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Leven
Een EM vol leven en levensvragen deze keer. Want leven-
dig was het de afgelopen weken op de campus. Tot twee 
keer toe demonstreerden de stakende schoonmakers op 
de campus voor meer respect, en salaris. Uiteindelijk met 
succes.
Ook bivakkeerde er anderhalve dag lang een kleine kudde 
schapen op Woudestein. Grappig genoeg leek iedereen 
die langs de grazers kwam, tamelijk onbewogen; alsof de 
dieren er altijd al hadden gestaan. Ik miste ze dan ook 
toen ze ineens weer weg waren. Ze hoorden schijnbaar 
bij het academische leven.
Nog meer nieuw leven in het artikel over studenten die 
hun studie combineren met de zorg voor hun kind. Niet 
verwonderlijk staat hun leven strak van planningen en 
afspraken met familieleden. Ze krijgen daarbij overigens 
te weinig steun vanuit de universiteit. Daar zou best een 
schepje bovenop kunnen.
Zeker als je leest hoe kwetsbaar het jonge leven is; in de 
rubriek De Kwestie deze keer over de gemiddeld hoge ba-
bysterfte in Nederland en in Rotterdam. Het Erasmus MC 
heeft zich de laatste jaren toegelegd op onderzoek naar 
dit fenomeen én naar betere begeleiding van de aan-
staande moeders, vooral in achterstandswijken. Wat dat 
betreft is geneeskunde een dankbare discipline; de prak-
tijk is nooit ver weg en je doel is levens redden.
Meer diepgaand over hoe we in het leven staan, is het 
portret van psychologie in onze wetenschapsserie 
‘Voortschrijdend inzicht’. Een discipline die nog piepjong 
is in Rotterdam maar zeer succesvol. Meer dan lezens-
waardig.
En zo gaat het universitaire leven verder en zijn we uit-
eindelijk allemaal best tevreden.*

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

* Zie artikel over klanttevredenheidsonderzoeken op de EUR verderop 
in deze EM.
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ECOLOGISCHE
GRASMAAIERS 
Een kleine kudde schapen 
doet zich te goed aan het 
gras van het middenter-
rein van campus Wou-
destein. Woensdagmid-
dag 21 april arriveerden de 
beesten, onder aanvoe-
ring van stadsherder Mar-
tin Oosthoek uit Berkel en 
zijn bordercollie Fly (ver-
noemd naar de hond uit 
de film Babe). Twee dagen 
later werden de wollige 
viervoeters weer ingela-
den om elders als ecologi-
sche grasmaaiers te die-
nen.
De grazende schapen op 
de campus vormden één 
van de ludieke acties van 
GreenEUR in de aanloop 
naar EURth Day, donder-
dag 22 april. Eerder die 
week werd ook zwerfafval 
van de campus verwijderd 
en werden door studen-
ten van GreenEUR wilde 
bloemen ingezaaid. GE 
(foto: RvdH)
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CAMPUS	

COLLEGEGELD

Nog geen hoger tarief 
tweede studie aan de EUR
De	Erasmusstudent	die	twee	studies	doet,	
hoeft	zich	komend	collegejaar	nog	geen	zor-
gen	te	maken	over	plotselinge	verhogingen	in	
het	verschuldigde	collegegeld.	Vanaf	
2011/2012	kan	dat	echter	helemaal	anders	zijn.	

De overheid vergoedt vanaf komend studiejaar geen tweede 
studie meer. Universiteiten mogen daarom vanaf september 
2010 zelf weten wat ze vragen. “Bij de Erasmus ligt dat tarief 
het komend jaar nog gelijk aan het ‘normale’ tarief van 1.672 
euro”, vertelt Rob Menheere van de afdeling Onderwijs, on-
derzoek en studentenzaken. Veranderingen zijn er voor stu-
denten van dertig jaar en ouder en voor deeltijders, die voort-
aan ook het normale, wettelijke tarief betalen. 
Een beslissing voor het collegejaar 2011/2012 is nog niet ge-
vallen. Eén van de opties is het overnemen van de collegegel-
den die studenten van buiten de EEG betalen. Voor bachelor-
opleidingen liggen die tussen de 6.500 en 7.750 euro en voor 
eenjarige masteropleidingen tussen de 3.284 en 14.850 euro.
Aan veel andere universiteiten gaan de veranderingen 
gewoon in september 2010 van start. Wel zijn er op elke uni-
versiteit een aantal gunstige regelingen voor de eigen (oud-)
studenten. De bedragen voor iedereen die buiten die regelin-
gen valt, liegen er echter niet om. De Radboud Universiteit 
Nijmegen is met een bedrag van 2.840 euro voor een tweede 
bachelor nog één van de goedkoopsten. Ter vergelijking: in 
Leiden (één van de duurste) betaal je als student, afhankelijk 
van de opleiding, straks 5.120 of 9.300 euro voor een tweede 
bachelor en 14.200 of 17.550 voor een tweede masteroplei-
ding. GH

Congolese milieuactivist  
bezoekt Rotterdam
Studenten van het keuzecollege Companies in Ecologies van de onlangs tot 
professor benoemde Gail Whiteman kregen woensdag bezoek van wel een 
heel bijzondere gast. Corneille Ewango, een Congolese milieuactivist, vertelde 
in Arboretum Trompenburg onder meer over zijn inspanningen dieren te be-
schermen in het oerwoud ten tijde van de burgeroorlog in Congo. Hij ontving 
daarvoor in 2005 de Goldman Environmental Prize. Ewango zou een dag later 
ook nog spreken tijdens een bijeenkomst op EarthDay 22 april. GE (foto: RvdH)

VERKIEZINGEN

DE QUOTE

“Sociologie is de 
koningin onder de 
wetenschappen. 
Sommigen denken dat 
het filosofie is, maar het 
is natuurlijk sociologie.”
Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene sociologie, tijdens een 

bijeenkomst voor masterstudenten en alumni sociologie.

In de cao is vastgelegd dat de schoonmakers er in 
twee jaar tijd 35 cent per uur bij krijgen, dat zij 
taalles mogen volgen als zij de Nederlandse taal 
niet goed beheersen (wie de cursus goed afrondt, 
krijgt een bonus van 750 euro) en dat zij vanaf 
2012 meer reiskostenvergoeding krijgen.
Hilda Grosjean, objectleider van GOM Schoon-
houden op de EUR, is blij dat de staking voorbij 

is en dat het niet voor niets is geweest. Vanaf 23 
april is de voltallige schoonmaakploeg van tachtig 
mensen weer aan de slag gegaan op de universiteit. 
Dat was hard nodig, want binnen een week moest 
de hele campus terug zijn op het ‘vereiste rein-
heidsniveau’. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft 
Grosjean zelfs extra mensen ingezet. Overigens 
waren slechts twaalf GOM-medewerkers tot het 

eind toe aan het staken. De overige schoonmakers 
waren wel aan het werk, maar reinigden alleen het 
sanitair en de collegezalen. “Als de niet-stakers 
namelijk meer hadden gedaan, zou de universi-
teit niet genoeg gemerkt hebben hoe belangrijk 
schoonmaakwerk is”, legt Grosjean uit. 
In juli komt er een landelijk convenant van grote 
opdrachtgevers, zoals de NS, Schiphol en het 
UWV over hun rol als opdrachtgever en hun be-
trokkenheid bij de schoonmakers. Ook de Erasmus 
Universiteit heeft de intentie om dit convenant te 
ondertekenen, aldus Pieter Kuijt, hoofd Marketing 
en communicatie op de EUR. LJ

Staking schoonmakers is voorbij
De	bonden	hebben	22	april	een	akkoord	bereikt	over	een	nieuwe	cao	voor	de	schoonmaaksector.	
Een	dag	later	zijn	alle	schoonmakers	op	de	Erasmus	Universiteit	weer	aan	het	werk	gegaan.	

Inês Lebre wordt samen met prof. Gail Whiteman en 
Corneille Ewango door een medestudent op de foto gezet.



CAMPUS	

Miami Airport 
Waar:	Aula,	Woudestein
Wanneer:	donderdag	22	april,	18.45	-	22.30	uur

Kan het idyllischer? Vredig grazende schapen, met op de ach-
tergrond ontluikende bloesems, beschenen door een late lente-
zon en begeleid door het geroffel van een grote bonte specht. 
Ik voelde me deze donderdagavond op de campus als tijdens 
een weekendje op het platteland. Het was vandaag dan ook 
niet voor niets EURth Day. 

Het atrium voor de Aula blijkt zo tegen zevenen ’s avonds ge-
vuld met koffie- en theedrinkend volk dat is afgekomen op 
een minisymposium met vier sprekers en een film. Minstens 
vijftien vuilniszakken staan er ook; met door studenten van 
GreenEUR in een paar uurtjes op maandagochtend bijeenge-
scharreld zwerfvuil van de campus. De zooi had wat mij be-
treft wel wat opvallender tentoongesteld mogen worden, bij-
voorbeeld uitgestrooid over de vloer van de C-hal. Neemt niet 
weg, dat de studenten goed zijn bezig geweest. Ze hebben na-
melijk ook nog zaadjes van wilde bloemen gezaaid. 
Enfin, eenmaal na onder meer een welkom door Miss Sustai-
nable van de EUR, Gail Whiteman, mag een kwartet liefheb-
bers van onze aardbol elk tien minuten verhalen van hun we-
derwaardigheden. Het zouden er eigenlijk vijf zijn geweest, 
maar eentje – student en duikfanaat Vincent Kneefel – zit 
vast op het vliegveld van Miami vanwege de IJslandse as-
wolk. Maar goed, de vier vertegenwoordigen genoeg segmen-
ten der natuur: koud, warm, hoog, laag, oerwoud en woestijn.
Nummer 1 heet Marc Cornelissen en is arctofiel. Al in zijn 
Delftse studententijd poogde hij de magnetische Noordpool te 
bereiken. Sindsdien is hij frequent flyer naar het hoge noorden 
om al dan niet per ski of mountainbike expedities te onderne-
men. Nummer 2 is Erik Ravenstijn; van jongs af aan bezeten 
van bergbeklimmen. Vliegt de hele wereld rond om op toppen 
te kunnen staan van de Andes tot de Himalaya. Nummer 3 is 
Anita Baaijens; trekt jaarlijks graag voor onbepaalde tijd de 
woestijn in (en gaat daar vast niet per fiets heen) en zou het 
liefst landmijnen zou leggen om ander woestijnreizigers te 
weren. Alledrie verhalen ze vol passie over hun tochten over 
ijs, zand en naar de top. Alledrie houden ze het publiek voor 
dat we verantwoordelijk moeten omgaan met onze wereld en 
moeten proberen duurzaam te leven. Ik wordt licht opstandig.
Ik vind het natuurlijk hartstikke tof voor ze dat ze het alle-
maal kunnen en durven doen. En vanzelfsprekend acht ik hun 
liefde voor ongerepte plekjes, in balans met de natuur levende 
eskimo’s, en fraaie uitzichten oprecht. Maar net zoals u of ik, 
of degene die met zijn Hummer door de P.C. Hooftstraat 
cruist of van een ontboste berghelling afskiet, doen ze het 
vooral omdat ze het leuk vinden. En dan is het nog maar de 
vraag wiens ecologische footprint het minst gigantisch is. De 
poolreiziger is zich daarvan bewust, toch zegt hij: ’I fly to the 
Arctic too often but I can’t help myself.’ Zo is het maar net. 
Maar er is ook nog een vierde spreker: Corneille Ewango uit 
Congo. Een botanist die – met gevaar voor eigen leven – in de 
jungle van Noord-Oost Congo de biodiversiteit in kaart pro-
beert te brengen en de wildlife probeert te beschermen, inclu-
sief tegen rebellen ten tijde van de burgeroorlog. Naar de 
boodschap van iemand als hij wil ik graag luisteren.
 
Om half 11 - na  ook nog de indrukwekkende film Oceans te 
hebben gezien - loop ik naar mijn fiets. De zon is onder. De 
specht slaapt. De schapen zijn verdwenen. Ik mis ze nu al.

Gert van der Ende

Albron nieuwe cateraar
Albron	is	gekozen	als	nieuwe	cateraar	op	campus	
Woudestein	vanaf	1	juli	2010.	Het	bedrijf	won	de	
door	de	universiteit	uitgeschreven	Europese	aan-
besteding	van	de	huidige	cateraar	Avenance.	

Volgens Laura Hofstee van 
het Erasmus Facilitair Be-
drijf is de keuze op Albron 
gevallen, omdat het bedrijf 
op papier een betere visie 
heeft, onder andere op ver-
duurzaming, presentatie en 
variatie van voedsel. “Albron 
heeft een wat beter inzicht in 
wat de doelgroep wil en op-
perde originele ideeën, zoals 
goedkopere broodjes aan het 
eind van de maand. Hiermee 
spelen zij in op het budget 
van studenten. Zij zitten dan 
vaak krap bij kas. Bovendien 
is Albron gericht op goede 
communicatie naar de klant: 
van elk product zal duidelijk 
worden aangegeven wat het 
kost en wat de ingrediënten 
zijn door duidelijke icoon-
tjes.”

Een eis van de universiteit 
was dat 40 procent van het 
totale assortiment duurzaam 
is. Hofstee: “Hieraan vol-
doet Albron, en het bedrijf 
heeft aangegeven dat dit 
geen consequenties voor de 
prijs heeft, omdat het lande-
lijk een zeer groot inkoopvo-
lume heeft wat betreft duur-
zame producten.” De cate-
raar heeft bovendien erva-
ring met onderwijsinstellin-
gen: Albron smeert al brood-
jes op de universiteiten in 
Wageningen, Eindhoven en 
Tilburg. In de koffiecorners 
zullen fair trade-koffie en bi-
ologische koeken verkrijg-
baar zijn. 
Er zijn nog meer verbeterin-
gen op komst. Zo zal de Car-
roussel dagelijks tot acht uur 

’s avonds warme maaltijden 
verzorgen, en zal de koffie-
corner in de de C-hal op za-
terdag open zijn. Er komen 
nieuwe kassa’s waar klanten 
overal met pin en chip kun-
nen betalen. En het assorti-
ment wordt breder, met on-
der meer halal en vegeta-
risch eten en verse sappen. 
“Ook de prijs-kwaliteitver-
houding zal verbeteren”, 
voorspelt Hofstee. 
Albron zal medewerkers van 
de huidige cateraar Avenan-
ce overnemen. Nu worden 
persoonlijke gesprekken ge-
voerd, om hen passende 
nieuwe contracten aan te 
bieden. LJ/MM

MENSA

Wat wil de politiek met het hoger onderwijs?
De	verkiezingsprogramma’s	van	de	grootste	politieke	partijen	zijn	bekend.	Wat	zijn	zij	
van	plan	met	het	hoger	onderwijs	en	de	wetenschap?

VERKIEZINGEN

ACHTERAF
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Studiefinanciering
Wie de basisbeurs wil behouden, kiest voor 
SP, CDA of ChristenUnie (CU). De SP wil 
zelfs niet tornen aan de aanvullende beurs, 
net als PvdA. Al wil laatstgenoemde de ba-
sisbeurs wel vervangen door een sociaal 
leenstelsel. D66 gaat hierin mee, maar vindt 
dat de leningen in twintig jaar mogen wor-
den terugbetaald, zodat de maandlasten iets 
lager zijn. GroenLinks pleit voor een ‘hoger-
onderwijsbelasting’: wie langer studeert of 
later meer verdient, betaalt relatief meer.
Overigens zal het CDA aan studenten die 
langer over hun studie doen dan de nominale 
studieduur plus één jaar, een hoger college-
geld vragen. De CU wil studenten meer la-
ten betalen voor de master.

Plannen	hoger	onderwijs
D66 en CU willen opleidingen samenvoegen 
tot ‘brede bachelors’ met allerlei afstudeer-
richtingen en verschillende niveaus. Dat zou 
ervoor moeten zorgen dat studenten minder 
snel teleurgesteld raken en afhaken. Het 
CDA wil juist dat het hoger onderwijs meer 
variatie gaat bieden, zodat getalenteerde stu-
denten zich optimaal kunnen ontplooien. 
Zowel D66 als CDA willen de numerus fixus 
afschaffen: geen maximumaantal studenten 

voor studies als geneeskunde, psychologie of 
fysiotherapie. Volgens het CDA is selectie 
aan de poort een prima alternatief om stu-
denten toe te laten, D66 spreekt zich hier niet 
over uit.
De SP wil een maximum stellen aan de 
hoogte van het collegegeld en keurt college-
gelddifferentiatie voor topopleidingen af. De 
VVD belooft te investeren in opleiding en 
bij- en nascholing van docenten, kleinere 
groepen studenten en digitale leermiddelen 
GroenLinks wil het belastinggeld van de stu-
dietaks gebruiken voor ruimere studiebeur-
zen (‘alle studerenden hebben recht op een 
Erasmusbeurs’), meer contacturen en betere 
docenten. 

Wetenschap
CU en D66 pleiten voor één loket voor alle 
onderzoekssubsidies van alle ministeries. 
Het CDA heeft plannen om publieke onder-
zoeksinstituten, zoals KNAW en NWO, sa-
men te voegen met universiteiten, zodat een 
krachtenbundeling ontstaat en de internatio-
nale concurrentiepositie van universiteiten 
wordt versterkt. GroenLinks vindt dat er ex-
tra geld moet komen voor onderzoek en op-
leidingen op het gebied van energie, klimaat 
en natuurlijke hulpbronnen. LJ
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WETENSCHAP

Centrum immuundeficiënties geopend
Een	nieuw	centrum	voor	immuundeficiënties	aan	het	Erasmus	MC	moet	het	onderzoek	naar	–	
en	de	behandeling	van	–	afweerstoornissen	verbeteren.	

Naar schatting lijdt in Nederland één op de 
vijfhonderd á 25.000 mensen aan een zogenaamde 
‘primaire immuundeficiëntie’; een chronische aan-
doening die het immuunsysteem van de patiënt 
aantast. Gevolg is dat de patiënt veel vaker een 
infectie krijgt, terwijl de onderliggende stoornis in 
het immuunsysteem niet altijd herkend wordt. 
De kwaliteit van het onderzoek naar deze aan-
doeningen in het Erasmus MC was voor de 
Amerikaanse ‘Jeffrey Modell’ stichting – beheerd 
door de ouders van de aan een immuunstoornis 
overleden Jeffrey – voldoende om het ziekenhuis 
het predicaat ‘Jeffrey Modell Center’ toe te ken-
nen. Het is daarmee de eerste in Nederland, de 
tweeëntwintigste in Europa en de tweeënzeven-
tigste wereldwijd. Naast het predicaat ontvangt 
het Erasmus MC ook een geldbedrag van 150.000 
dollar. Met dit bedrag wil men het onderzoek 
stimuleren en de bekendheid van de ziekte onder 

specialisten vergroten, zodat zij bij hun diagnose 
eerder aan een immuunstoornis denken. 
Martin van Hagen van het Erasmus MC is 
enthousiast: “Er zijn hier de afgelopen vier jaar al 
vier nieuwe typen immuundeficiënties gevon-
den. De komende jaren zullen we nog meer gaan 
begrijpen van deze ziekten door verdere ontwikke-
lingen in de moleculaire immunologie.” Uniek aan 
de aanpak van het Erasmus MC is de hoge mate 
waarin verschillende specialisten – kinderartsen, 
klinisch immunologen en immunologen die in het 
laboratorium werken – samenwerken. “Daardoor 
krijgen we veel meer inzicht”, legt van Hagen uit.
Begin april werd het nieuwe centrum officieel ge-
opend door Daphne Deckers. Het eerste tastbare 
resultaat is een gloednieuwe ‘afweerpolikliniek’. 
“Die loopt nu al vol”, vertelt van Hagen. “We 
denken er zelfs aan alvast een tweede poli te 
openen” GH

TALENT OP DE EUR

Jos London van de stafafdeling 
corporate information manage-
ment aan de EUR. Hij staat aan 
het begin van een grootse digita-
liseringsslag op de universiteit. 
Eind april gaan de eerste papieren 
personeelsdossiers de deur uit 
om slechts elektronisch terug te 
keren. Daarna volgen de studen-
tendossiers en meer…

De EUR is nog te veel een papieren 
organisatie. is dat erg?
“Het is inefficiënt en ineffectief. Papier 
levert voor medewerkers veel vervelende 
klusjes op als kopiëren, archiveren en slepen 
met papier. Bovendien kost het nu een dag 
om een personeelsdossier op te vragen en 
kunnen de personeelsmedewerkers er straks 
direct zelf bij via hun pc.”

Is die verhuizing wel veilig?
“De dossiers gaan in een beveiligde vracht-
wagen naar een locatie waar de dossiers 
worden gescand. Daarna blijven ze nog een 
paar jaar in een beveiligde opslag.”

Moet de EUR papiervrij worden?
“Nee. Papier heeft nog steeds veel voor-
delen, maar nu zit het ons vaak in de weg. 
De digitalisering van de personeels- en 
studentendossiers is wel de opmaat naar het 
verder elektronisch beschikbaar stellen van 
veel informatie en diensten. Straks kun je 
bijvoorbeeld zelf elektronisch je vakantie-
dagen bijhouden. Je wordt als medewerker 
en student, kortom, beter geserviced in de 
toekomst.”

