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Lekker stout
Erasmus Magazine is een beetje stout deze editie. Gelukkig kregen we 
steun uit onverwachte hoek. 
Erasmus Magazine plaatst in deze editie advertenties van andere univer-
siteiten die hun masteropleidingen aanprijzen. Blader straks even door 
en zie dat onder meer Amsterdammers, Leidenaars en Maastrichtenaren 
proberen zieltjes te winnen. Ook de EUR adverteert, niet alleen in ons 
blad maar door het hele land. Want de Masterspecial die deze EM bevat 
is een Gesammtkunstwerk van een groot aantal van de Nederlandse uni-
versiteits- en hogeschoolbladen, waarin we niet alleen artikelen samen 
hebben gemaakt, maar ook ruimte hebben gemaakt voor elkaars adver-
tenties.
Nou èn, zou je kunnen zeggen. Maar het is wellicht interessant om te we-
ten, dat er al jaren een gentlemen’s agreement bestaat tussen de bazen 
van de universiteiten, verenigd in de VSNU, wat samengevat zegt: we ad-
verteren niet voor masteropleidingen ‘in elkaars bladen’. De bestuurders 
vinden het zonde van het kostbare marketingbudget als dat tussen de 
universiteiten, en eventueel hogescholen, wordt rondgepompt. Ze pom-
pen het liever richting andere bladen en publicaties.
Dit Herenakkoord heb ik altijd in strijd gevonden met het principe van 
het akkoord van Bologna: daar spraken Europese landen af dat binnen af-
zienbare tijd er overal een gelijkvormig onderwijssysteem moest komen. 
Dit inmiddels welbekende bachelor-mastermodel geeft studenten na 
drie jaar studeren de mogelijkheid om het mastergedeelte van hun stu-
die elders te volgen. Dit moet de mobiliteit van studenten nationaal en 
internationaal bevorderen met als grote doel: de student een bredere kijk 
op de wereld geven en aldus het niveau van wetenschap en innovatie 
omhoog stuwen.
Om een keuzemoment voor studenten zo ideaal mogelijk te maken, heb-
ben ze informatie nodig. Informatie die ze onder meer via advertenties 
kan worden aangeboden in hun eigen universiteitsblad. Beetje vreemd 
als ze daar alleen maar mogen lezen over de masters op hun eigen uni-
versiteit.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Erasmus Universiteit altijd heeft 
aangegeven dat ze het akkoord niet van harte onderschrijven. Je zou ook 
niks anders verwachten van een universiteit wier belangrijkste leerstuk 
de zegeningen van de vrije markt betreft. 
Maar goed: je bent een heer, je hebt een akkoord, dus ook EM gold mocht 
geen masteradvertenties werven en plaatsen. Schrijnend, vooral in een 
tijd van teruglopende advertentie-inkomsten. Maar goed.
Ondertussen leken verschillende universiteiten (waaronder de EUR) wat 
te gaan knabbelen aan het akkoord. En bleken niet zozeer de redacties 
van universiteitsbladen degenen die het akkoord steeds verder uitholden, 
maar de onderwijsmarketingafdelingen van faculteiten en universiteiten. 
Het uitbrengen van deze gezamenlijke uitgave door de Kring van hoofd-
redacteuren van hoger onderwijsbladen blijkt een schot in de roos: de 
Masterspecial staat bomvol met masteradvertenties.
Ik had hier willen pleiten voor het openbreken van het Herenakkoord, 
maar ik geloof dat het niet meer nodig is. 

Onderwijsmarketeers van Nederland, bedankt dat jullie lekker stout durf-
den te zijn!

Wieneke Gunneweg
hoofdredacteur Erasmus Magazine en EM Online, gunneweg@em.eur.nl 

CommentaarCommentaar
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Lekker 
studentikoos 
is niet vies
Zo’n 650 mensen kwamen 
op dinsdag 31 maart af op  
de eerste van drie open 
feesten in het kader van de 
Diesweek van studenten-
vereniging RSV Sanctus 
Laurentius. Onder de noe-
mer ‘Lekker studentikoos 
is niet vies’ werd er tot in 
de kleine uurtjes gefeest op 
onder andere de muzikale 
capriolen van Mental 
Theo en de huisband 010. 
Volgens Diescommissielid 
Luuk Wijnhold is de week 
– sinds vier jaar ‘Goud-
koorts’ geheten – een suc-
ces. “Behalve dinsdag zijn 
alle avonden stijf uitver-
kocht. Al dient daar bij te 
worden aangetekend dat 
we van de brandweer niet 
meer dan 750 man in ons 
pad mogen hebben. Maar 
iedereen is welkom. Zo 
was er gisteravond zelfs 
een groep van een loodgie-
tersbedrijf aanwezig.” Ver-
der weet Wijnhold te mel-
den dat Heineken dage-
lijks met vers bier komt om 
de 3000 liter tank (bij) te 
vullen. Dinsdagnacht 
werd door de bezoekers al 
zo’n 1900 liter geconsu-
meerd. 
De thema’s van de twee 
open feesten later die 
week: ‘Lekker pasje ma-
ken’ en ‘Kom maar op met 
je Karl Kani’.  GE (foto: 
Levien Willemse)



>> De kwestie
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‘Nu vergeet niemand mij meer’
Tieners die bloedbaden aanrichten op hun middelbare school zijn allang geen uitzonde-
ring meer. Het laatste voorbeeld van een school shooting is het incident in het Duitse Win-
nenden, waar een 17-jarige scholier vijftien slachtoffers maakte. Wat brengt deze jongeren 
tot hun daden en hoe kan het stoppen? Psychiater Hjalmar van Marle ziet een belangrijke 
taak voor de ouders en de media. tekst Caroline van der Schaaf 

Filmfragment uit de film Klass (2207) van de regisseur Ilmar Raag (foto: Cinema Delicatessen)



Waarom kiezen deze daders specifiek voor een ‘veili-
ge’ en bekende omgeving om slachtoffers te maken 
en niet voor een anonieme plek, zoals een pompsta-
tion of een winkelstraat? “Dat doen ze met opzet. 
Vaak zie je ook dat ze niet naar een willekeurige 
school gaan, maar naar de school waar ze zelf op 
hebben gezeten. Ze willen zich wreken omdat ze het 
gevoel hebben dat hen allerlei onrecht is aange-
daan. Door de wereld, door het leven en ook door de 
school zelf. Ze keren dus letterlijk terug naar de 
plek waar ze zich vernederd hebben gevoeld en ha-
len revanche.”

Maar waarom hebben ze het dan niet alleen gemunt 
op een bepaalde leraar of leerling?  “Zo iemand is er 
echt op uit om alle associaties te elimineren die er-
toe hebben geleid dat hij zich chronisch vernederd, 
afgewezen of buitengesloten heeft gevoeld. Dat heet 
narcistische woede. Hij neemt wraak en zal eens 
even laten zien dat hij niet niks is. Hij streeft ernaar 
om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Het is 
heel gericht en planmatig. Heel vaak vindt er na af-
loop suïcide plaats. Als klap op de vuurpijl.”

Gaat het hier om een bepaald type jongere? “Het 
profiel is dat van de eenzame, razend boze jonge-
man. Deze mensen hebben het gevoel dat ze chro-
nisch over het hoofd worden gezien of worden ver-
nederd. Ze voelen zich gekrenkt en haten de wereld 
om zich heen. Zoals alle tieners willen ook deze jon-
geren belangrijk zijn en zich onderscheiden van de 
rest van de wereld, maar ze voelen zich onzeker en 
minderwaardig. Vervolgens wordt dat een soort ob-
sessie en gaan ze die gevoelens overstemmen met 
het tegendeel. Dus niet: ‘ik ben niks en zij zijn al-
les’, maar ’ik ben alles en zij zijn niks’. En dan krijg 

je dit soort narcistische woede van ‘ik maak jullie 
allemaal af, ik zal eens laten zien wie ik ben’.”

Maar er zijn natuurlijk veel meer jongeren met dit 
soort gevoelens die niet overgaan tot zo’n daad. 
Hoe komt het dat de één wel doorslaat en de ander 
niet? “Bij de meesten gebeurt het omgekeerde en 
slaat de agressie naar binnen. Suïcide onder tieners 
komt vrij vaak voor. Sommige tieners hebben echter 
een overdreven gevoel van eigenwaarde en voelen 
zich daardoor ook snel vernederd. Daar komt bij 
dat de hersenen zich nog aan het ontwikkelen zijn 
gedurende de adolescentie. Dat geldt met name 
voor de prefrontale cortex, waar de planning, de ab-
stractie en de zelfbeheersing worden geregeld. Dat 
deel ontwikkelt zich nog tot het 25e levensjaar. 

Daarnaast zijn deze jongeren onder bepaalde om-
standigheden opgegroeid. Vaak zijn zij thuis met 
geweld in aanraking gekomen. Met die drie dingen 
bij elkaar heb je - in uitzonderingsgevallen - een 
kwaadaardige combinatie.”

Waarom zijn schoolshooters bijna altijd jongens of 
mannen?  “Omdat vrouw-zijn de beste garantie is 
tegen misdadigheid. De kans dat je delinquent 
wordt als je als jongen bent geboren, is twintig keer 
groter dan wanneer je als meisje bent geboren. 
Vrouwen zijn genetisch heel anders geprogram-
meerd dan mannen. Het heeft allemaal te maken 
met de verschillende hormonen en de invloed daar-
van op ons gedrag.” 

Hoe werkt dat ‘copycatgedrag’, waarover je in dit 
verband veel leest? “Voorbeeld doet volgen. Dat zag 
je halverwege de jaren negentig ook met die gezins-
dodingen. Eerst gebeurde het één keer, kort erop 
nog een paar keer. Vooral de eerste gevallen werden 
breed uitgemeten in de pers. Ik zou zeggen: doe dat 
nou niet, geef geen onnodige details en zorg dat 
mensen zich er niet mee kunnen identificeren. Dat 
is ook zo gevaarlijk aan die computergames en al 
dat geweld op televisie en in films: mensen gaan 
zich met de dader identificeren. Dit soort daden is 
een oplossing voor iets. De jongere heeft een pro-
bleem - hij voelt zich vernederd - en zoekt een op-
lossing. Hij wil wraak nemen en doet dat op een 
manier die hem aanspreekt. Hij kiest voor de ma-
nier waarmee hij zeker aandacht krijgt.”

De media moeten zich dus terughoudend opstellen? 
“Mijn pleidooi is dat dit heel koel moet worden ge-
bracht en vooral niet met veel details en beeldma-

teriaal. Gewoon vanwege het feit dat deze schut-
ters daar nou juist op uit zijn. Voor mensen met 
zo’n narcistische woede is dat ook een soort on-
sterfelijkheid. ‘Nu vergeet niemand mij meer’, 
denken ze.”

Zijn deze daden te voorkomen bij dit soort jongens? 
“Ja en nee. Opvoeding speelt hierin een belangrijke 
rol, net als het voorhanden zijn van wapens. Een he-
leboel van deze kinderen zijn niet gewend om ge-
weld te zien als iets wat slecht is en niets oplost. Het 
zijn vaak eenzame kinderen die emotioneel tekort 
zijn gekomen en obsessief gaan fantaseren over 
wraak en heldendom. Hoe concreter de fantasie, 
hoe gevaarlijker de jongen. Het is belangrijk dat ge-
weld niet wordt geïnternaliseerd als oplossingsme-

thode. Kinderen die geweld meemaken in hun ge-
zin, gebruiken later ook vaak geweld. Daarom is er 
een belangrijke rol voor de ouders weggelegd.”

Moeten we in Nederland bang zijn voor een derge-
lijk drama? “Zolang wij een goede schoolarts in 
dienst hebben die voortekenen op tijd signaleert en 
zolang geweren en automatische pistolen niet vrij 
verkrijgbaar zijn en weinig worden gebruikt, is de 
kans dat het in Nederland gebeurt vrij klein. We 
zijn een redelijk sociaal land. Als kind vereenzaam 
je hier toch minder snel dan in een autoritair Duits-
land of een asociaal Amerika. Maar als we dit soort 
narcistisch gemotiveerde afrekeningen in de media 
gaan uitvergroten en helden gaan maken van de da-
ders, dan wordt het lonend om op zoek te gaan naar 
een wapen om dit te doen.”  
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‘Nu vergeet niemand mij meer’

‘De kans dat het in Nederland 
gebeurt, is vrij klein’

Prof. dr. Hjalmar van Marle (Zwolle, 1950) 
studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Daar specialiseerde hij zich in de 
psychiatrie. Hij werkte vervolgens onder meer 
als geneesheer-directeur van de Mesdagkliniek 
in Groningen en van het Pieter Baancentrum 
in Utrecht.
Van Marle promoveerde in 1995 aan de Uni-
versiteit Utrecht op de behandelingsorganisatie 
bij terbeschikkinggestelden. Hij is psychiater 
en werkt tevens als hoogleraar forensische 
psychiatrie aan zowel het Erasmus MC als 
aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast 
is hij als forensisch psychiater-psychotherapeut 
werkzaam in de forensische polikliniek ‘Het 
Dok’ te Rotterdam. Ook is hij wetenschappelijk 
adviseur bij het Expertisecentrum Forensische 
Psychiatrie in Utrecht. (foto: Ronald van den 
Heerik)
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Verenigingen vin-
den geldschieter 
Dit jaar is Rotterdam Jonge-
renhoofdstad van Europa. In 
het project Your World kun-
nen jongeren een financie-
ring tot 2500 euro aanvragen 
voor een goed idee. Sommige 
Rotterdamse studenten- en 
studieverenigingen stuurden 
al met succes hun plannen in.

De Economische Faculteitsvereni-
ging Rotterdam (EFR) heeft subsi-
die gekregen voor de Eurotour: een 
studietrip van tien dagen met 
twintig Nederlandse en twintig 
Portugese studenten naar zowel 
Lissabon als Rotterdam. Volgens 
EFR-voorzitter Otto Esser past de 
Eurotour prima bij het uitgangs-
punt van Your World: ‘door en 
voor studenten’. 
Andere Ideeën die subsidie hebben 
ontvangen van Your World zijn de 
Comedy Night van Eurabia en de 
Black History Month (BHM) van 
Afrikaanse studentenvereniging 
ASAH. BHM is afgelopen februari 
voor de tweede keer georganiseerd 
en wil Afro-Nederlanders meer 
over hun geschiedenis leren. Vol-
gens activiteitencommissaris Car-
lota Fortes Ferreira – zelf van 
Kaapverdische afkomst – weten 
veel Afro-Nederlands weinig over 
hun afkomst of interesseren ze zich 
er niet voor. ASAH vindt het ech-
ter belangrijk dat hun leden weten 
waar hun roots liggen. Ook de 
Erasmus Debating Society ont-
vangt subsidie voor een vijfdaagse 
zomercursus parlementair debatte-
ren met docenten van de universi-
teit van Oxford en Cambridge. 
Om de subsidie te ontvangen, 
moeten ideeën voldoen aan de vol-
gende eisen: het moet interessant 
zijn voor jongeren tussen 12 en 27 
jaar, het moet georganiseerd wor-
den door jongeren en het valt in 
een van de thema’s, zoals cultuur 
& lifestyle, sport, leren & stage of 
of wonen & leefomgeving. Per idee 
subsidieert Your World maximaal 
2500 euro. Jongeren kunnen nog 
steeds ideeën insturen, mits ze nog 
dit jaar gerealiseerd worden. LS 

Rosanne Broekman (20), 
lid van de Medische Facul-
teits Vereniging Rotter-
dam (MFVR), organiseert 
met de studievereniging 
het ‘MFVR Medical Career 
Event’. Het is een primeur 
in Nederland dat voor 
geneeskundestudenten 
een carrièreweek wordt 
georganiseerd.  

Als geneeskundestudent weet je toch dat je arts wilt 
worden? “Natuurlijk wil je arts worden. Alleen voor 
een aantal specialismen heb je een goed cv nodig. Een 
master volgen of studeren in het buitenland kan daar-
bij helpen, dat zijn goede punten op je cv. Hoe meer 
ervaring je hebt opgedaan tijdens je studie, des te snel-
ler word je aangenomen. Als je tropenarts wilt worden 
bijvoorbeeld, moet je in het buitenland gestudeerd 
hebben. Daar krijg je te maken met andere ziekten dan 
in Nederland en zonder deze ervaring is de kans dat je 
tropenarts wordt klein.”

De MFVR meldt dat eerstejaars geneeskundestuden-
ten behoefte hebben aan beroepsoriëntatie. Hoe komt 
dat? “De grootste reden is dat het aantal studenten in 
geneeskundestudies enorm is gestegen. Er is nu meer 
sprake van concurrentie dan voorheen. Voor hetzelfde 

aantal opleidingsplekken zijn er meer studenten. Dus 
wil jij als student graag cardioloog worden, dan is het 
verstandig om ervaring op te doen door bijvoorbeeld 
een bijbaan te nemen in het ziekenhuis.” 

Hebben geneeskundestudenten het niet veel te druk 
voor een bijbaan? “Dat valt wel mee. Veel studenten 
uit mijn omgeving hebben een bijbaan. Als genees-
kundestudent kun je, wanneer je je propedeuse hebt 
gehaald, werken in het ziekenhuis in ‘studententeams’. 
Dit werk valt goed te combineren met je studie. Je mag 
geen medische handelingen verrichten, maar wel eten 
rondbrengen en bedden opmaken. Een bijbaan in het 
ziekenhuis als verpleegkundige of meedoen met een 
onderzoek is echt aan te raden.” 

Waarom vindt de eerste carrièreweek voor geneeskun-
destudenten plaats in Rotterdam? Moeten jullie de 
economische faculteit bijhouden, met hun EFR- Busi-
nessweek? “Nee, dat is niet onze insteek geweest. Er 
bestaat al een aantal jaar een carrièredag voor 
vierde-, vijfde- en zesdejaars studenten. Die dag wil-
den wij uitbreiden tot een week en op deze manier ook 
eerste-, tweede- en derdejaars studenten ‘triggeren’ om 
naast hun studie nog het een en ander te doen. Wij wil-
len interesse wekken voor verschillende specialismen. 
Ook willen wij Rotterdam promoten als onderzoeks-
instituut. Zo kunnen studenten alleen meelopen op 
afdelingen van het Erasmus MC.” PJ

>> Vier vragen aan…

Rosanne Broekman

Nu volgt een RSM-student, bijvoorbeeld, de ‘brede’ master-
opleiding Business Administration, waarbinnen hij of zij 
zich specialiseert in het afstudeerprofiel Accounting, of bij-
voorbeeld Supply Chain Management. De RSM wil die spe-
cialisaties losweken uit de brede masteropleiding, en laten 
accrediteren als opzichzelfstaande masteropleidingen. Het 
voordeel voor de faculteit is dan, dat voor elke opleiding 
aparte toelatingseisen kunnen gelden en dat duidelijker op 
het diploma komt te staan waarin een RSM-master in is af-
gestudeerd.
De overkoepelende masteropleiding zoals de MSc in Busi-
ness Administration werkt op dit moment ‘als een huwelijk’, 
zegt Anne van de Graaf, uitvoerend directeur van de MSc-
programma’s bij RSM. “De opleidingen grijpen nu allemaal 
in elkaar. Je kunt ze niet los van elkaar bewegen. De toela-
tingseis moet daarom voor al die opleidingen gelijk zijn.”
Dat is vervelend voor studenten en voor de faculteit. Van de 
Graaf: “Een student die bijvoorbeeld uitstekend geschikt is 
voor de specialisatie Supply Chain Management, moet nu in 
principe ook geschikt zijn voor alle andere profielen. Dat be-
tekent dat je ‘nee’ moet verkopen aan mogelijk uitzonderlijk 
goede studenten – van de universiteit in Delft bijvoorbeeld – 
die geen brede bachelor Businessstudies volgden. Die star-
heid past niet in de geest van het bama-stelsel.”

Behalve de toegankelijkheid moet met het zogenaamde 
‘Master the Master’-plan ook de transparantie verbeteren. 
‘Finance & Investment’ zegt meer over de inhoud van de stu-
die dan Business Administration, is de idee.
De faculteitsraad van RSM sprak 20 januari, toen Anne van 
de Graaf het plan presenteerde, een punt van zorg uit: zou-
den de opleidingen niet te zeer de samenhang verliezen of 
een eigen speeltje worden van een betreffende vakgroep of 
hoogleraar? Van de Graaf erkent het gevaar, maar denkt dat 
in goede banen te kunnen leiden: “Daar zijn wij, als centraal 
bestuur van de RSM, zelf bij.”
Voor de zomer wil de RSM de accreditatieaanvragen de deur 
uit hebben. Vanaf 2010 zou de herstructurering ingevoerd 
kunnen zijn, mits accreditatieorgaan NVAO 
meewerkt. Van de 
Graaf: “Het zou 
routine moeten 
zijn, maar de 
NVAO heeft ook 
een achterstand 
te verwerken.” 
DR

>> Onderwijs

    Herstructurering masters RSM
De Rotterdam School of Management, Erasmus University wil het masteraanbod transparanter en toegan-
kelijker maken. Mogelijk vanaf 2010 zullen de toelatingeisen tot een aantal van de masters veranderen, en 
wordt het duidelijker in welke studierichting een RSM-master is afgestudeerd.
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Kort 
nieuws 
E&I studenten strijden 
voor millenniumdoelen
Drie studententeams van Econo-
mie en Informatica van de EUR 
dingen mee naar de hoofdprijs in 
de landelijke finale op 20 april van 
de programmeerwedstrijd ‘Imagi-
ne Cup’. ‘Microsoft’, de initiatief-
nemer, daagt de studenten uit om 
ICT-oplossingen te bedenken die 
ten goede komen aan de millenni-
umdoelen. De heren uit het team, 
‘Imadonation’, hebben goede hoop 
om de finale te winnen. Brian 
Hewitt (24) en Arjen Huberts (23) 
willen met hun plan het Neder-
landse onderwijs verbeteren. Als 
Imadonation’ wint krijgt zij 10.000 
euro en daarnaast kwalificeert ze 
zich voor de wereldwijde finale in 
Egypte waar het team opnieuw een 
prijs in de wacht kan slepen. PJ 

Filmwedstrijd
Hoe gekleurd zijn 
de media?
Houden traditionele media 
voldoende rekening met jongeren, 
allochtonen en andersdenkenden? 
Hoe blijf jij op de hoogte van de 
gebeurtenissen om je heen? En 
herken jij je in de beelden die 
radio, tv, tijdschriften, kranten en 
internet laten zien? Kortom: hoe 
gekleurd of kleurrijk zijn de media 
in Rotterdam?
Op 2 juni is de jaarlijkse Rot-
terdam Lezing. Dit jaar gaat het 
over media in een multiculturele 
stad. Op dezelfde avond reiken we 
drie prijzen uit aan de beste, tofste 
en spannendste filmpjes over het 
thema: hoe gekleurd of kleurrijk 
zijn de media in Rotterdam! 

