
de collega’s gezellig, ook de werkzaamheden be-
vallen prima. Foot Locker heeft me de verant-
woordelijkheid gegeven voor een eigen project 
waar ik veel van leer, dus het levert me veel op. Ik 
onderzoek in hoeverre er binnen Europa een 
markt is voor gift cards. Eigenlijk is er maar één 
nadeel: ik heb het nu heel druk. 
Voor mijn studie moet ik nog een vak afronden 
en mijn masterthesis schrijven, terwijl ik daar-
naast vier dagen per week kwijt ben aan de sta-
ge. Dat zorgt nu even voor stress, maar gelukkig 
is dat binnenkort achter de rug.” MvB
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ik in geïnteresseerd ben duren langer. Daarom begin ik vast 
in de zomer. Doe ik dat niet, dan loop ik tijdens het collegejaar 
vertraging op.” 
Ook bij Stichting Burger duren stages minimaal drie maan-
den. De stichting is een non-profitorganisatie gericht op het 
versterken van maatschappelijke cohesie en participatie, en 
heeft onder andere Radio Politiek en Café Politiek onder haar 
hoede. De organisatie weet in overleg altijd wel een mouw te 
passen aan de stageduur, vertelt voorzitter Dirk-Jan Keijser. 
“Dan spreken we bijvoorbeeld een voortraject af, waarin de 
student eerst een maand lang één dag in de week komt ‘snuf-
felen’.”
Stichting Burger draait voor minstens de helft van haar acti-
viteiten op het werk van stagiairs, zegt Keijser. “In de zomer 
is het rustig en hebben we tijd om op activiteiten terug te kij-
ken en nieuwe voor te bereiden. Als bijvoorbeeld een Kamer-

lid tijdens het parlementaire jaar het idee van een cultuurlote-
rij oppert, duikt een stagiair van ons daar in de zomer op.” 

Niet te geloven  Werkervaring is uiteraard het 
voornaamste voordeel van een zomerstage voor studenten. Of 
ze daar straks ook een baan aan overhouden? Student Daan 
Röttger hoopt van wel: “Voor veel bedrijven is dit natuurlijk 
wel een manier om aan goede mensen te komen, dus die over-
weging speelt zeker mee.” Tom Verhoeven van IBM beaamt: 
“Bij ons gebeurt het zeker dat zomerstagiairs later in dienst 
treden bij IBM. “Maar er zijn er ook genoeg die daarna verder 
willen studeren of die naar het buitenland vertrekken.”
Omdat Stichting Burger voornamelijk met vrijwilligers werkt, 
kunnen stagiairs daar niet rekenen op een vaste baan. Maar 
stagiairs leggen ook contact met organisaties waarmee de 
stichting samenwerkt voor debatten, congressen en inter-
views. “Ze ontmoeten bijzonder veel mensen”, aldus voorzit-
ter Dirk-Jan Keijser. “De eerste stagiair die ik hier had rond-
lopen, had zoveel interviews met politici gedaan, dat de orga-
nisatie waarbij hij later solliciteerde het niet geloofde. Daar 
hebben we de sollicitatiecommissie echt van moeten overtui-
gen.” 

Werkervaring is 
uiteraard het grootste 
voordeel van een 
zomerstage voor 
studenten

Zomerstagiair bij de bank
Martijn Douven (22) is masterstudent economie. 
In de zomer van 2009 liep hij stage bij ABN Amro. 

“In de zomervakantie tussen mijn tweede en der-
de bachelorjaar heb ik stage gelopen bij ABN 
Amro. Ik wilde iets extra’s toevoegen aan mijn cv 
en mezelf aantrekkelijker maken op de arbeids-
markt. De financiële crisis was net uitgebroken, 
met als gevolg een hele krappe arbeidsmarkt. 
Door een zomerstage te volgen hoopte ik tijdens 
sollicitaties mijn cv net dat extra zetje te kunnen 
geven, waardoor bedrijven uiteindelijk bij mij uit 
zouden komen. 
Mijn stage heb ik via Integrand gevonden, een 
bemiddelingsbureau tussen studenten en stage-
verleners. Zij zoeken niet alleen een stageplek 
voor je, maar begeleiden je ook intensief. Zo hel-
pen ze je bijvoorbeeld een cv en sollicitatiebrief 
op te stellen. Hier ben ik zelf niet zo bedreven in, 
dus dat was erg fijn. 
Bij ABN Amro heb ik een marktonderzoek uitge-
voerd. Ik moest de branches in kaart brengen die 
nog niet getroffen waren door de financiële crisis 
en waar gemakkelijk een lening aan te verstrek-
ken was. Vervolgens moest ik uitzoeken wat de 
klant wilde door enquêtes af te nemen. 
Als ik terugkijk heb ik heel veel aan mijn zomer-
stage gehad. Ik heb kunnen zien hoe het eraan 
toe gaat in het bankwereldje en een kijkje mogen 
nemen in de keuken. Het was een hele leerzame 
ervaring.” BK
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N
ergens is de situatie zo nijpend als aan de 
Erasmus School of Law (ESL). Van de zeshon-
derd studenten die zich jaarlijks aanmelden 
voor een rechtenstudie heeft slechts 20 pro-
cent na vier jaar een bachelorbul. Drie jaar 

later is de helft van de totale instroom nog steeds niet afge-
studeerd. En tot overmaat van ramp bungelen de Rotter-
damse juristen al jaren onderaan de academische ranglijs-
ten. “Als we niets doen, kunnen we onze faculteit over een 
paar jaar wel opdoeken”, zegt decaan Maarten Kroeze.
Als het aan Kroeze en onderwijsdecaan Suzan Stoter ligt, 
stoppen studenten met hun bijbaantje, gaan ze minder 
stappen en storten ze zich veertig uur per week op hun 
studie. Om dat voor elkaar te krijgen staat een trits aan 
maatregelen op stapel: invoering van probleemgestuurd 
onderwijs (PGO), geen herkansingen meer, een bindend 
studieadvies van 60 punten, compensatiemogelijkheden 
en het hele jaar hetzelfde rooster. Vanaf 1 september 2012 
volgen studenten gedurende vijf weken één vak, waarvoor 
ze in groepjes van tien, aan de hand van het PGO-stap-
penschema, zelf de leerdoelen bepalen. De plannen passen 
in een universiteitsbrede nadruk op rendementen, een dis-
cussie die aangezwengeld is door rector magnificus Henk 
Schmidt en urgent geworden door de langstudeerplannen 
van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Studenten moeten ‘aan 
de bal gehouden worden’, zoals dat in beleidstaal heet. 
Niks vrijheid-blijheid. Doorstuderen en na vier jaar je di-
ploma halen. Student blij, universiteit blij, dat is het idee.

Rechten wil de beste opleiding van Nederland worden. Is 
dat reëel?  Maarten Kroeze: “Wij zitten nu aan de onder-
kant. Volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs is het zelfs 
beter om Rotterdam te mijden. Maar uit de ranglijsten 
blijkt ook dat de verschillen tussen de faculteiten vrij klein 
zijn. Ik denk dat het plan zoals het er nu ligt tot een enor-
me stijging zal leiden. Uit onderzoek blijkt dat studenten 
probleemgestuurd onderwijs veel leuker vinden. En als je 
meer plezier hebt in je studie, klim je vanzelf omhoog.”
Suzan Stoter: “Het is een groot winstpunt dat studenten 
met dit systeem beter geëquipeerd zijn voor de arbeids-

markt. Leerdoelen worden geformuleerd aan de hand van 
een concrete casus en studenten verdelen daarbij zelf de 
rollen. Die vaardigheden zitten nu nog niet systematisch 
in de opleiding, maar heb je wel nodig als je bij een advo-
catenkantoor of in de adviesbranche gaat werken.”
Kroeze: “Je leert een vergadering leiden, feedback geven, 
notuleren, kritiek ontvangen, advies geven; we hebben 
heel duidelijk geformuleerd wat studenten moeten kunnen 
en hoe we ze dat kunnen leren.”

Waarom heeft het zo lang geduurd tot er actie onder-
nomen werd?  Kroeze: “Je ziet dat dit soort maatregelen 
pas van de grond komt bij een externe prikkel, of die nu 
politiek of financieel is. Op dit moment is de nood hoog. 
Als we zo doorgaan hebben we over vijf jaar een tekort van 
drie miljoen euro. Dat zijn dertig, misschien wel veertig 
fulltime arbeidsplaatsen (fte’s) die je moet wegbezuinigen. 
We hebben het geluk dat het College van Bestuur de om-
wenteling wil betalen. Anders was het hier uitgedraaid op 
een reorganisatie. Dan was het onderwijs niet kleinschali-
ger geworden, maar juist grootschaliger.”
Maar er is nu toch ook sprake van een reorganisatie? U 

Studenten moeten 
aan de bal gehouden 
worden

MAARTEN KROEZE (1970) is decaan 
van de Erasmus School of Law sinds 
1 februari 2009 en hoogleraar 
Ondernemingsrecht. Hij studeerde 
in Utrecht en promoveerde op com-
pensatieregelingen voor gedupeer-
de aandeelhouders. Hij was onder-
zoeksdecaan en beheerder van de 
Rotterdamse capgroep Privaatrecht.