Levert het geld op?
“Ja, het scheelt werk. Maar het levert vooral 
meer werkplezier op en het scheelt ergernis. 
Dat is moeilijk in geld uit te drukken.” WG

Matthijs Leendertse

Matthijs Leendertse (33) doceert mediatrends en mediabe-
leid aan de EUR en is genomineerd voor de Young Profes-
sional of the Year Award. Eigenlijk vindt hij het raar om 
deel te nemen aan een wedstrijd die zo om zijn persoon 
draait, maar hij grijpt graag de mogelijkheid aan om de 
thema’s waarmee hij bezig is onder de aandacht te brengen. Hij werd voorge-
dragen door een collega van TNO, waar hij onderzoek doet naar media en naar 
ICT-gebruik in het onderwijs. Het TNO-project Conn@ct.Now ligt hem nauw aan 
het hart, omdat het draait om de inzet van media en ICT om kinderen in oorlogs-
gebieden als Soedan en Oeganda verder te helpen. Leendertse vindt het leuk dat 
zijn nominatie zichtbaar maakt dat het ook mogelijk is om carrière te maken in 
de not for profit-sector. En omdat hij zelf veel leert van de feedback van studenten, 
wil hij nu iets voor hen terugdoen. Hij heeft een studentencompetitie opgezet: 
geef je mening over werken in de vorm van een filmpje, presentatie of korte tekst, 
en Leendertse coacht je een jaar lang.  MM

www.matthijsleendertse.com/studentcompetition
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Daphne Deckers tijdens de 
opening van  het centrum



Louk	de	la	Rive	Box	nam	donderdag	
22	april	afscheid	als	rector	van	het	
Institute	of	Social	Studies	in	Den	Haag.	

De scheidend rector ontving uit de handen 
van burgemeester Van Aartsen van Den 
Haag de Koninklijke onderscheiding Of-
ficier in de Orde van Oranje-Nassau. Voor 
zijn ‘lifetime commitment of helping the 
poor to help themselves’.
De la Rive Box liet zich in zijn afscheids-
toespraak kritisch uit over de overheid en 
de universiteiten, omdat het nogal eens 
aan steun voor internationale instituten als 
het ISS heeft ontbroken in het verleden. Zo 
kon het ISS pas nadat het zich bij de EUR 
had aangesloten, aanspraak maken op 
onderzoeksgeld van de NWO. Ook waren 
sommige ministers van Ontwikkelingssa-
menwerking in het verleden meer geïnteres-
seerd in buitenlands onderzoek dan in de 

kennis over internationale samenwerking 
van het ‘eigen’ ISS. 
Ook konden Nederlandse studenten zich 
niet inschrijven voor een opleiding aan 
het ISS. Onterecht, zo zei De la Rive Box, 
want de internationale kennisinstituten, 
zoals het ISS, zijn de voorlopers geweest 
als het gaat om Engelstalig onderwijs, nog 
voor universiteiten ook maar dachten over 
internationalisering.
De la Rive Box verwees in zijn verhaal 
geregeld naar de roemruchte speech die 
kroonprinses Juliana in 1952 hield voor 
het Amerikaanse congres. Haar uitspraak: 
‘One world or none’, deed destijds veel stof 
opwaaien in een wereld waar de Koude 
Oorlog in alle hevigheid losbarstte. En hij 
besloot zijn verhaal met zijn persoonlijke 
versie van Juliana’s uitspraak: “I work 
for one world, because there is no other.”  
Daarna droeg hij zijn rectorstoga over aan 
zijn opvolger Leo de Haan. 
WG (foto: Piet Gispen)

CAMPUS	
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Openluchtbios	een	
succes
Ruim 150 bezoekers 
kwamen 20 april 

naar het grasveld bij de Aula 
voor de film ‘500 Days of 
Summer’.

Naheffing	fiscus
Studentenvereni-
gingen moeten qua 
fiscus uitkijken met 

activiteiten die ook toegan-
kelijk zijn voor niet-leden. 
Laurentius is daar niet bang 
voor.

Op	kalender
EUR-student 
Mario Biesheuvel 
staat op een kalen-

der als één van de twaalf 
mooiste studenten van 
Nederland.

Wetenschappers	vast	
door	aswolk
Tientallen weten-
schappers van de 

EUR hadden last van het 
vliegverbod als gevolg van 
de IJslandse aswolk.

EM	Video
Wat gebeurt er op 
de campus? EM.
Online legt het nu 

ook vast op video! Bekijk o.a. 
de kudde schapen op 
rasmusmagazine.nl/filmpjes

FOTOWEDSTRIJD
Voorjaar vol 
verkiezingen
Dit	voorjaar	zijn	weer	de	jaarlijkse	verkiezingen	
voor	studentleden	van	de	Universiteitsraad,	de	fa-
culteitsraden,	de	studentenraad	Erasmus	MC	en	
de	Instituutsraad	BMG.	De	strijd	loopt	van	maan-
dag	10	mei	tot	en	met	woensdag	19	mei.	De	kandi-
daten	voor	de	U-raad	zijn	al	druk	in	de	weer	om	
zichzelf	te	presenteren.

Een van de kandidaten vanuit de economische 
faculteit is Rens van Rijn (21), vierdejaars econo-
mie en rechten. Hij wil zich inzetten voor enkele 
praktische verbeteringen. “Internationale uit-
wisseling moet worden verbeterd, ik vind dat je 
ook tijdens je master weg moet kunnen, en het 
netwerk van partners moet worden uitgebouwd. 
Ook moet worden geïnvesteerd in de faciliteiten, 
zoals meer stopcontacten, meer fietsenstallingen 
en het moet mogelijk zijn om overal op je pc in te 
loggen. Daarnaast kan de inschrijving voor vakken 
veel eenvoudiger dan de drie systemen die je nu 
door moet”, vindt Van Rijn. Een van de kandidaten 
van RSM is Wieger Verberne (25), masterstudent 
bedrijfskunde. Hij wil zich gaan inzetten voor 
uitbreiding van de universiteit. “Er moeten meer 
woningen komen op de campus, plus winkels, en 
grotere pc-zalen. Dat kan door te bouwen op de 
huidige parkeerplaatsen en door onder gebouwen 
parkeergarages te maken. We moeten uitbreiden, 
zodat meer studenten in Rotterdam komen wonen. 
Ze zullen hier meer betrokken zijn, zich ontplooien 
en zo meer kansen maken in het bedrijfsleven.”
In totaal nemen twaalf studentleden zitting in 
de U-raad, evenredig verdeeld over de faculteiten. 
Bij enkele faculteiten zijn evenveel kandidaten als 
zetels en vindt dus geen verkiezing plaats. Het gaat 
om de medische faculteit en de faculteiten der 
Wijsbegeerte en Historische en Kunstwetenschap-
pen. Elders is de strijd al losgebarsten. De U-raad is 
een spreekbuis voor alle studenten en medewer-
kers van de EUR en heeft regelmatig overleg met 
het College van Bestuur (CvB) over het beleid op 
het gebied van onderwijs, onderzoek en personeel. 
Stem dus ook! Dat kan online. De uitslag zal don-
derdag 20 mei bekend worden gemaakt. MM

Voor meer informatie: www.eur.nl/verkiezingen

AFSCHEID RECTOR ISS

Jozias van Aartsen speldt Louk de la Rive Box een onderscheiding op

studenten ongeveer zijn er af-
gekomen op de informatiebij-
eenkomsten over de educatieve 
minor op 12 en 19 april. De 
educatieve minor start komend 
collegejaar met in totaal vijftig 

plaatsen: twintig voor economie, vijftien voor geschiedenis, 
twaalf voor maatschappijleer en drie voor filosofie. Studen-
ten kunnen zich tot 1 juni aanmelden voor de minor. Meer 
weten? Lees het nieuwsbericht op EM.Online. 

CIJFER

Eén wereld



INHOUD	DE	KWESTIE	 29 april 2010 | 10

Hoe komt het dat in Nederland het babysterftecij-
fer zo hoog ligt? “Bij ons overlijden tien baby’s per 
duizend zwangerschappen, terwijl dat getal in de 
Scandinavische landen op zes ligt. Je moet daarbij 
onderscheid maken tussen verschillende soorten 
sterfte. Allereerst is er de dood van ongeboren kin-
deren, de zogenaamde vruchtdood. Verder is er de 
sterfte tijdens de bevalling en tot slot telt ook de 
sterfte in de eerste week ná de bevalling mee. Het 
blijkt dat in Nederland vooral de vruchtdood heel 
erg hoog is; bijna tweemaal zo hoog als in België.
Een belangrijk gedeelte van die sterfgevallen komt 
door kinderen die niet voldoende groeien. Als je dat 
op tijd ziet, kan je het kind geboren laten worden – 
bijvoorbeeld door een keizersnede. De controle ge-
beurt hier echter niet goed en dan gaan die kinderen 
vaak dood, terwijl ze vanaf week 32 á 34 zeer goede 
overlevingskansen hebben. En het in de gaten hou-
den is niet moeilijk. Met een groei-echo rond de der-
tig weken weet je genoeg. Dat gebeurt in het buiten-
land veel meer, omdat aanstaande moeders daar bij 
de gynaecoloog lopen.”

Moeten aanstaande moeders dan vaker naar de 
gynaecoloog? “Het komt vaak genoeg voor dat 
vrouwen met risico’s bij een verloskundige lopen, 
terwijl ze eigenlijk medisch onderzocht zouden 
moeten worden. Maar er zijn ook vrouwen die on-
nodig elke controle bij een gynaecoloog moeten la-
ten verrichten, terwijl alles keurig in orde is. Zowel 
verloskundigen als gynaecologen moeten een rol 
spelen in de zwangerschapsperiode, maar je moet 
wel de vorm durven te veranderen. Het is heel erg, 
maar beroepsbelangen spelen nu een te grote rol. In 
Nederland is de financiering afgestemd op wélke 

hulpverlener de ouder precies ziet. Het zou daarom 
ook in financiële zin niet moeten uitmaken of de pa-
tiënt bij de gynaecoloog of de verloskundige komt.”

Waardoor is het probleem in Rotterdam zo erg? 
“De babysterfte in Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht is hoger dan in de rest van Nederland; het 
is dus vooral een grootstedelijk probleem. Meer in 
detail blijken de achterstandswijken het probleem. 
Als je de getallen daar ziet, schrik je. In sommige 
wijken ligt het sterftecijfer zelfs drie- á viermaal ho-
ger. 
Maar hoe treurig babysterfte ook is – en het is ab-
soluut een grote tragedie – het is maar het topje van 
de ijsberg. Kinderen uit achterstandswijken kennen 
namelijk ook een slechtere start. In sommige wijken 
ligt de kans op ziekte van de pasgeborene meer dan 
30 procent hoger dan landelijk. Er zijn meer vroeg 
geboren kinderen en veel kinderen zijn te licht. En 
dan zijn er nog de kinderen die het bij de geboorte 
gewoon lichamelijk ‘slecht doen’ en bijvoorbeeld 
ademhalings- of hartproblemen hebben. Zo’n slech-
te start heeft vaak blijvende consequenties. Kinde-
ren ontwikkelen zich minder goed, zowel op sociaal 

gebied als qua intelligentie, en ze hebben op latere 
leeftijd vaker last van aandoeningen als hart- en 
vaatziekten of suikerziekte.
Zwangerschap staat dus niet op zichzelf: het is van 
onontbeerlijk belang voor de maatschappij. Een 
goede zwangerschap is het startpunt van een gezon-
de nieuwe generatie. Daarom startte het Erasmus 
MC met de GGD ook een plan van anderhalf mil-
joen euro (‘klaar voor een kind’) om de verschillen-
de fasen van zorg rond een zwangerschap goed te 
begeleiden.”

Valt er nog wel op te boksen tegen de problemen 
in de achterstandswijken? “We tonen in Rotter-
dam aan dat dit kan. Allereerst zorgen we voor pre-
conceptiezorg, nog vóór de zwangerschap. Zaken in 
de eerste tien á twaalf weken – wanneer een vrouw 
vaak nog nauwelijks weet dat ze zwanger is – zijn 
namelijk meteen al essentieel. Roken tijdens de 
zwangerschap, het gebruik van alcohol, drugs en 
ongezond eten, dat heeft allemaal invloed op de ont-
wikkeling van het embryo en de aanleg van de moe-
derkoek. Vooral roken in combinatie met het niet 
slikken van foliumzuur vormt een forse risicofactor. 

In Nederland sterven tien op de duizend 
baby’s tijdens de zwangerschap: veel meer 
dan in andere Europese landen. En in Rotter-
dam is het nog wat erger. In bepaalde wijken 
is de sterfte zelfs drie- à viermaal zo hoog als 
het toch al niet lage landelijke cijfer. Gege-
vens om van te schrikken, vindt prof. Eric 
Steegers van het Erasmus MC. Gelukkig is er 
volgens hem wel wat aan te doen.

tekst George van Hal fotografie Levien Willemse

Hoge babysterfte is medisch én 
maatschappelijk probleem
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En in de achterstandswijken bárst het van dergelij-
ke factoren. 
Het Generation R-onderzoek heeft laten zien dat er 
aanzienlijke verschillen zitten in de groei van em-
bryo’s in de eerste tien á twaalf weken. Embryo’s 
die in die periode te licht zijn, hebben ook een drie-
maal hogere kans om te licht geboren te worden. Ze 
groeien na de bevalling alsnog flink en dat is een 
voorloper van overgewicht op latere leeftijd. Daar-
om moet er ook zorg zijn vóór de zwangerschap. 
Tijdens een soort ‘intakegesprek’ kun je dan een 
programma opstellen. Als je al zwanger bent, is het 
heel moeilijk nog te stoppen met roken, maar als je 
nog zwanger moet wórden, kun je daar veel beter de 
tijd voor nemen.
De tweede stap is om de zwangerschap zelf beter te 
begeleiden. Vrouwen moeten eerder langskomen en 
ze moeten ook veilig kunnen bevallen. In een ach-
terstandsbuurt moet je bijvoorbeeld niet thuis wil-
len bevallen. Dat kan beter bij een geboortecen-
trum, zoals we hier nu op het dak van het Sophia 
Kinderziekenhuis hebben. 
Tot slot moet ook na de bevalling alles in orde zijn. 
Het blijkt dat tachtig procent van de vrouwen in 

achterstandswijken geen kraamzorg krijgt. Dat is 
schokkend. Bovendien moet de nazorg beter aan-
sluiten op het eerste bezoek aan het consultatiebu-
reau.”

Hoe zien al die stappen er praktisch uit? “Aller-
eerst zijn we de website zwangerwijzer.nl gestart, in 
samenwerking met het Erfocentrum, waarop vrou-
wen zichzelf kunnen informeren over hoe ze gezond 
zwanger kunnen worden. Daarnaast zijn we de pre-
conceptiewijzer.nl gestart, een website voor hulp-
verleners. Er bleken namelijk geen protocollen te be-
staan voor wat je moet doen bij chronische aandoe-
ningen. Wanneer iemand met een ernstige aangebo-
ren hartafwijking zwanger wil worden, zeiden we 
vroeger: doe maar niet. Tegenwoordig kan het wel, 
maar een zwangerschap gaat gepaard met een grote 
toename van het bloedvolume en dat is een grote 
aanslag op de conditie van het hart. Bovendien 
moeten de medicijnen aangepast worden, want je 
kunt tijdens de zwangerschap niet zomaar elk medi-
cijn blijven slikken. Ook zijn er aanpassingen no-
dig, mocht het zo zijn dat de moeder onder narcose 
moet. Nu gebeurt dat nog te vaak niet. Wanneer de 
moeder dan midden in de nacht plotseling met ern-
stige problemen naar het ziekenhuis komt, weet nie-

mand precies wat te doen. En zo zijn er wel meer 
probleemziekten: suikerziekte, mensen die trans-
plantaties gehad hebben, mensen met de ziekte van 
Crohn, enzovoorts. Vandaar dat we daar nu richtlij-
nen voor hebben opgesteld. 
Naast de websites, hebben we op onze polikliniek 
ook twee nieuwe spreekuren. Eentje focust op de 
medische risico’s. Daarin stellen we een plan voor 
de zwangerschap op. Het andere is helemaal gericht 
op risico’s in de leefstijl. Alle mensen die bij ons 
binnenkomen, moeten daar naartoe en dat blijkt een 
groot succes. Na twee maanden zijn de toekomstige 
ouders – ook de mannen – aantoonbaar beter gaan 
eten. Mensen zijn in de periode waarin men zwan-
ger wil worden meer vatbaar voor goede adviezen 
en dat is weer goed voor de algehele gezondheid.”

Hoe belangrijk is dat: gezond eten tijdens de 
zwangerschap? “Slecht eten blijkt van grote in-
vloed op de kans op een kind met afwijkingen. Ie-
mand met een gezond mediterraan dieet – met 
groenten en olijfolie en zo – blijkt bijvoorbeeld 70 
procent minder kans te hebben op een kind met een 
open ruggetje. Net zo goed heeft iemand met een – 

ik noem het maar even een ‘McDonaldsdieet’ – een 
driemaal hogere kans op een kind met een hazen-
lip.”

Kun je de mensen in de probleemwijken wel goed 
bereiken? “We zijn hier in Rotterdam nu vrij suc-
cesvol in het bereiken van doelgroepen. Groepen 
Turkse en Marokkaanse vrouwen komen regelma-
tig bij elkaar op een soort tupperware party’s waar 
ze van alles delen over zwangerschap en zwanger 
worden. Het is zo succesvol dat je merkt dat de 
mannen ook bij elkaar gaan komen om erover te 
praten. De problematiek is overigens niet alleen et-
nisch. De risico’s zijn ook sterk gerelateerd aan ach-
terstandsproblemen.”

Het is dus niet alleen een medisch probleem? 
“Nee, zeer nadrukkelijk niet. Het is ook een sociaal-
maatschappelijk probleem. Die zaken moeten opge-
lost worden, wil je de babysterfte beperken en ge-
zondere jonge generaties krijgen. Dus niet meer: 
‘wat vervelend dat u zo slecht woont, maar dat is 
mijn probleem niet.’ Alleen door het geheel aan te 
pakken, kun je het oplossen.” 

Eric A.P. Steegers 
(1961) behaalde zijn artsexamen 
en promoveerde aan de Katho-
lieke Universiteit in Nijmegen. 
Na een opleiding in de verlos-
kunde en gynaecologie werd hij 
eerst staflid en later universitair 
hoofddocent binnen het Univer-
sitair Medisch Centrum St Rad-
boud in Nijmegen. Vanaf 2001 is 
hij werkzaam binnen het Eras-
mus MC in Rotterdam. In 2004 
werd hij hoogleraar Verloskunde 
en Prenatale Geneeskunde. Hij 
doet onder andere onderzoek 
naar de oorzaken van ‘subopti-
male zwangerschapsuitkomsten’ 
en probeert die bevindingen toe 
te passen in zorgvernieuwingen.

‘Vooral roken in combinatie met het niet slikken 
van foliumzuur vormt een forse risicofactor’
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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. Ingezon-
den stukken dienen te 
worden ingestuurd 
met vermelding van 
naam, adres en tele-
foonnummer of e-
mailadres. De redactie 
behoudt 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 hogescholen voeren al jaren een 
lobby om als echte universiteiten er-
kend te worden. De titels zijn samen 
met de bekostiging de belangrijkste 
struikelblokken om het binaire stel-
sel afgeschaft te krijgen. Die lobby 
lijkt nu langzaam te gaan werken: 
de hogescholen kunnen stapje voor 
stapje echte universiteiten worden. 
Maar de werkelijkheid is, dat hoe-
wel hogescholen en universiteiten 
op papier op elkaar gaan lijken, ze 
onvergelijkbaar blijven op het punt 
van cultuur, niveau en invalshoek. 
Natuurlijk zijn de Nederlandse hbo-
titels niet vergelijkbaar met die 
in het buitenland, omdat ze daar 
vaak geen hbo-instellingen kennen. 
Hoeveel studenten zouden daar 
nou jaarlijks last van hebben? Het 
lijkt me een zeer klein aantal. De 
titels veranderen is bovendien een 
schijnoplossing: de verschillen lij-
ken door gelijke titels kleiner, maar 
die zijn er natuurlijk nog steeds. 
Afgestudeerden van het hbo een 
heel ander diploma in handen dan 
afgestudeerden van de universiteit. 
Buitenlandse werkgevers komen 
daar in de nieuwe situatie voortaan 
alleen later achter: niet meer bij het 
sollicitatiegesprek, maar als ze al 
aangenomen zijn.”

De	commissie	Veerman	kwam	eind	vorige	week	met	haar	rapport	over	de	toekomst	van	het	
hoger	onderwijs.	Eén	van	de	aanbevelingen	is	om	de	scheidslijn	tussen	hbo	en	wo	op	te	
heffen	en	met	dezelfde	titulatuur	te	werken.	Goed	idee	of	niet?

