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Werken aan de
campus van morgen

Bouwactiviteiten mei - juni  
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RESTAURATIE C 

> Afscheidsfeest C-gebouw studenten (27 mei) 

> Bouw voetgangerstunnel Institutenlaan 

> Verhuizing retail (Hairdesign by Lydia, Erasmus Shop,
Service Point) naar V-gebouw 

CAMPUSHART

> Realisatie nieuwe voetgangerspaden

> Afsluiting doorgang L-gebouw (per 16 mei)

> Sluiting fietsenstalling H-bordes, ingebruikname
fietsenstalling medewerkers nabij tennisbaan (23 mei)

> Aanleg leveranciersroute tussen Bibliotheekvijver 
en E-gebouw 

> Opening V-gebouw (26 mei)

ALGEMEEN

> Inloopbijeenkomst Campus in Ontwikkeling 
met ‘tour’ over bouwplaats 
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Yippie
Hij zei het heel beleefd, zoals eigenlijk alleen Britten dat kunnen. Op zo’n manier dat je pas 
dagen later inziet hoe pijnlijk het geweest moet zijn.
Hij had zich wel eens buitengesloten gevoeld door zijn collega-bestuurders, aldus George 
Yip. De decaan van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (het verplich-
te gebruik van deze lange naam was trouwens een van zijn eerste wapenfeiten, maar dat 
terzijde) met een Brits en Amerikaans paspoort, neemt eind volgende maand afscheid na 
drieënhalf jaar.
Natuurlijk was tijdens het decanenoverleg de voertaal Engels geweest. Maar bij de – niet 
onbelangrijke – terzijdes en koffiemomentjes sprak men al snel weer Nederlands. Het zal 
niet met opzet zijn gebeurd, maar netjes is het niet. Ook waren lang niet alle bestuurlijke 
stukken vertaald zoals beloofd, en ging veel communicatie in het Nederlands.
O ja, hij had wel geprobeerd Nederlands te leren maar dat valt niet mee op je zestigste als 
je bovendien de helft van je tijd voor ‘de zaak’ in het buitenland zit, of anderszins geoccu-
peerd bent, want daar was hij tenslotte voor ingehuurd. RSM (de tweede keer mag je wel 
de afkorting gebruiken) moest nóg internationaler worden, en dat is volgens mij ook ge-
lukt.
Nu de rest van de universiteit nog. Ik hoop toch zo dat die internationale studenten een 
plek krijgen in de Universiteitsraad.

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



UITVERGROOT	

EEN OMELET VAN PUIN EN 
PIEPSCHUIM
De eieren van Petri waren gemaakt 
voor de eeuwigheid, zoveel werd 
duidelijk toen dinsdagochtend 
3 mei het binnenste van ieder ei 
blootgelegd werd. Veel gewapend 
beton, triplex platen en piepschuim 
– heel veel piepschuim. Alsof de 
kunstenaar angst had dat de eieren 
hol zouden klinken bij aanraking. 
En er was nog een beetje ruimte 
voor lucht, oudbakken lucht, zoals 
de lucht van een vooroorlogs huis 
dat gesloopt wordt. Veertig jaar 
lagen de eieren in hun nest op de 
campus. Nog geen twee uur had 
een graafmachine – met afwis-
selend een getande bak en een 
pneumatische beitel – nodig om ze 
te kraken en tot puin en verwaaid 
polystyreen te vermalen. Wat rest 
is een nog desolater landschap.  
(tekst en fotografie: 
Ronald van den Heerik)
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Geld voor goed idee voor evenement
Studentenverenigingen kunnen van de gemeente geld krijgen voor het organiseren van een 
evenement. Voor de beste ideeën is 500 euro beschikbaar. Het stadsbestuur wil hiermee stu-
dentenverenigingen stimuleren zichtbaarder te zijn in de stad, zodat de binnenstad gezelliger 
en aantrekkelijker wordt. Dit maakte wethouder Korrie Louwes vorige week bekend.

ONDERKOMEN

SAMENWERKING

Economie 
start opleiding 
in Suriname
Aankomend collegejaar start de samenwer-
king tussen de Anton de Kom Universiteit (Pa-
ramaribo) en de Erasmus School of Economics 
(ESE), met het schakelprogramma Accounting, 
Auditing and Control (AAC). Waarschijnlijk 
zullen zo’n 25 Surinaamse studenten hier aan 
deelnemen.

Het lesprogramma in Paramaribo is hetzelfde als 
dat van Rotterdam. Het eerste jaar studeren de Su-
rinaamse studenten aan de Anton de Kom Universi-
teit, vervolgens zes maanden aan de Erasmus Uni-
versiteit. In het laatste halfjaar keren ze terug naar 
Paramaribo om hun studie af te ronden. Aan het 
eind van de rit worden ze beloond met een MSc-
graad van beide universiteiten.
Max Ekhorst, coördinator van het project, bena-
drukt dat men heeft gekozen voor een aanpak waar-
bij studenten in Suriname afstuderen. Zo wordt een 
brain drain hopelijk voorkomen en kunnen de afge-
studeerden een bijdrage leveren aan de Surinaamse 
kenniseconomie.
Het monitoren van het project – om te zien of aan 
de kwaliteitseisen wordt voldaan – zal vanuit Ne-
derland gebeuren. Er zullen vooralsnog geen Neder-
landse docenten afreizen naar Suriname in het ka-
der van dit project. 
Om toegelaten te worden tot de opleiding moeten de 
Surinaamse studenten een motivatiebrief schrijven 
in het Engels, waaruit blijkt dat ze zeer gemotiveerd 
zijn om het schakelprogramma te volgen. Cijferlijs-
ten worden wel bekeken, maar spelen in principe 
geen rol: na afronding van het eerste jaar kunnen de 
studenten naar Nederland komen. 
De samenwerking betekent ook goed nieuws voor 
ESE-studenten die wel willen studeren in dit tropi-
sche land. De Erasmus Universiteit en de Anton de 
Kom hebben een contract afgesloten, waardoor het 
ook mogelijk is voor Nederlandse studenten om een 
periode in Suriname te studeren. MvB

Dat wordt de leeftijd waarop we straks met pensi-
oen gaan. Als het aan Fieke van der Lecq, hoogleraar 
pensioenmarkten, ligt, moeten we de AOW-leeftijd 
veel verder opschroeven dan de 66 of 67 jaar waarover 
nu gesproken wordt. Politici, vakbonden en pensioen-
fondsen zouden hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen, zegt ze.  GM
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University College komt 
in pand Onderwijsmuseum
De Erasmus Universiteit heeft op 28 april het pand van het huidige Onderwijsmuseum 
in het centrum van Rotterdam gekozen als locatie voor het nieuwe University College. 

“Het pand lijkt er bijna voor gemaakt om de in totaal 750 studenten van het University College 
op te leiden”, zegt Ton van der Pijl, secretaris van het College van Bestuur (CvB). De EUR 
kiest voor deze locatie vanwege de klassieke uitstraling van het gebouw en de uitstekende lig-
ging tussen Woudestein en Hoboken. “Met het openbaar vervoer zit je zo op de twee overige 
campussen om gebruik te maken van de universiteitsbibliotheek of de sportfaciliteiten”, geeft 
Van der Pijl als voorbeeld. Ook de vele andere voorzieningen in de buurt – studentenhuizen, 
restaurantjes, cafeetjes – hebben het CvB over de streep getrokken om voor de Nieuwemarkt te 
kiezen. Korrie Louwes, wethouder van onder andere hoger onderwijs in Rotterdam, is erg blij 
met het besluit. “Helemaal geweldig”, reageert ze met een stralend gezicht. “We willen de zicht-
baarheid van studenten in de stad vergroten, dus deze locatie is ideaal. Als stad moet je laten 
zien dat je trots bent op je studenten, en voor hen is het natuurlijk ook belangrijk dat ze zó op 
het terras zitten om een biertje te drinken.”
Andere locaties die ‘in de race’ waren voor de nieuwe opleiding waren de campus van Wou-
destein en het stadscentrum van Dordrecht. Deze gemeente liet weten ‘teleurgesteld’ te zijn.
Ook is het besluit een bittere pil voor het Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam, dat sinds 
1986 in het pand aan de Nieuwemarkt huist. Directeur Tijs van Ruiten kreeg 28 april definitief 
bevestigd dat zijn museum het pand moet verlaten. “Niet leuk”, luidt zijn mild geformuleerde 
reactie. 
Het Erasmus University College (EUC) wordt een internationale driejarige bacheloropleiding 
Liberal Arts & Sciences, die in september 2013 van start moet gaan, en waar kleinschalig en in-
tensief onderwijs en een hoog rendement centraal staan. Het is de bedoeling ieder jaar plaats te 
geven aan 240 nieuwe studenten, van wie de helft met een internationale achtergrond. LJ/BK

Het Onderwijsmuseum in Rotterdam

CIJFER 70



ACHTERAF

Wat: afscheid prof. Josee van Eijndhoven
Wanneer: donderdag 12 mei, 14.00- 18.00 uur
Waar: Forumzaal M-gebouw, Woudestein

Een kwart eeuw werkte Josee – volgens mij in 
het verleden ook wel eens José, Jose en Josée 
geheten – van Eijndhoven aan de universiteit 
van Utrecht. Een decennium was ze directeur 
van het Rathenau in Den Haag. Van 2001 tot 
2006 was Josee voorzitter van het College van 
Bestuur van deze universiteit, maar om een 
veelheid aan redenen (zoals het ongemak van 
teveel mannetjes-mannen – in het toenma-
lige CvB en in de vorm van decanen –om haar 
heen) waren dit niet haar meest memorabele 
arbeidzame jaren. Van 2007 tot op heden was 
ze professor Sustainable Management aan the 
Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT). 
En na vandaag verlaat ze de academische 
wereld. Daarom werd er een workshop geor-
ganiseerd onder de niet onbelangwekkende 
titel ‘Transitie naar duurzaamheid in het hoger 
onderwijs: the way forward’.
Een niet onaanzienlijk blik mensen uit het 
onderwijs had Josee voor deze workshop 
opengetrokken. Dat had een interessante doch 
enigszins caleidoscopische middag tot gevolg, 
waarin het dan eens over probleemgestuurd 

onderwijs bij de psychologen van de EUR ging, 
dan weer over open course ware bij de TU Delft, 
en tussendoor over duurzame ontwikkeling in 
het onderwijs, en hoe de Haagse Hogeschool 
interdisciplinair het maatschappelijk probleem 
van het niet meer dalend energiegebruik in 
huishoudens tracht aan te pakken. Opvallend 
genoeg was de opkomst tamelijk minimaal; en 
van haar ex-CvB-collega’s en -opvolgers geen 
spoor.
 Toch slaagde Van Eijndhoven er met haar slot-
rede in de aanwezigen een samenhang te laten 
zien. En pleitte ze voor een interdisciplinaire, 
internationale samenwerking van Leiden, Delft, 
Rotterdam, de Haagse Hogeschool en eventu-
eel ook Wageningen, met als standplaats Den 
Haag en gericht op het gedrag van mensen. 
Ook schroomde ze niet de universiteit te ver-
wijten dat het haar te weinig is gelukt om te 
zorgen voor meer sociale aandacht voor de stu-
dent en interdisciplinariteit. Het luxeprobleem 
van de EUR is dat ze nooit een crisis als een 
faillissement of dalende studentenaantallen 
heeft gekend. Daardoor is ze nooit gedwongen 
zich her uit te vinden, alzo sprak Josee.
Vanaf eind januari 2011 is Van Eijndhoven 
voorzitter van KISSZ – nee, geen band die retro-
muziek ten gehore brengt, maar het netwerk 
‘Kennis In Synergie voor een Sustainable Zuid-
Holland’. 
	 	 	
Gert	van	der	Ende

The way forward
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Feest in de C-hal
Met een groots feest zal op vrijdag 27 
mei afscheid worden genomen van het 
C-gebouw in zijn huidige vorm. Die 
avond organiseert de Economische Fa-
culteits Vereniging (EFR) vanaf 22.00 
uur een feest voor studenten van de hele 
universiteit. 
DJ’s Dennis Verheugd en Jens Timmer-
mans van Radio 538 en de Hermes 
House Band zullen onder andere voor de 
muziek zorgen en het bier kost slechts 
één euro vijftig.  WG

Kaartjes	kosten	8	euro	en	zijn	te	koop	in	
de	C-hal	en	via	de	website	www.cparty.nl

Geen steun van HRO
De Hogeschool Rotterdam (HRO) zou 
dit jaar voor het eerst de Eurekaweek fi-
nancieel gaan ondersteunen, omdat een 
deel van de hbo-studenten actief zouden 
worden benaderd om deel te nemen aan 
de introductieweek en er ook gidsen zou-
den worden geworven aan de hbo-oplei-
dingen.
Deze samenwerking gaat echter niet 
door, omdat de Erasmus Universiteit te 
laat was begonnen met het in gang zet-
ten ervan. Lillian Jillissen, directeur van 
het SSC Onderwijs, Onderzoek en Stu-
dentzaken, sluit niet uit dat de samen-
werking er volgend jaar wel komt. De 
EUR moet dan van tevoren wel goed 
weten wat ze wil bereiken met het in zee 
gaan met de HRO. Overigens kunnen 
hbo-studenten ook dit jaar weer gewoon 
meedoen met de Eurekaweek.  

Meer huisbezoeken 
tegen stufi-fraude
Het wordt riskanter om te frauderen met 
de basisbeurs. Er komen vierduizend 
controles per jaar en de boetes gaan om-
hoog. Sommige studenten zullen zelfs 
strafrechtelijk worden vervolgd. Het ka-
binet wil hard optreden tegen studenten 
die een basisbeurs voor uitwonenden 
aanvragen terwijl ze eigenlijk nog bij 
hun ouders wonen. Zulke studenten krij-
gen jaarlijks ruim tweeduizend euro te 
veel en momenteel is de pakkans vrijwel 
nihil. 
 Het aantal adrescontroles zal groeien 
naar vierduizend per jaar in 2013. Dat 
betekent volgens Van Bijsterveldt dat 
één op de vijf verdachte studenten een 
bezoekje van controleurs kan verwach-
ten. HOP

KORTAF
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‘De lekkerste’ start handtekeningenactie
Eigenaar Aslan Hidayet van eettentje ‘De Lekkerste’, gevestigd op de parkeer-
plaats bij de campusingang vanaf de Kralingse Zoom, is een handtekenin-
genactie gestart. Het is namelijk nog maar de vraag of hij mag blijven na de 
verbouwing van de campus. Inmiddels heeft hij er zo’n 800 verzameld. “Ik wil 
hier blijven tot ik overlijd, want ik vind het hier gewoon leuk”, aldus de uitba-
ter. Bij het EFB weten ze nog niet of dat kan. “Wij gaan eerst kijken wat voor 
eetgelegenheden er moeten komen op de nieuwe campus.”  BK (foto: RvdH)

	

Mevrouw Umus en meneer Aslan Hidayet



bijeengebracht door de deelnemen-
de bedrijven. Van de tweehonderd 
studenten die door organisator 
Memory Events waren geselec-
teerd, was hij volgens topkantoren 
als Baker & McKenzie, Clifford 
Chance en Van Doorne de beste. 
De finale bestond uit een snelpleit-
sessie, een fact finding-opdracht en 
een managementestafette.
Dorresteijn, die momenteel stage-
loopt bij advocatenkantoor Hout-
hoff Buruma, begon zijn juridische 
loopbaan als paralegal (lees: werk-
student) bij Base advocaten. Net 

iets meer dan een jaar geleden 
kreeg een medewerker van dat 
kantoor hem tijdens een oefen-
rechtbank in de smiezen. Sinds dat 
moment weet Dorresteijn dat hij 
de advocatuur in wil.
Hij beseft dat de nieuw verworven 
titel zijn kansen op de arbeids-
markt vergroot. Waar hij straks, 
als hij zijn twee scripties heeft af-
gerond, terechtkomt, durft hij nog 
niet te zeggen. Als onderdeel van 
zijn prijs is hij door advocatenkan-
toor Linklaters uitgenodigd om 
deze zomer twee weken naar Lon-

den te komen, maar hij verwacht 
dat hij zijn heil vervolgens toch 
weer in Nederland zoekt. Het 
wordt Rotterdam of Amsterdam; 
hij heeft per slot van rekening toch 
Nederlands recht gestudeerd. En 
hij vindt het ook wel fijn om een 
beetje in de buurt te blijven van 
vrienden en familie. Vandaar die 
auto. Deze prijs laat zien dat het 
accent de afgelopen tijd gelegen 
heeft op het professionele vlak, 
vindt hij. Nu is zijn persoonlijke le-
ven weer aan de beurt.  GM

Nu is zijn persoonlijke leven weer aan de beurt

CAMPUS 19 mei 2011  | 08

Een auto. Hij moet er even over na-
denken, maar als je doorvraagt 
weet Maarten Dorresteijn (25), ze-
vendejaars student economie en 
rechten, wel wat hij met het prijzen-
geld gaat doen. Dorresteijn, op 6 
mei verkozen tot best graduate law 
van 2011, krijgt tienduizend euro, 

Maarten Dorresteijn

Betaald parkeren 
strandt in U-raad
De Universiteitsraad heeft dinsdag 26 april het 
plan ‘duurzaam mobiliteitsbeleid’ weggestemd. 
De belangrijkste reden: onvrede over invoering 
van het betaald parkeren voor medewerkers.
Meer medewerkers en studenten met fiets en 
openbaar vervoer naar de universiteit krijgen, 
dat is kort samengevat de wens van het College 
van Bestuur. Medewerkers zouden daartoe vanaf 
2013 € 2,50 parkeergeld per dag moeten gaan be-
talen. Studenten zijn komend jaar al aan de beurt 
en moeten dan € 1,50 per uur neertellen (max. 10 
euro per dag). 
Dat schoot de Universiteitraad in het verkeerde 
keelgat. Er zou, met een jaarlijkse belasting van 
vier- tot vijfhonderd euro, sprake zijn van een 
aanzienlijke aanslag op het salaris van medewer-
kers, en de maatregel werkt inkomensongelijk-
heid in de hand. Verder is het nog te onduidelijk 
hoe de universiteit alternatieve vervoersmiddelen 
als de e-bike en het openbaar vervoer gaat stimu-
leren. En waarom worden studenten en medewer-
kers ongelijk behandeld? 
De tegenstem betekent niet dat het betaald par-
keren definitief van de baan is. De bal ligt nu bij 
het CvB. Naar verluidt spreken de verschillende 
partijen donderdag 19 mei over de impasse die is 
ontstaan.  GM

Lees	meer	over	het	mobiliteitsplan	op	pag.	16-17

In België en Duitsland kun je nog 
wél goedkoop studeren
In het buitenland studeren wordt steeds aantrekkelijker. Waarom zou je een dure stu-
die aan een Nederlandse universiteit volgen als je voor nog geen duizend euro in Bel-
gië of Duitsland terecht kunt?

