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BIJ DE LES

DAVEY
FYSIEK AANWEZIG
Daar zat ik als groene psychologiestudent:
op een harde traptrede in het gangpad
van een immense collegezaal. Kladblok op
de knieën, samen met vierhonderdvijftig
andere eerstejaars aandachtig luisteren naar
het eerste college van de professor. Dit was
niet bepaald brandveilig, grapte hij, zo’n
overvolle zaal met hoopjes studenten voor
de nooduitgangen, maar ervaring leerde
dat een kwart van ons er de volgende les
toch niet zou zijn. Katers, liefdesverdriet en
luiheid zouden genoeg ruimte maken. Er
was toch geen opkomstplicht.
De studenten die ik tegenwoordig onderwijs, moeten wel aanwezig zijn. Twee keer
een les missen en ze mogen het volgend
jaar nog eens proberen. De term aanwezigheid is niet nader gespecificeerd en
dus kijk ik geregeld uit op studenten die in
de diepten van hun beeldschermen staren.
Ik veroordeel ze niet. Ik ga er maar van
uit dat die witverlichte koppies druk bezig
zijn met aantekeningen maken. Als ze wél
afdwalen naar verkoopfuiken van webshops
of feestfoto’s van vrienden, moet ik mijn
colleges maar interessanter maken.
Toch ben ik er nog steeds niet aan gewend.
Wanneer ik les moet geven, loop ik vol
adrenaline naar het lokaal. Ik stel mij dan
zo voor dat dat is hoe muzikanten zich
voelen in de catacomben van een stadion.
Uren voorbereid, in de wetenschap dat snel
alle ogen op jou gericht zullen zijn, zenuwachtig over je vorm. Rap daal ik vervolgens van die roes neer wanneer ik arriveer
en zie dat de helft van mijn publiek al voor
het optreden geestelijk is afgehaakt.
De vergelijking met muzikanten stopt daar
niet. Regelmatig ga ik naar optredens waar
de bezoekers om mij heen meer geïnteresseerd zijn in de waardering die hun nieuwste
Instagramfoto’s opleveren dan wat die lui
op het podium allemaal uitspoken. Een
man checkt even snel het nieuws, een meisje WhatsAppt in tien gesprekken tegelijk,
wachtend op dat ene hitje waarvoor ze zijn
gekomen. Mijn hitje heet tentamenstof
en die kondig ik dan ook vaak alvast aan
terwijl ik nog wat ander materiaal ter ore
wil brengen.

6

GEWOON
SJOELBRIKKEN
Boudewijn Otten

Eerstejaars voelen zich prima op
hun gemak in het Science-lokaal
van de Pabo. Toch moeten er
nog een paar wonderen worden
verricht voordat ze volgende week
de vruchten van hun (hand-)
vaardigheid kunnen laten proeven.

De aanstaande heiligen leven zich uit met hamer
en figuurzaag, boor, hete lijmtang en schroevendraaier. Volgende week moeten ze hun werkstuk
presenteren. ‘De juf is toch een beetje heilig’, heeft
Josina Koning vlak voor de les gezegd. ‘En als de
juf enthousiast is voor techniek, worden de kinderen het ook.’ Dat is het simpele idee achter het
vak Science dat Koning geeft op de Pedagogische
Academie van de Hanzehogeschool.
Een stuk of dertig eerstejaars bewegen zich routineus door het Science-atelier. Van boorinstallatie
tot decoupeerzaaginrichting, ze weten inmiddels
waar ze het moeten zoeken, en als ze er niet
uitkomen kunnen ze terugvallen op Koning en de
altijd parate onderwijsassistent Kim Hombergen.
Op deze dinsdagochtend (22 maart) leggen de
eerstejaars de laatste hand aan hun opdracht:
maak een constructie waarin twee vormen van
overbrenging voorkomen. Ze weten waarmee ze
die overbrenging kunnen bewerkstelligen, met
tandwielen, katrollen, lieren, hevels en dergelijke.
‘Een vreselijke opdracht’, flapt Baukje eruit. Desondanks heeft ze met Claudia een fraai apparaat
gemaakt dat mensen met een belsignaal aan tafel
kan roepen. ‘Nou ja, vreselijk… ik bedoel, het is
veel werk en we krijgen er maar weinig punten
voor.’
Wonderlijk, de truien van Hidde (antraciet) en
Melanie (aubergine) hebben precies de kleuren
van de brug die ze in elkaar zetten. Leerzaam
vonden ze de afgelopen drie weken zonder meer.
‘In aluminium zit geen stroom van zichzelf’, zegt
Melanie, ‘daar heb je een batterij voor nodig. Was
ik toch even kwijt. Stom!’ De batterij is buiten
zicht aangebracht. Melanie draait aan een houten
knop die voor de helft met aluminium is bedekt
en… floep, een rood lampje flitst aan. ‘Als je de
knop ronddraait, haal je de brug op en tegelijker-

tijd knippert het lampje.’ Net echt. Hidde schroeft
het hefbare wegdek met scharniertjes vast aan
de walkant van de brug. ‘Speciaal gekocht, die
scharnieren. We doen het goed of we doen het
goed.’ Hij heeft z’n ogen strak op z’n werk gericht
en perst zijn lippen op elkaar: die verzonken
schroeven moeten precies in de uitsparinkjes
vallen.
‘Dat zijn gewoon sjoelbrikken’, lacht Janine uit
Borger. ‘Sjoelbrikken, ja, zo noemen wij ze ook’,
zegt Friezin Lisanne. Een paar sjoelschijven,
goed geschuurd en van een lichtgroene verflaag
voorzien, vormen samen het lijf van een rups.
Andere sjoelstenen zijn op verschillende plaatsen
doorboord en bevestigd aan een ronde stok. Als
de stok draait, golft het groene rupsenlijf. ‘Dit
wil ieder kind wel maken’, zegt Lisanne blij
en tevreden. ‘En duurzaam’, zegt Janine. ‘Die
sjoelbrikken heeft mijn vader meegenomen van z’n
werk. Anders hadden ze ze weggegooid, nu hebben
ze een tweede leven. Enne... deze rups is honderd
procent kinderproof.’
Baukje is nog maar halverwege haar eerste jaar,
maar ze weet al bijna zeker dat ze later in het speciaal onderwijs voor de klas wil staan. ‘Dit soort
lessen zullen daar vast op het rooster staan’, zegt
ze. ‘Dus dit is best nuttig voor me.’ Maar Baukje
doet nu even niks, de verf moet drogen voordat ze
verder kan. ‘Ik moet even geduld hebben. Nee, dat
vind ik best. Geduld heb je sowieso nodig in het
speciaal onderwijs.’
Van dik hout zaagt men planken gaat het bij Rick
en Jelmer. Rick heeft de figuurzaag in z’n rechterhand. Met z’n linkerhand probeert hij én een
stukje triplex vast te houden én het losjes bevestigde werkplaatje op z’n plaats te houden. Het
grootste wonder dat zich hier deze ochtend voltrekt is dat Rick na enige minuten zagen, draaien
en wrikken opeens een poppetje omhoog kan
houden. Jelmer wriemelt ondertussen in een kastje
dat een tandwielconstructie aan het oog onttrekt.
‘De poppetjes bewegen, maar je ziet niet meteen
hoe.’ Geen likje verf komt eraan te pas. Rick heeft
een bips van een bikinimodel uit een damesblad
geknipt. Weer een wonder: als hij het op het poppetje legt, sluit het precies aan. Het poppetje heeft
ineens een, laten we zeggen, bevallig achterwerk.
Niet geschikt voor het basisonderwijs, geeft Rick
toe. ‘Hoewel… voor groep 8, dat zou misschien
net kunnen.’

Foto: Luuk Steemers
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O,
GERARD,
WAAR
ZIJT GIJ?
Cas Mooij