Chris Aalberts
docent faculteit Historische en 
Kunstwetenschappen

HET EM PANEL 
bestaat uit medewer-
kers, onderzoekers en 
studenten van de EUR 
die reageren op een ac-
tuele ontwikkeling op 
de EUR, in het hoger 
onderwijs, onderzoek 
of studentenzaken. Een 
aantal reacties ver-
schijnt in de papieren 
EM, de overige reacties 
zijn te lezen op www.
erasmusmagazine.nl.
Ook deelnemen? 
redactie@em.eur.nl
(fotografie: RvdH)

‘Hbo’ers moeten zelfde titel als wo’ers krijgen’

Martijn Kroonen
student Beleid en manage-
ment gezondheidszorg
“Als WO-student vind ik dat er wel 
degelijk onderscheid moet blijven 
tussen de titels van iemand die 
afstudeert in het wo en iemand die 
afstudeert aan het hbo. Als afgestu-
deerde heb je een bepaalde pres-
tatie geleverd en dat wil je graag 
terugzien in, onder andere, je titel. 
Ik wil niet zeggen dat de prestatie 
van een afgestudeerde Hbo’er min-
der is, maar je hebt toch te maken 
met een andere vorm van onder-
wijs. Dat het verwarrend is voor het 
buitenland kan makkelijk opgelost 
worden door verschillende titels te 
hanteren en daarbij de instelling te 
vermelden waar de titel behaald is. 
Ik vind overigens dat deze discus-
sie afleidt van de discussie waar 
het echt om zou moeten gaan. Het 
is in mijn ogen belangrijker dat er 
een dialoog op gang komt om de 
scheidslijn tussen hbo en wo duide-
lijk te maken. De verschillen tussen 
beide opleidingvormen lijken de 
afgelopen jaren sterk te vervagen. 
Was het hbo vroeger vooral gericht 
op het toepassen van kennis, tegen-
woordig wordt het genereren van 
nieuwe kennis steeds gebruikelij-
ker. Laten we dus eerst eens kijken 
hoe het hbo en wo zich tot elkaar 
verhouden en daarna gaan discus-
siëren over de titulatuur.”

“Het advies van de commissie Veerman 
is een prima advies. Doordat de titula-
tuur min of meer gelijkgesteld wordt, 
zullen belangstellenden het specifieke 
verschil tussen de opleidingsinstituten 
gaan zoeken. Op hun beurt gaan deze 
instellingen zich buigen over de vraag 
wat de profilering van de opleiding is 
of moet worden en op welke wijze die 
naar buiten moet worden uitgedragen. 
Ik denk dat potentiële studenten zich 
nog nadrukkelijker gaan oriënteren 
op de geboden inhoud. Immers ‘een 
master kun je overal halen, maar 
waarom daar?’. Naast de inhoudelijke 
kant bestaat er ook nog zoiets als  
‘value’. Universiteiten gaan dat mijns 
inziens sterker koppelen aan hun merk-
naam. Maar hoe werkt dat? De marke-
tingafdelingen wacht een drukke tijd. 
Eigenlijk is het spijtig dat het advies 
er nu pas is en niet is ‘meegenomen’ bij 
de invoering van de BaMa-structuur.”

Luit Kloosterman
universitair docent Erasmus 
School of Economics

-
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Zo halverwege de laars van Italië ligt een mid-
deleeuws vestingstadje. Met 1700 inwoners, 
een kerk en een plein niets bijzonders, zou 
je zeggen. Maar het dorpje heet Gambatesa. 
Fantastische plaatsnaam. Gestrekt been, zo 
luidt de vertaling. Het stadswapen is een ont-
bloot gestrekt been op een blauw met geel 
bord. De Gambatesanezen cultiveren het ge-
strekte been dus; ontlenen hun identiteit aan 
het gestrekte been. Met gestrekt been vliegen 
ze overal in, wat de gevolgen daar ook van 
mogen zijn.
      Met een gestrekt been opereren in de we-
tenschap; ik zou het zo graag doen. Belangrijke 
professor X verkoopt flauwekul? De door velen 
aangehangen theorie Y klopt niet? Dan ga je 
d’r met een gestrekt been in. Gewoon omdat 
het kan. Lekker schieten door de spreekwoor-
delijke knieschijven. Zin van onzin scheiden, 
daar draait het immers allemaal om. Jammer 
genoeg werkt het zo niet. Ja, je kunt er in 
een papertje wel met een gestrekt been in 
gaan, maar professor X of de aanhangers van 
theorie Y krijgen dat natuurlijk meteen als 
reviewer. Pijnlijk realiserend dat er in dit paper 
niet zo veel heel blijft van hun levenswerk, 
is er nog maar een optie – afwijzen maar! 
Onderzoeksvoorstellen om belangrijke fantas-
ten aan te pakken, zijn hetzelfde lot beschoren. 
Het is spijtig. Wetenschap a gamba tesa, ‘t is 
niet te doen.

      Als je wilt publiceren en onderzoekssubsi-
dies wilt scoren, kan je dus maar beter vriend-
jes maken. Dit werd mij eens te meer duidelijk 
toen ik onlangs op de Talent Day van de EUR 
aanwezig was. Ab Osterhaus legde uit hoe hij 
de prestigieuze ERC Advanced Grant voor zijn 
nieuwe onderzoek naar iets met virussen had 
gewonnen. ‘Zorg dat je in de ERC Advanced 
Grant-commissie komt’, hoor ik commissie-
voorzitter Ab zeggen. Hoe je in zo’n commissie 
komt, vertelt hij er voor het gemak niet bij. 
Hij vertelt wel hoe hij op een dag zijn vertrek 
aankondigde aan zijn collega-commissieleden: 
‘Vrienden, ik trek me voor een jaar terug, en 
dien zelf een aanvraag in. Maar let op hè! 
Daarna kom ik weer terug als voorzitter van 
deze commissie’. Wat denk je? Ab doet wat hij 
zegt en ja hoor, hij krijgt die subsidie ook nog. 
Zo zie je maar. Niks met gestrekt been. Geen 
wetenschap a gamba tesa. Gewoon een paar 
vriendjes, en je loopt helemaal binnen. Dat 
wil ik ook wel: ben je belangrijk en wil je mijn 
vriendje zijn? Mail p.achterberg@fsw.eur.nl. 

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, 
heeft twee collega’s die pas geleden een paper 
hebben ingestuurd met als eerste zin van de 
conclusie: ‘The ethnic competition theory is in-
valid’. Dat gaat natuurlijk nooit gepubliceerd 
worden. Een slagroomtaart voor die jongens als 
het wel lukt. 

Gestrekt been 

	VAN	DER	SCHOT	

Niels van Poecke
programmamaker Studium 
Generale

“March, MUD en MMUS. Een korte rond-
gang door het bachelor-masterstelsel op 
internet levert al snel zo’n 10 verschillende 
mastertitels op. Om het over de keur aan 
bachelortitels, te behalen aan de verschil-
lende Nederlandse hbo’s, maar niet te 
hebben. Bovenstaande titels staan voor res-
pectievelijk Master of Architecture, Master 
of Urban Design en Master of Music. De 
Master of Arts, iemand die een universitaire 
(alfa en gamma) studie heeft afgerond, lijkt 
in vergelijking hiermee maar een eenvou-
dige knutselaar. Het belangrijkste argument 
van Veerman om gelijke titels in het hbo 
en wo te voeren, is om de onderwaardering 
van het hbo-onderwijs in het buitenland te-
gen te gaan. Met bovenstaande titels is dat 
inderdaad het geval: in Amerika, waar het 
onderscheid tussen hbo en wo niet zo strikt 
geldt, zullen ze bij March eerder denken aan 
de periode van afstuderen dan aan de be-
haalde graad. Het voeren van gelijke titels 
zal (de hbo’er) dan zeker helpen. 
Toch ben ik het niet met de stelling eens. In 
Nederland hebben we nu eenmaal gekozen 
voor het maken van onderscheid tussen be-
roepsonderwijs en academisch onderwijs. 
Kort door de bocht gezegd moeten afge-
studeerde wo’ers in staat zijn gedegen we-
tenschappelijk onderzoek te verrichten, en 
zijn hbo’ers degenen die met hun ‘poten in 
de modder staan’. Dit onderscheid blijft, af 
te leiden uit het rapport van de commissie- 
Toekomstbestendig hoger-onderwijsstelsel, 
bestaan. En om dan alleen het imago van 
de afgestudeerde hbo’er op te krikken door 
hem of haar een academische titel te geven, 
dat gaat me net iets te ver. De keuze zou 
(geweest) moeten zijn: ófwel het onder-
scheid opheffen, ófwel onderscheid in titels 
bewaken. Om te voorkomen dat straks elk 
hbo-beroep een eigen titel krijgt, zou ik bo-
vendien hebben gekozen voor BAsc t.o.v. Bsc 
en BA, en MAsc t.o.v. Msc en MA - applied 
science t.o.v. research.”
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Sinds ruim twee jaar kent de Erasmus Universiteit dankzij een reorganisatie vier zogeheten Shared 
Service Centra (SSC’s) die ten dienste staan van studenten en medewerkers. Twee van de centra – 
Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken, en het Erasmus Facilitair Bedrijf – alsook de Universiteits-
bibliotheek hielden onlangs een klanttevredenheidsonderzoek. Conclusie: ‘We doen het lang niet 
slecht, maar het kan altijd beter.’           tekst Gert van der Ende illustraties Bas van der Schot

Iedereen een
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V
oor de geïnteresseerde buitenstaander 
op zoek naar leuke weetjes kan het af en 
toe een aangename verpozing zijn om 
een klanttevredenheidsonderzoek 
(KTO) door te bladeren. Zo leren wij uit 

het KTO van het SSC Erasmus Facilitair Bedrijf 
(EFB) dat medewerkers van de Erasmus Universi-
teit uitermate tevreden zijn over de houding en het 
gedrag van post- en logistiekmedewerkers; ze zijn 
vriendelijk, beleefd, en ogen uiterlijk goed verzorgd. 
Aan de andere kant: over de mogelijkheden tot het 
beïnvloeden van het binnenklimaat op de werkplek 
zijn ze minder te spreken. Opmerkelijk is bijvoor-
beeld ook dat studenten zich buitengewoon veilig 
voelen op de campus, zowel binnen als buiten de ge-
bouwen; daarentegen is het juist zeer voor de hand 
liggend dat ze het prijsniveau in de restaurants 
minder kunnen waarderen. Kortom, een KTO is 
veelal een mix van veel ingetrapte open deuren en 
enkele eyeopeners, waarvan het overall rapportcijfer 
immer schommelt tussen de 6,9 en de 7,1 – of je 
moet wel heel briljant of heel beroerd bezig zijn ge-
weest.
“Inderdaad, een hoop kwam natuurlijk al bekend 
voor”, beaamt Kees Lansbergen, directeur EFB. 
“Maar het is altijd van belang om de mening van de 
klant te vragen. Het structureert hetgeen gedaan 
moet worden en vormt een extra stimulans om za-
ken aan te pakken. Zo’n onderzoek is dus gewoon 
een uiting van professionele dienstverlening.”  
Lilian Jillissen, directeur SSC Onderwijs, Onder-
zoek en Studentenzaken (OOS): “Het is vooral indi-
catief en bevestigt vooral wat je al weet. Samen met 

het jaarplan, en de International Student Barome-
ter bepaalt het de volgorde van aanpak.” 
Of, zoals de baas van de Universiteitsbibliotheek 
(UB), Paul Soetaert, het verwoordt: “Een klantte-
vredenheidsonderzoek helpt om op een georgani-
seerde wijze te streven naar verbeteringen.”

SSC	EFB
Medewerker is meest tevreden over:
• Veiligheidsgevoel campus
• Veiligheidsgevoel in de gebouwen
• Bereikbaarheid van de EUR met de fiets
• Houding en gedrag post- en logistiek-  
 medewerker

Student is meest tevreden over:
• Veiligheidsgevoel op de campus
• Veiligheidsgevoel in de gebouwen
• Bereikbaarheid van de EUR met de fiets
• Houding en gedrag medewerker servicedesk

Medewerker is minst tevreden over:
• Prijsniveau restaurants
• Kwaliteit warme drankautomaten
• Prijsniveau koffie- en broodjescorner
• Mogelijkheid tot beïnvloeden klimaat werkplek

Student is minst tevreden over:
• Temperatuur in collegezalen
• Prijsniveau restaurants
• Prijsniveau koffie- en broodjescorner
• Kwaliteit warme drankautomaten

Dat EFB overall  het cijfer 6,93 krijgt toebedeeld, is 
aardig, maar niet het meest van belang, weet Kees 
Lansbergen: “Niet echt slecht, maar er is absoluut 
ruimte voor verbetering.” Het gaat om de details: 
wat vinden studenten en medewerkers belangrijk, 
en wat waarderen ze hoog en laag. De combinatie 
van belang en waardering resulteert namelijk in 
een prioriteitenmatrix en daar kun je wat mee. “Zo 
blijkt het binnenklimaat voor medewerkers een is-
sue. Alleen kun je dat niet een-twee-drie verhelpen. 
Dat vergt grote aanpassingen die normaal pas 
plaats kunnen vinden als een gebouw gerenoveerd 
of gerestaureerd wordt, zoals onlangs het A-
gebouw en nu in C, waar bijvoorbeeld 2.500 stoelen 
in collegezalen worden vervangen. In de tussentijd 
is het zaak om optimaliseringen te maken. Daarbij 
moet je in het oog houden, dat je het nooit helemaal 
goed kan doen. Dat heeft veel te maken met de ver-
wachtingen die medewerkers en studenten hebben. 
Het is dan ook zaak dat je die verwachtingen weet 
te managen.” 
Verder hebben de ondervraagde medewerkers en 
studenten de meeste kritiek op de prijs-kwaliteitver-
houding van het eten en drinken op de campus. 
Lansbergen verwacht deze deels te ondervangen 
met het binnenhalen van een nieuwe cateraar. “Al 
hebben we die niet louter gekozen vanwege een 
scherpe prijsstelling. Vanzelfsprekend is er een 
maximumprijs voor het basispakket afgesproken, 
maar het gaat er bij ons ook om, om de totaalbele-
ving te verbeteren. Zo wordt op korte termijn de 
Etude (mensa in gebouw H, red.) gemoderniseerd 
en van nieuw meubilair voorzien.” 
Lansbergen cum suis hebben de onderzoeksresulta-
ten inmiddels voortvarend ter hand genomen. “Elke 
unit van het EFB is gevraagd een verbeterplan in te 
dienen; die worden vervolgens meegenomen in de 
jaarplanning, zodat snel duidelijk is wie, wat, wan-
neer doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.”
Overigens zijn respondenten ook op het imago van 
de EFB bevraagd. Daaruit kwam vooral naar voren, 
dat lang niet iedereen op de universiteit weet wat 
het SSC doet. Ook daaraan wil Lansbergen zeker 
wat veranderen. “Daarvoor gaan we onze website 
optuigen en denken we na over een nieuwsbrief.”  >>

'Zo’n onderzoek 
is dus gewoon een 
uiting van profes-
sionele dienstver-
lening'
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SSC	OOS		
Medewerker is meest tevreden over:
• Erasmus Cultuur en Studium Generale
• Bekendheid met locaties

Student is meest tevreden over:
• Deskundigheid van studentendecanen
• Erasmus Cultuur en Studium Generale
• Bekendheid met locaties
• Bereikbaarheid Erasmus Studenten Service   
 Centrum
• Deskundigheid loopbaanadviseur

Medewerker is minst tevreden over:
• Ondersteuning op het gebied van persoons-
 gebonden subsidies
• Proactief meedenken door medewerkers OOS
• Ondersteuning op het gebied van Europese   
 subsidies

Student is minst tevreden over:
• Gebruiksvriendelijkheid Studielink voor 
 inschrijving
• Duidelijkheid van het aanmeldproces
• Gebruiksvriendelijkheid van het aanmeldproces
• Minoren

“Opvallend is dat studenten over het algemeen 
meer tevreden zijn over wat wij doen dan de mede-
werkers”, vindt directeur OOS Lilian Jillissen. “Zo 
was het voor mij verrassend om er achter te komen 
dat het volgens medewerkers bij ons schort aan de 
ondersteuning van aanvragen voor subsidies van 
Europese projecten. Deze slechte beoordeling heeft 
voor een belangrijk deel te maken met communi-
catie. Ik denk dat daar nog wel progressie valt te 
boeken.”
In tegenstelling tot het EFB, zijn de resultaten bij 
OOS – gemiddeld een 6,86 – nog niet zo lang bin-
nen en amper een week geleden voor het eerst intern 

besproken. “We zijn nu volop bezig om te bedenken 
wat de beste volgorde van aanpak is.”
Dat een van de prioriteiten het bij de horens vatten 
van de onduidelijkheden op het gebied van aanmel-
den en inschrijven is, lijdt geen twijfel. “Al is dat 
juist iets waar we niet heel direct invloed op uit kun-
nen oefenen, omdat Studielink een landelijk sy-
steem is, waar 55 instellingen aan meedoen. Desal-
niettemin kunnen we een deel van de verwarring 
wegnemen door hier alles via één loket te laten ver-
lopen; nu nog worden aanmeldingen en inschrijvin-
gen deels centraal, deels door de faculteiten ver-
werkt.”
Jillissen vervolgt: “Wat voor ons heel belangrijk is, 
is de website. We zijn bezig om die te koppelen aan 
een databank waarin 1.500 to 2.000 vragen met ant-
woorden staan die 24/7 bereikbaar is. Tegelijkertijd 
wordt ervoor gezorgd dat medewerkers dezelfde 
antwoorden geven op al die vragen, zodat eventuele 
onduidelijkheden nog meer worden weggenomen.”
Wat betreft de verklaring voor de geringe waarde-
ring voor minoren door studenten, tast Jillissen in 
het duister. “Ik dacht dat het allemaal goed liep, 
met name omdat in het Risbo-onderzoek, uitge-
voerd in december 2009, studenten aangaven tevre-
den te zijn over de organisatie rondom de minoren. 
Wellicht hebben studenten meer gereageerd op de 
inhoud van de minoren.”     

UB		
Medewerker is meest tevreden over:
• Aanvragen van boeken
• Nakomen van afspraken door medewerkers UB
• Bereikbaarheid (telefonisch en per e-mail)

Student is meest tevreden over:
• Openingstijden doordeweeks
• Actualiteit van het elektronische aanbod
• Relevantie van het elektronische aanbod

Medewerker is minst tevreden over:
• Beschikbaarheid kopieerapparaten
• Beschikbaarheid printers
• Beschikbaarheid kluisjes

Student is minst tevreden over:
• Beschikbaarheid studieplekken met PC
• Beschikbaarheid kluisjes
• Beschikbaarheid printers

Ook de klanten van de UB werden door het 
bedrijf Integron in het laatste kwartaal van 
2009 aan de tand gevoeld. Overall kreeg 
de bieb het cijfer 7,0 toegekend – een 7,3 
van medewerkers van de EUR, een 6,9 van 
studenten. “Zeker niet slecht”, vindt Paul 
Soetaert, “maar het kan altijd beter.”
Echt grote verrassingen leverde het onder-
zoek niet op, maar sommige zaken, zoals de 
roep om meer studieplaatsen kan hij niet 

plotsklaps verhelpen. “Ik begrijp dat veel studen-
ten ontgoocheld zijn, als ze tussen 11 en 7 hier aan-
komen en zien dat alle plekken bezet zijn. Maar met 
700 plekken en 188 pc’s zitten we aan ons absoluut 
maximum. Aangezien expansie van de bibliotheek 
niet in het masterplan voor de campus voorkomt, 
zal daar op afzienbare termijn ook niets aan kun-
nen veranderen.”
Gebaseerd op het KTO ligt er inmiddels een tien-
stappenplan klaar, dat wordt aangevoerd door de 
verruiming van het informatieaanbod. Ook de bete-
re toegankelijkheid van de informatie is top priori-
ty, onder meer omdat Soetaert enigszins onaange-
naam verrast is door het feit dat in het onderzoek 
de toegankelijkheid van bronnen van buiten de 
campus negatief wordt beoordeeld. “Ik had niet 
verwacht dat zoveel mensen daarmee moeite heb-
ben. Vanzelfsprekend gaan we daar verandering in 
brengen; samen met het SSC Informatie & Com-
municatie Technologie (ICT) bereiden we een een-
voudigere manier voor: identity management. Dat 
moet het mogelijk maken om op basis van je identi-
teit toegang te krijgen tot door de UB gelicentieerde 
informatie van een service provider; VPN-verbin-
dingen (waardoor EUR-relaties vanaf buiten kun-
nen inloggen, red.) zijn dan overbodig.”
Eigenlijk wil Soetaert alle negatieve punten aan-
pakken, zodat uiterlijk 2013, als er wederom een 
klanttevredenheidsonderzoek wordt gehouden de 
beoordeling 7,4 zal zijn. Behalve het stappenplan 
zet hij daarvoor onder andere ook twee klanten- en 
gebruikerspanels in: eentje voor onderzoekers en 
docenten, en eentje voor studenten. 
Maar, weet ook Soetaert: “Er zal altijd een span-
ning blijven bestaan tussen mogelijkheden en ver-
wachtingen.” 