Nu de kosten voor een tweede master in Neder-
land op kunnen lopen tot ver boven de tienduizend 
euro en de langstudeerboete – zij het met vertra-
ging – een feit is, wordt het wel heel verleidelijk 
om voor een studie uit te wijken naar onze ooster- 
of zuiderburen.
De Katholieke Universiteit Leuven maakt dank-
baar gebruik van het prijsverschil. Je hoeft er nooit 
te loten en de studiekosten zijn er lager dan in Ne-
derland, onderstreept de wervingsafdeling van de 
universiteit. Het collegegeld bedraagt maximaal 
zeshonderd euro, ‘ook voor een tweede studie’. 
Daarnaast is er volgens marketingmedewerkers 
geen kamertekort.
Nederlandse studenten worden van steeds meer 
kanten onder druk gezet. De tijd dat een student 
zich in een schier eindeloos ontwikkelingsproces 
kon storten was al even voorbij, maar universitair 
Nederland lijkt steeds meer naar een competitief 
Angelsaksisch systeem toe te groeien. De Erasmus 
Universiteit kondigde onlangs aan in 2012 over te 
willen gaan op een jaarklassensysteem, met de bij-
behorende strenge eisen.

Wie langer over zijn studie wil doen, of die druk 
niet aankan, heeft nu dus een ontsnappingsmoge-
lijkheid. Er is geen centraal Europees beleid wat fi-
nanciering van het hoger onderwijs betreft, met als 
gevolg dat studeren in Duitsland en België veel 
goedkoper is dan hier. Een semester aan de Georg-
August-Universität in Göttingen, volgens de 
Times Higher Education Ranking een van de beste 
universiteiten ter wereld, kost net iets meer dan 
700 euro.
De Leuvense opleiding filosofie adverteerde afge-
lopen tijd zelfs met de slogan dat het bij hen veel 
goedkoper is. Het komt de universiteit op kritiek te 
staan. De instelling zou niet in staat zijn om een 
massale toestroom aan studenten te verwerken, 
meldt het Leuvense studentenblad Veto. Een be-
stuurder van de universiteit erkent dat Leuven vol-
gend jaar misschien voorzichtiger moet zijn.
GM/HOP

Lees	meer	over	studenten	onder	druk	op	pag.	14-15

MOBILITEIT

TALENT 
AAN DE EUR

Universiteit van Leuven



Hoogleraar Rechtssociologie 
Nick Huls (61) die de komende 
twee jaar les gaat geven in 
Rwanda om zo te helpen de 
rechtsstaat op te bouwen. 

U bent nog niet toe aan uw 
pensioen? “Nee, ik wil juist nog een 
nieuwe start maken. Op het ‘Institute for 
Legal practice and development’ kunnen 
Rwandese juristen of afgestudeerde ba-
chelors een praktijkopleiding volgen, en 
ik ga hen daarbij begeleiden. Ze krijgen 
een stoomcursus van drie maanden en 
sluiten die af met een scriptie. De studen-
ten moeten leren kritisch naar het recht 
te kijken.”

Waarom gaat u dit doen? De 
rechtsstaat in Rwanda moest na de geno-
cide van 1994 vanaf de grond worden 
opgebouwd, want de meeste juristen zijn 
ten tijde van de genocide vermoord of 
gevlucht. Ik wil mijn steentje bijdragen.”

Wat verwacht u van het leven 
in Rwanda?  “Mijn vrouw en ik willen 
ons onderdompelen in het Rwandese 
leven. Dat betekent dat we ons willen 
mengen met de lokale bevolking en niet 
per se met andere blanken. Verder zal het 
leven sober zijn. Er is bijvoorbeeld maar 
één supermarkt in de stad, dus we zullen 
niet zo gevarieerd eten als in Nederland. 
En we gaan lekker fietsen. Rwanda is 
bergachtig; het wordt ook wel het Zwit-
serland van Afrika genoemd.”

Gaat u dingen missen?  “Dat zal 
wel meevallen. We hebben veel gereisd, 
dus zijn gewend om langere tijd van huis 
te zijn. Al snakken we op een gegeven 
moment vast naar culturele activiteiten, 
die je daar veel minder hebt.”  LJ

De nieuwe ingang van de Uni-
versiteitsbibliotheek, tegenover 
de ingang van het Q-gebouw, 
wordt op 23 mei in gebruik 
genomen. Tegelijkertijd gaat 
de UB haar gebruikers dan via 
beeldschermen informeren.
Je bent er vast al eens voorbij-
gelopen: de zwartgeblokte aan-
bouw met vierkante ramen. Dit 
wordt voor minimaal een jaar de 

nieuwe ingang van de UB, waar 
ook de lockers en de portier mee 
naartoe verhuizen. 
De bibliotheek heeft schat-
kaartjes laten drukken waar 
studenten onder het motto ‘Find 
your treasure’ de nieuwe ingang 
kunnen vinden. Op 23 mei is er 
bij de nieuwe ingang ook daad-
werkelijk een ‘schat’ of beloning 
te vinden. Wat die beloning is, 

blijft nog een verrassing.
Tegelijk met het in gebruik 
nemen van de ingang, begint 
de UB met ‘narrow-casting’ als 
aanvulling op de website. Via 
drie schermen wordt actuele 
informatie getoond, die kan va-
riëren van UB-, en campusge-
relateerd nieuws, tot praktische 
berichten over bijvoorbeeld een 
defecte printer. LJ

Zoek de nieuwe ingang van de UB
SCHATZOEKEN
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We willen ook workshops 
organiseren, zoals ‘bouw je eigen 
zonnepaneel’

Aldus	Miss	Greening	the	Campus,	Ingrid	de	
Vries,	bij	de	opening	van	de	Tree	Shack	op	de	
campus,	gemaakt	van	de	gekapte	bomen.	
Reserveren	van	de	ruimte	kan	via:	secretary@
greeneur.nl

DE QUOTE

Warmte helpt tumor vernietigen
Een tumor vernietigen gaat eenvoudiger als die 
vooraf wordt verwarmd. Dit hebben onderzoe-
kers van het Erasmus MC en AMC ontdekt. 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Waar kun je klagen?
Het ESSC introduceert drie nieuwe webpagina’s 
die studenten informeren waar ze terecht 
kunnen met een bezwaar, beroep of klacht over 
de universiteit.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Verslaafd aan gamen
Zo’n 12.000 tieners zijn verslaafd aan online 
videogames spelen. Ze hebben meer gevoelens 
van depressie en eenzaamheid, aldus onderzoek.
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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Wil Goessens 
(1956) is microbioloog aan 
het Erasmus Medisch Cen-
trum. Hij studeerde biolo-
gie in Utrecht en was ver-
volgens verbonden aan de 
Universiteit van Leiden en 
de Universiteit van Würz-
burg. Hij promoveerde in 
1986 in Rotterdam op de 
antibioticagevoeligheid 
van bacteriën. Momenteel 
onderzoekt hij in welke do-
sering antibiotica kunnen 
worden ingezet om resi-
stentie te voorkomen en 
verricht hij een studie naar 
de interactie tussen ver-
schillende resistentieme-
chanismen in één bacterie.

DE	KWESTIE	

Moeten we de lente-ui, radijs en taugé voorlopig 
laten liggen?  “Dat is een optie, maar daarmee 
steek je je kop in het zand. Deze groenten zijn bij het 
onderzoek in Amsterdam inderdaad onderzocht, 
maar het betreft een steekproef. Het kan best dat er 
op andere groenten, die niet getest zijn, ook ESBL-
bacteriën voorkomen die bepaalde resistentiegenen 
bij zich dragen. Je kunt beter gewoon groenten blij-
ven eten, maar zorgen dat de kans dat daar iets bij 
zit wat je niet binnen wilt krijgen, zo klein mogelijk 
is.”

Hoe doe je dat?  “De hygiëne in de gaten houden. 
Spoel je radijs goed af, schil je appeltje – kook alle 
groenten voor mijn part. Voor het vlees geldt, nu de 
barbecuetijd weer is aangebroken: zorg dat vlees 
goed doorbakken is. We zien elk jaar weer mensen 
binnenkomen met een bacteriële besmetting, omdat 
ze hun sla op dezelfde plank gesneden hebben als de 
kip.”

Wat gebeurt er als je die resistente bacteriën toch 
binnenkrijgt?  “Het gaat maar om een paar bacteri-
en hè. Die moeten eerst je maag passeren, wat door 
de zuurgraad erg moeilijk is. En die ene bacterie die 
daarin slaagt, komt dan in je darmen tussen miljar-
den andere bacteriën terecht. Daar is het de vraag of 
hij zich staande kan houden. En dan nog: het wordt 
pas een probleem voor patiënten die al doodziek 
zijn.”

Maken we ons dan zorgen om niets?  “Dat zeg ik 
niet. Het is verontrustend dat die bacteriën op 
groenten gevonden worden. Dat hoort niet.”

Hoe komen ze daar terecht?  “Men denkt dat het 
komt door bemesting, bemesting met dierlijke uit-
werpselen. We weten allemaal dat kippen deze bac-
teriën bij zich dragen, ook in het maag-darmkanaal. 
Als die mest wordt uitgereden over het land, worden 
de grond en het oppervlaktewater ook besmet.”

Volgens de onderzoekers maakt het niet uit of je 
biologisch eet of niet: beide kunnen besmet zijn. 

Is dat niet gek?  “Het kan zijn dat de biologische 
groenten nou net besproeid zijn met water uit de 
sloot. Groenten uit de kas hebben daarmee een veel 
minder groot risico, omdat daar met regenwater ge-
spoeld wordt.”

Hoe ontstaat zo’n resistente ESBL-bacterië?  “Het 
komt zonder twijfel door het overmatige gebruik van 

Antibioticum legt het af 
tegen bacterie
Na kippenvlees blijken nu ook een aantal groenten besmet te zijn 
met de antibioticaresistente ESBL-bacterie. Daarmee dreigt de 
geneeskunde het te verliezen van de steeds maar muterende 
bacteriën, zegt microbioloog Wil Goessens. “De overheid zou moe-
ten erkennen dat het een wereldwijd probleem is.”

tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse
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Als de mest van kippen op het land wordt uitgereden,
worden de grond en oppervlaktewater ook besmet

DE	KWESTIE	

‘Er zijn geen wondermiddelen meer en die 
komen er niet aan ook’

antibiotica in de vleesindustrie. Een kuikentje moet 
in drie weken klaargestoomd worden voor de schap-
pen van de supermarkt. Om het beest hard genoeg 
te laten groeien, worden antibiotica toegediend. Niet 
omdat het ziek is. Deze preventieve antibiotica zor-
gen ervoor dat andere bacteriën weggevaagd wor-
den en ESBL-bacteriën alle ruimte hebben om zich te 
vermenigvuldigen.”

Is er iemand die toeziet op het gebruik van antibi-
otica in kippenstallen?  “Er is een instantie die dat 
doet, maar die is opgezet door veeartsen. Die con-
troleren zichzelf dus. Dat kan nooit een goed sy-
steem zijn.” 

Wordt er voor mensen ook te vaak naar een anti-
bioticumkuur gegrepen?  “Tuurlijk. In Nederland 
valt het nog mee, en in sommige gevallen, als een 
patiënt een duidelijke infectie heeft, kun je niet an-
ders. Het probleem is echter dat je met antibiotica 
niet alleen de ziekteverwekker uit de weg ruimt, 
maar dat ook andere bacteriën die in het maag-
darmkanaal aanwezig zijn op negatieve wijze beïn-
vloed worden.”

Je hoort vaak dat een patiënt met blaasontste-
king de ene na de andere antibioticumkuur krijgt. 
Dat is toch heel ongezond?  “Willekeurig antibioti-
ca voorschrijven is met hagel schieten. Maar zo zit 
ons systeem in elkaar: als je bij de huisarts komt, 
word je blind behandeld. Hij mag geen urine afne-
men om te kweken. Tenminste: dat wordt niet ver-
goed.”

Komt er een moment waarop we echt niets meer 
aan antibiotica hebben?  “Als het gaat om die ES-
BL-bacterie hebben wij hier in huis al een aantal 
keer meegemaakt dat we patiënten niet meer konden 
behandelen. Maar dat zijn zeer complexe patiënten, 
die het vaak zelfs zonder die infectie niet overleefd 
hadden. Het echte gevaar komt uit het verre oosten, 
waar je antibiotica bij wijze van spreken op straat 
kunt kopen. De NDM-bacterie is een coli die overal 
ongevoelig voor is en die vanuit India en Pakistan 
deze kant op komt. Hij is al in Engeland gesigna-

leerd. Als die verspreiding doorzet, heb je binnen 
vijf jaar een bacterie in je lichaam die niet meer te 
behandelen is.”

Is dat een wedloop? Worden er nog nieuwe anti-
biotica uitgevonden?  “Die wedloop zijn we aan het 
verliezen. In het verleden, als er een resistent beestje 
gevonden werd, sprong de industrie er bovenop om 
een nieuw antibioticum te ontwikkelen. Maar dat 
doet de farmaceutische industrie niet meer. Het kost 
veel geld en dat investeren ze liever in middelen ge-
richt tegen chronische aandoeningen die levenslang 
ingenomen moeten worden.”

Dit kabinet zegt: de markt moet het zelf uitzoe-
ken.   “Dat is een hele naïeve uitspraak. De politiek 

zou moeten erkennen dat antibioticaresistentie een 
wereldwijd probleem is. Maar zover zijn ze nog niet. 
Het nadeel van farmaceutische firma’s is dat ze 
voortborduren op hetzelfde principe. Ze knutselen 
verder met het penicilline-basismolecuul. Maar dat 
verschilt niet veel van de antibiotica van zeventig 
jaar geleden, dus ontwikkelen bacteriën daar zo 
weer resistentie tegen. Wat bedrijven onvoldoende 
doen, is zoeken naar andere aangrijpingspunten 
voor antibiotica.”

Heeft het nog zin om het antibioticabeleid in de 
kippenstallen bij te stellen? Of zijn we daar te laat 
mee?  “Dat moet drastisch omgegooid worden. Het 
resistentiegen van de ESBL-bacterie zit op een plas-
mide, een stukje DNA dat niet op het chromosoom 
zit. Dit plasmide kan overgedragen worden van de 
ene op de andere bacterie. Maar op het moment dat 
er geen antibiotica meer gegeven wordt, wordt hij 
overbodig en knikkeren bacteriën hem eruit. Op die 
manier kun je de resistentie weer omlaagbrengen.”

Moeten we rekening houden met een uitbraak 
van resistente bacteriën?  “Dat is in feite nu al het 
geval. Die ESBL-bacterie, die vijftien jaar geleden 
niet voorkwam in Nederland, zie je nu al bij bijna 
tien procent van de mensen terug. En de bron van 
die besmetting ligt, in tegenstelling tot eerdere resi-
stente bacteriën, buiten het ziekenhuis. Dus kunnen 
we er weinig aan doen.”

Bestaat er een soort horrorscenario, waarin zo’n 
resistente bacterie voor een golf van dood en ver-
derf zorgt?  “Bacteriën worden niet zo makkelijk 
overgedragen als virussen. Bovendien ga je er in 
principe niet dood aan. Die bacterie zit in je li-

chaam, we leven in symbiose. Pas als je er echt 
slecht aan toe bent, kunnen dat soort beesten verve-
lend worden. Wat wel kan gebeuren, is dat het plas-
mide beladen met resistentiegenen overgedragen 
wordt op andere soorten bacteriën. Het is niet onmo-
gelijk dat ook echt ziekmakende bacteriën, zoals de 
meningokokken, op deze manier resistentie verwer-
ven. Dan heb je echte killers te pakken.”

Wat kunnen we dan nog doen?  “Er zijn nog een 
paar middeltjes, maar die hebben bijwerkingen en 
die willen we het liefst op de plank houden. Er zijn 
geen wondermiddelen meer en die komen er niet aan 
ook. Dat moet een keer duidelijk worden bij de over-
heid.”  
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Yiela Wong
vijfdejaars bedrijfskunde
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Rotterdam

Je werkt bij de helpdesk van het T-gebouw?  “Het 
is een ideale manier om wat bij te verdienen. Ik zit 
zestien uur per week achter de balie en als het 
rustig is kan ik aan mijn studie werken.”

Wat vind je van de arrestatie van de Chinese acti-
vist Ai Weiwei?  “Mijn ouders, die zelf goed aan-
gepast zijn aan de Nederlandse samenleving, 
hebben mij heel Nederlands opgevoed. Twee jaar 
geleden ben ik wel naar China geweest, onder 
meer om familie te bezoeken, maar van wat er nu 
in China speelt weet ik weinig.”

Geert Wilders dan?  “Hij zorgt voor onrust met 
zijn uitspraken, maar hij spreekt wel uit wat veel 
mensen denken. Voor politiek heb ik geen belang-
stelling. Naar mijn mening probeert iedereen, ook 
in de politiek, het beste uit Nederland te halen. Ie-
der op zijn eigen manier en die van Wilders is 
misschien niet de juiste.”

