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Binnenkort staan er Portakabins 
bij de hoofdingang van Hogeschool 
Leiden. Samen zullen ze goed zijn 
voor 500 m2 extra onderwijsruimte. 
Want de hogeschool is, ondanks de 
uitbreiding uit 2003, alweer te klein 
om alle studenten te herbergen. En 
de verwachting is dat de aantallen 
alleen maar groter worden. De laatste 
berekeningen voorspellen dat er in 

2010 zo’n 7200 studenten in Leiden 
gehuisvest moeten worden. Tijd voor 
nieuwbouw dus, deze keer aan de 
achterzijde van het bestaande gebouw. 
Ondertussen wordt gestaag doorgewerkt 
aan een nieuw gebouw voor Pabo 
Thomas More. Als alles volgens plan 
gaat, zal de nieuwbouw in Leiden 
halverwege 2009 en in Rotterdam 
begin 2010 in gebruik genomen 

worden. Zeker is dat de gebouwen 
helemaal tegemoet zullen komen aan 
de eisen en de wensen van het huidige 
onderwijs. Klassieke leslokalen worden 
vervangen door leerpleinen met 
studentenwerkplekken en ruimtes van 
verschillende afmetingen waar dertig, 
vijftien of vijf studenten les krijgen of 
zelf aan het werk kunnen. Lees meer 
over de bouwplannen van Hogeschool 
Leiden op pagina twee.

Nieuwbouw in Leiden en Rotterdam

Klassiek leslokaal 
behoort tot verleden

Nieuwbouw Rotterdam: een functioneel ontwerp met ruimte voor twee 

scholen én woningen voor starters en ouderen

Nieuwbouw Leiden: golvende lijnen en terugspringend  

metselwerk geven de gevel een speels effect

1juni 2007 Hogeschool Leiden



Hogeschool Leiden breidt uit

Kopen, slopen, bouwen
Pabo Thomas More in Rotterdam is 
ideaal gelegen. Het Centraal Station is 
op loopafstand en ook met de auto is de 
school goed bereikbaar. Waarom dan 
nieuwbouw? Omdat het vijfenveertig 
jaar oude gebouw aan een grondige 
opknapbeurt toe is. “En als je gaat 
renoveren, moet je tijdelijk uitwijken 
naar een andere plek, met als mogelijk 
gevolg dat je studenten kwijtraakt”, 
legt Frans Wulffers uit. “Daarom 
hebben we gezocht naar een plek 
voor nieuwbouw in de buurt.” En die 
is gevonden: samen met drie andere 
partijen gaat Hogeschool Leiden het 
even verderop gelegen stadsdeelkantoor, 
dat al jaren leeg staat, kopen en 
slopen. Zoals bekend loopt het project 
al jaren, maar nu zijn de plannen voor 
de nieuwbouw in een vergevorderd 
stadium.

Vraag je hem het nieuwbouwproject in 
Rotterdam in een woord te beschrijven, 
dan kiest Wulffers ‘ingewikkeld’. 
Alleen al de planontwikkeling, 
met vier partijen, was complex. 
Maar het resultaat is verrassend. 
De begane grond en de eerste 
twee verdiepingen worden straks 
ingenomen door Pabo Thomas More 
aan de ene en het Wolfert College, 

voor openbaar voortgezet onderwijs, 
aan de andere kant. Daarbovenop 
komen 133 starterswoningen van 
woningcorporatie Stadswonen en 
negentig ouderenwoningen van Stichting 
Ouderenhuisvesting Rotterdam. Met in 
het midden een fantastische binnentuin 
voor de bewoners. In de ontwerpfase 
moest rekening worden gehouden 
met onder andere een aanvliegroute 
van vleermuizen die langs het nieuwe 
gebouw loopt, asbest dat in het gebouw 
blijkt te zitten, bomen die verplant 
moeten worden, de trage molens van 
de bureaucratie én een artikel 19 
procedure omdat het project niet strookt 
met het huidige bestemmingsplan. 
Wulffers vat het kort samen: “Je kunt 
het zo gek niet bedenken of we lopen 
ertegenaan. Maar als de nieuwbouw 
straks gereed is, staat er wel een 
gebouw waar Pabo Thomas More weer 
jaren mee vooruit kan.”

Verhuizingen en verbouwingen
Hogeschool Leiden barst uit zijn 
voegen en er komen alleen maar meer 
studenten. Maar liefst 12.500 m2 
komt er daarom aan de achterzijde bij. 
De uiterlijke vorm en de constructie 
staan vast. Dat geldt ook voor de 
tweede aula, de extra collegezaal en de 
gymzaal die er komen. De rest van de 

plattegronden wordt nu, in overleg met 
de clusters, aangepast en verfijnd. Een 
boeiend traject, aldus Wulffers, want de 
ontwikkelingen in het onderwijs vragen 
om nieuwe oplossingen. Wulffers: “De 
werkvormen zijn veranderd, en dat zie 
je terug in de nieuwbouw. Er is minder 
behoefte aan klassieke leslokalen. Neem 
bijvoorbeeld het cluster Techniek. Zij 
willen graag een leerplein, een enorme 
open ruimte met studentwerkplekken, 
met daarnaast ook plekken waar rustig 
gewerkt kan worden.

De eerste plannen zijn vorig jaar zomer 
gemaakt en de bouw begint in november. 
Dat is snel, zeker in vergelijking met 
de nieuwbouw in Rotterdam. “Maar de 
omstandigheden hier zijn totaal anders”, 
vertelt Wulffers. “In Leiden neemt één 
partij, het CvB, de beslissingen, we 
bouwen binnen het bestemmingsplan en 
we blijven binnen de erfgrenzen.” Wel 
waarschuwt hij voor de onvermijdelijke 
overlast die de bouwactiviteiten met 
zich mee zullen brengen. En er zal heel 
wat verhuisd worden. “We zijn nu in 
onderhandeling met de universiteit over 
het oude pathologiegebouw dat we met 
ingang van het nieuwe studiejaar als 
tijdelijke huisvesting willen gebruiken.” 
Als de uitbreiding straks klaar is, is de 
onrust nog niet voorbij. Wulffers: “Dan 
gaan opleidingen verhuizen en wordt 
het huidige gebouw op de nodige punten 
aangepast. Dat speelt in 2009. Gelukkig 
hebben we dan nog niet de ruim 7200 
studenten die voorspeld zijn!”

Verouderde huisvesting en toenemende studentenaantallen dwingen de hogeschool tot 
bouwen. Nog dit jaar moeten in Leiden en Rotterdam de eerste heipalen de grond in gaan. 
Frans Wulffers, directeur Huisvesting en Facilitaire diensten, over twee verschillende 
nieuwbouwprojecten binnen één school.

(Vervolg van voorpagina)

HBO-V sluit partnership in Tanzania
Op 20 maart 2007 sloten de 
opleidingen Verpleegkunde van 
Hogeschool Leiden en het Kilimanjaro 
Christian Medical College in Moshi 
(Noord-Tanzania) een partnership. 
Professor E.M Kessi van het 
Kilimanjaro Christian Medical College 
en Aart Rietveld, hoofd afdeling 
Verpleegkunde van Hogeschool 
Leiden, bekrachtigden de officiële 
samenwerking met de ondertekening 
van een samenwerkingsovereenkomst. 
Deze staat overigens niet op 
zichzelf. Al tien jaar smeedt de 
opleiding Verpleegkunde binnen 
én buiten Europa intensieve 

samenwerkingsverbanden met 
verwante opleidingen. De partnerships 
slaan bruggen tussen Nederlandse 
en buitenlandse opleidingen 
Verpleegkunde. De samenwerking 
beoogt het uitwisselen van kennis en 
ervaring, en studenten krijgen hierdoor 
steeds meer keuzemogelijkheden voor 
een stage in het buitenland. In het 
kader van de samenwerking met het 
Kilimanjaro Christian Medical College 
zal Annet Scherpennisse, docente van 
het cluster Management en Bedrijf, 
deze zomer afreizen naar Tanzania. 
Scherpenisse gaat in Moshi een 
managementtraining verzorgen.
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Ondernemen

Vouwhulp moet regionale  
zorgmarkt veroveren

Wie is het brein achter de  
VouwVriend?
“De marketingspecialist van onze onder-
neming, Dennis Berens, liep op een 
internetsite tegen een commercial van 
een bekend T-shirtmerk aan. Hierin is de 
buitenlandse, kartonnen voorloper van 
‘onze’ VouwVriend te zien. Eigenlijk is 
onze kunststofuitvoering dus een verbe-
terde versie van een bestaand product. 
Via marktonderzoek zijn we er in een 
later stadium achter gekomen dat een 
soortgelijke uitvoering van kunststof al in 
Amerika verkrijgbaar is. Helemaal uniek 
is het idee daarom niet, maar de markt in 
Nederland ligt nog volledig open.”
 
Jullie presenteerden de Vouw-
Vriend op de Huishoudbeurs. 
Mikken jullie met het product op 
de Nederlandse huisvrouw?
“De beursbezoekers waren erg enthou-
siast over ons product. Kledingvouwen 
gaat veel nauwkeuriger en het levert 
tijdsbesparing op. Bovendien kun je de 
kleding hoger opstapelen waardoor je 
kastruimte overhoudt. Met deze argu-
menten in het achterhoofd bedachten we 
de VouwVriend oorspronkelijk voor de 
Nederlandse huisvrouw of huisman. Uit-
eindelijk hebben we ervoor gekozen om 
ons op een specifieke doelgroep te rich-
ten. De VouwVriend bleek met name bij 
ouderen en mindervaliden aan te slaan. 
Het belang voor deze groep gaat verder 
dan alleen gemak en tijdsbesparing.  
De VouwVriend is voor hen een hulpmid-
del. Ons eigen marktonderzoek wees ook 

uit dat er in de zorg, van zieken- tot ver-
pleeghuizen, veel potentiële vraag ligt.”

In hoeverre benadert jullie eigen 
onderneming de realiteit? 
“Net als ieder commercieel bedrijf 
probeert ActaComodo geld te gene-
reren, winst te maken. Bovendien 
hebben we een professioneel onder-
nemingplan opgesteld en komen we 
met een halfjaarverslag. Ook leggen 
wij op de aandeelhoudersvergadering 
verantwoording af aan onze aandeel-
houders. We hebben er op dit moment 
zo’n honderd. Zij hebben zich voor een 
bedrag van vijftien euro per persoon 
ingekocht. Onder de aandeelhouders 
bevinden zich studenten, docenten en 
kennissen. Ook een aantal professionals 
uit het bedrijfsleven behoort tot onze 
aandeelhouders.”