SERIE	ICT	&	ONDERWIJS

WAT ZIJN SMARTROOMS?
Geavanceerde onderwijs-
ruimtes die zijn uitgerust 
met een computer met inter-
netverbinding, een interactief 
whiteboard en opnameappa-
ratuur voor video en audio. 
Via het smartboard worden 
de pc en beamer aange-
stuurd, via een touchscreen 
de audio- en videoappara-
tuur.

WAAROM SMARTROOMS?
Vrij gemakkelijk kunnen vi-
deobeelden en geluidsopna-
men worden gemaakt, zodat 
studenten kunnen reflecteren 
op hun handelen. Lesstof 
komt tot leven door interac-
tie en beleving, waardoor 
studenten kennis verant-
woord opbouwen.

Erasmus Magazine bekijkt hoe informatie- en commu-
nicatietechnologie vernieuwing in het onderwijs 
ondersteunt en teweegbrengt.  Deel 3: de Smartrooms 
van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

tekst Marjolein Marchal illustratie Lobke van Aar 

Een lokaal vol 
digitale speeltjes

T
afels en stoelen voor tien personen, dat is het 
enige klassieke meubilair in dit klaslokaal. Aan 
de muur hangt een smartboard, een elektronisch 
schoolbord waarop door een videoprojector die 
wordt aangestuurd door een computer beelden 

worden geprojecteerd. Dit schoolbord is interactief: alles 
wat je erop schrijft, kan direct digitaal worden opgesla-
gen. Ook hangen aan het plafond een camera en een 
knoopmicrofoon, die je kunt besturen met een touchscreen 
die aan de muur hangt. En er zijn enkele telefoontoestellen 
die je kunt gebruiken om audio op te nemen en direct te 
uploaden naar de digitale leeromgeving. 
Sinds begin van dit studiejaar krijgen psychologiestuden-
ten aan de Erasmus Universiteit onderwijs met behulp 
van de modernste snufjes. Meer dan twintig klaslokalen 
zijn ingericht als smartroom. 
Juist bij de opleiding Psychologie zijn deze klaslokalen 
erg goed bruikbaar. Studenten moeten bijvoorbeeld oefe-
nen met het houden van patiëntgesprekken en hun com-
municatievaardigheden trainen. Zij doen dat in kleine 
groepjes. Die gesprekken kunnen ze opnemen door een 
van de vier telefoons in het lokaal te pakken en hun stu-
dentnummer in te toetsen. De audio wordt dan opgeno-
men en automatisch opgeslagen in het persoonlijke deel 
van de digitale leeromgeving. De student kan zelf het ma-
teriaal terugluisteren en zo een goed reflectieverslag 
schrijven. Ook kan de student zijn docent of medestuden-
ten toegang geven tot de audio. 
Hetzelfde principe geldt voor het opnemen van videobeel-
den inclusief audio, bijvoorbeeld wanneer een student een 
presentatie geeft. De camera en microfoon die aan het 
plafond zijn bevestigd zet hij aan door zijn studentnum-
mer in te tikken op de touchscreen aan de muur. Ook dit 
materiaal wordt direct ge-upload naar Psyweb.

Praktische	relevantie		 Wat is de 
didactische meerwaarde van al deze apparatuur? 
Betrokken onderwijspsycholoog Wilco te Winkel: “De 
leeromgeving wordt hiermee enorm verrijkt. Het is 
mogelijk om gezamenlijk videobeelden te bekijken, het 
internet en alle informatie die daar te vinden is wordt 
het klaslokaal binnengehaald en de diepgang van 
de lesstof neemt toe. Door authentieke ervaringen te 
creëren, begrijpen studenten de leerstof beter: zij lezen 
er niet enkel over, maar kunnen veel meer zelf ervaren. 
Dat gaat van optische illusies en werking van het brein, 
tot het voeren van patiëntgesprekken, en dat kritisch 
terugluisteren.”

Het leerproces wordt intensiever en de stof gaat ‘leven’. 
“Tegenwoordig trekken universiteiten ook studenten die 
minder theoretisch geïnteresseerd zijn, dus het tonen van 
praktische relevantie is erg nuttig”, zegt Te Winkel. Bo-
vendien, legt hij uit, sluiten de verschillende fases van het 
leerproces beter op elkaar aan, waardoor studenten ken-
nis efficiënter verwerven. Praktisch gezien loste de invoe-
ring van deze nieuwe leermiddelen ook een probleem op: 
de cassette- en videobanden die studenten tot dit college-
jaar nog moesten bekijken, waren nogal verouderd – zo 
niet achterhaald.

Virtueel	toetsenbord		Ondanks de 
toepassing van nieuwe technologische snufjes, zijn de 
smartrooms niet ingewikkeld in het gebruik. De tutoren 
die de werkgroepen van tien personen leiden, pakken 
volgens Te Winkel in no time de bediening op. “Al het 
materiaal in het lokaal is dummy proof. Het smartboard 
wordt veel gebruikt in het basisonderwijs, dat zegt 
al genoeg. Ook de andere onderdelen zijn eenvoudig 
te bedienen.” De reacties van tutoren zijn positief. 
Uit evaluatie door studenten kwamen nog wel wat 
bezwaren naar voren. Zo vinden ze dat het smartboard 
te hoog hangt en missen zij een toetsenbord, want nu 
moeten zij tikken op een virtueel toetsenbord dat wordt 
geprojecteerd op het smartboard.
Het inrichten van deze smart rooms vereiste een flinke in-
vestering. Te Winkel: “reken maar uit: jaarlijks geven we 
30.000 euro uit aan papier, dat is dus 120.000 euro in vier 
jaar. De materiaalkosten van de smartrooms zijn 250.000 
euro. Dat is niet direct in balans. Wat de doorslag gaf om 
toch te kiezen voor smartrooms? Het antwoord is: Henk 
Schmidt, toenmalig decaan, en zijn geloof in onderwijs-
vernieuwing door gebruik van ICT.” 
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D
e dagindeling van studenten met kin-
deren is volstrekt anders dan die van 
reguliere studenten. Opstaan met een 
kater na een gezellige borrel na college 
is er bijvoorbeeld echt niet bij. Stu-

deren is voor jonge ouders vooral een kwestie van 
plannen. Neem Merel van Berkel (26), derdejaars 
geschiedenisstudent én moeder. Studeren overdag 
is bijna niet mogelijk als de driejarige Faith hulp 
wil bij het kammen van poppenharen of om een bo-
terham vraagt. Als Van Berkel moet studeren, past 
haar moeder of zusje op. Soms maakt Faith een puz-
zel, terwijl haar moeder verdiept is in haar lesstof. 
“Mama-Merel krijgt een toets, zeg ik dan tegen 
haar. Ze begrijpt dan heel goed dat het belangrijk 
is,” zegt Van Berkel. 
Blokken kan ook Malika el Ajjouri (27), schakelstu-
dent bestuurskunde, vaak alleen in gestolen uurtjes. 
Daarom heeft ze altijd een leerboek mee in de tram. 
“Zodat ik altijd nog wat kan doornemen, als ik even 
tijd heb.” Papers schrijven en lesstof doornemen 
doet ze 's avonds na acht uur, als dochter Dina (5) 
op bed ligt. “Mijn papers lever ik soms om een of 
twee uur ’s nachts in; een keer zelfs om vijf uur. 
Als ik tentamens heb, neemt mijn man Dina in het 
weekend mee naar de speeltuin, zodat ik nog wat 

extra uren kan doorlezen. Ik ben inmiddels een kei 
in het scheiden van hoofd- en bijzaken. Ik leer heel 
strategisch”, zegt El Ajjouri. “Tijd om boeken te 
lezen heb ik niet, maar samenvattingen doornemen 
en verbanden leggen kan ik erg goed. Ik ben eigen-
lijk een enorme chaoot, maar sinds ik een kind heb, 
ben ik een tijdmanager.” Toen ze aan het schakeljaar 
begon, kregen studenten met een bijbaan van meer 
dan zestien uur de waarschuwing dat het hen niet 
zou lukken om tegelijkertijd alle vakken te halen. Ze 
grinnikt. “Ik werk drie dagen in de week als wijkbe-
heerder bij een woningcorporatie, heb een kind, een 
man, studeer, en heb al mijn tentamens, op één na 
gehaald.”

Veel	energie		Student-vader Roebin Lij-
nis Huffenreuter (30) kan goed leren, terwijl zijn 
dochter in de box naast hem zit, zelfs als Ayazhi 
(1) fanatiek op haar speelgoedxylofoon slaat. “Ze 
maakt er aardig wat kabaal mee, maar dat maakt 
me niet uit”, zegt Lijnis Huffenreuter. Hij doet de 
researchmaster Philosophy & Economics aan het 
Erasmus Institute for Philosophy and Economics 
(EIPE). “Ik leerde altijd al met muziek. Ze maakt 
kabaal, maar ze vermaakt zich er wel heel goed mee. 
Als ik haar speelgoed of een boekje geef, is ze daar 

gemakkelijk anderhalf uur zoet mee, en kan ik rus-
tig leren en tegelijkertijd bij haar zijn. Alleen als ze 
honger heeft, moet ik haar stante pede een boterham 
geven, anders houdt ze niet op met brullen. Dat is 
wel lastig als je middenin een ingewikkeld betoog 
verwikkeld zit, maar het is beter meteen te reageren 
en dan weer verder te gaan. Anders wordt het een 
drama,” zegt hij met een glimlach. “Dat doe je maar 
één keer verkeerd.”
De drie studerende ouders mogen dan op verschil-
lende manieren leren,   ze hebben meer met elkaar 
gemeen dan alleen een kind. Alledrie werkten ze een 
aantal jaren, voordat ze met studeren begonnen. Van 
Berkel wist niet goed wat ze wilde doen na het vwo. 
Ze werkte van haar achttiende tot haar vierentwin-
tigste als administratief medewerker pensioenen bij 
ING en Nationale Nederlanden. Lijnis Huffenreuter 
was timmerman en metselaar en werkte in de ho-
reca. “Overal een half jaartje, tot ik er weer genoeg 
van had.”
Ook El Ajjouri was een aantal jaren kassamede-
werker. Toen ze zwanger was van Dina, begon ze 
aan haar hbo-opleiding sociaal juridische dienst-
verlening. Haar bijbaan vond ze eveneens in dat 
werkveld. “Ik doe erg veel. Ik word er niet moe van. 
Ik krijg er juist veel energie van”, zegt ze.               >>

Snel een tentamen erin stampen, terwijl je kind een middagdutje 
doet of in de zandbak speelt. Een lastige paper schrijven met een 
baby in de box die op een xylofoon ragt. Net genoeg geld hebben 
voor luiers. Studeren en tegelijkertijd kinderen opvoeden is top-
sport.  tekst Martine Zeijlstra fotografie Levien Willemse
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Mama moet 
studeren

Merel van Berkel met haar 
dochter Faith.

en 
papa ook
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Geen	vetpot		De drie studenten vonden 
jong de liefde van hun leven en daar hoorde een 
kind bij. “Ik kwam al jong de ware tegen en we had-
den een kinderwens”, zegt El Ajjouri. 
“Ik had een huisje-boompje-beestje ideaal, en daar 
hoorde ook een kindje bij,” zegt Merel van Berkel. 
Dat ideaal kwam vlug dichterbij toen ze haar 
vriend leerde kennen, snel ging samenwonen, zwan-
ger raakte en na de geboorte van Faith haar draai 
vond bij de studie geschiedenis. Anderhalf jaar later 
strandde echter haar relatie en was het sprookje 
alweer voorbij. Als alleenstaande moeder kreeg ze 
geen urgentieverklaring voor een huurwoning. De 
studente had geen andere keuze dan met haar kind 
bij haar ouders in te trekken. “Ze hebben ons geluk-
kig met open armen ontvangen. Ik wist dat ik altijd 
bij hen terecht kan”, zegt Van Berkel.
Ouders en zusje passen op als Van Berkel colleges 
volgt. “Zonder hun hulp en die van mijn ex-schoon-
ouders zou ik dit nooit kunnen doen”, zegt ze. Ze 
woont inmiddels al twee jaar met haar dochter bij 
haar ouders. Ze leent het maximale bedrag van de 
IBG-groep en heeft alle beschikbare subsidies voor 
alleenstaande moeders aangevraagd. Dat is geen 
vetpot met een kind dat voortdurend uit haar kleren 
groeit en nieuwe luiers nodig heeft. Van Berkel liep 
een tijdje een krantenwijk om wat extra geld bij 
elkaar te sprokkelen. “Afschuwelijk. Elke ochtend 
moest ik er om vijf uur uit om in een ijskoud, onbe-
kend dorp kranten te bezorgen. Als ik klaar was, 
lag ik de halve dag op de bank te slapen om bij te 
komen.” Ze hield het een paar maanden vol. “Toen 
kon ik niet meer. Het was onmogelijk om en moe-
der, én student én werknemer te zijn én er ook nog 
een sociaal leven op na te houden.”
Nu hij vader is, moet ook Lijnis Huffenreuter flink 
schrapen. Vroeger ging hij drie keer in de week uit 
eten en liet hij het geld rollen. Nu weet de filoso-
fie- en economiestudent tot op de cent nauwkeurig 
hoeveel de surimisticks bij de supermarkt kosten: 
1,09 euro. Sushi en taarten, om de eerste verjaardag 
van zijn dochter te vieren, maakt hij zelf. “Mijn 
vriendin en ik hebben een lage huur, dat scheelt. We 
komen net rond met het geld van mijn IBG-lening 
en salaris als student-assistent. Af en toe krijgen we 
een pak koffie van mijn vader en ik draag de oude 
jeans van mijn broertje. Maar dat maakt ons niet 

uit, want het gaat niet om geld; we hebben het ge-
zellig met z’n drieën. De meeste mensen willen pas 
kinderen als ze in een kindvriendelijke wijk wonen, 
afgestudeerd zijn en genoeg geld hebben”, zegt Lij-
nis Huffenreuter. “Wij hadden dat soort omstandig-
heden niet nodig. Ayazhi is verwekt in de tijd dat ik 
vaak het liedje ‘The Seed’ van de hiphopband The 
Roots draaide, dat ook over het verwekken van een 
kind gaat. Misschien is dat toeval, misschien niet. 
Een kind krijgen moet ook een beetje rock-’n-roll 
zijn.”
De filosofie- en economiestudent krijgt veel steun 
van docenten en medestudenten, die colleges die hij 

niet kan bijwonen voor hem overpennen. “Ik kan 
door Ayazhi niet vaak meer borrelen, daarom nodig 
ik mijn studiegenoten soms bij mij thuis uit voor 
het avondeten”, zegt hij. Van Berkel houdt beide we-
relden juist gescheiden. “Thuis ben ik mama-Merel, 
daarbuiten ben ik student. Ik vertel niet aan ieder-
een dat ik moeder ben. Sommige mensen begrijpen 
dan ook niet waarom ik niet meega om nog wat te 
drinken na afloop van een college. Ik ga ook bijna 
niet uit met medestudenten. Als Faith in het week-
end naar haar vader gaat, ga ik uit met vriendinnen 
van de middelbare school.” 
Studeren en een kind opvoeden is soms lastig te 

Roebin Lijnis Huffenreuter met Ayazhi
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combineren. Lijnis Huffenreuter stoort zich vooral 
aan de ongelijke rechten van studerende moeders 
en studerende vaders. “Als studerende vrouw krijg 
je wel financiële ondersteuning, maar als man niet. 

De traditionele rolpatronen worden je op die manier 
van bovenaf opgedrongen. De vrouw moet blijk-
baar voor het kind zorgen en de man voor de kost. 
In Zweden hebben ze het veel beter geregeld. Daar 

krijgen zowel mannelijke als vrouwelijke studenten 
financiële steun en is er een goede kinderopvang.” 
Hoewel El Ajjouri zich eveneens ergert aan de finan-
ciële beperkingen, ondervindt ze de meeste hinder 
van schoolse regels. Door een aantal verplichte 
werkcolleges, wordt de strak geplande agenda van 
de bestuurskundestudent in de war geschopt. “Ik 
kan heel goed zelfstandig de lesstof bijhouden en 
aan projecten werken, maar toch ben ik verplicht bij 
sommige lessen aanwezig te zijn. Dat is misschien 
makkelijk voor mensen die moeite hebben met het 
bijhouden van projecten, maar voor mij niet.” 

Trots		Wie studeert en tegelijkertijd een kind 
opvoed, doet aan topsport, zegt El Ajjouri. “Je moet 
heel wat in je mars hebben om alles goed te combi-
neren. Voor topsporters is er van alles en nog wat 
geregeld, maar voor studerende ouders niet.” 
Daar wil El Ajjouri graag verandering in brengen. 
“Ik ben in 2009 jongerenwethouder geweest en ik 
kwam er tijdens werkbezoeken achter waar het 
jonge Rotterdamse moeders aan ontbreekt, waarom 
ze geen opleiding volgen. Een beter beleid – zonder 
nattevingerwerk – en een goede huisvesting zouden 
hun kansen vergroten. Ik denk dat het goed is als 
meer jonge moeders gaan studeren. We kunnen ze 
ook thuis laten zitten, maar door de drempel te ver-
lagen, boren we een groot potentieel aan.”
Als sociaal-juridische dienstverlener voerde El 
Ajjouri de wetten van anderen uit. “Ik zag hoe on-
praktisch sommige wetten zijn. Klantmanagers slij-
ten schoonmaakbaantjes aan jonge moeders, maar 
wat hebben die vrouwen en onze gemeenschap daar 
op de lange termijn aan? Zij kunnen beter een goede 
opleiding volgen.” 
Door bestuurskunde te doen wil ze op dergelijk 
beleid invloed uitoefenen. “Ik wil beleid maken voor 
kwetsbare groepen als jonge moeders met potentie, 
dat praktisch is en goed uitvoerbaar. Ik wil daarin 
ook een goed voorbeeld voor mijn dochter zijn,” 
zegt ze trots. Dat geldt ook voor Lijnis Huffenreuter 
en Van Berkel. “Hoe lastig het ook is om tegelijk 
te studeren en een kind op te voeden, ik maak deze 
studie af. Voor Faith. Ik ben er trots op dat ik al-
les, ondanks alle drukte, toch haal. Al had ik deze 
levenservaring liever iets geleidelijker en minder 
heftig meesgemaakt." 

‘ Ik word er niet moe van. Ik krijg 
er juist veel energie van’

Malika el Ajjouri met Dina
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D
e nu 42-jarige doctor Dimitri van der Linden had tot 
zijn vijfentwintigste, zegt hij zelf, ‘misschien wel de 
raarste baantjes’ en ‘ik ben nog in dienst geweest 
ook’. Dat was voordat hij alsnog besloot om psycho-
logie te gaan studeren. Na zijn promotie in Amster-

dam en na enkele jaren gewerkt te hebben in Nijmegen, werd 
‘laatbloeier’ Van der Linden universitair docent psychologie in 
Rotterdam. Dat was nog maar enkele maanden geleden. En nu 
heeft hij snode plannen. Controversieel zelfs. Hij wil bewijzen dat 
het bestaat: de sleutel tot persoonlijkheid. Het idee dat je ver-
schillen tussen de persoonlijkheid van individuen kunt uitdruk-
ken in één getal. Eén variabele. De variabele waarmee je ook 
voorspellingen kunt doen over hoe iemands gedrag zich ontwik-
kelt in de toekomst. Want, moeten we daarbij weten, het is nog 
steeds ‘vreselijk moeilijk’ om voorspellingen te doen met de we-
tenschap die diep door wil dringen in de menselijke ziel. Of beter 
gezegd: diep door wil dringen in de structuren van het brein. 
Want ‘kijken in de ziel’, à la de negentiende-eeuwse psychiaters 
Sigmund Freud en Carl Jung, compleet met rode sofa, fallussym-
bolen en droomduidingen, wordt nauwelijks meer gezien als seri-
euze wetenschappelijke methode, zegt ook de andere jonge ar-
beids- en organisatiepsycholoog Jeroen Kuntze (36). Zeker voor 
zover de werking van de psychoanalyse niet te ‘verifiëren’ of te 
‘falsifiëren’ valt. 
Kuntze voegt er wel aan toe: “Dat neemt niet weg dat ‘het ge-
sprek’ nog steeds een zinvolle methode is om de mens beter te be-
grijpen.” Dus doet Kuntze vooral methodisch onderzoek naar de 
werking van gesprekken. Daarover straks meer.