Foto's: Niels Punter

Ze interviewden een zwerver, maar
als Cas en Niels hem willen betalen,
geeft de dakloze niet thuis.
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Wanneer ik Gerard voor de tweede keer
tegenkom, zit hij verkleumd en als in trance tegen
een gebouw aan. Een kartonnetje met dakloos voor
zich. Ik ben al bijna aan het rennen naar de bus.
‘Hé Gerard, hoe is het?’ Hij kijkt op maar reageert
niet, lijkt me niet te herkennen. Ik twijfel en ren
vervolgens door naar de bus. Ik moet hem zijn
beloning nog geven voor het interview in café De
Kult, inmiddels anderhalve week geleden.
Hoe weerbarstig en onvoorspelbaar een zwerversbestaan is, realiseer je je pas wanneer je op zoek
bent naar één specifieke zwerver. Mijn fotograaf
en ik lopen door de kille avond langs de plekjes
waar we ze meestal zien: de Ubbo Emmiussingel,
de achterstraatjes bij Pathé, de hoerenbuurt,
achter Academie Minerva, de Korenbeurs en het
Martinikerkhof.
‘Mag ik u wat vragen?’ Een man in een groezelig
jack en trainingsbroek staat bij de Korenbeurs.
‘Bent u dakloos? We zijn op zoek naar Gerard,
klein mannetje, lang haar, vrij grote neus.’ Hij
probeert mijn oprechtheid te peilen.
‘Hoezo, heb je ruzie dan?’ vraagt hij.
‘Nee hij krijgt nog een beloning van ons. We
hebben een interview gedaan.’
Hij verliest z’n interesse, zwijgt even.
‘Nee ik ken hem niet. Ik bedel ook niet meer. Ik
was wel dakloos, maar nu niet meer.’ Hij vertelt
over de boetes die hij gaat aanvechten, voor
bedelen. Ik steek een peuk op.
‘Heb je misschien een sigaretje voor mij?’ Ik geef
hem een peuk.
‘En misschien wat los geld, ik zit even krap op het
moment..’
Tien minuten en tachtig cent later zien we een man
van voetganger naar voetganger schuifelen. ‘Hebben
jullie wat kleingeld?’, vraagt hij.
‘Nee sorry,’ zeg ik. ‘Maar kent u misschien...’ Het
hele verhaal weer. De man is wantrouwig en denkt
dat we hem in de maling nemen. Hij ís Gerard
helemaal niet en wil gewoon wat kleingeld en geen
gelul. Hij loopt door.
‘Denk je dat het nog wat wordt?’, vraagt Niels. We
lopen inmiddels alweer drie uur door de kou te
bedelen om Gerard.
‘Ik ben bang van niet’, zeg ik.
‘Toch sneu hoe zo’n man geen mens meer vertrouwt’, mijmert Niels.
‘Ja, hij zal wel een paar keer goed verneukt zijn
door de mensen om hem heen.’ We kappen voor
vanavond.
Twee dagen later spreek ik een man aan die
hetzelfde patroon volgt: schuifelend van voetganger
naar voetganger. Ik heb niet kleiner, dus geef ik hem
een munt van twee euro. Ik vraag naar Gerard. Hij
negeert mijn vraag en antwoordt:
‘Het slaaphuis kost acht euro’, kijkend naar het geld
in zijn hand.
‘Ik geef je net twee euro!’, zeg ik verontwaardigd.
Hij mompelt iets als ‘Gods Blessing’ en schuifelt
weer verder.
Karina, de altijd vrolijke kaarten- en Riepe-verkoopster moet lachen om mijn verhaal.
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‘Het slaaphuis kost helemaal geen acht euro! Maar
met vijf euro naar de dealer wordt lastig. Je moet
gewoon vragen of ze een pasje van de Kostersgang
hebben, want dan krijgen ze een daklozenuitkering en daar wordt het slaaphuis automatisch van
betaald.’
Ik voel me naïef. Ik koop een zelfgemaakte ansichtkaart en wens haar een fijne dag. De eerste keer dat
we Gerard vonden en aanspraken was zij er ook bij.
Hij kon weleens een longontsteking hebben, zei
Karina, want dat overkomt hem vier of vijf keer per
jaar. Verder wil ze niet te veel over hem kwijt. Ze
heeft een hekel aan roddel of liegen, of het nou om
junkies gaat of om persoonlijke omstandigheden.
Je krijgt veel verhalen te horen. Gerard is dakloos
geworden toen hij zichzelf opofferde voor zijn
toenmalige vrouw.
‘Laat haar maar in dat huis, ik red me wel’, waren
zijn woorden geweest. Hij had een taaie indruk
gemaakt, maar inmiddels maak ik me een beetje
zorgen. Je spreekt vrouwen die bij het Kopland
zitten ondergedoken voor een moordlustige ex.
Tragische anekdotes. Zoals kleding kopen voor de
verjaardag van een dochter, om je op de dag zelf te
realiseren dat je haar al vier jaar niet gezien hebt en
dat ze die kleertjes nooit zal passen.
Toch zijn de meeste ontmoetingen aanvankelijk
jolig.
‘Ik heb daklozengolf uitgevonden,’ vertelt een
andere dakloze. Gerard kent hij niet. Hij probeert
een balletje in een gat in het fietspad te schoppen.
‘Omdat je dakloos bent?’, vraag ik.
‘Nee, dat kloteballetje wil z’n huis niet in!’ Hij lacht.
De mensen op de fiets die bijna hun nek breken om
hem of de bal te ontwijken, negeert hij.
Een week later gaan mijn fotograaf en ik weer

samen op pad. Plaatjes schieten en Gerard zoeken.
Je wordt gevoelig voor de tekenen aan de wand:
onder de omheining van een bouwplaats steekt
een klein stukje matras uit. We klimmen op de
schutting, maar het terrein is verlaten. Onze weg
vervolgend door een steeg zien we de vermoedelijke
eigenaar. Half verscholen in een portiek zit hij wat
te prepareren op de grond. Hij ziet ons niet. Rolt
hij een joint? Ik hoor metaal op beton en zie nog
net hoe de lepel wordt opgepakt. Nee, da’s geen
jointje… Na weer vier uur slenteren door de kou
vinden we het welletjes. Wat een luxe eigenlijk. Als
ik mijn zoektocht zat ben, loop ik naar huis, draai
de kachel hoog en ga met een mok thee en m’n
laptop in bed zitten. Zoiets is er niet bij voor Gerard
en zijn lotgenoten.
Toch gedragen de meesten zich niet als slachtoffers. Een andere man die we tegenkwamen
vertelde mooie verhalen over zijn tijd als uitsmijter
bij een Duitse striptent waar Hells Angels dronken
en vochten. Nu was hij volledig afgekeurd en
kreeg gratis geld van het UWV.
Er zit een wrang smaakje aan zulke verhalen. Maar
misschien zijn het enkel mijn eigen gedachten, ik
moet er niet aan denken nooit meer te kunnen
werken. Als zijn geld op is, bedelt hij wat. Maakt
zich geen zorgen over de boetes of politie.
‘Het enige wat justitie voor mij kan doen, is
gratis kost en inwoning!’, lacht hij. ‘Veenhuizen,
Leeuwarden, Lelystad. Ik ben overal geweest.’
Wanneer er een stadswacht komt aanlopen, drinkt
hij snel z’n biertje op en roept vrolijk: ‘Ik drink
niet! Kijk maar, helemaal leeg.’ De stadswacht
lacht schaapachtig en druipt af.
Weet de ex-uitsmijter misschien waar Gerard is?

‘Als ik die klootzak zie trap ik ’m in elkaar! Ik had
mijn fiets bij zijn slaapplek gezet, en die klootzak
heeft ’m gejat.’ Dan peilt hij ons, met felheid in z’n
ogen.
‘Weten júllie waar hij is dan? Hebben jullie een
afspraak of zo?’ We zeggen dat we net zo weinig
weten als hij en vragen of hij ook een kop koffie
van de AH op het station wil.
‘Liever een pilsje, maar nog liever het geld voor een
pilsje, want dat is drie halve liters bij de Jumbo.’
Onderweg naar de AH gapt hij snel een flesje cola
mee dat eventjes onbeheerd op een richel staat. In
de winkel vertelt de kassière ons dat hij eigenlijk een winkelverbod heeft. We geven hem het
kleingeld en maken een foto van hem. Hij vertelt
ons een racistische mop en dan gaan we als goede
vrienden uit elkaar.
Deze tocht kan niet eindigen zonder Gerard te
vinden. Uiteindelijk krijgen we de tip om hem op
te wachten bij een methadonpost ergens in de stad.
Inmiddels is hij al bijna twee weken spoorloos.
Dan zien we hem. Na enig aandringen herinnert
hij zich ons weer. Van zijn levendigheid op de
eerste avond lijkt op dit moment weinig over. We
geven hem het afgesproken bedrag. Een aangename verassing voor hem. Hij ziet er vermoeid uit
van zijn weerbarstige bestaan. Het was inderdaad
een longontsteking. Die fiets heeft hij nooit gejat,
zegt hij. Ik wil hem geloven, want die avond in De
Kult leek hij me aardig en oprecht. Maar, en dat is
de charme en de vloek van alle verhalen die in dit
wereldje de ronde doen, je komt nooit écht achter
de waarheid.
Het interview met Gerard lees je op hanzemag.nl
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

BRAINCAPS
Teodor Lazarov

Teo is een cognitieve alchemist. Hij
speurt naar legale, onschadelijke
middelen en methodes die van
loodzware tentamenperiodes gouden
tijden maken. Deze maand probeert
hij Braincaps uit.

Braincaps, it will make you super human, grap ik.
Moet je er eentje? Hij knikt met een lachje.
Kopje koﬃe erbij? Ja, lekker.
Een half uur later kan ik niet normaal op mijn
stoel zitten. Het idee dat ik iets moet doen, maar
niet precies weet wat, knaagt aan me. Even naar
de wc, even de vuilnis buitenzetten, even nieuwe
koffie zetten. Drummend op mijn tafelblad, kijk
ik op mijn telefoon. Alweer anderhalf uur voorbij
sinds de inname van de Braincaps. Ik voel niks, of
wel, of niet? Of wel? Thom komt de kamer binnen.
Zijn ogen staan op scherp.
Ik voel me raar, man.
Ja, dat is het juiste woord. Ik voel me ook raar.

WE ZIJN GEWOON AAN HET OD’EN

Ik pak de verpakking en begin te lezen. Wat is
dit voor spul? Al snel blijkt dat het toch handig is
om de bijsluiter goed door te nemen. In Braincaps
zitten twee vrij krachtige stimulanten: L-theanine
en cafeïne. 120 milligram cafeïne om precies te
zijn, wat gelijk staat aan twee tot drie koppen
koffie. Ik moet lachen. We zijn gewoon aan het
od’en! De rest van de dag krijg ik weinig gedaan.
Een paar dagen later durf ik het weer aan. Het
idee dat ik geen koffie kan drinken tijdens mijn
werkzaamheden heeft me er een aantal keer van
weerhouden om Braincaps opnieuw te proberen.
Toch is mijn nieuwsgierigheid te groot. Ik moet
en ik zal weten of deze kruidenmix werkt. Dan
maar een keertje kamillethee in plaats van koffie.
Ik neem de capsule weer in. De smaak, als je het
even in je mond houdt, is moeilijk te omschrijven.
Het is zoetig, maar toch ook weer niet. Slok thee,
laptop open en rustig aan beginnen.