Is het mogelijk om met de verkoop 
van deze nieuwe uitvinding een 
jaar collegegeld te bekostigen?
“Was het maar waar! Gelukkig heeft de 
hogeschool een bedrag gesponsord. Het 
ziet er daardoor naar uit dat we in ieder 
geval quitte gaan spelen. Misschien hou-
den we er zelfs een klein bedrag aan over. 
Omdat we nauwelijks winstmarge hebben 
ingebouwd, is het niet mogelijk om er rijk 
van te worden. Bovendien moet je ook 
geld reserveren voor het opzetten van een 
eigen website en maak je de nodige reis-
kosten. Geld is gelukkig niet onze belang-
rijkste drijfveer. De ervaring die je opdoet 
met het starten en uitbouwen van een 
eigen onderneming is veel meer waard.”

Zelf een VouwVriend bestellen voor 
naast de kledingkast of wasmachine? 
Kijk op www.vouwvriend.nl.

Kyra Scholtens studeert Personeel en Arbeid (vierdejaars) en ontwikkelde met negen medestudenten een kledingvouwer: de 
VouwVriend. Kyra staat als directeur aan het hoofd van hun eigen onderneming ActaComodo. De komende maanden brengen de 
studenten hun product onder de aandacht bij regionale zorginstellingen.

De Japanse delegatie die op 12 maart 
de hogeschool bezocht, wilde alles 
weten over de opleiding voor leraren in 
het gezondheidszorgonderwijs en het 
welzijnswerk. Wat is de opleidingsroute 
van een docent voor dit type onderwijs, 
hoe is de opleiding opgezet en hoe wordt 
er geleerd? In Japan bestaat namelijk 
geen specifieke lerarenopleiding voor 
het beroepsonderwijs. Daar worden 
ze ‘on the job’ getraind door een 

ervaren professional. De gasten, 
allen zelf docent of professor aan een 
hogeschool of universiteit binnen het 
domein ‘Social Work and Welfare’, 
waren vooral geïnteresseerd in de 
vraaggerichte leertrajecten en de 
didactische werkvormen gericht op 
het zelfsturend leren. Ook het werken 
met EVC-procedures is geen dagelijkse 
praktijk in het Japanse onderwijs. Het 
bezoek leidde in ieder geval tot de 

Lerarenopleiding Gz&W ontvangt Japan
Hoe doen jullie dat? toezegging dat docenten en studenten 

uit Leiden altijd welkom zijn in Tokyo. 
Leuk voor een stage!
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Via je mobieltje een historische stadswandeling uitstippelen en met een sms’je 
marathonlopers live aanmoedigen. Nog spectaculairder is een robothondje dat zijn 
‘baasje’ continu in de gaten houdt. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe concreet de 
projecten van Free Discovery zijn.

Wandelen in het Leiden van  
Linnaeus 
Studenten van Hogeschool Leiden 
hebben met het bedrijfsleven een 
interactieve wandelroute ontwikkeld. 
Bezoekers kunnen nu het Leiden 
van Linnaeus ontdekken met behulp 
van een mobiele telefoon of pda. De 
wandeling voert langs historische 
bezienswaardigheden uit de tijd van 
Linnaeus, de beroemde Zweedse 
bioloog die in de achttiende eeuw 
enige tijd in Leiden verbleef. Via 
reclameboodschappen op de telefoon 
of pda kunnen ondernemers de 
wandelaars op de hoogte brengen van 
hun aanbiedingen. De mogelijkheden 
zijn legio: van koffie met appelgebak in 
het café op de hoek tot de uitverkoop 
in een kledingzaak.

High Tech Leiden Marathon 
Dit jaar konden supporters voor het 
eerst de lopers van de Leidse Marathon 
(10 juni) live volgen op een groot 
scherm. Ook konden ze deelnemers een 
aanmoedigende sms sturen die meteen op 
het scherm verscheen. En alsof dat nog 
niet mooi genoeg was, stroomden ook 
tussen- en eindtijden van de lopers (op 
verzoek) binnen via de mobiele telefoons 
van bezoekers. Om dit alles technisch 
mogelijk te maken waren verschillende 
vormen van draadloze communicatie 
samengevoegd: sms, gps en draadloos 
internet. Wireless Leiden zorgde voor 
het draadloze netwerk dat nodig is 
om alle data te versturen. Studenten 
van Hogeschool Leiden maakten de 
applicatie die alle techniek aan elkaar 
knoopt en een plan voor de opstelling van 
de camera’s. Daarnaast ontwikkelden zij 
een programma voor de sms-service.

Langer thuis wonen met robothondje
In april startte Free Discovery, in 
samenwerking met Living Lab, een project 
om Aibo te introduceren in de zorg. Aibo, 
Japans voor vriendje, is een robothondje. 
Het ‘hondje’ wordt ingezet om mensen 
langer thuis te laten wonen. Aibo loopt 
door huis en houdt de bewoner nauwlettend 
in de gaten. Het hondje kan een foto 
maken van onverwachte bewegingen, zoals 
vallen, en dit doorsturen naar familie of 
thuiszorg. Bovendien kan Aibo alarm slaan 
als zijn ‘baasje’ vergeten is medicijnen 
in te nemen. Maar Aibo reageert ook als 
je hem roept, geeft kopjes en kan een 
spelletje schaak met je spelen. In het 
project werken informaticastudenten en 
studenten uit het cluster Verpleegkunde en 
Zorg samen. In juni is de eerste testfase. 
Dan wordt Aibo, in samenwerking met 
Thuiszorg Groot Rijnland, bij verschillende 
ouderen, onder wie dementerenden, thuis 
ingezet. In deze eerste fase wordt vooral 
onderzocht of deelnemers het hondje 
accepteren. Daarnaast wordt gekeken of 
Aibo als gezelschapsdier de eenzaamheid 
kan tegengaan.

Free Discovery timmert aan de weg

Gratis mobiel  
bellen en sms’en
Is je mobiele telefoon een flinke 
kostenpost? Let dan even op. 
Hogeschool Leiden heeft een 
overeenkomst gesloten met de wireless 
circle. Via dit mobiele studentennetwerk 
kunnen studenten van de hogeschool 
onderling gratis bellen en sms’en. Dit 
speciale abonnement kenmerkt zich 
daarnaast door lage maandelijkse 
kosten (vanaf € 3,50) met gunstige 
tarieven, gratis voicemail en een grote 
keuze uit mobieltjes. Bovendien kan 
iedere deelnemer aan de wireless circle 
twee niet-studenten introduceren. 

Zodat je met nog meer mensen 
gratis kunt bellen en sms’en! Naast 
mobiele telefonie heeft wireless 
circle ook laptopaanbiedingen en 
draadloos breedbandinternet met 
een landelijke dekking. Sluit je nu 
een telefoonabonnement af, dan 
is dat het eerste half jaar gratis. 
Deze aanbieding geldt alleen als 
je er ook een belbundel bij neemt 
én dit artikeltje meestuurt met het 
contract. Geïnteresseerd? Surf naar 
www.wirelesscircle.nl. Je huidige 
nummer kun je gewoon behouden.

Wat is Free 
Discovery
Free Discovery is een samenwerking van Hoge-
school Leiden en een aantal bedrijven en instel-
lingen uit de regio. Hogeschool Leiden ontwik-
kelt draadloze communicatietechnologieën voor 
ondernemers in samenwerking met Wireless 
Leiden, het gratis draadloze netwerk in de 
regio. Andere betrokken partijen zijn AniWI 
BV, Syntens, ICT Academie Leiden, bv.leiden.
nl en Cetim. Het ontwikkelen van nieuwe toe-
passingen van draadloze communicatie kan 
voor elke ondernemer interessant zijn. Huidige 
projecten vinden plaats in de toeristische, cul-
turele en horecasector maar ook in de instal-
latiebranche. De projecten van Free Discovery 
laten de komende tijd nog meer resultaten zien! 
Nieuwsgierig? Kijk op www.freediscovery.nl.
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U bent sinds kort lector,  
bevalt het?
“Het bevalt uitstekend! Ik ben sinds 
februari als lector Innovatieve Mole-
culaire Diagnostiek aan de hogeschool 
verbonden, gedetacheerd vanuit het 
Erasmus MC in Rotterdam. Het leuke 
aan deze functie is de omgang met men-
sen. Ik ben een regelneef en dat komt 
hier goed van pas. Je moet onderzoek 
acquireren, mensen aansturen en je net-
werk benutten. Kortom, communicatie 
is belangrijk en in zo’n functie voel ik 
me thuis. Ik werk twintig uur als lector, 
maar in de praktijk stop ik er meer tijd 
in. De andere helft van mijn werkweek 
ben ik hoofd van het moleculair diagnos-
tisch laboratorium van de afdeling Medi-
sche Microbiologie en Infectieziekten in 
het Erasmus MC.”

Wat is moleculaire diagnostiek?
“Moleculaire diagnostiek is een manier 
om aan te tonen welke genen de unieke 
eigenschappen van een organisme bepa-
len. Daarvoor wordt moleculaire biologie 
gebruikt. Hiermee bestuderen we proces-
sen die plaatsvinden in moleculen, het 
kleinst mogelijke functionele niveau. Op 
deze manier is het mogelijk om de unie-
ke DNA-codes van ziekteverwekkers te 
kraken. Bepaalde bacteriën zijn vanwege 
hun trage groei niet of nauwelijks op de 
klassieke manier te kweken. Moleculaire 
biologie werkt dan veel praktischer en 
het onderzoek gaat sneller.”

Wat doet een lector precies?
“Ik ben een soort spin in het web, 
iemand die de schakel vormt tussen het 
onderwijs op Hogeschool Leiden en de 
praktijk van alledag. Omdat ik in Rot-
terdam met beide benen in het vak sta, 
kan de hogeschool profiteren van mijn 
netwerk. Ik zorg ervoor dat docenten 
uit mijn kenniskring toegepast onder-
zoek kunnen doen, om hun bevindingen 
vervolgens door te geven aan studenten. 
Ik maak de plannen en coördineer de 
onderzoeken. Studenten kunnen bij mij 
terecht voor vragen over onderzoek doen 
binnen het vakgebied en ik sta ze met 
raad en daad bij als ze in hun vierde jaar 
praktijkervaring moeten opdoen. Verder 
probeer ik gastdocenten voor interes-
sante onderwerpen te vinden.”  