Moderne	psychologie		Rolf Zwaan, de onder-
zoeksdirecteur van het Instituut voor Psychologie aan de EUR, 
dat al bijna tien jaar bestaat, wil de bekendste psycholoog aller 
tijden wel nog de eer geven die hem toekomt. “Sigmund Freud 
heeft gewezen op het belang van onderliggende factoren die men-
sen drijven, al was het Wilhelm Wundt die het eerste psychologi-
sche laboratorium opende in 1879 in Leipzig. Men – de burger, 
de mens- voelde zelf natuurlijk al wel aan dat er veel meer is dan 
de ratio die onze beslissingen bepaalt, maar Freud heeft het tot 
een belangrijk onderwerp van de wetenschap gemaakt. Maar nu 
gaan we wetenschappelijker te werk.” 
Dat was de grootste verandering in de afgelopen halve eeuw: De 

De sleutel 
tot de persoonlijkheid
In de serie Voortschrijdend Inzicht onderzoekt EM de stand van zaken in de huidige 
wetenschapsgebieden aan de Erasmus Universiteit. Naar welke sleutel zijn de we-
tenschappers op dit moment ijverig op zoek? Dit is aflevering 2: de psychologie in 
Rotterdam. Over ‘priming’, ‘the Big Five’, de ‘persoonlijkheid’ en de ‘gespreksvoering’.   
    tekst Daan Rutten illustratie  Unit20
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psychologie is enorm geprofessionaliseerd en gedifferentieerd. 
Parallel aan die vooruitgang was er de grote vlucht van techni-
sche middelen. Zwaan: “Dan krijgen we een nieuw apparaat ter 
beschikking bij het Erasmus MC en dan denken de onderzoekers: 
‘hééj, daar kunnen we allerlei leuke dingen mee doen!’” 
Zwaan glimlacht, wetend dat spelen met nieuw, geavanceerd ma-
teriaal misschien niet de meest verantwoorde manier is om een 
nieuw onderzoek aan te vangen. “Maar zo is het soms wel en dat 
is te begrijpen. De techniek heeft veel veranderd. We kunnen oog-
metingen doen en zien hoe mensen hun ogen bewegen over bij-
voorbeeld een zin of een plaatje. We kunnen ook video-opnames 
maken. We kunnen hersenscans uitvoeren en reactietijden meten 
met computers.” 
Via deze methoden leerde Zwaan bijvoorbeeld dat mensen hun 
aandacht op verschillende manieren op de wereld richten: “Er is 
een concept dat we semantische priming noemen: je kunt een ge-
dachte laten ontkiemen in iemands geest.” 
In een proefopstelling zit dat zo in elkaar: “Je geeft aan proefper-
sonen steeds een nieuw woord via de computer en zij moeten zo 
snel mogelijk ‘ja’ klikken wanneer er een woord te zien is. En 
‘nee’ wanneer dat niet zo is. Als het eerste woord dokter is – dan 
zeg je dus ‘ja’- en dan het woord zuster – weer het antwoord ‘ja’.  
Welnu, wanneer ‘zuster’ volgt op ‘dokter’, herken je het tweede 
woord doorgaans sneller dan wanneer het tweede woord wille-
keurig is en er dus niets mee te maken heeft, zoals ‘bakker’.” 
Zo kun je als wetenschapper allerlei onderliggende motieven ach-
terhalen. Verslaafden herkennen een woord duidelijk sneller wan-
neer het met verslaving te maken heeft. Angstige mensen herken-
nen woorden sneller die met hun angst te maken hebben. Zwaan: 
“En wanneer je mensen met een raciale bias een foto van een 
zwart persoon laat zien, reageren ze sneller op het woord ‘slecht’ 
dan ‘goed’. Dit soort voorbeelden bevestigen dat het bewuste, de 
ratio van de mens, maar het topje van de ijsberg is.”
Van deze kennis van hoe mensen hun aandacht ergens op richten 
kan de klinische psychologie, de tak die zich bezighoudt met de 
behandeling van mensen, ook weer profiteren. Wat maakt men-
sen met een verslaving nou eigenlijk anders dan mensen zonder 
verslaving? “Dan blijkt inderdaad dat iemand die ergens ver-
slaafd aan is, een bepaalde ‘aandachts-bias’ heeft ontwikkeld.”
Een verslaafde verdeelt zijn aandacht anders over de wereld. “Een 
roker focust zich bijvoorbeeld heel erg op dingen in zijn           >> 

PSYCHOLOGIE IN 
ROTTERDAM
Het Instituut voor Psycholo-
gie in Rotterdam is nog een 
betrekkelijk jonge onderwijs- 
en onderzoeksgroep, in 2001 
ontstaan uit pionierswerk 
van de psycholoog Henk 
Schmidt, de huidige rector 
magnificus. Hij kwam, samen 
met onder anderen Remy 
Rikers en Peter Muris, vanuit 
Maastricht, vastbesloten 
om het Probleem Gestuurd 
Onderwijs (PGO) een plek te 
geven op de Zuid-Hollandse 
bodem. PGO gaat om stude-
ren in kleine groepen, op een 
intensieve manier.
Vandaag is de opleiding 
uitgegroeid tot een vol-
waardig instituut, met veel 
jonge onderzoekers uit alle 
windrichtingen van het land, 
waaronder tien professoren. 
Vorig jaar kreeg de eerste 
onderzoeker uit eigen kweek 
een aanstelling als volwaar-
dig wetenschapper: Björn de 
Koning studeerde in Rotter-
dam, promoveerde er op het 
gebied van onderwijspsycho-
logie en is er nu postdoc.
Vier onderzoeksrichtingen 
staan centraal. Bij biologische 
en cognitieve psychologie is 
professor Rolf Zwaan een be-
langrijke naam (zie hoofdar-
tikel) en houdt Jan van Strien 
zich bezig met biologische 
psychologie. Daarnaast is er 
de richting klinische psycho-
logie, waar Peter Muris zich 
bezighoudt met kinderpsy-
chologie, Ingmar Franken 
met de neuropsychologie 
van verslaving en Eric Rassin 
met rechtspsychologie. Bij 
arbeids- en organisatiepsy-
chologie is Arnold Bakker 
een veelgeciteerde weten-
schapper, werkzaam op het 
gebied van 'bevlogenheid' 
en 'burn out'. Marise Born 
houdt zich onder meer bezig 
met selectiepsychologie. Bij 
ontwikkelingspsychologie, 
de vierde richting, zijn Remy 
Rikers en Fred Paas bekend. 
Dat wordt bijvoorbeeld on-
derzoek gedaan naar 'talent' 
en 'training'.
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omgeving die hem aan het roken herinneren: aanstekers, een as-
bak, of een locatie waar je normaal gesproken zou roken.”

The	Big	Five	en	persoonlijkheid		De trend is 
wel, zegt Zwaan, dat er een integrerende beweging aan de gang is 
in de psychologie, zoals ook andere wetenschappen als de socio-
logie en de economie tegenwoordig voorstaan. Natuurlijke aanleg 
versus sociale omgevingsfactoren en mind en body worden niet 
meer los van elkaar gezien; alsof de menselijke geest ‘een reken-
machine’ is die gemakkelijk te doorgronden zou zijn. Op dat idee 
van embodied cognition sluit ook het psychologisch onderzoek 
aan naar leren en ontwikkeling waar de EUR mee bezig is. Kin-
deren leren optellen terwijl ze met hun handen een verzamelende 
beweging maken. De verwachting is dat kinderen dan sneller 
leren optellen.
Tegelijkertijd is er het besef dat de enorme professionalisering en 
nichevorming, deelgebieden en specialisaties in het vakgebied, 
het er allemaal niet eenvoudiger op maakten. Dat op zich deed bij 
sommige wetenschappers ook de overtuiging ontstaan, dat er wel 
degelijk ‘grote verbanden’ zijn die misschien nog wel meer bepa-
lend zijn voor de menselijke geest dan we dachten. Variabelen die, 

hoe ingewikkeld de wereld ook in elkaar zit, veel onderzoek ver-
dienen.
Internationale wetenschappers als Digman en Goldberg kwamen 
dertig jaar geleden met een set van vijf kenmerken waarmee men 
goed in staat zou moeten zijn om verschillen in persoonlijkheid 
systematisch te beschrijven: de bekende Big Five. Deze vijf ken-
merken zijn Extraversie, Vriendelijkheid, Zorgvuldigheid, Emotio-
nele Stabiliteit en Openheid voor nieuwe ervaringen en ideeën. 
“Grote factoren als The Big Five zijn belangrijk”, zegt van der 
Linden. Maar misschien is er nog wel een groter, fundamenteler 
principe aan te wijzen.
Dimitri van der Linden wil daar de vinger op leggen. Boven die 
Grote Vijf ligt een Grote Eén, een Generale Factor: een variabele 
die Van der Linden voor het gemak even Algemene Persoonlijk-
heid noemt. “Over de vraag of er nu wel of geen algemene per-
soonlijkheidsfactor is, is momenteel een hevige discussie gaande, 
zeker bij de mensen die de Grote Vijf hebben bedacht en er dertig 
jaar mee bezig waren. Ik maakte mensen mee die uit hun dak gin-
gen van ongeloof op een congres in Chicago, bij het horen van dit 
soort ideeën. Maar ik geloof er zelf wel in.”
Jarenlang heerste het idee dat de vijf variabelen die iemands per-
soonlijkheid bepalen, onafhankelijk van elkaar bestaan. Van der 
Linden legt uit: “Bijvoorbeeld als ik alleen weet dat jij een 8 
scoort voor Vriendelijkheid, dan zou ik geen uitspraak kunnen 
doen over jouw score op een ander vlak, zoals Extraversie. Er is 
volgens Big Five-theoretici geen samenhang tussen de factoren en 
dus ook geen onbekende factor die daar nog achter zit.”
Volgens Van der Linden is er echter wél samenhang, en dus ook 
een grotere variabele aanwezig. Hij deed een meta-analyse naar 
de statistieken van meer dan tweehonderd onderzoeken naar de 
Big Five. Bijna overal correleerden de verschillende variabelen 
met elkaar. “Er moet dus gewoon iets groters zijn.”
Tegenstanders houden het op een systeemfout in de statistiek. 
Het is even een technisch verhaal voor de liefhebber, maar wan-
neer iemand een vragenlijst met schalen invult zou daar een pa-
troon in kunnen zitten. Je hebt mensen die bij het invullen ge-
neigd zijn wat meer de uiterste waarden op te zoeken en mensen 
die dat minder doen. Dan zou je een correlatie kunnen ontdekken 
die door alle persoonlijkheidskenmerken heenloopt, maar die er 
eigenlijk niet is. Van der Linden: “In dat geval zou de Algemene 
Persoonlijkheidsfactor dus eigenlijk een artefact zijn: iets dat niet 
bestaat.”
Van der Linden is nu vooral bezig om aan te tonen dat die Alge-
mene Persoonlijkheidsfactor geen artefact is maar echt iets zegt 
over iemands persoonlijkheid. Hij doet dit door de buitenwereld 
erbij te betrekken. De resultaten zijn veelbelovend. Door middel 
van de meta-analyse is zoiets als persoonlijkheid gedestilleerd uit 
vragenlijsten van werknemers. Dat is gecorreleerd met wat mana-
gers van hen vonden na een jaar werken met die personen. Men-
sen met een hoge waarde op persoonlijkheid lijken het meest in 
trek.
Maar wat de Generale Factor precies is – is het persoonlijkheid, 
sociale intelligentie of iets anders? – daar is hij nog lang niet uit. 
Laat staan dat hij er voorspellingen mee kan doen over de waar-

'Voor algemene zaken moet je 
algemeen kijken, voor specifieke 
gevallen vaak specifieker' 



den van de Big Five. Maar het is een gedurfde stap naar het vin-
den van een andere waarde dan de meeste klassieke voorspeller 
van succes: intelligentie. Intelligentie, vertelt Van der Linden, 
blijft overigens nog steeds het beste gegeven om iemands succes 
in de wereld te voorspellen.

Terug	naar	het	gesprek		Aan het Instituut voor 
Psychologie in Rotterdam geen schreeuwende ruzies, hier heeft 
Van der Linden vooral medestanders of collega’s die ‘positieve 
toevoegingen doen en wijzen op aandachtspunten’. Hij beaamt 
het zelf ook: ‘zeker zijn er altijd meer factoren die spelen’. 
Zijn collega-psycholoog en ook universitair docent Jeroen Kuntze 
zegt het zo: “Voor algemene zaken moet je algemeen kijken, voor 
specifieke gevallen vaak specifieker.” Psychologie in Rotterdam, 
misschien niet voor niets gesitueerd op een economisch georiën-
teerde universiteit als deze, is daar vooral ook heel pragmatisch 
in. In de traditie van de psycholoog Hofstee: gedegen empirisch 
onderzoek doen. Maar zegt Kuntze ook: “Vergeet niet dat psycho-
logie in Rotterdam pas een kleine tien jaar oud is. Richtingen 
moeten zich ook nog uitkristalliseren.”
Er is wel een verschil tussen wat Van der Linden de ‘lumpers en de 
splitters' noemt. “Je hebt de splitters die steeds dieper en specifie-
ker kijken en de lumpers die kijken naar het geheel.” En waar Van 
der Linden meer een lumper is, is Kuntze meer een splitter. Hij fo-
cust zich op de psychologie van de gespreksvoering en communi-
catietraining. Wat bepaalt of iemand goed is in een sollicitatiege-
sprek? Hoe voeren psychologen een gesprek? Dat soort vragen.
Vanuit zijn onderzoek is er wel kritiek mogelijk op Van der Lin-
dens theorie. Kuntze: “Dimitri heeft in zijn artikel wel aange-
toond dat er zoiets als een General Personality Factor bestaat en 
dat is mooi. Het is een goed gegeven om algemene uitspraken 
mee te doen. Maar er is niet alles mee gezegd, zoals ook bijvoor-
beeld de factor intelligentie niet alles zegt. Als werkgever wil je 

niet alleen weten of iemand slim is, maar ook of-ie de boel niet be-
lazert. Dat kunnen slimme mensen net zo goed doen als hele 
domme mensen. Het is leuke informatie, maar meer informatie is 
nodig bij bijvoorbeeld selectie van personeel. In mijn onderzoek 
keek ik of persoonlijkheidsfactoren iets zeggen over de mate hoe 
goed mensen zijn in gespreksvoering. Ik vond geen verband.” 
Nog iets dat conflicteert met de theorie over het mogelijke succes 
van iemand en de hoogte van zijn Generale Factor, is de vinding 
dat een hoge mate van ordelijkheid van een persoon niet wil zeg-
gen dat iemand ook gemakkelijk een gesprek kan voeren. Kuntze: 
“Zeer consciëntieuze mensen ervaren meer spanning in de sociale 
omgang, dan andere mensen. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat hoog consciëntieuze mensen perfectionistisch zijn en het 
daarom heel erg goed willen doen in de sociale omgang en erg kri-
tisch zijn naar zichzelf, waardoor jezelf uiten lastiger wordt. On-
derzoekers hebben wel een positief verband gevonden tussen or-
delijkheid en de mate van werksucces. In de Generale Factor zit 
ordelijkheid aan de positieve pool, dus je zou inderdaad kunnen 
zeggen dat hoe hoger je scoort op de Generale Factor, hoe hoger je 
scoort op ordelijkheid, hoe hoger je werksucces. Alleen zal door 
menig werkgever adequaat interpersoonlijk gedrag, zoals een ge-
sprek, ook onder werksucces worden geschaard. En daar zijn or-
delijke mensen dus minder goed in.
Met andere woorden: het ene succes is het andere niet. Kuntze: 
“En er zijn ook andere onderzoekers die lieten zien dat ambitie, 
weer een andere variabele, in specifieke gevallen het succes van 
iemand beter kan voorspellen dan de Big Five dat doet. Je moet 
steeds goed kijken: wil je zo generaal mogelijk kijken, of wil je 
specifiek iets oplossen? Voorspellen is en blijft lastig, net zoals 
met vulkaanuitbarstingen. Met een statistische factoranalyse, zo-
als dat heet, gooi je veel nuances weg. Gesprekken en interviews 
blijven dus ook in die zin nodig als wetenschappelijk instrument 
of als middel tot selectie van personeel.”
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Advertenties

begeleide MBO & HBO opleidingen in 
centrum van Rotterdam

zoekt

voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

Sollicitaties : solliciteren@dimu.nl t.a.v. drs. 
Mw J. van Gelder.

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent

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

 Op jacht naar kwaliteit
Wegens groei van onze praktijk, 
uitbreiding van onze dienstverlenende 
producten en activiteiten zijn wij op 
zoek naar kwaliteit.

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

Advocaat-stagiaire (m/v)
met interesse voor het 

arbeids- en ondernemingsrecht

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

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

HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN



WETENSCHAP	KORT	

In	Nederland	blijkt	net	als	in	de	Ver-
enigde	Staten	een	grote	samenhang	te	
bestaan	tussen	sociaal-economische	
status	en	gezondheid.	Dat	stelt	Hans	
van	Kippersluis	in	zijn	proefschrift	Un-
derstanding socioeconomic differences 
in health.

Wat kunnen we met je bevindingen? “Het 
terugdringen van de ongelijkheden in ge-
zondheid is één van de voornaamste doel-
stellingen van het ministerie van VWS. In 
mijn onderzoek probeer ik de oorzaken van 
die ongelijkheid beter te begrijpen. Zo vond 
ik onder andere dat opleiding een sterke in-
vloed heeft op gezondheid en dat gezond-
heid een sterke invloed heeft op inkomen. We 
moeten nu eerst nog onderzoeken wat pre-
cies de reden is van die samenhang. Komt 
het bijvoorbeeld omdat hoger opgeleiden een 
betere levensstijl hebben? Pas als we daar 
een antwoord op hebben gevonden, kan dit 
onderzoek een rol spelen bij beleidsvraag-
stukken.”

Hoe nieuw is dit onderzoek? “In Amerika is 
al vaker dergelijk onderzoek gedaan. Het 
blijkt dat de relaties hier hetzelfde werken, al 
zijn de gezondheidsverschillen in Nederland 
– net als de inkomensverschillen – kleiner. 
Voor ons land is dit onderzoek redelijk 
nieuw. Bij het Erasmus MC gebeurt wel wat 
dat hier op lijkt, maar zij hebben een iets an-
dere insteek.”

Nog verrassende vondsten gedaan? “De 
media en veel oude onderzoeken melden 
vaak dat inkomen een grote invloed op ge-
zondheid heeft. Ik zag ook dat de twee sa-
menhingen, maar de invloed bleek juist om-
gekeerd. Toen ik de gegevens van gezond-
heid en inkomen corrigeerde voor arbeids-
participatie, verdwenen de verschillen. Als 
inkomen een invloed op gezondheid heeft, 
zou dat verschil moeten blijven bestaan. 
Ongezonde mensen verliezen hun baan of 
moeten minder gaan werken en daardoor 
daalt hun inkomen; niet omgekeerd.” GH

‘Dát kan overzichtelijker’, dacht Martijn Kagie bij 
het bekijken van traditionele webwinkelinterfaces. 
Zijn alternatief? Een interactieve productkaart. 
“Producten die op elkaar lijken, staan daarop dich-
ter bij elkaar”, legt Kagie uit. “Zo passen meer pro-
ducten op één pagina en wordt het zoeken een stuk 
makkelijker.” 
Hoewel het onderzoek in samenwerking gebeurde 
met vergelijk.nl – wat duidt op interesse uit de indu-
strie – verwacht Kagie niet dat zijn interface bin-
nenkort al gebruikt zal worden. “Partijen kijken lie-
ver de kat uit de boom. Bovendien moet dit prototy-
pe nog omgeschreven worden naar de program-
meeromgeving van de webwinkel.” En daar gaat 

weer een hoop tijd en geld inzitten. 
Naast het interfacesysteem, bedacht Kagie ook een 
nieuw ‘aanbevelingssysteem’, dat – in tegenstelling 
tot de huidige systemen op sites als amazon.com – 
ook uitlegt waaróm het tot een aanbeveling komt. 
Zo hoopt hij de expertise van de verkoper in een fy-
sieke winkel te benaderen. Desondanks lijkt de dag 
waarop je een webwinkel ‘binnen kan lopen’ met de 
vraag ‘ik zoek een flatscreen-televisie, maar weet 
niet welke’, voorlopig nog ver weg. GvH

foto: De nieuwe 'interactieve productkaart', waarop 
gelijksoortige producten dicht bij elkaar liggen. Eén 
mp3-speler is uitgekozen (rechts).

‘Productkaart’ voor webwinkels
Scrollen	door	ellenlange	lijsten	met	producten.	Dat	is	de	vermoeiende	realiteit	voor	de	gemid-
delde	consument	bij	een	bezoekje	aan	een	typische	webwinkel.	Martijn	Kagie	zocht	in	zijn	pro-
motieonderzoek	naar	een	betere	manier.
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Bij	de	behandeling	van	zware	
jeugdcriminelen	is	te	weinig	
aandacht	voor	de	verschillen	
tussen	delinquenten.	Om	de	
hoge	recidivecijfers	te	druk-
ken,	is	dat	echter	wel	nodig.	
Dat	ontdekte	Eva	Mulder	in	
haar	promotieonderzoek	bij	
de	afdeling	forensische	psy-
chiatrie	van	het	Erasmus	MC.	

