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Today’s news is tomorrow’s fish ’n’ chips paper. 
Het is een relativerende uitdrukking, 
maar voor bladen- en krantenmakers is 
het ook een beetje een waarschuwing. Ons 
personeelsblad PL.Hanze komt maar drie 
keer per jaar uit, en dus vragen we ons bij 
ieder mogelijk onderwerp voor een artikel 
altijd af: is dit nog relevant als het blad op 
de deurmat valt? 
Begin maart waren we bezig met het 
afronden van de tweede PL.Hanze van 
dit schooljaar. We dachten een tijdloos 
en inspirerend thema te hebben gekozen: 
motivatie. Wat motiveerde onze jonge do-
centen om het onderwijs in te gaan? Wat 
houdt oudere docenten na al die jaren nog 
steeds gemotiveerd? Wat bewoog ‘overstap-
pers’ om docent aan de Hanze te worden 
na een carrière buiten het onderwijs? En 
hoe houden we eerstejaars gemotiveerd in 
hun eerste honderd dagen?
Artikelen die je normaal gesproken gerust 
een paar maanden later nog kunt lezen, 
zonder het gevoel te hebben dat je oud 
nieuws leest. Maar op 15 maart, een kleine 
week voor het blad naar de drukker zou 
gaan, begon de lockdown, en kwamen 
we plotsklaps in een totaal andere wereld 
terecht. 
Het blad voelde ineens totaal irrelevant, 
misplaatst zelf. We besloten vrij snel om de 
publicatiedatum uit te stellen, want wie zat 
er die eerste maand nu te wachten op een 
magazine waarin niet één verwijzing naar 
thuiswerken, lockdowns of corona zat? 
Uitstel betekende gelukkig geen afstel, 
en dus ligt er, met ruim twee maanden 
vertraging, nu toch een personeelsblad 
op de mat. We hebben de oorspronkelijke 
artikelen vrijwel allemaal laten staan, en 
er een aantal artikelen aan toegevoegd 
over het ‘nieuwe normaal’ op de Hanze-
hogeschool: digitaal toetsen, thuiswerken, 
online meeloopdagen...  
Ik wens jullie veel leesplezier en alvast een 
hele prettige zomervakantie.

Chris Wind,
hoofdredacteur PL.Hanze 

De fietstocht naar je werk, zigzaggend 
tussen de studenten. De lunchwandeling 
met je kamergenoten. Het wachten op je 
koffie, waardoor je de collega spreekt die je 
net zou mailen. Even bij elkaar binnen- 
lopen om te vragen hoe het gaat. Een 
rustmoment in de zon tussen de studenten 
die hun weekend doornemen. Het praatje 
met de kantinemedewerkster of de collega 
achter de balie. De begroeting op de gang. 
Het rumoer. Het toevallige contact. We 
missen het allemaal.

De campus is stil. Onze gebouwen zijn 
leeg. De studieplekken verlaten. Dit heb-
ben we nog nooit eerder meegemaakt. 

Maar we staan niet stil. Jullie staan niet 
stil. Integendeel. Ik sta versteld van de 
beweging die er de afgelopen periode was. 
In korte tijd is er zoveel gebeurd en veran-
derd. Van een ‘gewone’ hogeschool naar 
een ‘digitale’ hogeschool. Online colleges, 
alternatieve afstudeertrajecten, toetsing 
op afstand, onderzoek vanuit huis. Wat 
hebben jullie veel werk verzet en flexibili-
teit getoond. Voor de ene collega was deze 
overgang ingrijpender dan voor de ander. 
Ik vond het best even wennen om mijn 
collega’s alleen nog op een scherm te zien 
of een online vergadering voor te zitten. 

Geleidelijk aan mag de deur van onze 
hogeschool weer steeds iets verder open. 
Na de zomer starten we het nieuwe stu-
diejaar met een combinatie van digitaal 
en fysiek onderwijs. Het gaat voorzichtig 
en stapsgewijs, maar er is weer perspectief. 
Terug naar een ‘gewone’ hogeschool gaan 
we niet. We blijven de digitale mogelijkhe-
den die we nu met elkaar in sneltreinvaart 
hebben ontdekt zeker benutten, ook in de 
toekomst.

De komende tijd nemen we genoegen 
met een digitale kop koffie of een wan-
deling met afstand. Ik kijk, net als velen 
van jullie, uit naar het weerzien op onze 
hogeschool. Voor nu wens ik jullie veel 
plezier met het lezen van deze bijzondere 
editie van de PL.Hanze, de laatste van dit 
studiejaar.

Henk Pijlman,
voorzitter van het College van Bestuur
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Een teamleider krijgt aardig wat op z’n bordje. 
De uitwerking van het onderwijsbeleid en nog 
veel meer…. Geke en Alice smaakt het allemaal 
uitstekend.

Nog niet zo lang geleden studeerden ze op de 
Hanze. Nu zijn ze er docent. Hoe zijn ze in het 
onderwijs terecht gekomen? En hoe bevalt dat?

Jeroen van Elmpt werkte als engineer, 
Jasper Boter was jurist en Koos Reitsma 
belastingadviseur. Nu staan ze alle drie voor 
de klas.

Hoe de provincie Groningen er in 2040 uitziet, 
kun je zelf bepalen. Het project Toukomst 
verzamelt allerlei ideeën die in Ommeland uit 
de bus komen.

Docent-onderzoeker Ellen Hagedoorn 
promoveerde eind oktober op haar 
proefschrift over de samenwerking tussen 
verpleegkundigen en mantelzorgers van 
zelfstandig wonende ouderen.

IN
HO

UD

3

HANZE’S 
TEAM- 
LEIDERS

VAN STUDENT 
NAAR DOCENT

6

22

16
GEEN 
SPIJT VAN 
OVERSTAP

DE ZORG 
VOOR LATER

TOUKOMST-
PLANNEN

28

34

pl.hanze is het personeelsblad van de 
Hanzehogeschool Groningen en wordt 

gemaakt door het stafbureau Marketing & 
Communicatie

hoofdredactie / coördinatie  / teksten 
Chris Wind

eindredactie / teksten 
Boudewijn Otten

teksten 
Anne-Marie Krap, Henk Dilling, Loes Vader, 

Louise de Vos, Luuk Steemers  
vormgeving / art direction 

Jean-Maxim van Dijk
fotografie 

Luuk Steemers, Pepijn van den Broeke, 
Stephan Keereweer, Tim van der Kuip 

illustraties 
XF&M

drukwerk 
Grafische Industrie De Marne

vragen, opmerkingen, suggesties 
pl.hanze@org.hanze.nl

niets van deze uitgave mag worden overgenomen, 
vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke 

toestemming van het stafbureau Marketing & Communicatie 
van de Hanzehogeschool Groningen en/of andere 

auteursrechthebbenden



4

Ook na 
de zomer 
online les, 
fysiek 
onderwijs 
langzaam
opbouwen’

‘



aan praktijkonderwijs, en dat willen we dus 
ook echt weer oppakken. Afstudeerders 
moeten hun opleiding zo goed mogelijk 
kunnen afronden en eerstejaars moeten zo 
goed mogelijk kunnen beginnen.
‘We hebben twee uitgangspunten: het 
overheidsbeleid volgen en studievertraging 
beperken. Dat blijven de uitgangspunten. 
Mensen willen graag zekerheid, duidelijk-
heid, maar die is er momenteel gewoonweg 
niet. Je moet het dus doen met de gebrek-
kige informatie die er is.’

Toch kan ik me voorstellen dat stu-
denten en medewerkers graag willen 
weten hoe komend schooljaar eruit zal 
zien. Het overheidsbeleid volgen bete-
kent dat we telkens maar zo’n twee tot 
vier weken vooruit kunnen kijken…
‘Mensen onderschatten dat er ontzettend 
veel factoren in het spel zijn. Ruimtes 
regelen voor kleine groepen studenten is 
niet voldoende. Je hebt ook te maken met 
de druk op het openbaar vervoer. Neem 
nou buslijn 15, onder normale omstandig-
heden heb je daar geen anderhalve meter 
tussen de reizigers, nee, die afstand is maar 
vijf centimeter. Op de campus moeten 
we rekening houden met looplijnen, met 
beperkte opening van deuren en andere 
voorzieningen. We kunnen als hogeschool 
dus niet eigenhandig beslissen voor de 
lange termijn.’