Vertel in maximaal 100 seconden 
jouw verhaal en win maximaal 100 
euro!  Inzenden kan vanaf 30 maart 
tot en met 11 mei 2009.
Voor informatie over de wedstrijd 
en hoe je je filmpje kunt uploaden 
ga naar: www.erasmusmagazine.
nl/wedstrijd

De Rotterdam Lezing is een samen-
werkingsverband tussen het Stu-
dentenpastoraat, Art. 1 en Erasmus 
Podium, en Erasmus Magazine van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

>> Studenten

MajEUR brengt filmmuziek ten gehore
Studenten harmonie orkest MajEUR speelde dinsdag 24 maart samen met het Yorkse studentenorkest de 
sterren van de hemel. Drukbezocht was het concert echter niet. 

Ongeveer zestig bezoekers luisterden aandachtig terwijl 
MajEUR en de Yorkse harmonie hun klanken lieten gal-
men door de Hoflaankerk in Rotterdam. MajEUr kreeg de 
eer om te beginnen met hun repertoire, waarin onder ande-
re Pirates of the Caribbean gespeeld werd. Vervolgens liet 
het Engelse orkest van zich horen met filmmuziek als, 
Chicken Run en Little Mermaid. Zij sloten gezamenlijk het 
concert af met James Bond 007 en Moments for Morrico-
ne. Trompettist Leurs vertelt dat de orkesten alleen ’s mid-

dags met elkaar gerepeteerd hebben. “Elke dirigent pakt 
een nummer anders op. Dat is even wennen, maar er is 
niets mis gegaan.”
Dat het concert werd gegeven in een kerk leverde wat 
akoestische moeilijkheden op. “Het was lastig om te spe-
len in een kerk. Doordat het galmt kun je minder goed luis-
teren naar je medestudenten”, vindt Leurs. Desalniettemin 
ontving het orkest vanuit het publiek veel lovende reacties. 
PJ (foto: Levien Willemse)

>> Wetenschap

Van der Knaap gelauwerd met emeritaat
Bert van der Knaap, de Waddinxveense hoogleraar economische geografie, hield vrijdag 27 maart zijn 
afscheidscollege op de Erasmus Universiteit. Hij werd gelauwerd, met een benoeming tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau, hij kreeg de Ad Fontes-penning van de Erasmus Universiteit’ en de Plancius 
medaille van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap.

Sinds 1970 is Van der Knaap verbonden aan de Erasmus 
Universiteit. In 1984 werd hij aangesteld als hoogleraar 
Economische Geografie. Daarnaast zetelde hij in de Uni-
versiteitsraad (1982-1984) en in vele andere maatschappe-
lijke en wetenschappelijke commissies. Hij ‘vertaalde we-
tenschappelijke kennis naar maatschappelijke toepassing’, 
de reden waarom hij de Koninklijke onderscheiding ontving 
uit handen van burgemeester Roijers van Waddinxveen.
Van der Knaap zegt het meest trots te zijn op zijn introduc-
tie van de ‘netwerkanalyse’ binnen de economie. “Daar is 
nu weer een onderzoeksgroep in Rotterdam mee aan de 
slag. Een paar jaar nadat ik er mee begon zagen anderen 
ook steeds meer het belang in van netwerkanalyse. Neem 
een stad als Almere. Wanneer je die economisch wilt laten 
groeien, hoe doe je dat dan? Dan moet je ook naar de plek 

van Almere kijken in het netwerk van andere Nederlandse, 
Europese en internationale steden. Wat hebben de steden in 
de buurt al aan economische bedrijvigheid? Je vist allemaal 
in dezelfde vijver maar niet iedereen kan dezelfde vissen 
vangen. Dan moet je keuzes maken: ga je voor de grote of 
de kleine vissen. Netwerkanalyse kan dat analyseren en 
meetbaar maken.”
Bij zijn afscheidcollege liet hij zien hoe de industrie van de 
micro-elektronica ervoor zorgt dat de economie van ver-
schillende landen in Azië met elkaar integreert en versterkt 
wordt.
Gaat hij de universiteit missen? “Ik ben voorlopig nog niet 
weg. De universiteit was een goede werkgever en de weten-
schap is ook altijd mijn hobby geweest. DR
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         Masterportal 
         groot succes
Kost het vinden van een master in het 
buitenland jou ook zoveel moeite? Eind-
hovense medewerkers van mastersportal.
eu dachten hier net zo over en hebben een 
website ontwikkeld waar studenten uit 
meer dan 9.000 Europese masters kunnen 
kiezen. 

Wanneer je ‘Masters’ en ‘Europe’ intoetst op Goo-
gle, verschijnt mastersportal.eu bovenaan de ran-
king. In tweeënhalf jaar tijd is dit initiatief uitge-
groeid tot een informatiebron waar studenten hun 
master kunnen vinden, maar ook kunnen vergelij-
ken. De bedoeling is, volgens parttimermedewer-
ker van mastersportal.eu Teven Spronk (26), dat 
er uiteindelijk een compleet overzicht van alle 
masters in Europa geboden wordt. “Wij proberen 
eerst de top 500 van beste Europese universiteiten 
online te zetten. Bij de top 100 is dat al gelukt.” 
En het loopt goed. Spronk: “Wij hebben al veel po-
sitieve reacties ontvangen van studenten. We ho-
ren vaak dat het kiezen van een master in het bui-
tenland lastig is, vooral als je niet weet waar je 
heen wilt.” Daarom hebben zij in samenwerking 
met de Europese studievereniging ‘Estiem’ een on-
derzoek verricht om erachter te komen wat stu-
denten verwachten van hun master. “Uit dat on-
derzoek blijkt dat studenten de kwaliteit van het 
masterprogramma het belangrijkst vinden. Daar-
na volgt de aantrekkelijkheid van de stad”, meent 
Spronk. Maar recensies zijn nog niet te vinden op 
mastersportal.eu. Daar wordt, volgens Spronk, 
nog over nagedacht. 
De portal is een initiatief van studenten Edwin 
van Rest en Thijs Putman. Inmiddels telt het be-
drijf dertien medewerkers. Met 200.000 bezoekers 
per maand proberen zij de site ook aantrekkelijk te 
maken voor universiteiten. “Wij geven universitei-
ten de mogelijkheid om, in een bepaald format, 
van alles te vertellen over hun masters. Met als 
speerpunten de duur van de opleiding en de hoog-
te van het collegegeld”, legt Spronk uit. Een aantal 
universiteiten bieden zichzelf al aan. Minder hap-
pig zijn echter de universiteiten waar studenten 
geen collegegeld hoeven te betalen. “Zij hebben 
geen behoefte aan xtra internationale studenten”, 
laat Spronk weten. Universiteiten kunnen gratis 
een account aanmaken, maar moeten betalen als 
ze hoger op de zoeklijst willen staan. PJ

Waar vroeger de dissertatiekaften eenkleurig en simpel waren, lijken promovendi er 
momenteel een sport van te maken wie de mooiste omslag heeft. Deze keer de cover 
van Meike Vernooij. 

“Ik wil met mijn kaft mensen op het verkeerde been 
zetten, daarom heb ik een foto gekozen van hersenko-
raal. Mensen hebben vaak een bepaald verwachtings-
patroon als ze ergens naar kijken. In de titel leest men 
‘Brain Changes’ en zo denkt men wellicht dat er herse-
nen staan afgebeeld. Ik heb dit ervaren tijdens mijn op-
leiding tot radioloog, waarbij ik zelf (MRI)foto’s beoor-
deel. Door alleen af te gaan op de informatie van de 
verwijzend arts word je sterk in een bepaalde richting 
geleid; zo kun je dingen verkeerd interpreteren. 
Als amateur-onderwaterfotograaf wilde ik eerst een ei-
gen foto gebruiken, maar die was kwalitatief niet goed 
genoeg. Op de website van onderwaterfotograaf 
Christopher Smart uit Florida kwam ik een prachtige 
foto tegen, en mocht deze van hem gebruiken. Met 
hulp van grafisch ontwerper Ton Everaers, heb ik de 
foto bewerkt. Ik wilde een persoonlijke cover en dat is 
gelukt. Mensen die mij kennen zeggen: ‘Dat is typisch 
Meike’. PJ 

>> Kaftwerk

Niets is wat het lijkt 

Het is inmiddels een niet meer weg te denken feno-
meen: het buitencollege van associate professor 
Gail Whiteman in het nabijgelegen Arboretum 
Trompenburg. Masterstudenten met meestal een 
bedrijfskundige achtergrond volgen het keuzecolle-
ge Companies in Ecologies en doen daar ervaringen 
op die afwijken van de gebaande campuspaden. 
Zo werden de studenten tijdens het derde college in 
de reeks van 2009 door Patrick Kruithof verzocht 
op een zelf meegebracht matje onder een boom 
naar keuze te gaan liggen. Daar diende allereerst 

een minuut of elf gemediteerd te worden. Vervol-
gens konden de ogen worden geopend en moesten 
de studenten hetgeen boven hun hoofden afspeelde 
observeren. 
Daarna mochten de masterstudenten op zoek naar 
hun persoonlijke boom, gewapend met een darwini-
aans aandoend notitieboekje waarin de boom kon 
worden getekend. Gezeten in een kring en onder een 
lenteachtig zonnetje werden de observaties, tekenin-
gen en ervaringen plenair gedeeld. 
GE (foto: Ronald van den Heerik)

>> Onderwijs

Relaxen tijdens buitencollege
Onder auspiciën van docenten Patrick Kruithof en Gail Whiteman gingen maandagmiddag 30 
maart zo’n dertig studenten in Arboretum Trompenburg op zoek naar hun persoonlijke boom.  

Uitslag poll
Bij de Amerikaanse bank AIG, die in 
overheidshanden is, zijn hoge bonussen 
uitgedeeld. Terecht?

Ja, die mensen hebben er hard voor gewerkt    4,8%
Nee, dat kan echt niet met belastinggeld         73,8%
Als het is afgesproken doe je er weinig aan     21,4%
Totaal aantal stemmen: 42 

Voor de nieuwe poll zie www.erasmusmagazine.nl
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>> Wetenschap

Het blijft stormen rond Ramadan 
Het blijft stormen rond Tariq Ramadan, hoogleraar Burgerschap en Identiteit, sinds de Gay 
Krant een portret van hem publiceerde waarin wederom werd teruggegrepen op controversi-
ele uitspraken die Ramadan zou hebben gedaan over de positie van vrouwen en homoseksue-
len in de Islam. Tot nu toe is er geen aanleiding om te veronderstellen, dat hij de vermeende 
controversiële uitspraken heeft gedaan tijdens colleges op de EUR. Wel meldde één van de 
bronnen van de Gay Krant zich bij Erasmus Magazine. 

Het stormt wel vaker rond Ramadan, die door voor-
standers ‘een bruggenbouwer’ en door tegenstan-
ders ‘een wolf in schaapskleren’ wordt genoemd. 
Nieuw was deze keer – en een van de twee redenen 
voor Erasmus Magazine hierover te berichten – het 
onderzoek dat de gemeente Rotterdam, waar Rama-
dan als adviseur in dienst is, kort na publicatie door 
de Gay Krant instelde. Verantwoordelijk wethouder 
Rik Grashoff zegde de gemeenteraad toe Ramadans 
uitspraken te onderzoeken om te zien of ze strijdig 
zijn met zijn functie als adviseur over integratie en 
burgerschap.
Een tweede reden was dat studenten van de EUR 
aanleiding zouden zijn geweest voor het artikel in de 
Gay Krant. De studenten zouden hun ‘bezorgdheid 
hebben geuit’ tegenover hoofdredacteur Henk Krol 
van de Gay Krant over ‘harde uitspraken over ho-
moseksuelen en vrouwen tijdens colleges’. Kortom, 
Ramadan zou zijn persoonlijke geloofsopvattingen 
tijdens het uitoefenen van zijn functie op de universi-
teit hebben gedaan.
Erasmus Magazine heeft sindsdien geen bewijs ge-
vonden dat Ramadan controversiële uitspraken 
heeft gedaan in zijn functie als hoogleraar aan de 
Erasmus Universiteit.
Wel heeft Erasmus Magazine contact gehad met Arie 
Gerla, die als extraneus colleges, en als toeschouwer 
lezingen van Ramadan heeft gevolgd. De gepensio-
neerde econoom heeft vervolgens een grondig onder-
zoek gestart naar de bron van de controversiële uit-
spraken die aan Ramadan worden toegeschreven, 
om erachter te komen of er sprake is van terecht of 
onterechte beschuldigingen in de richting van Tariq 
Ramadan.

Gerla heeft zijn eerste onderzoeksresultaten enige 
tijd geleden gedeeld met de Gay Krant en veronder-
stelt dat ‘hij die vier studenten is’, waarover Henk 
Krol tegenover Erasmus Magazine sprak. “Ik heb de 
afgelopen anderhalf jaar wel veel contact gehad met 
studenten – allochtoon en autochtoon – met wie ik 
de colleges van Ramadan volgde. Het lijkt mij ech-
ter sterk dat zij ook naar de Gay Krant zijn gestapt. 
Overigens heb ik nooit gezegd dat Ramadan zijn 
harde uitspraken tijdens die colleges of vlak daarna 
heeft gedaan.”
Gerla legt momenteel de laatste hand aan een notitie 
over Ramadans uitspraken. “Ik wil mijn bevindin-
gen bespreken met anderen, onder wie Tariq Rama-
dan als hij het wil, en met diens correcties openbaar 
maken.”
Blijft de vraag staan, is Gerla inderdaad de bron van 
de Gay Krant? Hoofdredacteur Henk Krol wil daar 
het volgende over kwijt: “Omdat deze kwestie erg 
gevoelig ligt, wil ik voor de uitslag van het onder-
zoek niet verder reageren. Wel kan ik bevestigen dat 
de heer Gerla, nu hij dit zelf aan jullie meldt, één van 
de mensen is met wie ik heb gesproken.” WG/DR 

Een deel van Gerla’s notitie is in handen van EM en 
wordt nader onderzocht. Tot die tijd doet Erasmus 
Magazine geen uitspraken over het waarheidsgehalte 
van de geciteerde uitspraken, noch over de consequen-
ties die dit voor Ramadan als hoogleraar aan de EUR 
zou kunnen hebben. Op 9 april komt wethouder Rik 
Grashoff, Participatie en Cultuur, met het onderzoek 
naar Tariq Ramadan naar buiten. Lezers kunnen de 
zaak ook volgen op: www.erasmusmagazine.nl 

Reactie Ramadan
Tariq Ramadan ontkent dat hij zijn, persoonlijke, 
geloofsopvattingen over vrouwen en homoseksue-
len heeft geuit tijdens colleges aan de Erasmus 
Universiteit. Tevens bestrijdt hij dat het studenten 
zijn geweest die over zijn uitspraken hebben ge-
klaagd bij de Gay Krant. Dit is wat hij daarover 
zei in een gesprek met Erasmus Magazine.
“In de 29 jaar dat ik lesgeef heb ik nooit klachten 
gehad van studenten. Als de Gay Krant dat 
schrijft, dan heb je als universiteitsblad de verant-
woordelijkheid om het te checken voor je het publi-
ceert.”
Ramadan licht toe waarom hij ervan overtuigd is 
dat studenten niet over hem geklaagd kúnnen heb-
ben: “Ik ben niet op de universiteit gekomen als 
adviseur over islamitische kwesties, maar om te 
spreken over burgerschap en identiteit; in die volg

orde. Er zijn drie dingen waar ik altijd aan vast-
houd als ik college geef: ik heb het nooit over an-
dere zaken dan het onderwerp van de cursus, ik 
kom met vragen, niet met antwoorden, en ik heb 
het nooit over mijn persoonlijke opvattingen.”
Ramadan is van mening dat de Gay Krant andere 
motieven had om negatief over hem te schrijven. 
“Hij (daarmee verwijzend naar hoofdredacteur 
Henk Krol, red.) is slim, dat hij jullie in deze posi-
tie heeft gebracht. Ze konden het zelf niet hard ma-
ken, maar brengen het via jullie naar buiten. Ik 
denk dat de Gay Krant een bepaalde agenda heeft, 
bang is en daarom een sfeer van geruchten cre-
eert”, aldus Ramadan. “Mijn probleem is: zij 
schrijven over mij, maar komen niet naar mij toe 
om te vragen hoe het zit. Kom naar mij toe en dan 
hebben we een open dialoog.” WG 

De generaal
Waar: Aula, Woudestein
Wanneer: dinsdag 31 maart 13.45 - 16.15 uur

Vanzelfsprekend opende de 25ste EFR Business 
Week met een spectaculaire sessie. Onder het 
kopje Power trad een bonte parade van – helaas 
louter mannelijke – Hotshots & Hotemetoten 
uit politiek en bedrijfsleven aan, gelardeerd 
met een legeraanvoerder, een fietsmaniak en 
een trio jongleurs annex coaches. Ook de host 
was een heuse global leader, iets hoogs bij IBM. 
Eén meneer ontbrak op het bal: de Tsjechische 
president. Regerinkje gevallen. Slap excuus 
natuurlijk. 
Het mocht de pret natuurlijk amper drukken. 
Zijn vervanger was een belangrijk mannetje 
bij nutsbedrijf Nuon. Die deed uitermate zijn 
best om ons te overtuigen van hoe goed Nuon 
wel niet bezig is en hoeveel voordeel wij daar 
als consument wel niet van hebben. Dat was al 
lachen natuurlijk, maar de slogan waarmee hij 
zijn babbeltje besloot was nog veel lachwek-
kender. De Nuon-topman had een spreuk van 
Lao Tzu weten te googelen die hij wel met ons 
wilde delen: ‘Mastering others is strength, mas-
tering yourself is true power.’  Die kreet had de 
jongeman voor hem met meer recht van spre-
ken mogen bezigen. Mark Beaumont fietste 
namelijk in 194 dagen en 17 uur 18.296 Engelse 
mijlen bij elkaar; een wereldrecord. 

Dan zwelt de muziek aan. Stram, maar ook 
breekbaar ogend, stapt generaal Peter van 
Uhm in uniform de Aula binnen. Hij was amper 
één dag Commandant der Strijdkrachten, toen 
zijn zoon in Afghanistan werd gedood. Deze 
Van Uhm roemt vandaag voor een volle zaal 
studenten met verve zijn leger. Dat hij er en 
passant fijntjes op wijst dat een quality force 
geld kost, zij hem vergeven. Het is ontroerend 
te zien hoe iemand zó in zijn organisatie ge-
looft, en in ieder die er deel van uitmaakt. Hij 
verhaalt van jongens en meisjes, niet ouder dan 
studenten, die beslissingen over leven en dood 
moeten nemen. Ter afsluiting toont hij een 
Journaal-fragment waarin gewonde soldaten 
praten over hun, in Afghanistan gedode luite-
nant. Ook te zien is diens weduwe, die zich zeer 
bekommert om de soldaten van haar man. Een 
staaltje teamspirit en saamhorigheidsgevoel in 
barre tijden, dat volgens Van Uhm maakt dat 
wij ons ‘geen zorgen hoeven te maken over het 
Nederlandse leger’ . Totaal over the top natuur-
lijk, maar komend uit zijn mond ook weer niet.
Ik had ineens niet meer zo’n behoefte om na 
de pauze een zongebruind Collegelid een prijs 
uit te zien reiken aan een belangrijk iemand. 
Noch wilde ik bankdirecteuren horen orake-
len. Laat staan dat ik nog in de stemming was 
voor gejongleer. Dankzij Peter van Uhm zat ik 
vroegtijdig in gedachten verzonken op de fiets.                                     
Gert van der Ende

Achteraf
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>> EM Panel

Niels van Poecke
programmamaker Studium 
Generale

René Verwijmeren
hoofd ICT Universiteitsbibliotheek

“Politici en opiniemakers zijn er tegen-
woordig als de kippen bij om asociaal 
gedrag te veroordelen en op te roe-
pen tot keihard optreden. Een slechte 
ontwikkeling wat mij betreft. We zijn 
inmiddels zo intolerant geworden dat 
alles wat op asociaal gedrag lijkt aange-
pakt wordt, desnoods door voor eigen 
rechter te spelen. Maar niet alles is 
zoals het lijkt. Laat ik een voorbeeld ge-
ven. Een vrouw rijdt op de snelweg A2 
richting Eindhoven. Op de achterbank 
huilt haar dochtertje van één jaar van-
uit haar autostoeltje: ze is ziek, heeft 
hoge koorts en moet door een dokter 
gezien worden. Gelukkig zijn ze bijna 
thuis. De volgende afslag eraf en dan 
nog vijf minuten rijden. Met de afslag 
in het vizier komt het verkeer plots tot 
stilstand: file! Wat te doen? Lijdzaam 
afwachten of het laatste stukje naar de 
afslag de vluchtstrook nemen? Onder 
aanmoediging van haar krijsende doch-
ter kiest de vrouw na vijf lange minuten 
uiteindelijk voor het laatste. Andere 
bestuurders pikken dit ‘asociale’ gedrag 
van de vrouw echter niet en rijden haar 
letterlijk klem. Pas nadat de vrouw uit-
gestapt is en met verhit gezicht en arm-
gebaren de situatie duidelijk gemaakt 
heeft, kan ze passeren. De afslag wordt 
pas bereikt nadat dit tafereel zich et-
telijke malen heeft herhaald. De moraal 
van dit verhaal: Laten we in plaats van 
zo snel te veroordelen en aanpakken 
eens wat toleranter zijn voor schijnbaar 
asociaal gedrag!”