Waar ligt je interesse wel?  “Ik mag graag de stu-
dent uithangen. Doen waar je later als werkende 
geen tijd meer voor hebt. En mijn studie met suc-
ces afronden. Mijn ouders hebben me gestimu-
leerd om te studeren, maar niet gepusht. In China 
is de druk om uit te blinken heel groot. Er wonen 
zoveel mensen dat ‘gewoon’ je best doen niet ge-
noeg is om een plaatsje te veroveren op de ar-
beidsmarkt. Die geestelijke en emotionele druk is 
niet gezond. Mijn ouders lijken in die zin meer op 
de gemiddelde Nederlander. Zij vinden het veel 
belangrijker dat ik voldaan en gelukkig ben.”
tekst en foto: Ronald van den Heerik
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(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage 
wil schrijven over zaken 
die de Erasmus Univer-
siteit in de meest brede 
zin, of het hoger onder-
wijs in het algemeen 
betreffen. Anonieme 
bijdragen worden niet 
geaccepteerd. Inzen-
ders dienen hun naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres bij 
de redactie bekend te 
maken. De redactie be-
houdt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar opi-
nie@em.eur.nl 

De ontmoeting

De tiende Rotterdam Lezing werd op 10 mei uitgesproken 
door Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame transities en tran-
sitiemanagement. Rotmans gaf tijdens de lezing zijn visie 
op het Rotterdam van de toekomst en schetste een toe-
komst waarin de stad een duurzame haven ontwikkelt, er 
meer op het water wordt gebouwd en er niet alleen in ste-
nen maar ook in mensen wordt geïnvesteerd.
Aan de Rotterdam Lezing was ook een wedstrijd gekoppeld 
waarin we studenten vroegen een ansichtkaart te maken 
met als thema ‘Groeten uit Rotterdam 2040’. Helaas waren 
er te weinig inzendingen om een prijswinnaar uit te roepen. 
Toch willen we u de twee inzendingen die we wel kregen 

niet onthouden. De inzenders hebben als dank het boek 
‘Rotterdam 2040’ van de Rotterdamse kunstenaar Gyz la 
Rivière gekregen.

De Rotterdam Lezing is terug te zien op 
www.erasmusmagazine.nl

De Rotterdam Lezing werd georganiseerd door Studium 
Generale, Erasmus Podium, Studentenpastoraat, Art.1 en 
Erasmus Magazine, met dit jaar een bijdrage van 
Initiatiefgroep 14 mei. 

WEDSTRIJD

Rotterdam Lezing 

De inzending van Monserrat Polo, Mahmoud Zakaria, Imam 
Baskoro, Zihan Wang, studenten aan het Institute for 
Housing and Urban Development Studies (IHS) aan de EUR.

De inzending van, Emiel Rijshouwer, avondstudent aan de 
EUR
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De eerste de beste?
Volgens premier Rutte moeten alleen de beste hoogle-
raren de colleges voor de eerstejaars verzorgen. 
Waarom zegt deze man dit eigenlijk? Omdat hooglera-
ren aan de top van de wetenschappelijke hiërarchie 
staan? Omdat het superieure docenten zijn?  Omdat ze 
eerstejaars kunnen inspireren waar anderen dat niet 
kunnen? Zoiets moet het zijn. Rutte denkt natuurlijk 
dat er niemand geschikter is om aan een stelletje eer-
stejaars een inleidend vak geschiedenis, filosofie of na-
tuurkunde te geven dan de wetenschappelijke topdog 
him or herself aan wie allerlei kwaliteiten worden toe-
gedicht. En als ik EM mag geloven, denkt de halve uni-
versiteit dat ook. Maar het is natuurlijk gewoon alle-
maal dom geleuter. Van Rutte én van de mensen die 
hem napraten. 
Let op: als het waar is, en dat is het, dat een flink deel 
van de eerstejaars volgend jaar alweer verdwenen is, 
dan is het misschien zonde om daar tijd van heel dure 
werknemers aan op te offeren. Het lijkt mij tamelijk 
kostbaar om een duurbetaalde hoogleraar in te zetten 
voor onderwijs aan studenten die er volgend jaar al 
niet meer zijn. Rendementtechnisch kun je dat beter 
een goedkopere arbeidskracht laten doen. In een tijd 
van bezuinigingen moeten we op de centjes letten niet 
waar?  
Maar nog los van financieel-economisch gedoe: ik 
vraag me af wat het verschil is tussen een UD en een 
hoogleraar. Aan een hoogleraar worden vanouds alle-
maal superkwaliteiten toegedicht, maar veel UD’s heb-
ben die kwaliteiten natuurlijk ook gewoon, en zijn, zeer 
waarschijnlijk, over een jaartje of wat ook allemaal wel 
hoogleraar. Volgens mij is er dus maar weinig verschil 
tussen een UD en een hoogleraar. En ook de meeste 
studenten hebben geen flauw benul van wie er wel of 
geen hoogleraar is – ze ervaren in ieder geval geen gro-
te kwaliteitsverschillen.
En dan is het nog maar de vraag of hoogleraren wel 
van die prima docenten zijn als Ruttemans beweert. 
Vanaf 1987 hebben 43 personen aan deze universiteit 
de onderwijsprijs in de wacht gesleept. Een prijs voor 
inspirerende docenten van uitzonderlijke kwaliteit. 
Welgeteld 4 (zegge: vier!) personen waren hoogleraar 
toen ze deze prijs kregen. De andere 39 personen wa-
ren dat niet. En, even voor de goede orde, van deze 39 
waren er minimaal 10 (tien!) ten tijde van het ontvan-
gen van deze prestigieuze prijs niet eens gepromo-
veerd! Als hoogleraren zo goed zijn, waarom pakken ze 
dan niet gewoon ieder jaar die prijs?  
Grappig hè? Als Rutte het onderwijs aan eerstejaars 
wil verbeteren (en tegelijk betaalbaarder wil maken) 
kan hij dus beter het advies geven een ongepromo-
veerde docent voor de collegezaal te zetten dan de eer-
ste de beste hoogleraar.

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, vraagt 
zich af of Rutte vroeger vooral les heeft gehad van 
hoogleraren

PETER ACHTERBERG

	VAN	DER	SCHOT	

BRIEF

Ook christelijk gebed 
op EUR 
Erasmus Magazine bericht over de islamitische gebedsruimtes (EM #16, 7 
april 2011). Er zijn aan de EUR ook christenen die samenkomen voor gebed. 
Zowel op Woudestein als bij het Erasmus MC is er een gebedsgroep. De 
gebedsbijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel studenten als medewer-
kers. Doel is in de eerste plaats om God de eer te geven die Hem toekomt, 
ook in de werkomgeving, door Hem te aanbidden en te danken. Ook 
wordt er voorbede gedaan – voor studenten en medewerkers, voor het be-
stuur van de universiteit en de faculteiten, voor de inhoud van onderwijs 
en onderzoek en bijvoorbeeld voor het Greening-the-Campus-initiatief. Bij 
het Erasmus MC is er ook gebed voor patiënten. De gebedsbijeenkomst 
functioneert daarnaast als een moment voor ontmoeting van christenen 
onderling – overigens meer medewerkers dan studenten. Er is geen vaste 
gebedsruimte; op Woudestein maken we dankbaar gebruik van een ruim-
te waar de afdeling Zaalplanning jaarlijks voor zorgt.  
 
Henk de Vries, coördinator ‘Prayeur’ en universitair hoofddocent 
Standardisation, Rotterdam School of Management, Erasmus University
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Wat gaat de Erasmus Universiteit doen?  Het College 
van Bestuur (CvB) wil, naar Angelsaksisch voorbeeld, een 
jaarklassensysteem invoeren. Studenten die op 1 septem-
ber 2012 beginnen, moeten drie jaar later als groep geza-
menlijk hun bachelorbul in ontvangst kunnen nemen (in 
2011 start de Faculteit der Sociale Wetenschappen al met 
een pilot). Dat betekent: minder herkansingen, kleinschali-
ger onderwijs en een harde knip na het eerste jaar. Wie in 
het eerste jaar niet al zijn punten binnenhaalt, moet zich 
uitschrijven voor die opleiding. 

Mooie timing. Studenten moeten zich toch al zorgen 
maken om de langstudeerregeling?  Dat is volgens Henk 
Schmidt – als rector magnificus de drijvende kracht achter 
de plannen – juist extra reden geweest om vaart te maken 

met deze maatregelen. Minder dan de helft van de Rotter-
damse studenten studeert momenteel in de nominale vier 
jaar af. Dat is bedroevend weinig, helemaal in vergelijking 
met Maastricht en Utrecht (waar de rendementen dik bo-
ven de 60 procent uitkomen). Studeren is een bijbaan ge-
worden, zegt Schmidt, en de strenge eisen moeten studen-
ten stimuleren om meer tijd aan hun studie te besteden. De 
hoop is dat ze de langstudeerboete van drieduizend euro zo 
ontwijken.

Kiezen nieuwe studenten door die hoge eisen niet mas-
saal voor een andere universiteit?  Dat is een veelgehoord 
verwijt. Want waarom zou je als middelbare scholier naar 
Rotterdam komen, als je weet dat ze in andere steden cou-
lanter zijn? Afgelopen collegejaar haalde slechts 32 procent 

Hoe normaal is nominaal?
Dat het studierendement omhoog moet, daar is iedereen het wel over eens. 
Maar over de manier waarop woedt een heftige discussie, nu de Erasmus 
Universiteit het Bindend Studieadvies in 2012 opschroeft naar 60 studie-
punten.  tekst Geert Maarse illustratie Hans van den Tillaart 
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van de Rotterdamse eerstejaars alle vakken in één keer. 
Dat biedt weinig perspectief, en toch zijn ze bij het CvB 
niet ongerust. Logisch: ze vinden het wel prima als alleen 
de serieuze, werklustige types overblijven. Via een omweg 
kan de universiteit zo toch een beetje selecteren aan de 
poort, een middel dat politiek nog omstreden is. Bovendien 
gaan de strenge eisen gepaard met een compensatiesy-
steem: het wordt mogelijk om enkele onvoldoendes te com-
penseren, mits het gemiddelde maar hoog genoeg is.

Dat betekent dat je straks kunt afstuderen met een on-
voldoende voor statistiek?  Inderdaad. Faculteiten hebben 
elk hun eigen Onderwijs- en Examen Reglement (OER), 
dus zullen ze de compensatie niet allemaal op dezelfde ma-
nier doorvoeren. Maar in principe wordt het mogelijk om 
een diploma te krijgen met een aantal vieren of vijven erop, 
een idee waar lang niet iedereen van gecharmeerd is. Flora 
Goudappel, docent aan de Erasmus School of Law (ESL), 
noemt het “heel raar” dat iemand kan afstuderen zonder 
een voldoende gehaald te hebben voor een basisvak waar-
op later voortborduurd wordt. Henk Volberda, hoogleraar 
Strategisch Management & Omgevingsbeleid, verwacht 
dat het zal leiden tot calculerend gedrag. Maar Schmidt 
schermt met onderzoek (onder meer van Ivo Arnold, vice-
decaan van de Erasmus School of Economics) waaruit 
blijkt dat er geen relatie bestaat tussen compensatie en 
kwaliteit. “Op de middelbare school mag je ook compense-
ren. Daar hoor je nooit iemand over.”
 
Wordt de Erasmus Universiteit een soort veredeld hbo?
Dat zal zo’n vaart niet lopen, al zullen de twee vormen van 
hoger onderwijs organisatorisch gezien steeds meer op el-
kaar gaan lijken. In het kleinschalige Probleem Gestuurd 
Onderwijs (PGO), de ideaalvorm die Schmidt vanuit 
Maastricht heeft meegenomen, zijn hoorcolleges zeldzaam. 
De hoogopgeleide vaste staf zal zich veel meer met de 
vormgeving en voorbereiding van het programma gaan 
bezighouden. De uitvoering van het onderwijs komt in 
handen van PhD’s, topstudenten en andere tijdelijke 
krachten.

Het klinkt allemaal heel schools.  Een beetje wel ja. Do-
centen vragen zich dan ook af of het wenselijk is dat je de 
eerste paar jaar van je studie vooral onderwijs krijgt van 
studentassistenten. Maar kleinschalig onderwijs zou, in 
de vorm van een jaarklassensysteem, dé manier zijn om 
beter onderwijs aan te bieden. Tim de Mey, docent aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte, kent het uit Vlaanderen, waar 
het meer dan tien jaar geleden afgeschaft werd. “Ik denk 
dat daarmee veel verloren gegaan is. Je mist de groeps-
druk.” Bovendien is het maar wat je onder schools ver-
staat, zegt Henk Volberda. “We zitten nu nog met het idee 
dat studenten moeten kunnen uitslapen, een bijbaantje 
mogelijk moet zijn en dat een paar dagen stampen voor 
een tentamen genoeg moet zijn om het te halen. Daar moe-
ten we vanaf. Als dat schools heet: prima.”

Voor dat kleinschalige onderwijs zijn veel meer midde-
len nodig. Heeft de universiteit die wel?  Dat is een ge-
voelig punt. Het is op de korte termijn veel goedkoper om 
achthonderd eerstejaars in een grote collegezaal te prop-
pen, dan ze te verdelen over tachtig werkgroepen. Na de 

Faculteit der Sociale Wetenschappen stappen de ESL en het 
instituut Beleid & Management Gezondheidszorg per 1 
september 2012 over op PGO. Het is echter de vraag of an-
dere faculteiten net zo happig zijn. Aan de Rotterdam 
School of Management heeft de afgelopen jaren juist een 
de-intensivering van het bacheloronderwijs plaatsgevon-
den.

Het belang van de student zou voorop staan, maar bete-
re rendementen leveren toch ook gewoon meer geld 
op?  Volgens Schmidt speelt dat “absoluut geen rol”. De 
kosten die de universiteit heeft aan langstudeerders zouden 
in geen verhouding staan tot de ellende die studenten op 
hun nek krijgen als ze een paar jaar te laat afstuderen. 
Maar volgens Wim Gijselaers, hoogleraar Onderwijskun-
de in PGO-stad Maastricht (die de plannen overigens van 
harte toejuicht), is het onmogelijk dat budgettaire overwe-
gingen in deze rendementendiscussie niet van belang zijn. 
“Elke universiteit moet flink bezuinigen. Als ze in Rotter-
dam nu niet ingrijpen hebben ze over een paar jaar een te-
kort.” 

Leuk en aardig. Maar als je iedereen in vier jaar over de 
streep wilt hebben, moet je de lat toch gewoon laten 
zakken?  Het is een beetje een bijzondere combinatie van 
maatregelen, die Schmidt aankondigt. Aan de ene kant 
lijkt het onderwijs moeilijker te worden: de zestig credits 
die eerstejaars moeten halen. Maar tegelijkertijd is er die 
compensatieregeling, die veel wetenschappers en studenten 
tegen de haren instrijkt. Want moeten we dat eerste jaar 
nou zien als een keiharde afvalrace, of wordt iedereen – al-
les voor de rendementen! – vanaf het moment van inschrij-
ven krampachtig binnenboord gehouden? “Verwarrend”, 
zegt Guy Hendricks, voorzitter van het Interstedelijk Stu-
denten Overleg. “Het is noch het één, noch het ander.” 
Het kan niet anders, zegt Schmidt. De schier eindeloze 
reeks herkansingen in het huidige systeem is volgens hem 
“de belangrijkste reden dat studenten zo lang over hun 
studie doen”. Maar hij wilde die hertentamens niet schrap-
pen zonder daar iets tegenover te stellen. Voor accreditatie-
organisatie NVAO geen reden tot zorg over de kwaliteit 
van het onderwijs. Instellingen mogen binnen de wettelijke 
kaders zelf hun onderwijs vormgeven, zegt een woordvoer-
der. De inspectie houdt zich aan haar zesjaarlijkse keuring. 
“Wij komen alleen tussentijds langs als er klachten bin-
nenkomen.”

Zitten bedrijven te wachten op nominale studenten?  
Natuurlijk niet. Tenminste: extracurriculaire activiteiten, 
of dat nu een barcommissie bij de studentenvereniging of 
een studiereis naar Zuid-Afrika is, werken altijd in je voor-
deel – dat zal elke recruiter beamen. Maar dat ontkracht 
het CvB ook niet. De vraag is alleen of de onderwijsplan-
nen van de EUR een ontwikkeling naast de studie in de 
weg staan. Schmidt zegt van niet, studenten zeggen van 
wel. “Wie zit er nou te wachten op een jongen van 21 die 
een management-traineeship wil gaan doen?”, zegt Jan 
van Ginkel, preses van studentenvereniging SSR-Rotter-
dam. “Het grote probleem van dit plan zit hem in de ver-
hoogde druk op de eerstejaars. Mensen moeten eerst über-
haupt lid worden voordat we gaan denken aan commissie- 
of bestuurstaken.” 