Verzoekjes, daar hou ik van. Maar als het om producten gaat die men zelf heeft gefabriceerd, ben ik
sceptisch. Via Facebook kreeg ik een verzoek van
Braincaps: wil je ons product proberen en er een stuk
over schrijven?
Dat wilde ik wel. Alleen wordt het wel een goudeerlijk en subjectief verhaal, verzekerde ik hen.
Dat was geen probleem. Een paar dagen later
lag er een proefpakketje blauwwitte pillen in de
brievenbus. Het idee achter Braincaps bevalt me
wel: een middel op de markt brengen dat bestaat
uit natuurlijke, legale stoffen die je brein ondersteunen bij concentratieslurpende taken. Het
team achter de capsules bestaat uit een Groningse
student, een arts-in-opleiding en een apotheker
uit Amsterdam. Zelf kennen ze het klappen van
de chemische zweep, zo blijkt uit ons mailcontact.
Want, verzekeren ze me, Braincaps brengt je niet
in de staat waarin middelen als ritalin, speed en
adderall dat doen, het ondersteunt en versterkt
alleen je hersencapaciteit.

THEE, BRAINCAPS, AAN DE BAK

BLAUW 3D-COMPUTERBREIN

Goed idee, goed verhaal, maar voor ik het figuurlijk slik, moet er eerst letterlijk worden getest.
To-do-lijstje in aanslag en laptop open. Genoeg
te doen zo op een dinsdagochtend. Een grote pot
filterkoffie staat achter me te pruttelen. Het is
nu eenmaal routine, zo’n vier uur na het wakker
worden werk ik een goede, sterke bak naar binnen.
Ik open de verpakking waarop een soort van
blauw driedimensionaal computerbrein staat
afgebeeld. Vriend Thom zit tegenover mij.
Wat is dit nou weer?
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Foto: Pepijn van den Broeke

Twee uur en zes koppen thee later schiet door m’n
hoofd dat ik helemaal niet meer aan het effect van
Braincaps gedacht heb. Mijn to-do-lijstje is grotendeels afgestreept en de drang om andere dingen
te doen, een impulsief denkproces dat ik dank
aan mijn ADHD, is vrij miniem. So far so good.
Vier dagen houd ik me aan deze routine. Thee,
Braincaps, aan de bak. Het lijkt allemaal gestaag
te gaan. Niet moeiteloos, maar de kenmerkende
stress blijft weg.
Mijn conclusie op dag vier: Braincaps werkt positief. Het middel brengt een soort rust naar boven.
Geen euforie, geen hardcore denkprocessen,
maar wel ongemerkt een steady state of mind. Het
gouden advies: gebruik het middel zonder koffie.
Anders werkt het averechts en dat is zonde van je
tijd, je geld en je stress.

Meneer Van Straaten

LiSsaV&
an

‘Quattro formaggi met pepers,’ roept
Francesco, zodra hij me ziet.
‘En een halve liter bier,’ voeg ik toe. Ik trek
mijn stropdas van mijn nek en open het
bovenste knoopje van mijn overhemd. Eindelijk lucht.
‘Zware dag gehad?’ Ik zet het blik bier aan
mijn mond en klok de helft naar achteren.
‘Vrouwen,’ verzucht ik.
Op zijn gezicht verschijnt een geamuseerde
blik.
‘Jij bent verliefd,’ zegt hij op besliste toon.
Opnieuw zet ik het blik aan mijn lippen en giet
de andere helft naar binnen.
‘Geef me er nog maar één.’
Francesco schudt zijn hoofd, maar zet toch
het volgende blik voor me neer.
‘Zij niet verliefd op jou?’
Achter me hoor ik een bekende stem.
‘Nee, niet jij weer.’ Ik kijk om en daar staat ze.

traat
en

het weet.
Opnieuw voel ik die vervelende kriebel in mijn
buik, alsof ik mijn lichaam niet meer bestuur,
maar een ander de macht heeft overgenomen.
‘Doe mij ook maar zo’n halve liter,’ hoor ik mijn
stem zeggen.
Meneer Van Straaten
We eten pizza en drinken bier. Francesco
heeft zich verdekt opgesteld en komt alleen
tevoorschijn als we hem roepen voor meer
bier. Lisa is niet langer mijn leerling en ik ben
niet langer de docent. We zijn twee zielen
die hier op aarde verzeild zijn geraakt en het
verdomde goed met elkaar kunnen vinden. We
praten over de invloed van het Nederlandse
klimaat op witte All Stars. Over stropdassen en
andere in-en-uit-de-mode-verschijnselen. Over
hoofdwonden en hoe die zoal ontstaan. Over
enge ziektes en het gebrek eraan. Als ik aan
mijn vijfde halve liter begin, zeg ik dat ze op
Julia Roberts lijkt, de jonge versie. Ze bloost.

Lisa
Lisa
Die goddelijke geur van warm deeg. Iedere
dag weersta ik de pizzeria naast de school om
thuis mijn quinoasalade met spinazie te eten.
Vandaag niet. Vandaag wil ik pizza en bier en
vergeten dat ik besta.
Ik zie hem meteen als ik de deur open. Hij
heeft die belachelijke stropdas afgedaan.
‘Nee, niet jij weer.’ Het is mijn mond uit voor ik

Zijn huis is niet ver weg. Ergens in mijn hoofd
probeert een stem me tot de orde te roepen.
Lisa, dit is je leraar, what the fuck ben je aan
het doen? Maar ik loop door. Ik denk aan de
quinoasalade in mijn koelkast. Het komt me
ineens belachelijk ordelijk voor. Het is tijd voor
wat chaos.

3Hoog is dé studentenfotosoap van Nederland. De strip volgt de avonturen van Jurre, een ruige kraker met een klein
hartje, René, de anders-geaarde huis-ADHD’er, Merel, een bipolaire blondine en Harrie, het frisse verenigingsmeisje.
3Hoog wordt gemaakt door Ype Driessen, de bekendste fotostripmaker van Nederland en omstreken.
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LIEVER LECTOR
DAN HOOGLERAAR
HOP, Petra Vissers

Steeds meer wetenschappers
kiezen voor een carrière in
het hbo. Een lector heeft
minder publicatiedruk en zijn
onderzoek is direct toepasbaar
in de praktijk.
‘Als ik de hoogleraar vroeg wat we konden dóen
met ons onderzoek, kreeg ik een op zeven niveaus
gelaagd antwoord. Daar kon ik niet zo veel mee.’
Louis Neven promoveerde aan de Universiteit
Twente en was onderzoeker op de universiteiten van
Lancaster en Utrecht. Sinds mei 2013 is hij lector
Active Ageing aan de Avans Hogeschool. ‘Op de
universiteit ligt de nadruk op publicaties en het
binnenhalen van onderzoeksgeld. In het hbo is dat
ook belangrijk, maar er is meer. De bijdrage van je
onderzoek aan innovaties, aan het onderwijs, en in
mijn geval ook aan de zorg, zijn zelfs belangrijker.’
Neven staat dankzij een kleine aanstelling aan de
Lancaster University nog met één been in de academische wereld, maar er zijn genoeg wetenschappers
die helemaal kiezen voor de hogeschool.

DUIZEND BLOEIENDE BLOEMEN

De eerste hbo-lector werd in 2001 aangesteld. De
functie werd in het leven geroepen om innovatie
een grotere rol te laten spelen in het hbo en om
studenten en docenten meer onderzoeksvaardigheden bij te brengen. ‘Die eerste periode was
het pionieren’, vertelt Daan Andriessen, Lector
Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan
de Hogeschool Utrecht. ‘Het was echt: laat duizend
bloemen bloeien.’
Vijftien jaar later passen de kinderschoenen niet
meer. ‘Vanaf 2008 hebben we hard gewerkt aan de
professionalisering van lectoren’, zegt Andriessen.
‘We hebben vastgelegd dat ze idealiter gepromoveerd
zijn, er is een kwaliteitscontrole ingevoerd en we
zoeken steeds meer de onderlinge samenwerking.’
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LECTOREN IN HET HBO

Niet-gepromoveerde lectoren
Gepromoveerde lectoren
FTE's lectoren

‘Lectoren hebben zonder twijfel hun plek onder de
zon gevonden’, vindt Richard Slotman, directeur
van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht
Onderzoek SIA, dat sinds 2014 deel uitmaakt van
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO). Het orgaan heeft de taak de
beste onderzoeksvoorstellen van hogescholen te
financieren.
‘Het is duidelijk geworden welk onderzoek hogescholen zouden moeten doen’, stelt hij. ‘En elk jaar
ligt de kwaliteit van de voorstellen weer hoger.’ Tien
jaar geleden kwam het SIA nog over de brug met
subsidie voor ‘het opzetten van een netwerk voor
innovatieve activiteiten’. Nu zou de geldkraan voor

Bron: VKO / Vereniging Hogescholen
(C) Hoger onderwijs Persbureau
Cijfers over 2010 zijn niet bekend en zijn geschat

zoiets niet eens gaan druppelen. ‘Het voorstel moet
echt een stevige onderzoekscomponent hebben.
Daar ligt de norm die lectoren moeten halen.’
Praktijkgericht onderzoek betekent volgens Slotman
en Andriessen: onderzoek dat voortkomt uit een
vraag van een bedrijf of een maatschappelijke organisatie (zoals een zorginstelling) én vorm krijgt in
nauwe samenwerking met het werkveld. Andriessen:
‘Universiteiten zijn beter in werken vanuit de
theorie. Die bekijken zaken meer conceptueel.’