“Het viel me inderdaad op in de auto op 
weg naar de uni. De stem van Sebastiaan 
Labrie schalde door de speakers met de 
mededeling dat we, zonder dat we het 
zelf door hebben, steeds asocialer wor-
den. Ik besloot op de website onbewusta-
sociaal.nl te kijken en weer eens met de 
tram en de metro naar de EUR te reizen - 
op zich al een bewust sociale daad. Ik was 
bang een soort Sodom en Gomorra van 
de 21ste eeuw te ontdekken: pubers die, 
al kauwgomballen plakkend en sms-end, 
oude vrouwtjes uit hun stoelen treiteren; 
straatschoffies met oorverdovende get-
toblasters en stiletto’s; overal poep op 
de straten en in de trams. Op de website 
kwam ik deze dingen inderdaad tegen: 
bellen bij de kassa van het theater, troep 
op straat, sms’en in de tram terwijl er 
iemand met krukken langs wil, je neus 
ongegeneerd op straat snuiten – tjonge, 
jonge! In de trams en de metro’s zag ik 
tot mijn verbazing echter een andere 
werkelijkheid. Een ‘prototype kutmarok-
kaantje’ hielp een Antilliaanse tienermoe-
der de kinderwagen uit de tram tillen bij 
het uitstappen, en een groepje pubers 
maakte foto’s en filmpjes op de mobiel 
van elkaar en van de graffiti op de muren. 
Ik kwam tot de conclusie dat de reclame-
boodschap van SIRE een tikkeltje overdre-
ven was. Overigens bleek na het invullen 
van de test ‘Ben jij onbewust asociaal?’ 
op de website dat de meerderheid van de 
Nederlanders zich niet eens ergert aan 
genoemde zaken (poep en afval op straat, 
harde muziek in het OV, tas/jas op lege 
stoel) – en leek de reclame campagne me 
al helemaal overbodig.”

“Wat is sociaal? Volgens Wikipedia: het 
hebben van gevoel voor de noden van 
de medeleden van de samenleving. Het 
hangt ervan af langs welke meetlat 
je je eigen gedrag spiegelt, wat zijn 
je normen en waarden. Je opvoeding, 
je omgeving; de mensen met wie je 
omgaat, bepalen je sociale gedrag. Dit 
gedrag pas je dus aan (of niet) aan de 
omgeving waar je bent en de mensen 
met wie je omgaat.
Hier op de campus merk ik weinig van 
asociaal gedrag, geen vechtpartijen in 
de mensa, geen joyriding op de 
campus, geen docenten die worden 
bedreigd. In de UB zijn de studenten 
zelfs zeer sociaal als het gaat om 
stilte, het respecteren van de behoefte 
aan een prettige plaats om te studeren. 
Oké, je moet eerst langs de portier 
(zonder jas, met mandje) en kan worden 
aangesproken door onze stewards. 
Sociaal gedrag moet dus een beetje 
worden gestimuleerd, maar komt 
vooral uit jezelf.”

Nederlanders schijnen steeds vaker asociaal gedrag te vertonen, als we politici, opiniemakers en nu ook de Stichting 
Ideële Reclame (SIRE) moeten geloven. SIRE wil met de campagne Onbewust Asociaal (zie ook www.onbewustasociaal.
nl) ons er fijntjes op wijzen dat zelfs braveriken asociaal kunnen zijn. Hoe zit dat op onze eigenste campus? Ergert 
het panel zich daar ook aan? Of zijn ze zelf wel eens asociaal? Wat vinden zij van de stelling?

 ‘Wees vaker bewust sociaal’

Robert Dur
bijzonder hoogleraar Erasmus 
School of Economics

Het EM Panel bestaat 
uit medewerkers, on-
derzoekers en studenten 
van de EUR die iedere 
editie reageren op een 
actuele 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
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Sexiquette
Op een terrasje in de Canarische zon, onder het genot van 
een glas sangria en een schaaltje gefrituurde calamares, 
nam ik El País door, de Spaanse kwaliteitskrant. Geloof 
me, ook in Spanje gaan alle banken failliet en wordt de 
halve beroepsbevolking ontslagen, ook daar dankzij de 
goklust van de financial happy few. Ook daar verkopen ze 
hun voormalige nationale energiebedrijven omdat die zo 
nodig geprivatiseerd moesten worden, en ook daar is de 
nieuwe eigenaar, jawel, een staatsbedrijf: Nuon gaat naar 
de Scandinaviërs, het Spaanse Endesa wordt eigendom 
van Berlusconi. Tel uit je winst.
 Maar gelukkig heeft ook El País een zondagsbij-
lage, met wat lichter verteerbaar nieuws over lifestyle en 
trends. Wat is nieuw, hot, of cool? Hierin las ik een over-
zicht van tien jaar hedendaagse mannelijkheid, kernachtig 
samengevat in een aantal populaire etiketten. Het begint 
in 1997 met de pomosexual, de postmoderne sexueel die 
voorbij etiketten als ‘hetero’ en ‘homo’ is. In 2002 werd hij 
van de eerste plaats verdrongen door de metrosexual, de 
eerste openlijke narcist die met zijn voorliefde voor ge-
zichtscrèmes toch niet bang is om voor homo versleten te 
worden.
 Via de technosexual die verliefd is op zowel zichzelf 
als zijn verzameling gadgets, en de retrosexual van een 
jaar later komen we bij de vitalsexual uit 2005, een po-
tente man van boven de veertig die graag zijn partner wil 
bevredigen en geen erectiepaniek kent. Dit type man werd 
in het leven geroepen door een Viagra-fabrikant, wat weer 
verklaart dat niemand zich met dit etiket wil identificeren. 
 Ook uit 2005 is het etiket Übersexual, dat staat voor 
de terugkeer naar een verloren gewaande viriliteit: een 
zelfverzekerde man zonder narcisme, gecultiveerd en ge-
voelig, maar wel met borsthaar. Anders dan de metrosexu-
eel is hij evident hetero. Meest recent is de Googlesexual, 
een soort metrosexueel maar dan minder ijdel. Hij heeft 
niet overal zelf een antwoord op, maar ‘netwerkt’ met 
vrienden die het wel weten. Een soort Bill Gates Plus, min-
der nerdy, populair en sociaal actief.
 Aan deze mooie verzameling voeg ik nog twee 
etiketten toe. Om te beginnen de Bonussexueel. Zelfver-
zekerd laat hij een spoor van relationele vernieling achter, 
wat geen enkel beletsel vormt om snel weer nieuwe pro-
fijtelijke relaties aan te knopen; een nieuwe versie van het 
vroegere Wall Street machismo. En dan de Crisissexueel. Hij 
staat voor de omkering van alle waarden. Hieronder vallen 
de Untersexueel, de narcist zonder zelfvertrouwen, en de 
Etiquettesexueel. Hij is voorbij Google, gelooft niet meer 
in tienduizend hits per vraag of tweeduizend vrienden per 
netwerk, en raadpleegt alleen nog handboeken en stan-
daardwerken. Zijn etiket is, inderdaad, de etiquette. Tijd 
voor het Handboek voor de moderne man!

Gijs van Oenen is universitair docent  aan de Faculteit der 
Wijsbegeerte

Gijs van Oenen

>> Van der Schot

>> Brief

>> Brief

Geloven? Zeker weten!
Dit Darwinjaar werkt als een katalysator van het debat over wetenschap en geloof, ze-
ker in tijden dat de religieuze lokroep (van islam, van christendom) lijkt aan te sterken. 
Getuige ook de polemiek in Erasmus Magazine. Zo rekent de biochemicus prof. Anton 
Grootegoed in EM 16 af met de managementwetenschapper dr. Henk de Vries uit EM 15, 
die ook na 150 jaar wetenschappelijke bewijsvoering niet overtuigd is van de juistheid 
van de evolutietheorie. En Grootegoed verzucht ‘onze wetenschapscommunicatie ver-
dient beter’. Vermoedelijk bedoelt hij dat de bewijslast van juistheid en feitelijkheid over-
tuigend genoeg zou moeten zijn. Is Andries Knevel, die zijn versie van het Scheppingsver-
haal onlangs publiekelijk herzag, het resultaat van wetenschapscommunicatie? Indien al 
ja, dan blijft hij een uitzondering, vrees ik. Geloven doe je namelijk juist niet bij de gratie 
van bewijsvoering, wat bewezen is hoef je niet meer te geloven. Als bewezen wordt dat 
God bestaat, verdwijnt het geloof. Interessanter aan een academische instelling lijkt 
me de vraag hoe een gelovig wetenschapper omgaat met de spagaat welke waarheid 
prevaleert: de bewezen of de beleden waarheid. Of zijn er verschillende momenten (en 
locaties) zodat tegenstrijdige waarheden naast elkaar kunnen bestaan; lijkt me tamelijk 
schizofreen. En moeten we scherper gaan letten op gelovige wetenschappers wier per-
soonlijke overtuiging, bijvoorbeeld over homoseksualiteit, wordt verward met hun we-
tenschappelijke autoriteit? Hoe exact en waardenvrij is eigenlijk die empirische, positi-
vistische wetenschap? Daar liggen toch ook aannames, paradigma’s, aan ten grondslag? 
Voor deze discussie zou ik, wellicht samen met EM en Studium Generale, wel een podium 
willen creëren, onder één voorwaarde: met deelname van onze gelovige en ongelovige 
wetenschappers én studenten! Wie zich geroepen voelt melde zich.
Ger Lugtenberg, coördinator Erasmus Podium, publieksprogramma’s over wetenschap en 
samenleving (Stafafdeling Marketing en Communicatie)

Rotterdam fietsvriendelijk?
Volgens uw hoofdcommentaar in EM 16 heeft de auto in deze stad ‘altijd voorrang’. De 
vraag is echter waar deze opmerking op slaat. Rotterdam heeft de reputatie een fietson-
vriendelijke stad te zijn, ook bij de Fietsersbond. Maar de lokale afdeling van diezelfde bond 
erkent in haar commentaar op het gemeentelijke ‘Aktieprogramma Rotterdam Fietst!’ 
(doorklikken op www.fietsersbond.nl) dat er de laatste jaren flinke vooruitgang is geboekt 
in de verbetering van het wegdek van de Rotterdamse fietspaden. Het heilzame effect van 
een klaarblijkelijk lopend asfalteringsprogramma had ik zelf ook al ervaren. Hoe dan ook, 
het slechte imago heeft ook zijn voordelen: in Rotterdam heb je minder last van andere 
fietsers dan bijvoorbeeld in Amsterdam! Ik daag iedereen uit om nu eens te beargumente-
ren waarom bijvoorbeeld onze hoofdstad fietsvriendelijker zou zijn dan Rotterdam.
En ja, een veilige oversteekplaats aan de Kralingse Zoom is welkom en een fietspad aan 
beide zijden van deze weg kan ook wat ongelukken voorkomen, omdat sommige auto-
mobilisten niet blijken te zijn ingesteld op een fietspad dat in twee richtingen bereden 
wordt.
Hugo van Driel, Rotterdam School of Management, Erasmus University
(woonachtig op fietsafstand in de agglomeratie Rotterdam) 
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et enige bewondering spreekt minister 
Ronald Plasterk van OCW over de on-
derwijsrevolutie die zijn Europese voor-
gangers tien jaar geleden in gang zetten: 

de invoering van het bachelor-masterstelsel. “Ver-
geet niet dat vroeger alleen de doctorstitel internati-
onaal vergelijkbaar was. Zelfs de doctorandus en de 
‘ing’ bestonden alleen in Nederland. Ieder land ver-
zon zelf namen voor zijn diploma’s.”
Toegegeven, er is nog steeds geen garantie dat een 
bacheloropleiding natuurkunde in Boedapest naad-
loos aansluit op een masteropleiding in Helsinki. 
Maar met een diplomasupplement, waarin staat be-
schreven wat de opleiding waard is, kom je volgens 
Plasterk al een heel eind. Het gaat hem om de grote 
lijn.
“In principe kun je nu naar Rome om een masterop-
leiding te volgen”, spiegelt hij voor. “In heel Europa 
is gekeken of de instellingen niet alleen maar een 
nieuw bordje op de deur hebben geplakt, maar of 
ze werkelijk bachelor- en masteropleidingen aan-
bieden. Je kunt in één minuut uitleggen wat de be-
doeling is, maar het was ongelofelijk veel werk om 
op bezoek te gaan bij al die instellingen en te zeg-
gen: Dat beweert u nu wel, maar mogen wij uw 
leerboeken eens zien?”

Europese trein  En nu moet Europa stap-
je voor stapje voorwaarts. Binnenkort spreekt hij 
zijn collega’s op een internationale conferentie in 
Leuven en dan hoopt hij samen weer iets verder te 
komen. “Nederlandse studenten kunnen hun stu-
diefinanciering tegenwoordig meenemen naar het 
buitenland. We lopen daarmee al een tijdje voorop. 
Ik zou het op prijs stellen als andere landen dat ook 

mogelijk gaan maken. Kijk, zoiets zou je Europees 
kunnen afspreken.”
Verder verwacht hij weinig van Europese afspra-
ken. Hij ziet niets in internationale streefcijfers. 
Hij herinnert aan de Lissabon-conferentie, waar de 
Europese landen beloofden dat ze veel geld in de 
kenniseconomie zouden pompen. “We hebben daar 
afgesproken dat de industrie twee procent van het 
BBP aan research gaat besteden. Dat gebeurt niet. 
En nu? Jozias van Aartsen heeft die afspraak des-
tijds gemaakt als minister van Buitenlandse zaken. 
Moeten we hem nu ontslaan? Of iemand anders? 
Zoiets geldt ook voor de overheidsuitgaven.”
Kortom, Plasterk wil zich nergens op vastpinnen. 
Zolang de Europese trein maar de goede kant op-
rijdt. Het bama-stelsel is wat hem betreft vooral in-
gevoerd om de mobiliteit van studenten te vergro-
ten en daar wil hij graag aan meewerken. Maar 
verwacht geen beloftes.
Tegenwoordig stapt één op de negen Nederlandse 
studenten over van de ene naar de andere universi-
teit; dat mogen er best iets meer worden, maar 
vraag niet of dat aantal misschien moet verdubbe-
len of verdrievoudigen. “Zolang studenten maar 
een bewuste keuze maken”, antwoordt hij stoïcijns.
Hetzelfde geldt voor studeren in het buitenland. “Ik 
raad het iedereen aan. Een jaar of een half jaar in 
het buitenland is een verrijking van je leven.” Maar 
hoopt hij dan ook dat iedereen zijn raad zal opvol-
gen? “Studenten zijn volwassen mensen en als ze 
om wat voor reden ook besluiten dat ze niet naar 
het buitenland willen of kunnen, dan ga ik hier in 
mijn werkkamer niet zitten hopen. Wel wil ik er van 
mijn kant alles aan bijdragen om het mogelijk te 
maken.”

M

Van grote Europese onderwijsidealen kan hij niet worden 
beschuldigd. En aan internationale streefcijfers heeft hij 
een broertje dood. Minister Plasterk vindt het al prachtig 
dat de invoering van het bachelor-masterstelsel zo ver is ge-
vorderd. Nu stapje voor stapje verder.
 tekst Bas Belleman, HOP  fotografie Kees Rutten

Bama is middeleeuws

Het ba-masysteem mag dan wel nieuw zijn, het 
streven naar een open Europese hoger-onderwijs-
ruimte is dat niet. In de middeleeuwen trokken 
studenten van de eerste Europese universiteiten het 
continent rond, en wisten de beste instellingen on-
derzoekers uit heel Europa aan zich te binden. Met 
de explosieve groei van het hoger onderwijs ging 
die mobiliteit verloren. Ten onrechte, vonden de 
onderwijsministers van Frankrijk, Italië, Groot-Brit-
tannië en Duitsland. In de verklaring van Sorbonne 

(1998) maakten ze zich sterk voor de harmonisering 
van het Europese hoger onderwijs. Ze stelden een 
tweeledig onderwijssysteem voor, met een duidelijk 
onderscheid tussen een undergraduate- en een 
graduate- fase. Een gemeenschappelijk onderwijs-
bestel moest het Europese hoger onderwijs weer 
één gezicht geven, en de mobiliteit onder studenten 
en werknemers van universiteiten vergroten.
Een jaar later zetten 29 ministers van onderwijs 
hun handtekening onder de verklaring van Bologna. 
Het gezamenlijke Europese onderwijsbestel zou 
inderdaad twee cycli krijgen: een undergraduate 

of bachelorfase, en een graduate of masterfase. In 
2003 kwam daar met de promotie een derde cyclus 
bij. De bachelorfase moest minstens drie jaar duren, 
spraken de ministers af, de master zeker één jaar. 
Intussen onderschrijven 45 landen de principes van 
Bologna. De verklaring is overigens niet bindend: 
ieder land vertaalt de doelstellingen naar een eigen 
wettelijk kader. In Nederland ging de ministerraad 
in 2001 akkoord met het wetsvoorstel voor de in-
voering van de bama-structuur. Hbo-opleidingen 
werden omgezet in vier jaar durende professionele 
bachelors en in het wo verving het bama-stelsel het 
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Worstelen met 
vraagstukken

Peter Tacken (22) is derdejaars Economie aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. In sep-
tember begint hij aan zijn Master of science 
in economics’ in het buitenland. 

“De EUR is een goede universiteit om mee 
te beginnen, maar ik wil me specialiseren in 
internationale en handelsbetrekkingen, en 
daarom kan ik beter studeren in Oxford, Parijs 
of Leuven. Ik weet nog niet aan welke univer-
siteit ik mijn master ga volgen, maar dat ik de 
‘master of science in economics’, specialisatie 
‘trade policy’, ga doen weet ik zeker. De naam 
van de master verschilt overigens per univer-
siteit. Momenteel gaat mijn aandacht uit naar 
het Institut d’Études Politiques de Paris. Veel 
Franse diplomaten zijn daar afgestudeerd. 
Ook wil ik in Parijs studeren om mijn Franse 
taal op te halen. Als je diplomaat wilt worden 
moet je naast Engels, ook Frans kunnen spre-
ken, vind ik. 
Ter voorbereiding heb ik veel mensen gespro-
ken die in dat diplomatenwereldje zitten. Ik 
kwam met hen in contact via hoogleraren hier 
op de universiteit. Maar ook vrienden, familie 
en kennissen in het buitenland brachten mij 
in contact met diplomaten. Verder heb ik 
informatie op internet gezocht over de uni-
versiteiten. Om mij heen werd er geroepen 
dat het onmogelijk en te moeilijk zou zijn. Die 
praatjes maken mij een beetje onzeker, maar 
ik blijf in mezelf geloven. Ik hoop dat ik bij de 
master dieper op de materie in kan gaan. Mijn 
bachelor was wat oppervlakkig. Ik wil worste-
len met vraagstukken waarmee je in je beroep 
ook te maken krijgt.” PJ (foto: RvdH)

Harde knip  De harde knip tussen bachelor- 
en master moet er volgens hem komen, omdat stu-
denten dan beter gaan nadenken over hun vervolg-
opleiding. “Met een bachelordiploma op zak kun je 
nu eenmaal meer om je heen kijken. De realiteit is 
nu dat veel jongeren van zeventien jaar zich bij de 
bachelorkeuze door allerlei triviale overwegingen la-
ten leiden: de stad, de woonruimte, de afstand tot 
het ouderlijk huis. Als ze er drie jaar later om inhou-
delijke redenen voor kiezen om in dezelfde plaats 
verder te studeren, dan is dat natuurlijk prima. 
Maar als ze dat alleen doen omdat ze daar al met 
hun ‘doorstroommaster’ kunnen beginnen voordat 
ze hun laatste bachelorpunten binnen hebben, vind 
ik dat minder geslaagd.”
Studenten zouden ook kunnen besluiten om te stop-
pen met hun opleiding om bijvoorbeeld een eigen 
bedrijf te starten. “Maar het is dus niet, wat eerder 
wel eens het beeld was, mijn bedoeling dat mensen 
ophouden met studeren. Helemaal niet.”
Nu zijn er al flink wat opleidingen met een harde 
knip. Is de mobiliteit daar groter? Dat is de verkeer-
de vraag, meent Plasterk. “De harde knip is een sy-
steemeigenschap. Je moet bereiken dat er een her-
overwegingsmoment komt en dat moet geleidelijk 
zijn beslag krijgen in de hoofden van mensen. Ik ben 
het met de studentenbonden eens dat je niet kunt 
zeggen: aan deze universiteit is de harde knip inge-
voerd en een jaar later was er meer mobiliteit.”
Hij wil ook best nadenken over voorwaarden en uit-
zonderingen op de harde knip. “Het zou kunnen dat 
iemand zijn studie perfect gepland heeft en op het 
kritieke moment zijn been breekt, waardoor hij één 
tentamen mist. Als dat het enige bezwaar is, dan 
lijkt me dat inderdaad een geval voor de hardheids-
clausule.”
Zolang het maar geen gewoonte wordt. “Het is las-
tig om individuele ‘hardheid’ in regels vast te leg-
gen. Stel dat iemand een kind heeft, dan hoeft dat 
niet per se tot problemen te leiden, want er zijn men-
sen die goed kunnen studeren met een kind. Maar 
een zwangerschap zou de studie wel zodanig kun-
nen doorkruisen dat je zegt: nu moeten we de regels 
maar even tussen haken zetten.” 