SUZAN STOTER (1970) is onderwijs-
decaan van de Erasmus School of 
Law, wetenschappelijk directeur van 
het Center for Law & Innovation en 
bijzonder hoogleraar Recht en 
Innovatie. Ze studeerde rechten aan 
de Universiteit van Amsterdam en 
promoveerde daar op belangenaf-
wegingen door de wetgever. Ze 
werkte onder meer als jurist op het 
ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. 

De noodlijdende Erasmus School of Law gooit het roer om. 
Kleinschalig onderwijs moet het zorgenkindje van de Erasmus 
Universiteit aan betere rendementen helpen. Bestuurders 
Maarten Kroeze en Suzan Stoter over hun avontuur: ‘Studen-
ten gaan hun eigen bedrijfje runnen.’ 

tekst Geert Maarse en Lindemarie Jongste  fotografie Ronald van den Heerik
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gaat studentassistenten inzetten voor universitair do-
centen.  Kroeze: “Wetenschappelijk docenten. We willen 
gaan samenwerken met de beroepspraktijk. In totaal heb-
ben we 23 tijdelijke fte’s nodig. Net afgestudeerde juristen, 
stagiairs van een advocatenkantoor, vrouwen of mannen 
met een gezin die in de advocatuur hebben gewerkt en die 
het iets rustiger aan willen doen – waarom zouden die   >> 
geen parttime onderwijs kunnen geven? De academische 
staf gaat niet op die kleine groepen zitten, maar zal zich 
vooral over de voorbereiding ontfermen. Op termijn zul-
len we minder universitair docenten hebben en zal er iets 
minder onderzoek gedaan worden. Op dit moment is er 
niemand die voor zijn baan hoeft te vrezen. Maar het is 
waar: een nieuwe opbouw van het bacheloronderwijs zal 
leiden tot andere taken voor het personeel.”

De werkdruk is al hoog, bleek uit een rapport van de ar-
beidsinspectie. Wordt dat nu erger?  Stoter: “Ik denk dat 
dit juist een kans is om dat probleem aan te pakken. We 
gaan mensen niet meer belasten voor dit kleinschalige on-
derwijs. De huidige werkdruk is erg hoog, dat zie ik ook. 
Maar dat komt vooral omdat iemand 900 tentamens moet 

nakijken, waarvan de helft dan ook nog eens herkanst 
wordt. De faculteit is een beetje uit zijn voegen gegroeid. 
Vakcoördinatoren krijgen honderden mails en hebben 
daardoor het gevoel dat ze het leerproces niet kunnen be-
heersen. Door de basis weer op orde te brengen, hopen we 
de ruis uit het systeem te halen.”

Wat studie-uitval betreft spant de rechtenstudent de 
kroon. Hoe komt dat?  Kroeze: “De Rotterdamse rech-
tenopleiding is een regionale studie. Voor economie of be-
drijfskunde komen ze uit het hele land. Daarnaast hebben 
wij heel veel eerstegeneratiestudenten, waarvan de ouders 
niet hebben gestudeerd. Maar het is heel makkelijk om te 
zeggen dat het aan de populatie ligt, want daar verander 
je op korte termijn weinig aan. Wij steken de hand liever in 
eigen boezem.”
Stoter: “We delen studenten al in aan de hand van hun 
vooropleiding: de vwo’ers, de hbo’ers met een propedeuse 
en studenten die al een opleiding achter de rug hebben  – 
ze komen terecht in een eigen groep. Dat levert over de 
gehele linie betere resultaten op.”                                       
Kroeze: “Je bent geneigd om iedereen bij elkaar te         >>

Maarten Kroeze (l) en Suzan Stoter

WAT VINDEN ANDERE 
UNIVERSITEITEN?
Carel Stolker, decaan van de rechten-
faculteit in Leiden – de bakermat van 
de juridische opleiding – noemt het 
‘ontzettend stoer’ dat de ESL het on-
derwijs zo drastisch hervormt. Maar 
kanttekeningen zijn er ook. Hoe leg 
je uit dat je iemand voor een basis-
vak een onvoldoende laat halen? En 
hoe weet je zeker dat probleemge-
stuurd onderwijs zijn hoge kosten te-
rugverdient? “Je moet vooraf vrij ze-
ker weten dat het gaat werken. Tien 
studenten per groep, zoals Kroeze 
voorstelt, lijkt mij aan de lage kant, 
want er vallen er altijd een paar uit 
en er zitten er een paar tussen die 
minder goed met elkaar overweg 
kunnen. Mijn favoriete groepsom-
vang is daarom twintig studenten.” 
Stolker voelt er weinig voor om    >> 
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Vacature Studentmedewerker
Het Erasmus Topsport Bureau ondersteunt 
topsporters aan de Erasmus Universiteit 
met het combineren van studie en top-
sport. Als studentmedewerker heb je 
affiniteit met (top)sport en beschik je over 
communicatieve vaardigheden. 

De werkzaamheden bestaan uit het 
faciliteren van studie-, sportfacilitaire, 
en financiële ondersteuning. 
Ook bestaat de mogelijkheid om zelf ac-
tief bezig te zijn met het ontwikkelen van 
nieuwe aspecten om de ondersteuning 
voor topsporters te verbeteren. 

Vind jij het leuk om met verschillende par-
tijen samen te werken om het topsportkli-
maat op de universiteit zo optimaal moge-
lijk te maken en ben je minimaal 
een jaar beschikbaar vanaf 
1 augustus (ongeveer 8 uur per week)?

Stuur vóór 26 juni je sollicitatie en CV 
naar ETB, topsport@erasmussport.nl 
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zetten, maar dan raken de zwakken ondergesneeuwd en 
missen de sterke studenten tegenspraak. Scheiding druist 
tegen elk gevoel in, maar het werkt beter voor iedereen.”

In het onderwijsplan van de faculteit wordt gesproken 
over ‘volledig compensatoir toetsen’ in het eerste jaar. 
Wat betekent dat?  Kroeze: “De enige eis is dat je aan het 
einde van de rit gemiddeld minstens een zes staat. Je kunt 
niet meer zakken of slagen voor een tentamen. Maar dat 
is een wens. We zijn nog aan het kijken hoe we dat kunnen 
bewerkstelligen. Voordat je het weet koppen de media: ‘In 
Rotterdam kun je met een twee afstuderen.’ Terwijl het 
gemiddelde van een aantal toetsen veel beter weergeeft 
hoe goed iemand presteert. Er zit in toetsing een enorme 
onbetrouwbaarheidsmarge. Die kun je wegnemen met 
een herkansing. Maar dat is weer een incentive om uit te 
stellen. Er zijn een hoop onderwijskundige argumenten 

vóór compensatoir toetsen. Er is eigenlijk maar één serieus 
argument tegen, en dat is dat hele goede studenten bij het 
laatste vak zouden kunnen zeggen: ik doe niets meer, want 
ik heb mijn punten al binnen.”

Naast de kleinschaligheid wordt probleemgestuurd on-
derwijs onder meer getypeerd door aanwezigheidsplicht. 
Is dat niet schools?  Kroeze: “Ik geloof niet zo in de tegen-
stelling schools-academisch. Het academische karakter 
heeft veel meer te maken met het niveau van de discussies 
die gevoerd worden, de diepgang die je bereikt, de vragen 
die je studenten laat uitzoeken. Wat wij moeten constate-
ren is dat onze studenten, als we ze helemaal vrij laten, op 
grote schaal de mist in gaan.”

Stoter: “Voor de klas gaan staan en dan zeggen wat de ant-
woorden op de vragen hadden moeten zijn, dat is schools. 
Het systeem dat wij voor ogen hebben kantelt die manier 
van doceren en gaat er vanuit dat studenten zelf op zoek 
gaan naar de relevante informatie. Ze gaan een soort eigen 
bedrijfje runnen. De groepjes waarin ze werken noemen 
we law firms. We willen een beroep doen op de intrinsieke 
motivatie, waardoor de aanwezigheidsplicht, die nu heel 
erg benadrukt wordt, straks helemaal geen issue meer is.”
Kroeze: “We zijn in het Britse York geweest, waar ze al 
op deze manier werken. Het groepsproces houdt de boel 
daar bij elkaar. Het is net teamsport. Je denkt: ik moet er 
bij zijn. Het enige probleem is: wij mogen niet selecteren, 
wat in Engeland wel kan. Iedereen kan zich in Nederland 
aanmelden.”