NOOIT ECHT FUNDAMENTEEL

Maar de scheidslijn tussen universiteit en hogeschool is niet strikt. ‘Ik doe hetzelfde onderzoek als

Bedragen x 1000

FINANCIERING PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Speciale subsidie voor praktijkgericht onderzoek
Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen (RAAK)
Reguliere bekostiging voor lectoren en kenniskringen
Bron: Jaarverslagen Rijksbegroting / Vereniging Hogescholen
(C) Hoger onderwijs Persbureau

voorheen’, vertelt Erik van Schooten, sinds 2010
lector Taalverwerving & Taalontwikkeling aan de
Hogeschool Rotterdam. Van Schooten werkte dertig
jaar in de academische wereld. ‘Onderzoek in de
pedagogiek en onderwijskunde is sowieso al vrij
toegepast.’
Hét verschil is voor Van Schooten de vrijheid
van een lector. ‘Ik ben minder afhankelijk van
externe geldschieters en ik hoef ook niet meer per
se te publiceren in Amerikaanse toptijdschriften.
Die waren altijd al matig geïnteresseerd in mijn
onderzoek, omdat het nooit echt fundamenteel is
geweest.’
Van Schooten vindt het ‘geweldig leuk werken’ in
Rotterdam. ‘Je ziet direct de gevolgen van je inzet,
zowel in de praktijk als in het contact met studenten. Vroeger vond ik mijn werk ook leuk hoor,
ik hou van de wetenschap. Maar het was ook veel
stressvoller.’

KANKERONDERZOEK

De lectoraten staan inmiddels goed op de kaart.
Universiteiten zijn over hun eerste scepsis heengestapt en bedrijven weten de lectoraten te vinden.
‘De komende vijftien jaar staan in het teken van
uitbouwen en professionaliseren’, zegt lector
Andriessen. ‘Ook willen we de banden met universiteiten aanhalen. Praktijk en theorie kunnen elkaar
heel goed aanvullen.’
Lector Remko van der Lugt van de Hogeschool
Utrecht doet onderzoek naar de zorg voor kinderen
met kanker. Daarin werkt hij samen met wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum

Groningen (UMCG) en de TU Delft. ‘Wij zijn
wellicht iets meer dienstbaar aan de praktijk en universiteiten iets meer aan kennisvermeerdering’, geeft
Van der Lugt toe. ‘Maar eigenlijk zijn het vooral
accentverschillen. Op ons vakgebied tenminste.’
Post-doc Aeltsje Brinksma van het UMCG:
‘Lectoren werken dichter bij de praktijk en meer
toegepast dan wij. Remko weet alles van co-design:
hoe ontwerp je samen met gebruikers? In ons geval
zijn dat kinderen, ouders en zorgverleners. Verder
werkt hij veel samen met professionele ontwerpers
en dat netwerk heeft het ziekenhuis niet. Ikzelf heb
een netwerk in de zorg en toegang tot patiëntgegevens voor ons onderzoek.’

ÉÉN VOET IN DE ACADEMIE
Brinksma kan zich best voorstellen dat ze ooit nog
eens lector wordt. ‘Het UMCG is vrij strikt in het
afrekenen op publicaties in toptijdschriften. Het
onderzoek dat ik doe met het lectoraat komt in
minder prestigieuze tijdschriften terecht. Ik kan nu
niet voldoen aan academische maatstaven, terwijl ik
ervan overtuigd ben dat wat we doen belangrijk is.’
Hoewel lector Van der Lugt de universitaire wereld
vooral verliet omdat het hem te theoretisch werd,
is het volgens hem een ‘bijkomend voordeel’ dat hij
nu de vrijheid heeft om zich ‘enigszins los van de
publicatiedruk te kunnen bewegen’.
Hij mist zijn oude werkgever nog wel eens. ‘Wat
ik bij de universiteiten heel erg leuk vond is het
zoekende, het nieuwsgierige karakter. Dat is in het
hbo wat minder.’ Van der Lugt is fulltime lector,
maar wie weet verandert dat nog eens. ‘Ik zou best
met één voet in de academische wereld willen staan.’

IN EUROPA

Irma van der Ploeg van Zuyd Hogeschool
kreeg in 2008 als enige lector ooit een prestigieuze starting grant van de European Research
Council: ‘1,8 miljoen euro om een onderzoeksgroep op te zetten: een gouden kans.’
Maar toentertijd was nog niet duidelijk wat lectoren nu precies moesten doen, en wat niet. Van
der Ploeg was naast haar onderzoekswerk ook
verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing,
bijscholing van docenten, vernieuwing van het
werkveld, enzovoorts. ‘Dat ging niet. Ik moest
bovendien maar blijven uitleggen waarom ik
mijn onderzoek niet kon doen met onervaren
docenten en studenten.’
Toen de hogeschool de onderzoeken ging herpositioneren kwam het lectoraat terecht bij de
ict-faculteit, waar Van der Ploeg en haar groep
eigenlijk niet goed pasten. Uiteindelijk besloot
Zuyd om Van der Ploegs lectoraat op te heffen.
Lectoren die ook zo’n beurs willen aanvragen,
moeten dat zeker proberen, zegt Van der Ploeg.
‘Maar als het is gelukt, moet je goed nagaan
of je hogeschool in staat is om het project te
ondersteunen.’
De woordvoerder van Zuyd laat weten dat Van
der Ploegs project niet goed paste bij een hogeschool. ‘Het binnenhalen van de beurs was een
bijzondere prestatie. Ze is door Zuyd dan ook
in de gelegenheid gesteld om vier promovendi
aan te trekken, ook van buiten Europa. Maar
we hechtten toen ook al groot belang aan de
praktijkgerichtheid van onderzoek en de doorwerking naar onderwijs en beroepspraktijk.’
Toen dat onvoldoende lukte, besloot Zuyd het
contract met Van der Ploeg niet te verlengen.
Over het belang van haar onderzoek zegt dat
niets, benadrukt hij.

VIJFTIEN JAAR LECTOREN

In 2001 stelden hogescholen de eerste lectoren
aan. Ze werden wel aangeduid als de hoogleraren
van het hbo. Hun taken waren het voortouw
nemen in praktijkgericht onderzoek en het
op een hoger peil brengen van de onderzoeksvaardigheden van studenten en docenten.
Hoewel er kritiek klinkt op de geringe bijdrage
van lectoren aan het onderwijs, onderschrijft
vrijwel iedereen het belang van praktijkgericht
onderzoek.
In 2014 kregen de lectoraten een vaste plek
binnen het Nederlandse stelsel van onderzoeksfinanciering. Sindsdien verdeelt de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) ook het geld voor praktijkgericht
onderzoek. Vorig jaar beloofde onderwijsminister Jet Bussemaker dat er de komende tien
jaar honderden extra docent-onderzoekers en
lectoren bijkomen in het hbo.
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LOCO
Luuk Steemers
EERSTEJAARS
INTERNATIONAL FACILITY MANAGEMENT
RIANNE VAN WIEREN (18)
IS TWIRLTOPPER
‘Twirling lijkt op majorette, maar je loopt niet voor een
band uit. Het gaat om de behendigheid met de baton, een
stok met rubber uiteinden die je lichaam beschermen,
en de combinatie met dans. Je gooit de baton op en laat
hem spinnen. Of je rolt de baton in je handpalm of over
je lichaam heen. In 2014 werd ik bij de junioren eerste op
het NK met één baton. Vorig jaar werd ik op hetzelfde
onderdeel derde bij de senioren. Ik hoop dit jaar bij de
senioren weer richting de top te gaan.’
17

DE
GROTE
HANZEMAG
IPA
TEST
Teodor Lazarov

Foto's: Pepijn van den Broeke

Indian Pale Ale. Ooit bedacht door de Britten als oplossing voor het bier-rot-probleem
tijdens de lange bootreis naar India, tegenwoordig gewoon verkrijgbaar bij Albert Heijn
en Jumbo. Tijd voor de vakjury om te testen hoe speciaal het supermarktaanbod van dit
speciaalbiertje daadwerkelijk is.
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‘Is IPA eigenlijk een beschermde naam?’ Chris
Wind, hoofdredacteur van HanzeMag, kijkt ons
vragend aan. Een logische vraag, aangezien we al
vijf Indian Pale Ales hebben geproefd die bijzonder
verschillen qua smaak, geur en alcoholpercentage.
‘Hoeveel staan er nog op het programma?’, vraagt
Anna Liefers, eigenares van containerhostel Rebel
Rebel. Michiel Brouwer, de brouwer van Donder
Bier, beantwoordt beide vragen in één keer: ‘Ik
heb geen idee’. ‘Nog vijf’, grinnikt Chris. Wij
als vakjury zuchten. Maar… niemand heeft ooit
gezegd dat speciaalbier testen een feestje zou zijn.
Het begon allemaal zo leuk. Droge crackertjes
netjes naast mooie bierglazen, wij als jury met de
rug naar de bar. Blind testen hadden we afgesproken. Alleen Chris, die de biertjes inschonk,
kon zien wat we aan het drinken waren. Nu, zo
op de helft, hebben we slechts één biertje gehad
dat IPA-waardig smaakte. Nummertje vier, wat
later Snake Dog IPA blijkt te zijn, had ons verrast.
Zwaar, hoppig en met een vleugje karamel.
Het was alsof onze proefreceptoren aan een rollercoaster aan smaken werden blootgesteld. Chris:
‘Dit is een explosie in je mond. Alleen denk ik niet
dat het geschikt is voor de onervaren IPA-drinker.’
Met de zeer schappelijk prijs voor importbier van 2,59
euro per fles en een alcoholpercentage van 7,1 krijgt
dit biertje van brouwerij Flying Dog het cijfer 7,6.