oude kandidaats-doctoraalsysteem. De prope-
deuse verdween. Er ontstonden bacheloroplei-
dingen van drie jaar, en masteropleidingen van 
één of twee jaar. 
Toch is volgens sommigen het Nederlandse ba-
ma-stelsel nog niet het systeem waar in Bologna 
voor werd getekend. Want een harde knip tussen 
bachelor en master is er aan de meeste univer-
siteiten niet. Volgens Bologna mag een student 
pas na afronding van een bacheloropleiding aan 
een master beginnen, maar veel Nederlandse 
instellingen houden het bij een ‘zachte knip’: ze 

laten hun studenten al aan de doorstroommas-
ter beginnen voordat ze hun bacheloropleiding 
hebben voltooid. Ook de hbo-masters blijven een 
knelpunt. 
Elke twee jaar komen de Europese ministers van 
onderwijs bijeen om te praten over de voortgang 
van het Bologna-proces, waaronder de invoering 
van de bachelor-masterstructuur. In 2007 ge-
beurde dat voor het laatst in Londen. In april dit 
jaar, tien jaar na Bologna, is Leuven aan de beurt. 
(HOP, Ianthe Bato)
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at blijkt uit een enquête onder zo’n vijfhon-
derd hbo-studenten en zevenhonderd uni-
versitaire studenten uitgevoerd door de ho-
geschool- en universiteitsbladen in Neder-

land. De universitaire studenten ervaren de master 
als een logisch vervolg op hun opleiding. Ruim 90 
procent vindt het volgen van een master horen bij 
een academische opleiding, 83 procent weet zeker de 
master te doen. Slechts 16 procent weet het nog niet 
zeker en 1 procent wil niet doorgaan. Bij het hbo ligt 
dat anders. De helft van de studenten weet gewoon 
nog niet of ze door zullen gaan. Een kwart zegt ge-
noeg te hebben aan de hbo-opleiding. 
Het grootste deel van de universitaire studenten ge-
looft niet echt in het verhaal dat ze met een bachelor-
diploma de arbeidsmarkt op kunnen. Ook voor het 
ministerie van OCW is de master het eindpunt van 
een academische opleiding. Minister Plasterk wil 
wel de keuze voor de master meer bewust laten ma-

ken. Een bewuste keuze of studenten blijven, ver-
trekken, tijdelijk gaan reizen of wellicht gaan wer-
ken. “Voordat het bachelor-masterstelsel werd inge-
voerd bestond een opleiding uit vier jaar. Studenten 
vinden dat ze die vier jaar nodig hebben voor een 
volwaardige opleiding”, meent Lisa Westerveld, 
voorzitter van de landelijke studentenvakbond 
LSVb. Haar bond verzet zich dan ook tegen mogelij-
ke crisisplannen om het collegegeld voor de master-
opleiding te verhogen. Ook de universiteitenkoepel 
VSNU vindt dat studenten na de bachelor een mas-
ter moeten kunnen volgen zonder dat ze daar extra 
voor hoeven te betalen.

Veel regelwerk  Na een bachelordiploma 
mag je opnieuw kiezen. Fijn, zegt 85 procent van de 
studenten. Je kunt de bestaande opleiding dan nog 
een keer tegen het licht houden en kijken of deze vol-
doende bij jou past. De voornaamste vragen die de 
studenten zichzelf stellen als ze op zoek gaan naar 
een masteropleiding: is deze interessant, is de kwa-
liteit goed, wat is het beroepsperspectief en sluit 
deze goed aan bij mijn bacheloropleiding?.
In theorie ligt de wereld voor je open. Je kunt naar 
een andere master op de eigen universiteit, elders in 
Nederland en zelfs naar het buitenland. Dit buiten-
land is helemaal niet populair, zo blijkt. Slechts 2 
procent zegt dat van plan te zijn. Bijna 40 procent 
blijft op de eigen universiteit, een kleine 40 procent 
twijfelt waar ze naar toe gaan. Slechts 4 procent 
weet zeker elders in Nederland door te studeren. 
Mobiliteit is een probleem. Minister Plasterk heeft 
recent al aangegeven dat hij vindt dat studenten 
zich meer moeten oriënteren op het aanbod, en op 
grond daarvan een keuze moeten maken. Waarom 
gebeurt dat nu niet? De enquête geeft daar wel wat 
antwoorden op. Zo wordt een overstap niet makke-
lijk gemaakt. Niet op de eigen universiteit, ook niet 
op de universiteit waar de student naar toe wil. Elke 
bachelor heeft een zogenaamde doorstroommaster. 
Hier kun je zonder extra eisen terecht. En vaak zijn 
er nog soepele overgangsregelingen, waardoor de 
studenten makkelijker blijven hangen op de eigen 
universiteit. Plasterk wil daar van af. Hij wil een 
‘harde knip’, wat wil zeggen dat de hele bachelor 
moet zijn afgerond alvorens je met een master mag 
beginnen. Dat zou de mobiliteit vergroten. Toch 
geeft de enquête dat niet als het enige probleempunt 
aan. Zo is er veel behoefte aan voorlichting. En met 
name willen studenten weten wat het beroepsper-
spectief van de masters is. Wat kun je ermee doen? 
Dat is onvoldoende bekend. Daarnaast zijn de even-
tuele verhuizing en mogelijk extra kosten een enor-
me drempel. Ook noemen studenten de verplichting 
een premaster te volgen of toelatingsvakken te doen 
als obstakels. 
Lisa Westerveld: “Studenten gaan voor kwaliteit. 
Het probleem is echter dat je weet wat de kwaliteit 
van de opleiding is waar je zit en niet hoe het op de 

D

Universitaire studenten zien een master als logisch vervolg 
op hun bachelor. Inhoud, kwaliteit en beroepsperspectief 
zijn de voornaamste criteria bij de keuze. Veelal blijven de 
studenten op de eigen universiteit. Mobiliteit wordt belem-
merd door gebrek aan voorlichting, toelatingseisen en ex-
tra kosten. tekst Ries Agterberg/Univers Illustratie Unit20
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studenten willen kwaliteit, maar gaan zelDen weg
andere universiteit is. Bovendien is het veel regel-
werk om je elders in te schrijven. Je leeft vaak lang 
in onzekerheid of jouw opleiding toereikend is voor 
die master.”
De VSNU ziet de mobiliteit als een logisch vervolg. 
Hoofd communicatie Aly Oldersma: “Het systeem 
is nu nog een stelsel in ontwikkeling. Je ziet al een 
groei van studenten die elders hun master gaan vol-
gen. Nu zijn er nog wel obstakels, maar de universi-
teiten kijken samen hoe ze van elkaar kunnen leren 
en hoe die problemen het best overwonnen kunnen 
worden.”
Ook de minister denkt dat het beter moet. “Van de 
universiteiten verwachten we dat ze meer werk ma-
ken van inzicht in de toelatingseisen en de voorlich-
ting daarover”, laat de minister via een woordvoer-
der weten. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat 
de toelatingseisen tot de master in 2009 en 2010 ge-
monitord zullen worden. Diezelfde eis stelt de minis-
ter als het gaat om voorlichting. 

Dubbelzinnige houding  Universi-
teiten hebben een dubbele houding ten aanzien van 
de ‘vrije markt’ van het onderwijs. Ze willen graag 
studenten van elders verleiden bij hen verder te stu-
deren, maar proberen de eigen studenten ook bin-
nenboord te houden. De Tilburgse universiteit liet 
recent een Bachelor’s Loyalty Benchmark-onderzoek 
uitvoeren om erachter te komen wat studenten na 
hun bachelor willen gaan doen en hoe ze de eigen 
universiteit daarbij ervaren. In dit onderzoek wor-
den de motieven onderverdeeld in gewin, gemak, 
genot en gewoonte. De resultaten komen in grote lij-
nen overeen met de uitkomsten van deze enquête. Er 
is ook gekeken naar hoe studenten informatie verza-

melen. Daaruit blijkt dat ze zich voornamelijk oriën-
teren op de masters binnen de eigen universiteit. 
Dat blijkt ook uit de opkomst bij mastervoorlich-
tingsdagen. Naast hbo-studenten zijn het toch voor-
namelijk de eigen studenten die eropaf komen. 
Dezelfde dubbelzinnige houding van universiteiten 
is ook merkbaar ten aanzien van adverteren. Ruim 
een jaar geleden hebben de universiteiten binnen de 
VSNU afgesproken niet bij elkaar te adverteren, 
maar die afspraak is niet houdbaar gebleken omdat 
steeds meer universiteiten toch reclame willen ma-
ken voor hun voorlichtingsdagen. Alleen de Rad-
boud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van 
Tilburg houden vast aan het verbod om in hun uni-
versiteitsbladen masteradvertenties van andere uni-
versiteiten te plaatsen. Oldersma: “Adverteren is iets 
heel anders dan voorlichting geven. De universitei-
ten verzorgen zelf de voorlichting, maar er zijn wel 
afspraken om de informatie daarover af te stemmen. 
Wij spelen daarin een faciliterende rol. Zo kun je op 
de website van de VSNU vinden wanneer de univer-
siteiten hun voorlichtingsdagen hebben en we heb-
ben een gemeenschappelijke mastersite. Die laatste 
gaat waarschijnlijk stoppen omdat al die informatie 
in voldoende mate te vinden is op de site Studiekeu-
ze 123.”
En daarmee zijn we weer terug bij het begin. De ba-
chelorstudenten kiezen hun vervolgopleiding op ba-
sis van kwaliteit, beroepsmogelijkheid  en interesse. 
Het is voor studenten van belang dat ze kunnen 
achterhalen welke master het best bij hen past.  

Ik ga wel of geen master volgen
 Totaal Rotterdam
Ja, aan de eigen
universiteit  39% 29,1%
Ja, weet nog niet waar 38% 47,7%
Ja, elders in Nederland 4% 1,2%
Ja, in het buitenland 2% 4,7%
Nee    1% 2,3%
Weet nog niet 16 % 15,0%
 (n = 692) (n = 86)

De vijf belangrijkste redenen om een master te 
kiezen
 Totaal  Rotterdam
Inhoudelijk interessant  80% 86%
Goede kwaliteit  77% 86%
Beroepsperspectief  67% 65%
Goede aansluiting op
de bachelor 65% 67%
Reputatie van
universiteit 43% 58%

De vijf grootste drempels bij het kiezen van een 
master Totaal Rotterdam
Onduidelijk
beroepsperspectief 46% 44%
Kosten  40% 31%
Verhuizing  39% 39%
Moeten volgen van
Premaster 37% 35%
Moeten doen van
toelatingsvakken 35% 37%

Een master hoort bij mijn opleiding
Totaal (n = 686)  Rotterdam (n = 100)
eens 93%  eens 90%
oneens 7%  oneens 10%

Een masteropleiding geeft mij meer status
Totaal (n = 687) Rotterdam (n = 100)
 eens 71% eens 77%
oneens 29%  oneens 23%

Met een bachelor ben ik voldoende voorbereid 
op de arbeidsmarkt
Totaal (n = 686) Rotterdam (n = 100)
eens 38% eens 50%
oneens 62% oneens 50%

Mijn masteropleiding doe ik het liefst op mijn 
eigen universiteit
Totaal (n = 685) Rotterdam (n = 100)
eens 55% eens 46%
oneens 45% oneens 54%

Mastervoorlichting is weggegooid geld
Totaal (n = 675) Rotterdam (n = 100) 
eens 8 % eens  8%
oneens 92%  oneens 92%

Enkele resultaten van de enquête.
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Nederland telt te weinig gepromoveerden en onderzoekers, 
vonden bobo’s uit de politiek en wetenschap. Dus werd in 
2003 de onderzoeksmaster in het leven geroepen. Geselec-
teerde studenten verdiepen zich twee jaar lang uitvoerig in 
een wetenschappelijk vakgebied en oriënteren zich op een 
eventueel promotietraject. Inmiddels bieden de Nederlandse 
universiteiten meer dan 120 researchmasters aan. “Ik heb 
een vlotte start gehad aan het begin van mijn promotie.”     
 tekst Marjolein Marchal Illustratie Bas van der Schot

researCHMaster geeFt nÉt een BeetJe VoorSprong

De onderzoeks-
master

• Sinds 2003 maken onderzoeks-
masters deel uit van het master-
aanbod.
• Het verschil met reguliere mas-
ters is dat deze programma’s niet 
één maar twee jaar duren, waarin 
aandacht is voor het verwerven 
van onderzoeksvaardigheden en 
het onderwijs is verbonden met 
een gerenommeerde onderzoeks-
groep. Verder moeten er kansen 
zijn om door te stromen naar een 
promotietraject.
• Per onderzoeksmaster worden 
jaarlijks maximaal dertig studen-
ten toegelaten. Een groot deel 
komt uit het buitenland.
• Bij de toelating vindt een stren-
ge selectie plaats. Goede studie-
prestaties, het vakkenpakket van 
de bachelor en motivatie wegen 
mee. Ook goede beheersing van 
de Engelse taal is belangrijk, 
omdat de voertaal van de meeste 
onderzoeksmasters Engels is.
• Tien van de veertien Neder-
landse universiteiten bieden 
inmiddels 124 onderzoeksmasters 
aan die zijn goedgekeurd door 
de Nederlands-Vlaamse Accredi-
tatieorganisatie (NVAO). Alleen 
de Open Universiteit en de uni-
versiteiten in Wageningen, Delft 
en Eindhoven bieden er geen 
aan. De OU heeft geen onder-
zoeksopdracht van het ministerie 
gekregen en heeft als kerntaak 
het verzorgen van onderwijs. De 
andere drie universiteiten bieden 
al tweejarige masters aan waar-
bij onderzoek een belangrijke 
component is, zij het niet onder 
de noemer researchmaster.
•  De EUR heeft 11 researchmas-
ters.
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researCHMaster geeFt nÉt een BeetJe VoorSprong
r kwamen drie adviescommissies aan te 
pas, maar na jarenlang overleg bleken de 
vereniging van universiteiten VSNU, de 
academie van wetenschappen KNAW en 

het ministerie van Onderwijs eensgezind: er moes-
ten onderzoeksmasters komen. Nederlandse afge-
studeerden hebben in vergelijking met andere Wes-
terse landen weinig belangstelling voor onderzoeks-
functies, vanwege beperkte carrièremogelijkheden 
en vanwege de verlokking vanuit het bedrijfsleven. 
Kiezen ze toch voor een promotieonderzoek, dan 
doen ze er vaak nogal lang over; het rendement van 
de PhD-fase moest dus omhoog. Dit werd bij elkaar 
opgeteld en voilà: de onderzoeksmaster was gebo-
ren.
De verschillen met reguliere masters zijn helder. 
Een onderzoeksmaster duurt twee jaar; er is na-
drukkelijk aandacht voor het verwerven van onder-
zoeksvaardigheden; het onderwijs is verbonden met 
een onderzoeksgroep van bewezen hoge kwaliteit en 
er moeten kansen zijn om door te stromen naar een 
promotietraject. Vrijwel alle onderzoeksmasters die 
nu worden gegeven in Nederland, trekken studen-
ten van over de hele wereld. Alleen bachelorstuden-
ten met bovengemiddelde studieresultaten komen in 
aanmerking om deel te nemen. Tien van de veertien 
Nederlandse universiteiten bieden inmiddels 124 
onderzoeksmasters aan die zijn goedgekeurd door 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO), waarvan het merendeel Engelstalig is.

Motivatiebrief  Eén daarvan is de resear-
chmaster Economics die aan het Tinbergen Insti-
tuut, het gemeenschappelijke instituut van de Vrije 
Universiteit (VU), de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) en de Erasmus Universiteit (EUR), wordt ge-
geven. Onderwijsdirecteur prof.dr. Erik Plug vertelt 
over de selectie aan de poort. “We kijken naar uni-
versitaire prestaties, vakkenpakket en motivatie, 
maar ook referenten wegen mee. Van mogelijke kan-
didaten testen we onder meer wiskundig niveau en 
Engelse taalbeheersing. Jaarlijks laten we dertig 
van de honderden sollicitanten toe. Omdat veel ge-
gadigden goed scoren, is ook de motivatiebrief erg 
belangrijk.”
De ambitie om te promoveren is cruciaal om bij Tin-
bergen binnen te komen. Masterstudenten hebben 
stuk voor stuk de mogelijkheid om door te stromen 
naar een PhD-traject, dat drie jaar duurt. “Ze be-
denken zelf het onderwerp en benaderen een promo-
tor van een van de drie deelnemende universitei-
ten”, zegt Plug. “Of dat een luxe is? Misschien wel, 
ja.”
Ook bij de ‘graduate programmes’ Economics en 
Business van de Universiteit in Tilburg (UvT) be-
staat die luxe. Wetenschappelijk directeur prof.dr.ir. 
Dick den Hertog schat de kans op promotie 80 pro-
cent. “Wij presenteren deze masters en het PhD-
traject als één geheel, net als dat in de VS gebeurt. 

We zien het als een geïntegreerd geheel: twee jaar 
master, drie jaar onderzoek.” 
Het aantal studenten is nu bescheiden, maar het 
streven is om over drie jaar voor beide masters der-
tig studenten binnen te halen. Minder dan de helft 
van de deelnemers bestaat uit Nederlandse studen-
ten, net als bij de meeste onderzoeksmasters het ge-
val is. Dat zorgt voor een stimulerende omgeving, 
geven studenten zelf aan. De uiteenlopende achter-
gronden, zowel cultureel als qua onderwijs, brengen 
verschillende visies met zich mee. Dat kan leiden 
tot nieuwe werkwijzen. Bovendien zijn alle master-
studenten gemotiveerd, ze willen uitgedaagd wor-
den en zien een toekomst in het onderzoek voor 
zich.
Den Hertog ziet de Tilburgse onderzoeksmasters 
vooral als een kwaliteitsimpuls. “We zijn erg gericht 
op ‘top placements’: we streven ernaar dat een deel 
van de gepromoveerden een baan krijgt bij een van 
de top-50 universiteiten van de wereld.” Maar, be-
nadrukt hij, daarvoor moeten de studenten al tij-
dens hun onderzoeksmaster erg hard werken. “Het 
gemiddeld aantal studie-uren op de universiteit ligt 
meen ik rond 26 uur. Dat zou voor deze studenten 
wel eens het dubbele kunnen zijn. Ze werken toe 
naar het schrijven van hun masterthesis van 30 
ects, die de basis kan vormen voor een promotieon-
derzoek.”

Grote namen  Dat het hard werken is, be-
vestigt Marco van Bommel. Hij zit in het tweede 
jaar van de researchmaster Social Psychology van 
de Vrije Universiteit Amsterdam. “Maar daar staat 
tegenover dat ik geregeld twee of drie weken les 
krijg van grote namen uit het buitenland. Omdat 
we in een kleine groep intensief zaken bespreken, 
kan ik daar ook echt veel uit halen.” De master die 
hij volgt is een van de onderzoeksmasters die als 
‘excellent’ zijn bestempeld en daardoor meer colle-
gegeld mogen vragen, in dit geval een slordige 5000 
euro per jaar. Wel komen studenten in aanmerking 
voor een beurs, waardoor het collegegeld halveert.
Tegenover dit hogere collegegeld staan duidelijke 
voordelen, zegt prof.dr. Paul van Lange, hoofd van 
de afdeling sociale psychologie van de VU. Zo is 
een apart laboratorium altijd beschikbaar voor de 
masterstudenten, waardoor zij vlotter onderzoek 
kunnen doen. “En we bieden uitzonderlijk hoog-
waardig onderwijs, omdat we echt de experts van 
de wereld invliegen. Bijvoorbeeld een Italiaan die 
data-analyse zeer diepgaand doorneemt met de klei-
ne groep studenten. Door intensief overleg en actie-
ve deelname steken ze heel veel op in korte tijd.” 
Aangevuld met een cursus wetenschappelijk schrij-
ven en publiceren lijkt niets in de weg te staan van 
een academische carrière.
Het plan is duidelijk: er zijn relatief weinig onder-
zoekers en gepromoveerden in Nederland, dus wil-
len universiteiten meer studenten die kant 
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Interdisciplinair en 
thematisch
Regina Boot (25) is tweedejaars bachelor ge-
schiedenis. Ze wil een researchmaster in Early 
Modern Intellectual History aan de EUR doen.