VERRASSING
De meeste werknemers en studen-
ten moesten het nieuws medio april 
uit de landelijke pers vernemen. Het 
management van de faculteiten is 
natuurlijk nauw betrokken geweest 
bij de totstandkoming, maar voor de 
meeste mensen kwamen de plan-
nen uit de lucht vallen. Aan de 
Faculteit der Sociale 
Wetenschappen (het proefkonijn 
van de EUR) was een groot deel van 
de staf verrast, zegt bestuurskunde-
docent Steven Van de Walle, omdat 
er “binnen de opleiding nog geen 
beslissing was genomen”. Schmidt 
betreurt het dat de faculteitsraad 
van de FSW niet eerder op de hoog-
te gesteld kon worden, maar wilde 
naar eigen zeggen het volledige ver-
haal zelf naar buiten brengen, voor-
dat de maatregelen via een omweg 
zouden uitlekken.
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'Het is absoluut geen 
autootje pesten'

BELANGRIJKSTE 
ONDERDELEN VAN HET 

MOBILITEITSPLAN
Invoering betaald 

parkeren:
• Studenten betalen vanaf 

januari 1,50 euro per uur 
tot een maximum van 10 

euro per dag
• Medewerkers betalen 

vanaf januari 2013 2,50 per 
dag (al staat de exacte 

hoogte hiervan nog ter 
discussie)

• Inkomsten worden in 
een mobiliteitsfonds ge-

stort waarmee de maatre-
gelen die leiden tot duur-

zame mobiliteit worden 
betaald

• Postinitiële en/of com-
merciële opleidingen kun-
nen parkeerkaarten kopen 

voor hun studenten
Aanpassing van secundai-

re arbeidsvoorwaarden:
• Kiezen voor een reiskos-

tenvergoeding van 0,19 
euro per kilometer blijft 

mogelijk
• Introductie van de keuze 

voor een OV-trajectkaart 
tot een maximum van 

3000 euro per jaar
• OV wordt vergoed naar 

rato van dienstverband
• Instellen van een werk-
groep die EUR-breed het 
telewerkbeleid uitwerkt

Het verbeteren van de 
fietsvoorzieningen

• Meer fietsenstallingen 
op betere locaties

• Aanschaf van 50 e-bikes 
en 10 e-scooters en aan-

bieden van leenfietsen
• Een fietsenmaker op de 

campus
Overig:

• Persoonlijk reisadvies
• Probeerkaartjes voor 1 
maand per werknemer

• Verbetering bewegwijze-
ring naar OV-haltes

• Een centraal gelegen 
mobility point met OV-

informatie en oplaadpunt
• NS Businesscards voor 

dienstreizen
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D
e universiteit heeft grootse plannen, en één 
daarvan is om duurzaam door het leven te 
gaan. Onderdeel van het plan is het streven 
om ook het woon-werkverkeer te verduurza-
men. Dus werd in 2009 een projectgroep aan 

het werk gezet om een duurzaam mobiliteitsplan – met 
draagvlak binnen de universiteit – op te stellen, Met als 
belangrijk doel: het autogebruik van en naar de campus 
van medewerkers en studenten significant terugdringen. 

Terugdringen	autogebruik		De 
projectgroep inventariseerde allereerst met een enquête 
het huidige reisgedrag van werknemers en studenten. Wat 
bleek? Het is een onderwerp dat leeft, want de response 
was maar liefst 36 procent van medewerkerskant en ruim 
8 procent van studentenzijde. 
Enkele resultaten: zo’n 36 procent van de medewerkers en 
11 procent van de studenten komt met de auto naar 
Woudestein. Deze percentages willen de opstellers terug-
brengen naar respectievelijk 25 en 5 procent. Daarbij is 
ook gekeken naar hoe andere universiteiten, zoals 
Nijmegen, en het Erasmus MC de mobiliteitsproblema-
tiek hebben aangepakt.
Na anderhalf jaar sleutelen kwam de projectgroep met 
een plan. Belangrijkste punten: betaald parkeren (zie ka-
ders), tegemoetkoming van de kosten die OV-gebruikers 
maken, verbeteren van de fietsvoorzieningen en het verbe-
teren van de informatievoorziening.
Alles leek geregeld; het plan kon zo’n beetje ieders goed-
keuring wegdragen. Tot het eind april werd voorgelegd 
aan de Universiteitsraad (U-raad). De personeelsgeleding 
gebruikte haar instemmingsrecht om het plan weg te 
stemmen. Belangrijkste bezwaar: de jaarlijkse belasting 
van vier- tot vijfhonderd euro aan parkeergelden voor hen 
die met de auto naar het werk gaan. Een aanzienlijke aan-
slag op het salaris van medewerkers, aldus U-raadslid 
Ben Bode (Rotterdam School of Management), en de 
maatregel werkt inkomensongelijkheid in de hand, stelde 
Tonny Krijnen, U-raadslid namens de Erasmus School of 
History, Culture and Communication.

Integraal	plan		Giuliano Mingardo, werkzaam 
bij de Erasmus School of Economics (ESE) en lid van de 
projectgroep, en klankbordgroeplid Harry Geerlings van 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen, vinden het op 
zijn zachtst gezegd jammer en opmerkelijk dat de U-raad 
het plan heeft weggestemd, bijna louter vanwege het 
betaald parkeren (andere kanttekeningen die de U-raad 
maakte: het is onduidelijk hoe de universiteit alternatieve 
vervoersmiddelen als de E-bike en het openbaar vervoer 
gaat stimuleren; en de ongelijke behandeling van 
studenten en werknemers).
Het steekt Mingardo enigszins dat nu de nadruk ligt op 
het betaald parkeren. “We zijn met een breed, integraal 
voorstel gekomen, waaraan het principe ten grondslag 
ligt dat een duurzame universiteit ook een duurzame mo-

biliteit moet hebben. Wij hebben als grootste bedrijf in 
Kralingen ook een voorbeeldfunctie.” 
En hij vervolgt: “De U-raad spreekt van een negatief in-
komenseffect bij medewerkers. Dat geldt dus alleen voor 
die 36 procent van de mensen die met de auto komt – ove-
rigens een percentage dat alleen maar minder zal worden. 
Een deel van de 64 procent – de OV-gebruikers – gaat er 
juist op vooruit. Bovendien is het bedrag dat wordt ge-
noemd – vierhonderd euro of meer – te hoog, want dat 
gaat ervan uit dat iedereen vijf dagen per week het hele 
jaar rond naar de campus komt. Overigens hebben we één 
keer per maand gratis parkeren in het plan opgenomen.” 
Mingardo, in de wandelgangen door zijn collega’s gek-
scherend de parkeerprofessor genoemd, vindt de focus op 
betaald parkeren ook nog om een andere reden niet te-
recht. “Parkeren is nu gratis, maar zoiets als gratis parke-
ren bestaat helemaal niet. Als de gebruiker namelijk niet 
betaalt, betalen anderen dat, oftewel de 64 procent die nu 
met de fiets of het OV komt, die subsidiëren nu dus in fei-
te de andere 36 procent die met de auto komt. Een par-
keerplek kost de universiteit namelijk rond de 2000 euro 
per jaar. Straks moet de gebruiker daarvan nog geen 
kwart zelf bijdragen; bovendien komt dat geld ten goede 
aan de andere onderdelen van het plan. Wij stellen dus 
een vorm van betaald parkeren voor, waarbij de gebruiker 
een klein deel zelf betaalt en de subsidie dus iets minder 
is. Het plan is niet bedoeld om autootje te pesten.”
Harry Geerlings, in het dagelijks leven werkzaam als on-
derzoeker op het gebied van transport en duurzaamheid, 
stelt: “Het is een prima plan dat uitstekend past binnen 
de ambities van de universiteit om duurzaam te worden. 
Campusontwikkeling betekent niet alleen nieuwbouw, 
maar ook beheer. En bij een duurzame campus vormt par-
keren een vanzelfsprekend zwaartepunt – overigens niet 
alleen voor de universiteit zelf, maar ook de deelgemeente 
Kralingen eist dat de EUR als grootste werkgever rond de 
Kralingse knoop met een mobiliteitsplan komt. Het gaat 
daarom dus niet alleen om duurzaamheid, maar ook om 
het beperken van overlast en goed nabuurschap.”

Kleine	aanpassingen		De tegenstem – 
uiteindelijk stemden zes U-raadsleden tegen en vijf voor 
– betekent niet dat het betaald parkeren definitief van de 
baan is. Deze week is een bijeenkomst gepland waarin  
leden van de projectgroep, het College van Bestuur 
en de U-raad met elkaar in gesprek gaan. Lid van het 
College van Bestuur Bart Straatman was verrast door de 
tegenstem. Hij noemt het mobiliteitsplan ‘evenwichtig’, 
en wil er in het gesprek achterkomen waar de pijn precies 
zit. Hij begrijpt dat betaald parkeren een “gevoelig 
onderwerp is, omdat het heel dicht bij de mensen zelf 
komt.” 
Het zij zo, want ook al zijn Mingardo en Geerlings van 
mening dat het plan zoals het er nu ligt, een prima plan is, 
ze willen vooral dat het een zo breed mogelijk draagvlak 
heeft. 

Eind april heeft de Universiteitsraad het ‘voorstel duurzaam mobiliteitsbe-
leid’ van het College van Bestuur (CvB) afgeschoten. De belangrijkste reden: 
onvrede over invoering van het betaald parkeren voor medewerkers. Giuli-
ano Mingardo en Harry Geerlings, nauw betrokken bij de totstandkoming 
van het plan, zijn not amused.                           tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse

‘BETAALD PARKEREN TWEE 
BRUGGEN TE VER’
Marc Schauten, docent aan 
de Erasmus School of 
Economics en lid van de 
Universiteitsraad, vindt be-
taald parkeren op 
Woudestein ondenkbaar 
en stemde dus tegen.
Is de eigen portemonnee 
belangrijker dan een duur-
zame omgeving? 
“Duurzaamheid is okee, 
maar de vraag is hoe je die 
stimuleert. Je moet belo-
nen, niet straffen. Zeker 
niet als het om mensen 
gaat die hier komen om 
geld te verdienen. Als ik ’s 
ochtends aankom en met-
een twee euro vijftig moet 
betalen begint mijn dag 
niet fijn. Ik ken geen enkel 
ander bedrijf waar werkne-
mers moeten betalen om 
te parkeren op het eigen 
terrein.”
Het mobiliteitsplan beslaat 
toch uit veel meer dan al-
leen het betaald parkeren? 
“Klopt. Maar ik ben in de 
Universiteitsraad bewust 
niet ingegaan op details, 
omdat dan de indruk ge-
wekt kon worden dat ik het 
er wel mee eens ben. Maar 
ik vind dit echt twee brug-
gen te ver.”
Een parkeerplaats kost meer 
dan tweeduizend euro per 
jaar. Dat hoeven mensen 
zonder auto toch niet te 
subsidiëren?  “Zo lust ik er 
nog wel een paar. Ben ik 
met een relatief laag inko-
men de grootverdieners 
aan het subsidiëren? 
Subsidiëren mijn kinderen 
mijn nieuwe koelkast om-
dat ze van dat geld geen 
sportschoenen meer kun-
nen krijgen? Zo moet je het 
niet zien. Er is een grote 
pot geld en een organisatie 
moet dat verdelen. Zo ver-
standig mogelijk.” GM
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U
it de mailbox van een docent: “Ik ben niet geko-
men naar het college vandaag, want ik had een 
zere keel en kon niet horen. Ik denk dat het mis-
schien keelontsteking is.” 
Waarop de docent antwoordt: “Beste student, 

vervelend dat je je niet goed voelt. Was je van plan om dit 
bericht te sturen naar iemand anders? Je bent namelijk niet 
geregistreerd voor een van mijn cursussen in dit blok. Oh, 
en ik ben er vrij zeker van dat keelontsteking geen gehoor-
verlies veroorzaakt.” 
Even later volgde de reactie: “Oeps! Ik klikte per ongelijk 
(sic!) op het verkeerde adres. Kunt u dit bericht doorsturen 
naar Dr. X voor mij? Ik kan de map niet openen omdat het 
geheugen van mijn computer zuigt en ik heb nog een ander 
programma draaien. Met horen bedoelde ik natuurlijk pra-
ten. Thanx!”

Als hoofddocent van het eerstejaarsvak Marketing aan de 
Erasmus School of Economics heeft Luit Kloosterman ieder 
jaar ruim zevenhonderd studenten onder zijn hoede. Dat 
betekent met enige regelmaat tientallen mailtjes per dag, 
met het zwaartepunt zo rond de tentamenperiode. Wat valt 
hem op aan hun e-mailgebruik? “Bij de meeste studenten 
gaat het goed, zij sturen keurige e-mails. Maar soms is er 
werkelijk geen touw aan vast te knopen. Dan ontbreekt de 
context volledig of is het taalgebruik zó slecht dat het niet 
te volgen is. Vaak gaat het dan om studenten die om de een 
of andere reden boos of gefrustreerd zijn, wat de spelling 
meestal niet ten goede komt. Een enkele keer krijg ik mail-
tjes met als onderwerp iets in de trant van ‘Yo, docent’. Dat 
doet dan meteen het ergste vrezen, ja.” 
Kloosterman merkt dat vooral eerstejaars moeite hebben 
om de juiste toon te kiezen als ze een docent mailen, omdat 
ze gewend zijn mails naar leeftijdgenoten te sturen.
Maar ook bij masterstudenten is de toon van de berichten 
door de jaren heen steeds informeler geworden. Daar kan 
Frans Brouwer, cultuurwetenschapper aan de Erasmus 
School of History, Culture and Communication, over mee-
praten. “Toen ik hier net kwam werken, was de aanhef in 
e-mails doorgaans zoiets als ‘Beste meneer Brouwer’. Later 
zag ik dat langzaam veranderen in ‘Hallo meneer’, ‘Hoi 
Frans’ en nu ook wel alleen maar ‘Hey!’.” 
Hoewel hij collega’s kent die uit principe geen e-mails 
beantwoorden die met ‘Hallo’ of een variant daarop begin-
nen, heeft Brouwer daar minder moeite mee. “Voor mij 
staat respect los van hoe je iemand aanspreekt in een mail. 
Uiteindelijk is e-mail voor mij een uitstekende manier om 
met mijn studenten te communiceren. Zeker omdat ik veel 
weg ben en ik studenten die tijdens het schrijven van hun 

Hey professor 
allez chill?!
Studenten sturen graag en veel 
e-mailberichten naar hun docenten. 
Toch zit er zo af en toe wat ruis op de 
lijn. Van ronduit onbeschofte vragen 
tot hoogst merkwaardige verzoeken.       
                  tekst Tim Gouw illustratie Bas van der Schot

TIPS VOOR ZINNIG 
E-MAILGEBRUIK
• Bestudeer eerst de 
beschikbare informatie 
op internet, of zoals 
het in internetjargon 
heet: RTFM (Read The 
Fucking Manual)
• Bedenk of je vraag 
geschikt is voor een 
e-mail
Discussieonderwerpen 
kun je beter live met 
de docent bespreken
• Wees duidelijk en be-
leefd
Kies als ‘Onderwerp’ de 
naam van de cursus, en 
niet vraagje
Gebruik als aanhef, als 
je de docent niet goed 
kent (of hij/zij jou niet), 
‘Geachte heer/me-
vrouw’, en sluit af met 
je voornaam, achter-
naam en studentnum-
mer. 
• Denk na bij wat je 
schrijft.
Hoe moeilijk is het om 
even de spellingscheck 
over je mail te halen en 
die boze mail nog even 
rustig door te lezen 
voor je hem verstuurt?
• Schrijf vanaf je uni-
versitaire mail-ac-
count. Zodat de docent 
geen mails krijgt van 
lekkerechick@hotmail.
com
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scriptie tegen moeilijkheden aanlopen, in no time weer op 
weg kan helpen.”
Een nette e-mail kunnen schrijven is één ding, een zinnige 
vraag stellen is weer een ander verhaal. Doordat de drempel 
om te mailen over het algemeen vrij laag is, zijn studenten 
snel geneigd ‘voor de zekerheid’ even achter het toetsenbord 
te kruipen. Terwijl de relevante informatie negen van de tien 
keer in het cursusprogramma of op Blackboard is te vinden. 
Waarom wordt er in e-mails toch zo dikwijls naar de be-
kende weg gevraagd? Coco Bogers, coördinator van het 
Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC), heeft daar wel 
een antwoord op. Volgens haar is het niet zo zeer dat stu-
denten te lui zijn om even zelf te zoeken, maar willen vooral 
eerstejaarsstudenten graag een bevestiging krijgen zodat ze 
zeker weten dat ze op de goede weg zitten. Bogers: “In dat 
geval doen wij niets anders dan in het antwoord letterlijk de 
informatie van onze website kopiëren.” 
Sinds vorig jaar is het ESSC daarom overgestapt op het 
online contactformulier. Bogers: “Via deze weg worden 
studenten gedwongen hun vraag kort en bondig te houden 
en ons van alle benodigde gegevens te voorzien. Hierdoor 
is de snelheid waarmee wij kunnen antwoorden flink toege-
nomen.” 
Ondanks deze automatisering blijft het vooralsnog gewoon 
mensenwerk en dus is het aanbevolen te allen tijde de fat-
soensregels in het achterhoofd te houden. “Want te lompe 
mailtjes sturen we zonder pardon retour, met de mededeling 
dat dit ‘niet de gewenste toon is’”, aldus Bogers.
Op dit moment beschikt de EUR niet over een zogenaamde 
e-mailcode met richtlijnen voor het gebruik van digitale 
post. Volgens Kloosterman, die eveneens deel uitmaakt van 
de opleidingscommissie van de ESE, zou het echter geen 
kwaad kunnen iets dergelijks in het leven te roepen. “In Ca-
lifornië, waar ik een tijdje als universitair docent werkzaam 
ben geweest, was het heel gebruikelijk dat iedereen op de 
hoogte was van de ‘studentmanual’. Daarin stond vrij uit-
gebreid beschreven hoe je op de universiteit met elkaar dient 
om te gaan. Ik herinner me nog dat er een hoofdstuk in zat 
met de titel ‘De docent is er niet voor jou alleen!’ . Opmerke-
lijk genoeg was het boekje grotendeels door studenten zelf 
opgesteld”, zegt Kloosterman. 

Geachte heer Jansen, ··Dit is slechts mijn mening, maar ik denk 
dat veel van de andere studenten zich erin kunnen vinden. U moet 
weten dat ik geniet van uw college, en mij er soms ook op verheug. 
Ik denk echter dat 3 uur veel te lang is. Ik weet dat het de tijd 
is die u ervoor heeft, maar ik ben ervan overtuigd dat tijdens het 
laatste uur van het college de meeste studenten aan het indutten 
zijn.

Ik heb het gevoel dat we dezelfde informatie met gemak in 2 uur 
of minder kunnen krijgen. Het laatste uur is echt ontzettend ver-
moeiend omdat mijn hoofd dan steeds op andere plaatsten is en ik 
moet worstelen om te luisteren. Dit is zelfs het geval als ik de 
informatie interessant vind, wat ik bijna altijd doe.