Gaat u Hogeschool Leiden op de 
moleculaire kaart zetten?
“Het is de bedoeling om in september de 
deuren van het zogenaamde TOPlab te 
openen voor mijn kenniskring en studen-
ten. Dat is een nieuw, specialistisch labo-
ratorium met moleculaire diagnostiek als 
specialisme. Dit lab moet als uithang-
bord voor Hogeschool Leiden dienen, 
een soort ‘science center’ dat nieuwe 
diagnostische technieken ontwikkelt. Een 
van de speerpunten wordt het onderzoek 
naar ziekteverwekkers in luchtwegen, 
bijvoorbeeld de veroorzakers van kink-
hoest of de veteranenziekte. De voorbe-

Een spin in het web die  
mensen motiveert
Lector Willem van Leeuwen (53) gaat in Leiden het vakgebied Innovatieve Moleculaire 
Diagnostiek op de kaart zetten. Een TOPlab voor moleculaire microbiologie openen is 
zijn eerste doel. Daarmee komt meteen zijn ultieme uitdaging in zicht: de ontwikkeling 
van een masteropleiding binnen Hogeschool Leiden.

reidings- en inrichtingsfase van het lab 
heb ik bijna afgerond. Ik ben blij dat de 
hogeschool in zaken als onderzoekslabo-
ratoria investeert. Dit is ook een prima 
voorbeeld van de meerwaarde die ik als 
lector voor de school kan hebben.” 

Heeft u een ultieme uitdaging 
binnen uw lectoraat?
“Het ontwikkelen van een masteroplei-
ding moleculair diagnostisch onderzoek. 
Een studie op universiteitsniveau dus, 
maar dan binnen de muren van  
Hogeschool Leiden. Specialistische oplei-
dingen van dit niveau op hogescholen 
worden nog niet gesubsidieerd, maar 
minister Plasterk is daar wel mee bezig. 
Gelukkig maar, want hoewel het goed 
zou zijn dat Hogeschool Leiden zich bre-
der profileert, is het ook erg kostbaar.” 
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Roleplaying is mateloos populair onder jongeren. Kruip in de huid van een karakter of je alter ego en begin een nieuw leven op 
internet. Ook filmpjes doen het goed, op sites als YouTube. Waarom zou je dit soort technieken niet gebruiken in het onderwijs? Dat 
vragen ze zich ook af binnen E-merge, een samenwerkingsverband van diverse hogescholen en universiteiten die het gebruik van ICT 
willen stimuleren. Hogeschool Leiden is een van de deelnemers. Een greep uit de lopende projecten op het gebied van onderwijs en 
technische infrastructuur. 

Slimmer en leuker onderwijs maken met ICT

Cyberdam
Wat is het? Cyberdam is een virtuele stad, die je kunt 

gebruiken voor simulaties: rollenspelen die studenten als 

opdracht moeten uitvoeren.

Hoe? Een voorbeeld: een klant heeft een scooter gekocht bij 

de motorwinkel, is ontevreden en op zijn klacht wordt niet 

goed gereageerd. De opdracht voor studenten HBO Rechten is: 

los dit conflict op. In dit spel kunnen studenten en de docent 

verschillende rollen aannemen, zoals de koper, de winkelier en 

een mediator bijvoorbeeld. De docent kan studenten volgen en 

coachen.
Nut? Een dergelijk spel is leerzaam, op een leukere en 

speelsere manier dan op papier.

Voor wie? Omdat Cyberdam alles heeft wat een echte stad 

ook heeft, zijn voor uiteenlopende opleidingen simulaties te 

bedenken. Uitgebreide technische kennis is niet vereist, wel is 

het belangrijk om de rollen goed uit te denken.

Meer weten? Kijk op www.cyberdam.nl voor een demo.

Ideeën, meedoen? Neem contact op met Joke Bruining,  

071-5188 397.

Gaming
Doel? We willen de kloof dichten tussen entertainment 

en educatie. Vaak zijn de onderwijsgames niet meer dan 

een veredelde Excel sheet. In schril contrast dus met de 

levensechte werelden van ‘the Sims’ enzo.

Dus? We bouwen een roleplaying managementgame in een 

3D-omgeving. De spelers kunnen dingen doen in hun eigen 

kantoor of in de boardroom, maar kunnen ook naar de bank 

voor een lening, naar een businessschool voor theoretische 

ondersteuning of naar het café. Uitgangspunten zijn: ‘what do 

managers really do’ en ‘how do customers really behave’.

Hoe werkt het? Er zijn drie rollen: algemeen, financieel en 

marketingdirecteur. Zij moeten samen een opdracht uitvoeren. 

Bijvoorbeeld een product op de markt brengen.

Voordelen? Het is niet saai, je doet niet alleen kennis op, 

maar leert ook vergaderen en presenteren. Je kunt integraal 

toetsen. Kortom: een ideale manier van leren.

Hoe maken jullie de game? Met studenten! Tot nu toe zijn 

er studenten Commerciële Economie, Communicatie en 

Informatica bij betrokken.

Meer weten? Neem contact op met Marc Eckhart,  

071-5188 493. Of kijk op www.e-merge.nu.

Competentiegericht toetsen
Wat houdt het in? We kijken hoe we het toetsen van 
competenties kunnen ondersteunen met ICT. Zo moesten de 
scores van vaardigheidstoetsen bij Fysiotherapie tot nu toe 
per student handmatig ingevoerd worden in de computer. Nu 
hebben we een ‘template’ ontwikkeld waarmee automatische 
digitale verwerking mogelijk is.Hoe werkt dat? De examinator heeft een palmtop waarin 
hij tijdens de toets scores invoert. Deze worden automatisch 
verwerkt.
Nut? Het is veel minder werk en het risico op fouten 
vermindert. Het programma geeft een seintje als je vergeet 
een score in te vullen.En nu? In juni gaan we testen. Daarna zou het systeem ook 
gebruikt kunnen worden voor andere toetsen. Eigenlijk voor 
allerlei soorten situaties, bijvoorbeeld in peer reviews of 
beoordelingen van beroepsreële situaties. Dus docenten kunnen 
het gebruiken, studenten onderling, of een stagebegeleider die 
een praktijksituatie beoordeelt.Meer weten? Neem contact op met Tijmen Koet,  071-5188 644. Of kijk op www.e-merge.nu.
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Slimmer en leuker onderwijs maken met ICT
E-portfolio
Wat houdt het in? We hebben een zogenoemde Community of 

Practice (CoP) ingericht om kennis en ervaring uit te wisselen 

over het gebruik van e-portfolio’s. Doel: de invoering en het 

gebruik van deze digitale portfolio’s ondersteunen.

Wat vind je daar? Er zijn onder meer de resultaten te 

vinden van een onderzoek naar de succesfactoren en een 

inventarisatie van het gebruik van e-portfolio’s in het hoger 

onderwijs in Nederland. Maar ook informatie over wat er 

komt kijken bij de implementatie van e-portfolio’s bijvoorbeeld 

en er worden handleidingen en gebruikersscenario’s 

uitgewisseld.
En verder? Binnen onze hogeschool lopen nog een paar 

pilots met het Blackboard Content System (BbCS) en met 

PDP, systemen om digitale portfolio’s bij te houden. Zo is 

het afgelopen jaar het BbCS in gebruik genomen door alle 

derdejaars studenten van de Pabo. Deze pilot wordt binnenkort 

geëvalueerd.
Meer weten? Ook interesse om e-portfolio te proberen? 

Behoefte aan meer informatie, of een presentatie van de 

mogelijkheden? Neem contact op met Riet Monasso,  

071-5188 670.

Quick scan ICTO-niveau
Wat is het? Een instrument om te meten hoe het staat 
met ICT en onderwijs. Met de scan kom je erachter of je 
doelstellingen, beleid en visie helder zijn en of je je organisatie 
daarop hebt ingericht. Heb je maatregelen genomen om 
te bereiken wat je wilt? Uiteindelijk kun je dan ook de 
effectiviteit meten: bijvoorbeeld de tevredenheid van studenten.
Doel? Professionaliseren van ICT en onderwijs. Het gaat 
niet om de toepassing van techniek, maar om de optimale 
aansluiting op de student: hoe die leert, communiceert en 
werkt.
Wat wordt het? Een handzaam product. Een scan die 
eenvoudig en snel inzicht verschaft. Op basis van de 
uitkomsten kun je dan eventueel dieper ingaan op knelpunten.
Voor wie? De scan is toepasbaar op het niveau van 
opleidingen, clusters of instellingen. Ook kan hij fungeren als 
benchmark, bijvoorbeeld tussen opleidingen.
Meer weten? Neem contact op met Hans Wegkamp,  
071-5188 818.

Casting
Wat houdt het in? Bij casting maak je uitzendingen die je niet 

verspreidt via de ether, maar via internet. In dit project maken 

studenten en docenten podcast producties voor internet.
Zoals? Docenten kunnen hoorcolleges opnemen en uitzenden, 
je kunt bij practica experts aan het werk laten zien (denk aan 
Naturalis: wetenschapper ontleedt kikker voor de camera), 
studenten kunnen een klokhuisachtige productie maken over 
een onderwerp en die gebruiken in de klas (Pabo) of breed 
beschikbaar stellen via internet.Voordeel? Studenten kunnen wanneer, waar en waarmee dan 
ook hun college volgen (via computer, mobiele telefoon, Ipod). 
Bovendien: de huidige generatie leest niet maar kijkt. Dit sluit 

aan bij hun manier van informatie opnemen.
Stand van zaken? We zijn bezig met de aanschaf van 
apparatuur (camera’s, servers en dergelijke). Die installeren 
we deze zomer.En dan? Vanaf september gaan de opleidingen Informatica 
& Bio-informatica, Pabo en Communicatie & Commerciële 
Economie aan de slag met podcasting. Docenten kunnen dan 
simpel colleges opnemen, die komen op hun weblog of in 
Blackboard. Studenten kijken en kunnen vragen stellen en 
reageren.
Meer weten? Neem contact op met Erwin te Winkel, ICTO-
innovator cluster Educatie, 071-5188 329. 

E-merge
Het doel van E-merge is om samen kennis en ervaring 
op te doen over ICT en onderwijs, door expertise te 
delen, initiatieven op elkaar te laten aansluiten en krach-
ten te bundelen. De projecten zijn grofweg in te delen in 
twee categorieën: onderwijs en technische infrastructuur. 
Het idee is dat de ontwikkelde snufjes en programma’s 
ook gebruikt kunnen worden door anderen. Hogeschool 
Leiden heeft op diverse manieren profijt getrokken van 
E-merge. Voorbeelden zijn onderzoek naar e-portfolio’s 
in het onderwijs, vormgeving van competentiegerichte 
toetsen en de ‘e-merge e-learning environment’: een 
testomgeving waar het onderwijs pilots kan doen, zoals 
met e-portfolio’s. Meer technisch wordt gewerkt aan 
bijvoorbeeld informatiebeveiliging rond elektronische 
leeromgevingen en verbetering van het identitymanage-
ment. Hierdoor kunnen studenten en medewerkers straks 
met één inlogcode ook bij andere instellingen (zoals de 
Haagse Hogeschool) inloggen op de voor hen relevante 
informatie.