“Ik lees altijd al graag over geschiedenis. Het 
is boeiend omdat we aan de hand daarvan 
kunnen begrijpen hoe de maatschappij van 
nu in elkaar steekt. Ik ben opgegroeid in Rot-
terdam, maar koos niet alleen uit praktische 
overweging voor de EUR. De studie geschiede-
nis is hier namelijk niet chronologisch maar 
thematisch ingericht, plus het is gericht op 
samenlevingen. Het blijkt nog leuker dan 
ik had gedacht. Vanwege problemen met 
mijn gezondheid moest ik flink knokken om 
mijn vwo-diploma te halen, dus ik vind het 
nu echt geweldig om in de collegebanken te 
zitten. Aan motivatie schort het niet. Ik ben 
heel intensief bezig met mijn studie en werk 
als student-assistent bij prof. Von Friedeburg 
bij de FHKW. Ik oriënteerde me al vroeg op 
masters en wil de onderzoeksmaster over 
vroegmoderne geschiedenis gaan doen, want 
mijn interesse ligt vooral bij vroegmoderne 
tijd, de zestiende eeuw. Het is handig om nu 
al te weten aan welke eisen ik moet voldoen. 
Gemiddeld een zeven staan gaat wel lukken. 
Voor mijn bachelorscriptie minimaal een acht 
halen wordt wat lastiger. Verder moet ik twee 
moderne talen beheersen, naast Engels. Ne-
derlands is er een, maar ik ga ook Frans leren. 
Het gaat erom dat ik ook literatuur in een an-
dere taal kan lezen. Ik denk dat ik deze zomer 
een LOI-cursus ga doen, even flink aanpoten. 
Het leuke van deze onderzoeksmaster is dat 
hij interdisciplinair is: rechten, wijsbegeerte 
en geschiedenis komen samen.” MM (foto: 
RvdH)





op leiden via een researchmaster. Maar er bestaan 
vervolgens onvoldoende mogelijkheden om binnen 
de academische wereld aan het werk te gaan binnen 
het onderzoeksveld: er zijn te weinig promotieplaat-
sen. Zo vormt de onderzoeksmaster alsnog geen op-
lossing voor het tekort.
De doorstroom naar een promotieplek gaat bij de 
VU niet automatisch. Van Lange: “We willen daar 
in de toekomst meer mee doen, maar de beperkte fi-
nanciële middelen zijn de moeilijkheid. Nu sprokke-
len we het soms bij elkaar door beurzen uit het land 
van herkomst van buitenlandse studenten. Maar ie-
dereen komt goed terecht hoor, van aio bij een Ne-
derlandse universiteit tot consultant in Londen.”
Toch hoopt ook student Van Bommel op een acade-
mische carrière. “Met dit diploma heb ik denk ik 
wel een stapje voor op andere sollicitanten, qua ken-
nis. Hoe groot die voorsprong is, kan ik niet in-
schatten. Toch weet een promotor wel dat hij mijn 
hand niet zal hoeven vasthouden.”

Toegevoegde waarde  Binnen de bio-
medische wetenschappen bestaat vaker de moge-
lijkheid om een PhD-traject in te gaan, net als bin-
nen het economische wetenschapsgebied. Hester 
Lingsma specialiseerde zich tijdens haar onder-
zoeksmaster aan de EUR in klinische epidemiologie 
en promoveert nu aan het Erasmus Medisch Cen-
trum. Ze vindt de master ‘absoluut’ een toegevoeg-
de waarde. “Ik heb een vlotte start gehad aan het 
begin van mijn promotie”, zegt ze. “De onderzoeks-
ervaring die ik al had opgedaan tijdens de master 
zorgde ervoor dat ik snel kon starten met data-ana-
lyse. Ik doe hoofdzakelijk statistisch onderzoek en 
het werd al vrij snel behoorlijk ingewikkeld, maar 
ik zat niet met mijn ogen te knipperen. Al denk ik 
dat mensen die zo’n onderzoeksmaster niet hebben 
gedaan, die voorsprong in de loop van het onder-
zoekstraject wel inlopen. Mijn voorsprong is niet 
blijvend, het gaat toch om je eigen kunnen.”
De afstudeerstage van de onderzoeksmaster in het 
ziekenhuis leverde Lingsma een promotieplek op. 
Op de afdeling liet ze zien wat ze kon door het 
schrijven van een wetenschappelijk artikel. “Binnen 
de medische wereld vindt vrij veel onderzoek plaats 
en door voldoende budget zijn er voldoende promo-
tieplaatsen”, zegt ze. Als je tijdens je master al dui-
delijk naar voren komt als een slimme onderzoeker, 
zijn er zonder meer kansen.
Binnen de geesteswetenschappen zijn de mogelijk-
heden beduidend beperkter. “Het aantal beurzen is 
beperkt en een ander praktisch probleem is het vin-
den van een beschikbare promotor”, vertelt prof.dr. 
Jack Vromen, verantwoordelijk voor de research-
master Philosophy and Economics bij de vakgroep 
Wijsbegeerte van de EUR. “Deze master bereidt 
studenten voor op een academische loopbaan, maar 
een promotieplek kunnen we niet garanderen.” Ook 
aan deze onderzoeksmaster nemen studenten van 

over de hele wereld deel. Een mogelijkheid om een 
PhD-traject te financieren ligt bij subsidies uit het 
land van afkomst, zegt Vromen. Studenten worden 
aangemoedigd om hiernaar zelf op zoek te gaan.

Voorsprong  Lang niet alle onderzoeks-
masterstudenten hebben echter een carrière in de 
wetenschap voor ogen. “De ambities van de acht 
mensen uit mijn jaar verschilden erg. De een wilde 
onderzoek doen bij de Wereldbank, de ander wilde 
de financiële sector in”, vertelt promovenda Fang-
fang Tan. Ze rondde deze zomer de researchmaster 
Economics af aan de UvT en heeft aan dezelfde uni-
versiteit een promotieplek gekregen, net als het me-
rendeel van haar medestudenten. “Iedereen heeft 
een promotieplek naar wens gekregen, er is zelfs ie-
mand aan een Amerikaanse topuniversiteit aange-
steld. Dit programma heeft internationaal een erg 
goede reputatie.” Ook Tan wijst op de diepgang die 
ze ervaarde tijdens haar master. “We bespraken de 
materie uitvoerig, maar hebben ook een voorsprong 
op anderen vanwege onze onderzoekservaring. Een 
half jaar lang hebben wij serieus zelfstandig onder-
zoek verricht. Dat is bij andere masters wel min-
der.”
Ondanks dat ze meer tijd had voor onderzoek, ziet 
promovenda Lieke Stelling niet zo’n groot verschil 
met reguliere masters als de andere masterstuden-
ten en promovendi die voor dit artikel werden ge-
raadpleegd. Stelling volgde de researchmaster Lite-
rature Studies aan de Universiteit Utrecht, waarna 
ze aan de Leidse universiteit terecht kon voor haar 
promotie. Ze vat de verschillen met een reguliere 
master bondig samen. “Je kunt je meer verdiepen in 
specifieke onderwerpen, besteedt een half jaar aan 
eigen onderzoek en krijgt twee vakken gericht op 
onderzoeksvaardigheden, subsidie verwerven, 
schrijven en publiceren.”
De promovenda denkt dat een onderzoeksmaster 
een duidelijk voordeel is bij het solliciteren op een 
aio-plek, maar heeft niet het idee dat ze veel beter 
van start ging bij haar promotieonderzoek dan ie-
mand die een reguliere master heeft gevolgd. “Ik 
wil niet zeggen dat een onderzoeksmaster niets uit-
maakt en had het niet willen missen, maar ik denk 
eigenlijk dat dergelijke programma’s voor universi-
teiten een manier zijn om studenten binnen te halen. 
Het verschil met een gewone master is soms niet erg 
groot. Dat wat geboden wordt is niet altijd in ver-
houding tot dat wat je voorgespiegeld wordt.” 

Waar voor mijn geld

Olaf Hofman (19), derdejaars student Tech-
nische Bedrijfskunde aan de Hogeschool 
Utrecht. Hij wil over twee jaar de master Stra-
tegic Management beginnen aan de EUR.

“Ik ben een generalist. Ik wil mij niet vastleg-
gen op een vakgebied, daarom heb ik gekozen 
voor de master Strategic Management aan de 
EUR. Ik heb speciaal gekozen voor de EUR, om-
dat deze universiteit goed staat aangeschre-
ven en ik heb ook goede verhalen gehoord van 
een vriend van me die in Rotterdam studeert. 
In Tilburg en Maastricht bieden ze deze mas-
ter ook aan, maar daar wordt meer ingegaan 
op specifieke onderdelen; dat is niets voor mij. 
Hoe enthousiast ik ook ben over deze mas-
ter, er spelen een paar twijfels mee. Ik heb 
gehoord dat het schakeljaar pittig kan zijn, 
en dan vraag ik mij meteen af of het niet te 
moeilijk is voor me. Ook is mijn bachelor prak-
tijkgerelateerd en dat bevalt mij wel. Bij een 
master heb ik nu het beeld gevormd dat ik 
veel dikke boeken moet gaan lezen. Toch staat 
het theoretische perspectief mij niet tegen. 
Ik zou graag informatie uitwisselen met men-
sen die al een schakeljaar gedaan hebben. Het 
zou zonde zijn als die master echt niets blijkt 
te zijn. Ik krijg geen studiefinanciering meer, 
en zal mijn master uit eigen zak moeten beta-
len. Ik wilde bewust geen hbo-master volgen. 
Die zijn nog redelijk nieuw en als je het mij 
vraagt, nauwelijks ontwikkeld. Het niveau van 
de universiteit ligt hoger, er zijn vakdocenten 
en het internationale karakter spreekt mij 
aan. Als ik er twee extra jaar college tegenaan 
ga smijten, wil ik wel waar voor mijn geld.” PJ
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de 110 Meter Bama

E
en academische estafetterace, dat hadden 
de ambitieuze ontwerpers van ‘de bama’ 
voor ogen. Een uiterst soepele race, waarin 
studenten rap en makkelijk van studiestok-

je wisselen, waar bachelors en masters naadloos in 
elkaar over lopen. Over dat Olympisch nummer 
werd in Nederland gedroomd bij de invoering van 
het bachelormaster-stelsel in 2002. Nu, zeven jaar 

na dato, voelt de bama soms eerder als de 110 meter 
horden, een race vol lastige hindernissen. Vooral 
studenten die het wagen om een master te kiezen op 
een andere universiteit, moeten veel drempels over-
winnen. Voor hen voelt de estafetterace als een 3000 
meter steeple Chase. 
Het overgrote deel van de Nederlandse studenten, 
zo’n 80 procent, kiest voor de master die direct aan-

sluit bij hun bachelor: de doorstroommaster. In de-
zelfde universiteitsstad, op dezelfde campus, dezelf-
de faculteit, met vaak ook dezelfde studievrienden 
en docenten. Deze grote massa stroomt soepel door, 
heeft dus lekker nergens last van, zou je kunnen 
zeggen. Maar wat is de kip en wat het ei? Blijven 
juist zoveel studenten hangen omdat het teveel ge-
doe is om over te stappen? Minister Plasterk van 
Onderwijs denkt het laatste. De makkelijk toegan-
kelijke ‘doorstroommaster’ is een sta-in-de-weg voor 
een gezonde mobiliteit en moet dus per 2011 dezelf-
de stevige eisen stellen als iedere andere master. 
Deze veelbesproken ‘harde knip’ is als smeerolie 
voor de mastermarkt: zodra elke master in Neder-
land van elke student een afgeronde bachelor eist, 
worden de concurrentie en de keuzevrijheid groter.
Anno 2009 ervaren studenten nog gewoon de drem-
pels van het huidige systeem. Hier richten we de 
schijnwerpers op een handvol herkenbare drempels: 
de magere voorlichting, de grote stap naar het bui-
tenland, het reizen naar een andere stad, het verhui-
zen naar elders en de strenge toelatingseisen. Per 
drempel geven dezelfde drie betrokkenen hun visie: 
Hidde Terpoorten, voorzitter van het Interstedelijk 
Studentenoverleg (ISO), Willem Hooglugt, woord-
voerder van de Nijmeegse Radboud Universiteit en 
Daan Oudbier, studieadviseur bachelorstudenten 
Sociale wetenschappen in Tilburg. 

1. Strenge toelatingseisen
Hidde Terpoorten: “Ik ken een Groningse student 
met een bachelordiploma Nederlands Recht die 
overstapte naar de Rotterdamse master Nederlands 
Recht. Tien weken moest hij wachten op de juiste 
documenten. Dat is natuurlijk belachelijk, zo’n sim-
pele overstap moet geen drempels opleveren. Uni-
versiteiten zijn te onduidelijk over de toelatingseisen 
die ze stellen voor hun masters. Zeer regelmatig 
moeten studenten eerst individueel getoetst worden 
door een toelatingscommissie. Veel studenten weten 
nu niet waar je welke master en onder welke voor-
waarden kunt doen. Sommigen willen heel graag, 
maar hebben geen idee. Plasterk moet universiteiten 
dwingen tot een heldere toelating.”
Willem Hooglugt: “Zo’n Groningse student die ver-
traging heeft in Rotterdam, dat is allemaal een 
kwestie van afstemmen. Afstemming tussen oplei-
dingen en afstemming tussen opleidingen en stu-
denten. Studenten zelf hebben ook de verantwoorde-
lijkheid om dit zelf met veel energie uit te zoeken. 
Als ze een master de moeite waarde vinden, moeten 
ze daar ook moeite voor doen, daar worden ze groot 
van. In mijn studietijd ben ik na mijn kandidaats 
Theologie in Utrecht overgestapt naar het doctoraal 
in Nijmegen, dat heb ik ook gewoon zelf gedaan.” 
Daan Oudbier: “Het klopt dat je soms een hoop 
vakken moet inhalen. Dat komt ook omdat studen-
ten vaak pas heel laat bedenken wat ze willen, ze 
zijn er in het begin van de bachelor niet zo mee be-

Extra keuzes, extra kansen. Studenten die vrij reizen door 
Nederland en de wereld. Dat was het ideaal achter het ba-
ma-systeem. Eigenlijk. Tot nu toe vallen vooral de drempels 
op, de bama als hindernisrace. Vier herkenbare drempels in 
de schijnwerpers.  tekst Stijn Dunk/Univers  Illustratie Marthe Kalkhoven

Extra keuzes, extra kansen. Studenten die vrij reizen door 
Nederland en de wereld. Dat was het ideaal achter het ba-





zig. Terwijl je dan wel al een minor kunt kiezen 
waarmee je soepel kunt doorstromen naar bepaalde 
masters. Maar studenten die echt een andere master 
willen kiezen, die intrinsiek gemotiveerd zijn, nemen 
die inhaalslag vaak op de koop toe. Ik vraag me so-
wieso af of het nu zo probleem is dat de grote meer-
derheid studenten kiest voor de master die direct en 
soepel aansluit. Je bent nu eenmaal opgeleid in die 
richting. Als je de slagersopleiding doet, stap je ook 
niet zomaar over naar de bakkersopleiding.”

2. Verhuizen of reizen
Daan Oudbier: “De sociale omgeving is heel be-
langrijk. Daar hoort ook de relatie met docenten bij, 
studenten die daar tevreden over zijn kiezen eerder 
voor de eigen master. Maar ook voetballen met een 
vaste club vrienden telt mee. Toch is ook hier mijn 
ervaring: studenten die overtuigd zijn van hun keu-
ze, kunnen deze gevoelens opzijschuiven. Overigens 
kan het ook omgekeerd werken: ik ken een student 
die vanwege nare ervaringen elders juist naar Til-
burg wilde verhuizen voor zijn master.”
Hidde Terpoorten: “Het is de verantwoordelijkheid 
van de student zelf om zijn leventje los te laten. Dat 
is best moeilijk, je bent gewend aan je eigen stad, je 
vrienden, je sportclub, je jaarclub. Maar in een nieu-
we omgeving kun je ook een sociaal netwerk opbou-
wen. Als je een leuke student bent, lukt het vast om 
ergens anders ook een leuke club mensen te vinden. 
Het is jammer als studenten om deze reden niet de 
master kiezen die ze het liefst willen.”
Willem Hooglugt: “Deze persoonlijke motieven spe-
len een belangrijke rol. De helft van de Nijmeegse 
studenten blijft in Nijmegen voor hun master mede 
vanwege dit soort praktische zaken. Maar als je 
graag elders een master volgt en niet wilt verhuizen, 
dan reis je toch gewoon met de trein?”

3. Magere voorlichting
Hidde Terpoorten: “In de voorlichting is absoluut 
nog een grote slag te maken. Veel universiteiten wil-
len hun studenten binnen de deur houden, en leiden 
ze daarom naar hun eigen masters. Dat is kinder-
achtig en leidt tot eenzijdige voorlichting. Ze hebben 
angst dat anders hun eigen masters leeglopen. De 
voorlichting moet opener en breder worden.”
Daan Oudbier: “Ik stel me als studieadviseur onaf-
hankelijk op. De beslissing laat ik bij de student 
zelf. Ook mijn collega’s in de rest van het land kan 
ik niet betrappen op het eenzijdig promoten van de 
eigen opleidingen; we wisselen regelmatig informa-
tie uit over studenten die naar elders willen over-
stappen. Het is natuurlijk wel aardig om je eigen 
studenten te behouden, maar als ze weg willen houd 
je ze niet tegen. Wel neem ik vooroordelen over onze 
opleidingen weg die niet kloppen. Zo denken som-
mige studenten dat je in Nijmegen beter neuropsy-
chologie kunt doen, omdat het daar in de naam van 
de master staat, terwijl dat hier in Tilburg ook pri-

ma kan. De voorlichting over masters vind ik niet te 
mager, er zijn bijvoorbeeld veel goede websites.” 
Willem Hooglugt: “De voorlichting was enkele ja-
ren geleden zeker een probleem. Dat bleek ook uit 
enquêtes onder Nijmeegse studenten. Daar hebben 
we lessen uit getrokken. Onze websites zijn verbe-
terd, de faculteiten besteden meer aandacht aan 
voorlichting en er is nu jaarlijks een grote voorlich-
tingsdag met informatie over al onze masters. Het 
was een kwestie van wennen aan het bama-systeem. 
De tevredenheid groeit: in 2008 vond driekwart van 
onze studenten de informatie over de doorstroom-
masters voldoende en steeg de tevredenheid over de 
voorlichting voor andere masters van 23 naar 37 
procent. Dat iedere universiteit vooral zijn eigen 
producten voor het voetlicht wil brengen lijkt me lo-
gisch. Tegelijkertijd staat bij ieder individueel ad-
vies het belang van de student voorop. Als een stu-
dent denkt dat hij elders een master vindt die beter 
bij hem past, ondersteunen we dit ook.”

4. Stap naar buitenland
Willem Hooglugt: “Dit probleem speelt in Nijmegen 
heel duidelijk en staat hoog op de agenda. We wer-
ken hard aan het intensiveren van internationale sa-
menwerkingsverbanden. Onze rector bezoekt part-
ners in het buitenland om te regelen dat studiepun-
ten die een van onze studenten daar haalt, meetellen 
voor zijn bachelordiploma. Als dat in de bachelor 
goed geregeld is, volgt bijvoorbeeld een buitenland-
se stage in de master vanzelf. Ook omdat de drem-
pel voor studenten lager wordt. Verder starten we 
gezamenlijke masters, met een zogeheten bi-diplo-
mering. Zoals de gezamenlijke master met de uni-
versiteit van Münster, dan telt je diploma zowel in 
Nederland als in Duitsland.” 
Daan Oudbier: “Natuurlijk, dit speelt. Maar het 
hoeft geen probleem te zijn. Studenten die het echt 
willen, laten zich niet tegenhouden door een paar 
drempels. Een studente van ons is op dit moment 
volop haar masterjaar in Denemarken aan het rege-
len. Subsidies, huisvesting, aanbevelingsbrieven, 
flink wat gedoe maar ze heeft het er graag voor over. 
Ze heeft daar in haar bachelor al een half jaar gestu-
deerd en was verkocht. De master is in het Deens, 
maar ook die hobbel neemt ze. Voor de groep stu-
denten met meer twijfels is de dual degree master 
een mooie optie. Het feit dat deze deels in Nederland 
georganiseerd is, haalt veel drempels weg.”
Hidde Terpoorten: “Veel studenten willen wel naar 
het buitenland, maar de begeleiding van het interna-
tional office is op de ene universiteit beter geregeld 
dan de andere. Ook hier is de voorlichting van groot 
belang. Het Nederlands hoger onderwijs is kwalita-
tief erg aan de maat. Als student wil je minstens het-
zelfde niveau. Een positieve trend zijn de joint de-
grees, waar je een deel van de master op je eigen uni-
versiteit volgt. Dat maakt het beter in te schatten en 
minder afschrikwekkend.” 

Lekker dichtbij

Suzanne Jansen (22) is derdejaars studente 
Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam; wil in september 2009 beginnen 
aan de master Strafrecht.

“Mijn masterkeuze is gevallen op strafrecht 
hier aan de EUR. Naar het buitenland gaan 
leek me wel heel leuk, maar gezien mijn stu-
die, Nederlands Recht, was dat geen optie 
voor me. En Rotterdam is natuurlijk lekker 
dichtbij. De mogelijkheden van het over-
gangssysteem in Rotterdam spraken me ook 
erg aan. Op dit moment ben ik me aan het fo-
cussen op twee van de drie vakken die ik nog 
moet halen. Dat betekent dat ik waarschijnlijk 
mijn bachelor nog niet helemaal voltooid heb 
tegen de tijd dat de master begint. Dankzij 
het overgangssysteem hier kan ik toch aan 
mijn master beginnen; bij andere universitei-
ten is dat meestal niet mogelijk. 
Ik ben tot mijn keuze gekomen door verschil-
lende folders te lezen en naar de masterdag 
te gaan. Het is een goede zaak dat die dag er 
is, maar het is wel subjectieve informatie die 
je krijgt. In het begin wist ik al dat ik straf-
recht wilde gaan doen, maar tijdens mijn 
research begon ik toch te twijfelen welke 
master te kiezen. Het viel me op dat vakken 
leuk zijn bij Strafrecht, maar het onderwijs-
systeem sprak me niet echt aan. Bij de master 
Recht & Gezondheidszorg bijvoorbeeld, is het 
allemaal wat meer praktijkgericht. Zo moet je 
papers maken in plaats van tentamens leren: 
dat vind ik erg aantrekkelijk. Ik houd er meer 
van om bezig te zijn met zaken die ik later in 
de beroepspraktijk tegenkom dan dat ik in de 
boeken duik. Ook is het minder massaal bij 
Recht & Gezondheid; bij Strafrecht vertelden 
ze dat er tijdens colleges met tachtig studen-
ten niet gediscussieerd kon worden over de 
onderwerpen. De keuzevrijheid van vakken, en 
mijn interesse daarin, hebben uiteindelijk de 
doorslag gegeven om toch de strafrechtmas-
ter te gaan volgen.” JR
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De derde week van april staat in het teken van het Rotterdamse 
Studenten Film Festival. Er zijn lezingen, een quiz, een wedstrijd en 
vooral heel veel filmvertoningen.