Ik wil benadrukken dat ik u niet mail omdat ik het college saai 
vind, want dat is helemaal niet zo! In tegendeel. Ik denk alleen 
dat als het college weer langer dan 2 uur duurt, u de rest maar 
even snel moet samenvatten. Misschien vind u het geen goed idee, 
maar ik dacht laat ik het er gewoon even uitgooien.

Met vriendelijke groet,
Student

hi mijn naam is Student

ik heb vraagje m.b.t. onze derde essay....we mochten zelf een rol 
uitkiezen die we niet eerder heb gehad natuurlijk. dus ik heb ge-
kozen voor de rol als consument dat ik eerder nog niet had ge-
daan...en ik ben voor stelling ik wil echt hoog scoren voor me 
laatste essay want voor die andere heb ik maar een 6 en 7 gescoord 
dus ja wilde u vragen van waar ik precies me theory en emperische 
argumenten haal want ik kan nooit wat vinden op internet of in het 
boek of mischien zoek ik verkeerd......kunt u mij mischien wat 
meer uitleg geven....je mag ook bellen op 06---------- jij bent 
sgatje

xxxxxxxx,
Student

Ik heb een aantal problemen de laatste paar dagen. Je weet hoe 
mijn computer het begaf eerder dit blok, en ik stuurde hem op om 
het te repareren, en ik kreeg het terug maandag, zogenaamd ge-
maakt. Dus ik ben zo van jeee, ik kan mijn paper schrijven thuis 
op mijn laptop. Dus schreef ik mijn paper, en ik nam het mee naar 
mijn bureau om te gaan printen gistermiddag, en opeens werd mijn 
computer zwart, stierf, niets, net zoals eerder. Dus ik belde 
naar die reparateur en die vertelde me dat hij niets voor mij kon 
doen en dat ik hem maar weer op moest sturen! Maar ik had mijn 
lesje wel geleerd en mijn paper opgeslagen op een CD. Echter, 
mijn computer is overleden voordat de CD helemaal gebrand was. 
Dus als ik de schijf in een andere computer stop, komt mijn pa-
per tevoorschijn als een heleboel lijnen en symbolen. Dus daarom, 
paper weg! Ik hoop dat u het begrijpt, en nog steeds mijn paper 
zal accepteren. Ik schrijf zo snel mogelijk een nieuwe. En zal 
later even met je praten.

Dank je wel,Student

De e-mailberichten op deze pagina’s zijn afkomstig van docenten 
en op verzoek geanonimiseerd.
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Eind juni vertrekt George Yip, decaan van de Rotterdam 
School of Management, Erasmus University, na drieënhalf 
jaar. Wat heeft hij bereikt, wat onderschat en waarom 
maakt hij de periode van vier jaar niet vol? En gaat hij nu 
echt met pensioen?          

 tekst Thessa Lageman en Wieneke Gunneweg  fotografie Ronald van den Heerik

'Ik ben hier niet gekomen 
om populair te worden'

GEORGE YIPS PRESTATIES

• Meer contact tussen RSM en het 
bedrijfsleven. 
Yip is het meest trots op wat hij op 
dit gebied bereikt heeft. “Het be-
lang ervan werd eerder nauwelijks 
erkend.” Hij organiseerde een jaar-
lijkse top, waar managers elkaar 
kunnen ontmoeten en haalde on-
geveer drie miljoen euro van ver-
schillende bedrijven binnen. 

• Stijgen in de rankings. 
Dat was een van de belangrijkste 
redenen dat Yip aangesteld werd. 
Zijn doel was de RSM in de top vijf 
van European Business Schools in 
de Financial Times metaranking te 
krijgen. In 2009 stond RSM op de 
zevende plaats en in 2010 op de 
zesde; de cijfers van 2011 worden 
pas in december verwacht. “Ik ben 
hier nog maar drie jaar, dus het is 
nog mogelijk.” Hij wilde graag door-
dringen in de top twintig van de 
Financial Times Global MBA 
Rankings. RSM stond in 2010 op 
plaats 25 en in 2011 op 36. De cijfers 
van 2011 zijn gebaseerd op gege-
vens van 2007, vertelt hij, toen de 
faculteit en de private opleidingen 
fuseerden. “Voor mijn tijd.” Hij ver-
wacht dat RSM in 2012 hoger terug-
komt. 

• Het aantal MBA-studenten 
verdubbelen. 
Dat lukte niet, zegt hij, vanwege de 
recessie. In 2008 waren er 100 full-
time studenten; op dit moment 140. 

• Meer vrouwen in de wetenschap. 
Het aantal vrouwelijke hoogleraren 
bij de RSM steeg tijdens zijn aanwe-
zigheid van één naar vier. Yip is daar 
tevreden mee. Ook wordt moeders 
nu de mogelijkheid gegeven om tij-
delijk minder te werken, zonder dat 
het de wetenschappelijke carrière 
schaadt. Geldt dat ook voor vaders? 
“Op zich wel, maar daar is nog niet 
om gevraagd.” 

• Meer verschillende nationalitei-
ten. 
Heel veel aandacht is daar niet aan 
besteed, zegt Yip, maar hij stimu-
leerde zijn medewerkers wel om 
niet automatisch hun eigen promo-
vendi aan te nemen, alleen als ze 
heel goed zijn, en ook naar het bui-
tenland te kijken. “Zodat we nieuwe 
ideeën binnenkrijgen.”

ACHTERGROND



21 mei 2011 | 21

E
en intelligente en serieuze indruk maakt hij. Zijn ant-
woorden in het Brits Engels zijn kort en doeltreffend. 
Hij draagt een smetteloos pak; zijn kamer op de zesde 
verdieping van het T-gebouw is ruim en opgeruimd. De 
63-jarige George Yip met Amerikaanse en Britse natio-

naliteit is behalve decaan onderzoeker, docent, consultant, mana-
ger en auteur van boeken en artikelen. Zijn 34 pagina’s lange CV 
is indrukwekkend. “Ik houd van de verschillende aspecten. Volle-
dige carrièrevoldoening uit één baan krijgen is moeilijk.” 

Geen	vader	van	de	faculteit		Yip was anders 
dan de andere EUR-decanen. Sowieso was hij de eerste buiten-
landse decaan. Er klonk wel eens kritiek op het feit dat hij zoveel 
op reis was. Hoe had hij naast al die nevenfuncties nog tijd voor 
zijn baan als decaan? “De meeste van mijn activiteiten en reizen 
waren voor RSM”, reageert Yip. Zo wordt hij regelmatig ge-
vraagd om bij een business event een praatje te houden, zoals bij 
Microsoft een paar weken geleden. “Het is goed dat ze dan de 
naam RSM zien. Zo gaat dat op andere topscholen ook.” 
Ook besteedde hij veel tijd aan het private deel van de RSM en 
was daarom minder zichtbaar dan de vice-decaan van de facul-
teit, Steef van de Velde. Yip: “Nee, ik ben niet de vader van de fa-
culteit. Ik heb me vooral beziggehouden met mijn werk, in plaats 
van te letten op wat mensen van me vinden. Niet iedereen be-
greep wat ik deed, “Misschien”, zegt hij nadenkend, “had ik mijn 
collega’s af en toe beter op de hoogte moeten stellen.” Hij neemt 
een slok water uit zijn flesje, dat hij steeds bij de hand heeft.

Gevangen	in	Rotterdam		Hij vond het een inte-
ressante ervaring om decaan van een business school te zijn, 
“maar op hetzelfde moment erg veeleisend en frustrerend. Als de-
caan heb je het probleem dat je de hele dag door vergaderingen 
hebt. En in de avond moet je mails beantwoorden. Je hebt nauwe-
lijks tijd voor iets anders. Maar ik had wel een heel capabel team 
achter me staan.” 

De reden dat hij een half jaar eerder dan gepland vertrekt, noemt 
hij “puur persoonlijk”. “Ik heb een groot persoonlijk offer voor 
deze baan gebracht en kon het gewoon niet meer opbrengen.” 
Zijn vrouw, hoogleraar Linguïstiek aan het University College 

Londen, bleef in Londen wonen en Yip ging elk weekend naar 
huis. In Rotterdam heeft hij zich dan ook nooit thuis gevoeld. Het 
op en neer reizen bleek behoorlijk vermoeiend en hij miste zijn fa-
milie en sociale leven in Londen. 
Een van de weinige keren dat hij in zijn woning in Kralingen 
bleef, was toen hij door de IJslandse aswolk niet kon reizen. “I 
was trapped here!” zegt hij daarover. Dat weekend besloot hij ook 
eerder weg te willen. Hij was het liefst na drie jaar vertrokken, 
maar kwam met het College van Bestuur tot het compromis van 
drieënhalf jaar.

Taalbarrière		Yip reisde in het verleden vaker jarenlang 
tussen zijn woon- en werkplaats op en neer: tussen Boston en Wa-
shington en Cambridge en Londen. In Nederland bleek het toch 
moeilijker te zijn. “Je spreekt de taal niet, de cultuur is anders.”
Voor zijn komst was beloofd dat alle interne documenten in het 
Engels zouden zijn. “De bedoeling was goed, maar het is niet ge-
lukt.” Hij nam van tevoren een paar maanden privéles Neder-
lands en volgde daarna een cursus aan de universiteit. Hij bleek 
echter niet genoeg tijd te hebben om de taal goed te leren. Neder-
landstalige e-mails en brieven kan hij over het algemeen wel be-
grijpen, maar hij spreekt de taal niet echt. 
Het vertraagde zijn werk. Alle correspondentie, inclusief bladzij-
den lange bijlagen moest vertaald worden. “Waarschijnlijk heb-
ben we allemaal mijn vermogen om Nederlands te leren over-
schat. Ik was zestig toen ik hier kwam. Dan is het moeilijk om 
nog een nieuwe taal te leren.” De vergaderingen van de decanen 
werden als hij wel aanwezig was in het Engels gehouden. Maar 
de gesprekken tussendoor waren vaak in het Nederlands en dat 
ging in veel gevallen langs hem heen. Vrienden heeft hij niet ge-
maakt op de universiteit. “Er zijn mensen die ik graag mag, maar 
je kunt buiten het werk niet met ze omgaan. Omdat je hun baas 
bent.” 

Just	do	it		Het grote verschil met de Verenigde Staten, 
waar hij jaren werkte, vindt Yip het feit dat de Nederlanders zo 
veel praten. “Altijd maar unanimiteit willen, dat vertraagt. Ik heb 
een Amerikaanse managementbenadering. Die is zoals de Nike-
slogan: Just do it. Als we een besluit nemen, doen we dat en is het 
einde discussie. Ik houd er niet van om elke keer weer op zaken 
terug te komen.”
Via zijn vader wist hij al wel veel over de Nederlanders. Tot zijn 
tweeëntwintigste had hij door zijn vader die in Indonesië had ge-
woond de Nederlandse nationaliteit. Yip: “Er wordt gezegd dat de 
Nederlanders zo direct zijn, maar ik ben nog directer.” Dat komt, 
legt hij uit, door zijn ervaring in het Amerikaanse bedrijfsleven. 
“Amerikanen zijn heel direct en zakenmensen zijn directer dan 
academici. Daar schrokken sommige mensen hier wel van. Niet 
dat ik onbeleefd ben, maar ik zeg wel wat ik denk.”                >>

‘Waarschijnlijk hebben we 
allemaal mijn vermogen om 
Nederlands te leren overschat’

George Yip vertrekt 
na 3,5 jaar als decaan

ACHTERGROND	
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Halfpensioen		Het zal niet verbazen dat Yip geen 
type is om na zijn afscheid bij RSM met een boekje bij het 
zwembad te gaan liggen. Hij gaat terug naar Londen, ziet 
ernaar uit om weer meer tijd te hebben voor zijn gezin, 
vrienden en hobby’s als theater en opera, maar heeft ook al-
weer een nieuwe baan. Hij wordt hoogleraar aan de China 
Europe International Business School (CEIBS) in Shanghai 
en co-director van het Centre on China Innovation. “China 
is een hele interessante plek om nu te zijn.” Hij is blij en 
zelfs opgelucht weer meer uren aan onderzoek, onderwijs te 
kunnen gaan besteden. Hij hoeft ‘maar’ een keer per twee 

maanden naar China en blijft dan tien tot veertien dagen. Halfpensioen 
noemt hij het. Nu werkt hij zo’n zestig uur per week. “Straks nog maar de 
helft.” Hij blijft nog een paar dagen per jaar college geven aan de execu-
tive education opleiding van de RSM. 
Ook is hij van plan zijn jeugdherinneringen op schrijven. “Ik heb een hele 
interessante jeugd gehad.” Hij glimlacht. Yip werd geboren in Vietnam, 
groeide op in Hongkong, Myanmar en Engeland. “Toen ik tien was, be-
sloot mijn moeder met haar vijf kinderen in een klein stadje in Engeland 
te gaan wonen, als eerste niet-blanke familie.” Over een jaar of drie kun-
nen we het boek verwachten.

Delegeren		Dat er na tien maanden nog steeds geen opvolger is 
gevonden, verbaast hem niet. “Het is heel moeilijk iemand te vinden die 
internationaal georiënteerd is en ervaring heeft met top business scho-
len.” Er zal nu een interim-decaan aangewezen worden, maar over wie dat 
wordt heeft het College van Bestuur nog geen formeel besluit genomen. 
Heeft hij nog advies aan zijn opvolger? Yip zucht. “Zorg dat je het even-
wicht houdt tussen academische excellentie en de band met de zakenwe-
reld, en daarnaast de balans tussen het faculteitsdeel en de BV van RSM. 
En je moet niet alles zelf willen doen.” Zo deed de vorige decaan nog ver-
dedigingen van promovendi. Yip vond dat te veel tijd kosten en is boven-
dien niet zo’n liefhebber van de rituelen. 
Hij hoopt in ieder geval dat zijn opvolger doorgaat met dingen verande-
ren. Het blijkt uit onderzoek, vertelt hij, dat er altijd twee mensen nodig 
zijn om ingrijpende veranderingen door te voeren in een organisatie: de 
eerste schudt de boel op, de tweede maakt het af. De rol van de eerste per-
soon bevalt hem wel. Ook zijn, volgens hem zelf, meer open en democra-
tische managementstijl kan hij aanbevelen . “In plaats van dat de decaan 
in een achterkamertje deals sluit, zoals eerder gebeurde.” Het is belang-
rijk, zegt hij, dat jonge mensen kunnen klagen over senior-collega’s. Voor-
heen kon dat niet. “Het was nogal hiërarchisch.” Niet iedereen was na-
tuurlijk even blij met deze verandering. “Maar ik ben niet gekomen om 
populair te worden.”  

‘Er zijn mensen die ik graag mag, maar 
je kunt buiten het werk niet met ze om-
gaan. Omdat je hun baas bent'

Uit de kast!
Je zou verwachten dat het in een modern en geëman-
cipeerd land als Nederland geen nieuws is dat een 
mannelijke minister op mannen valt, noch dat die 
minister dat via een interview in een landelijke krant 
wereldkundig gaat maken. Wie moet daarin geïnteres-
seerd zijn? Blijkbaar is het nog steeds een issue of een 
minister homo is of niet. Zeker als je een goede minis-
ter bent, en je nog maar kort geleden volgens velen 
de potentieel lijsttrekker van een grote politieke partij 
was. Meteen gaan er speculaties rond. Niet alleen over 
de vraag wie zijn vriend is, maar ook of dit zijn afwe-
gingen rondom het leiderschap van die partij heeft be-
invloed? Hebben de partijbonzen hem om deze reden 
van die positie afgehouden? Heeft hij om carrière rede-
nen tot zijn 42e gewacht met uit de kast komen? Dat 
soort vragen krijg je als je het nog steeds niet ‘normaal’ 
gevonden wordt dat mannen en vrouwen op dat soort 
posities homofiel zijn. Zolang dit voorpaginanieuws 
is, valt er nog veel te doen aan de gelijke behandeling 
in ons land. Al stel ik mezelf daarbij tegelijk de vraag 
wie het nou verzint om uit de kast te komen via De 
Telegraaf. Dat is toch allemaal niet nodig. Of toch? 
Zelf heb ik nooit ervaren dat mensen om mij heen 
moeite hadden met mijn homoseksualiteit. Nooit ben 
ik uitgescholden, nooit is er geweld tegen mij gebruikt, 
of heb ik achterstelling ervaren. Ik vond dus ook lange 
tijd dat seksuele geaardheid er in het geheel niet 
toe doet. Toch is dit wellicht wat gemakkelijk praten. 
Steeds meer leraren ondervinden problemen als zij er 
open over zijn. Homoseksuele scholieren en studenten 
worden vaker getreiterd. In sommige allochtone krin-
gen leidt het tot familiair verdriet en ruzies, soms met 
uitsluiting tot gevolg. Hand-in-hand op straat lopen 
is zelfs in Amsterdam niet altijd veilig meer. Het vrij 
kunnen beleven van je seksuele geaardheid is dus nog 
steeds niet vanzelfsprekend, maar een heel indringen-
de en actuele strijd. Het is daarom goed dat mensen in 
publieke functies seksueel kleur bekennen, als ze daar-
mee de samenleving helpen op de moeilijke weg die 
emancipatie heet. Het helpt jongeren in hun strijd om 
zichzelf te zijn als ze voorbeelden hebben. 
Ook op onze universiteit worstelen jongeren met hun 
seksuele geaardheid. Het is goed als docenten laten 
zien wie ze zijn, en duidelijk maken dat je ook als homo 
hoogleraar kunt worden als je goed in je vak bent. 
Homoseksualiteit heeft niets met de uitoefening van 
die functie te maken, maar je kunt er in ons land en op 
onze Rotterdamse universiteit wel heel gewoon voor 
uitkomen. Dat is ook zinvol zolang een minister die ho-
mo blijkt te zijn landelijk voorpagina-nieuws is. Ineens 
realiseer ik mij dat het schrijven van deze column ook 
voor mij een beetje voelt als het voor de tweede keer 
uit de kast komen. Maar het zou echt gênant zijn als 
deze column de voorpagina van EM haalt.