Is het de bedoeling dat de zwakkere studenten binnen-
boord gehouden worden? Of worden ze gepusht om zich 
voor 1 februari uit te schrijven?  Kroeze: “Als we de indruk 
hebben dat ze het niet kunnen, dat laatste. Maar anders 
zullen we iemand alle begeleiding bieden. Het vervelende 
is dat we per groep vrij goed weten hoe mensen presteren, 
maar dat we niet kunnen selecteren aan de poort. Het zou 
heerlijk zijn als we op een gegeven moment kunnen zeg-

gen: we laten alleen vwo’ers en top-hbo’ers toe.”

De veranderingen worden pas vanaf 1 september 2012 
stapsgewijs doorgevoerd. Dan duurt het toch nog jaren 
voor je hier de vruchten van plukt?  Kroeze: “De situatie 
is pas in 2020 genormaliseerd.”
Stoter: “Maar voor die tijd zijn er al verbeteringen zicht-
baar. We hebben nu al compensatoir toetsen ingevoerd, de 
groepen worden al op vooropleiding ingedeeld, de vaar-
dighedengroepen draaien. Docenten moeten merken dat 
ze andere studenten in hun groep krijgen. Er wordt nu nog 
veel geklaagd over gebrekkige voorbereiding en motivatie, 
maar daar komt verandering in. Dat vertaalt zich direct in 
meer werkplezier.” 
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‘Het zou heerlijk zijn als we kunnen zeggen: 
we laten alleen vwo’ers en top-hbo’ers toe’

zijn studenten slechts één vak tege-
lijkertijd te geven. Op de middelbare 
school volgen scholieren allerlei vak-
ken naast elkaar zonder problemen. 
Het zou raar zijn als ze dat niet meer 
kunnen als ze gaan studeren, rede-
neert de decaan. “Bedenk wel dat za-
ken straks in de wereld van de advo-
catuur ook door elkaar heen lopen.” 
Paul Bovend'Eert, decaan van de 
rechtenfaculteit in Nijmegen – die al 
jaren de ranglijsten aanvoert – biedt 
bewust geen probleemgestuurd on-
derwijs aan. Hij kan zich goed vinden 
in de aanwezigheidsplicht en de ac-
tieve participatie, maar uitgangs-
punt moet volgens hem een deskun-
dige docent zijn die begeleidt en sti-
muleert.
De Nijmeegse rechtenopleiding han-
teert het klassieke universitaire mo-
del. Gedurende veertien weken vol-
gen studenten drie of vier vakken te-
gelijk, zodat ook de samenhang tus-
sen de onderwerpen behandeld kan 
worden. Eén vak loopt zelfs het hele 
jaar door. Nijmeegse studenten krij-
gen pas komend collegejaar te ma-
ken met het bindend studieadvies 
dat in Rotterdam al jaren bestaat, en 
volgend jaar dus opgeschroefd wordt 
naar 60 punten. Riskant, noemt 
Bovend’Eert deze ongekende verho-
ging. “Dit zou studenten kunnen af-
schrikken, terwijl rechten juist voor 
velen een onbekende studie is waar-
voor je hen in het eerste jaar enthou-
siast moet zien te maken.”



INHOUD	

‘The most fundamen-
tal characteristic of 

our institutions is the 
necessity to preserve 
the institution itself’

Elfde stelling van Firat Bilgel in zijn 
proefschrift The Law and Economics of 

Organ Procurement. Een Rechtseconomische 
Analyse van Orgaanverkrijging.

Tijdens het schrijven van zijn proefschrift, 
las Bilgel werk van Jacque Fresco. Dit re-
sulteerde in zijn laatste stelling. “Er zijn 

veel verschillende instellingen in ons leven, in de 
figuurlijke zin van het woord bijvoorbeeld familie. 
Maar er zijn ook politieke instellingen die erop 
gericht zijn een groep rijke mensen als heersers te 
houden, en er zijn religieuze instellingen ter be-
scherming van de religie met al haar doctrines en 
dogma’s. Het gemeenschappelijke kenmerk van 
deze instellingen is de noodzaak om zichzelf  
te handhaven.” 
Hoewel Bilgel de stelling in eerste instantie niet 
aan zijn proefschrift toevoegde omdat het niets 
over orgaantekort zegt, ziet hij nu wel een samen-
hang. “Ik denk dat de stelling goed past bij het 
permanente karakter van orgaantekort, er zijn 
immers bepaalde medische en politieke instellin-
gen die het tekort afdwingen omdat ze er baat  
bij hebben.” 
Bilgel volgde het European Doctorate in Law and 
Economics-programma aan de Erasmus Universi-
teit. Momenteel solliciteert hij in Turkije naar een 
baan als universitair docent. BK

In de dikke darm zitten 
tienduizendmiljard bacte-
riën, legt hoogleraar Experi-
mentele Gastro-enterologie 
Maikel Peppelenbosch 
enthousiast uit. “Een enorm 
vieze, drukke boel.” 

Hij vindt menselijke darmen zo boeiend 
dat hij er zijn specialisatie van maakte. 
Vorige maand sprak hij zijn oratie uit met 
de titel ‘Van anus tot kanis’.
Hij laat een paar plaatjes van de lussen 
van de dunne darm zien. Elk onderdeel 
heeft cellen met verschillende functies. 
“Een wonder.” Het is een uniek orgaan, 
zegt hij, want het vernieuwt zich elke twee 
dagen. De toxische stoffen die naar bin-
nen komen, zorgen voor slijtage. Veruit de 
meeste bacteriën die in de darm zitten, zijn 
onschadelijk en die worden dan ook met 
rust gelaten door ons immuunsysteem, 
terwijl een salmonellabacterie wel aan-

gevallen wordt. Mensen die gestrest zijn, 
krijgen eerder buikklachten. Dat is getest, 
vertelt de hoogleraar, door proefpersonen 
te laten bungeejumpen. Het immuunsy-
steem om infecties tegen te gaan wordt 
door stress onderdrukt. Drankjes als 
Yakult en Danone doen volgens hem wel 
wat, maar zijn niet zo sterk – hij gebruikt 
ze zelf nooit. Peppelenbosch heeft het dan 
ook niet nodig, want hij heeft eigenlijk 
nooit darmproblemen. Toen hij pas voor 
zijn werk naar India ging, lette hij wel op 
wat hij binnenkreeg: geen kraanwater, 
rauwe producten, ei, en ijs. Heel af en toe 
levert zijn onderzoek een doorbraak op, 
zoals een paar jaar geleden met de ziekte 
van Crohn (chronische ontstekingsziekte 
van het darmstelsel). Peppelenbosch hielp 
mee aan het ontwikkelen van een behan-
delmethode waar de patiënten goed op 
reageerden. “Ik vind concrete resultaten 
belangrijk, mensen echt gezonder te kun-
nen maken.”  TL

Bent u ook een geïnspireerde onderzoeker? 
Mail naar lageman@em.eur.nl 
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Op bezoek bij je roots
De huidige president van de Verenigde Staten, Barack 
Obama, verbindt via zijn voorouders vier continen-
ten: Afrika, Amerika, Europa en Azië. Zijn grootvader, 
Hussein Onyango Obama (1895- 1979), werkte als kok 
voor missionarissen in Oost-Afrika. Hij vocht tijdens 
de Eerste Wereldoorlog aan de kant van de Britten 
tegen de Duitsers in Duits Oost-Afrika (het huidige 
Tanzania). Zijn vader Barack Hussein Obama Sr. is in 
1936 geboren in Kenia en stierf in 1982 bij een auto-
ongeluk in Nairobi. Hij leerde de moeder van Barack 
kennen als uitwisselingsstudent op het East-West 
Center van de University of Hawaï. Obama heeft zijn 
vader nauwelijks gekend, want zijn ouders scheid-
den toen hij twee jaar was. Zijn vader vervolgde zijn 
studie in Massachusetts voordat hij terugging naar 
Kenia. 
De moeder van Obama speelde een grotere rol in 
zijn leven. Stanley Ann Dunham was een in Amerika 
geboren, blanke vrouw en een gepromoveerd an-
tropologe. Zij wist wat alle antropologen weten: dat 
je een land en andere cultuur het best leert kennen 
door verliefd te worden op haar inwoners. Eerst werd 
ze verliefd op Baracks vader en daarna op een Javaan. 
Uit beide huwelijken kreeg zij kinderen, maar ze was 
niet in staat ze zelf te verzorgen. Zoals bekend werd 
Obama vooral opgevoed door zijn grootmoeder van 
moeders kant, Madelyn Lee Payne Dunham. Barack 
werd daarmee deel van een gezin waar men niet ge-
loofde in drank, kaarten en dansen. Wat een opgave 
moet het geweest zijn voor dit blanke conservatieve 
gezin om de zwarte zoon van je dochter op te voeden 
in het Amerika van de jaren zestig en zeventig. 
Barack heeft in de afgelopen twee jaar zijn (inmiddels 
overleden) grootmoeder bezocht in Hawaï, hij was 
bij familie van zijn stiefvader in Indonesië en onlangs 
bezocht hij het Ierse dorpje Moneygall. Hier woonde 
de Ierse schoenlapper Falmputh Kearney die in de ne-
gentiende eeuw migreerde naar Amerika en trouwde 
met de Amerikaanse Charlotte Holoway. Zij zijn de 
overgrootouders van Obama aan moeders kant.
In mijn colleges heb ik eerstejaars geschiedenis-
studenten vaak een stamboom laten maken. De 
familiegeschiedenis van voornamelijk de autochtone 
studenten is zelden zo exotisch als die van Barack 
Obama. Toch blijkt nogal eens dat de voorouders in 
de 17e en 18e eeuw uit Duitsland of Frankrijk komen. 
In sommige gevallen zit er onverwacht gekleurd 
bloed in de familie, als blijkt dat een van de voorou-
ders ook in de voormalige koloniën actief is geweest. 
De gekleurde nakomelingen worden wel zichtbaar 
in de stamboom, maar zijn vaak vergeten binnen de 
families van de studenten. Het zou goed zijn als deze 
studenten – net als Barack - letterlijk op bezoek gaan 
bij hun roots. De wereld is dichterbij dan je denkt, en 
je familie is verder weg dan je had verwacht.