De EUR krijgt weer een buitenbios. Voor de tweede keer verrijst er op het gras-
veld midden tussen de onderwijsgebouwen een enorm bioscoopscherm. Tijdens 
de eerste editie, september 2007, was ‘Little Miss Sunshine’ te zien; nu staat de 
spionageklucht ‘Burn After Reading’ van de Coen-broertjes op het programma. 
Er zijn 150 stoeltjes beschikbaar en campuscafé In de Smitse verzorgt de cate-
ring. De buitenbios vormt op dinsdag 21 april de afsluiter van het Rotterdams 
Studenten Film Festival. Onder deze paraplu vallen ook de RSG filmweek, een 
filmquiz en een filmwedstrijd voor studenten. Evenementen die allemaal al eens 
eerder georganiseerd werden, maar nu voor het eerst op elkaar aansluiten. 
Tijdens de RSG filmweek worden dagelijks, verdeeld over vier rondes en vijf 
verschillende projectieruimtes, films vertoond op de sociëteit aan de 
Haringvliet. Het zijn er in totaal zo’n vijftig, waaronder de Spaanse horrorkra-
ker ‘[REC]’, het Franse visuele pareltje ‘The Diving Bell and the Butterfly’ en 
het veelgeprezen Indiase sprookje ‘Slumdog Millionaire’. Tussendoor kan een 
driegangenmenu genomen worden voor vier euro. De week is ook toegankelijk 
voor niet-leden, aldus bedrijfskundestudent Josje Hoofd van RSG. “Iedereen is 
welkom.”
Er worden bij een aantal voorstellingen inleidingen verzorgd, maar de echte 
filmfreaks kunnen hun hart ophalen bij de filmquiz in Lantaren/Venster. Ga je 
er prat op alle films van Hitchcock in chronologische volgorde te kunnen noe-
men, of ken je alle soundtracks van James Bondfilms van buiten? Onder leiding 
van Sjoerd van Oortmerssen (bekend van De Jakhalzen) krijg je daartoe alle 
kans.
En zelf een film maken kan dus ook. Studenten die hun film van maximaal vijf 
minuten voor 15 april op Youtube zetten en de link naar filmfestival@hetrsg 
mailen, maken kans op de hoofdprijs: vertoning in het voorprogramma van de 
buitenbios en 100 euro.  GM

in&uit

Het Rotterdams Studenten Film Festival, van 16 t/m 22 april, bestaat uit een film-
week bij RSG, een filmquiz (16 april in Lantaren/Venster), de EUR Buitenbios (21 
april op Woudestein) en een slotfeest (22 april bij RSG). Meer info: www.eur.nl/
sgec of www.hetrsg.nl

Koninginnedance Festival, op 30 april van 14.00 tot 20.00 uur. Meer informatie 
& kaarten (à 5 euro): www.koninginnedag.com

>> Festival

Filmweek voor studenten

>> Feest

Koninginnedag in Rotterdam
Rotterdam heeft niet zo’n oranjereputatie als andere grote steden, 
maar er wordt aan gewerkt. Vijf studenten organiseren een feest aan 
de voet van de Erasmusbrug.

Het is van oudsher moeilijk. Terwijl feestgangers uit het hele land op 30 april 
naar Amsterdam, Utrecht en Den Haag trekken, is er van een echte Rotterdamse 
Koninginnedag nog altijd geen sprake. De poging van vorig jaar, waar onder 
meer Van Velzen, Dries Roelvink en Voicst optraden, trok (vooruit: mede door 
het slechte weer) eenderde van de verwachte achtduizend bezoekers. Reden voor 
organisator Rotterdam Events, de RSC-club die ook de jaarlijkse 
Sinterklaasintocht organiseert, om de ambities iets bij te stellen. Dit jaar wordt 
een feest georganiseerd op het Leuvehoofd, aan de centrumkant van de 
Erasmusbrug. Daar is plaats voor maximaal vijfduizend mensen.
Die kleinschaligere opzet heeft wel wat, vindt Ewoud van Leeuwen, die het 
Koninginnedance Festival met vier andere studenten organiseert. De derdejaars 
student International Bachelor Economics and Business Economics benadrukt 
vooral het verschil met de hoofdstad. “Als je naar Amsterdam gaat, is het zo druk 
dat je elkaar vrijwel continu kwijt bent. Het is enorm massaal: Radio 538, 
100 % NL, Radio Decibel, ze staan er allemaal. Na afloop blijft die stad totaal 
verwoest achter. De overlast was de afgelopen jaren zo groot dat ze het maxima-
le geluidsniveau naar beneden hebben geschroefd tot 75 decibel. Van dat soort 
dingen hebben wij geen last.”
De definitieve programmering van het feest, dat duurt van twee uur ’s middags 
tot acht uur ’s avonds, wordt de komende weken bekendgemaakt. De nadruk ligt 
in de programmering op (bekende) deejays. Van Leeuwen: “Rotterdam is een 
stad waar veel meer aandacht is voor dance en electro dan voor Dries Roelvink.”
Hoewel het niet de hoofdreden is om het evenement te organiseren, hopen ze bij 
Rotterdam Events toch stiekem bij te dragen aan een grotere 
Koninginnedagcultuur in de stad. “Het blijft moeilijk”, verzucht Van Leeuwen. 
“Maar met een beetje geluk kan er de komende vijf jaar iets bereikt worden. 
Rotterdam is een wereldstad op het gebied van feesten. We hebben het zomercar-
naval, Monaco aan de Maas, de danceparade... Dan moet er met Koninginnedag 
toch ook iets zijn?”  GM



De hele dag door
Rotown is een begrip in Rotterdam en heeft het allemaal. Van cappuccino tot 
wodka lime, en van gevoelige singer-songwriter tot keiharde rock.

Zaterdagavond in een uitverkocht Rotown. Met helikopterhelmen op spelen de drie 
bandleden van Drive Like Maria hun eerste nummer. Snoeiende gitaren, meewiegende 
gitaarhalzen en podiumlicht dat banen trekt door de walmende rook tussen de muzi-
kanten. De Vlaams/Nederlandse rockformatie presenteert vanavond het debuutalbum 
Elmwood, maar heeft er al een succesvolle tour in de VS op zitten. Dit is waar Rotown 
goed in is: bandjes die te klein zijn voor het tafellaken, maar te groot voor het servet. 
Drive Like Maria is een voltreffer en wordt overal geadopteerd als nieuwe belofte. Toen 
de band een paar weken geleden bij De Wereld Draait Door te gast was, werden er 
beelden getoond van zwaar bezwete Amerikanen die bezwoeren nooit iets beters ge-
zien te hebben. 
Maar wij blijven Hollanders. Hoewel het publiek zich verdringt voor het podium (ach-
terin is de zaal bijna leeg), staat iedereen nog met beide voeten op de grond. Rotown is 
niet zo makkelijk gek te maken. In de hang out van cultureel verantwoord Rotterdam 
laat men alles koeltjes over zich heen komen en staat het personeel stoïcijns (lees: cha-
grijnig) achter de bar. Er is enige reden tot zelfgenoegzaamheid, want Rotown heeft al-
les: een zonovergoten en centraal gelegen terras, betaalbaar eten, een leestafel, een 
krakende dansvloer, een jong, vaak studentikoos en interessant publiek. De tent is de 
hele dag open en dat is mooi. Op de banken waar ’s ochtends ontbeten wordt, staan nu 
oudere mannen met hun camera’s te klooien in een poging het podiumgeweld te ver-
eeuwigen.
Sinds Nighttown haar deuren sloot, was de Rotterdamse podiumcultuur een beetje uit 
balans. Nu WATT de functie van grootste zaal heeft overgenomen, kan Rotown zich 
weer richten op het andere, oorspronkelijke geluid. Dat betekent Noorse singer-song-
writers, Vlaamse hardrock en swingende big band jazz. Of in het geval van Drive Like 
Maria: recht-voor-je-raap rock-’n-roll die op de beste momenten niet onderdoet voor 
de Foo Fighters en Queens of the Stone Age. Voor nog geen 10 euro staan hier bandjes 
die op weg zijn naar de top. Of naar de vergetelheid (en dat is soms net zo mooi). Het 
zijn bandjes die zich na afloop de zaal in haasten om hun cd’s aan de man te brengen. 
Soms is er nog geworstel met het geluid. En altijd de romantiek van de muzikale ambi-
tie. GM	 Rotown, Nieuwe Binnenweg 17-19.
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Waar:	Rotown	
Bier:	€	2,-	(Heineken)	Sfeer:	8			Studentikoosheid:	7			Sjanskansen:	9UIT/GAAN

Hoe kom je bij moleculair eten? “Voordat het 
restaurant in februari de deuren opende zijn ze 
ontzettend lang aan het verbouwen geweest, 
dus er gonsde al een poosje iets rond. Chefkok 
en eigenaar François Geurds werkte twee jaar 
bij The Fat Duck, het Britse restaurant dat samen 
met elBulli tot de absolute wereldtop op het 
gebied van moleculair koken gerekend wordt. En 
hij was te gast bij De Wereld Draait Door, waar hij 
een spectaculaire stikstofdemonstratie gaf. Voor 
ze open gingen hadden ze al 1400 boekingen.”

Dat is toch ongekend voor Nederland?  “Mensen 
vinden het spannend. Het is geweldig dat we er 
zo’n restaurant bij hebben, in Rotterdam nota 
bene! Je krijgt kunstwerken voorgeschoteld, 
er wordt ijs gemaakt van zwarte olijven en 

halverwege krijg je ineens een waterpijp op tafel 
om de smaak te neutraliseren. Het zijn piepkleine 
dingen, maar het is fantastisch gedaan. 
Daarnaast is het ontzettend leuk ingericht, met 
een glazen vloer en veel open haarden.”

Kunnen we dat wel betalen? “De één gaat naar 
een musical, de ander gaat bijzonder uit eten. 
Dit is in feite een restaurant en theater ineen. De 
ambiance maakt deel uit van de ervaring. En over 
het geld: als ik zie wat sommige studenten te 
besteden hebben, moet dit ook best kunnen.” GM

EM vraagt elk nummer een EUR-medewerker om een uitgaanstip. Nelly Voogd werkt bij het 
Onderwijsservicecentrum van de ESE en tipt de moleculaire keuken van Restaurant Ivy.

>>  Waarheen, waarom

‘Het is net theater’

Eten bij restaurant Ivy (Lloydstraat 294) kan vanaf € 53,- per persoon (excl. drank).
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>> Evenement
9 APRIL
Open Mic Night
De (eerste) Erasmus Open Mic Night is een open podiumavond met 
diverse optredens van muzikanten, zangers en dichters. Zoals Alexan-
der Broekman, Lennart Pieters en Angelika & Jochem. Locatie: café ‘In 
de smitse’, T-gebouw, Woudestein. Tijd: 19:30 uur. Toegang gratis

>> Debat
16 APRIL
Voorlezen voor het stappen gaan 
met Frans Weisglas
Politcus en oud-economiestudent van de EUR Frans 
Weisglas is te gast bij de bijeenkomst ‘Voorlezen 
voor het stappen gaan’. Hij vertelt aan de hand van 
boeken of citaten over wat hem bezig hield in zijn 
studententijd en welke invloed deze persoon of dat 
boek heeft gehad op zijn verdere leven. Na het 
‘voorlezen’ volgt een discussie. Aansluitend wordt 
er een drankje geschonken en dan kan er ‘gestapt’ 
worden. Weisglas was 24 jaar Kamerlid en hield 
zich vooral bezig met Buitenlandse Zaken en Euro-
pese Zaken. De stad Rotterdam heeft hem in 2007 
de Wolfert van Borselenpenning toegekend. Loca-
tie: Arminius, Museumpark 3, Rotterdam. Tijd: 20:30 
uur. Toegang gratis.

vooraf
>> Cabaret 
14 APRIL
Sylvester alone
Het duo Arie & Silvester was jarenlang zeer succesvol in de theaters. Silvester gaat nu alleen verder, 
en hij heeft een verhaal te vertellen. Een verhaal over wat hem beweegt, wat hem raakt en waarom 
hij altijd van die slechte keuzes maakt. Een confronterend verhaal, met rake observaties en waarhe-
den als een koe. Een verhaal over zichzelf, zonder poespas, zonder decor en zonder Arie. Een voor-
stelling in de traditie van de stand-up comedy, voorzien van een inhoudelijke en persoonlijke noot. 
Silvester geeft zich bloot, maar hij houdt zijn kleren (gelukkig) aan. Locatie: Oude Luxor Theater. Tijd: 
20.00 uur. Prijs: € 14,50 

>> Film 
14 APRIL
Wilde aarbeien 
(Smulltronstället)
Deze keer een klassieker van grootmeester 
Ingmar Bergman uit 1957. Bergman is een re-
gisseur die weigerde het publiek de gemakke-
lijkste weg aan te reiken. Film moest, volgens 
Bergman, inspanning vergen en geen enter-
tainment bieden, omdat met kennis, inzicht 
en gericht kijken, er verrijking geboden wordt 
aan de kijker. De film gaat over een bejaarde 
geleerde die een eredoctoraat krijgt en tijdens 
de autotocht naar de universiteit door zoon en 
schoondochter geconfronteerd wordt met zijn 
tekortkomingen in zijn privéleven. Locatie: 
Zaal CB-061, Woudestein. Tijd: 19:30 uur tot 
21:10 uur. Toegang gratis. 

>> Denkcafé 
15 APRIL
De depressie-epidemie
Nederlanders zijn een van de gelukkigste 
volkeren op aarde, maar in het afgelopen 
decennium is het aantal mensen dat anti-
depressiva gebruikt meer dan verdubbel-
de tot één miljoen. Worden depressies be-
ter opgespoord of lopen we tegenwoor-
dig bij het minste of geringste naar de 
dokter? Wetenschapsfilosofe Trudy Dehue 
laat in haar boek De Depressie-epidemie 
zien hoe de depressie tot volksziekte ge-
worden is. Van de farmaceutische indu-
strie die soms slechtwerkende pillen op 
slinkse wijze promoot, tot de huidige indi-
vidualisering waarin je zélf verantwoor-
delijk bent voor je geluk in een steeds 
competitievere maatschappij. Trudy De-
hue is hoogleraar aan de vakgroep Psy-
chologie van de Universiteit Groningen en 
lid van de Koninklijke Nederlandse Acade-
mie van Wetenschappen (KNAW) Locatie: 
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam. Tijd: 
20:00 uur. Toegang gratis.
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>> Quiz
16 APRIL
Grote Erasmus filmquiz 
Ben je niet weg te slaan op het International Film Festival Rotter-
dam of vind je Paris Hilton een ondergewaardeerde actrice? Ken je 
complete James Bonddialogen uit je hoofd? Spreken bioscoopme-
dewerkers je aan bij je voornaam? Of houd je gewoon van films of 
quizzen? Dan is deze avond iets voor jou! Studium Generale Film-
club en studievereniging Histartes organiseren tijdens de RSG-film-
week voor de derde keer de ‘Grote Erasmus Filmquiz’, vol filmfrag-
menten, sketches en soundtracks. Elk team bestaat uit twee perso-
nen. De onnavolgbare presentatie is weer in handen van quizmas-
ter Sjoerd van Oortmerssen, bekend van Jakhalzen en Popquiz Ro-
town. Kaarten bij Lantaren/Venster (op de avond zelf) of kom langs 
op de Histartes-kamer L3-001. Er kunnen maximaal 50 teams / 100 
personen deelnemen, wees er dus snel bij. Toegang alléén voor stu-
denten, bij de entree wordt eventueel gevraagd je collegekaart te 
tonen. Locatie: Bioscoop Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133 in 
Rotterdam. Tijd: 19:30 uur. Toegang: 5 of 3 euro. Voertaal: Engels. 

>> Lezing
20 APRIL
Honderd dagen 
Obama
Wanneer op 29 april koningin Beatrix 
Koninginnedag voorbereidt, is het pre-
cies honderd dagen geleden dat Barack 
Obama tot president werd beëdigd. 
Sinds Franklin D. Roosevelt in 1933 als 
president aan de slag ging, is het in de 
Amerikaanse media traditie om de 
nieuwe president na honderd dagen te 
beoordelen. En omdat Obama net als 
Roosevelt in economisch zware tijden 
begon, zal er bijzonder kritisch worden 
geëvalueerd. Heeft Obama’s ‘Yes we 
can!-mentaliteit’ noodgedwongen 
klappen gekregen? De spreker wordt 
nog bekend gemaakt. Locatie: Zaal A-1, 
Woudestein. Tijd: 16:00 uur tot 17:30 
uur. Toegang gratis 

>> Film
21 APRIL 
Open air cinema
Het grasveld voor de Aula op campus Wou-
destein zal op deze avond veranderen in een 
openluchtbioscoop. De film ‘Burn after reading’ 
met Brad Pitt en George Clooney in de hoofdrol, 
straalt van het ‘witte doek’. Een bar met drankjes 
zorgt voor lekkere versnaperingen. Neem zelf je 
vrienden, thermoskoffie, stoeltjes of een pick-
nickkleed mee en trek voor de zekerheid warme 
kleren aan, want april doet wat ‘ie wil. Van 16 tot 
22 april vindt het Studenten Film Festival plaats. 
Tijdens dit festival kunnen studenten stemmen 
op zelfgemaakte filmpjes van medestudenten. 
De winnende studentenfilm wordt op de Open 
Air Cinema bekend gemaakt en voorafgaand aan 
de hoofdfilm vertoond. Locatie: Grasveld voor 
Aula, Woudestein. Tijd: 21:00 uur. Toegang gratis. 

>> Lezing
21 APRIL 
Filosofie van het kijken 
Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden 
voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te 
doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat dan 
doen? Henk Steenhuis, filosofieredacteur bij dagblad 
Trouw en filosofe Mieke Boon schreven: Filosofie van het 
kijken. Bij het interpreteren van een beeld laat men zich 
vaak leiden door vooroordelen. In het boek laten Steenhuis 
en Boon aan de hand van veel kunstwerken en filosofen 
zien hoe je op andere manieren kunt kijken. Van de ‘Staal-
meesters’ van Rembrandt tot de installatie ‘Notion Motion’ 
van de Deens-IJslandse kunstenaar Eliasson. Zij vinden dat 
kunst ons veel kan leren over de manier waarop we kijken. 
Locatie: Centrum voor Beeldende Kunst, Nieuwe Binnenweg 
75, Rotterdam. Tijd: 20:00 uur.  Toegang gratis.

>> Wetenschapscafé
27 APRIL 
Creativiteit in de kliniek of het 
gelijk van Claude Bernard
Soms kom je bij toeval iets tegen dat niet klopt. 
Wat doe je dan als arts? De fysioloog Claude 
Bernard (1813-1878) zegt dat een arts nauwkeu-
rig moet waarnemen en hij een toeval niet mag 
laten lopen. Een voorbeeld is de ‘toevallige’ ont-
dekking van een merkwaardige oorzaak van 
middenoorontstekingen. Aan de hand hiervan 
zal prof. em. dr. Louw Feenstra, KNO-arts en filo-
soof, het creatieve element in klinisch weten-
schappelijk onderzoek belichten. Voor meer in-
formatie kun je surfen naar: www.science4you.
nl. Locatie: DikT, Centrale Bibliotheek Rotterdam. 
Tijd: 19:30 uur. Toegang gratis. 

>> Debat
28 APRIL
Wat is er mis met 
vis?!
De laatste jaren krijgen 
we steeds vaker te horen 
dat we voor onze ge-
zondheid twee keer per 
week vis moeten eten, 
waaronder het liefst één 
keer vette vis. Volgens 
Dos Winkel, onderwater-
fotograaf en Ambassa-
deur van de zee, is dit al-
lemaal klinkklare onzin. 
In zijn boek ‘Wat is er mis 
met vis?!’ legt hij in hel-
dere taal uit waarom het 
eten van vis lang niet zo 
gezond is als beweerd 
wordt. Doordat de ocea-
nen als vuilnisbelt wor-
den gebruikt, raken de 
vissen vergiftigd en ko-
men de giftige stoffen 
uiteindelijk in onze voed-
selketen terecht. Winkel 
geeft een inleiding op 
zijn boek en gaat in de-
bat met Wil van de Fliert 
(secretaris Productschap 
Vis). De Goede Vissers 
(www.goedevissers.nl) 
geven praktische tips 
over ‘goede vis, visvangst 
en visrecepten’. Het de-
bat is onder leiding van 
prof.dr. Helias Udo de 
Haes (hoogleraar Milieu-
kunde Universiteit Lei-
den). Locatie: zaal CB-037, 
Woudestein. Tijd: 16:00 
uur tot 17:30 uur. Toegang 
gratis. Voertaal is Engels. 
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Regeert, en bij het Algemeen Dagblad. Zie het pro-
gramma op www.fhk.eur.nl/amo en schrijf je in via 
het elektronisch inschrijfformulier!