Doe mee! 
Nieuwsgierig geworden of enthousiast over een van de 
projecten? Vragen of ideeën? 
•	 Kijk	op	www.e-merge.nu	om	met	projectleiders	in	

contact te komen.
•	 Of	benader	de	ICTO-innovator	van	het	cluster:	Joke	

Bruining (071-5188 397), Tijmen Koet (071-5188 
644), Erwin te Winkel (071-5188 329) of Bob 
Teunissen(071-5188 330)

•	 Of	neem	contact	op	met	Hans	Wegkamp,	lid	van	de	
stuurgroep van E-merge, 071-5188 818.

Deelname en inbreng zijn altijd welkom.
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Bezoekadres:
Rapenburg 33

Openingstijden:
ma t/m do 08.30 - 16.30 uur

do avond 18.00 - 19.30 uur
vr 08.30 - 12.30 uur 

T (071) 5161718
E info@slswonen.nl 
I www.slswonen.nl

Op kamers
in Leiden?

Je eigen thuis

Bezig met een
interessante

scriptie?
Ding dan mee naar

de Nationale Scriptieprijs, 
die het Parool en 

de Universiteit van Amsterdam 
dit jaar voor de

zeventiende keer uitloven.

De hoofdprijs, 3.500 euro, 
is voor de scriptie die
niet alleen een goed

wetenschappelijk niveau heeft,
maar ook als basis kan dienen

voor een opmerkelijk
journalistiek verhaal. 

De winnende scriptie krijgt, 
net als circa acht

genomineerde werkstukken,
bovendien ruime aandacht 

in Het Parool.

De uiterste inzenddatum is 
1 oktober 2007.

Kijk voor meer info op 
www.parool.nl/nationalescriptieprijs

MEER DAN STUDIEBOEKEN ALLEEN!

ALTIJD EEN REDEN
OM BINNEN TE LOPEN:

�STUDIEBOEKEN VOOR
ALLE HSL-OPLEIDINGEN

�ATELIERMATERIALEN

�LABORATORIUMARTIKELEN

�DIVERSE KANTOORARTIKELEN

�KOPIËREN EN PRINTEN

Bezoek onze website:

WWW.HLBOOKSHOP.COM
HL Bookshop is gevestigd in de Hogeschool Leiden

071- 518 87 89
hsleiden@hlbookshop.nl

juni 2007Hogeschool Leiden8



Alumni Time in 
de prijzen
De tijden van weleer gaan herleven voor oud-studenten van Hogeschool Leiden: 
Alumni Time, een blad voor afgestudeerde studenten, won de bladenwedstrijd van 
de hogeschool. Het tijdschrift is gemaakt door Stephanie Betcke, eerstejaarsstudent 
Communicatie, en vier medestudenten en gaat ook echt verschijnen. 

“De opdracht was: maak een 
bedrijfsblad, een leerlingenblad of 
een alumniblad. Wij kozen voor 
een alumniblad voor afgestudeerde 
studenten Communicatie en 
Commerciële Economie. We wilden 
liever geen studentenblad maken omdat 
je dan te veel leunt op wat je zelf leuk 
vindt. Terwijl je je bij een alumniblad 
echt moet verplaatsen in de doelgroep. 
Het doel van het blad is afgestudeerden 
te informeren, een band te laten houden 
met de opleiding én te entertainen. Zo 
staan er bijvoorbeeld ‘wist je datjes’ 
in en interviews met docenten, maar 

ook nieuws over de hogeschool en 
een verslag van de Leidse dag van de 
communicatie. Volgens de jury zijn 
wij goed in ons doel geslaagd en is ons 
blad wat uitgebreider dan de andere. 
Daarom hebben we gewonnen. Ik vond 
het erg leuk om te doen. Wel was het 
lastig dat de tentamens en andere 
projecten gewoon bleven doorlopen, 
dus goed plannen was wel nodig. Het 
allerleukste is dat het blad ook echt 
gaat uitkomen. We maken in december 
zelfs een tweede nummer. Of het blad 
daarna nog blijft verschijnen is niet 
duidelijk.”

de mensen die nog wat jaartjes te 
gaan hebben: jullie overleven het wel! 

Voor je het weet is het voorbij en ga 
je het nog missen ook. Dat ik dit nog 
ooit eens zou zeggen, bah wat eng…

Anne van Ekeren

A
nn
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Met lood in mijn schoenen kwam ik 
de eerste schooldag het schoolplein 
opgelopen. Als een dwarse puber liep 
ik scheldend naast mijn schoonzusje: 
dat ik toch echt geen zin had om 
na twee jaar fulltime gewerkt te 
hebben weer naar school te gaan. 
Mijn nieuwe klasgenootjes wilde 
ik al helemaal niet leren kennen, 
ik had namelijk vrienden zat! Dit 
recalcitrante gedrag heb ik welgeteld 
een maand volgehouden. Want na 
een paar wijntjes met mijn nieuwe 
klasgenootjes, kreeg ik een hele 
andere kijk op het schoolleven. 

Ineens had ik zeeën van tijd en een 
halve telefoonlijst aan vrienden erbij. 
Nu ik terugkijk op die vier jaar, besef 
ik dat ik toch behoorlijk wat leuke 
dingen heb meegemaakt. Zo heb ik 
het voor elkaar gekregen om in een 
volle collegazaal plat op mijn gezicht 
te vallen en urenlang de slappe lach 
te hebben om een docent met een iets 
ander accent dan wij gewend zijn. 
Mijn schoonzusje heeft me een dag 
laten rondlopen met een sticker op 
m’n rug waarop stond: ‘Schop me, ik 
ben dik’. 

En natuurlijk de vele tussenuren 
waarin geroddeld, gescholden en 
gelachen werd. Ook minder leuke 

dingen zijn er voorgevallen, zoals het 
overlijden van onze klasgenoot Remy 
Portier. Hem zullen wij zeker niet 
vergeten!

Wanneer ik mijn diploma in ontvangst 
heb genomen, valt er een grote last 
van mijn schouders. Nooit meer naar 
school! Maar tegelijkertijd beangstigt 
dit me toch ook wel een beetje. Wat 
moet ik nu in vredesnaam gaan doen? 

Het vrij onverantwoordelijke leventje 
van een student bevalt me eerlijk 
gezegd wel en ik moet er nu nog 
niet aan denken om weer achter een 
stoffig bureautje te kruipen. Maar bij 
de gedachte aan een nieuwe studie, 
steekt meteen dat dwarse pubergevoel 
weer op. Ach, misschien win ik wel 
de loterij en kan ik nu al beginnen 
aan een leventje rentenieren. Dat 
zou mooi zijn! Helaas niet al te 
realistisch, maar ja... een mens mag 
toch dromen? 

Deze column is misschien iets 
serieuzer dan men gewend is, maar 
wat wil je bij een afscheid? Bij deze 
wil ik de hogeschoolkrant en Carla 
van der Poel, mijn docent Nederlands, 
bedanken voor het mogen schrijven 
van deze columns. Ook wil ik iedereen 
succes wensen met afstuderen en voor 

Vier jaar in vierhonderd woorden
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Het was SPACE op de  
studentenconferentie

Studenten geven hun mening over het onderwijs

De muziek is lounge en relaxed, de lunch overvloedig en smakelijk en de aula stijlvol in zwart-wit. Met andere 
woorden: de ambiance van de SPACE Studentenconferentie is top. Het publieke debat onder leiding van Menno 
Bentveld daagde de studenten uit hun mening over het onderwijs aan de hogeschool te geven. Een impressie van 
verschillende meningen.

Wat verlegen en onwennig kijken ze 
elkaar aan, de deelnemers aan de 
studentenconferentie en de aanwezige 
docenten. Zaten ze net nog rustig te 
luisteren naar cabaretier Ted Griffioen, 
nu is het woord aan hen. Maar 
Menno Bentveld krijgt de studenten 
al snel aan de praat. De meningen 
zijn verdeeld over de eerste stelling, 
Samenwerken binnen het hbo is 
belangrijker dan zelfstandig werken. 
Er zijn studenten die vinden dat het 
vele samenwerken ten koste gaat van 
het individu. Want bij het werken in 
groepjes krijgt ook wie niet goed zijn 
best doet toch een voldoende door de 
inzet van de anderen. 

“Een foute manier van samenwerken 
dus”, meent een ander. En omdat 
je straks ‘in het echt’ zeker in 
teamverband zal moeten werken, 
kun je het maar beter nu vast leren. 
Tijd voor de mening van een docent, 
vindt Bentveld: “Waarom wordt er 
zoveel in groepjes gewerkt?” Omdat 
het bepaalde hbo-competenties helpt 
verwerven. “Maar”, gaat de docent 
verder, “ook de docenten moeten 
nog wennen aan hun nieuwe rol, 
dus de begeleiding moet beter als er 
problemen zijn.” Paul van Maanen, 
uiteraard ook aanwezig bij het 
debat, vult hem aan: “Het hbo leidt 
mensen op voor een beroep en bij 
sommige beroepen is samenwerken 
buitengewoon essentieel.” Al snel 
blijkt dat de mate van samenwerken 

afhankelijk is van de opleiding die 
je volgt. Bij HLO is tachtig procent 
van de studie individueel en twintig 
procent in groepjes. Bij CMV 
daarentegen is dit precies andersom. 
De laatste student die van Bentveld 
het woord krijgt heeft een handige 
tip: “Maak voordat je begint een 
samenwerkingsovereenkomst.”

Stelling twee, Theoretisch onderwijs 
is een goede voorbereiding op de 
praktijksituatie, roept vooral bij de 
pabostudenten reactie op. Zij zouden 

het liefst zien dat de theorie één 
op één aansluit op de stage die ze 
op dat moment lopen. Een gevoelig 
punt, waar Van Maanen op reageert: 
“Studenten zitten op de hogeschool 
om te leren. De methodiek van de pabo 
is om zo snel mogelijk de praktijk 
in te gaan. Scholen mogen dan niet 
verwachten een volwaardige docent 
te hebben.” Over het algemeen zijn 
de aanwezigen het erover eens dat de 
theorie door de praktijk beter blijft 
‘hangen’. Sommigen zouden dan ook 
wel eerder echt op stage willen gaan 
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Dit is SPACE
SPACE café 1: Hbo-niveau en wetenschappelijke oriëntatie
Resultaat: De pabo wil scholen bij onderzoek te betrekken door samen 
onderzoek te verrichten; onderzoek dat de school weer ten goede komt. 
Voordelen: professionalisering van de gehele beroepsgroep én een extra 
uitdaging (talentontwikkeling) voor de vwo-student om voor het hoger 
beroepsonderwijs te kiezen.