Als de ruimtes en mogelijkheden beperkt 
zijn, moeten er keuzes worden gemaakt. 
Welke groepen krijgen voorrang als het 
om fysiek onderwijs gaat?
‘De beperkte ruimte die we straks hebben, 
willen we gebruiken voor praktijkon-
derwijs, maar ook voor eerstejaars die de 
binding met de hogeschool echt nodig 
hebben.
‘In augustus begint de introductie voor 
eerstejaars, en die willen we het liefst 
gedeeltelijk fysiek aanbieden. Sommige 
opleidingen willen een buddy-systeem 
opzetten. Online meetings zijn een andere 
optie. De Energy Barn gebruiken we nu 
vooral voor congressen, maar komend jaar 
zetten we hem misschien in voor onderwijs. 
We moeten heel creatief zijn. Iedereen. 
Docenten met goede ideeën wil ik echt 
vragen om zich bij ons te melden. We 
kunnen alle hulp en alle ideeën gebruiken.’

Zo dacht je komende zomer rustig met 
pensioen te kunnen gaan, en zo zit je 
ineens in de ergste crisis van de 21-ste 
eeuw. Hoe heb je die knop omgezet?
‘Het was even schakelen, maar goed, 
iederéén moest schakelen. Ik was al snel 
druk bezig om alle processen zo goed 
mogelijk door te laten lopen. Oplossingen 
zoeken, perspectief bieden. En ook al gaat 
het langzaam, het gaat nu wel echt vooruit.
‘Het belangrijkste is toch dat we allemaal 
een beetje gezond door deze crisis komen. 
Wanneer je af en toe stilstaat bij wat er 
zich de afgelopen maanden afspeelde op 
de afdelingen voor intensive care… Dan 
realiseer je je weer even hoe ernstig de situ-
atie is en dat je niet te snel moeten willen 
terugschakelen naar een normale situatie.’

De Hanze geeft volgend schooljaar 
gemengd onderwijs: onderwijs op 
afstand waar mogelijk en fysiek onder-
wijs waar de overheid daar ruimte voor 
geeft. Wat moet ik me daar precies bij 
voorstellen?
‘Ook na de zomer blijven we online les 
geven. Ik zie daar echt een grote vooruit-
gang, het wordt steeds professioneler. Maar 
we zijn en blijven een hogeschool, we doen 

Als er voor het onderwijs iets positiefs 
uit deze crisis te halen valt, is het wel 
de enorme stroomversnelling waarin 
digitaal onderwijs is beland. Hoe zijn 
de eerste indrukken van de afgelopen 
maanden ‘online Hanze’?
‘We hebben kort geleden gevraagd om de 
eerste evaluaties. Er gebeuren hele mooie 
dingen, maar er zijn ook online oplossingen 
die voor nu oké zijn, maar snel verbete-
ring behoeven. Het is allemaal uit nood 
geboren, dus er zit nog geen echte structuur 
in. Wat we de afgelopen maanden vooral 
hebben gezien, is een ongelofelijke inzet 
om het onderwijs zo goed mogelijk door te 
laten gaan. Er is in korte tijd echt enorm 
veel voor elkaar gekregen.’

Docenten vinden het een pittige opgave 
om studenten gemotiveerd te houden. 
Digitaal onderwijs biedt vrijheid, maar 
er lijkt ook iets cruciaals te missen…
‘Je wilt inderdaad dat studenten in een leer-
gemeenschap zitten. Je leert niet alleen van 
de docent, maar ook van je medestudenten. 
Het sociale proces, de fysieke aanwezig-
heid, die zijn zo extreem belangrijk. Het 
rendement van online onderwijs is gewoon 
lager. Contact met anderen stimuleert, 
disciplineert en motiveert. Als je alleen op 
je zolderkamertje zit, is het verrekte lastig 
om jezelf continu scherp te houden.’

Twitter-baas Jack Dorsey liet zijn per-
soneel op 13 mei weten dat ze vanaf nu 
voor altijd thuis mogen werken als ze dat 
willen. Denk je dat de coronacrisis ook 
bij ons grote gevolgen heeft op de lange 
termijn?
‘Ik denk dat we niet meer terug kunnen 
naar de oude situatie, en dat we dat eigen-
lijk ook niet moeten willen. Thuiswerken 
zal ook na corona normaler worden. En 
het heeft zo z’n voordelen. Moet je kijken 
wat meer thuiswerken zou schelen in 
vervoersbewegingen, in werkdruk… Maar 
tegelijkertijd denk ik dat heel veel collega’s 
nu naar snakken naar het moment waarop 
ze weer bij de koffieautomaat kunnen staan 
om de voetbaluitslagen te bespreken en 
lekker op het management te mopperen. 
Ik hoop dan ook oprecht dat we elkaar 
op de één of andere manier toch nog even 
kunnen ontmoeten voordat de zomerva-
kantie begint.’

De coronacrisis zal ook in ’20-’21 
invloed hebben, online onderwijs 
blijft onvermijdelijk op de Hanze. 
Maar, vindt College-voorzitter 
Henk Pijlman, de beperkte fysieke 
ruimte die er straks wel is, moet 
snel en efficiënt worden ingezet. 
‘We zijn en blijven een hogeschool, 
we doen aan praktijkonderwijs, en 
dat willen we dus ook echt weer 
oppakken.’

tekst chris wind  foto luuk steemers 5
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HET IS 
EIGENLIJK 
EEN SOORT 
VAN THEATER’ 

Daniel Sturing

‘ 



tekst henk dilling  fotoʼs pepijn van den broeke

Waarom ben je docent geworden? 
Daniel: ‘Zo’n beetje mijn hele familie 
werkt in het onderwijs. Mijn ouders, 
broer, zus, opa, een oom en een tante. 
Toch kwam het docentschap bij mij pas 
later in beeld. M’n hart ligt bij vorm-
geving. Het begon met het maken van 
simpele illustraties. Later werden dat 
animaties en games in 2D en 3D. Mijn 
liefde voor games zorgde ervoor dat ik de 
specialisatie Gamedesign koos. Later ont-
dekte ik dat het ook leuk is om de kennis 
over je passie te delen.’

Niek: ‘Ik ben er ingerold, nog tijdens de 
opleiding. Gamedesign was in mijn tijd 
een kleine opleiding. Eén klas met 29 
studenten. Gamedesign zou opgaan in 
een grotere opleiding: Communicatie & 
Multimediadesign. Ik heb toen heel bru-
taal gezegd dat ik best wilde meehelpen 
op die nieuwe opleiding. Nou, prima dan, 
zei de teamleider. Zo is mijn docentschap 
begonnen.’

Gemma: ‘Het zat er altijd al wel in. Ik 
speelde vroeger aardig piano en ik vond 
het leuk om m’n broer en m’n vriendin-
nen liedjes te leren spelen. Iets meer dan 
de Vlooienmars of de eerste zes noten 

Nog niet zo lang geleden 
studeerden ze op de 
Hanze. Nu zijn ze docent. 
Daniel Sturing en Niek 
Jonker staan voor de klas 
bij Gamedesign, Gemma 
Groen geeft Communicatie 
& Multimediadesign. Hoe zijn 
ze in het onderwijs terecht 
gekomen? En hoe bevalt dat?
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van Für Elise. Als dat lukte, vond ik dat 
prachtig. Op de middelbare school gaf 
ik les aan leerlingen uit de onderbouw. 
Mooi om te doen. Toch ben ik niet naar 
de lerarenopleiding gegaan. Ik volgde de 
opleiding Communicatiesystemen. Daarna 
werd ik communicatie-adviseur bij de 
KLM-vliegschool in Eelde. De interactie 
tussen docenten en studenten vond ik erg 
leuk. Daarom nam ik contact op met twee 
oud-klasgenoten die docent waren gewor-
den. Zij waren zó enthousiast. Ik twijfelde 
niet over een open sollicitatie. Met succes, 
gelukkig.’