Gijsbert Oonk is universitair hoofddocent 
Geschiedenis van Afrika en Azië

INHOUD

GIJSBERT OONK
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In elk nummer 
vraagt EM een 

EUR-medewerker 
om een uitgaan-

stip. Marlite 
Halbertsma is 

hoogleraar Kunst- 
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schappen aan de 
ESHCC en tipt de 
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‘Sisi & Wilhelm II’ 
(mede door haar 

georganiseerd). 
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Gluren bij de buren

Waar gaat de tentoonstelling over? 
“Over Sisi en Wilhelm II, twee keizer-
lijke grootheden aan het einde van 
de negentiende eeuw, die hun grote 
fascinatie voor de Griekse oudheid 
deelden. De tentoonstelling vertelt 
over het leven van deze twee figu-
ren.”

Wat is er allemaal te zien? “Vorstin 
Sisi liet ooit een buitenhuis bouwen 
op Corfu: het Achilleion, waar zij ie-
der jaar kwam. Nadat zij het huis 
verkocht had, heeft het een tijd leeg-
gestaan, waarna Wilhelm het in 
1907 kocht. De tentoonstelling toont 
onder meer voorwerpen en meubels 
uit het Achilleion en verschillende 
persoonlijke verzamelstukken van 
Sisi en Wilhelm. Een bijzonder stuk is 
de badmantel van Sisi.

Waar komt uw fascinatie voor Sisi 
vandaan? “Eigenlijk is het allemaal 
begonnen met Wilhelm II, het Achil-
leion en zijn fascinatie voor de Griek-
se oudheid. Alle know how over deze 
keizer was binnen handbereik, in het 
Nederlandse Huis Doorn. Vervolgens 
gingen we verder terug in de tijd en 
kwamen we uit bij Sisi.”  IW

De tentoonstelling ‘Sisi & Wilhelm II’ is 
nog tot 11 september te zien in het Rijks-
museum van Oudheden te Leiden.
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Leiden 
Geboren en getogen Leidenaar Hidde de 
Vries studeert momenteel in Groningen, 
maar kent zijn geliefde geboortestad op 
zijn duimpje. Leiden is volgens De Vries 
een typische studentenstad vanwege 
de Universiteit Leiden, die al jaren hoog 
staat aangeschreven. Daarnaast geven 
de vele terrassen, activiteiten en feesten 
de stad dat typische studentenkarakter. 
Willem-Alexander is niet voor niets juist 
in Leiden tot ‘Prins Pils’ gekroond.
Wanneer straks de zomer officieel aan-
breekt en alle colleges en tentamens 
achter de rug zijn, heb je als student 
plotseling zeeën van tijd. Een avondje 
stappen hoeft zich dan niet alleen 
meer tot het weekend te beperken. De 
Vries tipt de Leidse discotheek NEXT, 
op de Langebrug. Deze gezellige tent is 
volgens hem momenteel helemaal hot 
en je kunt er iedere dag van de week 
terecht voor een goed avondje stappen. 
Daarnaast worden er volgens De Vries 
regelmatig feesten gegeven in danssa-
lon in Casa, dé studentendiscotheek van 
Leiden aan de Lammersmarkt. Iedere 
donderdag is er studentenavond en 
betaal je op vertoon van je collegekaart 
slechts vier euro entree. Op de donder-
dag programmeert in Casa sinds jaar en 
dag studentenavond De Hitsalon en kun 
je de hele nacht dansen op vette platen 
uit de jaren zeventig en tachtig, in the 
mix met platen van nu.

Veel Leidse terrassen zitten pal aan de 
gezellige grachten. Op de Hoogstraat, 
in het hart van Leiden – daar waar de 
Oude en de Nieuwe Rijn samenstromen 
en waar de stad ooit is ontstaan – bevin-
den zich een aantal unieke historische 
kelders. In acht van deze kelders, die 
vroeger deel uitmaakten van een onder-
gronds stelsel van kerkers, is café Annie’s 
Verjaardag gevestigd. Bij Annie’s ben je 
volgens De Vries aan het juiste adres 
voor een drankje met een prachtig uit-
zicht over het water en de langsvarende 
bootjes. 
Voor een betaalbare studentenhap ver-
wijst De Vries ons door naar Donatello’s 
aan de Haarlemmerstraat. Het is mis-
schien niet bijster origineel, maar wel 
lekker, en ook niet onbelangrijk: goed-
koop. Donatello’s formule bestaat uit 
een combinatie van de klassieke en mo-
derne Italiaanse keuken, voor aantrek-
kelijke prijzen. Een culinaire tip van De 
Vries: de Pizza Tropicana met een biertje.
Leiden is een echte museumstad met 
belangrijke musea als Naturalis, het 
Rijksmuseum van Oudheden en het Mu-
seum Volkenkunde. Voor wie minder met 
musea heeft, is Café Barrera een aanra-
der – een begrip onder de Leidenaren. In 
dit café, dat al sinds 1968 bestaat, zijn 
scènes van de beroemde film ‘Soldaat 
van Oranje’ opgenomen. Leuk detail is 
dat onze kroonprins hier vroeger regel-
matig een broodje kwam eten.  >>

In Rotterdam is het prima vertoeven. Maar voor wie deze zomer ook wel 
eens iets anders wil proberen, zijn de historische studentensteden Delft 
en Leiden een goed alternatief. EM vroeg twee kenners uit deze steden 
naar hun favoriete plekken voor een hapje, een drankje en een snufje 
cultuur.

Keizers 
in Leiden

Leiden
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Sofie Sofie (19) is eerstejaars bedrijfskunde en krijgt de loodgieter op bezoek.
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De huisbaas had eerst nog zijn best 
gedaan om Sofie en haar huisgenoten 
af te poeieren. Wat kon er nou zo 

ernstig zijn aan een lekkage dat het niet even 
tot na het weekend kon wachten? Pas toen 
Laurens, de huisgenoot die dit soort dingen 
altijd regelde, met zijn iPhone een paar foto’s 
van kromgetrokken sierpleister en druipende 
traptreden had gestuurd, ging die ouwe 
chagrijn overstag. Hij zou wel een mannetje 
sturen. Maar ze moesten er niet op rekenen 
dat het probleem meteen verholpen werd. 
Natuurlijk meneer… 
Dank u wel meneer…
Eikel.
Het mannetje was een vent van zeker 
honderd kilo. Sofie had opengedaan. Hij was 
de vijftig dik gepasseerd en had een onver-
valst Rotterdams accent. Op de trap naar de 
badkamer was hij zo intens buiten adem 
geraakt dat Sofie oprecht bang was geweest 
dat hij in elkaar zou storten. Vervolgens had 
hij vijf minuten staan mopperen. Over de trap, 
over de weg hier naartoe, over de huisbaas die 
hem te vroeg belde en te laat betaalde. Mooi 
dat hij geen koffie kreeg.
“Hier is al een tijdje niets aan gedaan zeker?”, 
vroeg de man, toen hij zich met zichtbare 

moeite op zijn hurken liet zakken en het 
douchegordijn opzij maaide. 
Sofie had geen flauw idee, maar zei niets 
omdat de man niet de indruk wekte dat hij op 
een antwoord zat te wachten. Hij was van het 
type dat buitenlanders overal de schuld van 
gaf. Hij noemde haar ‘mevrouwtje’. 
“Ik kom veel bij mensen thuis hoor”, ging hij 
door, “maar nergens is het zo smerig als bij 
studenten. Ze denken: het zal mijn tijd wel 
duren. U moest eens weten wat er allemaal 
uit die afvoer komt. Tampons, schroeven, 
bierdopjes – ik heb zelfs een keer een paar 
goudvissen teruggevonden. 
Daar waren ze mee in bad 
geweest. Goudvissen!”
Sofie kreeg een veront-
waardigde blik toegewor-
pen, alsof zij het was 
geweest die de beesten 
eigenhandig doorgespoeld 
had. Had zij weer, zo’n 
ouwehoer. Alsof ze niets 
beters te doen had. Ze 
moest vanavond voor het 
eerst werken bij een 
restaurant om de hoek, en 
voor die tijd wilde ze haar 

haren nog even goed wassen. Eigenlijk had ze 
ook nog bij de schoenmaker langs willen 
gaan voor haar bruine laarzen, maar dat ging 
ze zeker niet meer redden.
De man had ondertussen een enorme 
schroevendraaier in de spleet tussen de 
douchebak en de tegelmuur gezet. De muur 
golfde. Sofie wilde er wat van zeggen, maar 
toen ze zijn aandacht had, schudde hij woest 
zijn hoofd en gebaarde dat ze een paar 
stappen achteruit moest doen. (wordt vervolgd)    
Aflevering gemist? Ga naar EM online