FSR
FSR Corporate Finance Competition
In samenwerking met Royal Bank of Scotland, 
Ernst & Young, BDO, Rabo Securities en Mees Pier-
son organiseert de FSR van 13 tot en met 15 mei voor 
de 7e keer de Corporate Finance Competition. Wil jij 
in het luxueuze 5-sterren hotel Karel V te Utrecht 
werken aan vijf zeer uitdagende cases op het gebied 
van corporate finance en tegelijkertijd in contact ko-
men met de absolute top? Kijk dan nu op www.cor-
poratefinancecompetition.nl en schrijf je in!

Stukafest Rotterdam
Stukafest Rotterdam zoekt een nieuw bestuur!
Voor alweer de derde editie van Stukafest, het stu-
dentenkamerfestival, zijn wij op zoek naar een 
nieuw bestuur! Lijkt het jouw leuk om volgend jaar 
zelf de programmering van dit superleuke studen-
tenfestival te bepalen én bestuurlijke ervaring op te 
doen? Mail dan je CV en een motivatiebrief naar 
rotterdam@stukafest.nl onder vermelding van 
‘nieuw bestuur’ vóór 16 april 2009. Geef in je brief 
ook aan naar welke functie (voorzitter, secretaris, 
penningmeester, PR-functionaris, programmacoör-
dinator of kamer- en vrijwilligercoördinator) je 
voorkeur uitgaat. Sollicitatiegesprekken zullen in de 
week van 20 april gehouden worden.

Sportcentrum Woudestein
010 – 408 1876/5, sportraad@rssr.nl 
www.erasmussport.nl

Lente-aanbieding:
SWZG Lentesportkaart Vijf maanden sporten voor 
maar € 40! Geldig t/m 31 augustus 2009

Nationale Sportweek: gratis sporten en extra acti-
viteiten!
18 t/m 24 april gratis toegang voor iedereen. Extra 
activiteiten: Zumba, Pool clinics met Alex Lely, 
Kickboks clinic, Chu Yu Do, Spinning 80’s & 90’s 
Ride, Hardloop clinic met Luc Krotwaar, Rotterdams 
Studenten Kampioenschap Tafeltennis, Squash 
clinic met Sebastiaan Weenink. Inschrijving aan de 
kassa. Voor meer info en het reguliere sportrooster, 
kijk op www.erasmussport.nl.

SERVICE

Erasmus in Europa
Het stripboek ‘Erasmus in Europa’ is vanaf heden per 
e-mail te bestellen bij het Alumni & Corporate Rela-
tions Office van de EUR. Kosten: € 3,95 exclusief ver-
zendkosten. De meeropbrengsten komen ten goede 
aan het Erasmus Scholarship Fund, ter ondersteu-
ning van studenten van buiten de Europese Unie die 
een studie aan de EUR gaan volgen. 
Mail naar: erasmus@smc.eur.nl

Beeldbank
Voor een EUR-brochure of website op zoek naar een 
geschikte foto van de campus?
Kijk dan eens bij www.eur.nl/beeldbank.
Voor informatie over foto’s kunt u terecht bij Cora 
Boele, Stafafdeling Marketing & Communicatie, tele-
foon (010) 408 1743, e-mail: boele@smc.eur.nl

Verhuisd
Het College van Bestuur is samen met de stafafde-
lingen Marketing & Communicatie (SMC), Institutio-
nal Development Office (IDO), Corporate Planning & 
Control (CPC) en de Algemene Bestuursdienst (ABD) 
verhuisd naar de gerenoveerde A-vleugel op Wou-
destein. Ook andere diensten verhuizen de komende 
maanden. Een aangepaste wegwijzer / campusplat-
tegrond vindt u vanaf begin april op de website, 
www.eur.nl

Huisstijl EUR 
Vragen over de universitaire huisstijl? Op zoek naar 
een professioneel ontwerpbureau of een vertaler? 
Kijk op de huisstijltoolbox: www.eur.nl/huisstijl 
(Engelstalig: www.eur.nl/en/housestyle)

Sluiting UB: Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 10 april en maandag 13 april is de Universi-
teitsbibliotheek gesloten in verband met Goede Vrij-
dag en Pasen. Op dinsdag 14 april kunt u vanaf 9.00 
u. uw aangevraagde boeken afhalen.

‘s Avonds boeken afhalen
Vanaf 1 april jl, is het mogelijk om van maandag tot 
en met donderdag boeken af te halen en in te leve-

ren bij de Uitleenbalie tot 21.00 u.  Houdt er rekening 
mee dat u uw boeken aanvraagt vóór 17.45 u., indien 
u deze dezelfde avond nog wilt afhalen. Het inleve-
ren van boeken, met op verzoek een bewijs van ont-
vangst, is uiteraard ook mogelijk.. Voor vragen, op-
merkingen of meer informatie kunt u contact opne-
men met de Universiteitsbibliotheek op 
010 - 408 11 98 of via de Virtuele Balie op de website 
www.eur.nl/ub

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een overzicht van de 
diensten. Locatie: C-hal (CB-07), campus 
Woudestein. Telefoon: (010) 408 2323

Openingstijden: werkdagen van 9.30 - 17.00 u. 
Website: www.eur.nl/essc

Vertrouwenspersonen
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd?
Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon! 
Dorie Geers, Bureau Studentendecanen, 
kamer G3-10, tel. (010) 408 1139, e-mail:  
vertrouwenspersoon-studenten@oos.eur.nl

Tentamens en examens
Voor praktische informatie over schriftelijke tenta-
mens, cijferregistratie, behaalde studieresultaten en 
afstuderen kan je terecht bij de afdeling examenad-
ministratie. Openingstijden: van 9-16 u. op de 5e ver-
dieping van het J-gebouw. Voor algemene informa-
tie: www.eur.nl/ea.

Studievereniging Histartes/FHKW
Arbeidsmarkt Oriëntatie 2009
Kom naar de  Arbeidsmarkt Oriëntatie op 23 en 24 
april. Op donderdag 23 april kun je deelnemen aan 
de workshop ‘Zakelijk Flirten’, sollicitatiegesprek oe-
fenen of ‘Wat doet een beleidsonderzoeker?’. Afge-
studeerde FHKW’ers zoals Monique Vogelzang 
(directeur Kunsten bij het ministerie van OC&W), 
Robert Dijksterhuis (hoofd Emancipatiebeleid bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken) en Cilla Schot 
( journaliste bij het ANP) komen vertellen over hun 
loopbaan, werkervaring en aansluiting met de stu-
die. Op vrijdag 24 april kun je een kijkje nemen ach-
ter de schermen van het Vara-programma De Leugen 

EUR-BERICHTEN

SPORT

STUDENTENVERENIGINGEN

STUDENTENZAKEN

Rijles vanaf

21,- EURO
De goedkoopste uit de regio!!

Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

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

Advertentie
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Erasmus Open tennistoernooi 2009
Kijk voor informatie op www.erasmussport.nl

Prof.mr.dr. G.J.M.E. de Bont is be-
noemd tot hoogleraar Formeel belas-
tingrecht in de Faculteit der Rechts-
geleerdheid. Guido de Bont (1969) is 
sinds 1998 verbonden aan Hertoghs 
advocaten-belastingkundigen. Hij 

was tevens universitair docent aan de Universiteit 
van Tilburg.

Prof.dr. G.A. van der Knaap is vrijdag 
27 maart benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. Het Konink-
lijk Nederlands Aardrijkskundig Ge-
nootschap reikte hem bovendien de 
Plancius-medaille uit. Deze medaille 

wordt geschonken aan personen die een grote bij-
drage hebben geleverd aan de geografie.  Het Colle-
ge van Bestuur van de Erasmus Universiteit reikte 
Van der Knaap als dank voor de vele verdiensten de 
Ad Fontes Penning uit. Bert van der Knaap (1944) 
was sinds 1984 hoogleraar Economische Geografie 
aan de Erasmus School of Economics.

Prof.dr. S.A. Kushner is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Neurobiologi-
sche psychiatrie in het Erasmus MC, 
vanwege de Vereniging Trustfonds 
EUR.

Prof.dr. S. Leenstra is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Experimentele 
Neurochirurgische oncologie in het 
Erasmus MC vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR.

Prof. dr. Michael McAleer (1952) is per 
1 april 2009 benoemd tot hoogleraar 
Quantitative Finance aan de Erasmus 
School of Economics, Capaciteits-
groep Econometrie. De leerstoelop-
dracht luidt “Econometric Analysis of 

Volatility and Ultra High Frequency Data”. Michael 
McAleer promoveerde in 1981 aan Queen’s University 
(Kingston, Ontario) en heeft posities bekleed aan 
verschillende universiteiten, Meest recentelijk was 
hij Professor of Econometrics aan de University of 
Western Australia (Perth).

Prof.dr. H.A.W.M. Tiddens is per 1 
maart 2009 benoemd tot hoogleraar 
Kinderpulmonologie, i.h.b. de ontwik-
keling van de long, vanwege het Sop-
hia Kinderziekenhuis Fonds. Harm 
Tiddens (1956) promoveerde in 1998 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In die perio-
de werkte hij op de longafdeling van het Sophia Kin-
derziekenhuis in Rotterdam. Vanaf 1997 is hij er ook 
voorzitter van het team dat zich specialiseert in de 
longziekte Cystic Fibrosis.

fotosoap door ype driessen

3HOOG
Studentenhuis 3Hoog wordt 
bewoond door vier studen-
ten: Willem, de brallerige 
man des huizes, Stefanie, een 
naïef blondje, Marjane, een 
Iraanse exchange student en 
Ben, de huisjongste.

Ben@em.eur.nl

Stefanie@em.eur.nl

Marjane@em.eur.nl

3HOOG

Willem@em.eur.nl

PERSONALIA
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WOENSDAG 15 APRIL
13.45 uur 
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie G.A. Geuskens
Work and Health in Early Arthritis

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie O. Schouten
Perioperative Cardiovascular Risk Stratification and 
Modification

DONDERDAG 16 APRIL
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie J.A. Lauer
The Time Dimension in Measurements of Population 
Health

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie . E.I. Müller
Tijdreizen in de grot. Virtualiteit en lichamelijkheid 
van panorama tot CAVE

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Promotie E. Bos
Souvereiniteit en Religie
Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten

VRIJDAG 17 APRIL
09.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie M.A.C. Schouten
Strategy and Performance of Water Supply and Sani-
tation Providers; Effects of two decades of  neo-libe-
ralism

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie M.L. Tuil
Verdelingsbeslagen; Een studie naar het deelgeno-
tenbeslag en het maritaal beslag

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Oratie Prof.dr. S.G. van de Lecq
Bijzonder hoogleraar Pensioenmarkten (ESE)
‘Pensioenmarkten in spannende tijden’

DONDERDAG 23 APRIL
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie A. Danopoulos
Geschilbeslechting door de OPTA. Een voorbeeld voor 
geschilbeslechting in het bestuursrecht?

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Bibi van den Berg
The Situated Self; identity in a world of Ambient In-
telligence

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie E.A. van Kemenade

Advertentie

Certificering, accreditatie en de professional; Case 
study over hogescholen in Nederland en Vlaanderen

VRIJDAG 24 APRIL
16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie dr.mr. W. van der Burg, leerstoel Rechtsfiloso-
fie en Rechtstheorie aan de Faculteit der rechtsge-
leerdheid.
“Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclu-
sieve en compenserende visies op godsdienst en cul-
tuur”

WOENSDAG 29 APRIL
13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie M. Wasielewski
CHEK2 1100 delC and Polygenic Susceptibility to 
Breast and Colon CanceR

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie I. Vogelaar
Effects of Colorectal Cancer Screening on Population 
Health

----------------
H= campus Hoboken, Faculteit Erasmus MC - Dr. 
Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam
W = campus Woudestein, Burg. Oudlaan 50, 3062 
PA  Rotterdam

WETENSCHAPS
AGENDA

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

Stichting 
Rechtswinkel 
Rotterdam 

zoekt 

vrijwilligers

Ben je een rechtenstudent 
en in het bezit van je 
propedeuse? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!

Wil je zeer waardevolle 
praktijkervaring opdoen 
en samenwerken met 
advocaten, mail dan je 
motivatiebrief  en je C.V. 
naar rwbestuur@live.nl.

Blanken Medisch Adviseurs zoekt studenten 
die doordeweeks en/of  op zaterdag dictaten willen 
uitwerken met een dictafoon. Perfecte kennis van de 
Nederlands taal in woord en geschrift is een vereiste. 
Tijdens de beginperiode is het noodzakelijk een aantal 
malen doordeweeks beschikbaar te zijn in verband 
met een inwerkperiode. Sollicitatiebrieven of  -mail 
naar: Blanken Medisch Adviseurs, Postbus 80, 3350 AB 
Papendrecht, t.a.v.  Petra Klinzing. Email: secretariaat
@medischadviseurs.com. Tel. 078-6151542
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ISS RECEIVES FIRST ORANJE 
LOPER AWARD
The first ever ‘Oranje Loper Award’ has been won by the Institute of 
Social Studies (ISS) in The Hague. This ‘Orange Carpet Award’ is for the 
university or institution which has the best social integration pro-
gramme for its international students.

The ISS, part of the EUR, competed with twenty other institutions and was 
nominated for the award together with Tilburg University and Delft University 
of Technology. The award was received by the ISS during the annual congress 
of Nuffic, the Netherlands organisation for international cooperation in higher 
education. International students are generally quite happy with their education 
in the Netherlands. But there is a lot more to making their stay a pleasant experi-
ence than just education. In order to encourage universities to do more for their 
visiting students, the award was developed. KL  

SWITCH IT OFF!!
Some of you may have wondered 
why the Erasmus Bridge was 
so dark on Saturday, or maybe 
even asked – in case you were in 
Paris – why all the lights of the 
Eiffel Tower were switched off. The 
reason was the so called ‘Earth 
Hour’. Following an initiative by 
the WWF in 2007, it has now be-
come a global event: For one hour 
people are asked to switch off the 
lights at home trying to bring more 
attention to the urgent problem of 
global warming. This year, the results were a record! More than 4,000 cities in 
eighty countries participated, resulting in one out of seven people in the world 
contributing to the project. According to representatives of WWF, this was a way 
for hundreds of millions of people to “voice their concerns” on climate change.  
Perhaps the idea seems interesting for one day, but the question remains: will 
this be enough in order to make people more conscious about global warming? 
Will the simple act of switching your light off make you more climate-aware? GS

NEW ISB RESULTS, NEW COMMISSION
The EUR has received a new wave of results of the International 
Student Barometer (ISB), in which international students have been 
asked about their learning, living, support and arrival experiences in 
Rotterdam.    

The results do not differ much from previous ISBs, with the EUR still in the 
lower ranks of the participating universities from all over the world. The EUR’s 
visiting students are happy with language support and expert teachers, but 
they expect more feedback on their performance. Living in Rotterdam is not 
too bad compared with other cities, but students do expect better support from 
an accommodation office, something handled by Stadswonen. Students also 
expect more or better career advice and the catering is once again rated poorly, to 
mention a few of the outcomes. Some of these things are within the university’s 
reach, like education. Other areas of concern are beyond the university’s reach, 
like the price of a beer in the pub or general costs of living. Here the university 
must manage students’ expectations better. 
Last year, in an attempt to turn things around, measures were taken to achieve 
‘quick wins’. However, a more thorough approach with long-term policies is 
necessary. Therefore the ‘Commission International Students’ was recently 
established. In this commission are represented: students, all faculties, the cater-
ing company, ESN Rotterdam and the different SSCs. The goal is to get the EUR 
higher up in future ISB rankings, which is in line with the EUR’s strategy for 
2013. This strategy recognises that higher education is becoming more competi-
tive and that international rankings and benchmarking are increasingly becom-
ing part of the functioning of universities. In addition it says that the EUR will 
see a strong increase of foreign students. Yet this growth will only be sustainable 
if the EUR scores better in the rankings. KL
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Students during the official Welcome party in February.

Advertisement
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Adri Meijdam 
Executive Director IBA 
Programme
“Ninety percent of all students studying at RSM 
continue their master within the school and IBA is 
not really an exception to this rule”, says Adri Meij-
dam somewhat proudly. However, RSM is not trying 
to keep its students here. On the contrary, if students 
have the opportunity to go abroad to a better, higher-
ranked university, they get all the support they need. 
It is good for the students themselves but also for the 
university’s reputation.
Most of the Dutch master students at RSM did 
their bachelor programmes at other universities in 
Holland, Mr Meijdam explains. Yet, it rarely hap-
pens the other way around. The students that do go 
to other universities for their master’s programme 
mostly go to the London School of Economics. Others 
try Oxford or Cambridge and some even manage to 
get into the HEC in Paris, which is currently ranked 
first in worldwide master ranking. 
At RSM different patterns concerning exchange 
and international experiences can be recognised 
between the IBA and BA programmes. The bachelor 
exchange consists nearly only of IBA students with 
just a few BA students. The numbers in the master 
programme are more balanced though. This year 185 
people applied for the master exchange. But at RSM 
there is also the option of CEMS which is equally 
divided among three groups: students who did their 
bachelors at other Dutch universities, international 
students and students from RSM, who are mainly 
IBA students. 
Mr. Meijdam quickly sums up the main reasons 
for doing the master somewhere else: Other schools 
might be of higher standing, might offer programme 
options that RSM does not have, or are located in 
countries where students would like to start their 
working careers. Still, most universities abroad can 

hardly compete with RSM when it comes to the com-
bination of reputation and cost. In addition, CEMS is 
ranked the world’s third top master in management 
programme 2008, and the Rotterdam School of Man-
agement is ranked eighth. However, America is not 
included since masters are a typical European thing. 
Globally the MBA programme at RSM is ranked 
26th. But what are the students’ considerations?

Tziwe Chen
Age: 20, nationality: Dutch-
Chinese 
Tziwe grew up in the Netherlands in Amstelveen 
and IBA was his first step into international life. 
During his bachelor he went on exchange to Bei-
jing in China and he found the study environment 
there very competitive, something he thinks RSM 
lacks. “This university is too relaxed, it is not really 
stimulating”. But Tziwe has more reasons for going 
abroad: There is no master for advanced mathemat-
ics at RSM. Also of course, the reputation of his 
choice, the London school of Economics, counts. Fun 
and money also play an important role. The fees at 
LSE are considerably higher than those of RSM, but 
definitely worth paying since LSE graduates get very 
high salaries afterwards. Tziwe’s choice was not a 
last-minute one. He made up his mind at the begin-

ning of his third year, when he considered all pos-
sible options, even taking a year out. Right now he 
says he came to a point he wants to leave everything 
behind for a while and focus on learning specific 
skills like advanced mathematics, and Chinese in 
order to do business with Chinese people.  

Anil Acardağ
Age: 21, nationality: Dutch-
Turkish 
Anil went on exchange to Manchester but he also 
considered going to Los Angeles or Michigan be-
cause of American college basketball. During his 
time in Manchester, Europe’s biggest student city, 
Anil came to realize how much there is outside of 
Rotterdam, and how “plain and normal” Rotterdam 
is. Anil would like to do a master in Finance, but is 
still undecided whether he should go abroad or not. 
He missed his deadline for the master exchange 
and doing the entire Finance master abroad costs 
approximately 38,000 euro (compared to 1,600 euro 
at RSM), for more or less the same level of educa-
tion as offered by RSM. To Anil the fun factor of 
the international experiences is very important in 
the choice of country and perhaps of the studies: “I 
believe that going abroad can give me much more life 
experience”. But he finds it hard to find a balance 

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO!? 
After the three-year bachelor programme, should international students stay and continue with their master at RSM, or should they con-
tinue their journeys around the world? Four near-graduates and the IBA programme director give their takes. 
 text Alexander Broekman photography Ronald van den Heerik

‘Still, most universities abroad 
can hardly compete with RSM 
when it comes to the combination 
of reputation and cost’

Adri meijdam Tziwe Chen, Evgeni Mittasov and Anil Acardağ (from left to right). 
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between fun and rationality. His mind tells him to 
stay in Rotterdam, but his heart is telling him to 
continue travelling. Right now he wants to go as far 
away from Holland as possible. 

Osher Assouline
Age: 25, nationality: Israeli 
At first Osher wanted to participate in a master 
exchange with Davis in the US, but at the interview 
she was told she is overqualified. She opted to do her 
exchange at Wharton instead – currently rated top 
MBA programme in the world – and got accepted. 
It was not always easy for Osher to get good grades 
since she started her IBA bachelor after a seven-
year study gap. But she says the IBA programme 

definitely inspired her to go abroad, to be curious 
and to explore. Getting accepted at Wharton came 
as a surprise. After having lived in Israel, the U.K, 
the United States and having done the three years 
of bachelor at RSM, Holland is no longer exciting 
enough: “I didn’t go on a bachelor exchange and the 
need to go abroad has been building up inside of me 
since I came here”.  

Evgeni Mittasov
Age: 22, nationality: Russian 
Evgeni was one of the people selected for CEMS and 
chose for this programme for different reasons. Its 
reputation was very important, as was the interna-
tional aspect. However, because of its broad nature, 

the course has been criticized as “not having any 
specific skill”. But Evgeni believes that in order to 
be successful one should spread his capacities over 
as many areas as possible. He has moved around 
in Holland, but he is not keen on staying forever. 
He is very proud to be part of Erasmus University 
though. “Any increase in quality and reputation will 
always pay itself back, so even if Erasmus would 
raise its fees I would just find another way to pay”. 
However, he does believe there should be much more 
clarity and availability of information for the choice 
in master programmes. “Rankings should be visible 
for every single master at RSM and students should 
be given a fair representation of the quality of their 
choice.”  