Wat is het leukste van je vak? 
Daniel: ‘Studenten coachen. Ze motiveren 
om net even die extra meters te maken om 
iets bijzonders neer te zetten. Ik vind het 
prachtig om mijn passie over te brengen. 
Dat is volgens mij de beste manier om 
mensen te motiveren.’

Niek: ‘Een docent heeft de vrijheid om 
allerlei methodes en trucs te gebruiken 
om iets helder over te brengen. Dat is 
zoveel meer dan alleen maar een verhaal 
vertellen. Het is eigenlijk een soort theater. 
Je trekt alles uit de kast om je doel te 
bereiken.’

Gemma: ‘De afwisseling. Het werken 
met studenten is heel gevarieerd. Je kunt 
projectcoach zijn, lesgeven, ik werk ook 
bij de Study Desk, dat is voor studenten 
die wat extra begeleiding nodig hebben en 
studenten die worstelen met vragen over 
hun studieloopbaan.’

Wat vind je minder leuk?  
Daniel: ‘Dat je ook wel eens ’s avonds of 
in het weekend aan het werk bent. Het is 
geen negen-tot-vijf-job. Het gras lijkt bij de 
ander natuurlijk altijd groener, maar soms 
kan ik jaloers zijn op mensen die om vijf 
uur de boel afsluiten en naar huis gaan. 
Klaar. Geen nakijkwerk. Niks.’

Niek: ‘Aan de ene kant heb je veel vrijheid. 
Aan de andere kant is het onderwijs ook 

of haar best heeft gedaan. Dan probeer ik 
de student de feedback te geven die nodig 
is om bij de herkansing wél een voldoende 
te scoren.’

Wat was jij voor type student?
Daniel: ‘Best een streber. Vooral in de 
vakken die ik leuk vond. Maar ik was ook 

wel regel- en proces-gebonden. Dat hoort 
erbij, ik weet het. Maar het is wel jammer 
dat het soms veel energie kost om iets dat 
buiten de gebaande paden valt voor elkaar 
te krijgen.’

Gemma: ‘Als je een onvoldoende moet ge-
ven terwijl je weet dat iemand enorm zijn 
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combineer het lesgeven nu met het ontwik-
kelen van gamedesign. Dat bevalt me prima.’

Gemma: ‘Studenten er bewust van maken 
dat Communicatie & Multimediadesign 
een heel breed vakgebied is. En dat ze zelf 
moeten ontdekken waar hun kracht ligt en 
op welk terrein ze zich willen specialiseren.’

Niek: ‘Omdat ik uit het werkveld kom, 
heb ik een duidelijke verwachting van het 
eindproduct. Het is wel eens lastig om dat 
te kunnen matchen met een student die 
nog in het leerproces zit. Ik leg de lat soms 
te hoog. Soms denk ik te snel dat ze niet 
genoeg hun best doen. Dat de motivatie 
niet groot genoeg is. Mijn uitdaging is: 
beseffen dat een eindproduct een leermid-
del is. Als je in deze business werkt, is het 
gevaar dat je in je rol van docent vergeet 
dat niet alleen het einddoel belangrijk is, 
maar ook de weg erheen.’

deren, huishouding, sociaal leven. Ik deed 
goed mijn best. Maar ik was geen student 
die overal tienen op haalde. Ik vond het 
heel gezellig om in een klas te zitten met 
mensen die allemaal dezelfde interesse 
hadden. Samen iets moois maken tijdens 
projecten.’

Wat is je grootste uitdaging?
Daniel: ‘Hoe bereik je de studenten en hoe 
kun je ze motiveren zodat ze het maximale 
uit zichzelf halen? Dat is soms lastig, want 
wat is de beste manier om te motiveren? 
Dat is vooral een kwestie van vlieguren 
maken. De praktijk leert je welke aanpak 
bij welke studenten het beste werkt. Een 
andere uitdaging is de balans tussen werk 
en ontspanning. Momenteel werk ik drie 
dagen. In het begin was ik vijf dagen in 
touw, dat was te veel. Ik miste het creatieve 
proces, het werk als gamedesigner. Voor 
mij is dat een vorm van ontspanning. Ik 

een enorme deadlinewerker, want ik begon 
meestal laat. Ik kijk met veel plezier op 
mijn studententijd terug. Voordat ik op 
de Hanze ging studeren, was ik zoekende 
naar wat ik echt leuk vond. Dat ontdekte 
ik pas op de Hanze en toen heb ik me 
helemaal op de studie gegooid.’

Niek: ‘Ik vond alles leuk. Ik heb bijna acht 
jaar gestudeerd. Ik heb een aantal oplei-
dingen versleten. Journalistiek, kunstaca-
demie, multimedia. Van docenten kreeg ik 
vaak te horen dat ik niet slim genoeg was. 
Dat is niet bemoedigend. Onbegrijpelijk 
dat een docent dat zegt. De Hanze was de 
eerste school die mij steunde. Waar ze echt 
geïnteresseerd waren: wat vind je leuk, wat 
kun je goed? Dat zorgde voor een omme-
zwaai. Ik had mijn plek gevonden.’

Gemma: ‘Ik woonde op mezelf. Dan moet 
je best veel ballen in de lucht houden. Stu-
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Een leerling is nog geen student. Dat 
weet iedereen. Toch besteden meerdere 
Hanze-opleidingen weinig aandacht aan 
de vraag wat ze in hun onderwijs kunnen 
doen om de overgang van leerling naar 
student soepel te laten verlopen. Het ge-
volg is dat de uitval van eerstejaars op die 
opleidingen hoog is. Agnes Meijer vindt 
dat onverteerbaar. ‘Het is treurig voor de 
eerstejaars en slecht voor de samenleving. 
Wie de opleiding niet aankan mag uitval-
len en wie niet wil ook, maar alle andere 
oorzaken voor uitval moeten we proberen 
te voorkomen.’
Meijer leidt op de Hanzehogeschool een 
project met de veelzeggende naam De 
Eerste 100 Dagen. ‘In de eerste drie, vier 
maanden moeten eerstejaars leren stude-
ren. Dat is lang niet voor iedereen eenvou-
dig. Wij zeggen: geef ze de tijd.’
De hoogste uitval treft men aan bij tech-
nische en economische opleidingen. Meer 
dan vier op tien eerstejaars van de econo-
mische opleidingen van de Hanze geeft er 
de brui aan en op de techniek-opleidingen 
hangt één op de drie studenten de lier in 
het eerste jaar aan de wilgen.
De negenkoppige projectgroep van De 
Eerste 100 Dagen wijdde zich in 2017-
2018 aan het in kaart brengen van factoren 
die volgens de jongste wetenschappelijke 
inzichten bepalend zijn voor het studie-
succes in de eerste honderd dagen van 
de opleiding. Dit vertaalde zich in zes 
succesfactoren. 
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Meerdere Hanze-opleidingen 
kampen met een hoge 
uitval van eerstejaars. Die 
uitval móet omlaag, vindt 
de projectgroep De Eerste 
100 Dagen. En het kan ook, 
wanneer ze iets veranderen 
aan… juist: het onderwijs in 
de eerste maanden.

100 dagen 
leren 
studeren



- Studenten leren het meest van feedback. 
- Studenten moeten een toets urgent 
vinden. (Een toets is urgent wanneer hij 
binnen een paar weken op de planning 
staat).  
- Hoe verder weg in de tijd een toets is 
gepland, hoe slechter de resultaten.
- Studenten presteren beter wanneer ze 
kunnen compenseren.
- Hoe meer kennistoetsen, hoe lager het 
rendement.