Delft
Met de aanwezigheid van de Technische Uni-
versiteit en het onderzoeksinstituut TNO staat 
Delft vooral bekend als kennisstad. Maar met 
haar gezellige grachtjes, overvolle terrassen 
en ontelbare kroegen en restaurants verdient 
zij ook zeker de status van studentenstad. 
Tamim Wakili studeert bedrijfskunde aan de 
EUR en heeft zelf jaren in Delft gewoond. Vol-
gens hem is het centrum van Delft vooral in 
de zomermaanden bruisend, en hij is er dan 
ook regelmatig te vinden. De gezelligste cafés 

en terrassen bevinden zich volgens Wakili op 
het mooiste plein van Delft: de Beestenmarkt. 
Vroeger was het plein de plaats voor de Delftse 
veemarkten, waar boeren uit het Westland 
hun vee toonden en verkochten. Tegenwoordig 
is het een uitgaanscentrum dat zomers een 
groot publiek trekt. Volgens vele Delftenaren 
is Kobus Kuch de leukste tent op het plein. Het 
café staat vooral bekend om de zelfgemaakte 
appeltaart, de lekkerste van Nederland. Iedere 
maand staat er bovendien een andere bier-
soort op de wisseltap en je kunt er terecht 
voor een goede en betaalbare studentenhap. 
Eveneens goedkoop, maar vooral ook heel snel, 
eet je bij Dailywok, op de Oude Langendijk. Hier 
haal je een verse wokmaaltijd to go, of schuif 
je aan voor een menu. Voor slechts vier euro 
bestel je al een volledige maaltijd. Wakili tipt 
de Teriyaki. 
Cafés zijn er in overvloed, maar in Delft vind je 
niet veel discotheken. Speakers aan de Burgwal 
is de bekendste. De club heeft twee zalen, voor 
één van deze zalen hoef je geen entree te beta-
len. Ideaal dus om een avondje goedkoop uit te 
gaan en pils te drinken. Iets wat menig student 
hier volgens Wakili dan ook veelvuldig doet. 
Voor de andere zaal is de entreeprijs verschil-

lend. Echte feestbeesten kunnen hun lol op in 
discotheek en feestcafé Tijdloos aan de Krom-
straat. Het heersende motto: het leven is één 
groot feest. Need we say more?
Voor een beetje cultuur zit je goed in Delft. Het 
Delftse Marktplein is één van de grootste his-
torische marktpleinen van Europa. Dit plein is 
zomers uitermate geschikt om een terrasje te 
pikken. Ook het Delftse museumaanbod biedt 
veel mogelijkheden. Wakili raadt aan om mu-
seum Het Prinsenhof zeker eens te bezoeken. 
Het museum vertelt het verhaal van de Tach-
tigjarige Oorlog en is de plek waar Willem van 
Oranje in 1584 vermoord werd. 
Delft kent verschillende winkelgebieden, maar 
shoppen kun je voor de gelegenheid ook op 
een van de vele markten in de binnenstad. 
Iedere week zijn er verschillende markten, met 
onder meer bloemen, kunst, antiek, boeken en 
curiosa. Het wordt door sommigen misschien 
nog gezien als oubollig, maar Delfts blauw mag 
tegenwoordig weer gezien worden. Rondom de 
Markt zitten verschillende galeries waar nog te 
zien is hoe het typische blauwwitte aardewerk 
geproduceerd wordt en waar je nog ambach-
telijk gemaakt hedendaags Delfts blauw kunt 
kopen.  IW

Delft
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Het is langzamerhand een begrip aan het worden: het HEMA-ontbijt. 
Slechts 1 euro voor een overcomplete start van de dag. Croissant, jam, 
stokbrood, bacon en koffie of thee. What’s the catch? Je moet er op tijd je 
bed voor uit. En een beetje HEMA-proof zijn.  

HEMA 
(centrum)

Beursplein 2

Elke ochtend tussen 
9 en 10 voor 1 euro 

ontbijt

Studentikoosheid: 7
Sfeer: 6

Sjanskansen: 8

Het mag deze zomer: vloekende felle kleuren samen in één 
outfit. Colour blocking, ofwel het dragen en combineren van 
grote vlakken in opzichtige en heldere kleuren, is momenteel 
een van de meest aanwezige trends op de catwalk, zowel voor 
mannen als vrouwen. Ook op de campus wordt door mode-
liefhebbers naar hartelust geëxperimenteerd met kleur. Rood 
met paars en oranje met groen; in de wereld van colour bloc-
king is niets te gek. Een paar tips voor enthousiastelingen die 
meteen aan de slag willen: combineer alleen kleuren met een 
uitgesproken tint – dus geen pastel en printjes – en combineer 
je felgekleurde items met zwarte basics.  IW

Smitse Fest 
Aan het einde van het college-
jaar en aan het begin van de 
zomervakantie organiseert Eras-
mus Cultuur voor de tweede keer 
een slotfeest op het terras van 
café In de Smitse. Met optredens 

van Pangea, Cookie and the Crunch, de nichtjes Van 
Wanrooy, de Erasmus Dance Company en anderen.
Donderdag 9 juni van 17.00 tot 20.00 uur
Terras voor Café In de Smitse, T-gebouw

Pubquiz 
De laatste van dit seizoen.
Dinsdag 14 juni van 17.30 tot 18.30 
uur. Café In de Smitse, T-gebouw

Denkcafé: De grote dictatorshow
Journalist Marten Blankesteijn 
schreef samen met Irene de 
Zwaan het boek De Grote Dicta-
tortour waarin zij verslag doen 
van hun reis door twaalf dictatu-
ren. Marten Blankensteijn wordt 
geïnterviewd over zijn avonturen 
en gaat vervolgens in gesprek 
met politicoloog Paul Aarts.

Woensdag 15 juni van 20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam 

Denkcafé: Nederland wordt Oosters
Nederland en andere Westerse 
landen lijken steeds meer Oos-
terse trekken te krijgen. Colin 
Campbell legt in zijn fascine-
rende boek The Easternization of 
the West uit hoe dat komt (door 
ontwikkelingen in de Westerse 
cultuur zelf) en gaat in debat 

met critici, waaronder Stine Jensen.
Maandag 20 juni van 20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

Meer informatie? www.eur.nl/sgec
Alle programma’s zijn gratis toegankelijk tenzij 
anders vermeld.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

UIT/GAAN
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Hot: colour blocking
GESPOT OP DE CAMPUS

Ontbijten voor 1 euro: écht HEMA

Zo’n aanbieding trekt natuurlijk een hoop volk. Aan het einde van de roltrap 
naar de eerste verdieping is het linea recta aansluiten in een lange rij. Die telt 
op deze dinsdagochtend zo’n twintig vroege vogels. Ach ja, voor zo’n goedkoop 
ontbijt moet je natuurlijk wel wat over hebben. Om te beginnen vóór tien uur 
aanwezig zijn.
De bordjes met verse ontbijtjes worden aan de lopende band klaargezet. Elk 
bordje is identiek: croissant, kuipje aardbeienjam, stokbroodje met omelet en 
een (toegegeven, nogal ieniemienie) stukje bacon. Verderop staan wat kopjes 
koffie op een warmhoudplaat te dampen. Dat is jammer, want daardoor wordt 
de prima koffie – uit een espressomachine – een beetje afgeserveerd als twee-
derangs bakkie pleur. Maar goed, niet zeuren. Het kost tenslotte maar een euro. 
En thee is ook een mogelijkheid. 
Bij IKEA kon het al langer: goedkoop ontbijten. Maar dat is voor de meeste 
mensen wel een heel stuk van het woon-studeerverkeer afwijken, en het ge-
vaar is levensgroot dat je met een hele tas vol Zweedse frötsels thuiskomt. Ter-
wijl de HEMA gewoon centraal gelegen is en de HEMA heeft nog een bijko-
mend voordeel: je kunt er goed studeren. Een paradijs voor antropologen. Het is 
verrassend om te zien wat voor unieke verzameling mensen hier samenkomt. 
Groepen jonge moeders met hun kroost, rijke zakenmannen, ‘Henk en Ingrid’, 
opvallend veel Chinese mannen, enkele bejaarden en een aantal slimme zwer-
vers. En een hoop studenten. Er ontbreekt misschien nog een WiFi-netwerk, 
maar op zich kan HEMA de concurrentie met de UB prima aan. Ik ben kennelijk 
niet de enige die het potentieel van de HEMA als studeerkamer-op-afstand 
heeft ontdekt. Af en toe wordt er – zoals het een echte studieruimte betaamt – 
zelfs geflirt. Helaas wordt de romantiek continu onderbroken door het eeuwige 
HEMA-deuntje met weer een spetterende aanbieding. Maar goed, ze moeten 
die ontbijtjes natuurlijk ook ergens mee terugverdienen.  TdL (foto: MdG)
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Personalia en interne mede-
delingen, voor Erasmus 
Magazine/EM Online, kunt 
u sturen naar:
service@em.eur.nl
Nadere informatie? 
Bel 010-4081115.