Met een alcoholpercentage van 5,5 en een redelijke
prijs van 1,29 euro per flesje krijgt dit biertje een 6,8.

SNAKE DOG
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VEDETT

Terwijl Anna hardop nadenkt over welke typen
bieren ze zou willen opnemen in haar hostel
(gevestigd op het terrein van de voormalige
Suikerunie), draaien we ons weer met de rug naar
de bar.
‘Sowieso een Imperial Stout waar je steil van achterover slaat’, knikt ze. ‘Daarnaast een bijzonder
blond biertje, of misschien zelfs wel een triple. Als
derde een Pale Ale.’
Omdraaien!, klinkt het vanachter.
Geen normaal pils?
‘Jij vroeg me naar drie typen bier, dan valt mijn
keuze hierop. Het zou vanuit de klant geredeneerd natuurlijk wel logischer zijn om ook pils te
hebben.’
We nemen een slok uit de nieuwe lading. Bovenlipjes gaan omhoog en hoofdjes knikken scheef.
Waterig en bitter is de conclusie. ‘Vedett IPA is
eigenlijk ook geen echte IPA’, zegt Michiel. Wij
zijn het met hem eens.

ANCHOR

Droog crackertje, slokje water en de rug naar de
schenker. Welke bieren maak je zoal, vragen we
Michiel. De jonge bierbrouwer lacht. ‘Ik heb een
Belgische blond en een patersbiertje. Daarnaast
maak ik per seizoen een special. Nu voor de winter
was het een Stout. Die heb ik ook meegenomen,
dus die kunnen we aan het einde wel proeven, als
we nog puf hebben.’
Ondertussen zijn de glazen weer gevuld en kijken
we in een mooi amberkleurig biertje. Dit belooft
wat! We worden snel uit onze droom geholpen
bij de eerste slok. Anna: ‘Zó, deze is wel extreem
zwaar. Hij is niet vies, maar het is het toch niet
helemaal.’ Michiel is het met haar eens. ‘Het is
wel too much, dit biertje. Echt eentje waar je heel
lang mee gaat zitten.’ Waar de journalisten het
een zeven waardig vinden, is ons professionele duo
toch iets kritischer en geven het een zesenhalf.
Biertje nummer zes blijkt Anchor IPA te zijn.
Alcohol: 6,5 procent, prijs: 2,79. Eindcijfer: 6,8.

MOOIE NEL

De vermoeidheid begint toe te slaan en de hoop
op een echt lekkere IPA begint langzaam te
verdampen. Supermarkten bieden wel goede IPA’s
aan, maar zit er ook één in deze flessen? De pakjes
crackers zijn ondertussen leeg gegraaid. Met lichte
tegenzin beginnen we aan biertje nummer zeven.
De geur is in ieder geval goed: lekker hoppig en
fruitig. De eerste slok is hemels, net als de tweede
en de derde. We zijn er stil van.
‘Deze vind ik verreweg het lekkerst tot nu toe’,
verbreekt Michiel de stilte.
‘Als ik aan een IPA denk, dan denk ik hier aan’,
zucht Chris. ‘Ik vind het verbazingwekkend dat
deze zo lekker is.’
We halen het flesje tevoorschijn: Mooie Nel van
brouwerij Jopen.
‘Kijk, hij heeft zelfs een gouden medaille
gewonnen’, zegt Michiel, wijzend op het etiket.
En terecht. We zijn zeer enthousiast. De vraag of
er überhaupt een beter biertje is dan deze en of
we niet gewoon nu kunnen stoppen, wuiven we
natuurlijk weg. We maken deze queeste gewoon af.
Mooie Nel krijgt een 8,4. Alcoholpercentage: 6,5,
prijs: 2,29.

DE OVERIGE BIEREN

SINGLE WIDE IPA

Het volgende biertje is net zo verrassend als de
Mooie Nel. Heel anders, dat wel.
‘Zo, hier zit veel hop in, zeg. Hij is heel lekker,
maar die trend die tegenwoordig heerst om maar
overal een ton aan hop bij te doen, vind ik wel een
beetje jammer.’ Toch geeft Michiel dit biertje een
acht. Anna, Chris en ik zijn iets enthousiaster met
een achteneenhalf.
Totale score voor de Single Wide IPA: 8,4. Alcoholpercentage: 5,7. Prijs: 2,75.

De overige IPA’s zijn niet om over naar huis te
schrijven. De allerslechtste is verbazingwekkend
genoeg ook de duurste (€ 4,29): Green King East
Coast (cijfer 3,5) is waterig en nauwelijks een IPA
te noemen. Zelfs onze vooraf stiekem verwachte
winnaar Raging Bitch (cijfer 6,2) van brouwerij
Flying Dog kan het niet opnemen tegen de kwaliteit van Mooie Nel en Single Wide. Het is zelfs
een van de grootste tegenvallers. Muifel USA IPA
(cijfer 6,9) doet zijn reputatie geen eer aan. Wat
geen verrassing was, bleek de Brand IPA (cijfer
4,5). Wel één van de goedkopere, maar tegelijkertijd plat en moutig.

WINNAARS

Over de winnaars hoeven we niet lang te
twijfelen: Mooie Nel en Single Wide IPA.
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Ik doe een internationale opleiding, maar ik heb last
van heimwee. Dat lijkt een vreemde combinatie misschien, maar ik wil gewoon in Nederland gaan werken
bij een internationaal bedrijf.
De studie gaat goed, maar ik zie als een berg op tegen
het derde jaar. Dan moet ik naar het buitenland voor
stage. Ik dacht dat ik er tegen die tijd wel over heen zou
zijn maar dat is niet zo. Zelfs op vakantie in België
ben ik ziek van verlangen om in mijn eigen bedje te
slapen.
Doornroosje
Lief Roosje,
Heel veel mensen hebben last van heimwee. Ook
studenten die een internationale opleiding doen.
Accepteer dat je heimwee hebt en realiseer je dat
heimwee niet het einde van de wereld is. Heimwee
kan slijten en zelfs helemaal overgaan. Een hele
goede vriendin die al begon te jammeren als de
Martinitoren uit beeld was, won een reisje naar
een tropisch paradijs. Twee weken chillen onder
een palmboom in een hangmat met een cocktail.
Heerlijk! Maar zij zag er als een berg tegenop. Ze
wilde het hele reisje zelfs afblazen. Maar, inmiddels
woont ze alweer 18 jaar in haar tropische paradijsje,
met de knappe ober uit de bar van het hotel en haar
twee mooie dochters. Ze heeft helemaal geen last
meer van heimwee. De beste remedie tegen heimwee
is dus verliefd worden. Mijn vriendin mailde me nog
een paar tips: zoek een plek uit die bij je past. Ga niet
naar een land waar je totaal niets mee hebt of naar
een hele afgelegen plek. Het idee dat je zo naar huis
kunt, maakt het meestal al stukken beter. Woon je
nog bij je ouders, Roosje? Dan zou ik als ik jou was
op kamers gaan wonen. Een mooie tussenstap voor
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Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.
het buitenland. Tot slot: neem je eigen kussen mee
en bedenk: wherever I lay my hat, that’s my home.
Lieve Loes,
Ik doe op het moment twee studies en dat loopt
lekker. Alleen merk ik wel bij mijn klasgenoten dat
ze daardoor denken dat ik alles wel aankan en kan
oppakken. Ze vragen me vaak om raad en hulp. Ik
help ze natuurlijk graag, maar dan vragen ze me steeds
weer. Ze appen me zelfs in het weekend. Omdat ik
vrij verlegen ben, durf ik daar niet zo goed tegenin
te gaan. Dan denk ik: laat maar. Maar ik lig er wel
eens wakker van. Wat zou jij doen? Hoe kan ik mezelf
hiertegen wapenen?
Anneke
Lieve Anneke,
Je bent een slimme en een beetje verlegen meid
die graag haar klasgenoten helpt, maar niet in het
weekend. Zoals zo velen (bijna iedereen) vind je het
lastig om nee te zeggen. Je wilt anderen best helpen.
Je wilt niet voor egoïstisch worden aangezien. Het
is ook leuk om iemand te helpen als je zelf ergens
goed in bent. Je wilt conflicten vermijden. Kortom,
nee zeggen is moeilijker dan iemand te helpen,
al komt het slecht uit. Toch hou je daar juist een
kater aan over. Jij gaat over je grenzen heen, niet
degene die de vraag stelt. Hoe kun je je hiertegen
wapenen? Ik vraag altijd even om bedenktijd als ik
word overvallen met een verzoek. Dus niet meteen
ja of nee zeggen. Ik zeg ook vaak eerlijk: ik wil wel
helpen, maar het komt nu gewoon niet uit. Je moet
eens weten hoeveel begrip mensen over het algemeen
hebben als je nee zegt. In de tijd dat jij daar wakker
van ligt, hebben zij al lang een andere oplossing
gevonden.
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LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