Zo, volgens mij staat hier: stop met 
toets- en tentamenweken.   
‘Dit is de huidige praktijk: we proppen 
veertig weken onderwijs in vier blokken 
van negen weken. Die negen weken 
bestaan uit zeven, soms zelfs zes, weken 
onderwijs en twee weken toetsen en tenta-
mens. Dat is niet effectief en sowieso niet 
handig voor eerstejaars. Dus wat mij be-
treft stappen we van dat zeven-twee-sys-
teem af. Maar het gaat erom dat opleidin-
gen zich er bewust van zijn dat ze daar 
zelf beslissingen over kunnen nemen.’

Wat iedereen wil weten: is de uitval op 
die opleidingen omlaaggegaan?
‘Dat kunnen we nog niet zeggen. Wel 
zien we dat de opleidingen nadrukkelijker 
naar de inrichting van het eerstejaarson-
derwijs kijken en dat ze er verandering 
in aanbrengen. Een ander nuttig effect is 
dat het thema onderwerp van discussie 
is geworden. Tijdens de maandelijkse 
kennisdelingsbijeenkomsten spreken de 
werkgroepen met elkaar over de erva-
ringen. Eén boodschap is steeds minder 
vaak te horen: bij ons is de uitval zo hoog 
omdat wij zulke moeilijke vakken geven.’

‘Dat is niet toevallig’, zegt Meijer, ‘de 
RisicoMeter nodigt ze uit om na te denken 
over dingen waarbij ze niet stilstonden 
omdat die nu eenmaal zijn zoals ze zijn. 
Ergens in een ver verleden zijn er keuzes 
gemaakt die doorwerken in de manier 
waarop ze vandaag werken. Ons methode 
herinnert ze eraan dat dat allemaal keuzes 
zijn. We wijzen ze erop dat je nu andere 
keuzes kunt maken.’
Een besef waar geen ontkomen aan was, is 
dat er grote verschillen tussen eerstejaars 
bestaan. Zo is er een saillant verschil in 
vooropleiding. Grofweg 35 procent van de 
eerstejaars komt van het mbo, 55 procent 
heeft een havo-diploma en 10 procent van 
de populatie heeft het vwo gevolgd.
‘Het hbo sluit best aardig aan op wat 
havisten gewend zijn. Toch is de overstap 
ook voor hen niet eenvoudig, ze hebben 
bijvoorbeeld geen ervaring met zelfstandig 
werken en het samenwerken in groepen. 
Mbo’ers zijn daar wel aan gewend, maar 
zij hebben weer moeite met het volgen van 
hoorcolleges en het bestuderen van grote 
hoeveelheden lesstof.’ 
De grootste verandering voor mbo’ers is 
volgens Meijer, die ook leiding geeft aan 
de samenwerking van mbo- en hbo-instel-
lingen in Noord-Nederland, de nadruk-
kelijke rol van docenten in het leerproces. 
‘Mbo-docenten zijn enorm betrokken. Ze 
leiden de leerlingen als het ware stap voor 
stap door de opleiding heen. Zo kan een 
leraar een leerling in de kantine op z’n 
schouder tikken met de boodschap: Hé, 
we hebben morgen les, hè? Vergeet niet je 
boek mee te nemen. Wanneer je dat gewend 
bent, is de zelfstandigheid die je op het 
hbo tegenkomt wel héél erg anders. Die 
zelfstandigheid moeten ze wel leren, en in 
de loop van het eerste jaar zullen ze dat 
ook doen, maar, zoals ik al zei: geef ze de 
tijd.’

Deugdelijk onderbouwde tips voor de 
eerste honderd dagen geven Meijer c.s. 
in overvloed. Over de studiesuccesfactor 
Programmering schudt Meijer ze zo uit de 
mouw. 
- Wanneer men toetsen spreidt over de 
tijd, presteren studenten beter. 
- Studenten bereiden zich beter voor op 
grote toetsen dan op kleine toetsen.
- Hoe minder vakken je naast elkaar plant, 
hoe hoger het rendement.
- Eén herkansing per jaar is prima, meer 
dan één herkansing per jaar werkt ave-
rechts. 

De projectgroep stelde ook een zogeheten 
RisicoMeter samen, een document aan de 
hand waarvan opleidingswerkgroepen de 
eerste honderd dagen van hun onderwijs 
kritisch onder de loep konden nemen. Na 
een eerste bijeenkomst in juli 2018 gingen 
negen werkgroepen in september 2018 aan 
de slag met het in de RisicoMeter aange-
reikte instrumentarium.
‘Je mag het een zeer uitgebreide sterk-
te-zwakte-analyse noemen. De werkgroe-
pen verzamelden enorm veel materiaal 
over de eigen opleiding. Hoe motiveren 
we onze studenten? Wat zijn de struikel-
vakken? Op welke momenten nemen we 
toetsen af? Wat vinden studenten van het 
onderwijs dat ze krijgen? Hoe werken we 
als team samen? De werkgroepen bepalen 
zelf welke factoren voor verbetering in 
aanmerking komen. Dat is maatwerk.’ 
Onder het vergrootglas van de werkgroe-
pen lagen opmerkelijk veel doodnormale 
zaken. 

tekst boudewijn otten

Ruimte voor meer opleidingen
Sinds september 2018 werken zestien 
Hanze-opleidingen aan het project 
De Eerste 100 Dagen. In september 
2020 gaat het laatste projectjaar in, 
met een vertegenwoordiging van 
maar liefst negentien opleidingen. Er 
is nog ruimte voor een paar opleidin-
gen. Wie wil kan contact opnemen 
met a.a.g.meijer@pl.hanze.nl. 

De studiesuccesfactoren van pro-
jectgroep De Eerste 100 Dagen
1 Binding
Voelt de student binding met de 
docenten, de medestudenten en de 
inhoud van de opleiding?
2 Programmering, toetsing en 
zelfstudie
Zijn de opdrachten, toetsen, herkan-
singen en zelfstudie zo ingedeeld dat 
er geen concurrentie ontstaat en dat 
de student gelijkmatig kan studeren?  
3 Begeleiding
Voelt de student zich goed begeleid 
bij het studeren door een actieve, 
betrokken houding van alle mede-
werkers van de opleiding? 
4 Teamwork
Werken de docenten als team samen 
bij het ontwerpen/plannen/uitvoeren 
van het onderwijs, zodat docenten 
elkaar versterken en van elkaar leren?
5 Activerende en motiverende 
didactiek
Werkt de student vanaf het begin 
van de opleiding actief en gemo-
tiveerd aan de opdrachten van de 
opleiding? 
6 Studievaardigheden
Zijn alle studenten studievaardig 
genoeg om succesvol te kunnen 
studeren aan de opleiding?
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‘Er bestaan in Nederland grote gezond-
heidsverschillen tussen mensen met een 
hoge en mensen met een lage sociaal- 
economische status. De eerste groep wordt 
gemiddeld zes jaar ouder en ervaart de 
eigen gezondheid vijftien jaar langer als 
goed. Die verschillen zie je ook in Gronin-
gen.’ Jeannette Nijkamp is lector Gezonde 
Stad op de Hanzehogeschool. ‘Lange tijd 
zetten we vooral in op individuele leefstij-
linterventies, zoals beweegprogramma’s en 
dieetadviezen. Dat heeft tot onvoldoende 
resultaat geleid.’

BESMET DRINKWATER
Jeannette Nijkamp studeerde Sociologie 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Ze werkte vier jaar voor de Verenigde 
Naties in Senegal en Guinee-Bissau. Daar 
was ze betrokken bij onderzoek naar de 
kennis die mensen hebben over de geva-
ren van het drinken van besmet water. In 
Nederland werkte ze vanaf 2008 bij de 

PORTRET VAN 
EEN LECTORAAT
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Zoeken naar aanpassingen 
in de buitenruimte om het 
welzijn en de gezondheid 
van stadsbewoners te 
bevorderen. Dat is het 
onderzoeksgebied van de 
lector Gezonde Stad. De 
stad Groningen is Jeannette 
Nijkamps proeftuin.