PERSONALIA
Professor Louis Emmerij 
rector van het International 
Institute of Social Studies 
(ISS) in de periode 1976 – 
1985, heeft op 29 april  een 
van de hoogste Koninklijke 
Onderscheidingen ontvan-
gen voor zijn werk in inter-
nationale samenwerking. 
Hij is een van de weinigen 
die een onderscheiding als 
‘Commandeur in de Orde 
van Oranje Nassau’ heeft 
mogen ontvangen.

Prof.dr. Jan Peter Balkenende, 
voormalig minister-presi-
dent van Nederland, thans 
hoogleraar Governance, In-
stitutions and Internationa-

lisation in de Erasmus 
School of Law en de Eras-
mus School of Economics, 
en partner bij Ernst & 
Young, heeft op zondag 22 
mei 2011 een eredoctoraat 
ontvangen van de Hofstra 
University (New York). On-
der anderen Dwight D. Ei-
senhower (in 1950), dr. Mar-
tin Luther King jr. (in 1965) 
Harry F. Guggenheim (in 
1967), Alfred Heineken (in 
1996) en Bill Clinton (in 
2005) gingen hem voor.

Prof.dr. Pearl Dykstra, hoog-
leraar Empirische sociologie 
en verwantschapsdemogra-
fie bij de Faculteit der Socia-
le Wetenschappen is be-
noemd tot vice-president 
van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van We-
tenschappen (KNAW). Zij is 
benoemd voor vier jaar.

Prof. dr. Michael G. Faure 
LLM, hoogleraar Compara-
tive Private Law and Econo-
mics aan de Erasmus School 
of Law (ESL), is gekozen tot 
lid van de Koninklijke Ne-
derlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).

Prof.dr. Philip Hans Franses, 
hoogleraar Toegepaste eco-
nometrie en hoogleraar 
Marketing research aan de 
Erasmus School of Econo-
mics (ESE), is gekozen tot lid 
van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van We-
tenschappen (KNAW). 

Prof. mr. dr. M.J. (Marnix) 
van Ginneken is per 1 mei 
2011 benoemd tot hoogle-
raar Internationaal onder-
nemingsrecht, in het bijzon-
der International corporate 
governance, aan de Eras-
mus School of Law.

Professor dr. Mohamed Salih 
is per 1 september 2011 voor 
drie jaar benoemd tot De-
puty Rector Research Affairs 
bij het International Institu-
te of Social Studies of Eras-
mus University Rotterdam 
(ISS) in Den Haag. Moha-
med Salih is thans professor 
Ontwikkelingspolitiek bij 
het Institute of Social Stu-
dies in Den Haag en bij de 
opleiding Politicologie aan 
de Universiteit Leiden.

Feike Sijbesma, alumnus of 
Rotterdam School of Ma-
nagement, Erasmus Univer-
sity, and member of the 
RSM Advisory Board RSM 
and royal DSM CEO, has re-
ceived the annual George 
Washington Carver Award 
for Innovation in Industrial 
Biotechnology during the 
2011 World Congress on In-
dustrial Biotechnology and 
Bioprocessing. 

Prof.dr. Jaap Verweij, hoog-
leraar Interne oncologie aan 
het Erasmus MC is gekozen 
tot lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).
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Op jacht naar kwaliteit
Wegens groei van onze praktijk, 
uitbreiding van onze dienstverlenende 
producten en activiteiten zijn wij op zoek 
naar kwaliteit.

Op ons kantoor aan de Straatweg 124 
hebben wij de volgende vacature 
beschikbaar:

Juridisch secretaresse 
bij voorkeur een rechtenstudent met 

interesse voor de advocatuur
Sollicitaties met uitgebreide CV kunnen 
gericht worden aan: 
Van Sikkelerus en Ray advocaten
t.a.v. dhr. D.W.J. van Sikkelerus
Postbus 4353
3006 AJ Rotterdam

Of per e-mail: info@vsradvocaten.nl 
website: www.vsradvocaten.nl

Hotel van Walsum *** aan de Mathenesserlaan 
is op zoek naar

enthousiaste studenten
voor de nacht van dinsdag op woensdag en voor 

de nacht van donderdag op vrijdag.
De functie nachtreceptionist bestaat o.a. uit bar- en

receptiewerkzaamheden.
Kan je goed zelfstandig werken stuur dan je reactie

met CV naar antonvandam@hotelvanwalsum.nl
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A Chinese with orange skiing goggles hops 
on his bike. Is he part of this? If you have been 
en route with the stoic guide of theater group 
ZUUR, you won’t be so sure anymore what 
is real and what is part of the act. ZUUR 
performed on four evenings at the end of May 
on Campus Woudestein. The play was made 
especially for students and employees.
Your perception has been altered after seeing 
a number of brief solo sketches. The girl who 
walks on coffee and has an ambivalent relation 
with her vanished sister. The other girls who 
are eagerly awaited for by students who had 
fallen in love after only one meeting. Or could 
it be only one girl, are they one and the same? 

Which ever the case, the desire remains and 
the waiting continues. Meanwhile you are 
cruising through the campus, assisted by an 
audio guide that leads you to places more 
frequented by rats than humans. The fact that 
the campus looks like an apocalyptic movie set 
heightens the uncanny feel to it all. A stressed 
out student counts and jots down everything, 
from early till late. People passing by, bicycles, 
cars; nothing escapes her vigilant eye and 
reliable pen. Slowly but surely we begin to 
realize that maybe we are part of the search for 
the mysterious girl. The final encounter is with 
a girl. Is she part of this experience?  
(text and photo: RvdH)

Dutch remains 
lingua franca in 
University Council
Losing by a margin of three votes, the Latvian 
Kristaps Matusevics will not cause a discussion to 
arise whether the lingua franca in the University 
Council should be other than Dutch. EM wrote in 
March that the Council didn’t have a plan yet for a 
scenario when an elected member speaks English, 
but no Dutch. Either all members would have to 
speak English or the new member would have to 
learn Dutch. This is not an issue anymore – at least 
until the next elections. MvB

Round trip campus tantalizes senses
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Four languages, 
excluding Dutch
Sarah Kilian recently joined the massive 
ranks of students employed in telephone 
surveying and is currently working as a call 
agent for GDCC, Global Data Collection 
Company. 
Looking for a job proves difficult for all 
international students, for obvious reasons. 
Sarah notes that it was really difficult to 
find a job when she doesn’t speak Dutch 
(speaking four other languages didn’t help), 
and having relied on websites to find a job 
for over a year. She finally found employment 
through a friend. ‘The job is really annoying, 
frustrating and boring.’ Just imagine sitting 
at your cubicle for hours at a time, calling 
people who mostly hang up on you. Yet, 
Sarah notes that the job pays quite nice, and 
that’s the main reason she puts up with it. 
‘If you need money or want to work, start 
by looking online or by approaching fellow 
students to see where they work.’
 
Start at the bottom
Mireille Broekhuizen is the manager of the 
on-campus Tempo-Team employment agency 
and explains that international students do 
come to the agency, mainly motivated by 
money. ‘The student doesn’t often know what 
kind of job he is looking for. We do the best 

we can to match the student to a company 
and that is a challenge.’ Mireille says that it’s 
likely for a non-Dutch speaker to get a job 
in a call centre, or in the logistics in the port. 
‘It’s easy to find a job when you are prepared 
to work with your hands and that’s the type 
of job we suggest for the first-year students. 
In the second and third year, when you 
want to improve your CV and get the job in 
combination with your study, then you have 
to work harder to find it.’ Mireille suggests to 
start looking for a job in your social network 
and by asking others who already have a 
job. ’The most logical step to take when 
you want to find a job in Holland is to go to 
international companies. You can start at the 
bottom working with your hands, and then 
improve in your function and pay over time.’ 
Or, opt for any of the countless positions for 
English speakers on campus, as professor 
assistants, doing administrational work, or in 
the library. 