SPACE café 2: Studieloopbaanbegeleiding
Resultaat: Studieloopbaanbegeleiding komt op de agenda en wordt niet 
langer als bijproduct beschouwd. Lesson learned: Het is goed om mensen 
bij elkaar te brengen, want de behoefte aan uitwisseling blijkt groot.

Leeskring – Generatie Einstein
Yvonne Philippa gaf een referaat: “De generatie Einstein is de Net 
Generation en bestaat uit digital natives. Dat heeft implicaties voor het 
onderwijs. Wat eist dit van docenten? Vakkennis, passie, expertise en dat 
ze zich goed voorbereiden. Mij lijkt dat niet teveel gevraagd. Als we dan 
ook nog de waarde en betekenis van dat wat we ze willen leren duidelijk 
kunnen maken, dan komt het ook met de authenticiteit wel goed.”

Speeddate
Willem van Gorkum (FD) ging speeddaten: “Ik wil eigenlijk dat alle 
collega’s van de ondersteunende diensten bij elkaar op de werkvloer gaan 
kijken, zoals een speeddate maar dan uitgebreider. Als een vlieg aan 
de wand bij elkaar gaan kijken, onzichtbaar, naar alle facetten van het 
werk. Op die manier kun je wat meer begrip kweken voor wat iemand 
ervaart.”

Hogeschool Leiden werkt voortdurend aan het verbeteren en ontwikkelen 
van aantrekkelijk onderwijs voor de studenten, de docenten en het 
werkveld. De ruimte voor onderwijsontwikkeling wordt SPACE genoemd. 
Meer weten over SPACE en SPACE in gebruik?  
Kijk op www.spaceingebruik.nl.

Waarom ben je hier?

Sander Wassing, Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening: 
“Nu kan ik mijn stem laten horen.”

Chiara van den Berg, Culturele en 
Maatschappelijke Vorming:  
“Over het onderwijs meepraten doe je eigenlijk 
nooit, terwijl ik wel een mening heb.”

Nienke van Geenen, Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening:  
“Ik zit in de opleidingscommissie en ben dus 
sowieso al met het onderwijs bezig.”

Margriet Janszen, Culturele en Maatschappelijke 
Vorming:  
“Mijn studiegenoten hebben de conferentie 
georganiseerd. En de opzet spreekt me aan, heel 
modern, met een snel programma.”

Francien Batenburg, Pabo:  
“Als klassenvertegenwoordiger mag ik niet 
ontbreken.”

en niet pas in het derde jaar. Maar ook 
dat is sterk studieafhankelijk.

De laatste stelling van het 
debat luidt: Competentiegericht 
onderwijs is doe-het-zelfonderwijs. 
Competentiegericht onderwijs valt 
bij niemand slecht, maar er zou wel 
wat meer duidelijkheid van school en 
studiebegeleider mogen zijn. “Het 
voelt een beetje als aanklooien”, legt 
een student uit. Een studente CMV 

vindt dat juist wel meevallen, ze 
heeft net vier jaar Kunstgeschiedenis 
gestudeerd en daar “echt helemaal 
niets geleerd”. Het nieuwe leren moet 
een kans krijgen, daar is iedereen het 
over eens. Of, zoals een docent het 
stelt: “We moeten het nog wat beter 
onder de knie krijgen. Natuurlijk is het 
makkelijk om de leerstof aangereikt te 
krijgen, maar het eist meer als je het 
je zelf eigen maakt. Voor studenten en 
docenten is het uiteindelijk leuker!”

11juni 2007 Hogeschool Leiden



Blackboard:
Meer mogelijkheden en  
veel gebruiksvriendelijker

“Omdat de hogeschool geen intranet 
heeft, wordt Blackboard vaak gebruikt 
voor die functie. De huidige versie is 
daarop niet ingericht, met als gevolg 
dat er een onoverzichtelijk geheel 
ontstaat.” Aan het woord is Joke 
Bruining, trekker van het project ter 
verbetering van Blackboard. “Om 
een aantal de problemen op te lossen 
gaat de hogeschool werken met 
Blackboard Portal. Daarmee ontstaat 
een soort gepersonificeerd intranet. De 

En de  
winnaars zijn…
Voor het zesde opeenvolgende jaar alweer vond op 
vrijdag 13 april het Opdreef volleybaltoernooi plaats. 
Deze keer voor het eerst in het Rijnlands Revalida-
tie Centrum, een fantastische locatie. Er werd flink 
gestreden om de gewilde Opdreef-bokaal. Maar geluk-
kig was er voor alle deelnemers een klein prijsje: een 
leuke gadget waar je je telefoon in kan doen. Een 
geslaagde avond, volgend jaar weer!

portal bevat verschillende websitejes 
(‘portlets’): voor de onderwijscourses, 
voor informatie van personeelszaken, 
voor ict-handleidingen, voor de 
studentenvereniging, et cetera.” Welke 
informatie voor iemand toegankelijk 
is, hangt af van zijn profiel. Zo kunnen 
studenten niet bij de informatie over 
personeelszaken. Maar je kunt ook zelf 
bepalen welke portlets je aan- of uitzet. 
“De TU Delft heeft goede ervaringen 
met Blackboard portal”, geeft Bruining 

aan. “Dat is voor ons een belangrijke 
inspiratiebron.”

Groeimodel
Op dit moment ligt er een ontwerp 
dat wordt getest door studenten en 
medewerkers. In september moeten 
de eerste veranderingen zichtbaar 
worden voor gebruikers. “Het is 
een groeimodel”, legt Bruining uit. 
“We beginnen met herordening van 
de informatie die al op Blackboard 
staat en breiden de portlets steeds 
verder uit. Ook de roosterinformatie 
en de personeelslijsten (nu via infonet 
te zien) komen beschikbaar via 
Blackboard.” De clusterbureaus gaan 
de onderwijscourses administratief 
beheren. Per cluster worden afspraken 
gemaakt en taken toebedeeld, zodat 
iedere course er hetzelfde uitziet. Zo 
kunnen studenten gemakkelijker vinden 
wat ze zoeken. En docenten hoeven zelf 
geen courses meer aan te maken.  

Bruining hoopt dat er een ontwikkeling 
op gang wordt gebracht. “Mensen die 
opmerkingen hebben of goede ideeën 
voor verder verbetering nodig ik uit die 
met ons te delen.” Dat kan via de wiki:  
www.wiki-hsleiden.nl, klik op 
‘Blackboard Portal’. Ook het advies 
waaruit het verbeterproject volgt is hier 
te vinden, onder ‘Blackboard structuur 
en beheer’.

Wie is er blij met Blackboard? Als de digitale leeromgeving ter sprake komt, is niet iedereen even positief. 
Het beheer is bewerkelijk en de informatie vaak slecht te vinden. Interne gegevens, bijvoorbeeld van 
personeelszaken, en informatie voor studenten over onderwijsmodules lopen door elkaar heen. Dat kan veel 
beter, bewijzen de ervaringen van de TU Delft. 
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Studentenzeilrace is  
‘een unieke ervaring’
Van 16 tot en met 22 april nam Team Hogeschool Leiden voor het eerst deel aan 
The Race of the Classics, het grootste zeilevenement voor non-professionals in 
Europa. Teamcaptain en eerstejaarsstudent Fysiotherapie Jessica de Jonge noemt de 
zeilwedstrijd "een unieke ervaring". 

De inzet en het enthousiasme van Team 
Hogeschool Leiden mochten helaas 
niet baten. Al na de eerste etappe kon 
het team geen rol van betekenis meer 
spelen. Volgens Jessica de Jonge was 
dat meer te wijten aan domme pech 
dan aan onervarenheid. “Tijdens de 
eerste nacht op het water ging het mis. 

Terwijl we door de dichte mist voeren 
brak de gaffel, een stok waaraan het 
grootzeil vastzit, doormidden. Het 
grootzeil wordt ook wel ‘de motor van 
een zeilschip’ genoemd. Onze snelheid 
halveerde door het mankement en 
uiteindelijk zijn we, om binnen de 
tijdslimiet te blijven, verder gevaren op 

de ‘echte’ motor. Dit betekende helaas 
directe diskwalificatie.”

Hevig teleurgesteld of extra 
gemotiveerd voor volgend jaar?
“Dat laatste! Binnenkort gaat de 
organisatie van ‘de Rees’, zoals de 
zeilwedstrijd in studentenmond heet, 
alweer van start. Het wordt de twintigste 
jubileumeditie en daar willen we met het 
hele team absoluut bij zijn. De prachtige 
sterrenhemel ’s nachts, de hoge, 
klotsende golven en het harde zwoegen 
op het dek. Iedere keer krijg ik weer 
kippenvel wanneer ik het promotiefilmpje 
op internet terugzie of de foto’s bekijk. 
Ik bekijk het van de positieve kant. 
Lager dan in 2007 zullen we de volgende 
keer in ieder geval niet eindigen.” 

Op maandag 16 april was het VIP-dag op de 

Tecla, de schitterende haringlogger uit 1915 

die is omgebouwd tot comfortabel zeilschip.

Een frisse blik op bedrijfsleven en 
onderwijs in de regio. Daarvoor waren 
ondernemers, vertegenwoordigers van 
overheid en onderwijs, studenten en 
zelfs een groep basisschoolleerlingen 
op 23 mei bij de netwerkbijeenkomst 
van Leerwegen in Rijnland. Elco 
Brinkman, voorzitter van Bouwend 
Nederland, benadrukte in zijn 
openingsspeech het belang van 
de aansluiting van onderwijs op 
bijbehorend vakgebied. Hij schetste de 
enorme behoefte aan arbeidskrachten 
die de huidige bouw- en 
renovatieplannen met zich meebrengen. 
Een probleem dat nog eens versterkt 
wordt door het ‘jobhoppen’ dat ook in 

de bouw steeds gangbaarder wordt. 
Daarna werden drie succesvolle 
initiatieven gepresenteerd, waarbij 
bedrijfsleven en onderwijs elkaar 
ontmoeten. BizWorld is een spel 
dat leerlingen in groep acht van de 
basisschool leert een eigen bedrijf 
op te zetten. Summer School is een 
project van het vmbo, ROC Leiden en 
installatiebedrijf Energiq om leerlingen 
in de zomer een vakantiebaan in de 
techniek aan te bieden en daarmee 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen. 
En Hogeschool Leiden presenteerde 
enkele projecten uit Free Discovery.
Kijk voor meer informatie op  
www.leerwegeninrijnland.nl.