FINE ART BACHELOR
PROGRAMME
ACADEMY MINERVA
ITALY,
7.2 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I studied Fine Art in Genova, my native city,
in the northwest of Italy. Two years ago, in my
third year, I came to Minerva for an exchange
programme. I liked it so much here that I decided
to stay in Groningen. I hope I’ll graduate in July.
I’ll be getting a double degree from Groningen
and Genova.
‘I preferred to continue my studies at Minerva
because the programme offers better opportunities

to develop my creativity. In Italy I had to focus
exclusively on painting. But at Minerva you can
try all media. So in the exchange programme I
loved experimenting with sculpture, video, performances and installations. I didn’t paint at all.
In the past two years I learned a lot about my own
work and how to present it at exhibitions.
‘Currently I’m working on a big mural painting at
the Academy. It combines lots of facial expressions
and body poses in a theatrical way. In a couple
of weeks the space on the wall will be covered by
someone else’s work. But that’s fine. I will take
pictures.
‘What amazes me about the Dutch is how little
they care about good food. Before I came here I
took Dutch lessons from a Dutch teacher who was
married to an Italian. She joked that she would
never have married an Italian if she had known he
wanted a proper meal all the time.
‘I’ve grown very fond of the Dutch people. They’re
kind, helpful and civilised. My one and only
gripe about them is that they are so strict on rules
sometimes. An example: one night I was visiting
a friend who lives a long way from the centre. On
the way home my bike broke, so I wanted to take
the bus. But the driver wouldn’t allow me inside
the bus with my bike, no matter how much I
begged him.
‘It feels as if I’m living in Italy as well as in
Groningen at the same time. I feel split in two. I
made many friends here, and I love my studies at
Minerva. On the other hand I miss my friends, my
parents and my little brother. After my graduation I’ll live with my parents for a while, saving
up money to travel. I will probably return to the
Netherlands to do a master.
‘Se davvero tieni a qualcosa, non mollare mai is my
motto. If you really believe in something, never
give up.’
Website: camillagrilliminerva.wordpress.com.
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INVITING
INTERNATIONALS
INTO LOCAL
DEMOCRACY
Anne Floor Lanting

In May 2015, international students were invited to the city hall to meet with members of the city council.
Photos: Mariska de Groot

International students make up
a large part of the Groningen
student population. Yet, they
are not as involved in the local
democracy as they could be.
City council member Arend
Jan Wonink wants to encourage
them to have their say.
10int

Making sure the experience of international
students in Groningen is a good one, that is one of
the aims of Arend Jan Wonink, a member of the
city council for the political party of D66. Last
year he came up with the idea to ask international
students how the city council could facilitate their
stay in Groningen. ‘With a friend, I organised a
brainstorm session between international students
and members of the Groningen city council.’
Ten students of RUG and Hanze and two local
politicians kicked off the experiment under the
banner Start the Conversation in May 2015. In the
City Hall, the international students shared their
experiences in Groningen and discussed ideas to
improve their stay in the city. The main topics
that the international students brought up were

housing, job opportunities for internationals and
the integration with locals and Dutch students.

GRONINGEN MISSES OUT

Arend Jan thinks the positive experiences of
international students can be of marketing value
for the city. He also believes internationals look at
Groningen with other eyes than locals. ‘Because
they are not officially a part of Dutch society,
they can be more critical. This can result in fresh
ideas.’ Benedikt Wieferig (21), an International
Communication student from Germany, also
looks at it this way. ‘In Groningen, the number
of international students is incredibly high. To
have such a large part of the inhabitants of the city
miss out on crucial decisions is a big loss because

their input can bring new ideas.’ Yet, creating
good marketing for the city and acquiring a fresh
outlook are not Arend Jan’s only reasons for the
conversations. ‘I hope to create awareness among
international students. They really can have
political influence in Groningen. For example,
EU students that live in Groningen have the
right to vote during city council elections, but
they rarely do so.’ Benedikt would like to cast his
vote. ‘However, I think it may not be all too easy,
especially for those who don’t speak Dutch, to get
the background information needed in order to
vote’, he adds.

BUILDING BRIDGES

Sophie Walker (20), a Game Design &
Development student from Switzerland, sees
involving international students in local politics
as bridge building. ‘We have to make sure that
both sides understand what the other side wants,
or at least where the other side comes from. This
dialog has to be made possible in the first place.’
She thinks it’s a big privilege that non-Dutch EU
students are allowed to vote. ‘I was surprised that
the city council wanted to talk to students from
abroad, but that most of them are also allowed to
vote is almost unbelievable.’
Two years ago Alexandra Crisan (25), a masters
student in International Business Law from
Romania, was a representative of international
students in the RUG university council. ‘I
was involved in improving the situation for
international students at the university. This
interest led me to take part in this initiative’, she
explains. Alexandra thinks keeping international
students informed is very important when trying
to involve them in the local democracy. ‘The city
council has to think about a way to reach us.
Transparency and communication are the most
important factors to get relevant information
through to us.’

beginners course in Dutch, however they don’t
speak Dutch properly. Mixing up international
and Dutch students would help us to really learn
Dutch.’ Law student Alexandra recognizes the
lack of interaction between internationals and
locals. ‘There are few events that actually give these
groups a chance to interact and to learn from each
other. The municipality could organize more of
these.’ She too sees the challenges for internationals
in learning Dutch and adds that this is exactly
what makes it hard for internationals to find a job.
‘Even for doing the dishes in a restaurant Dutch
fluency is demanded. Yet the beginners course that
the university offers for free is not enough to reach
a sufficient level and the follow-up courses are too
expensive for most students.’

WHERE ARE THE… DUTCH?

Arend Jan plans to continue involving
internationals in the local politics of Groningen.
‘Last year’s meeting was to see how the experiment
would turn out. I think we can take it a step
further now, for example by inviting more
participants and combining the brainstorm session
with a workshop.’
This year’s meeting will most probably take place
in May as well. Sophie hopes this time Dutch
students will also be invited to take part in the
initiative. ‘A lot of the issues we discussed last year
also apply to Dutch students. When I talked to
my Dutch friends about Start the Conversation,
they were disappointed that the city council hadn’t
invited them to take part.’

UNREADABLE DUTCH CONTRACTS

Overall the students that participated in Arend
Jan’s conversation were very positive about
Groningen, yet they saw room for improvement.
An important issue that the students pointed
out was the bad organisation of housing. Sophie
Walker: ‘An often heard complaint is that a lot
of official letters are in Dutch. Internationals
often have to sign Dutch documents they do
not understand, like lease contracts. Some also
miss deadlines to sign up somewhere, because
they didn’t get the information in English.’
Arend Jan has striven to realize an Englishlanguage information platform on housing
for internationals. ‘We have requested the
municipality of Groningen to create a separate
English website about housing issues. Sadly
enough, there wasn’t money for that, but a new
English-language webpage on the topic has been
created on the municipality’s website.’

LACK OF INTERACTION

Another issue is the integration between
international students and the Dutch, locals
as well as students. ‘On our part, learning the
language is something that we can improve on’,
says Sophie. ‘Many of my friends have done the
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8int

Photo: Pepijn van den Broeke

‘I’M CERTAINLY
NOT THE BEST
TEACHER’
Anne Floor Lanting

Loes Damhof has been elected
Dutch Lecturer of the Year
2016. Becoming a teacher was
never her childhood dream, but
after her first experiences with
teaching in China, Damhof
was won over.

Visibly still in the afterglow of her victory lecturer
Loes Damhof (40) talks passionately about her
work. The Hanze lecturer teaches several classes
within the bachelor programmes Communication
& Multimedia Design and International
Communication. She is in the public eye since she
was recently elected Lecturer of the Year, but even
now her students get all the attention. In one of
the hallways of the Institute for Communication,
Media & IT one of them wants to speak to
her quickly. The student will be missing one of
Damhof’s classes because he wants to go to the
graduation ceremony of his girlfriend.
‘That’s fine, as long as you buy her flowers’,
Damhof answers. It is this commitment to and
attention for her students that has played a big role
in her nomination for the title of Lecturer of the
Year (a competition set up by the Dutch student
organisation, Interstedelijk Studenten Overleg).
‘It was already an enormous honour and a great
surprise to be nominated by students. And now
I actually won, it feels really ambiguous. I am
very happy about the fact that this award really
centralizes teaching itself. That the attention
doesn’t go to things like research and innovative
projects, but actually focuses on the didactics
and interaction with students. This award really
celebrates teaching and that is a real honour for
me, because teaching is my true passion. In that
sense the title is really great to have, but at the
same time I realize I’m certainly not the best
lecturer of the Netherlands. There are so many
other brilliant teachers out there.’

NERVE-RACKING YET FUN

Damhof talks about her profession in a loving
way, but teaching never was her childhood dream.
‘After I graduated from university I worked at a
publishing house for a while, but I really wanted
to go abroad and one of the options was to teach
English. So I earned a certificate to be able to do
this and set off to China. The idea of living all by
myself in the middle of rural China didn’t scare
me at all, but the prospect of having to teach was
nerve-racking.’ The first time Damhof stood in the
classroom as a teacher several things went wrong,
yet she was immediately hooked. ‘After my first
class I was exhausted, but at the same time very
energized. I was totally hyperactive, that’s how
much fun and exciting the experience was. This
feeling has never really gone away since’, the now
experienced lecturer reminisces.
What Damhof likes most about teaching is the
fact that she gets to work with young people in
an intercultural setting. ‘I enjoy exploring and
pushing the boundaries with students and figuring
things out together by asking questions and
finding answers. Apart from that I also like the
fact that a teacher leaves something behind. You
really contribute to someone’s life.’ The passionate
teacher thus sometimes finds it hard to let her
students go. ‘You get attached to students and
develop a connection with a class, so you get the
feeling that the birds are leaving the nest when
they leave the classroom permanently.’