Make it easier for your 
parents
’I wanted to get a job to make things easier 

Business-As-Usual
Term end.  What a great moment.  Time to plan for the 
summer holidays and the delay thinking about the new 
school year.  At this time of year, we all need rest, sunshine 
and fun (we’re just as students).
Yet last night I received an e-news update that caught 
my eye and made me lose my breath: “Worst ever carbon 
emissions leave climate on the brink”.  
Worst ever?  On the brink?  On the brink of what?  This 
doesn’t sound like a nice introduction to my summer ho-
lidays.  After grading student papers, I don’t really want to 
think about another difficult matter, especially one that is 
so serious.
But burying your head in the sand doesn’t make a problem 
go away.  We need to use information when we receive it, 
even if we would prefer a cocktail.  (For those of you tired 
of doom and gloom, please add in a catchy soundtrack to 
the following update):
On 30 May, 2011, the International Energy Agency released 
a report on the World Energy Outline indicating that “CO2 
emissions reach[ed] a record high in 2010; 80% of pro-
jected 2020 emissions from the power sector are already 
locked in.”  Furthermore, they warned that the “Prospect of 
limiting the global increase in temperature to 2ºC is get-
ting bleaker.”  
The IEA is not a radical NGO, or a doomsday cult. They 
are an independent organization linked to the OECD and 
founded in 1974 to deal with potential energy (e.g.,) oil 
shocks.  IEA members include major OECD governments. 
According to Dr. Birol, Chief Economist for the IEA, “This 
significant increase in CO2 emissions and the locking in of 
future emissions due to infrastructure investments repre-
sent a serious setback to our hopes of limiting the global 
rise in temperature to no more than 2ºC.” 
What this really means is that despite everything we 
know about climate science, and despite every agreement 
signed by global politicians, we are not dealing with the 
problem.  And in fact, we are making it worse, much worse.  
“Our latest estimates are another wake-up call”, said Dr 
Birol continued. “The world has edged incredibly close to 
the level of emissions that should not be reached until 
2020 if the 2ºC target is to be attained.” At a 2ºC tempe-
rature rise, it will not be easy to plan summer holidays.  
There will be too many extreme weather events, droughts 
and fires.
A disaster catches people’s attention, especially if they’re 
caught in it.  A worrying medical test also catches people’s 
attention, even if it may not be lethal.  But an impending 
disaster often seems boring, or someone else’s problem.  
When things crumble, people become alert.  While alert-
ness during a crisis can help you escape in the moment, it 
is risky: escape options may be limited or impossible.  
So pay attention now to the IEA.  Business-As-Usual is NOT 
an option. Take the summer holiday to have fun, collect 
your energy, and realize that come September, we have to 
change the world.

Professor Gail Whiteman, www.erim.eur.nl/scr

International students might be starting 
to think what to do in the summer. Go 
back home, or travelling or taking sum-
mer courses? Yet, some might choose to 
get a job. Extra income, valuable expe-
rience, and Dutch communication skills. 
Some tips from international students 
and career professionals. 
text Martina Danelaite
photo Rotterdam Imagebank

Insider’s guide to getting a job   in HollandGail Whiteman

Dorianne van Schaijk is the career advisor 
of Erasmus University and she is the first 
stepping stone on the students’ way 
to employment. She notes that overall 
international students are very motivated to 
study, work and succeed, but have difficulty 
in finding a job.  ’Start by looking at yourself, 
your personality, qualities, and skills and try 
to find a company that fits your profile. To 
apply to a job is to sell yourself. You can’t do 
that if you don’t know yourself, and what 
your strengths and weaknesses are.’ Dorianne 
explains that it doesn’t matter what kind of 
job you start in. What is important is that 

you can show your future employer that you 
have work experience in the Netherlands, 
it shows that you are willing to work. Some 
sort of work is better than no work.’ Another 
path one can take is volunteering, which 
also shows your willingness to participate 
in the Dutch society and is a terrific way 
to learn Dutch. Dorianne tells to all of the 
students that they have much more to offer 
than their study. ’Market your international 
background because it is a big advantage over 
the Dutch students. Also, learn Dutch because 
it makes it so much easier to find a job and to 
communicate with your colleagues.’

Market your international background
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Summer of Festivals!
One could call the coming weeks a 
Summer of Festivals. There is a great 
variety of cultural and social events  
awaiting you. The Zomer Zondagen 
in the Euromast Park, Poetry 
International Festival and Musica 
Republica are just the some of 
upcoming Things to do you can look 
forward to.

Zomer Zondagen
The Euromast Park, right next to the 
Erasmus Medical Center, will 
transform into an artistic picnic place 
nearly every Sunday the coming 
weeks. The Zomer Zondagen is a 
festival which takes place on Sundays 
from the 12th of June until the 10th of 
July, open to everyone. All you need 
to do is bring your own blanket, pick 
a nice spot in the fresh green grass 
and enjoy the relaxed atmosphere. 
The local bands playing their songs 
and theater groups performing open 
air acts all over the park guarantee an 
entertaining environment. 
www.zomerzondagen.nl

Poetry International Festival
Since 1970 the Poetry International 
Society organizes a festival before the 
summer, bringing together poets 
from all over the globe. This years 
topic Chaos & Order promises 
controversial opinions, critical poems 
and profound discussions with input 
from poets from China, Israel, USA, 
Tunisia, Kazakhstan, and several 
other countries. The 42nd festival, 
taking place from the 14th until the 
19th of June, invites all friends of the 
fine art of poetry as well as anyone 
interested in widening their 
perspective and looking for an 
entertaining, but also provocative 
evening program. www.poetry.nl

De Parade
This festival lasts from the middle of 
June until the middle of August. 
However it will not stay at one place 
but move from city to city throughout 
the summer. The starting point is on 
the 16th of June right here in the 

center of Rotterdam next to the NAi. 
For 10 days there will be workshops, 
dance classes, concerts, podium 
discussions, and various other 
performances. Keep it in mind! When 
you are cycling through the city in the 
coming weeks drop by. Maybe you 
will be inspired and learn to dance or 
you might just enjoy a nice summer 
evening with friends listening to live 
music. www.deparade.nl

Musica Republica
Musica Republica is a large-scale 
open air dance event hosting 45 
national and international DJs. There 
will be various dance music styles 
from house, urban, minimal to 
electric playing on 4 different stages. 
After an early start at 13:00 o’clock 
each of the stages will launch its 
musical party, promising a great 
variety of sounds. It takes place on 
Saturday the 18th of June in the 
Sidelingepark. However as the 
Sidelingepark lies a little outside 
Rotterdam, namely in Overschie, it 
might be of advantage to check out 
the website for the detailed route in 
advance so you don’t get lost on your 
way. In case you get tired of all the 
dancing, there are lounges, belly 
dancers, water pipes, and cocktail 
bars on the festival grounds that 
promise a great party even outside 
the dance areas. 
www.musicarepublica.nl

Hidden Gardens
Only few student houses are blessed 
with a garden. Some consider it a 
curse, always in need of attention and 
causing lots of work while others 
couldn’t live without it. Even better, 
some people in Rotterdam consider 
their garden their hobby. After 
putting much effort into their green 
oasis it is just natural that they are 
happy to share the beauty of their 
creations with everyone. Therefore 
the Hidden Gardens weekend is 
organized once a year. More than 100 
private gardens, nourished 
throughout the years, are accessible 

to the public on the 18th and 19th of 
June. There are various garden tour 
paths to take in each part of the city. 
Enjoy the beauty of the cooperation 
between nature and mankind in form 
of the beautiful hidden gardens of 
Rotterdam. The website has more 
information and pictures of what you 
can expect in the different districts of 
the city. www.verborgentuinen.nl

Day of Architecture
The 25th of June will be one of the 
most spectacular days of this year. 
The Society of Dutch Architects 
invites the public to view Rotterdam’s 
most spectacular buildings. Often the 
high rise and fancy designed towers 
forming the skyline are inaccessible, 
but in order to let everyone enjoy the 
amazing beauty of this city, this Day 
of Architecture was introduced. In 
addition to the fancy high rise 
buildings you will also be invited to 
visit some of Rotterdam’s famous 
architecture offices in order to learn 
more about the subject and the 
impact of their work. All over the city 
bicycle routes will guide you along 
old and modern buildings that 
characterize this city. Use the chance 
to see Rotterdam from perspectives 
that are usually exclusive to a few 
lucky ones.  www.airfoundation.nl

Nelson Mandela Festival
On June 26th, the Nelson Mandela 
Festival will take place at the 
Afrikaanderpark. The festival is said 
to be ‘the most colorful festival in 
Rotterdam’, referring to the great 
variety of artists performing. From 
13:00 o’clock onwards the podium 
will host bands from abroad as well 
as from Rotterdam. Furthermore 
there will be workshops for different 
dance styles like Breakdance, 
Capoeira or Ashakarin, a traditional 
Suriname dance, free for everyone 
interested. Use the exciting 
opportunities offered by this festival 
of cultural diversity. 
www.nelsonmandelafestival.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

for my parents and because living 
in Rotterdam is quite financially 
demanding’, says Maja Vaškoviová. 
She sent her CV and registered with 
fifteen student employment agencies, 
yet none of them helped her. ’There 
were no stressful interviews, nor 
long application processes, because 
everyone rejected me before the 
process really began.’ If you only 
speak English, Maja predicts that it 
will be near impossible to find a job, 
yet the situation is similar everywhere. 
’If you cannot speak Slovak, it will 
be difficult to find a job in Slovakia.’ 
Luckily, a friend helped Maja get her 
job in the restaurant. ’I work at Bazar, 
an international restaurant in the city 
centre. I like my job and even though 
the pay is not really high for young 
people, it still gets me some money. 
If you’ve got good time management 
skills and are willing to sacrifice some 
of your free time, you can manage 
both, your study and a job.’ 