Kim Putters is hoogleraar Management van instellingen 
in de gezondheidszorg

KIM PUTTERS

ACHTERGROND
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Nieuwe 
sociale 
ritmes
De arbeidsmarkt wil dat we 24 uur per dag 
paraat staan en vrouwen zullen nog flexi-
beler moeten worden. Maar laat de biolo-
gische klok van ons lichaam zich wel her-
programmeren? Dat vraagt, Marli Huijer, 
hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek 
en Religie, zich af in het artikel ‘Op zoek 
naar nieuwe leefritmes’ in het meinummer 
van maandblad Opzij. Ze reageert hiermee 
op het rapport van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau ‘Tijd op orde?’. Als onze licha-
melijke ritmes niet onbeperkt veranderd 
kunnen worden, zullen we in onze tijdsin-
deling op zoek moeten naar nieuwe sociale 
ritmes, schrijft Huijer, nu niet gebaseerd 
op het kostwinnersmodel, maar op een ge-
lijkwaardige verdeling van werk- en zorg-
taken.  TL

Keurmerk 
voor zelfhulp-
boeken
In boeken over zelfhulp kan van alles wor-
den beweerd. “Maar wat klopt er wel en 
wat niet?”, vraagt psycholoog Ad Bergsma 
zich af in zijn proefschrift Onvolmaakt 
Geluk. Voor zijn onderzoek analyseerde hij 
de gegevens van zevenduizend mensen en 
57 psychologische zelfhulpboeken, van 
new age tot de Duitse filosoof 
Schopenhauer en de klassieke boeddhisti-
sche teksten van 2500 jaar geleden. “Die 
boeken staan allemaal naast elkaar bij de 
winkel, het is voor de consument volstrekt 
onduidelijk wat wel en wat niet betrouw-
baar is.” Daarom pleit hij voor controle op 
de kwaliteit via een keurmerk. Het proef-
schrift is te downloaden op Bergma’s web-
site www.grootstegeluk.nl. TL

Bij	een	interessant	proefschrift	hoort	een	bij-
zondere	cover.	Deze	keer	Pieter	Desmet	(1982)	met	
zijn	proefschrift	In	money	we	trust?	Trust	Repair	
and	Psychology	of	Financial	Compensations.

Desmet leende een afbeel-
ding van de Britse graffiti-
kunstenaar Banksy, wiens 
tentoonstelling hij eens be-
zocht in Bristol. De kunste-
naar gebruikte een foto van 
een betoger die een brand-
bom gooit, verving die door 
een bos bloemen en noemde 
het ‘Love is in the air’. De 
uit Antwerpen afkomstige 
promovendus verving de 
bloemen met Photoshop door 
een zak geld. “Toepasselijk 
bij mijn onderzoek.” 
Desmet bekeek wat schadevergoedingen met 
slachtoffers doen in economische relaties. Uit 
zijn bevindingen bleek dat niet alleen het geld 
de doeltreffendheid van schadevergoedingen 

bepaalt. Minstens zo belangrijk 
zijn immateriële aspecten, zoals 
of een compensatie spontaan 
gegeven is of afgedwongen door 
een rechter. 
Proefschriften bij het Erasmus 
Research Institute of Manage-
ment (ERIM), waar Desmet vo-
rige week promoveerde, hebben 
– afgezien van de afbeelding op 
de voorkant – allemaal dezelfde 
vormgeving en kleuren. “Een-
voud maakt beelden sterker”, 
vindt de promovendus. Hij vroeg 

het bureau achter de anonieme kunstenaar 
toestemming om het beeld te gebruiken. Als het 
niet voor commercieel gebruik was, vonden ze 
het prima. Desmet doet nu een postdoconder-
zoek aan de Erasmus School of Law. TL 

“Veel mooier om aan te werken”, vindt Awee 
Prins (1957), docent Fenomenologie, her-
meneutiek en kunstfilosofie. Hij zit aan zijn 
houten bureau op de vijfde verdieping van 
het H-gebouw tentamens na te kijken. Het 
bureau stamt net als de houten kastjes uit de 
jaren zeventig en stond op de kamers van de 
hoogleraren. Eikenhout, denkt hij. In de jaren 
tachtig werd het vervangen door modernere 
bureaus en kasten. “Toen kwamen al die le-
lijke meubels. Hightech kantoormeubelen in-
spireren je niet tot hogere ideeën. De campus 
is toch al niet zo’n inspirerende plek.” Thuis 
heeft hij geen houten meubels, maar Gispen 
meubilair.
Prins vindt het belangrijk om veel contact 
met collega’s en studenten te hebben en is 
daarom vrijwel dagelijks op zijn werkkamer. 

Dat moet dus een aangename plek zijn. Van 
de twee groene bibliotheeklampjes die op zijn 
bureau staan heeft hij er thuis nog veel meer. 
“Tl-licht vind ik verschrikkelijk.” In een lijstje 
op zijn bureau staat een ingelijst stukje af-
komstig van ‘Heideggers Hütte’. Een student 
ging op bedevaart naar de hut in het Zwarte 
Woud en nam het voor Prins mee, die veel on-
derzoek doet naar de Duitse filosoof.
Prins deed promotieonderzoek naar het fe-
nomeen verveling. “We zijn er constant voor 
op de vlucht.” Door zijn onderzoek kwam hij 
tot de conclusie dat het helemaal niet nodig 
is om altijd wat te doen te hebben. “Wees niet 
permanent op zoek naar verstrooiing”, is zijn 
advies. “Verveling kan ook een verstilling 
zijn.” Prins verveelt zich vaak, ook op zijn 
sfeervolle werkkamer. TL

Ook wetenschapper met een bijzondere werk-
plek? Mail naar lageman@em.eur.nl

     DE 
   WERKPLEK 
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In elk nummer 
vraagt EM een 

EUR-medewerker 
om een culturele 

uitgaanstip. 
Bernadette Kester 

is als universitair 
docent verbon-

den aan de ESHCC 
en tipt de film 

‘Somewhere’van 
Sofia Coppola.

AAN
RADER

DE

Strak op het strand

Kunt u vertellen waar ‘Somewhere’ 
over gaat? “Het gaat over een Holly-
wood-ster, type Brad Pitt, met een 
leeg bestaan. De hoofdpersoon heeft 
geen greep meer op de wereld. Niets 
kan hem nog boeien of opwinden: let-
terlijk. Tot zijn elfjarige dochter op-
eens in zijn leven verschijnt.”
Letterlijk niets kan hem boeien of op-
winden, zegt u, waar blijkt dat uit? 
“Een mooi voorbeeld is de scène waar-
in hij in een hotelkamer op zijn bed 
ligt. Voor zijn neus staat een blonde 
tweeling, met identieke kostuumpjes 
aan, te paaldansen. En hij valt in 
slaap.”

Wat maakt deze film bijzonder? “Het 
zit hem vooral in de kleine scènes die 
elkaar opvolgen. Het is bijzonder om 
te zien hoe het contact tussen de va-
der en de dochter zich ontwikkelt. De 
subtiele blikken tussen die twee spre-
ken boekdelen. Ook de muziek is 
prachtig. Het is wel een erg trage 
film.”

Wat bedoelt u precies met traag? “Er 
komen geen snelle achtervolgingsscè-
nes in voor en ook de personages zijn 
traag. Maar het is een film met ju-
weeltjes van scènes. IW 

De film ‘Somewhere’ is nu te zien in de 
bioscoop 

Beweeg
Het is cliché, maar beweging is en blijft 
de meest effectieve manier om je 
lichaam in shape te krijgen. Priscilla 
Veenstra is sportinstructeur en voe-
dingsdocent bij het Erasmus Sport 
Centrum en benadrukt het belang van 
voldoende lichaamsbeweging voor een 
mooi figuur. Neem dus voortaan je 
sportkleding mee naar de universiteit en 
ga na je colleges naar het sportcentrum 
voor een workout. Voor wie meteen aan 
de slag wil, heeft Veenstra alvast de 
volgende tips. Deze simpele oefeningen 
kun je gewoon thuis doen.

1. Voor mooie en strakke dijen
Ga op je zij liggen. Laat je arm op de 
grond liggen en leg je hoofd er ontspan-
nen op. Zorg dat je heup loodrecht (verti-
caal) blijft en niet naar achteren of naar 
voren gaat ‘hangen’. Zorg dat je voeten 
op elkaar liggen en breng nu je bovenste 
been gestrekt omhoog. Span hierbij je 
bilspieren aan en breng je been weer 

omlaag. Zorg dat je voeten elkaar niet ra-
ken en houdt continu spanning op je 
spieren. Doe dit dagelijks in drie setjes 
van elk tien keer.

2. Voor die felbegeerde sixpack
Draai je op je rug. Strek je benen uit, leg 
je handen plat op de grond, waarbij je 
duimen net onder je billen komen te lig-
gen en je onderrug de grond raakt. Strek 
je benen en breng ze langzaam in ge-
strekte stand omhoog. Span je buikspie-
ren flink aan! Als je boven bent, duw je je 
voeten richting het plafond, zodat je 
heup een klein stukje van de grond af 
komt. Duw jezelf niet met je handen 
omhoog, maar gebruik je buikspieren! 
Zorg dat je niet te veel met je benen 
zwaait, probeer recht omhoog te komen, 
zonder naar achteren of naar voren te 
hangen. Kom daarna weer met je heup 
terug op de grond en breng je benen in 
gestrekte stand langzaam omlaag zon-
der de grond te raken. Kom daarna met-
een weer omhoog om de hele oefening 

Relaxen op het strand in een klein niemendalletje: dat vraagt om de no-
dige voorbereidingen. Met deze tips lig je in een mum van tijd strak, slank 
en gebronsd op je handdoek.      tekst Iris Withuis

Somewhere
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te herhalen. Doe dit in drie setjes van elk 
vijf keer.
Herhaal hierna de oefening voor de dij-
en, maar dan met je andere been.

Beautyfood
Schoonheid komt van binnenuit. Je voe-
ding heeft effect op je gewicht, op hoe je 
eruitziet en op hoe je je voelt. Om straks 
onbezorgd, slank en stralend op het 
strand te kunnen bivakkeren, heeft Veen-
stra nog een paar tips. “De zomer is bij 
uitstek geschikt voor fruitshakes. Ze zijn 
lekker en gezond. Kies je eigen combina-
tie van fruit en vruchtensap, doe alles in 
een keukenmachine of gebruik een 
staafmixer. De dikte van de shake kun je 
bepalen door meer of juist minder sap 
toe te voegen. Wil je een zoetere smaak? 
Probeer suiker te vermijden, maar ge-
bruik liever rijper fruit of voeg wat ho-
ning toe. Voor een pittige bite voeg je 
een stukje verse gember toe.” 

Vocht
Vocht is essentieel voor een gezond en 
mooi strandlijf. Drink daarom genoeg 
water. Daarbij blijft je vochtbalans op 
peil door veel groente en fruit te eten. 
Hierin zit namelijk veel water waarmee 
je de benodigde 2,5 liter vocht per dag 
met gemak haalt. Stop de volgende pro-
ducten dus in je koelbox wanneer je een 
dagje naar het strand vertrekt: waterme-
loen, komkommer, tomaat, courgette, 
aubergine en perziken. 

Geen alcohol
Over vocht gesproken: niets is zo lekker 
als een koud pilsje op een terras in de 
zon. “Met het mooie weer is het erg ver-
leidelijk om vaker alcohol te drinken. 
Maar kijk uit: alcohol is een dikmaker”, 

waarschuwt Veenstra. “Drink eerst een 
glas water of fris, voordat je aan je bier-
tje of wijntje begint. Hiermee leg je ‘een 
bodem’. Nog beter is het natuurlijk om 
helemaal geen alcohol te drinken. Er zijn 
heerlijke non-alcoholische kinder-/zwan-
gerschapswijnen en -champagnes. Zo 
hoef je de bubbels niet te missen, maar 
de kilo’s wel! Let wel op het suikergehal-
te, drink ook dit met mate.”

Scrub en smeer
Wanneer het sporten en het gezonde 
eten moeiteloos is opgenomen in je 
nieuwe lifestyle, is het tijd voor de fi-
nishing touches. Voor wie moeder natuur 
nog een handje wil helpen, zijn er tal van 
verstevigende anticellulites-crèmes te 
koop. Scrubben net voor je de crème 
aanbrengt  zorgt ervoor dat deze beter 
wordt opgenomen door de huid. Maak 
daarbij tijdens het aanbrengen van de 
crème grote, cirkelvormige bewegingen. 
Op deze manier stimuleer je de bloeds-
omloop, en kunnen afvalstoffen worden 
afgevoerd. Zo werkt de crème nog beter.

Tint
Alles wat nog rest is een bruin tintje. Na-
tuurlijk is de zonnebank geen (gezonde) 
optie. Zelfbruiners wel! Er zijn tegen-
woordig fantastische varianten op de 
markt die niet oranje uitslaan en geen 
vlekken en strepen achterlaten. Ook in 
dit geval heeft scrubben nut. Dode huid-
cellen zorgen ervoor dat zelfbruinende 
crèmes hun werk niet optimaal kunnen 
doen en moeten worden verwijderd. 
Twee keer per week scrubben met een 
milde body- of facescrub heeft al effect. 
Daarnaast wordt je sneller en egaler 
bruin na een scrubbeurt, en blijft je brui-
ne kleurtje langer zitten.

Swingend 
Jazz Festival
Op 26 mei vindt de vierde editie van het Rot-
terdam Student Jazz Festival plaats. Wat ooit 
begon als onderdeel van de culturele week 
van studentenvereniging Laurentius, is uitge-
groeid tot een onafhankelijk en opzichzelf-
staand Jazz festival.

Ieder jaar heeft dit exclusieve evenement grote na-
men uit de nationale en internationale jazzwereld op 
het programma staan, zoals Hans Dulfer, Rob van de 
Wouw en Mary Davis Jr. Ook dit keer haalt de organi-
satie alles uit de kast om het festival in Rotterdam en 
de rest van Nederland op de kaart te zetten. “Het is 
ons doel om Jazzmuziek meer te laten leven onder 
studenten”, vertelt Eva Verhulst. Verhulst studeert be-
drijfskunde en organiseert het festival samen met 
nog drie EUR-studenten. “Jazzmuziek heeft onder 
jongeren nog een vrij stoffig imago. Wij willen laten 
zien dat Jazz juist leuk en swingend is. Ook tijdens 
het uitgaan.” Dit jaar vormt Off Corso het decor voor 
het swingende festijn. Verhulst mag alvast een tipje 
van de sluier lichten over de artiesten die op het po-
dium zullen staan. “De avond gaat van start met de 
swingende Jazzband Juice. Ook zal Nederlands be-
kendste jazztrompettist Rob van de Wouw zijn kun-
sten vertonen.” En er staat nog meer op het program-
ma. Zo zal Jazzberry, een groep van professionele mu-
zikanten die tijdens evenementen hun krachten com-
bineren, speciaal voor het Rotterdam Student Jazz 
Festival eindigen met een knaller van een act. Het is 
nog een verrassing in welke setting het optreden van 
Jazzberry precies zal plaatsvinden, maar in elk geval 
zal een DJ de avond geheel in stijl afsluiten. IW

Kaarten zijn te koop op www.rotterdamstudentjazzfestival.
nl en kosten € 12,50. Aan de deur kosten kaarten € 15,00
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Sofie Sofie (19) is eerstejaars Bedrijfskunde en wil op tijd komen voor haar nieuwe bijbaan.

tekst G
eert M

aarse   illustratie Enio Ram
alho

Sofie had net haar haren in de shampoo 
zitten toen er op de badkamerdeur 
gebonsd werd. Jet: of ze even kon 

komen. Ja, echt nu. Ze klonk bezorgd. Het 
lekte, zei ze. In de gang.
Dus zo kon het dat twee meisjes een minuut 
later in het trappenhuis van een studenten-
huis in Rotterdam-Noord een beetje meewa-
rig naar het plafond stonden te kijken. De een 
opgedirkt als een zakenvrouw (Jet zat in het 
bestuur van een of andere medische studen-
tenvereniging). De ander meer als een Poolse 
huisvrouw: Sofie had haar zeperige haar een 
beetje knotterig op haar hoofd gedrapeerd en 
had, zonder zich af te drogen, haar badjas 
aangeschoten.
In het witte sierpleister zat een grote donkere 
vlek, waarop dikke druppels ontstonden – dat 
zag je gebeuren. Die druppels lieten los en 
landden in een onverbiddelijk ritme op het 
trapzeil, waar onderhand een aardig water-
ballet aan het ontstaan was.
Jet vroeg of ze de douche dichtgedraaid had.
Natuurlijk, zei Sofie.
Maar hoe kon het dan dat het water bleef 
komen, vroeg Jet, dat het zelfs harder leek te 
gaan?
Sofie kon maar één ding denken: pappa 
bellen. Als je ziek was belde je je moeder, als 

er geklust moest worden je vader – zo ging 
dat toch gewoon? 
Maar dan moest je net Jet hebben. Waarom 
zouden vrouwen geen lek kunnen repareren, 
riep ze. Nee, zij zouden dit met z’n tweeën 
wel eens even oplossen.
Vijf minuten later stonden ze er nog steeds, 
met als enige verschil dat ze alle handdoeken 
die ze konden vinden uit de kast hadden 
getrokken en over de trap verspreid hadden. 
En dat het nog harder was gaan druppen. Ze 
hadden Niels en Laurens, twee van hun 
huisgenoten gebeld, maar die namen niet op. 
In de badkamer hadden ze niets geks kunnen 
ontdekken. En haar ouders zaten een lang 
weekend in Drenthe, had Sofie bedacht, met 
de telefoon al in de hand.
“Misschien moeten we het water helemaal 
afsluiten”, zei Jet, die nu toch ook wel een 
tikje nerveus leek.
Sofie protesteerde. Ze moest over een paar 
uur voor het eerst aantreden bij haar nieuwe 
werk, een restaurantje waar ze gisteravond 
tijdens het hardlopen binnengestapt was. 
Hoe moest ze afdouchen als er geen water 
was? Of überhaupt die shampoo uit haar 
haar krijgen?
Maar ja, wat anders, vroeg Jet. En daar had zij 
weer een punt. In Maleisië had Sofie ook 

weleens een week zonder douche gezeten, 
desnoods hing ze haar hoofd straks in de 
singel voor het huis. Afsluiten dat water dus. 
Alleen: waar zat in godsnaam de hoofdkraan?
(wordt vervolgd)

Tijdens het reizende festival Weken 
van de Waanzin laat het Ro Theater 
zich inspireren door alles wat zich 
buiten ‘het normale’ bevindt. 