INTERNATIONAL EXPERIENCES

The students are not the only ones who benefit
from Damhof’s classes, she herself has also learned
a lesson or two from her students. ‘What has
always stood out for me is that there is so much
more potential in students than lecturers think.
My students have really taught me not to go by
presumptions about what students already know
and are able to do. When I leave this open, I am
almost always pleasantly surprised.’ Due to her
teaching experiences in China, Russia and the
United States, Damhof is internationally oriented.
She thinks the internationalisation of education
is very important. ‘We are all connected to one
another in some way, simply because we all live
on the same planet. This is why it is important
for students to realise that almost any issue can
be placed in a global perspective. I suspect this

realization can be of great benefit to students.
Being aware that the way you do things isn’t
necessarily the normal way and that things can
also be done and are being done in very different
ways is very relevant. This realization can only
be made real when students experience things
first-hand. By going abroad for a while, but
also by being part of international projects that
are incorporated into the curriculum.’ In the
second year of the major Interactive Media &
Technologies for example, students work together
online with students from Ghana.

INNOVATION IN EDUCATION

The cooperative project with students from
Ghana, is a form of Globally Networked Learning,
a way of teaching that has come to existence
partly through the professorship Excellence. This
teaching method is also used by Damhof within
the Honours Course The Global Village. This is
one of the examples of the innovative educational
projects in which she is involved. ‘Within this
project students have to work together in small
intercultural groups, without actually seeing each
other in person. Facilitating this collaboration and
making sure that the intercultural groups actually
feel part of a team really goes a couple of steps
further than an open online course.’ Innovation
in education is important according to Damhof
because the world is changing rapidly nowadays.
She thinks educational institutes should anticipate
future developments. ‘Students that now enter into
Communication & Multimedia Design graduate
in about four or five years, by that time the job
market has probably changed quite a bit. How
do we prepare our students for this? What are
the skills they will need to be able to cope with
this? Things like ethics, world citizenship, critical
thinking, communication skills and media literacy
are crucial in this respect’, Damhof explains.
These type of subjects are a part of the educational
trajectory 21st century skills, a trajectory that
Damhof created together with other lecturers at
the Hanze. This educational trajectory is supposed
to prepare students for jobs that don’t exist yet.
For students who see a future in teaching, Damhof
has some advice. ‘It is very important to stay
curious, always have the desire to keep learning.
Be self-reflective and always stay open to learn
from other people.’
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NS GROUP TICKETS:
ILLEGAL OR NOT?
Anne Floor Lanting
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Dutch train tickets are not
cheap. A way to save money is
to opt for an NS Group ticket.
No wonder Facebook group NS
group-tickets Groningen is a
popular platform for purchasing
these tickets. Railway operator
NS however regards this
practice as illegal and wants it
to stop.

NS group-tickets Groningen is an extremely popular
Facebook group, it has nearly 13,000 members.
The group is well known among international
students who want to travel cheaply. Via this
group they find other travellers to buy an NS
Group ticket with. This is a ticket for four to ten
passengers, who are travelling to or from the same
place. The more people travel on one ticket, the
cheaper the individual contribution. Regardless of
your destination, your personal ticket costs about
fourteen Euro when you buy a ticket with three
others. When your group consists of ten people,
you pay only seven Euro each. But how often does
a person actually travel in a group of ten? The
Facebook group solves this problem by bringing
people together who happen to be travelling to or
from Groningen on the same date.

TRAVELLING IN A GROUP ALONE

Via the Facebook group, users mention dates
on which they want to travel and enquire about
existing travel groups for these dates. If there

THE ROVER REWARD

are ten people that want to travel to or from
Groningen on one specific date, one of the group
members buys the NS Group ticket for the entire
group. Once this is done, the other nine group
members are supposed to transfer the money for
their individual ticket to the buyer. After the
buyer receives the money, he or she sends the
other group members an activation code for their
personal ticket. Once this all has been organized,
all the group members can travel separately at
different times of the day, without ever having
seen any of the other group members in person.
NS, the principle passenger railway operator in the
Netherlands, is not happy with this practice.
At the end of 2015, the company requested the
administrators of the Facebook group to delete
the group page. ‘The NS ticket is meant for
groups, like friends, relatives or club members’, NS
spokesman Martijn Kamans says. ‘The Facebook
page helps to create groups exclusively for the
ticket.’

Rover, an association for travellers who use the
Dutch public transport system, doesn’t see much
harm in Facebook pages that help create new
groups for collective train tickets. ‘Finding and
creating a group that travels to the same destination on the same date probably still requires quite
a bit of organizing. It’s nice for these travellers that
their efforts are rewarded with a cheaper ticket. I
don’t expect the activities of this Facebook group
to expand so far that it would threaten our Dutch
rail travel’, Rover’s representative Sanne van Galen
says. She understands that the NS is unhappy,
but also argues that it is quite logical that people
are looking for ways to travel cheaply. ‘As long as
people have had to buy tickets, they have been
looking for ways to save money. That is nothing
new. The users of the group return ticket abide
by the terms and conditions and thus aren’t fare
dodgers’, Van Galen points out.

WHO IS THE THIRD PARTY?
The terms and conditions of the NS Group
return ticket state that it is prohibited to travel
with a group ticket when the group in question
is brought together through a third party, unless
the NS grants permissions for this. This third
party does not exist, the Facebook group claims.
And they do have a point here: the person who
purchases the group ticket is part of the group that
travels with the group ticket. Thus, he cannot be
considered to be a third party. ‘This is not relevant
here’, Kamans objects. ‘The platform itself is the
third party, the platform itself creates groups. The
NS group return ticket was created for a day-out
with friends, family or members of a team or club.
We don’t want a new type of customer for this
product.’
Up until now, the NS request hasn’t had much
result. At this moment the group page is still
online. It did make some changes, though: it
no longer has specific members that have admin
rights for the group. The NS hasn’t yet decided
whether to take further steps.

Ronald Steenstra, who is a lecturer in Law at
Hanze University, looks at the case differently.
He thinks the course of action of the members of
NS group-tickets Groningen in a legal perspective
can be seen as abuse of the goal for which the NS
offer is meant. ‘Moreover, one could argue that
the group members have acted unlawfully towards
the NS. In this case, the NS could choose to seek
an injunction against the administrators of the
Facebook group. All in all, I think the NS has a
good chance, theoretically at least, in forcing the
administrators of the Facebook group to discontinue their practices, for instance making them
delete the Facebook page.’ Yet Steenstra doubts
whether these measures would actually produce the
desired effect. ‘Even if there would be a court order
for the Facebook page to be deleted, the practices
of NS group-tickets Groningen will probably just
be continued via another medium.’ Thus, enforcing
the rights of the NS will be difficult. ‘If the NS
really wants to deter this type of use of the ticket, it
would be more effective for them to no longer offer
this type of collective tickets’, the lecturer explains.

NO GROUP TICKETS AT ALL
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DEPLORABLE
HOUSING FOR
INTERNATIONAL
STUDENTS
Thom Edinger

Students from abroad have
been dissatisfied with housing
in Groningen for years, but
the municipality and the two
universities do not seem to care
much. ‘No one stands up for
international students.’

have found their place in Groningen, students
must make room for new students from abroad.’
Sounds fine, but according to Denise Zonnebeld
of tenants’ support organisation Frently there
is a snag. ‘If students can only stay up to twelve
months in a room, they have no tenants’ rights.’
One of the consequences of this is that a short-stay
contract can only be terminated if the student or a
family member is seriously ill. But when a student
stops prematurely for other reasons, there is indeed
a bill for the remaining months. Heijnen: ‘That
bill will be paid by Hanze, so vacant rooms cost us
a lot of money.’

NO LEG TO STAND ON

‘Do you have a minute?’ German Leon Muser
laughs at the question. How does he feel about
the accommodation of foreign students… the
answer would take quite some time. When Leon,
a fourth-year student of International Psychology
at the University of Groningen (RUG), arrived
in Groningen four years ago, no-one told him
anything about housing. ‘Basically, I was looking
for a room on my own.’
Today the situation is different. Many
international students rely on the information that
is offered by University of Groningen and Hanze
UAS, the two Groningen universities. When you
decide to study in Groningen, you can get a room
via SSH, a nationwide room rental company that
in Groningen provides shelter for students from
abroad. For the students, it’s very easy. You log on,
the university administration checks your personal
data, and if everything is okay, you turn to the
SSH. The SSH takes your wishes into account and
offers you a room, but does not guarantee that it
will meet all your expectations. This service will
cost you an administration fee of two hundred
euros.