Proeftuin 
Stad

tekst en foto luuk steemers  illustratie xf&m



dan gaan de werknemers eerder op de fiets 
naar het werk.’ 

RUIMTE TERUGWINNEN 
Eén van de eerste activiteiten waarmee het 
lectoraat zich bezighield was de oprichting 
van de innovatiewerkplaats Gezonde Stad. 
Binnen deze IWP vindt sinds februari een 
aantal projecten plaats met student-on-
derzoekers en student-coaches. ‘Zo gaf 
de Gemeente Groningen ons de opdracht 
voor een onderzoek naar voetgangersvrien-
delijkheid. Voetgangers moeten de ruimte 
in Groningen vaak delen met fietsers. Dat 
maakt het lopen minder aantrekkelijk. Bo-
vendien raken de stoepen verstopt door ge-
stalde fietsen en zaken als reclameborden.’ 
Hoe kun je openbare ruimte terugwinnen? 
Twee studenten Facility Management en 
één Vastgoedstudent doen nu onderzoek 
in de Folkingestraat. 
‘Ze kijken hoe je de voetgangersvriende-
lijkheid met fysieke ingrepen kunt vergro-
ten. Je kunt bijvoorbeeld straatmeubilair 
neerzetten, of plantenbakken.’ Ook met 
hoogteverschillen en het gebruik van ver-
schillende soorten bestrating is het gedrag 
van weggebruikers te beïnvloeden. 
De IWP werkt, ook in opdracht van 
de gemeente, aan het project Rookvrije 
Samenleving. Twee studenten Facility Ma-
nagement en één student Milieukunde uit 
Leeuwarden kijken naar de effecten van de 
maatregelen die tot dusver zijn genomen 
en onderzoekt welke aanvullende maat-
regelen effectief zijn. Ze doen onderzoek 
op een aantal plekken in de stad, waarvan 
de ruimte vóór het Universitair Medisch 
Centrum Groningen waarschijnlijk de 
opmerkelijkste is.

AANGEHARKT OF TIKJE RUIG?
Voor projectontwikkelaar Vanwonen 
brengen twee studenten Facility Manage-
ment in beeld wat mensen verstaan onder 
een gezonde stad. ‘Het gaat om bewoners 
van het recent gebouwde Ebbingekwartier 
en potentiële kopers van huizen die aan 
de Oosterhamrikkade worden gebouwd. 
Wat willen die mensen? Meer bestrating 
of meer groen? Meer beschutting of meer 
gemeenschappelijke ruimte? Netjes groen 
of mag het wat ruiger? Speelplekken of ter-

ras? Natuurlijk komt daar geen eenduidig 
beeld uit, maar we willen de uitkomsten 
koppelen aan de verschillende leefstijlen 
om zo beter aan de behoeftes van mensen 
tegemoet te komen.’
In de loop van het jaar presenteren de drie 
projectgroepen de onderzoeksresultaten bij 
kenniscentrum NoorderRuimte. ‘De vol-
gende stap is het nadenken over vervolgon-
derzoeken met studenten, onderzoekers en 
promovendi. Daarvoor is natuurlijk geld 
nodig. Ik ben momenteel een niet onaan-
zienlijk deel van mijn tijd bezig met het 
zoeken naar subsidiemogelijkheden.’

Hogeschool Rotterdam als docent-onder-
zoeker. In 2016 promoveerde ze op een 
onderzoek naar de invloed van creatieve 
ondernemers op de achterstandswijk waar 
ze zijn gevestigd. Naast een onderzoek naar 
een overheidsinitiatief dat media-designers, 
webdesigners en architecten naar de wijk 
wilde trekken, bestudeerde ze een particu-
lier initiatief. In dat initiatief stimuleerde 
men arme werkloze wijkbewoners hun 
creatieve talent te ontwikkelen om betaald 
werk te vinden. ‘Doordat de overheid zich 
terugtrekt uit onderdelen van het sociale 
domein, zoals het aan werk helpen van 
werklozen, ontstaan allerlei particuliere 
initiatieven. Prima, maar vaak lopen dat 
soort initiatieven aan tegen belemmerende 
regelgeving. De overheid moet beter bij 
deze initiatieven aansluiten.’ 
In 2019 zocht de Hanze iemand met een 
grootstedelijke sociologie-achtergrond 
voor Gezonde Stad. Zo kwam Nijkamp in 
Groningen terecht, voor drie dagen in de 
week. De andere twee dagen werkt ze op 
de Hogeschool Rotterdam.

ONBEWUSTE KEUZES
‘Ik vind het erg leuk om in een nieuwe 
stad, een nieuwe omgeving, nieuw on-
derzoek op te zetten. Ik heb veel gefietst, 
gelopen en met mensen gesproken. Ik voel 
me hier al aardig thuis. Dat is belangrijk, 
want we doen ons onderzoek voornamelijk 
in de stad Groningen. We kijken onder 
meer of ingrepen die werken in andere 
steden overdraagbaar zijn naar Groningen 
en omgekeerd.’
Gezondheid bevorderen via leefstijlinter-
venties is gericht op het veranderen van 
bewust gedrag van mensen. Maar, zo 
stelt Nijkamp, heel veel keuzes worden 
onbewust gemaakt. ‘Daarom gaat mijn 
onderzoek over het zodanig inrichten 
van de gebouwde omgeving dat mensen 
worden verleid tot gezond gedrag, zonder 
dat ze daar erg in hebben. We noemen dat 
nudging. Als je bijvoorbeeld veel fiets- en 
wandelpaden hebt in een groene omge-
ving, zijn mensen eerder geneigd om naar 
buiten te gaan. Als er geen snackbars zijn 
in de buurt van een school dan verleid je 
leerlingen niet tot ongezond eten. Zorgt 
een bedrijf voor goede fietsenstallingen, 

Jeannette Nijkamp
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Lectoraat Facility Management - 
Gezonde Stad
De lector Gezonde Stad is onderdeel van het 
lectoraat Facility Management en het kennis-
centrum NoorderRuimte. In totaal werken er 
in de innovatiewerkplaats twintig studenten, 
waaronder studenten Graphic Interaction 
Design die een logo voor Gezonde Stad 
ontwerpen. Ook betrokken zijn  drie docenten 
van de opleiding Facility Management: 
projectleider Lidy Bosker en studentencoaches 
Stefan Lechner en Otto Lussenburg.



Het derde blok liep tegen 
het einde toen de Hanze 
de deuren sloot om het 
coronavirus de voet dwars 
te zetten. Op stel en sprong 
zochten Hanzedocenten 
naar manieren om het 
blok af te ronden. Marieke 
Crebas, coördinator Digitaal 
Toetsen, kon aan de bak.

Online 
thuistoetsen 
gaat best oké
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kunnen ze dan eenvoudig punten toeken-
nen. Wat ook handig is: docenten kunnen 
achteraf het juiste antwoord toevoegen, 
dat dan kan dienen als feedback.’

Verbluffend… voor welk probleem 
hebben jullie geen oplossing?
‘O, er zijn altijd dingen die beter kunnen. 
Zoals ik al zei stopt de toetssessie op een 
gegeven moment met een druk op de 
knop. Hup, afgelopen, geen antwoorden 
meer mogelijk. Dat kan minder abrupt. 
We zouden de studenten ook op de 
hoogte willen houden van hoever hij met 
de toets is gevorderd. En de veiligheid 
van het systeem blijft natuurlijk altijd een 
zorg.’

Vragen stellen?
‘De vragen die ze normaal voorleggen 
aan de surveillanten. Problemen met de 
inschrijving, het inloggen op de toetsom-
geving, het instellen van de juiste browser. 
Een computer hebben ze vaak wel, maar 
wat voor eentje… dat wil weleens voor 
problemen zorgen. We hebben een chat-
team van een mannetje of zes dat ant-
woord kan geven op dergelijke vragen. We 
zijn wel wat gewend op dit punt, en het 
loopt verrassend goed.’