In alle deelnemende theaters worden voor-
stellingen vertoond over de wereld van de 
waanzin waarin onderwerpen als versla-
ving, neurose en buitengewone liefde cen-
traal staan. De voorstellingen Roos, Licht en 
Samurai beleven tijdens het festival hun 
première, terwijl SLAAF en Leger te zien zijn 
als ‘work in progress’. Regisseuse Alize Zand-
wijk werkt nog hard aan deze laatste twee 
producties, die dit najaar en komend voor-
jaar pas in première zullen gaan. 
De acteurs van het Ro Theater reizen tijdens 
het festival van Rotterdam naar Den Haag, 
Amsterdam en Haarlem, om vervolgens 
weer terug te keren naar hun thuishaven. 
Tijdens de tweede, en laatste, speelperiode 
in Rotterdam is er een speciaal extra pro-

gramma waarin verschillende interessante 
gasten hun licht laten schijnen op twee 
voorstellingen naar keuze. Na afloop wor-
den zij kort geïnterviewd en geven zij hun 
visie op de betreffende onderwerpen. Te 
gast zijn onder meer wetenschapsjournalist 
Mark Mieras (9 juni), EUR-filosoof Awee 
Prins (10 juni) en psychiater (Erasmus MC) 
Pieter de Nijs (11 juni). IW

Weken van de Waanzin. In Rotterdam van 8 tot en 
met 11 juni. Aanvang: 20.00 uur. Ro Theater. Kijk 
voor het complete programma op 
www.rotheater.nl 

Waanzinnig 
reizend theaterfestival 

EM geeft 5 x 2 kaarten weg voor ‘Weken 
van de Waanzin’ (periode 8 t/m 11 juni). 
Stuur een mail naar redactie@em.eur.nl en 
vermeld daarin je naam, e-mailadres, tele-
foonnummer en de dag van je voorkeur. 



Elke maandag, dinsdag en woensdag 5 euro voor een pizza of pasta. Wel-
ke student voelt zich nou niet aangetrokken tot zo’n aanbod? Minpunt-
jes van Raffaello zijn de locatie en inrichting, maar voor een prima en 
goed betaalbaar Italiaans maal is het zeker een aanrader.

Raffaello 
Hoogstraat 147/149

Op maandag, dinsdag 
en woensdag pizza en 

pasta voor 5 euro
Sfeer: 6

Studentikoosheid: 8
Sjanskansen: 5

De grootste trend van dit voorjaar en deze zomer is zonder 
twijfel de jumpsuit. Dit comfortabele kledingstuk is hip, vrou-
welijk en bovendien erg populair op de campus. En het leuke is: 

alles mag dit seizoen! Maak deze zomer een fashion statement met 
een originele jeans jumpsuit of draag er één met een tropisch bloe-
menprintje. Kies voor een knalkleur of juist voor simpel zwart. Ook 
wat lengte betreft is alles mogelijk. Van lange overalls, tot korte 
playsuits: er is voor elk wat wils. Met een paar mooie pumps eronder, 
of een subtiel slippertje, maak je deze trend compleet.   IW

Theatergroep Zuur: Random numbers 
Wat gebeurt er in het donker op de campus? De tijd 
verstrijkt er op een andere manier. Random numbers 
brengt de campus tot leven en toont de verborgen 
patronen van haar bewoners. 
Reserveren en kaartverkoop: www.zuur.net
Dinsdag 24 mei tot en met vrijdag 27 mei, diverse aan-
vangstijden, prijzen € 7,50 / € 10.00
Woudestein, exacte locatie wordt bekendgemaakt na 
reservering of aankoop 

SOS in de Smitse: Daisy Enjazzed 
Vol passie en enthousiasme brengt het duo Daisy 
Enjazzed de mooiste popcovers en jazz standards ten 
gehore. 
Woensdag 25 mei 2011 van 17.00 tot 18.00 uur
Café In de Smitse, T-gebouw

Denkcafé: We aaien ze, we haten ze, we 
eten ze 
Niets is zo veranderlijk als de mens in zijn houding 
naar dieren. Sommigen verzorgen en knuffelen we 
hartstochtelijk terwijl we anderen opeten of zelfs 
doodslaan zodra ze maar in onze buurt komen.
Woensdag 25 mei 2011 van 20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

SOS in Pills Plaza: Pangea 
Het feit dat Pangea niet té technisch is geeft de 
leden de vrijheid om simpele, catchy nummers te 
maken en alle energie te focussen op een ‘kick-ass’ 
performance. 
Maandag 30 mei 2011 van 16.15 tot 17.15 uur
Pills Plaza, Faculteitsgebouw, Erasmus MC

Wetenschapscafé: Anatomie, 
Een Levend Vak 
Met: prof. dr. Gert-Jan Kleinrensink, anatoom, 
Erasmus MC 
Maandag, 30 mei 2011 van 19.30 tot 21.00 uur
Dik T, Hoogstraat 110, Rotterdam

Smitse Fest 
Aan het einde van het collegejaar en aan de start 
van de zomervakantie organiseert Erasmus Cultuur 
voor de tweede keer een slotfeest op het terras van 
café In de Smitse.
Donderdag 9 juni 2011 van 17.00 tot 20.00 uur
Terras voor Café In de Smitse, T-gebouw

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

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

UIT/GAAN

Hot: de jumpsuit
GESPOT OP DE CAMPUS

Pizza’s voor een prikkie

Je moet wel maar net weten dat het er zit. Raffaello heeft zich ver achterin de 
Hoogstraat verstopt. Alleen een bescheiden reclamebord verklapt op straatni-
veau de aanwezigheid van een Italiaans restaurant. Het riante terras is helaas 
eigendom van de onderbuurman, een broodjeszaak. De entree van Raffaello is 
een portiekje tussen wat armoedige 1-euro-winkels en goedkope kofferzaakjes. 
Maar eigenlijk past die omgeving wel bij de pizzazaak; Raffaello is namelijk 
vooral sterk onderscheidend in de prijs. Vijf euro voor een willekeurige pasta of 
pizza van de kaart. Het laat zich nauwelijks raden waar Raffaelo zoal op bezui-
nigt om het eten zo goedkoop aan te kunnen bieden. Ten eerste lijkt de cola 
een soort matig aanlengdrankje te zijn, met veel te weinig koolzuur. De bier-
glaasjes zijn veel te klein. En het stokbrood met kruidenboter vooraf is wat taai 
en droog. Ook de bediening laat te wensen over. De dame in kwestie is welis-
waar vriendelijk, maar laat soms wel heel erg lang op zich wachten. Als ze een 
tafeltje verderop in gesprek raakt met wat vrienden, weet de hele zaak hoe het 
privéleven van deze dame in elkaar zit. Maar dat zal het jeugdige publiek op de-
ze dinsdagavond weinig schelen: het zijn voornamelijk studenten die wel van 
een goedkope, maar prima pizzahap houden. Alleen het enkele jonge stelletje 
dat Raffaello voor een prille date opzoekt, komt waarschijnlijk van een koude 
kermis thuis. De aankleding van de zaak laat is alles behalve romantisch. En het 
uitzicht voegt helaas weinig toe: de raamplaatsen kijken uit op de bouwput 
van de nieuwe markthal op de Binnenrotte. 
Het decor heeft verder wat weg van een ranch; veel hout, een grote open haard 
en ornamenten die eerder een Amerikaans steakhouse zouden sieren dan een 
Italiaans restaurant. Aan de muur hangen wat lijstjes scheef en - misschien 
nog wel het meest opvallend - begin mei nog steeds kerstversiering. Leuk de-
tail voor de mannen: beneden in de toiletten liggen nog urinoirmatjes met WK-
doeltjes. Toch heeft het wel iets gezelligs, bijna (studenten)huiselijks en het is 
in ieder geval schoon. Nee, voor een prima en goed betaalbare Italiaan ben je 
hier aan het juiste adres.   TdL (foto: MdG)
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IN MEMORIAM

Professor Karel Jansen 
(1946-2011), associate of the 
International Institute of 
Social Sciences, (ISS).
With great sadness the ISS 
has to announce the 
sudden death of its dear 
colleague Karel Jansen on 
Thursday 28 April 2011. Karel 
has been at ISS since 1975. 

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 
ontvangen voor zijn werk in 
internationale 
samenwerking. Hij is een 
van de weinigen die een 
onderscheiding als 
‘Commandeur in de orde 
van Oranje Nassau’ heeft 
mogen ontvangen.

Drs. B.G. van Nijnatten 
voormalig directeur van de 
Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de 
Erasmus Universiteit, is bij 
deze universiteit 
aangesteld als 

programmamanager 
Human Resources en 
Organisatieontwikkeling 
van het programma 
‘Bedrijfsvoering 2013’.

Dr. A.M.Ph. de Jong wordt 
per 1 augustus 2011 
directeur van de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van 
de Erasmus Universiteit. Zij 
volgt hiermee Borg van 
Nijnatten op. Mariette de 
Jong is sinds 1 januari 2008 
hoofd van de afdeling 
Ondersteuning van Shared 
Service Centre Onderwijs- 
Onderzoek- en 
Studentenzaken (OO&S) 
van de EUR.

Prof. Dr. J.M.G. Leune 
emeritus hoogleraar van de 
Faculteit Sociale 
Wetenschappen van de 

Erasmus Universiteit, heeft 
van het college van bestuur 
van de Politieacademie de 
Academie Award 
ontvangen voor zijn 
verdiensten als voorzitter 
van de Politie Onderwijs 
Raad (POR) in de periode 1 
april 2003 tot 1 april 2011.

Janine van Loon arts in 
opleiding bij de afdeling 
Hematologie van het 
Erasmus MC, kreeg 
donderdag 7 april de 
Heimburger Global 
Research Award. Van Loon 
doet onderzoek naar het 
bloedingsrisico bij 
patiënten met de ziekte van 
Von Willebrand. Zij krijgt 
een onderzoeksprijs van 
€ 20.000. De prijs is 
toegekend op basis van 
haar onderzoeksvoorstel 
naar nieuwe genetische 
mechanismen.

Benoemingen bij Erasmus 
MC
Vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR zijn twee 
nieuwe bijzonder 
hoogleraren benoemd in 
het Erasmus MC:

Prof.dr. C.A.G.M. van 
Montfort is benoemd tot  
bijzonder hoogleraar 
Biostatistiek in het klinisch 
kankeronderzoek

Prof.dr. L.J. Hofland is 
benoemd tot  bijzonder 
hoogleraar Experimentele 
neuro-endocrinologie. 
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www.RijscholenConcurrent.nl

Advertenties

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG.

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

Studentenpak-
ketten: -30 rijlessen 

incl. Praktijk exa-
men €880,-  - 40 rijlessen incl. Praktijk 

examen+TTT+GRATIS theorie online €1285,-
(Gespreide betaling is ook mogelijk)

Tel: 010 - 437 25 77 
info@derijscholenconcurrent.nl

www.RijscholenConcurrent.nl

veiligverkeer.nu
Rijopleiding rijbewijs B 

voor studenten

Geen ingewikkelde pakketten 

maar maatwerk met een vast 

laag tarief van  

€ 0.50 per minuut!

Gezocht: 

sportieve 
oppas-met-fi ets

wonend in Prinsenland of 
Kralingen voor zoon van 
10 jaar en dochters van 
12 en 14 jaar voor 1 à 2 
middagen per week. 

Graag contact zoeken via 
martine.schey@orange.nl

Internet uitgeverij Qasa.nl zoekt 
studenten die parttime willen bijverdienen. 
Goede Nederlandse schrijfvaardigheid, 

computervaardigheden en nauwkeurigheid zijn 
vereist. Flexibele tijdsindeling 1 of  2 dagen per 
week en goede betaling. 

Ons kantoor is in Krimpen ad IJssel. 
Voor info bel 0180 - 59 15 21.

Hoog 
slagings-

percentage

 Super
studenten- 

korting

Argus Rijschool

Bel of  mail naar 010 4584800 
Argusrijschool@hotmail.com

www.argusrijschool.nl

Gezocht: Statisticus (m/v)

Het Erasmus Data Service Center van de 
Universiteitsbibliotheek is op zoek naar een 
enthousiaste, klantgerichte en pro-actieve 
collega om studenten en medewerkers van 
de EUR te helpen bij het zo effi ciënt mogelijk 
vinden, verkrijgen en verwerken van de 
door hen gewenste data voor onderzoek en 
onderwijs.

Bent u statisticus? Heeft u ervaring met 
software pakketten voor statistische 
analyses  en heeft u affi niteit met fi nancieel 
wetenschappelijk onderzoek?

Kijk dan op www.eur.nl/ub/vacatures voor 
meer informatie.

VERKEERSSCHOOL 

AVANTI
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon 
(010) 4673820 / 4679448 
e-mail: info@avantirijschool.nl

www.avantirijschool.nl

GEZOCHT:
Arts voor praktijk in 

complementaire 
geneeskunde

Ga voor meer informatie naar:
www.traid.nl/2011-14.pdf
Of bel met Tony Rook op:

06-49018530

Vakantiebaan
ONLINE MARKETING MEDEWERKER
Ben je handig met internet?
Wil je werken in de reisbranche?
Kom deze zomer het marketingteam
ondersteunen met online en social media-
campagnes!

Wij bieden
• Een informele werksfeer
• Een leuke uitdagende vakantiebaan bij
dé aanbieder van vakantiehuizen
• Bruto uurloon: 10 euro per uur
• Een reiskostenvergoeding

Mail je motivatiebrief & CV naar
René Drummen rene.drummen@interhome.nl
of bel 070-41 41 032.
www.interhome.nl/zomerjob
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Party in the 
C-hall
A huge party on Friday the 27th 
of May will mark the end of the 
C-building in its current form. EFR, 
the study association Economic 
Faculty Rotterdam is organizing the 
party. It starts at ten and is open to 
all Erasmus students. DJ’s Dennis 
Verheugd and Jens Timmermans 
from Radio 538 and the Hermes 
House Band will provide the tunes. 
Beer costs no more than one euro 
fifty. A ticket will only set you back 
eight euros. They are available in 
the C-hall and on the website www.
cparty.nl from the 16th of May, one 
o’clock sharp.

Get more employees and students to come to the 
university by bike or public transport. That sums 
up the wish of the Executive Board. Consequently, 
employees will be charged a € 2.50 parking fee per day 
starting in 2013. Students need to start paying € 1.50 
per hour with a maximum of ten euro’s per day next 
year already.
This did not sit well with the University Council. 
The annual tax of 400 to 500 hundred euro’s would 
constitute a significant reduction of employees’ 
salaries and increase income disparity. Moreover, it 
remains unclear how the university would stimulate 
transportation alternatives, such as the E-bike and use 
of public transport. Rens van Rijn puts up the question 
why employees and students are not treated equally.

Currently almost 40 percent of the employees and more 
than 10 percent of the students come by car. In 2013 
this is desired to be 25 and 5 percent, respectively.
The University Council’s vote against does not mean 
that plans for paid parking are abandoned for good. 
It is now up to the Executive Board. It is probable 
that they will offer an alternative plan. In case the 
executives will not give way however they will make 
another attempt to convince the representative body. 
GM  (photo: LW)

                 Dutch studies not    
              doing too bad in 
        German ranking
Dutch universities are doing relatively well in the renewed version of 
the German CHE-ranking. All of them are good at something, althou-
gh frequently data is missing.

The ranking of German research organization CHE appears every year 
in the German weekly Die Zeit. The designers do not want to officially 
declare any university the winner. They do not rank universities, but 
rather academic fields. And even within a field there is no clear winner: 
universities can at best be part of a top group according to certain criteria.
Every year the rankers refresh a third of the data while the rest remains 
constant. Dutch universities cannot participate under all criteria. For 
instance the reputation among professors is not included for the Dutch. 
‘We ask professors which universities they hold in high regard within 
their field’, says Sonja Berhoff of CHE. ‘They consistently favor native 
universities. We tried to control for this effect but that didn’t work. Austrian 
universities have the same problem.’
Dutch students did not always take the time to fill in a questionnaire 
from CHE. ‘They thought they were too long’, explains Berghoff. ‘So 
unfortunately the response rate was too low.’ And thus not all data is 
always available. Problems like this make comparisons difficult.
On the website of Die Zeit prospective students can make rankings of 
their own where they select the criteria: Be it accommodation costs or 
sophistication of laboratories. This yields a sort of target board with 
university names: The closer to the bullseye, the better a fit the university 
is. HOP

More information ranking.zeit.de

Don’t forget to
register before
1 June 2011!
You can register at

www.eur.nl/minor
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Minor is more  
www.eur.nl/minor

The University Council has put a halt to the 
Executive Board’s proposal for sustainable mo-
bility policy. The main reason: dissatisfaction 
with the paid parking plans for employees.