Bedrijfsleven  
ontmoet onderwijs

13juni 2007 Hogeschool Leiden



“Er wordt rekening gehouden met mijn beperkingen”
De 19-jarige Rivka Smit studeert SPH 
en heeft de zeldzame spieraandoening 
SMA. De ziekte brengt volgens haar 
geen studiebelemmeringen met zich 
mee: “De meeste jongeren met een 
arbeidshandicap volgen een aangepaste 
beroepsopleiding op een REA College. 
Tegen het advies van de mytylschool in 
heb ik voor een reguliere hbo-opleiding 
gekozen. Ik heb nog geen moment spijt 
gehad van deze beslissing. De colleges 
volg ik met plezier en medestudenten 
zijn bereidwillig. Ze helpen me ‘s 

ochtends bijvoorbeeld altijd even uit 
mijn jas. Gelukkig mag mijn hond 
mee naar de lessen op school. Hij is 
speciaal getraind in het openen van 
deuren en daarom een grote steun. In 
overleg met studentendecaan Henk van 
der Leeden heb ik voorafgaand aan 
mijn studie besproken welke interesses 
aansloten bij welke opleidingen. Samen 
hebben we vastgesteld dat SPH het 
beste paste bij mijn mogelijkheden en 
belangstelling. Gelukkig is het daar 
niet bij gebleven, ook nu nog wordt er 

rekening gehouden met mijn beperking. 
Tijdens tentamens heb ik recht op 
extra tijd en mag ik schriftelijke 
opgaven mondeling beantwoorden. 
Om colleges te kunnen volgen hoef ik 
bovendien niet buitenom naar de  
Z-vleugel. Dat laatste is belangrijk 
omdat ik door mijn ziekte extra 
vatbaar ben voor longontsteking. 
Ik had niet durven dromen dat de 
overstap van de mytylschool naar de 
hogeschool zo goed zou gaan.”

Beleidsplan voor studenten met een functiebeperking

“Iedereen heeft recht op  
  gelijke studiekansen”
Hogeschool Leiden werkt met het beleidsplan ‘Studeren met een functiebeperking’ aan een betere voorlichting, 
ondersteuning en begeleiding van studenten met een zichtbare of onzichtbare handicap. Geen overbodigheid, zo blijkt uit 
cijfers van het handicap+studie expertisecentrum. Tien procent van alle universiteit- en hogeschoolstudenten heeft een 
functiebeperking. Variërend van dyslexie tot een lichamelijke handicap.

Decaan Henk van der Leeden en zijn 
collega Carla Heerink zijn samen met 
de studieloopbaanbegeleider het eerste 
aanspreekpunt voor studenten met een 
functiebeperking. De studentendecaan 
legt uit dat alle hogescholen en 
universiteiten in een landelijk beleidsplan 
inmiddels hebben afgesproken om 
belemmeringen voor studenten met 
een functiebeperking weg te nemen. 
Een voorbeeld: ieder leslokaal moet 
bereikbaar zijn, ook voor iemand in een 
rolstoel. Van der Leeden: “Hogeschool 
Leiden heeft het landelijke beleidsplan 
uitgewerkt en er een actieplan aan 
gekoppeld. Je kunt er voor zorgen dat 
alle leslokalen voor rolstoelgebruikers 
toegankelijk zijn, wij denken een stap 
verder. Je kunt het roostertechnisch ook 
zo regelen dat rolstoelgebruikers zich 
niet continu naar een andere verdieping 
hoeven te verplaatsen.” 

Onzichtbaar
Van der Leeden wil het onderwerp 
functiebeperking op voorlichtingsdagen 
sterker naar voren brengen. 
“Benadrukken dat er over een 
functiebeperking gepraat mag worden 
en de dialoog stimuleren is belangrijk. 
Vooral studenten met een onzichtbare 
handicap als een psychische stoornis, 
ervaren een drempel om over hun 
beperking te praten. Zij lopen er 
liever niet mee te koop uit angst dat 
er daardoor anders tegen hen wordt 
aangekeken.” Van der Leeden raadt 
alle studenten aan om deze vrees 
overboord te zetten. “Wanneer je een 
beperking hebt, is het verstandig dit 
op school aan te kaarten. Studenten 
met een functiebeperking kunnen 
namelijk in aanmerking komen voor 
speciale regelingen. Verlenging van 
hun beursperiode bij de IB-groep of 

uitspreiding van studieonderdelen 
behoren tot de mogelijkheden.”
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Stel, je komt erachter dat een collega grof sjoemelt met zijn declaraties. Of je bent student en weet iets dat niet 
door de beugel kan. Je wilt het aan de kaak stellen, maar bent bang dat je positie dan in gevaar komt. Dat is 
niet nodig. De hogeschool heeft een regeling die bescherming biedt aan mensen die misstanden melden, het 
zogenoemde klokkenluidersreglement. 

Melder misstanden beschermd

De inhoud van het klokkenluidersregle-
ment is begin dit jaar officieel vastge-
steld in het bestuurlijk overleg tussen 
het CvB en de medezeggenschapsraad. 
“Een kwestie van good governance”, 
legt MR-voorzitter Dennis Hoogervorst 
uit. “Iedere hogeschool moet een der-
gelijke regeling hebben.” De kern ervan 
is dat mensen die weten dat er iets 
gebeurt dat niet door de beugel kan, dit 
kunnen melden met de garantie dat dit 
hun positie niet schaadt. “Een vermoe-
den van een misstand mag ook”, legt 
Hoogervorst uit. “Wel is van belang 
dat er enig bewijs is, of aanwijzingen 
dat het vermoeden klopt. Het moet 
natuurlijk niet om de eerste de beste 
roddel gaan. Je kunt bijvoorbeeld den-
ken aan strafbare feiten, schending van 
de regels binnen de school, gevaar voor 
de gezondheid of het milieu, bewust 
achterhouden of manipuleren van infor-
matie. Ernstige dingen dus.” 

Anoniem?
Melden kan bij de leidinggevende, 
of als het hem of haar betreft, bij 
een hogere manager. En heeft de 
misstand betrekking op het College van 
Bestuur, dan is de Raad van Toezicht 
het aangewezen meldpunt. Anoniem 

melden mag niet. “Daarover hebben 
we discussie gehad tussen de MR 
en het CvB”, vertelt Hoogervorst. 
“Aanvankelijk wilde de MR die 
mogelijkheid wel openstellen. Maar het 
argument van het CvB was: hoe kun je 
iemand beschermen als je de identiteit 
niet kent? De MR heeft er wel op 
aangedrongen dat meldingen niet open 
en bloot hoeven te zijn. Tot op zekere 
hoogte zullen alle gegevens van de 
melder geanonimiseerd worden.”

Ook studenten
Een ander punt dat de MR inbracht 
was de reikwijdte van de regeling. 
“De MR vond dat ook studenten 
gebruik moesten kunnen maken 
van de bescherming. Want ook zij 
kunnen op misstanden stuiten. Ook in 
situaties waarin ze afhankelijk zijn 
van docenten bijvoorbeeld. Gelukkig 
heeft het CvB hiermee ingestemd. Dus 
de klokkenluidersregeling geldt voor 
iedereen.”  
Meer informatie over de regeling (en de 
tekst ervan) is te vinden op Blackboard 
en op www.hsleiden.nl.

De nieuwe MR stelt zich voor
In mei waren de 
verkiezingen voor de 
Medezeggenschapsraad. De 
nieuwe MR bestaat uit de 
volgende leden: 
Studenten: Anouschka 
Borst, Berry Kriesels, 
Daphne Sulkers, Ernestina 
Awuku, Gaby Steba, 
Irma Overes, Kirsten 
Veldhoen, Michelle Boon, 
Patty Zoet.
Personeel: Aart van 
Wingerden, Ami Tolba, 
Dennis Hoogervorst, Jos 
de Klerk, Jurjen van der 
Meij, Nick Borgsteijn, Rob 
Tempelaars, Wessel Klos, 
Wim Heijman.
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Een uitdaging, onvergetelijk, een aanrader. In deze termen praten ze over hun ervaringen in het verre buitenland. 
Marjorie Baldinger deed haar afstudeeronderzoek in China. Sander Houdijk en Frank Looij reisden af naar Zambia 
en Alex Verloop verbleef in Ethiopië.

Afstuderen? Doe je onderzoek in het buitenland!

Superleerzaam en 
soms heftig
Sander Houdijk en Frank Looij stude-
ren Fysiotherapie. Ze kozen de minor 
‘Revalidatie in een internationaal per-
spectief’. Hun afstudeeronderzoek doen 
ze in Zambia. 

Waarom Zambia?
“Wat ons trok was de uitdaging om 
in een andere omgeving te werken en 
om werk te doen dat dankbaar is. Stel 
je voor: in het gebied waar we zitten 
wonen 1,2 miljoen mensen. Er zijn 
hier vier fysiotherapeuten in het zie-
kenhuis en er is er nog eentje voor het 
buitengebied dat zo groot is als heel 
Nederland.” 

Rustig aan en 
bureaucratie
Fysiotherapiestudent Alex Verloop wilde 
hoe dan ook tijdens zijn studie naar het 
buitenland. Hij koos de minor ‘Revali-
datie in een internationaal perspectief’ 
en kwam in Gondar, Ethiopië terecht.

Hoe bevalt Ethiopië?
“Het is heel anders dan ik verwacht 
had. Ethiopië is een apart land binnen 
Afrika, ze hebben een eigen schrift en 
een rijke cultuur. Aan de andere kant 
heerst er ook een typisch Afrikaanse 
sfeer: rustig aan en bureaucratie. Maar 
als je de juiste mensen kent, geldt dat 
niet voor jou.”

Wat doen jullie precies in Zambia?
“Onze onderzoeksvraag is: wat voor 
hulp hebben mensen met een lichame-
lijke beperking nodig in het district 
Kasama? Het Ministry of Health wil 
dit graag weten, om een revalidatie-
programma te kunnen opzetten in die 
regio. Om betrouwbare informatie 
boven water te krijgen doen lokale 
mensen de interviews. Want zouden 
wij vragen welke hulp de mensen wil-
len, staat het antwoord bij voorbaat 
vast: geld. Logisch, blanken zijn 
immers rijk! Wij verwerken de gege-
vens en moeten er straks conclusies 
uit trekken.”