En het surveilleren op afstand, hoe doe 
je dat?
‘Ja, dat is lastig. Sommige opleidingen zijn 
met een vorm van surveillance bezig en wij 
doen een proef met surveillance software. 
Maar we vertrouwen ook op andere mid-
delen. Voordat ze aan de toets beginnen 
moeten studenten bijvoorbeeld plechtig 
beloven dat ze de toets eerlijk zullen ma-
ken. Dat helpt, daarvan ben ik overtuigd. 
Studenten weten trouwens drommels goed 
dat ze weinig aan valsspelen hebben. Wan-
neer je de stof niet beheerst, loop je vroeg 
of laat tegen problemen aan.’

Nwwah, even kijken bij de buurman 
als het antwoord niet meteen te binnen 
schiet?
‘We kunnen studenten helpen om die 
verleiding te weerstaan. We kunnen de 
toetsen zo inrichten dat de vragen in 
verschillende volgordes aan de studenten 
worden voorgelegd. Lukraak, dan is vraag 
1 voor student A vraag 12 voor student 
B, enzovoort. Voor docenten is dat geen 
probleem, want die kunnen de antwoor-
den van de student weer per vraag in beeld 
krijgen. Als het nakijken al niet geautoma-
tiseerd is.’
Automatisch nakijken, kan dat ook bij 
open vragen?
‘Nee, maar er zijn wel hulpmiddelen. De 
docent kan bijvoorbeeld vooraf aangeven 
welke termen er in een antwoord moe-
ten voorkomen, aan welke andere eisen 
het antwoord moet voldoen en daar een 
gewicht aan toekennen. Op grond daarvan 

‘De eerste dagen was het verrassend stil. 
De docenten waren druk met het omscha-
kelen naar digitaal lesgeven. 
‘Op de Hanze is iets meer dan een derde 
van de toetsing gedigitaliseerd. Nieuw is 
het dus niet. Nu zitten we op ongeveer 45 
procent.’

Nog niet de helft… dat valt best mee.
‘Niet alle opleidingen nemen hun toetsen 
af in de toetsperiodes aan het eind van het 
blok. Integendeel, tussentijdse toetsing 
komt vaak voor. En dat is natuurlijk ook 
een prima manier om de studievorderin-
gen te volgen. Voor de docenten en voor 
de studenten.’

Zijn er opleidingen die niet aan digitale 
tentamens doen?
‘Het Prins Claus Conservatorium en Aca-
demie Minerva, dat zal je niet verbazen. 
Die toetsen de vorderingen aan de hand 
van portfolio, podium en presentatie. 
Daarbij kunnen ze prima gebruik maken 
van digitale middelen, maar wij spelen 
daar geen rol in. Wij gaan alleen over 
digitale toetsen.’

Zijn dat alleen meerkeuzetoetsen?
‘O, nee. Multiple-choice is slechts één van 
de vormen. Er zijn veel meer mogelijkhe-
den. Open vragen, opdrachten, toepas-
singsvragen en ga maar door. Verpleeg-
kunde heeft de toetsing al een jaar of vier 
volledig gedigitaliseerd. En dat zijn echt 
niet allemaal meerkeuzetoetsen.’

Maar een digitaal tentamen is natuur-
lijk nog geen thuistoets.
‘Nee, dat is nieuw. Maar zoveel verschil 
is er nu ook weer niet: op het afgesproken 
tijdstip zet ik, of één van m’n collega’s, een 
toets open. De studenten die er toegang 
toe hebben, gaan aan het werk 
en op het afgesproken eindtijdstip zet ik 
de toets dicht. Er is voor ons wel wat werk 
bij gekomen. Tijdens de toets kunnen de 
studenten terecht bij de mensen van het 
Blackboard-hulpkanaal. Die kunnen ze 
vragen stellen.’

Het Hanze Toetscentrum
Coördinator Digitaal Toetsen Ma-
rieke Crebas werkt op het Toetscen-
trum van de Hanzehogeschool. Het 
Toetscentrum is een samenvoeging 
van het Digitaal Toets Centrum van 
het stafbureau Informatisering en 
het Tentamenbureau van het stafbu-
reau Financieel Economische Zaken 
(FEZ).
De elf medewerkers van het cen-
trum ondersteunen docenten bij het 
inrichten van digitale toetsen en 
bieden studenten online hulp tijdens 
het maken van toetsen. Bij digitale 
toetsing zijn ook medewerkers van 
de stafbureaus Informatisering en 
Onderwijs & Onderzoek betrokken.

Online 
thuistoetsen 
gaat best oké

tekst boudewijn otten 15



16 Koos Reitsma



Waarom ben je docent geworden?
Jeroen: ‘Ik had een technische functie in 
de ruimtevaartindustrie en de luchtvaart. 
En ik was theoriedocent op de KLM 
Flight Academy in Eelde. Daar raakte ik 
besmet met het docentenvirus. Tijdens de 
economische crisis moest de vliegschool een 
derde van haar theoriedocenten ontslaan. 
Helaas was ik één van de ongelukkigen. 
Met twee jonge kinderen en een eigen 
huis was dat even flink slikken. Wat nu? 
Ik wilde in ieder geval voor de klas staan. 
En dat lukte ook. De vliegschool heeft een 
samenwerkingsverband met de Hanze. Ik 
kon aan de slag bij Technische Bedrijfs-
kunde.’
Jasper: ‘Ik heb bijna vijftien jaar gewerkt als 

GEEN SPIJT 
VAN DE 
OVERSTAP

Jeroen van Elmpt (45) 
werkte als engineer in de 
ruimtevaartindustrie en de 
luchtvaart, Jasper Boter (44) 
was fulltime jurist en Koos 
Reitsma (43) verdiende zijn 
brood als belastingadviseur. 
Nu geeft Jeroen les aan 
Engineering-studenten, 
staat Jasper voor de klas 
bij HBO-Rechten en leert 
Koos studenten Financieel 
Economisch Management hoe 
de belasting in elkaar steekt.
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bijeenkomsten in kleine groepjes. Ik vind 
het prachtig om hun ontwikkeling te zien, 
zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Het 
voelt goed om mijn steentje bij te dragen. 
Vooral de momenten waarop je bij stu-
denten het spreekwoordelijke kwartje ziet 
vallen, geven mij veel voldoening.’ 

Jasper: ‘Ik vind het heel leuk om deeltijd-
studenten les te geven. Zij werken in de 
praktijk en hebben een duidelijk doel voor 
ogen. Ze weten precies waarom ze een 
hbo-opleiding doen. Ze hebben werk- en 
levenservaring die ze meenemen in de klas. 
Dat zorgt voor een leuke interactie in de 
les en het levert hele leuke afstudeeronder-
zoeken op, die ik dan mag begeleiden.
‘Ik leer van deeltijdstudenten ook veel. Ik 
heb zelfs een nachtdienst meegelopen met 
twee deeltijdstudenten die bij de politie 
werken. Zoiets kan ik dan weer in de les 
gebruiken. Niet dat ik voltijdlessen niet 
leuk vind, maar de dynamiek is anders.’
Koos: ‘Studenten motiveren en vertrouwen 

jurist en teamleider van juristen. Na deze 
periode wilde ik wat anders dan sec juri-
disch werk. Ik had al een jaar aan de Hanze 
gewerkt en sinds 2012 was ik invliegdocent 
bij de deeltijdopleiding. Vertellen over het 
juristenvak vind ik erg leuk en het contact 
met studenten met allerlei achtergronden 
en verhalen is heel mooi. Dat zorgt voor 
nieuwe inzichten. Ik kreeg de kans en die 
heb ik gepakt.’

Koos: ‘Na een aantal jaren werken als 
belastingadviseur was ik zoekende naar wat 
ik echt wou. Ik merkte dat het uitleggen 
van belastingtechnische materie mij goed 
afging, maar dat ik daar in de praktijk lang 
niet altijd de tijd voor had. Dat uitleggen 
vond ik juist erg leuk. De overstap naar de 
Hanze was zeer weloverwogen.’