Mulder onderzocht de vijf pro-
cent zwaarste jeugdcriminelen, 
die verplicht behandeld worden 
in justitiële jeugdinrichtingen. 
Op dit moment gaat 80 procent 
na afloop van die behandeling 
opnieuw de fout in. “Dat is veel”, 
vindt Mulder.
Mulder vond vier groepen delict-
plegers: zeden- en vermogensde-

linquenten, ernstige geweldsple-
gers en een groep die verschillen-
de gewelds- en vermogensver-
grijpen door elkaar heen pleegt. 
Behalve het soort crimineel ge-
drag, is ook de persoonlijke ach-
tergrond van belang. Uit de com-
binatie kan Mulder de kans op 
(en ernst van) nieuwe delicten 
voorspellen. “In tegenstelling tot 
wat veel mensen verwachten, 
gaan zedendelinquenten met een 
achtergrond van seksuele proble-
men nauwelijks opnieuw de fout 
in na behandeling”, vertelt Mul-
der, “terwijl vermogensdelin-
quenten met seksuele problemen 
juist weer vrij veel kans hebben 
op herhaling.”
Volgens Mulder is het daarom 
belangrijk de verschillende groe-

pen een passende behandeling te 
geven. “Risicovolle groepen moe-
ten we bijvoorbeeld intensiever 
behandelen.” Ook moet naar de 
mogelijkheden van de jongeren 
gekeken worden. “De algemene 
therapie voor jeugddelinquenten 
is gericht op mensen met een nor-
maal IQ, terwijl veertig procent 
van de groep zwakbegaafd is.”
Verder onderzoek is nog nodig. 
Ondanks de huidige bezuinigin-
gen is het volgens Mulder be-
langrijk om daarin te investeren. 
“Een vermindering van recidive 
betekent vermindering van zowel 
materiële als immateriële schade 
voor slachtoffers en de maat-
schappij.” GH

Behandeling jeugdcriminelen 
moet specifieker
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Vrijheid vieren op de Parklaan

Kriterion wil	een	bioscoop	en	een	multifunc-
tionele	uitgaansgelegenheid	beginnen	in	
Rotterdam,	die	volledig	bestuurd	en	gerund	
wordt	door	studenten.	De	voorbereidingen	
zijn	in	volle	gang	en	komend	studiejaar	
hoopt	de	organisatie	van	start	te	kunnen	
gaan.

Ooit was het penthouse op het dak van het Groot-
handelsgebouw naast het Rotterdamse Centraal 
Station een filmzaal van Kriterion. Inmiddels heeft 
de organisatie een lange geschiedenis en vijf zeer 
uiteenlopende bedrijven in Amsterdam, waaronder 
een filmtheater, een café en een restaurant. De cul-
turele organisatie, die onderdeel is van de Stichting 
Onderlinge Studenten Steun, wil ondernemerschap 
en zelfontplooiing stimuleren bij studenten en 
vindt dat het tijd is om met het concept terug te ke-
ren naar Rotterdam. Hans Maarten Wikkerink 
vertelt over de plannen. “In samenwerking met de 
gemeente Rotterdam wordt er momenteel druk ge-
sproken over mogelijke locaties om de activiteiten 
van Kriterion plaats te laten vinden. In eerste in-
stantie zullen dit tijdelijke locaties zijn met de in-
tentie dat er uiteindelijk een permanente locatie 
wordt aangewezen.” 
Het is de bedoeling dat tijdens de opening van het 
nieuwe studiejaar de eerste activiteiten van start 
gaan. “We willen klein beginnen, met bijvoorbeeld 
activiteiten op de universiteitscampus. Deze activi-
teiten bestaan onder andere uit het organiseren van 
openlucht-filmvoorstellingen, kleine festivals en 
live muziek.” Het plan is dat een groep studenten 
zeer binnenkort begint met het opzetten van het be-
drijf. “Vanaf mei willen we de eerste studenten aan 
het werk hebben. Het zal eerst gaan om een groep-
je van zo’n vier studenten, die de kar gaan trekken 
en samen het eerste bestuur vormen. Daarna wil-
len we uitbreiden tot zo’n veertig studenten die bij 
Kriterion aan de slag gaan. De sollicitatieprocedu-
re loopt nog tot half mei.” Volgens Wikkerink is het 
de  ideale baan. “Je bent je eigen baas, werkt sa-
men met andere studenten en je mag alles zelf be-
palen, van bar tot boekhouding. Het is ontzettend 
leerzaam omdat je met elkaar een cultureel bedrijf 
runt en de kneepjes van het vak leert kennen.” IW 

Geïnteresseerd in een baan bij Kriterion? En voldoe 
je aan de drie formele voorwaarden: je studeert 
aan een Rotterdamse Hogeschool of Universiteit, 
je woont in de regio Rotterdam en je studeert nog 
minimaal twee jaar? Stuur dan voor half mei een 
motivatiebrief en je CV naar hansmaarten@krite-
rion.org. Voor meer informatie: www.kriterion.org

Eigen baas bij 
Kriterion Rotterdam

uitgaan

Het Bevrijdingsfestival vindt dit jaar plaats op een gloednieuwe locatie: de Parklaan in Rot-
terdam. Het thema Vrijheid Wereldwijd zal die dag als een rode draad door de programme-
ring lopen. 

Altijd al benieuwd geweest naar hoe Guus Meeuw-
is, The Boris & Wicked Jazz Experience en Junkie 
XL over vrijheid denken? Op 5 mei laten deze Am-
bassadeurs van de Vrijheid hun stem horen op het 
muzikale Erasmuspodium, dat in het teken staat 
van nationale en internationale bands en artiesten. 
Het festival biedt een breed scala aan muziek en 
dans en het publiek kan onder andere genieten van 
de sexy sounds van de Braziliaanse Club des Belu-
gas, de beste ‘Nu Jazz-formatie’ van Europa.
Wie een glimp wil opvangen van Yolanthe Cabau 
van Kasbergen is daar deze dag ook aan het goede 
adres. De stichting Stop Kindermisbruik wil op 5 
mei minimaal duizend meisjes in Azië hun vrijheid 
teruggeven en heeft het publiek en het bedrijfsle-

ven opgeroepen om geld in te zamelen. Ben jij be-
nieuwd welke bijdrage Rotterdam hierin heeft ge-
leverd? Ambassadrice Yolanthe komt polshoogte 
nemen. Het festival biedt verder een breed scala 
aan muziek, dans en theater. Daarnaast is er ruim-
te om het thema Vrijheid Wereldwijd inhoudelijk 
verder uit te diepen. Op het Vrijheidspodium 
wordt onder leiding van presentator en journalist 
Abdellah Dami gedebatteerd met BN’ers, politici 
en vrijheidsstrijders. Iedereen is welkom om mee te 
discussiëren. IW

Het festival opent om 11.00 uur ’s ochtends op de 
Parklaan in Rotterdam. Voor meer informatie: 
www.bevrijdingsfestivalzh.nl

FESTIVAL

MODE

Obsessie voor mode 

Op	zondag	16	mei	staat	de	multidisciplinai-
re	club	Off_Corso	voor	de	derde	keer	in	het	
teken	van	mode	en	entertainment	tijdens	
Obsession 4 Fashion.	Dit	jaar	is	het	thema	
Black & White.

Een thema dat dient als protest tegen de eenzijdi-
ge blik op de medemens. In een zwart-witte set-
ting zullen mensen beseffen dat zij niet zonder 
kleur kunnen. Drie jaar geleden kwam Shalini Si-
tal op het idee voor Obsession 4 Fashion. Ze was 
het zat dat ze altijd werd beoordeeld op haar ui-
terlijk en kledingstijl. “Onze doelstelling is om de 
hedendaagse samenleving samen te brengen door 
mode te gebruiken als brug naar eenheid en ge-
lijkheid. Het evenement is bedoeld om over te 
brengen dat iedere cultuur, iedere stijl en ieder ui-
terlijk zijn eigen charme heeft.” 

Het concept is uniek, zowel in Rotterdam als in 
de rest van Nederland. “Tijdens dit mode-evene-
ment staan eenheid en gelijkheid centraal en ge-
ven wij modellen en designers de kans om zich 
verder te ontwikkelen binnen de  fashion-indu-
strie.” Op de avond zelf worden de modellen en 
designers beoordeeld door een heuse vakjury, 
maar iedereen kan van tevoren al online zijn stem 
uitbrengen. “Het publiek speelt daarom een be-
langrijke rol. Zij kunnen stemmen tot op de dag 
van het evenement.”IW

Obsession 4 Fashion vindt plaats op 16 mei in 
Off_Corso vanaf 18.00 uur. Kaarten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar via  www.easyticket.
nl voor € 15,- en aan de deur voor € 20,- Voor meer 
informatie: www.obsession4fashion.nl
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Over drempels gesproken. Normaal 
doen horecagelegenheden er alles aan 
om klanten naar binnen te krijgen. 
Maar bij de Oasebar moet je zelf je 
best doen. Naast de deur zit een ronde, 
koperen bel, waarop je moet drukken 
om binnen te komen. Hij rinkelt in het 
halletje. Wachten, beweging achter het 
glas. De portier, een beer van een vent 
met een rond hoofd en tatoeages op 
zijn armen, doet de deur open. Een on-
derzoekende, niet onvriendelijke blik. 
“Het is nog niet druk”, zegt hij, waar-
op hij uitnodigend een stap opzij zet. 
Binnen.
Het is groter dan je van buiten ver-
wacht. Met een lange bakstenen bar, 
groezelige rode vloerbedekking, gok-
kasten en plastic varens ter decoratie. 
Boven, na een klein trappetje, doen 
grote wijnvaten dienst als tafels en 
verschuilt een beeld van een jazzmuzi-
kant zich in een rossig schemernisje. 
Het houdt het midden tussen een café 
op de Amsterdamse wallen en het inte-
rieur van een parenclub. Oud-Hol-
lands gezellig, met Frans Bauer en An-
dré Hazes op de speakers. En toch ben 
je een beetje op je hoede.
De barvrouw is een stevige blondine 
die elk drankje turft en haar pen weg-
steekt in een aanzienlijk decolleté. Ze 
is midden twintig, maar heeft zich al 
neergelegd bij het harde bestaan. 
Overdag slaapt ze, soms wel tot acht 

uur ’s avonds, en ’s nachts staat ze 
hier, tussen de travestieten, taxichauf-
feurs en cokedealers. Gek publiek, 
waarvan het gros vast geen belasting-
aangifte doet. De uitsmijter haalt zijn 
schouders op. Hij heeft alles wel zo’n 
beetje gezien. Op zijn twintigste lag hij 
met de commando’s in Kosovo. Nu is 
hij vierendertig. De helft van zijn 
strijdmakkers zit nog steeds in het le-
ger. De andere helft is dood of gek ge-
worden. Hij slaat op zijn buik, veilig 
ingepakt door een kogelvrij vest. 
Ruim tien jaar geleden, toen hij nog 
bij het Tramhuis stond, heeft hij er 
vier moeten incasseren. Hier heeft hij 
het nog nooit meegemaakt. Hij klopt 
het af. Natuurlijk, er staat weleens ie-
mand een pistool te laden. “Maar dat 
lossen we meestal met woorden op.”
De karaoke is verdwenen. Wat ooit het 
handelsmerk was van de kroeg, moest 
wijken voor de nachtrust van de bu-
ren. Aan de openingstijden is gelukkig 
niets veranderd. De Oasebar bestaat 
als sinds 1956 en is een van de eerste 
Rotterdamse zaken met een nachtver-
gunning. Om elf uur gaan de deuren 
open en rond een uur of drie, als de 
Witte de Withstraat sluit, wordt het 
druk. Dan gaat het feest vervolgens 
door tot zes uur. Of, als het gezellig is, 
nog langer. Elke dag weer. En dat is op 
een vreemde manier een soort gerust-
stelling. GM

Dagen zonder daglicht
De Oasebar is een van de oudste nachtcafés van Rotterdam. De reputatie 
is niet al te best en het publiek behoorlijk wazig. Maar voor echte door-
zakkers is het een mooi avontuur.

Bier:	€	3,25	(Heineken)	
Sfeer:	8	

Studentikoosheid:	3	
Sjanskansen:	4

De Oasebar Schilderstraat 24

UIT/GAAN

WAARHEEN, WAAROM

EM  vraagt elk nummer een EUR-
medewerker om een culturele tip. 
Filosofe Tina Rahimy doet onder-
zoek naar vluchtelingenkunst 
en adviseert ons om eens aan te 
schuiven bij de wekelijkse ontbij-
ten van Sandersgeluk

Een ontbijt als culturele activiteit? “Sandersgeluk is een kunstenaars-
collectief, met onder anderen een theatermaker en een beeldend 
kunstenaar. Die willen mensen bij elkaar brengen en kijken wat er 
gebeurt. Het gaat om kruisbestuivingen van verschillende discipli-
nes. Elke woensdag staat de deur open en is iedereen welkom, of je 
kunstenaar bent of niet.”

Wat voor mensen komen erop af? “Echt van alles en nog wat. Ze 
richten zich heel erg op de wijk, dus er lopen ook vaak kinderen 
binnen. Hun hoofdkwartier is een soort creatieve broedplaats, je kunt 
zelf met programma-ideeën komen. Ik heb laatst een avond over 
twijfel georganiseerd. Zit je urenlang met onbekenden te discussiëren 
over de maatschappelijke en politieke waarde van twijfel.”

Wat is het doel van de ontbijten? “Dat is er niet echt. Er wordt in 
ieder geval niet van tevoren over nagedacht. Het is telkens weer een 
verrassing wat er gebeurt. Het idee is dat je op heel veel niveaus op 
een intensieve manier met elkaar kunt samenwerken. Dat is een hele 
optimistische houding. Niet altijd mijn houding, maar het heeft wel 
zijn charmes.”GM 

De wekelijkse woensdag werkontbijten (WWWO), elke woensdag tus-
sen 8.00 en 10.00 uur; Pupillenstraat 68 (Rotterdam-West); meer info: 
sandersgeluk.nl

‘Telkens weer een 
verrassing’



SERVICE	

EM	SERVICE
EM Service is de informatie-
rubriek van Erasmus Maga-
zine, waarin faculteiten, 
studentenverenigingen, af-
delingen en andere interne 
organisaties van de Erasmus 
Universiteit gratis niet-com-
merciële mededelingen 
kunnen plaatsen. MAIL 
NAAR: SERVICE@EM.EUR.NL
Nadere informatie bij 
Erasmus Magazine, 
tel. 010-4081115.

Volgende verschijningsdata 
EM 18 - do 20 mei 
(deadline ma. 10 mei)
EM 19 - do 10 juni 
(deadline di 1 juni)
EM 20 - do 24 juni 
(deadline di 15 jun)

EUR-BERICHTEN
SSC Onderwijs, Onder-
zoek & Studentenzaken 
(SSC OOS) verhuisd!
Alle afdelingen van SSC OOS 
zijn verhuisd naar Gebouw 
E, verdieping EB en E1. Meer 
informatie op www.eur.nl/
ssc_oos

UB gesloten op
woensdag 5 mei (Bevrij-
dingsdag); donderdag 13 
mei (Hemelvaartsdag);
zondag 23 en maandag 24 
mei (Pinksteren). Aange-
vraagde boeken kunt u de 
eerstvolgende werkdag van-
af 9.00 uur afhalen.

Congresmaterialen
Wilt u een congres organi-
seren? Voor een professio-

nele, corporate uitstraling 
biedt de stafafdeling Mar-
keting & Communicatie 
congresmateriaal aan zoals 
congresmappen, pennen en 
quickscreens. Kijk voor de 
mogelijkheden op www.eur.
nl/huisstijl > toepassing 
huisstijl > congresmateria-
len

Huisstijl helpdesk
Met algemene vragen over 
huisstijl en/of corporate 
branding kunt u bij het SMC 
terecht via huisstijl@smc.
eur.nl. Neem voor specifieke 
vragen contact op met de 
huisstijlcoördinator van uw 
faculteit. Meer informatie 
op www.eur.nl/huisstijl > 
huisstijlhelpdesk

Vertrouwenspersonen
Wordt u wel eens lastig ge-
vallen, gepest, (seksueel) ge-
intimideerd? Neem dan 
contact op met de vertrou-
wenspersoon! Voor perso-
neel: Lucille Mac Nack, Bu-
reau Universiteitspsycholo-
gen, tel. (010) 4081139, of 06 
57421251, e-mail: macnack@
oos.eur.nl Voor studenten: 
Dorie Geers, Bureau Studen-
tendecanen, Gebouw E, 
kamer E1-18, tel. (010) 
4081139, of 
06 13919885, e-mail: 
vertrouwenspersoon-
studenten@oos.eur.nl

ERASMUS	MC
Erasmus MC
PhD Day 2010
Thursday May 20, 8.30 am - 

13.30 pm.
Erasmus MC, Faculty Buil-
ding, Lecture Room 3. We in-
vite you all to come to the 
PhD day with attractive pre-
sentations, the ‘Co-promo-
tor of the Year’ award, work-
shops and an information 
market including lunch! The 
PhD committee Erasmus 
MC organizes this meeting 
for both beginning and last-
year Erasmus MC PhD stu-
dents.Others interested (e.g. 
Master’s students, promo-
tors, and supervisors) are in-
vited as well. The PhD Day is 
free and includes lunch. Re-
gistration for the PhD Day 
2010 is needed, at
 www.erasmusmc.nl/phd.  
Be quick!

Nominate your 
Co-Promotor!
Do you think your supervi-
sor is simply the best and 
deserves a fantastic prize? 
Nominate him or her by 
sending an e-mail to pro-
meras@erasmusmc.nl. Ex-
plain briefly (500 words 
max) why he or she is an ex-
cellent supervisor. Please 
address issues such as com-
munication with your co-
promotor, cooperation and 
scientific output. Originality 
will be appreciated! Be 
quick! The first ten PhD stu-
dents who nominate a co-
promotor will receive a 
book with tips for PhD re-
search.

FACULTEIT	
SOCIALE	
WETENSCHAP-
PEN
Wijziging Helpdesk
Let op! Na 1 mei wordt de 
FSW Helpdesk Servicedesk 
SSC-ICT. Vanaf deze datum 
zal de helpdesk te bereiken 
zijn onder tel. (010)4081663. 
E-mailadres: servicedesk@
ict.eur.nl 

Erasmus 
Studenten 
Service 
Centrum

Erasmus Studenten Service 
Centrum is het centrale ser-
vicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een 
overzicht van de diensten. 
Gebouw E, EB-hal op cam-
pus Woudestein
Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen 
van 9.30 - 17.00 uur. Websi-
te: www.eur.nl/essc

LET OP! Het ESSC is 
verhuisd!
Sinds woensdag 21 april is 
het ESSC gevestigd in het 
E-gebouw, in de hal op de 
EB-verdieping.

Studeren zonder 
drempels
Effectief studeren vraagt 
soms het uiterste van je 
kunnen. Vooral als je een 
functiebeperking hebt zoals 
dyslexie, RSI of concentratie-
problemen. De Erasmus 
Universiteit Rotterdam 
biedt hulp via het project 
‘Studeren Zonder Drempels’.

Kijk voor meer informatie 
op www.eur.nl/szd

Meldpunt studenten 
& RSI
Voor studenten die last den-
ken te hebben van RSI is er 
het meldpunt Studenten & 
RSI. Daar kunnen studenten 
terecht voor informatie en 
advies over omgaan met RSI 
en het voorkomen ervan en 
worden de klachten geregi-
streerd. Meldpunt Studen-
ten & RSI: Dhr. B. den Boo-
gert, studentendecaan, ge-
bouw E, kamer E1-17 (secre-
tariaat). E-mail: rsi-stu-
dent@oos.eur.nl

Tentamens en examens
Examenadministratie ver-
huisd! De examenadmini-
stratie is verhuisd naar het 
E-gebouw, in de hal op de 
EB-verdieping. Voor prakti-
sche informatie over schrif-
telijke tentamens, cijferregi-
stratie, behaalde studiere-
sultaten en afstuderen kan 

je terecht bij de afdeling 
examenadministratie. 
Openingstijden: van 9-16 
uur. Algemene informatie: 
www.eur.nl/ea.

Meer met Minoren
Heb jij jouw keuze al ge-
maakt? Meld je aan tussen 
22 april en 1 juni 2010 via 
www.eur.nl/minor

ESE
Mentoren en studen-
tassistenten gezocht!
Voor het komende college-
jaar zoekt de ESE naar Eco-
nomie- en Econometriestu-
denten die, als mentor, 15 
eerstejaarsstudenten gaan 
begeleiden. Kijk voor de vol-
ledige vacaturetekst en in-
schrijfformulier op: www.
ESE.eur.nl/studenten/ba-
chelor, onder ”Nieuws”, of 
kom naar het Onderwijs 
Service Centrum in H6-02. 
Deadline inschrijving: 25 
mei. Nadere info: ntwigt@
ese.eur.nl
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LEZING
Maandag 10 mei
Geloof, politiek en literatuur
De Nederlandse regering bestond de afgelopen 
jaren uit twee christelijke partijen en een socia-
listische partij. In Amerika flirtte Bush Jr. met 
conservatieve christelijke ideeën. En Obama 
sluit al zijn speeches af met de woorden: ‘God 
bless America!’. Geloof en politiek schuiven de 
laatste decennia weer meer naar elkaar toe. 
Hoe komt dat? Prof.dr. Frans-Willem-Korsten 
gaat in op de invloed van het geloof op de poli-
tiek en gaat op zoek naar een seculier alterna-
tief voor de politieke inzet van religie. Dat al-
ternatief ligt volgens hem in de literatuur. 
Korsten is bijzonder hoogleraar Literatuur en 
samenleving aan de Faculteit der Historische 
en Kunstwetenschappen van de EUR.  
Tijd: 17.30 uur. (inloop 17.00 uur.) Locatie: 
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam.