Prague is one of the cities which Rotterdam has an 
Erasmus-Socrates exchange deal with. Master and 
Bachelor students can earn study credits here with 
courses they choose themselves as part of their study 
programmes. This term, four RSM students have 
come out to the Czech capital to study at the Univer-
sity of Economics. 
But why has Louwrens, studying Management of 
Change in Rotterdam, come to Prague? The answer 
to this logical question comes quickly: “Prague 
was not my first choice”, he says. When he applied 
for an exchange last year, the Scandinavian coun-
tries topped his list. During the intake interviews 
however, he was asked whether he would have any 
problems with Eastern Europe. “As long as it will not 
be too far out east”, his answer had been.

Highlights  Renske Greven (23), our second 
exchange student from Rotterdam, says that the 
application committee made a huge mistake with 
that particular question. She studies Marketing and 
just had her class Economic Integration of Central 

European Countries in the EU. This name says it all. 
Renske: “They do not like to be referred to as Eastern 
Europe. It is Central Europe.” As a matter of fact: 
The Czech Republic is not very Eastern at all”, Ren-
ske says. “American students come here in big num-
bers for their exchange because of the city’s central 
location in Europe. Of the 217 exchange students at 
the University of Economics 42 are from America.

Both Renske’s and Louwrens’ stories are rather 
similar. Prague was not Renske’s first choice either. 
However, once they arrived, things turned out to be 
not so bad. “They go out of their way for the inter-
national students”, Renske says, starting the minute 
they arrived. Both were fetched by a Czech student, 
their buddy. “Each exchange student is linked to a 
Czech student who, in return, receives study credits 
for looking after the international student. These 
credits increase their chances of being able to go 
on an exchange themselves later on”, Louwrens 
explains. 
Renske was especially lucky with her buddy. “My 
buddy is a tour guide in summer.” Consequently, 

during her first weekend she got to see all Prague’s 
highlights. And there are many of them. People do 
not call this city the ‘Golden City’ for nothing. The 
Charles Bridge, the castle on Hradčany Hill and 
the statue of Jan Hus are reminders of a wealthy 
past. There are many old buildings too. Old grey 
buildings, which according to Renske, can do with 
some cleaning. “The buildings are ashen and grey. 
You would love to clean them a little”, Louwrens 
exclaims. “After a few days I felt the urge to take the 
high pressure cleaner out”, Renske says. 

Hockey game  The buddy system caters for 
more than a good arrival. Each week little getaways 
are organised. In addition, every Tuesday there is a 
very popular internationals night and every time the 
spotlight is on a different country. Last Tuesday it 
was Holland. 
So it seems there is no shortage of cultural activi-
ties. But what about the education? Louwrens and 
Renske individually state that their education is 
not very impressive. “If you are a serious student, I 
would not recommend you coming here”, Louwrens 
says, who does four different courses here. “It is very 
much classroom-based education. Teachers explain 
a lot and there is nothing left for you to explore.” In 
Holland Louwrens has piles of academic literature to 
work through; here he rarely gets to read an article. 
His classes take up nine hours a week, in 1.5-hour 
blocks. He has so much spare time, he decided to 
continue working on his dissertation in Prague.
Renske describes the Czech classes as history 
classes. “After the Iron Curtain came down, the mar-
ket economy was introduced. A lot is explained about 
that.” And there is not much to choose from either. 
Renske: “When you check the internet, it looks as 
if there are many different subjects and courses. Yet 
this is not the case because most courses are taught 
in Czech.”
But despite all this, both Erasmus Exchange students 
would not have wanted to miss their three-month 
exchanges. The interaction with other students 
and the sense of freedom they experience make up 
for everything. This interaction however is rather 
intimate, because both have to share their tiny ten 
square-metre room with another student. Rent of the 
little student room: 240 euro. After Louwrens’ class 
both go watch an (ice) hockey game, which became 
a 3-2 win by HC Slavia over Vitkovice, Renske later 
emailed.        

PRAGUE: NOT BAD AT ALL
We meet Louwrens Nederlof at the American Starbuck coffee shop chain in Prague. 
“An international location seemed right for the occasion, Louwrens explains.
 text and photography Jerom Rozendaal

Louwrens Nederlof  in Prague.
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Because while it is fascinating to dis-
cover all the cultural habits of people 
having a totally different cultural 
and religious backgrounds, one 
might simply also be interested 
in understanding some Dutch 
cultural habits. Before 
international students 
from the IBA and IBEB 
programmes arrive in 
the Netherlands they 
certainly had some 
prejudices concerning 
what is typical for the Dutch culture in 
general. The question is whether they hold 
true. Dutch students Steven Wolff, studying 
IBA Pre-Master, second-year IBEB student 
Mario Wiegel and third-year IBEB student 
Jesper Verhoeven explain how they feel they 
are perceived and whether some typical preju-
dices against the Dutch hold true.

Rude  The common prejudices hold 
against the Dutch are that they do not like to 
spend money on anything, smoke marihuana 
and all go on holiday with their caravans. 
Furthermore, they are rude and always say 
what they think. So, are the Dutch frugal and 
in some cases even stingy and mean? Mario: 
“I think that in general the Dutch are really 
taking care of their money, more than for 
instance people living around Mediterranean 
countries. It is no coincidence that a lot of 
people around the world are familiar with the 
term “going Dutch” (which means sharing 
the bills). When dining out, a lot of Dutch 
people usually don’t give tips and some Dutch 
people use their teabag for more than one cup, 
which I know is perceived as quite stingy by 
most international students. However, I actu-
ally don’t see taking care of your money as a 
bad habit, but a rather good one, especially 
concerning the current credit crunch”. Steven 
agrees, but points out that he would never go 
Dutch when dining out with his girlfriend. 
“Also, I think that we have to keep in mind 
that a lot of things in the Netherlands – such 
as housing, cars and food – are quite expen-
sive and therefore the Dutch are somewhat 
forced to be a little frugal”.

Tolerance  When confronted with the 
second prejudice – the Dutch smoke mari-
huana regularly – all disagree. Mario: “A lot 
of people have tried it once or twice in their 
lives, but there are very few Dutch people 
smoking it all the time”. Jesper: “I have spent 

a trimester studying in 
the United States and 
I was very surprised 
to find out that such a 
large amount of Amer-
ican students smoke 
marihuana regularly. 
Most of them were 

amazed to hear that I 
have only tried it once in 

my life; they thought every-
body in the Netherlands did 

it to some extent. I have had 
many interesting discussions 

with American students, explain-
ing them why they should legalize soft-drugs 
as well”. That brings us to the Dutch being 
rude and direct at times. Jesper: “I have been 
fortunate enough to experience the Mexican, 
Chinese and Saudi-Arabian cultures before I 
came to study at an international high school 
at the age of sixteen in The Hague. When I 
came back, indeed, the first thing that did 
strike me was how direct people are. With 
group work people feel free to criticize each 
other’s work heavily, but at the same time 
they are still very capable of drinking a beer 
together after doing so”. Steven: “Although 
I like the tolerance in the Netherlands which 
also explains this ability to handle criticism, 
but I see the downside of it too. Because 
the Dutch are so open to embedding other 
cultural values and ideas into their culture, 
they sometimes forget what the Dutch culture 
stands for. When you ask a Dutch person 
to describe what a Dutch cultural identity 
means, there will be a lot of people that will 
not know how to answer this question”. Jes-
per agrees, and brings up another point of 
improvement for the Dutch wondering how 
they could improve relations with people from 
other cultures. “The Dutch are famous for 
their tolerance and openness to other people. 
However, this is especially true when they 
don’t know a person very well. The saying 
“hi, how was your weekend?” that kind of 
stuff. But many of my international friends 
point out to me that it is very difficult for them 
to take a relationship with a Dutch person to 
the next level, where you really get to know 
each other and talk about more private topics. 
Therefore, they sometimes consider the Dutch 
to be a little cold and distant. I think some 
Dutch should try to step out of their distant-
zone and really put some effort in getting to 
know a person with a different cultural back-
ground”.  

Gail Whiteman

Hidden Garden 
Lying down under a tree is not a normal kind of lec-
ture.  It’s more likely to be the best part of skipping a 
lecture.   
      Yet in my Masters course ‘Companies in Ecologies’, 
Patrick Kruithof (from the Moment Company) did ex-
actly that: he asked 30 business students to lie down 
under a tree at the nearby Arboretum Trompenburg.  
They were instructed to be silent and to breathe in, 
count to one, breathe out, count to two, and continue 
in this way.  Students did this exercise for 11 minutes 
and then looked at their surroundings and made 
notes, photos and a drawing.  After a half hour, we 
met for a “de-brief” on sustainability, trees, and expe-
riential learning.   
      Inevitably someone asked, “Why would we do 
this in a business course? What’s the meaning of this 
exercise?” (Ok. I asked that question.  I wanted to 
see what students would think of this experimental 
Monday).  Someone suggested that it made us look 
at natural resources – in this case trees – in a different 
way.  Another answered, “Because we never do this 
kind of thing in a business school.” Interesting, but is 
that a valid reason? 
      Einstein once said, ““No problem can be solved 
from the same level of consciousness that created it.”  
Certainly sustainability and the climate crisis need 
innovative ideas. If we want to teach students how 
to deal with these issues, we have to take Einstein 
at face value.  For Erasmus University, the trick is to 
change levels of consciousness within an educational 
setting.   
      Over the last four years, I’ve organized this course 
in a beautiful outdoor location -- the Arboretum 
Trompenburg, a hidden garden just 5 minutes walk 
from the university.  We go there to discuss real-world 
business cases: e.g., on the reasons why Starbucks 
coffee wastes water, or if Ikea is strategically ready 
for the climate crisis.  This is combined with external 
speakers and visits to corporate offices. 
      Conceptually, these lectures could be taught easily 
within our regular classrooms.  But I want students to 
think outside the box, and for me, that means outside 
the normal classroom.  Perhaps the M building or the 
L building or the T building are creative hot-spots, but 
it seems fruitful to also explore other venues. 
      Surprisingly, almost none of the 100 students that 
have taken my course knew of the Arboretum in ad-
vance despite its close proximity.  Yet each year they 
unanimously agree that our unusual ‘classroom’ adds 
a lot to their educational experience – it energizes 
and changes the way students look at sustainability 
problems.   
      Arguably, an outdoor classroom will help you get 
a better suntan.  But the Arboretum can also have a 
lasting impact on our minds.  www.trompenburg.nl

Dr. Gail Whiteman, Associate Professor at RSM  

Going Dutch
With the IBA and IBEB programme comprising over eighty different nationalities, 
an interesting coffee corner topic is the cultural heritage and identity from the 
incoming international students. But how about the Dutch?  text Zvezde Kingenberg

Pride&Prejudice
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God in sculptures
How to live life the right way has been one of the 
questions bothering mankind for ever. Religions 
have given people guidelines. Buddhism, Hinduism 
and Jainism are widely spread religions in Asian 
countries, strongly influencing Asian culture. The 
Kunsthal hosts an exhibition of ancient religious 
sculptures from these regions dating back to the sec-
ond century. Many of the sculptures show a god that 
gives an example of how to live life the right way. 
People could orientate themselves by the way their 
gods lived, seeing the sculptures. Similar habits can 
be found in nearly every religion all over the globe. 
The god sculptures exhibition is surely something 
special here in Rotterdam and not only interesting to 
History or Arts students, but to everybody. Maybe 
this one exhibition opens up a totally new perspec-
tive to you. Get some friends to go with you, have a 
look and experience something different from your 
regular student world.
www.kunsthal.nl

Prepare for Koninginnedag
This is the day the Dutch go crazy! On 30 April the 
whole country celebrates its national holiday, the 
birthday of the late Queen Mother, Juliana. Until 
1980 only a selected group of people was allowed 
to celebrate the Queens birthday together with her. 

From then on Queen Beatrix has visited two cities in 
the country each year on koninginnedag, celebrating 
this day together with her people. It is important 
to wear something orange this day even if it only 
be your socks. People spread all over the streets, 
there are concerts on nearly every larger public 
square and there is lots of beer all around. In all the 
partying, which you might be doing either here in 
Rotterdam, in Den Haag or Amsterdam, you have to 
try the specially made liquor – “Oranje Bitter”. This 
is a specially brewed Genever colored orange to suit 
the special occasion. Dress orange, become Dutch 
for a day and have the time of your life on 30 April. 

VAT – Value Added Theater
For the fans of theater a cultural specialty is coming 
up. The VAT Festival is bringing theater groups 
from all over Europe to the Lantaren Venster. There 
will be theater plays in several different languages 
and a broad variety of high quality acts. Check out 
the website of the event and find the right play for 
you and your friends. Maybe you want to test your 
French listening skills. Or if you learned something 
from the Spanish course you took you might want to 
see a play in Spanish. Such a play will definitely be 
an enriching experience. So get some friends, decide 
upon one or two of the plays and enjoy a cultural 
highlight. For students there are cheaper tickets, 
costing only 8 euro. Find out when which play in 
which language is performed at:
www.vatfestival.nl

Motel Mozaïque
Actually it is impossible to write about the Motel 
Mozaïque festival, because if you haven’t been there 
you can’t describe it. For four days the cultural heart 
of Rotterdam will beat strong and it will empower 
everybody at the festival. Well-known artists and 
musicians from Holland and abroad will perform 

on several locations during the festival, as well as 
on public squares like the Schouwburgplein. It can 
happen that you run into one of the art performances 
while being on your way to the Pathé movie theatre 
for instance. So take a look at the website and find 
out more about the upcoming performances and 
concerts during the festival. There are great bands 
playing at WATT, Rotown and other clubs. There 
will be free guided city tours through Rotterdam 
and for the really crazy ones there is also the pos-
sibility to sleepover in one of Rotterdam’s art muse-
ums, like the NAI. But tickets sell pretty quickly, so 
don’t hesitate and experience something amazing 
right here in Rotterdam from 9 to 12 April. 
www.motelmozaique.nl 

Erasmus Student Service Centre:the 
central service point for students. See 
the website for an overview of the 
services. Location: C-hall (CB-07), at 
the Woudestein campus. Telephone: 
(010) 408 2323. Opening hours: work-

ing days from 9.30 - 17.00 
hours. Website: www.eur.
nl/esscinternational 

 
LIBRARY 

Closed on 
Friday, April 10th  and Monday, April 
13th the University Library will be 
closed for Good Friday and Easter. Re-
quested books can be collected from 
9.00 am on Tuesday, April 14th . 

 
Pick up your books in the evening at 
the University Library 
The circulation desk in the University 
Library (UB) has new service hours 
from the 1st of April 2009.  You can 
pick up or return books Mondays 
to Thursdays up to 9 o’clock in the 
evening. When returning books, you 
may request a printed receipt that 
serves as proof that you’ve returned 
the book to the Library. If you’d like to 
pick up books in the evening, please 
remember to request them before the 
retrieval service closes at 5.45 pm. For 
questions, comments or further infor-
mation please contact the University 
Library at tel.:  010 - 408 11 98 or via 
the Virtual Desk at the website: www.
eur.nl/ub/english 
 

SPORTS 
Spring offer! 
SWZG Spring Sports Card 
5 months of sports for only € 40! 
Valid through 31 August 2009 
 
National Sports Week: free sports & 
extra activities! 
18 through 24 April free entrance for 
all. Extra activities: Zumba, Pool clinics 
by Alex Lely, Kick boxing clinic, Chu Yu 
Do, Spinning 80’s & 90’s Ride, Run-
ning clinic by Luc Krotwaar, Rotterdam 
Student Championship Table Tennis, 
Squash clinic by Sebastiaan Weenink. 
Registration at the cash desk. More 
info & regular sports timetable: www.
erasmussport.nl. 
 
Sports panel 
We would like to get in touch with 
(inter)national students who want to 

share their thoughts and ideas about 
the Erasmus Sports Center. The ac-
commodation, sports programme and 
quality of services are subjects open 
for discussion. If you would like to 
participate in the sports panel, please 
send an e-mail to demaar@ssvr.nl. 
 
Erasmus Open tennis tournament 
2009 
For all information, go to www.eras-
mussport.nl 
 
Sportraad open consultation hours 
Tuesdays from 15.00 – 17.00 h. For 
information on courses, activities and 
subsidies (student sports clubs). 
 
Woudestein Sports Centre 
010 – 408 1876/5 
sportraad@rssr.nl 
www.erasmussport.nl 
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Hoe kom je aan deze kamer? “Het huis is van een particuliere belegger die via een makelaar de kamers ver-
huurt. Ik heb op internet naar een kamer gezocht, en uiteindelijk op een woningsite deze kamer aangetroffen. 
Met 425 euro per maand is het geen goedkope kamer, maar ik heb hier alle voorzieningen bij de hand die ik 
nodig heb, zoals winkels en kroegen. Door de steun van mijn ouders kan ik me de kamer veroorloven. De slager 
zit hier recht onder, niet geheel tot genoegen van mijn benedenbuurman. ’s Ochtends wordt hij wakker als de 
slager de gehaktmolen aanzet.”

Hoe gaat het met je studie? “Ik moet mijn bachelor nog afronden; ik heb dus wel wat achterstand. Dat komt 
niet omdat ik te weinig doe, eerder omdat ik teveel activiteiten naast mijn studie ontplooi. Vorig jaar werkte ik 
twee dagen in de week als student-assistent. Nu combineer ik een bestuursfunctie bij de studievereniging met 
werk voor De Belastingwinkel. We helpen vooral de minder vermogende bewoners van Rotterdam met hun be-
lastingzaken. Vaak is het verzamelen van basale informatie al een hele opgaaf. Cliënten begrijpen vaak niet wat 
de belastingdienst van hen vraagt. Door dit soort dingen naast mijn studie te doen, loop ik wel wat vertraging 
op. Maar op die manier vorm ik me meer dan alleen met leerstof. Met die vertraging kan ik goed leven, aange-
zien ik nog vrij jong ben.”

En dan wil je er nog iets bij gaan doen? “Klopt. Ik heb me kandidaat gesteld voor de Universiteitsraad. Mijn 
voornaamste kritiekpunt betreft het te ver doorgevoerde blokkensysteem. Het heeft geleid tot meer tentamenpe-
riodes en meer verplichte practica, met het oog op het verhogen van het studierendement. Maar het leidt er ook 
toe dat het veel moeilijker is geworden om activiteiten buiten je studie te plannen, zoals grote evenementen of 
bestuursfuncties. Daar zou ik graag iets aan willen veranderen. En ik wil meer aandacht voor de voorzieningen 
voor studenten. Denk daarbij aan meer horeca en gunstiger openingstijden. Dus stem op mij, als je iets ziet in 
die punten.”    

Bart van Mervennée, vierdejaars fiscale economie
Leeftijd: 21 jaar
Geboorteplaats: Gouda
Woonplaats: Rotterdam       tekst en fotografie Ronald van den Heerik

O wat fijn… 
om student te zijn
Wij zijn allemaal studenten die proberen hun 
bul te halen. Dat lijkt een dooddoener, maar 
hoe zijn we eigenlijk op het idee gekomen om 
te gaan studeren? Waarom willen wij zo graag 
student zijn? Het is onmogelijk om deze vragen 
kort te beantwoorden. 
Allereerst zijn er duizenden studenten die 
allemaal zo hun eigen redenen hebben. Zo 
willen sommigen hun kennis op een bepaald 
gebied verdiepen, anderen hopen op een baan 
waarmee veel geld valt te verdienen. Weer 
anderen zijn gaan studeren onder druk van hun 
omgeving, ouders of de arbeidsmarkt. En er 
zijn studenten die een bul willen halen, omdat 
die de sociale status vergroot.  Desalniettemin 
beweren de meesten dat ze studeren om ken-
nis te vergaren. in ieder geval zijn we er bijna 
allemaal trots op dat we student zijn. Althans, 
dat beweren we desgevraagd. We doen allemaal 
wat we willen en waarvan we denken wat het 
beste voor ons is. 
Maar één ding valt me toch op wanneer ik mijn 
gemotiveerde en gepassioneerde medestuden-
ten overzie: hoe leuk wij onze studie ook vinden, 
we klagen altijd. Kent één van jullie ook maar 
één studiegenoot die het grootste deel van de 
tijd tevreden is over zijn studie? Ik niet. Hoe vaak 
hebben jullie medestudenten gelukzalig in de 
hal zien staan na een examen? Ik geen één. 
Ik kan het statistisch niet bewijzen, maar ik 
weet zeker dat bijna alle studenten – dus zelfs 
diegenen die beweren honderd procent blij te 
zijn dat ze student zijn – meer negatieve ge-
voelens hebben over hun studie, dan positieve. 
Wij móeten gewoon ergens ontevreden over 
zijn. Het maakt niet uit waarover: docenten, 
programma, boeken, huiswerk, opdrachten, 
deadlines, vroeg opstaan voor een ochtendcol-
lege, werken in groepjes enzovoorts. 
In het eerste jaar zijn we ontevreden over de 
vakken die nodig zijn om een globale indruk 
te krijgen van ons vakgebied. In het tweede 
en derde jaar balen we van de gecompliceerde 
specialistische onderwerpen die we krijgen 
voorgeschoteld. En eenmaal bezig met onze 
master, klagen we over het gebrek aan tijd om 
een scriptie te schrijven. 
Kortom, klagen over de studie hoort er gewoon 
bij; en dat niet alleen, het is gewoon lekker. Het 
is een van de redenen waarom het zo heerlijk is 
om student te zijn.                           Vytautas Serys 
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