Wat is het leukste van je werk?
Jeroen: ‘Voor de klas staan en de interactie 
met studenten. Dat laatste kan op een 
meer persoonlijke manier tijdens project-

geven bij het opdoen van kennis. Hun 
persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Dat 
je ziet dat studenten groeien. Verder de 
variatie en vrijheid in het werk zelf en de 
creativiteit die ik kwijt kan. De onderlinge 
collegialiteit is ook een leuke kant.’

Wat is het minst leuk?
Jeroen: ‘De afstand tussen student en 
docent. In Eelde was die vrij klein. Gedu-
rende negen maanden trek je intensief met 
elkaar op. Nu ken ik veel studenten niet 
eens bij naam. Dat kan ook niet, want ik 
geef les aan bijna driehonderd studenten 
per jaar. Ik vind het jammer dat ik ze niet 
allemaal even goed ken en kan begeleiden 
op de manier die ik gewend was.’

Jasper: ‘De traagheid van besluitvorming. 
Met een goed idee wil ik meteen aan de 
slag, maar dat kan lang niet altijd. Soms 
zijn er zoveel formulieren en besluiten 
nodig dat de moed je bijna in de schoenen 
zakt. Ik heb ondertussen veel contacten 

18

Jasper Boter



voorgeselecteerde studenten die vanuit een 
ongelooflijke drive heel doelgericht willen 
leren over hun passie voor het vliegen. Nu 
ik hier een paar jaar werk, merk ik dat mijn 
vakinhoudelijke focus steeds meer student-
gericht wordt. Ik kan me beter verplaatsen 
in hun situatie en kan zo hopelijk meer 
doen om studenten aan boord te houden. 
En hoewel studie-uitval aan de ene kant 
nuttig is, is het aan de andere kant een 
gigantische verspilling en een bron van 
ellende. In die tegenstrijdigheid zit mijn 
huidige uitdaging. Begeleiding is volgens 
mij het sleutelwoord.’

Jasper: ‘Ik vind de innovatiewerkplaats een 
mooie ontwikkeling. Het is een hele puzzel 
om de vragen uit de praktijk te vertalen in 
opdrachten en lesstof, maar het lukt steeds 
beter. De praktijk de les in. Dat is een 
mooie uitdaging. Een andere uitdaging: 
beseffen dat administratieve procedures 
dienend zijn voor het primaire proces. 
Want als je het administratieve proces en 

opgebouwd in de beroepspraktijk voor 
praktijkopdrachten, gastlessen en casusposi-
ties voor de integrale opdrachten. Vaak wil 
je dan snel wat aanpassen en met een korte 
klap het onderwijs boeiender en actueler 
maken. Helaas loop ik dan wel eens tegen 
de kaders aan. Maar ik laat het hoofd niet 
hangen. Ik ga gewoon lekker door met mijn 
werk.’

Koos: ‘Niet meewerkende studenten met 
een consumerende houding en instelling. 
Maar ook de inrichting van bepaalde 
werkprocessen. Maar ja, geen enkele baan 
is honderd procent optima forma.’

Wat zie je als grootste uitdaging? 
Jeroen: ‘Het boeien en motiveren van 
studenten met zeer uiteenlopende achter-
gronden. Ik had aanvankelijk moeite met 
de ogenschijnlijk onvolwassen en ongeïnte-
resseerde houding van sommige studenten. 
Ik had even nodig om te beseffen dat ik 
bij mijn vorige baan te maken had met 

de beroepspraktijk met elkaar verbindt, 
krijg je een beter en mooier onderwijs-
aanbod.’

Koos: ‘De lessen zo inrichten dat de student 
goed voorbereid naar college komt en niet 
alleen maar informatie opslorpt. Zo heb ik 
op de didactische opleiding Leergang Acti-
verend Opleiden geleerd dat iedere student 
op verschillende manieren studeert. Als 
docent ben je geneigd de stijl aan te nemen 
die je als student zelf prettig vond. Maar de 
ene student leert het best door te luisteren, 
de ander door erover na te denken, weer 
een ander door dingen te doen of door sim-
pelweg een besluit te nemen en daarnaar 
te handelen. Door met een college-agenda 
te werken verlopen de colleges veel beter. 
De orde en structuur geven mij als docent 
houvast, maar de studenten ook. Gedu-
rende het college weten ze waar ze in het 
verhaal zitten.’
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3.347 3.348 3.3232.337 2.332 2.299

2019 2018 2017

In aantal In aantal In aantalIn fte In fte In fte

Medewerkers

Financiële resultaten
Alle bedragen x € 1.000

baten

lasten

resultaat

2019    2018    2017

287.550   275.966   258.140

286.005   274.209   261.481

1.545    1.757    -3.341

Het volledige jaarverslag vind je online op jaarverslag2019.hanze.nl
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tekst henk dilling  fotoʼs pepijn van den broeke

Nu ben ik alweer dertien jaar teamleider, 
maar ik voel me nog steeds docent. Er 
is niets mooiers dan studenten verder te 
helpen in hun ontwikkeling.’
Alice Steenkamp van Vastgoed & Make-
laardij: ‘Na zo’n twintig jaar bedrijfsleven 
stapte ik afgelopen jaar weloverwogen 
over op het onderwijs. Ik vond het tijd 
worden voor verandering. Bij mijn laatste 
werkgever, Atos, een grote internationale 
ICT-dienstverlener, had ik een manage-
mentfunctie waarin ik verantwoordelijk 
was voor de relatie met het onderwijs. Zo 
zat ik in de werkveldadviescommissie van 
de ICT-opleiding van de Hanze. Werken in 

Waarom koos je voor het onderwijs?
Geke de Graaf van Bedrijfskunde: ‘Ik 
wilde de journalistiek in en ook alleen 
maar naar de School voor de Journalistiek 
in Utrecht, net als duizenden anderen in 
die tijd. Nadat ik twee keer was uitgeloot, 
ben ik naar de lerarenopleiding gegaan. Na 
mijn eerste stage in het eerste jaar was ik 
helemaal om. Ik voelde me als een vis in 
het water bij overvolle klassen brugpiepers. 
Later maakte ik kennis met hts’ers en 
puberende meao’ers. Ik vond het allemaal 
prachtig. Toen ik er nog een universitaire 
studie achteraan had geplakt, was het voor 
mij klip en klaar: ik wilde docent worden. 

GEZONDE 
EETLUST

Een teamleider krijgt aardig 
wat op z’n bordje. De 
uitwerking en uitvoering van 
het onderwijsbeleid en nog 
veel meer… ga er maar aan 
staan. Geke en Alice smaakt 
het allemaal uitstekend. 
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nieuwe ideeën de ruimte krijgen. De uitda-
ging is om elk jaar het maximale te doen 
binnen je begroting.’
Alice: ‘In mei staat de accreditatie op 
de agenda. Die accreditatie zien we met 
vertrouwen tegemoet. Als opleiding 
groeien we. Daarom hebben we behoefte 
aan nieuwe docenten. Om de vacatures 
te vervullen worden docenten intern aan 
ons uitgeleend, maar we hebben ook een 
aantal nieuwe docenten met kennis van de 
vastgoedwereld.’