Wat heeft de meeste indruk 
gemaakt?
“In heel Zambia (12 miljoen inwoners) 
is één orthopeed. Hij was twee dagen 

Wat doe je precies?
Ik toets het probleemoplossend ver-
mogen van de fieldworkers in het 
CBR-programma. CBR staat voor 
‘Community Based Rehabilitation’, 
wat inhoudt dat er revalidatie wordt 
geboden buiten het ziekenhuis. Niet 
alleen lichamelijk, ook op het gebied 
van educatie, gelijke rechten en 
bewustwording binnen de gemeen-
schap. De fieldworkers zijn over het 
algemeen leken, die na drie maanden 
cursus aan het werk gaan. Ik breng 
hun probleemoplossend vermogen in 
kaart door middel van observatie, 
gerichte opdrachten en interviews. 
Maar ik zorg ook dat patiënten die uit 
het ziekenhuis worden ontslagen en 
nergens heen kunnen een slaapplaats 

in ‘ons’ ziekenhuis: op dag één heeft hij 
van 7 tot 21 uur patiënten gezien, voor-
al kinderen. De tweede dag van 7 tot 21 
uur operaties uitgevoerd. Onder andere 
op een man die al een paar dagen lag 
te wachten op de gang: na een ver-
keersongeluk lag zijn enkel er compleet 
naast. Heftig! Fantastisch voor ons: we 
mochten met alles meekijken, ook de 
operaties.”

Spijt?
“Nee. We missen onze vriendinnen en 
familie, en een pizza of een lekkere 
bak koffie zou er wel ingaan. Maar 
als je van een uitdaging houdt en je 
kunt afzien van luxe is een stage als 
dit echt een aanrader. Je maakt unieke 
dingen mee, leert een totaal andere cul-
tuur kennen én verbreedt je vakkennis 
enorm. Super leerzaam.”

vinden bij de Missionairies of Charity, 
en ik maak apparaten die al jaren 
‘kapot’ zijn met een druk op de knop 
weer klaar voor gebruik.”

Onvergetelijke dingen?
“Ik maak elke dag wel wat mee. Maar 
er zijn twee patiënten die ik niet snel 
zal vergeten. Een geestelijk gehandi-
capte jongen van veertien die al jaren 
een ketting met slot om zijn enkels 
heeft omdat hij anders wegloopt. Sinds 
zijn vaders dood, praat hij met nie-
mand meer en bestaat zijn leven uit 
zitten, liggen, slapen en wat eten. Daar 
tegenover staat een blind en hyperactief 
meisje. Zij is verschrikkelijk vrolijk, 
druk, eigenwijs en grappig, en heeft 
geen probleem met haar handicap.  
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Afstuderen? Doe je onderzoek in het buitenland!

Pas op voor  
koud water!
Marjorie Baldinger, vierdejaarsstudent 
Communicatie, is net terug uit China. 
Daar heeft ze haar afstudeerproject 
gedaan bij een transportbedrijf. Ze 
onderzocht hoe dit bedrijf zich kan 
profileren op de Europese vrachtwagen-
markt en of een joint venture met een 
Europees bedrijf een goed idee zou zijn.

Hard moeten werken?
“Chinezen werken inderdaad heel 
hard. Gelukkig was het bedrijf waar ik 
onderzoek deed al aardig verwesterd, 
ze waren bijvoorbeeld maar vijf dagen 
per week open. Wel is het heel nor-
maal om tot negen uur door te werken. 

En als er een deadline moet worden 
gehaald, gaan ze rustig tot drie uur ’s 
nachts door. De laatste maand maakte 
ik ook van die lange dagen, maar dat 
was eigenlijk heel gezellig. Om zes uur 
gingen we eerst gezamenlijk eten en 
daarna nog even aan de slag.”

Waarin verschilt China nog meer 
van Nederland?
“Chinezen zijn heel bijgelovig. Veel 
vrouwen in China drinken bijvoorbeeld 
geen koud water omdat ze geloven dat 
je anders niet zwanger kunt worden. Ook 
vertrouwen ze erg op de geneeskrachtige 
werking van kruiden en overal zie je de 
Yin Yang terug, dynamisch evenwicht 
en een basisprincipe van de Chinese 
geneeskunst. Verder is het een heel 
groot en druk land. Er wonen gigantisch 

veel mensen maar het is er wel netjes. 
De grote steden zijn behoorlijk westers 
en de mensen hebben het er vrij goed. 
Maar tweehonderd kilometer verderop 
leven mensen een stap terug in de tijd. 
Daar wonen arme boeren die hun akkers 
bewerken met een os en werktuigen die 
ze zelf hebben gemaakt.”

Hoe was het om daar te zijn?
“Heel leuk. Ik kan het iedereen aanra-
den. De mensen zijn ontzettend aardig. 
Omdat ik blond haar heb kwamen ze 
vaak op me af en raakten me aan. Een 
vrouw vroeg me of mijn haar bij mijn 
geboorte ook al geel was. Mijn moeder 
vindt dat ik trouwens aardig ben ver-
chineest. Ik loop en eet volgens haar als 
een Chinees. Ik heb me daar dan ook 
echt thuis gevoeld.”

Bij de jongen kreeg ik tranen in mijn 
ogen vanwege zijn leed, bij dit meisje 
heb ik gehuild van het lachen!”

Wat mis je het meest?
“Ik ben hier te kort om dingen echt te 
gaan missen! En het Ethiopische voed-

sel bevalt mij goed. Als ik dan toch iets 
moet kiezen: een zwembad. In Neder-
land waterpolo ik drie keer in de week, 
hier ben ik vijftien uur rijden met een 
minibus verwijderd van het dichts bij-
zijnde zwembad.”

Een aanrader dus?
“Zeker weten! Voor iedereen die van 
een uitdaging houdt, is dit echt een 
geweldige ervaring. Het zal bij mij 
altijd blijven kriebelen, ik weet zeker 
dat Ethiopië niet het laatste ontwikke-
lingsland dat ik bezoek.
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Hoe ziet Hogeschool Leiden er in 2012 uit? Welke ontwikkelingen zijn er in het 
onderwijs, wat verwacht de omgeving en welke dilemma’s komt de hogeschool de 
komende jaren tegen? Op deze en andere vragen geeft het nieuwe Instellingsplan  
2008-2012 antwoord. Een belangrijk document dus, dat richting geeft aan werken  
én leren op Hogeschool Leiden. 

Waar is de hogeschool in 2012?
Wensen, verwachtingen, ambities

“Collegevoorzitter Paul van Maanen 
heeft de medewerkers nadrukkelijk 
uitgenodigd mee te praten over de 
toekomst van de hogeschool”, vertelt 
projectleider Peter Brusik. “In een 
reeks werkconferenties praat een zo 
divers mogelijke vertegenwoordiging 
van het personeel over de koers. Ook 
studenten hebben inbreng: de uit-
komsten van de studentenconferentie 
over SPACE waren deels input voor 
de eerste twee werkconferenties.” De 
eerste, eind mei, heeft trends, ont-
wikkelingen en verwachtingen van 
stakeholders in kaart gebracht met als 
resultaat een aantal mogelijke scena-
rio’s. Stap twee, half juni, betrof de 
vaststelling van missie en visie: “wat 

willen we zelf”, aldus Brusik. Zoals 
wat de belangrijkste motivatie is voor 
medewerkers om bij de hogeschool te 
werken en wat de hogeschool wil zijn. 
Het hbo wordt meer en meer gezien 
als innovatiekracht voor de economie. 
Wat betekent dat?

1+2=?
De eerste ervaringen met de werk-
conferenties zijn positief. “Er is veel 
animo om mee te praten”, geeft 
Brusik aan. “De bijeenkomsten zijn 
kort maar intensief. Heel inspire-
rend.” Nu de eerste twee stappen zijn 
gezet is het tijd om de uitkomsten 
met elkaar in verband te brengen. 
Eind juni worden de toekomstscena-
rio’s langs de eigen ambities gelegd. 

Zo wordt duidelijk in hoeverre die 
aansluiten, waar mogelijk risico’s 
ontstaan en hoe die op te lossen zijn. 
De laatste stap brengt in kaart wat 
de hogeschool intern nodig heeft aan 
organisatievermogen. Doel is om te 
inventariseren wat er al in huis is en 
wat nog ontbreekt. Dit gebeurt in sep-
tember. Vervolgens gaat het plan naar 
de MR en uiteindelijk naar de Raad 
van Toezicht. Dus eind 2007 is het 
klaar? “Nee!”, roept Brusik. “Dan 
begint het pas. Het plan staat dan op 
papier, maar het gaat natuurlijk om 
de uitvoering, de realisatie van onze 
ambities. Daar hebben we iedereen bij 
nodig.” 

Meer weten? 
Blijf op de hoogte van de ontwikkelin-
gen! Kijk op Blackboard, bezoek de 
informatiebijeenkomsten. Of lees de 
nieuwsbrief. Vragen? Neem contact 
op met Peter Brusik.
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HBO-V heeft met alle hogeschoolopleidingen Verpleegkunde de krachten gebundeld. Dit gebeurt door 
middel van het ‘project EVC’, dat staat voor het Erkennen van eerder of elders Verworven Competenties. 
Dankzij eerder opgedane kennis en (werk)ervaring, kunnen aankomende studenten vrijstellingen 
verkrijgen. De beoordeling van EVC’s Verpleegkunde gaat in het nieuwe schooljaar volgens een  
landelijke standaard.

Sneller afstuderen met ‘bagage’ uit het verleden 
“Verpleegkunde levert maatwerk met EVC-project”

Francis Lambrechts, teamvoorzitter 
deeltijd en landelijke wervingsfunctiona-
ris voor de opleiding Verpleegkunde van 
Hogeschool Leiden, noemt de gezamen-
lijke afspraken een uitkomst. “Neem 
de aankomende deeltijdstudenten, zij 
beschikken in veel gevallen over EVC’s. 
Deze groep heeft opleidings- levens- en 
werkervaring opgedaan, werkt nu al 
in de zorg en wil hogerop, of switcht 
vanuit een andere hbo- of universitaire 
opleiding naar Verpleegkunde. Met 
het landelijke assessment voor zij-
instromers zijn we in staat om het stu-
dieprogramma individueel af stemmen 
en daarmee als opleidingen maatwerk 
te bieden.” 