Paid parking stranded in University Council

Advertisement
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Upcoming trend
Influenced by the increasing digitalization 
and popularity of social media worldwide, 
the labor market is heavily shifting 
towards an online recruitment space where 
employers can meet their future employees. 
In this online recruitment world, different 
ways have been developed as a means of 
job applications. Nowadays, there exist 
thousands of websites where you can post 
your CV online and complete an online job 
application. Applicants either apply online 
via a job board, such as Monster.com, or 
apply online directly at the company’s 
website via a portal designated for job 
applications.  Alternatively, the applicant 
can be asked to send a cover letter and 
resume just via the electronic mail.   
Online applications are a much more 
efficient way in applying for a job than 
sending ones cover letter and CV via snail 
mail. On the one hand, the necessary 
documents for describing the candidates’ 
profiles can be delivered by the job 
applicants to the recruiter in no-time. On the 
other hand, recruiters can both directly and 
quickly react on the applications submitted 
by the job applicants. Let’s not forget that 
by submitting one’s documents online, no 
papers need to be printed. This typifies a 
triple-win situation.  
As a result, a growing number of 
corporations use online applications to 
screen their applicants in order to eventually 
meet their best future employees. Mind 
you, at some of the largest multinational 
corporations nowadays, one can only 

submit his or her documents via their online 
application portals. The shift towards 
online recruitment is based on the many 
advantages which come with online job 
application. Via the rapid and easy digital 
communication which forms the base for 
online applications, recruiters can now 
quickly fulfill any possible employment 
shortages emerging in their company as 
well as better select candidates via a variety 
of psychological or aptitude tests.

So, what do recruiters 
think?
After having looked into the different 
facets of online recruitment and its various 
advantages for both the employer and 
the future employee, let’s now ask the 
recruiters what they think of this new way 
of recruitment. 
Johan Luendonk, the founder of the Finance 
Club, sees online application in a positive 
light. The Finance Club is an online 
community on Linkedin in which finance 
professional are able to exchange ideas and 
job opportunities. Linkedin is all based upon 
online recruitment, so by establishing such 
an online marketplace it has found a proper 
way of capitalizing on the global trend 
towards online recruitment. Furthermore, 
he thinks that online applications is the 
way to go for the future as he believes it 
will increasingly facilitate efficient and 
direct contact and information flow between 
employers and employees.
Karina Klaassen is a Recruitment Specialist 
at Nestlé, which is the largest fast moving 

Different Types of 
Academic Scholars
There are generally many types of academic scholars. 
One might be inclined towards teaching, another 
towards publishing, one tries to find a balance be-
tween teaching and publishing, one may emphasize 
testing theories in real life while another likes to 
bring the real life into theories, and finally, one is 
keen to teach based on real life experience. Who 
should be considered the best type of academic scho-
lar is difficult to assess. To my understanding all the 
types of scholars play important roles in the develop-
ment of institutions. Does my understanding match 
with the university’s evaluation of the academic 
scholars? Discussing with a few colleagues I found to 
my surprise, No! 
Every university has their way of evaluating aca-
demic scholars. Recently I heard American Public 
Administration Professor from Pittsburgh University, 
Guy Peters, who talked about universities’ preferen-
ces for different types of scholars. I have the expe-
rience of few universities that I will share. 
One of my Indian experiences shows that publication 
and teaching is of lesser importance than bringing 
the real life practice into the classrooms. What I lea-
rned is that the incentives for the scholars to teach 
and publish reduce over time. 
In another experience, publication drives the scho-
lars. Those who focus on publishing get the profes-
sorship earlier than others since scholars’ evaluations 
award high points for publications. The biggest ad-
vantage, apart from the professorship, is the connec-
tion to the larger group of readers than the few stu-
dents in the classrooms. Some scholars are so busy 
with the publications that teaching takes a back seat 
for them. Some of them even have the same lecture 
materials for years. Since more time is spent with the 
reproduction of the learnt theories and models, so-
metimes the real life issues are left far behind. 
In another experience, the one who enjoys teaching 
alone usually takes more time to reach the professor-
ship. Most try to keep themselves updated with the 
upcoming academic developments. Some also try to 
keep updated with real life issues. However, some re-
main in the utopian world of academia. In both cases, 
they are favourites in the classrooms.
I asked myself, where shall I be in the coming years? 
In case I will be in education teaching is a priori to 
me, followed by being connected to the real life is-
sues and bringing it to the classrooms, and then fi-
nally write them to share with the world. What is the 
Erasmus way of evaluating academic excellence and 
promoting its scholars? Just curious! 

Mansee Bal
PhD Researcher at Public Administration and 
Yoga Teacher at Erasmus Sports Centre

Mansee Bal

Online Job Applications 
Upload, click on Send and done! More and more, job applications through the web 
are gaining ground in the interface between the job seeker and the recruiter. It is 
therefore very likely that online applications will take over traditional forms of job 
applications and become the most common way of recruiting.  text Zvezde Klingenberg
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The End of Money
This unique exhibition confronts you 
with the scenario where the medium 
of money does not exist. The cultural 
center Witte de With hosts a 
consortium of artists, each portraying 
the world without the all dominating 
bills and coins, without the constant 
struggle for more and more. The 
artists treat the fears, hopes and 
expectations that arise from the idea 
of living in a world without this 
omnipresent standard of value. One 
astonishing image is created by the 
artist Christodoulos Panayiotou from 
Greece who filmed the massive 
amounts of Greek coins that were 
shredded when the country joined the 
Euro-zone. Seeing such images makes 
you question our daily acceptance of 
a system we once implemented in 
order to assist us, and which now has 
turned out to dominate our lives from 
cradle to grave. Also the implication 
money has on time and our 
relationship with time itself is 
critically reflected and discussed. 
Maha Maamoun produced a short 
video showing how present 
experiences and impressions deform 
the prospective for our own future, by 
creating boundaries in our head that 
limit ourselves by limiting our 
imagination. For any critical mind 
walking this campus the exhibition is 
a wake-up call. Question what you 
take for granted every day and take a 
peak of one of the most feared, but at 
the same time praised scenarios.
www.wdw.nl

High-tech fashion
Technology and fashion seem like oil 
and water, never to really blend with 
each other. However, current trends 
beg to differ and more and more 
designers make use of modern 
technology in order to create more 
sophisticated pieces. The term 
evolved from what is called Tech 
Couture, and includes not only 
modern machinery like lasers for 
special shape cutting, but also refers 

to intelligent clothing like necklaces 
that adapt their color to your outfit - 
or your suit that cannot get wet. On 
Monday the 23rd of May at 20:00 at 
the café De Unie a special 
presentation is given involving a 
selection of designers that already 
apply modern technology and make 
use of it in their creations. For 
students there is a reduced entrance 
fee of only 5 euro and it is advised to 
reserve a seat if you are not fond of 
standing. You can already inform 
yourself beforehand about some of 
the participating designers like 
Marina Toeters from by-wire.net, 
Conny van Groenewegen, inventor of 
high tech assessors, or Anouk 
Wipprecht.
www.deunie.nu

Marines
It’s the middle of the night when 
suddenly a screaming alert wakes 
you out of your dreams. While you 
still rub your eyes people around you 
are already halfway in their uniforms, 
packing their gear. That’s only one of 
many stressful scenarios applicants 
of the Dutch Marine Corps 
experience during their intensive 
selection period. In March 2009 the 
journey of 113 young recruits started 
and the Dutch photographer Cornelie 
de Jong followed the group through 
their first ten months of selection 
training. From the initial group only 
27 are finally admitted to become 
members of the special unit, the 
Marine Corps of the Dutch Army. 
The reasons for the others to leave the 
quest range from physical exhaustion 
to loss of motivation as the training 
asks a lot from each of the recruits. 
But why tell you if you can experience 
their journey yourself from a safe 
distance in the impressive exhibition 
housed in the Mariniers Museum 
Rotterdam. Use one of the less sunny 
days and visit the very unique 
Museum and its special exhibition. 
www.mariniersmuseumrotterdam.nl

Dunya Festival
Dunya is definitely the culture 
festival of Rotterdam and maybe one 
of the greatest events coming up. On 
Sunday the 29th of May, all over the 
park at the Euromast cultures from 
various countries melt together and 
enjoy each other’s company. There 
are performances of bands, theater 
groups, poets, and artists 
contributing to this day of cultural 
exchange. All together they form a 
great program accompanied by tasty 
meals from a large variety of 
kitchens. Come by to the welcoming 
event and relax on the green grass or 
wander from stage to stand, 
enjoying what each of them has to 
offer and show to you. This day is 
surely one of the best opportunities 
to get to know some of the many 
nationalities forming the diverse 
population of our city. 
www.dunya.nl

Yin & Jan
They couldn’t be more different and 
still the relationship between China 
and the Netherlands dates back 
further than one might think in the 
first instant. It started early when the 
import of tea from China would make 
the Dutch richer than they could 
imagine. History tells that actually 
the British did the importing, 
however the Dutch with their blue-
white porcelain cups and teapots 
grew famous throughout Europe so 
that every tea drinking person 
wanted to possess real high quality 
Dutch porcelain to drink from. Such 
and similar stories repeat themselves. 
Just recently Shanghai turned to 
Dutch engineering companies in 
order to build their airport in the bay 
area, similar to the Maasvlakte 1 and 
2 here in Rotterdam. Visitors of the 
exhibition are nicely assisted by two 
polite digital guides called Yin from 
China and her Dutch partner Jan. Yin 
and Jan lead you through the history 
of the relationship between the Asian 
giant and the European midget 
country. 
www.maritiemmuseum.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis
consumer goods company worldwide. 
Every year, thousands of applications 
are processed online. ‘For Nestle, 
online applications facilitate the flow 
of information and communication 
between recruiter and candidates. In 
this way, I can get access to a large 
number of candidates worldwide 
and our talent pool is consequently 
larger. Of course, online recruitment 
has some disadvantages. Personally, 
I believe standardization of candidate 
profiles through standard input 
formats sometimes could be limiting, 
for example in terms of creativity. 
However, we do believe that the 
benefits outweigh the costs’.

Do’s and Don’ts
Now that you know that there 
is an increasingly shifting trend 
towards online job applications from 
traditional forms of applications, you 
may wonder how you should get the 
best out of your application via the 
digital highway. Although there is 
much overlap content wise between 
traditional and online applications, 
there do exist some aspects worth 
noticing. Here are some tips and tricks 
for you. 

Do’s
•  Write an original cover letter or  
 letter of motivation in order to  
 stand out from the crowd
•  Put up a creative first sentence in  
 your letter to immediately grab the  
 recruiter’s attention
•  Pay ample attention to the way in  
 which you structure the letter and  
 the lay-out of it
•  Save your documents in pdf-format  
 for retaining the original layouts
•  Always send your CV together with  
 your cover letter 
•  Needless to say, don’t forget to put  
 those in the attachment before  
 sending out your mail to the  
 recruiter!

Don’ts
•  Don’t lie or exaggerate on skills or  
 aptitudes which you do not possess  
 (yet)
•  Don’t use too long sentences in the  
 cover letter 
•  Avoid slangs and informal use of  
 language
•  Any spelling errors or  
 inappropriate application of  
 grammar should be avoided
•  Don’t renege or react harshly  
 in case of a rejection, but ask for  
 constructive feedback  

EM INTERNATIONAL 



Elfahmi el Bouazati 

Journalistig 
Of ze plaats mag nemen. Verpozend aan de zon-
overgoten Hoekse boulevard, kijkt een dertig lentes 
jonge dame mij aan, alsof ze ergens op het bankje 
mijn naam ziet staan. Wenkend met mijn hoofd, 
zeggende: ‘maar natuurlijk!’, hoop ik ten diepste 
dat ze haar praatlustige aura niet verzilvert met 
een talkshow aan zee. Alle schietgebedjes ten spijt, 
begint madame al voordat haar bips op het ijzer-
werk landt te jengelen. Zo vurig, dat mij het ver-
moeden bekruipt dat deze donkerblonde deerne op 
zonne-energie draait. 
Ik word warempel aan een zenuwslopend verhoor 
onderworpen, één waar ’s lands beste rechercheurs 
nog een puntje aan kunnen zuigen. De stortvloed 
aan vragen pareer ik ferm doch beleefd. ‘Mevrouw, 
ik doe niet aan territoriumafbakening.’ Het duurt 
even voordat het kwartje valt, maar dan verklaart 
ze gniffelend: ‘Ach, ik ben journalist, het zit in mij 
om anderen te ondervragen.’ Spontaan reageer ik: 
‘Bent u ook zo’n citerende, denkluie, journalistige 
pennenridder?’ Met deze suggestieve vraag tracht 
ik enigszins het gesprek op haar te richten. 
Wenkbrauwfronsend riposteert ze: ‘Hoezo?!’ 
Om de op handen zijnde one-to-one te trotseren, 
draai ik me een kwartslag naar haar toe en betoog. 
‘Ik wil niet pedant doen, maar het schort in den 
lande aan journalistieke ethiek. Tegenwoordig legt 
een neuspeuterende circusentertainer meer wijs-
heid aan de dag dan het gehele Nederlandse jour-
naille bij elkaar. Het is potsierlijk om te zien hoe uw 
vakbroeders en -zusters de gouden regel ‘comment 
is free, but facts are sacred’ hebben omgedoopt tot 
‘comment is sacred and facts are free’. Echter, deze 
tante is duidelijk niet op haar mondje gevallen: ze 
komt er met gestrekt been in, wat resulteert in een 
pittige, doch prettige redetwist. Na ongeveer twin-
tig minuten gooit ze verzuchtend de handdoek in 
de ring. ‘Wat stel jij dan voor!’
Met een grijns op mijn gezicht: ‘Nou, mevrouw, een 
lik-op-stukbeleid zou niet zo’n slecht idee zijn. 
Laten we beginnen met een mild tuchtsysteem. Bij 
verhakseling van taalconventies journalisten ver-
plichten tot het van buiten leren van Het Groene 
Boekje en De Schrijfwijzer van Jan Renkema. Wie 
zich schuldig maakt aan het ‘teletubbieseren’ van 
feiten kan zich verheugen op een onbezoldigde fi-
gurantenrol in de gelijknamige kinderserie. 
Wanneer men het vertikt om hoor en wederhoor 
toe te passen, dan lijkt mij een welverdiende va-
kantie op z’n plaats: gratis een jaartje afkoelen in 
het Instituut voor Doven en Journalisten, alwaar 
men slechthorenden het principe van hoor en we-
derhoor bijbrengt.’

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

Het moet maar eens duidelijk zijn: die dames van 
het corps kunnen meer dan brallen en sjansen. 
Dat blijkt wel tijdens een rondleiding over het 
terrein waar het negentiende lustrum wordt geor-
ganiseerd. Pal achter het stadhuis aan de Meent, 
op het terrein van het oude stadskantoor zijn 
vrouwen aan het werk die van aanpakken weten. 
In paarse overalls – de kleur van het lustrum – en 
geen spoortje make-up te bekennen. Er wordt ge-
verfd, er wordt gesjouwd en er wordt getimmerd. 
Met een flinke verhuislift worden fusten bier de 
drie verdiepingen hoge feestlocatie binnengeta-
keld. Op flinke karren worden de vier gigantische 
bars bevoorraad. Voorzitter Leonie Teeuwen van 
de lustrumcommissie kijkt vol trots toe. “Die 
bar is door twee van onze dames in elkaar gezet. 
De mannen zijn daarna nog langs geweest om 
te kijken of de bar wel ‘hufterproof’ was. En dat 
was-ie. Zie je nou, we kunnen het wel!” 
RVSV wil dus vooral alles zelf doen en rege-
len. Het is per slot van rekening hun eigen 
verjaardagsfeestje. Zelf 95 kaarsjes uitblazen; 
zelf tien dagen feest opbouwen. Per avond 
zullen maximaal achthonderd gasten worden 
toegelaten. Betrokkenen van de verenigingen 
voornamelijk – leden, reünisten – maar ook men-
sen van buitenaf. Zo is er op 20 mei een groot 
intercorporaal feest, wat zo ongeveer betekent 
dat studenten van allerlei pluimage welkom zijn. 
En om al die studenten van het nodige vocht te 
voorzien, wordt meer dan zesduizend liter bier 
ingeslagen. Bijna 120 dames zijn via één van de 
23 RVSV-commissies verbonden aan de opbouw-
werkzaamheden. Sowieso moeten alle eerstejaars 
verplicht helpen met de klusjes. ‘SuperB’ is het 
thema dit jaar en dat moet je met een knipoog 

zien, legt Teeuwen uit. “Het moet helemaal over 
de top worden.” 
Dat begint buiten, met een gigantische stellage 
van bierkratjes, opgestapeld om de Romeinse cij-
fers XIX te vormen. Die wordt dan overigens wel 
weer door jongens in elkaar gezet. Studenten van 
de TU Delft welteverstaan. “Handige lui”, weet 
Teeuwen, die tijdens de rondleiding met mobiele 
telefoon binnen handbereik nog van alles aan het 
coördineren is. Verder zijn er wat aspirant-kun-
stenaars van de Willem de Kooning Academie 
met graffiti aan de slag om het kale gebouw op 
te kalefateren. En dat is nodig ook, want het oude 
pand staat al jarenlang leeg, vertelt Catherine 
Reinards. Als commissaris Externe betrekkingen 
heeft zij het pand geregeld. Ja, dat had wel wat 
voeten in de aarde, maar nu het gelukt is kan dit 
het grootste en beste lustrum tot nu toe worden. 
Dat is het streven tenminste. De concurrentie 
tussen lustrumvieringen is namelijk moordend. 
En zelfs aan de maatschappelijke verantwoor-
delijkheden is gedacht: van een open dag voor 
omwonenden tot het compenseren van de CO2-
uitstoot en een speciale middag voor gehandi-
capten met een optreden van Nick en Simon. 
Maar de echte hoogtepunten moeten buiten 
het terrein plaatsvinden, tijdens het strand-
feest in Brouwersdam en de ‘Stijlvolle dag’ in 
Wassenaar. Het budget van zo’n feestje? Daar 
wil Teeuwen zich liever niet over uitlaten. “Meer 
dan genoeg, in ieder geval.”  Thomas de Leeuw 
(foto Michel de Groot)

Het negentiende lustrum van de RVSV is van 14 
t/m 24 mei. Kaartjes en meer info op www.lus-
trum.nl

Club Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
Wat Studentenvereniging
aantal leden circa 400 leden

RVSV bouwt 
lustrumfeest opDE CLUB