LUNCHLEZING
Dinsdag 11 mei
DNA-migratie
De mens deelt een gezamenlijke oorsprong in Afrika, dat 
verklaart het feit dat er weinig verschillen in het DNA zijn 
waar te nemen. Door de migratie van de mens vanuit Afrika 
over de gehele wereld zijn er toch verschillen ontstaan tus-
sen het DNA van groepen mensen in verschillende geografi-
sche gebieden. Het begrijpen van deze verschillen is niet al-
leen belangrijk voor het oplossen van ziektes, maar ook voor 
de toepassing ervan in forensisch onderzoek. Prof. Dr. 
Manfred Kayser, hoofd van de afdeling Forensische 
Moleculaire Biologie, zal ingaan op de gevolgen van deze ge-
netische verschillen. Voertaal Engels.  Tijd: 11.30 uur.  Locatie: 
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 4.
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STUDENTEN-
VERENIGINGEN
In Duplo
Een jaar In Duplobestuur 
betekent een jaar vol gezel-
ligheid en een jaar waarin 
je belangrijke vaardigheden 
opdoet en veel nieuwe con-
tacten legt. Een bestuurs-
functie bij In Duplo is goed 
te combineren met het 
mr.drs.-programma.
Surf naar www.induplo.nl 
en solliciteer voor een van 
de bestuursfuncties. Meer 
informatie bij In Duplo op 
H7-05 of mail naar secreta-
ris@induplo.nl

Morgen
Morgen zoekt een nieuw 
bestuur! Morgen, de lande-
lijke studentenorganisatie 
die zich inzet voor duurza-
me ontwikkeling in je stu-
die, je studentenleven, 
zoekt 4 nieuwe talenten 
voor het bestuur 2010/2011. 
Wil jij studenten inspireren 
duurzamer te leven? Sollici-
teer en stuur voor 1 mei een 
motivatiebrief en je CV naar 
vacature@studentenvoor-
morgen.nl.  Informatie op: 
www.watdoejijvoormorgen.
nl of bel/mail naar Taco 
Nijssen. (taco@studenten-
voormorgen.nl, 030-
2231505).

OVERIG
Groninger Studenten 
Cabaret zoekt deel-
nemers!
Het 24ste Groninger Stu-
denten Cabaret Festival 
zoekt deelnemers! Ken jij 

iemand die klaar is voor de-
ze uitdaging of zie je jezelf 
wel op het podium staan? 
Trek jij volle zalen? Twijfel 
dan niet en meld je voor 17 
mei aan voor de selecties 
via www.gscf.nl!

Fotowedstrijd
Rotterdam heeft vele ima-
go’s, van waterstad tot ha-
venstad, en van festivalstad 
tot SkyscraperCity. Maar 
hoe zie jij Rotterdam eigen-
lijk? Denk jij ook mee over 
de identiteit van Rotter-
dam? Ja toch! Stuur dan je 
foto’s in (minstens één, 
maximaal drie), uiterlijk 
vóór 5 mei naar: gunne-
weg@em.eur.nl en win een 
mooie prijs, publicatie in 
Erasmus Magazine en een 
tentoonstelling op de cam-
pus. De foto’s worden be-
oordeeld door een deskun-
dige jury.

SPORT
Erasmus Open Tennis-
toernooi
Woensdag 12 mei t/m vrij-
dag 21 mei, voor alle ni-
veaus. Deelname staat 
open voor alle Rotterdamse 
studenten en medewerkers 
van de EUR en Hogeschool 
Rotterdam. Een sportkaart 
is niet nodig. Kosten deel-
name € 5, incl. deelname 
aan 1 of 2 onderdelen, BBQ 
en borrel op de finaledag 
vrijdag 21 mei. Win fantasti-
sche prijzen! Meer info en 
inschrijfformulier op: eras-
mussport.nl - Evenementen 
- Erasmus Open tennistoer-
nooi 2010, of bij de ingang 
van het sportgebouw. In-
schrijven kan tot donderdag 
6 mei.

Feest- en gedenkdagen 
april/mei
Het Erasmus Sportcentrum 
is gesloten op: vrijdag 30 
april (Koninginnedag); dins-
dag 4 mei vanaf 16.00 uur 
(Dodenherdenking); woens-
dag 5 mei (Bevrijdingsdag); 
donderdag 13 mei (Hemel-
vaartsdag) en zondag 23 
mei en maandag 24 mei 
(Pinksteren).

Borrels en recepties
Sportcafé Etappe is uitste-
kend geschikt voor borrels 
en recepties! Voor meer in-
formatie, bel 010 – 408 1883 
of stuur een e-mail naar in-
fo@erasmussport.nl. Of 
kom even langs!

Erasmus Sportcentrum
010 – 408 1875
info@erasmussport.nl
www.erasmussport.nl

FILM
Woensdag 12 mei 
SG Filmclub: Avond van de 
Zuid-Afrikaanse Cinema
Op vrijdag 11 juni gaat in Johannesburg het 
WK2010 Voetbal van start. Het is de eerste keer 
dat dit toernooi in Afrika wordt gehouden. De 
ambities zijn daarom hoog. Maar er is ook veel 
kritiek. Wat merkt de voetbalkijker van wat zich 
áchter de schermen van het WK afspeelt? En 
waarom werd het nieuwe stadion in Kaapstad 
niet gebouwd in een sloppenwijk maar in de 
duurste wijk van de stad? In dit programma 
wegen we voors en tegens tegen elkaar af en 
proberen we te achterhalen wat het WK nu 
werkelijk zal opleveren voor Zuid-Afrika. Met 
voorafgaande aan de film Trade Mark 2010 
(VPRO Tegenlicht, 2009) een lezing door Floor 
Milikowski en Evelien Hoekstra (auteurs van 
het boek De droom van Zuid-Afrika). Inclusief 
hapjes in de stijl van de avond en (o.v.b.) een 
korte taalcursus Afrikaans (vanaf 19.00 u.). 
Voertaal: Engels. Tickets à € 5,- te koop via de 
webshop (www.eur.nl/sg) of op de dag zelf aan 
de kassa van Lantaren/Venster.
Tijd: 19.30 uur. Locatie: Lantaren/Venster, 
Gouvernestraat 133, Rotterdam.

LEZING
Dinsdag 18 mei
Rotterdam Lezing: Karakters; over de gespleten identiteit van 
Rotterdam
Rotterdam steekt veel energie in citymarketing. Kennelijk wil de stad ‘die de verkeerde lijstjes aanvoert’ 
een sterker, beter, gunstiger beeld: de stad die durft, de evenementenstad, de topsportstad, de jonge-
renhoofdstad, Rotterdam World Port World City. Maar herkennen en beleven al die Rotterdammers hun 
stad zelf zo?
In De Rotterdam Lezing 2010 zal Godfried Engbersen nagaan wat het karakter van Rotterdam is, analy-
seren of de vele, uiteenlopende imago’s bij de stad passen, of dat we op zoek moeten naar een imago 
dat beter bij Rotterdam past. Engbersen is hoogleraar Algemene sociologie aan de EUR. M.m.v. Lennart 
Pieters (campusdichter EUR) en muziek van de Rotterdamse band Goslink. Moderatie: Farid Tabarki. 
Toegang vrij. Aanmelden verplicht via: www.eur.nl/sg.  Tijd: 19.30 uur. Locatie: Bibliotheektheater, 
Hoogstraat 110, Rotterdam

DENKCAFÉ
Woensdag 19 mei
Echt is goed!
Als je het eenmaal weet, zie je het overal: onze fascinatie voor alles wat 
echt, natuurlijk, zuiver of authentiek is. ‘Echte brie komt op een bedje 
van stro’, roept de reclame, en: ‘Ambachtelijk brood is eerlijk brood, ge-
maakt van de echte basisgrondstoffen’. Of in zelfhulpboeken: ‘Ontdek je 
ware identiteit!’. In het alledaagse taalgebruik: ‘Gewoon je ding doen!’. 
Als het echt is, is het goed. Maar wat is dat eigenlijk ‘echt’, en waarom is 
dat tegenwoordig zo belangrijk? Heeft ‘echt’ altijd iets met de natuur te 
maken? En is het wel mogelijk om het ‘echte’ te bereiken? Met: Dick 
Houtman (cultuursocioloog EUR) en Stine Jensen (filosoof VU 
Amsterdam en coauteur van het boek Dus ik ben; een zoektocht naar 
identiteit). Moderatie: Hans Kennepohl.  Tijd: 20.00 uur. Locatie: 
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam.

illustratie: Hans-Jan Rijbering 
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Prof.dr. Sigrid J.C. 
Hemels is per 1 mei 2010 
benoemd tot hoogleraar 
Belastingrecht in de Facul-
teit der Rechtsgeleerdheid. 
Hemels (1973) was sinds 
2001 verbonden aan de Uni-
versiteit Leiden en is vanaf 
2007 universitair hoofddo-
cent bij Belastingrecht. 
Haar expertise ligt op het 
vlak van Belastingrecht, 
Kunst, cultuur en belastin-
gen en Goede doelen en be-
lastingen.

 

Irene Veldhuijzen , is voor 
haar proefschrift Secondary 
Prevention of Hepatitis B in 
the Netherlands bekroond 
met de Volksgezondheid-
prijs 2009 van de Vereni-
ging voor Volksgezondheid 
en Wetenschap (V&W). Dr. 
Veldhuijzen, die bij de GGD 
Rotterdam-Rijnmond werkt, 
bepleit actieve opsporing 
van mensen met de lever-
aandoening hepatitis B.

Prof.dr. J.R. Vingerling , is 
per 1 mei 2010 benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Epide-
miologie van oogziekten in 
het Erasmus vanwege de 
Vereniging Trustfonds EUR.

Professor Gail 
Whiteman , van de Rotter-
dam School of Manage-
ment, Erasmus University, is 
benoemd tot houder van de 
nieuwe buitengewone leer-
stoel Sustainability and Cli-
mate Change (duurzaam-
heid en klimaatverande-
ring) aan de RSM. De nieu-
we leerstoel wordt gespon-
sord door ECORYS Neder-
land en valt onder de afde-
ling Business-Society Ma-
nagement van RSM. Hierin 
vormen sociale en milieu-
kundige vraagstukken in 
het bedrijfsleven de kern 
van het onderzoek en on-
derwijs.

 

Berend Wierenga , 
professor of marketing at 
Rotterdam School of Ma-
nagement, Erasmus Univer-
sity, and Peter Leeflang of 
the University of Groningen 
are the co-recipients of the 
Inaugural EMAC Distinguis-
hed Marketing Scholar 
Award. This annual award 
will be awarded for the first 
time at the EMAC Annual 
Conference in Copenhagen, 
June 2-4, 2010. The award is 
the highest honour that a 
marketing educator who 
has had extensive connecti-
ons with EMAC can receive.
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IN MEMORIAM

Prof. Henk J. de Heer RA
In korte tijd heeft het accountantsberoep en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam twee beeldbepalende collega’s verloren. Berichtten wij enkele 
maanden geleden het overlijden van André Bindenga, thans hebben wij de 
droeve plicht u het overlijden van Henk de Heer te melden. De ondergeteken-
den hebben Henk meegemaakt als zijn opvolger op de Erasmus Universiteit 
(Hans), als student (Martin) en als werkgever/coach (Douwe).
Henk startte zijn professionele carrière in 1948 bij Dijker, De Boer en Vink, een 
van de rechtsvoorgangers van PricewaterhouseCoopers. Zijn firmantschap 
combineerde hij met een grote betrokkenheid bij de Erasmus Universiteit, 
waar hij vele jaren voorzitter was van de vakgroep accountancy. Onder eind-
redactie van Frielink en De Heer kwam het leerboek accountantscontrole tot 
stand, een standaardwerk op het vakgebied.
Henk was een charismatische persoonlijkheid met een grote liefde voor het 
accountantsvak. Die liefde uitte zich in een sterk streven naar hoge kwali-
teit, alsook een bereidheid jonge collega’s in deze geest op te leiden. In zijn 
streven naar kwaliteit deed hij geen concessies; hierdoor leek hij soms wat 
onbuigzaam voor zijn omgeving. Zijn staf en zijn cliënten waardeerden dit 
streven naar kwaliteit zeer. Als opleider toonde hij een grote gedrevenheid 
om zijn theoretische en praktische kennis te delen. Vele studenten en hui-
dige docenten herinneren zich nog zijn hoorcolleges. Ook elders legde hij zijn 
visie geduldig, desnoods meerdere malen, uit.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit ver-
lies. Wij zullen Henk als hoogleraar, accountant en als mens met veel respect 
gedenken .

Prof. J.C.A. (Hans) Gortemaker RA
Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn RA
Drs.D.G.H. (Douwe) van der Werf RA

CONFERENTIE
Woensdag 19 en 
donderdag 20 mei
Philosophers’ 
Rally, in Rotterdam - 
Delfshaven Thema: 
‘Change’

Alles stroomt en niets blijft, zei de Griekse filosoof Heraklitus ooit. Er is 
altijd verandering, maar waardoor wordt verandering veroorzaakt, hoe 
komt het tot stand en hoe komt het dat we er zo jachtig naar verlangen? 
En als het is veranderd, wat levert die verandering ons dan op? Dit, en 
nog veel meer, zal worden besproken tijdens de tweedaagse conferentie 
de ‘Philosophers’ Rally’. Met lezingen door zo’n 36 filosofen uit binnen- 
en buitenland, en <c>keynote speakers als Simon Blackburn (Cambridge), 
Steve Fuller (Warwick), Alex Voorhoeve (LSE) en Jean Paul Van Bendegem 
(VUB). Ook is er volop aandacht voor interactie en discussie. Meer infor-
matie en tickets: www.philosophersrally.nl of stuur een email naar info@
philosophersrally.nl Tijd: van 09.00 -17.00 uur. Locatie: Stadsbrouwerij De 
Pelgrim, Aelbrechtskolk 12, Rotterdam. Toegangsprijs twee dagen: € 40,-/ 
Studenten € 20,-. Toegangsprijs voor één dag: € 25,-. Studenten € 12,50. 
Inbegrepen: koffie/thee/lunch
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INTERNATIONAL

Gail Whiteman, 
who has recently 
been appointed to 
hold a new chair 
at RSM, about 
Cochabamba in 
Bolivia. 
>> more on page 34 >> more on page 34 >> more on page 35

Examining the 
differences in 
exams.  Because 
interestingly, bet-
ween universities 
big differences 
exist.

It is springtime 
and Things to Do 
tells you what 
happenings are 
there for you to 
enjoy.

Students In Free Enterprise (SIFE) is an international student organization re-
presented in over forty countries, including Holland and for three years now, 
also at the EUR. SIFE’s mission: to help empowering the less fortunate by 
teaching them to help themselves through the positive power of business. Re-
cently, Bernd Isenberg and Maurits Waardenburg, among others, went to 
Ghana. They found a market for byproducts of the pineapple produc-
tion. Maurits says: “It is truly amazing to see the power of business in chan-
ging people’s lives. For example, peels could be used as bio fuel and leftover 
pulp could be turned into syrup or flour. Soon, we hope to have a consortium 
of pineapple processors willing to adopt the new processes. It all comes down 
to taking the dry theory out of the lecture hall into the field to actually impro-
ve the lives of pineapple farmers like these.” While working on these projects, 
students also learn to be socially responsible business leaders. Interested in 
joining? Check  www.sife-erasmus.nl. KL

Sustainability Chair for Gail Whiteman
Gail Whiteman, known among EM readers for her sharp columns, has been 
appointed to hold the new Sustainability and Climate Change Chair at 
RSM. “The main purpose of the chair is to explore the management chal-
lenges and opportunities of sustainability and climate change”, ms White-
man says. As cofounder and director of the Sustainability and Research 
Centre at RSM, and with her research having been published broadly in 
leading journals and media in different countries, ms Whiteman is the per-
fect person to hold the new chair. Her future research will focus on govern-
ments as well as businesses. “My overall ambition is to develop top re-
search in the fields of sustainability and climate change and further extend 
our already internationally recognized research centre. Moreover, I want to 
maintain a prominent place for sustainability and climate change in the cur-
riculum of RSM”, ms Whiteman adds. KL

no. 17 April 2010

SIFE students make 
a difference 
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RESEARCH INVESTIGATED

Jens Henrichs, originally from Germany, is a 
PhD candidate at the Institute of Psychology 
at Erasmus University Rotterdam. Under 
supervision of Henk Schmidt and Frank 
Verhulst, he has worked on his PhD-thesis 
titled ‘Prenatal Determinants of Behavioral 
and Cognitive Development, the Generation R 
Study’, which he will defend on 19 May.  
Jens’ research field is Developmental 
Psychology, a field in which initially, psy-
chologists focused solely on examining a 
child’s behavioral and cognitive development 
from birth onwards. However, nowadays an 
increasing amount of evidence points towards 
the relevance of prenatal factors influencing 
child development, a trend that has not gone 
unnoticed in Rotterdam. Erasmus MC’s 
‘Generation R study’ follows more than 10,000 
children from fetal life onwards, in order to 
identify prenatal risk factors that possibly 
have harmful effects on child health and 
development. The Generation R study provides 
researchers with extremely valuable data. 

Anxiety  Jens: “My research consists 
of three factors related to child development. 
I have studied the effects of maternal stress 
and anxiety, as well as maternal sub-optimal 
thyroid functioning during pregnancy on 
developmental patterns, such as fetal growth, 
infant temperament and toddlers’ cognitive 
development.  First, we found a significant 
relation between maternal symptoms of 
anxiety, and a lower fetal growth rate from 
mid-pregnancy until birth. Basically this 
implies that anxiety on the part of the mother 
– during pregnancy – can lead to a slightly 
slower growth of her fetus. Secondly, I wanted 
to find out whether maternal anxieties in the 
pre- and postnatal period were associated 
with temperamental difficulties in infancy. 
Our findings suggest that children of mothers 
that display anxiety symptoms in the pre- 
and postnatal period particularly have more 
temperamental difficulties in infancy. Apart 
from the effect of anxiety, I also wanted to know 

whether family stress is related to poorer non-
verbal and verbal development of the child, and 
also in this case a significant relationship was 
found. 
Finally, we addressed the effects of a sub-
optimal thyroid function of the mother during 
pregnancy. Simply put, everybody’s thyroid 
works well if it manages to establish a balance 
between the levels of two thyroid hormones: 
FT4 and TSH. However, if this balance is 
slightly disturbed and, for example, they 
display low FT4 levels during pregnancy, the 
brain development of their unborn child can be 
affected. We found support for this hypothesis 
as we observed that sub-optimal thyroid 
functioning of the mother during pregnancy (i.e. 
low FT4 levels) was a risk factor for cognitive 
delay in early childhood.” 

Informed  The big question now of 
course is: What is science going to do with 
these results? Jens: “First of all, it is important 
that people are informed about the findings. 
Public health campaigns could be designed 
to increase awareness. All pregnant mothers 
could be asked to fill in a simple questionnaire, 
aimed at testing anxiety levels. Mothers that 
have high anxiety levels could be could then 
be treated by professionals. Regarding the 
thyroid dysfunction, it is a well-known fact 
that adequate iodine intake enables a normal 
thyroid function, which is the reason why iodine 
is added to salt in many European countries.  
Adequate iodine supplementation prescribed 
by doctors to mothers with suboptimal thyroid 
function during pregnancy could improve her 
thyroid function and the cognitive development 
of her children. However, before implementing 
these recommendations, more research is 
needed, addressing the harmful effects of sub-
optimal thyroid function of the mother during 
pregnancy. I hope that much more research 
in this field will be conducted, for example 
the identification of other prenatal factors 
determining child cognition and behavior in 
later stages of development”.   