SHORT-STAY IS OFTEN TOO LONG

SSH uses a short-stay formula, which is quite
similar to the formula that a hotel uses: your room
is furnished and cleaned. Students who study
one semester in Groningen, can live in the room
up to five months. For students who stay longer,
the short-stay is limited to twelve months. After
the short-stay room term is exceeded, the student
needs to find shelter himself. Esther Heijnen,
international student officer at Hanze, explains:
‘The short-stay is a transitional period. When they

The arrangement between the two Groningen
universities and SSH dates back from one year
ago, when housing corporation Huismeesters
(which means caretakers) decided to end its section
Housing Oﬃce that took care of the housing of
students from abroad. These students grumbled
considerably about the Housing Office service,
which as a matter of fact used the short-stay
formula also.
The Nicaraguan Carolina Alvarez, a master's
student in International Business Management at
Hanze, ended up in a building at Winschoterdiep.
‘The room was quite large, but it was hardly
furnished and we had to share showers. After a
while I was offered a better room for a lower price.
But I had this contract I couldn’t get rid of.’ She
was not the only one: many students feel obliged
to stay the full short-stay period in the more
expensive rooms of SSH.
Zonnebeld recognizes the complaints. ‘Rent laws
do not apply. The student does not have a leg to
stand on, and for many students taking a lawyer is
a step too far.’
Levan Nanava from Georgia lived the first five
months of his studies in one of the rooms of
Housing Office. After his exchange to Cambridge
he could not return there, he had exceeded
his short-stay period. ‘I found a room through
Facebook, a better room for a lower price.’

HOW GOOD IS MAXX VASTGOED?

Students can also get in touch with landlords or
rental companies directly. This is how German
student Leon managed to live in as many as
three rooms before he finally found his current
houseboat.
Hanze's website offers some alternative room
rental companies. The first one is Maxx Vastgoed
(Maxx Realty). Students who turn to Maxx get
ten percent discount on the brokerage costs, the

Hanze site states. Strangely enough, a Dutch court
ruled in October that demanding brokerage fees is
unlawful.
But Maxx Vastgoed has not changed its practice:
up until today they have demanded money for
mediation. Ten percent off costs which are not
allowed to be demanded by law, and a prominent
place on the Hanze website. Is there some sort of
arrangement between Hanze and Maxx Vastgoed?
Heijnen: ‘I really cannot answer this one.’
According to Dion Glastra, president of the
Groninger Student Union (GSb), the Hanze
website also recommends firms that GSb has
had negative experiences with, such as RotsVast Groep (the Rock-Solid Group) and Bakker
Kamerbemiddeling (housing broker Bakker). This
is new for Heijnen: ‘If there is something wrong
with a company, that company should not have
publicity on our website.’

PERSISTENT STRUCTURAL PROBLEM

Obscurity is the biggest complaint for students.
Leon Muser: ‘In the Netherlands tenants have
heaps of rights. But internationals are not
informed about that. Not by the landlords and
unfortunately not by the universities either.’
This worries Wouter van Erkel, president of the
Jonge Democraten (Young Democrats, the youth
section of political party D66). ‘I have experienced
it myself, you know so little that you accept any
room that is offered.’ According to Van Erkel the
University of Groningen and Hanze UAS should
provide better guidance. Denise Zonnebeld of
Frently shares this view, but she also points her
finger towards the municipality and the political
parties. ‘No one stands up for international
students.’
Zonnebeld and Glastra think this problem is
specific for Groningen: other Dutch university
cities have clear rules. In Groningen, the
universities and the municipality hardly share any
information about the accommodation of students
from abroad. Esther Heijnen: ‘We let the students
know that they should register as residents of the
municipality.’
According to Zonnebeld, the problem is structural
and persistent: universities, housing associations,
society and politics, none of these parties do
anything for international students and their
housing situation. ‘This problem has been going
on for years and years, but nothing has been done.’
Fourth-year International Psychology Leon,
though, has not experienced this typically
Groningen misery. ‘But I’ve always been lucky,
man, maybe that's it.’
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INTO GRONINGEN’S
NOOKS AND
CRANNIES
Anne Floor Lanting
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In March, students from abroad
had the opportunity to get to
know the city and province of
Groningen on a different level.
The two day event Experience
Groningen invited them to
escape from the student bubble
and offered them a behind the
scenes perspective.
2int

On the second Friday in March several international students gathered in the Oosterpoort,
one of Groningen’s main cultural centres, for the
kick-off of Experience Groningen. They arrive one
by one and try to find the group they have to join
for the trips through both the city and the province for the next two days. One of the groups
is guided by Joost Nussy (22) and Janna Bots
(20). Joost, a Dutch master’s student in Social
Geography, is happy that his group includes a
student from the Czech Republic. He studied
in Prague for a few months and really liked it.
Czech student Michal Hambálek (23) is doing a
master in History and just arrived in Groningen
in January. ‘I don’t know the city that well yet
and I thought this event would be good opportunity to see what is around the city. It’s good to be
guided around, since most of the other students I
know are also internationals who don’t know the
area well either’, he explains his choice to sign up
for the event. After the group members have had
some time to get know one another, it is time for
the official welcoming ceremony.

GRAND THEATRE: CLUB GUY & RONI

The ceremony is followed by a typical Dutch lunch
and then the various groups finally set off into the
city by bike. The first stop of Joost’s and Janna’s
group is the Grand Theatre on the Grote Markt.
The group is taken into the narrow corridors that
lead to the attic that is now a practice area. There
Eva Puschendorf, the production manager of
dance company Club Guy & Roni tells the group
something about her dance company that was
founded in Groningen. The enthusiastic former
dancer is unsure of the students’ willingness to
spend money on theatre and dance, but tries to
convince them. ‘If you buy theatre tickets, you
are going to lose a couple of beers. But if you saw
a good show, the one beer you do buy is going to
taste so much better.’ Eva leads the group from
the attic to the largest auditorium, via see-through
stairs and high bridges that are suspended above
the stage. In the auditorium dancers are rehearsing
for a show that will premiere that very evening.
The internationals get a little sneak peek of Club
Guy & Roni’s new show. They watch in awe how

and also told us some interesting things about
Groningen’, Michal reports the next day. It was
his favourite part of Friday’s programme.

WATCHING SEALS

the dancers manage to throw themselves around
gracefully. After an applause it is time to move on.

THE CITIES’ HOMELESS

At Martinikerkhof, next to the Martini tower,
the group of Janna and Joost meets up with tour
guide Max Tuaran. Max tells the group his story:
he used to be a homeless person in Groningen.
‘The stereotype of most homeless people being
alcoholics or drug addicts is very pervasive, but
most often they just have financial problems’,
Max explains. Janna is visibly moved by Max’s
story and seems to be fighting back tears. The tour
guide shows the group a couple of places that are
important for the homeless: the women’s shelter,
the homeless shelter, and the Poelestraat, the street
where most of Groningen’s nightlife takes place.
‘This street is a treasure chest for the homeless
from Wednesdays to Sundays because of all the
money people drop here. If you are lucky you can
find about sixty euros in one night’, Max explains.
During the tour he lets the group in on some other
surprising facts: when he was homeless he was able

to get by on a mere twelve euros a week, a bed at
the night shelter is not an option with this budget
since that costs 5.70 a night. Besides that, there
are 1865 homeless people in Groningen and less
than a hundred beds in the night shelter.

GAZING AT THE SUN

Because the group was so engrossed by Max’s
story, the group is late for their next activity: visiting the Blaauw Observatory on Zernike campus.
At the observatory, the international students take
turns peering at the sun through a telescope on
top of the building. From there the group also
has a great view of the whole campus, many take
advantage of the moment to take lots of photos.
It’s getting dark, so the group goes inside to
admire the largest telescope of the observatory
and look at images taken by that telescope.
By now it’s dinnertime, so the group splits up to
head out to the homes of local families in Groningen where they will have a home-cooked meal.
‘I had a meal with a couple, they were very nice.
They asked us internationals a lot of questions

Saturday’s programme focuses on the province of
Groningen, which is clearly something that is of
less interest to the student from abroad. Of the
eight internationals in Joost and Janna’s group,
only four have shown up to take the bus into the
province. One of these four is Tamás Kocsis (25),
a graduate in electrical engineering from Hungary.
He is excited to see the coast, which he has only
seen once before in Germany. The group will be
going to Lauwersoog, the point from which the
ferry to the Wadden island Schiermonnikoog sails.
Once the bus arrives there, things don’t go exactly
as planned, the bus driver misses the junction to
the nature school. So instead of a nature tour, the
guide ends up giving a short tour of the Lauwersoog harbour. At least the students are offered
some consolation when they see a few harbour
seals.
Later on the bus takes the internationals to Borg
Ewsum, an estate near the village of Middelstum.
Here, the group has one hour to wander around.
The estate’s café and the animal shed with donkeys
and goats seem to be the most popular attractions
for the students.
Though Tamás did get to see the coast, the tour of
the Grand Theatre on Friday was his favourite part
of Experience Groningen. ‘I work at the Three
Sisters on the Grote Markt, which is almost next
to the theatre and I was always curious what was
going on in that building. It was really interesting
to finally go inside and see it’, the Hungarian
graduate explains. He signed up for Experience
Groningen to meet new people. ‘I came here on
exchange in September last year and decided
to stay on to do an internship. By now most of
the Erasmus exchange students I met in my first
months have already left Groningen.’ Group guide
Janna, who is an International Relations student
from The Netherlands, also enjoyed Experience
Groningen. ‘I always like hanging out with internationals. They are always so open and they want
to know everything, the atmosphere is always
really nice and fun during these events.’
3int

6

31 march 2016
editorially independent
magazine of
hanze university
of applied sciences

IS YOUR 7 EURO
NS-GROUP
TICKET
LEGAL?

LOES DAMHOF IS
HOLLAND’S
TEACHER
OF THE YEAR

IN
TE
EDRN
IT AT
IO IO
N NA
L

HOW HOSPITABLE
IS GRONINGEN TO
INTERNATIONAL
STUDENTS?

MAG

HANZE