Bewijsmateriaal
Studenten die een EVC-traject wil-
len doorlopen melden zich in eerste 
instantie bij Lambrechts aan voor 
een verkennend gesprek. In deze fase 
komen achtergrond, vooropleiding en 
motivatie van de student aan bod. De 
EVC’s worden door middel van een 
aansluitend EVC-assessment in kaart 
gebracht. Lambrechts: “Het assessment 
vormt de basis voor de beslissing over 
het opleidingstraject van de student. 
Bij het EVC-assessment kan naar aller-
lei bewijzen van verworven kennis of 
vaardigheden worden gevraagd. Aanko-

mende studenten hebben daarom vooraf 
drie weken de tijd om een portfolio 
samen te stellen waarin zij bewijsstuk-
ken opnemen om hun competenties aan 
te tonen. Ook voor de opbouw van het 
portfolio worden landelijke standaarden 
gehanteerd.” Het ‘bewijsmateriaal’ kan 
volgens Lambrechts uiteenlopen van 
een functieomschrijving van de huidige 
werkgever tot (bijscholings)diploma’s 
en certificaten. En soms is zelfs dat nog 
niet genoeg. “Bij twijfel hebben we de 
mogelijkheid om daarna nog aanvullen-
de competentie-, capaciteiten- en ken-
nistoetsen af te nemen. Na afronding 
van het traject ontvangt de kandidaat 
een bindend, schriftelijk advies over zijn 
of haar studietraject.”

Noodzaak
De noodzaak tot een verkort studietra-
ject door middel van EVC’s is volgens 
Lambrechts duidelijk aanwezig. “Er is 
berekend dat één op de vijf studenten 
voor de zorg zal moeten kiezen om het 
personeelstekort op te lossen. Het EVC-
traject maakt niet direct een einde aan 
het probleem, maar zorgt wel voor een 
stevige impuls in de zorgsector. Het 
landelijke project EVC kan wel degelijk 
een bijdrage leveren aan de instroom 
van gekwalificeerde hulpverleners naar 
de arbeidsmarkt.”

Meer informatie over het trajectverloop, 
de kosten of aanmelding? Vraag de 
folder ‘Project EVC hbo-Verpleegkunde’ 
aan bij wervingsfunctionaris Fran-
cis Lambrechts (071 – 5188800 of 
lambrechts.f@hsleiden.nl). 

Leraren moeten (weer) onderzoek gaan doen om de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland hoog te houden. Maar 
Nederlandstalige literatuur om de onderzoekende leraar op weg te helpen is nauwelijks aanwezig. Of beter gezegd: was. Want dit 
voorjaar verscheen ‘Ontwikkeling door onderzoek’, geschreven door vier deskundigen uit de praktijk. Zowel de Leidse lector Educatie 
Ton Kallenberg als taaldocent Wybren Scheepsma werkten aan de publicatie mee.

De hoeveelheid kennis die tegenwoor-
dig wordt gegenereerd is zo groot, dat 
de stof die leraren op de pabo hebben 
geleerd al snel deels verouderd is. Om 
in deze snelle ontwikkelingen binnen 
het onderwijs een weg te kunnen vin-
den, moeten leraren een principieel 
kritische houding bezitten. En hoe 
meer onderzoekende en analytische 
vaardigheden een leraar heeft, des te 
beter kan hij deze overbrengen op zijn 
leerlingen. Die zijn daar bij gebaat, 
want de ontwikkeling van het denken 
begint al op de basisschoolleeftijd. 
De auteurs vinden daarom dat een 
leraar zich een leven lang moet blijven 

ontwikkelen om zijn onderwijs voort-
durend te verbeteren. Daarvoor zijn 
een onderzoekende houding en goed 
ontwikkelde onderzoeksvaardigheden 
vereist. ‘Ontwikkeling door onderzoek’ 
reikt leraren een methodiek om geva-
lideerd en betrouwbaar onderzoek te 
verrichten. Bijvoorbeeld naar opval-
lend gedrag van een individuele leer-
ling, of naar kenmerken en wensen 
van een groep. Het boek bevat prak-
tijkvoorbeelden, theoretische achter-
gronden en praktische toepassingsmo-
gelijkheden en is bedoeld voor gebruik 
binnen de lerarenopleidingen en binnen 
schoolteams.

De hogeschoolkrant vroeg mede-
auteur Wybren Scheepsma hoe 
het boek is ontvangen:

“De mensen in het werkveld zijn zeer 
te spreken over de vernieuwende invals-
hoek van het boek. Hier op de pabo 
werken we er natuurlijk al mee en ook 
de studenten zijn positief. Ze vinden het 
goed leesbaar en bruikbaar. Daaruit 
kan ik wel concluderen dat onze opzet 
is gelukt!”

Leraren moeten zich blijven ontwikkelen

Project EVC hbo-verpleegkunde

Baan met toekomstperspectief:
een baan op hbo-niveau in de gezondheidszorg

project EVC hbo-verpleegkunde
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• Informatie of brochure aanvragen
 (071) 518 88 00  infohl@hsleiden.nl
• Info over aanmelden/inschrijven
 (071) 518 88 81
• Advanced Nursing Practice
 (071) 518 87 00 
• Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek
 (071) 518 87 40  hlo@hsleiden.nl
• Bio-informatica
 (071) 518 87 50  bioinformatica@hsleiden.nl
• Chemie
 (071) 518 87 40 hlo@hsleiden.nl
• Commerciële Economie 
 (071) 518 87 30  ce@hsleiden.nl
• Communicatie
 (071) 518 87 30 communicatie@hsleiden.nl
• Culturele en Maatschappelijke Vorming
 (071) 518 87 45  socialwork@hsleiden.nl
• Fysiotherapie
 (071) 518 87 10  fysio@hsleiden.nl
• Hbo-Rechten
 (071) 518 87 30 recht@hsleiden.nl
• Hbo Toegepaste Psychologie
 (071) 518 87 30 psychologie@hsleiden.nl
• Informatica
 (071) 518 87 50 informatica@hsleiden.nl
• Kunstzinnige Therapie
 (071) 518 87 15  kt@hsleiden.nl
• Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
 (071) 518 87 20 secretariaat.hpo@hsleiden.nl
• Lerarenopleiding Omgangskunde
 (071) 518 87 20 secretariaat.hpo@hsleiden.nl
• Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
 (071) 518 87 45 socialwork@hsleiden.nl
• Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
 (071) 518 87 30 mz@hsleiden.nl
• Pabo
 (071) 518 87 20 secretariaat.hpo@hsleiden.nl
• Pabo Thomas More
 (010) 465 70 66 thomas.more@hsleiden.nl
 Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
• Personeel en Arbeid
 (071) 518 87 30  p.en.a@hsleiden.nl
• Sociaal Juridische Dienstverlening
 (071) 518 87 30  recht@hsleiden.nl
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 (071) 518 87 45  socialwork@hsleiden.nl
• Verpleegkunde
 (071) 518 87 00  hbov@hsleiden.nl

nu
m

m
er

Kunnen studenten van Hogeschool Leiden 
leerlingen van middelbare scholen en 
voortgezet onderwijs helpen bij hun 
problemen en daarmee misschien 
voorkomen dat ze voortijdig uitvallen? 
Carolien de Groot, projectleider en 
directeur van stichting Jeugd en 
Samenleving (JES) Rijnland, denkt van wel. 
Want hogeschoolstudenten staan dicht bij 
de belevingswereld van jongeren. 

Verzuipen
Schooluitval is een groot probleem in 
Nederland. Key to Succes, een project 
van JES Rijnland en Ons platform (het 
samenwerkingsverband van scholen voor 
voortgezet onderwijs), helpt jongeren op 
een leuke manier hun schoolloopbaan 
af te maken. Om goed te kunnen 
presteren op school moet je lekker in 
je vel zitten, goede contacten met je 
school, docenten en medeleerlingen 
hebben én weten hoe je moet studeren. 
Dit gaat niet bij iedereen vanzelf en 
dan komt de studentcoach in zicht. De 
Groot: “Sommige leerlingen verzuipen 
in de school en dan kan een coach de 
helpende hand bieden. Om de afstand 
tussen leerling en coach zo klein 

mogelijk te houden, hebben we gekozen 
voor studenten van de hogeschool.” 

Samenwerking
Volgens De Groot was het een logische 
stap dat ze voor Key to Succes bij 
Hogeschool Leiden uitkwam. “Zij zijn 
voor ons echt een partner in de stad. 
Het gaat bij dit project om leerlingen 
die in Leiden op school zitten en daar in 
de buurt wonen. Dan is het wel handig 
als ze begeleid worden door studenten 
die de stad ook kennen. Bovendien vindt 
Hogeschool Leiden de aansluiting van het 
werkveld op de studie heel belangrijk. 
Maar behalve dat studenten met dit 
project vaardigheden ontwikkelen die 
ze in hun werk nodig kunnen hebben, 
bijvoorbeeld het omgaan met allochtone 
jongeren, is het ook een kans om 
maatschappelijk betrokken bezig te 
zijn.” Zeven studenten van Hogeschool 
Leiden werken op het moment mee 
aan het project. Voordat ze leerlingen 
gaan coachen krijgen de studenten een 
training en tijdens het coachen worden ze 
begeleid. 

Puur
De scholieren die voor Key to Success 
in aanmerking komen, hebben volgens 
Carolien de Groot vaak ouders die 
niet weten hoe ze hun kinderen in het 
onderwijs moeten ondersteunen. Het gaat 
meestal om kinderen waarvan de ouders 
laag zijn opgeleid of de Nederlandse taal 
niet beheersen. Dikwijls hebben ze zelf 
weinig ambitie en zijn ze sociaal nog niet 
volledig ontwikkeld. De projectleider ziet 
het niet als een nadeel dat de studenten 
geen professionele begeleiders zijn. “De 
ernstige probleemgevallen hebben we niet 
bij dit project ondergebracht, die moeten 
gewoon professionele hulpverlening 
krijgen. En voor de minder ernstige 
gevallen denk ik dat het juist heel prettig 
is. Ze hebben al genoeg professionals 
in de vorm van docenten en mentoren 
om zich heen. Deze studenten staan 
veel dichter bij hun belevingswereld. 
Daarnaast hebben studenten een hele 
natuurlijke houding en ze zijn nog puur. 
Hun eigen schooltijd ligt nog vers in het 
geheugen en ze zijn vaak op een positieve 
manier kritisch naar de scholen en andere 
hulpverlening. Bovendien geeft het wel 
even een heel ander gevoel als iemand 
zich vrijwillig voor je inspant.”

Wil jij ook coach worden? Schrijf een 
brief met motivatie en stuur die naar 
keytosuccess@jesrijnland.nl. 

BUITEN-
KANT

“Geef studenten een kans om maat-
schappelijk betrokken bezig te zijn”

BUITEN-
KANT

MENSEN AAN HET WOORD DIE BETROKKEN  
ZIJN BIJ HOGESCHOOL LEIDEN,  
MAAR ER NIET WERKEN.
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