Develop 
professional skills
Matija Dukic likes the independence 
that his work brings, but also the 
money. Multiple times he hits the 
’sorry, we don’t have jobs for non-
Dutch speaking people’ wall, leaving 
his CV in agencies, feeling as if the 
battle, ’if not the whole war’, was 
already lost. Yet, ’the actual process of 
looking for a job, and going through 
all the pain of doing that is a central 
issue and a valuable experience for 
the future’. Accidently, he came across 
GDCC, just like Sarah, and a few 
days away from him sending his CV 
and application letter, he was invited 
to the training day and then started 
working. ’I work as a call agent, and 
I call other companies in both my 
native languages and in English, 
mostly on projects of the European 
Commission. I like working there, 
because it develops professional 
business communication skills, and 
the pay is a nice ego-boost, because 
I can practically finance myself 
independently’. So far Matija didn’t 
have to compromise his sleep to cope 
with both his work and studies, but 
’an important thing to realise is that 
the university should be a priority 
above work, and then you simply act 
accordingly.’  

EM INTERNATIONAL 

Insider’s guide to getting a job   in Holland



Elfahmi el Bouazati 

Wishful thinking
Vroeger was alles beter. Vroeger was het rozengeur 
en maneschijn. Vroeger waren er nog diehard stu-
denten: boekenwurmen die 24 uur per dag 7 dagen 
per week kennis opsnoven, en zelfs geen genoegen 
namen met het kunnen opdreunen van voetnoten. 
Nu moeten universiteiten het stellen met stu-
dieschuwe betweters. In dit soort retrospectieve 
bewoordingen hebben onderwijsbestuurders de 
afgelopen weken hun zorgen uitgesproken over de 
‘deplorabele’ studieprestaties van studenten. 
Men verlangt van een student dat hij minimaal 40 
uur per week neust in het voorgeschreven studie-
materiaal. De schamele 20 uur die een student nu 
aan zijn studie schenkt, is een academische titel 
onwaardig. Idealiter behoort de student van maan-
dag tot vrijdag te blokken, zo jammert men. Om de 
daad bij het woord te voegen, bungelt het zwaard 
van Damocles vanaf volgend collegejaar boven het 
hoofd van sommige eerstejaars. Wie na 10 maanden 
die 60 studiepunten niet heeft weten binnen te 
halen, wordt eruitgebonjourd. Opmerkelijk dat wan-
neer bestuurders het spoor bijster zijn, zij steevast 
hysterisch opteren voor een zero-tolerance assimi-
latieaanpak. Klaarblijkelijk zijn we noodwendig ver-
zeild geraakt in een intergenerationele tango tussen 
moderniteit en traditionaliteit, tussen nostalgische 
en realistische referentiekaders.
De verantwoordelijken maken een categorische 
denkfout door de tegenvallende prestaties te 
koppelen aan het nominale studiegedrag van de 
student. De geopperde oplossingen miskennen de 
sociaal-culturele ontwikkeling die de mens – en dus 
ook de student - mede dankzij de nieuwe media 
heeft doorgemaakt. Het is wishful thinking om in 
dit multimediale tijdsgewricht van studenten te 
eisen een 40-urige studieweek aan te houden en 
derhalve privé en studie strikt te scheiden. De vraag 
is: ligt het probleem werkelijk in de attitude van de 
student? Of hebben we hier te maken met een mis-
match tussen de vigerende onderwijscultuur en de 
hedendaagse student die van geboorte af aan met 
zijn navelstreng is ingeplugd in de mediasamenle-
ving? Het laatste klinkt mij beter in de oren. Privé en 
studie zijn geen waterdichte domeinen meer, maar 
eerder in elkaar overvloeiende domeinen. Studenten 
zullen daarom van je lang zal ze leven geen 40-urige 
studieweek internaliseren. Die tijd is passé. Studeren 
is geen doel op zich meer, maar een te passeren tus-
senstation. Men maakt zelf wel uit wanneer en hoe 
men studeert. Welcome to the New World! Het lijkt 
mij verstandiger als de universiteit dit tussenstation 
niet mist, want die opgedrongen versleten schoen 
zal zich vroeg of laat wel aan de voet aanpassen.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

Nee, Integrand, spreek je niet op z’n Engels uit. 
Het is gewoon Integrand. Met een genadeloze 
g, spijkerharde d en a als in ambitie. En dat is 
precies waar de studentenorganisatie vanavond 
naar op zoek is. Iemand bovendien met ‘team-
players’-mentaliteit die zijn ‘competenties verder 
wil ontwikkelen’. Het einde van het jaar nadert 
en dat betekent dat veel besturen op zoek moeten 
naar hun opvolgers. Geen gemakkelijke opgave 
in deze tijd van langstudeerboetes, jaarklassen-
systemen en andere beperkingen van de academi-
sche vrijheden. Toch is het redelijk druk op deze 
donderdagavond rechtsachterin campuskroeg In 
de Smitse. Onder de zwarte vlag van Integrand is 
het een bonte verzameling van bestuurders, oud-
bestuurders en bestuursgeïnteresseerden. Van 
die laatste categorie toch zeker vijftien stuks; veel 
meer dan de elf waar voorzitter Jaap van Schie 
op gerekend had en een drievoud van het aantal 
nieuwelingen dat het bestuur nodig heeft.
Voor een informele sollicitatieborrel is iedereen 
bijzonder nonchalant gekleed. Geen jasje of dasje 
te bekennen. Polo’tjes, T-shirts en spijkerbroeken 
voeren de boventoon. Maar de rekruterende 
bestuurders  weten hun gespreksprooi wel te 
vinden. “Zo, en wat denk je ervan. Een jaartje 
bestuur bij Integrand?” is een veelgehoorde ope-
ningszin van menige conversatie. Maar er wordt 
nergens gepusht; het is vooral heel vrijblijvend 
informatie verschaffen. En een biertje drinken. 
De voorraad pitchers laat zich de hele avond 
rijkelijk uitschenken. Op de achtergrond klinkt 
een selectie gouwe ouwen  en het gekraak van 
Mexicaanse zoutjes. De sfeer van deze bestuurs-
interesseborrel is uitermate gezellig en relaxed. 
Niet van een normale borrel te onderscheiden.

Voor wie Integrand nog niet kent: deze stichting 
voor en door studenten bemiddelt in stages. 
Al ruim dertig jaar en is inmiddels in elke 
Nederlandse universiteitsstad vertegenwoordigd. 
Elke afdeling houdt een eigen klantenbestand bij. 
In totaal regelt de Rotterdamse afdeling zo’n 40-
50 stages per jaar. Bij onder meer grote jongens 
als ING en ABN-AMRO. Integrand begeleidt 
het hele proces. Ze helpen zelfs bij het opstellen 
van een curriculum vitae en het schrijven van 
een sollicitatiebrief. Of dat echt nodig is? “Goede 
studenten kunnen het misschien wel zelf”, meent 
voorzitter Van Schie. “Maar wij maken het ze wel 
een stuk makkelijker.” 
Inmiddels is het kwart voor 11. Sluitingstijd, hint 
de bardame vrij onsubtiel. Muziek uit. TL-lichten 
aan. Op naar de stad. Het is tenslotte donder-
dagavond, steevast het moment waarop het 
bestuur samen gaat stappen. Tot heel laat. Ook 
al moet vrijdagochtend om half 10 het kantoor 
in het N-gebouw weer bemand worden.  Maar 
aan één bartafeltje gaat het gesprek ongestoord 
door. Even niet over stages of besturen, maar 
over de zaken die er echt toe doen. Of er nog 
Feyenoorders tussen de toekomstige collega’s zit-
ten, vraagt Martijn Douven zich af. Er is name-
lijk één probleempje bij de huidige Rotterdamse 
Integrandbestuurders. Ze zijn – op Douven 
na - allemaal voor Ajax. En ja, als fanatieke 
Feyenoorder met een seizoenspas voor vak K heb 
je dan een verdomd zwaar jaar achter de rug. 
Dus… welke ambitieuze teamplayer met een hart 
voor Feyenoord voelt zich geroepen?

Thomas de Leeuw  (fotoMichel de Groot)

Club Integrand
Wat studentenorganisatie die bemiddelt in stages
aantal leden n.v.t. (maar wel een bestand van ca. 13.000 stagezoekers)

Solliciteren in de 
campuskroegDE CLUB