For more than 120 years psychologists have applied scientific methods to examine child 
development. Just recently an important shift took place. Jens Henrichs takes us into the 
field of Child Psychology.          text Zvezde Klingenberg photography Ronald van den Heerik

Pre-birth child development
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Roel Klein Wolterink

Soutenance de thèse
 
The other day, fellow student Hélène defended 
her thesis about the role of a common protein 
in T cells. I’ve seen a few thesis defences in 
Rotterdam and they always seemed something 
to look forward to: showing family and friends 
the results of working late and during week-
ends, concluding a few years of work, and a 
fresh start. An exciting day. This French thesis 
defence was nothing like that. 
A first observation: the French write bibles of 
four to five hundred pages, while a Dutch scien-
ce thesis is a compilation of articles sandwiched 
by an introduction, conclusion and, most impor-
tantly, acknowledgements. There are more dif-
ferences: a doctorat in France takes three years, 
thus one year less than in The Netherlands. And 
while publications are essential for Dutch PhD 
students, they are not crucial in France and don’t 
relieve someone from the obligation to write a 
bulky book. 
For Hélène’s thesis defence, there was no gene-
ral feeling of excitement or interest in the lab. 
As if this was a regular seminar, we left the lab 
three minutes prior to the announced starting 
time. The meeting hall slowly filled up and we 
started fifteen minutes late. The committee that 
would later interrogate Hélène sat in the front 
row. Like the hall, the meeting itself was strip-
ped of all ceremony. No people to accompany 
the presenter: the typically Dutch paranimfen 
were absent. No dressing up, no formalities, nor 
a formal welcome by the jury.  Hélène said ‘hello’ 
and presented her work in one hour. The first 
juror thanked her briefly for her presentation, 
took three minutes to cite half a page of her 
introduction and then asked: “Don’t you think it 
would be better to replace this word with that 
word?”. Her second question was about page 4 
of total 438 pages. While a Dutch thesis defence 
is a political fencing between scientists critici-
sing each other’s work, French colleagues try to 
score points off by formulating long sentences 
that measure up to Caesar and Céline. 
But what I missed most was the registrar an-
nouncing the end of the meeting after one hour. 
This committee continued for three hours until 
the streams of words dried up and people were 
thirsty. We drank a glass of champagne, and 
that was the day that just another PhD student 
graduated. A touch of traditions would have 
made this a nice show for the audience. Some 
glamour would have made this an unforgetta-
ble day for the student. And a little time keeping 
would have made everybody happier. 

Roel Klein Wolterink is a MSc Molecular Medicine 
student at the EUR and is currently doin research at 
The Pasteur Institute in Paris

Jens Henrichs
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Gail Whiteman

All Eyes on Cochabamba
 
Cochabama is a city in the middle of Boliva, roughly the 
same population size as Rotterdam.  Once home to the 
Incas, Cochabama has repeatedly been recognized as a 
powerful global actor.  Centuries ago, the city’s riches 
played an important role for the Spanish (the surrounding 
area supplied Spain with mineral wealth throughout 
the 17th century).  More recently, the city was the site 
for civil society protest (the Water Wars at the start of 
the new Millennium), and on Earth Day (April 22, 2010), 
Cochabamba will become the global hub of climate 
solution-seekers.  
In 2000, Cochabamba gathered world attention when 
thousands of people took to the streets over a four month 
period to protest the privatization of the city’s water sup-
ply.  Bolivia had been asked (or forced, depending upon 
your perspective) to seek privatization when the World 
Bank threatened to withhold financing unless the govern-
ment complied.  Multinational company, Bechtel Corp., 
was a key part of the privatized consortium who were to 
control and charge Bolivia’s citizens for water.  
The poor of Bolivia revolted (they couldn’t afford the high 
charges), and many took to the streets for violent encoun-
ters with the government forces and police.  Eventually, 
the protesters won.  Evo Morales, then a congressman and 
activist, won popularity and eventually became the first 
Indigenous president of Bolivia.  
Cochabamba is again gathering our attention.  After the 
failure of the Copenhagen Climate Summit, the President 
of Bolivia and U.N. Ambassador Pablo Solon invited go-
vernments and interested NGOs to a conference, on April 
20 to 22, 2010, to discuss the “Structural Changes for the 
Environment”.
The World People’s Conference on Climate Change and 
the Rights of Mother Earth isn’t just another NGO gathe-
ring.  Governments have specifically been invited to join 
in a deep and practical conversation about how to resolve 
structural barriers to dealing effectively with climate 
change.  Ten heads of state are expected, and representa-
tives from over 100 governments (hopefully the EU) are 
thought to be attending.
BBC reporter, Richard Black, says (on his blog): “[Morales] 
wants us to use a wider sense of Mother Earth and our 
guardianship of Earth, and derive policies on issues such 
as climate change from a deep ecological understanding 
rather than from Powerpoint presentations in hotel con-
ference rooms in places such as Bonn.” 
On 22 April, 2010, the EUR will host its own Earth Day 
event – a launch of the new film Oceans accompanied by 
a panel debate.  At the same time, all eyes should be on 
Cochabamba.  

http://pwccc.wordpress.com/
www.eurthday.nl

Professor Dr. Gail Whiteman
ECORYS Chair, Sustainable Management and Climate Change

Whether you talk to students or pro-
fessors, both sides have a strong opi-
nion about the way students should 
be assessed on knowledge and under-
standing.       text Zvezde Klingenberg 

Because interestingly, between universities 
big differences exist. At Erasmus University, 
a one hundred percent multiple-choice exam 
is a widely used tool in many departments 
to measure a student’s understanding of 
a certain topic.  At Queens University in 
Canada, exams are often different, involving 
a combination of open questions, simulation 
exercises and cases. Not surprisingly, 
students’ reactions to the different ways of 
assessments are mixed. Some are strongly 
in favour of open questions, other students 
prefer multiple-choice questions. But what 
do teachers think? Four professors give their 
take.

EUR and UvA  Professor Betina 
Szkudlarek teaches Cross-Cultural 
Management at bachelor level at the EUR, 
and believes that the multiple choice exam 
is not always an ideal way of assessment 
for what the course intends students to 
teach: “If it were up to me and the financial 
budget for my course is not a limiting 
factor, I would actually send my students 
abroad with a cross-cultural assignment 
and let them report about that. However, it’s 
really expensive to send everybody abroad 
and there is the problem of subjectivity of 
grading”, Szkudlarek says. “With multiple-
choice exams the questions are carefully 
designed in such a way that one answer 
is right and the other not. And already 
with multiple-choice, students sometimes 
complain about the subjectivity of the 
answers. Imagine what would happen in the 
other set-up.” Professor Tim Knol teaches 
Financial Economics at bachelor level at 
the University of Amsterdam and believes 
that a combination of different examination 
methods would in most cases be best for 
testing knowledge and understanding. 
“I’m not a fan of exams that only include 
multiple-choice questions. I would 
personally include an open part that counts 
for at least fifty percent of the total score. 
However, we have to consider the fact that 
checking all open parts of students’ exams 
is time-consuming, and in some cases it 
could be a bit subjective”. 

Queens University  Professor 
Jim Hamilton teaches Sales Management 
at Queens University, and has not used 
any multiple-choice questions in his exams 

during the past six years. “In my course 
I use a mix of role-plays, written case 
assignments, simulations and cases as 
method of evaluation. Students especially 
like the recorded role-play in which they 
act as sales representatives having to sell 
a product to a buyer. Although watching 
all these tapes is very time-consuming, I 
actually do enjoy it a lot.”  Professor David 
Grant teaching Database Management at 
Queens University says: “I strongly believe 
that a final grade of a course should be 
comprised of multiple assessment parts. In 
my course, I want students to understand 
both the theoretical and practical use 
of making and managing databases for 
businesses. So the final exam is testing 
theoretical knowledge of concepts and also 
consists of cases in which I hope to see 
students’ understanding of the topic. Also, 
apart from the exam a large component of 
the grade is based on a real project with a 
company in which a student needs to design 
and manage the database for the company. 
The latter takes a lot of time from the 
student, the company and myself. However, 
from experience I know that it is these 
projects that allow students to understand 
and remember the what they learned here”. 
In general, all four professors agree that 
the ‘right’ way of examination depends on 
the course and course intend, so perhaps it 
is a matter of prioritising funds. Multiple 
choice exams are surely cost effective. In 
any event, it is always a good thing to look 
at the neighbours and see how they put their 
exams together. 

Examining the differences 
in exams Queens University

‘I’m not a fan of 
exams that only 
include multiple-
choice questions’
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Good weather! The grey period of the 
academic year is behind us. You can 
start wearing flip flops to class, chill 
on the lawn outside and have BBQs 
with friends on your balcony. So get 
out there and celebrate the good life. 
The greatest upcoming event is 
definitely Queens Day, but also the 
Keukenhof has quite something to 
offer now that its tulips are blooming 
more colourfully than ever. 
Additionally Rotterdam has decided 
to spice up the city and bring a world-
class circus right to our doorstep. 
Read more about all of this here in the 
Things to do.

Koninginnedag and 
Koninginnenacht
This is the most important day to all 
Dutch people. It so big, you cannot 
not miss out on this spectacular event 
happening literally everywhere in the 
Netherlands. Starting with Queens 
Night on Thursday 29 April 
(Koninginnenacht) a massive party 
atmosphere spreads throughout the 
country. This night, every public 
square, every club, every bar and 

everybody starts celebrating the 
birthday of the Dutch Queen, which 
is on the next day. Funnily, 30 April is 
not actually the birthday of Queen 
Beatrix, but of her mother the late 
Queen Juliana. However most 
important to know is that this day has 
become famous throughout the world 
due to its magnitude of celebration. 
People dress up orange to go out on 
Queens Night until the very morning. 
Then on the official Queens Day, the 
already partying crowd grows with 
all the ones that were not out yet, 
celebrating and now streaming onto 
the streets of all major cities in the 
Netherlands. Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam and Utrecht are 
transformed into huge party 
locations. Famous bands and DJs 
play on public squares. Drinks and 
food are sold on the streets and the 
orange crowd goes wild the whole day 
long. Join some of your friends and 
head for one of the big cities.

Keukenhof
Now is spring time and Holland is 
literally shining in new colours after 
the a long period of cold grey 
landscapes. The yellow daffodils were 
the first ones to stretch their heads 
towards the sun and enjoy the warm 
beams of light. Sadly they are already 
dying again within the city of 
Rotterdam. But the tulips aren’t. So 
go and check out the pride of all 
Dutch export products and head out 
to the Keukenhof. There you will find 

endless fields of beautiful flowers. 
They seem to reach all the way to the 
horizon and their variety of colours is 
endless. Once upon a time the tulip 
allowed the Netherlands to grow rich 
and prosperous. Today flowers are 
still a very important part of the 
Dutch economy, on the one hand 
through exports and on the other 
hand through tourism. The 
Keukenhof can be seen as a Flower 
Museum and offers marvellous 
picture opportunities as well as a lot 
of explanation about the flowers 
themselves. A visit to the Keukenhof 
is as important as a visit to the Red-
light District in Amsterdam. 
www.keukenhof.nl

CircusStad Rotterdam
Rotterdam will be transformed into 
one big circus. A cooperation between 
CodArts, Schouwburg Theater, Luxor 
Theater, Circus Rotjeknor and the 
Albeda College is turning Rotterdam 
into a circus location, providing 
stages to young international artists. 
They will soon show the various 
professions of circus art in the 
different institutions. But, in addition 

to the international professionals, also 
young Dutch circus artists are going 
to show their talents and prove 
themselves in disciplines rather 
different to our everyday life tasks. 
On 1 May circus tents will be built up 
on the Schouwburgplein and for five 
days you are invited to be thrilled by 
the delights of the circus world. 
Rotterdam will present some of the 
best acts the international circus 
theatre world has to offer as well as 
shows of outstanding national and 
international circus groups during 
this exciting new festival. Check the 
website about the upcoming events. 
Maybe organise a group of friends 
and be amazed at to what level 
coordination and precision can be 
trained to. Broaden your horizon and 
discover the miracles of circus art.
www.circusstad.nl

RECTIFICATION
In EM 16, the name of the 
photographer of the cover photo 
went missing. The photo, including 
General Petraeus, was made by 
Frank Verstegen of &Creative. 

EM Service is the in-
formation section in 
Erasmus Magazine in 
which faculties, student 
associations and other 
departments of Erasmus 
University can place 
(non-commercial) an-
nouncements for free. 
The deadline for these 
announcements is nine 
days before EM comes 
out on Tuesdays at 16:00 
hours. E-mail to: ser-
vice@em.eur.nl 
For more information, 
please call: 010-4081115 
 
Next EM Publication dates 
EM 18 - Thursd 20 May 
(deadline Tuesd 11 May) 
EM 19 - Thursd 10 June 
(deadline Tuesd 1 June) 

EM 20 - Thursd 24 June 
(deadline Tuesd 15 June) 
 

ESSC has 
moved to the  
E-building!! 
Erasmus Stu-
dent Service 

Centre: the central ser-
vice point for students. 
See the website for an 
overview of the services. 
Location E-building, EB-
floor), at the Woudestein 
campus. Telephone: 
(010) 408 2323. Open-
ing hours: working days 
from 9.30 - 17.00 hours. 
Website: www.eur.nl/es-
scinternational 
 
University Library 
closed on: 

Wednesday, May 5th  
Liberation Day; 
Thursday, May 13th As-
cension Day; 
Sunday, May 23rd and 
Monday, May 24th Whit-
suntide.  
Requested books can be 
collected from 9.00 am 
on the next workday. 
 
ESE 
Mentors and Tutorial 
teachers! 
The IBEB programme is 
looking for students who 
would like to become 
a mentor of freshmen 
in the academic year of 
2010-2011. All informa-
tion and application 
form at www.ese.eur.
nl/students/bachelor 

under ‘News’, or pick 
up the form at H6-02. 
Deadline for application: 
May 25th. 
Any questions? Please 
contact N. Twigt 
(ntwigt@ese.eur.nl ), 
room H6-14, telephone: 
010-4082172. 
 
SPORTS 
The Erasmus Sports Centre 
is closed on 
- Friday 30 April (Queen’s 
Day)  
- Tuesday 4 May from 
16.00 h. (War Memorial 
services)  
- Wednesday 5 May (Lib-
eration Day)  
- Thursday 13 May (As-
cension Day)  
- Sunday 23 May and 

Monday 24 May 2010 
(Whitsun). 
 
Sports card for 1, 3 or 6 
months 
Students: month card 
€ 20, 3-month card € 
40, half-year card € 60. 
Staffmembers/partners/
alumni: month card € 30, 
3-month card € 60, half-
year card € 90. For more 
information, also fitness 
surcharges, go to www.
erasmussport.nl. 
 
Erasmus Open Tennis 
Tournament 
Wednesday 12 May 
through Friday 21 May, 
for all levels. Participa-
tion is open to all of 
Rotterdam’s students 

and staffmembers of 
the EUR and the Ho-
geschool Rotterdam, 
sports card not required. 
Participation fee € 5 
incl. participation in 1 
or 2 events, BBQ and 
drink on the day of the 
finals Friday 21 May. Win 
fabulous prizes! More 
info and registration 
form can be found on 
www.erasmussport.nl - 
Events - Erasmus Open 
tennis tournament 2010 
or at the entrance of the 
Erasmus Sports Centre. 
Registration is open until 
Thursday 6 May. 
 
Erasmus Sports Centre 
010 – 408 1875 
info@erasmussport.nl

E S S C

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis



 Walewein

Gaudium
Het ergste wat je kan gebeuren is als men geen 
mening over jou heeft. Dat lijkt me echt vreselijk. 
Ze mogen me haten, van me houden, maar laat 
ze alsjeblieft niet meningloos over me zijn. In ver-
enigingsland werkt het net zo. Niets is belangrij-
ker dan jouw vereniging; en niets is zo suf als die 
andere verenigingen. Je raakt er soms niet over 
uitgepraat wat voor een kansloos zooitje het bij 
die anderen is. Het hoogst haalbare dat je als vij-
andige vereniging kunt bereiken, is dan ook het 
verkrijgen van een bijnaam. Als de leden van een 
andere vereniging een bijnaam voor ‘jullie soort’ 
hebben dan zit je gebakken. Een bijnaam – hoe 
negatief ook –  wordt al snel een geuzennaam. 
Eén vereniging waar iedereen wel een mening 
over heeft is Gaudium. Laatst hoorde ik zelfs een 
groepje treinstudenten grappen maken over 
Gaudium. Toen moest ik wel even ingrijpen, want 
ergens lid van zijn is altijd nog een stuk toffer 
dan bij je mamma wonen. Je kunt ervan vinden 
wat je wilt, maar Gaudium houdt het toch al wel 
een jaartje of twintig uit. Ik vind dat knap, want 
ik heb nooit begrepen welk soort studenten ze 
nu eigenlijk aantrekken. Het moet een aparte 
niche zijn, die slechts omschreven kan worden als 
divers. Best wel bewonderenswaardig, nu ik er 
over nadenk: dat je dus weinig mensen trekt, 
maar dat die wel weer heel verschillend zijn. 
Ik vond het dan ook jammer om deze week er-
gens op een feestje te horen dat Gaudium het 
waarschijnlijk niet gaat redden. Gaudium is mis-
schien wel de enige vereniging in Rotterdam, die 
te veel geld heeft en te weinig leden. Er wordt 
zelfs, als noodoplossing, gesproken over een drie-
maandelijks deellidmaatschap. Dat lijkt me nou 
een slecht idee. Als je dan aan iemand vraagt of 
hij lid is, zegt-ie: ‘Nee, deze maand niet, volgende 
maand weer.’ Zie je het al voor je?!
Toen ik dit weekend met een groepje zo ergens 
tegen vijven ’s ochtends iemand in zijn bed keer-
de en vervolgens met bier versierde, pakte het 
slachtoffer gewoon zijn kussen op en ging onder 
zijn matras verder met tukken. Tegelijkertijd 
sprak hij de legendarische woorden: ‘Je bent pas 
verneukt, als je je verneukt voelt’. Toen dacht ik: 
deze wijsheid moet ik doorgeven. 
Daarom Gaudianen: je bent pas verneukt als je, 
je verneukt voelt. Eurekaweek 2010 wordt jullie 
week. Met strijd, passie en moed worden het ko-
mend jaar gewoon weer zes nieuwe leden bin-
nengehaald! Maar daarna wel keihard die stek-
ker eruit trekken. Hier alvast mijn voorstel voor 
jullie thema van de Eurekaweek 2010: ‘Als het 
niet kapot kan, is het ook niet leuk’

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

Maar weinig studenten wonen zo riant als 
Giovanni Burke. Toen hij sociologie ging 
studeren, mocht hij de woning van zijn oma 
op het Noordereiland betrekken. Hij hoefde 
alleen maar de gebreide sprei van de oranje-
rode bank te trekken ‘en wat al te ouderwetse 
spullen’ in de andere kamer neer te zetten en de 
ideale studentenstek was compleet. Alleen het 
Surinaamse houtsnijwerk aan de muren en een 
schilderij van het laatste avondmaal herinneren 
nog duidelijk aan zijn oma. Negen maanden 
per jaar zit zijn oma in Suriname. “Drie maan-
den per jaar komt zij naar het Noordereiland en 
wonen we hier samen.” 
Het Rotterdamse eiland is het thuis van zijn 
hele familie. Hij leerde een paar straten verder-
op voetballen op het plein en zijn moeder woont 
ook nog steeds op het Noordereiland. “Ik ken 
iedereen hier. Het is een hechte gemeenschap. 
En als mijn oma komt, wordt het nog gezel-
liger”, zegt hij. “Ze staat de hele dag in de 
keuken. Vooral haar Moksi Alesi met vlees en 
vis is heerlijk.” 
In die maanden staat zijn studentenleven op 
een lager pitje. De muziek staat zachter. “En ik 
kan ook geen pokertoernooitjes houden, want 
daar vindt mijn oma niets aan.” Maar dat heeft 
hij er wel voor over. “Ik heb hier een hele fijne 
plek. En ik heb nooit mijn keuken, wc en dou-
che met anderen hoeven te delen. Daar hoor ik 
namelijk heel vaak ranzige verhalen over van 
studievrienden.”
Vooral zijn imposante muziekcollectie, grote 

televisie en hightech computer vallen op. In 
zijn vrije tijd struint hij internet af op zoek naar 
de nieuwste bands. Muziek is hem met de pap-
lepel ingegoten. Zijn vader zingt in de band Re-
play. “Ik heb geen strenge muzikale opvoeding 
gekregen hoor”, zegt hij. “Het was gewoon een 
vast onderdeel bij ons thuis. Tijdens de grote 
zondagschoonmaak draaiden we muziek. Wel 
zo fijn bij rotkarweitjes.”
Als echte Rotterdammer wil hij zich tijdens zijn 
studie sociologie en later in zijn werk inzetten 
voor zijn stad. Hij kiest dan ook voor de speci-
alisatie Grootstedelijke Vraagstukken. “Ik wil 
Rotterdam daarmee graag positief verande-
ren.” Hij denkt bijvoorbeeld aan het oprekken 
van de metrotijden. “Mijn vrienden van het 
gymnasium, studie, Noordereiland en voetbal 
hebben allemaal hetzelfde probleem: ze kun-
nen nergens een parkeerplek vinden. Ikzelf ook 
niet. Als de metro 24 uur per dag zou rijden, 
wordt het voor al die mensen aantrekkelijker 
om hun auto weg te doen. Dat soort vraagstuk-
ken wil ik uitwerken.” 
Over een paar maanden verlaat Burke het 
Noordereiland om te gaan samenwonen met 
zijn vriendin en zijn grootste passie, zijn 
anderhalf jaar oude zoontje Jayrell. “Hoewel 
het fijn is om samen te gaan wonen, zal ik het 
Noordereiland wel missen. Maar met mooi 
weer kom ik terug. Om te barbecuen en te chil-
len met de andere Noordereilanders onder de 
honderd jaar oude boom.” MZ (foto: RvdH)

Moksi Alesi op het Noordereiland

Giovanni Burke, 
derdejaars sociologie

Leeftijd: 24 jaar
Geboorteplaats: Rotterdam
Woonplaats: Rotterdam
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