Wat zou je graag veranderen in je werk? 
Geke: ‘Elke dag is anders en boeiend. 
In mijn werk hoeft er dus niet zoveel 
te veranderen. In het onderwijs des 
temeer. Studenten die nog geen duidelijk 
beroepsperspectief hebben worden door 
de huidige regelgeving enorm beperkt in 
hun persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben 
niet de mogelijkheid om te ontdekken 
waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, 
zonder dat ze verkeerde keuzes maken en 
moeten switchen of uitvallen. Ik ben een 
voorstander van algemene hbo-diploma’s in 
bijvoorbeeld het economisch domein, met 
eventuele cross-overs naar andere domeinen. 
Je levert dan een veel completere student af 
aan het werkveld. Een student die voorbe-
reid is op toekomst, omdat hij heeft geleerd 
te analyseren en te onderzoeken, om vragen 
te stellen, hulp te vragen, informatie te 
zoeken en kritisch te denken om tot waarde- 
volle oplossingen te komen. Om hier een 
bijdrage aan te leveren, maakt het teamlei-
derschap voor mij enorm boeiend.’
Alice: ‘De docenten ervaren hoge werk-
druk. Dat zou ik graag willen veranderen. 
Bij minder werkdruk is er meer werkple-
zier en ontstaat er meer ruimte en rust. 
Dat zou de teamleden bijvoorbeeld de 
mogelijkheid geven om gezamenlijk aan 
innovatie te werken. De komende jaren zal 
het onderwijs nog beter moeten aansluiten 
op de wensen en behoeften van de nieuwe 
generatie studenten en de complexe wereld 
waarin we leven. Creativiteit en onderne-
merschap vind ik voor onderwijsontwik-
keling erg belangrijk. Ik ben blij met mijn 
baan en ik draag graag mijn steentje bij aan 
het mogelijk maken van goed onderwijs.’

een andere omgeving leek me een leuke en 
interessante nieuwe ervaring en de onder-
wijswereld had mijn voorkeur. De combi-
natie van teamleiderschap, meedenken over 
de kwaliteit van het onderwijs en de relatie 
met het werkveld spreekt mij erg aan.’

Wat is het leukste en minst leuke van je 
werk?
Geke: ‘Het leukste is je teamleden zo goed 
mogelijk faciliteren, zodat zij hun werk 
goed kunnen doen. Boeiend blijft ook om 
gezamenlijk een onderwijsvernieuwing in 
te gaan en iedereen aan boord te houden en 
teamleden te ondersteunen in hun persoon-
lijke ontwikkeling. Het minst leuk vind ik 
het bijwerken van de systemen als Timetell, 
Youforce en dergelijke en het invullen van 
de vele tabelletjes. Het hoort erbij, maar ik 
krijg er absoluut geen energie van.’
Alice: ‘Het leukste is de dynamiek van 
werken met verschillende mensen en 
studenten. Samenwerken met bevlogen 
docenten en het ondersteunend personeel 
dat zich met hart en ziel inzet om goed 
onderwijs mogelijk te maken… dat geeft 
me veel voldoening. En meedenken over 
hoe we het werkveld meer en beter kunnen 
inzetten vind ik ook erg interessant. Waar 
ik aan moet wennen is de onderwijscyclus, 
de manier van plannen en de soms proce-
durele gang van zaken. Logische procedures 
voor de onderwijswereld, maar voor mij 
zijn de verschillende deadlines niet altijd 
vanzelfsprekend. Het lijkt soms alsof de 
procedurele gang van zaken ondernemer-
schap en creativiteit in de weg staat, terwijl 
er onder docenten veel kennis, gedreven-
heid en ambitie is. Neemt niet weg dat ik 
het een mooie ervaring vind om uitvoerbare 
plannen te maken en mee te denken over 
veranderingen. Om er gezamenlijk steeds 
iets mooiers van te maken, in een goede 
sfeer en in balans voor iedereen.’

Wat is je grootste uitdaging?
Geke: ‘Na jaren bouwen ben ik nu vooral 
aan het oogsten. We hebben bij de oplei-
ding Bedrijfskunde een prachtig team dat 
veel uitdagingen aankan, waar een goede 
sfeer hangt, waar mensen met veel plezier 
hard werken voor onze studenten en waar 
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Geke de Graaf



Tessa, Bello, Maatje en een kat 
zonder naam. Zorgrobots heb je 
tegenwoordig in alle soorten en 
maten. Kirsten Poelma-Tap laat 
ze zien op het open podium van 
het dHealth Lab. ‘Wraf!’  

WONDERLIJKE 
ZORG
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ningse verpleegkundestudenten hebben 
de CRDL uitgebreid getest in één van de 
verpleeghuizen van Patyna. En het is dus 
waar: met de CRDL kan men op het al-
lerprimitiefste niveau communiceren, via 
de huid, op de tast. Voor sommige zieken 
is dat de enige manier waarop ze contact 
kunnen maken. De CRDL kost een paar 
centen, zo’n 1700 euro, maar voor patiën-
ten, hun familie en hun verzorgers is de 
robot meer dan goud waard. ‘Niet iedere 
patiënt heeft er één voor zichzelf nodig. 
Verzorgingshuizen kunnen er een paar 
aanschaffen die ze laten rouleren.’

ACHTERVOLGINGSWAAN
Maatje is een bijzonder geval. Een robot 
die eruit ziet als een robot, maar dan in 
zakformaat. Volgens Poelma-Tap is Maatje 
een passende naam. ‘Hij is echt superso-
ciaal. Je kunt met hem praten en hij heeft 
menselijke trekjes.’ Welke trekjes kan 
Poelma-Tap niet laten zien, want Maatje 
heeft problemen met de wifi-verbinding 
via Eduroam. ‘Hij kan echt van alles, 
sommige scholen laten hem gymles geven. 
Echt waar. En hij doet het prima’, zegt ze, 
‘maar hier wil-ie niet.’
Zou Maatje of één van de andere robots 
iets kunnen betekenen in de Forensische 
Psychiatrie, wil vierdejaars Verpleegkunde 
Judith weten. ‘Dat ligt eraan’, antwoordt 
Poelma-Tap, ‘je moet je doelgroep kennen. 
Wanneer je een robot hebt die, net als 
Maatje, over een camera beschikt, kun je 
hem beter niet gebruiken bij patiënten met 
achtervolgingswaan.’
Nadat Poelma-Tap is vertrokken naar het 
lokaal waar ze een les PET-scannen moet 
geven, staat docent Yvonne nog even te 
peinzen. ‘Ik zit in de medische diagnos-
tiek. Of in dat gebied een robot valt te 
gebruiken… het moet mogelijk zijn, maar 
hoe?’

alsof ze worden afgespeeld op een ouder-
wetse grammofoon.

MAUWEN EN SNORREN         
Het grootste succes is tot dusver weggelegd 
voor de gezelschapsrobot. Bello de hond 
kan uiterst vriendelijk keffen. Hij rea-
geert op aanrakingen en eenmaal aan de 
borst gedrukt gaat z’n hart kloppen. Voor 
diepdemente patiënten is Bello een levend 
wezen. Hij is ideaal voor de momenten 
waarop patiënten in de greep komen van 
de voor deze aandoening kenmerkende 
onrust. Bello heeft al heel wat bevriende 
knuffels, zoals de nog naamloze kat in het 
dHealth Lab. Die kan mauwen en snorren 
en zich ook vergenoegd op haar rug wen-
telen. ‘Haar vacht is goed te wassen’, zegt 
Poelma-Tap alsof ze ineens in een STER-
blok is verzeild geraakt, ‘ze is dus erg 
hygiënisch en natuurlijk ook geschikt voor 
mensen met een kattenallergie.’
CRDL (spreek uit: kredul) is de minst 
robotachtige robot die vandaag te bewon-
deren is. Een houten rugbybal is te veel 
gezegd, maar hij/zij/het neigt er wel naar. 
Een kunstwerk van Aboriginals... zou van-
wege de tatoeageachtige versierselen ook 
kunnen. Die versierselen zijn twee elek-
tromagnetische draadjes. Wanneer je die 
tegelijkertijd aanraakt klinken er geluiden 
uit het gat waarin zich een luidspreker be-
vindt. ‘Een ruisende zee, een voorbijrijden-
de trein, van alles. Hard en zacht, donker 
en licht: de geluiden veranderen wanneer 
de druk op de draden verandert.’

PRIMITIEF OP DE TAST
De CRDL is een vinding van twee studen-
ten van het Sandberg Instituut (de master-
opleiding van de Gerrit Rietveld Acade-
mie) Jack Chen en Dennis Schuivens. Het 
is toegepaste kunst in optima forma, maar, 
nog belangrijker: het is een wonder. Gro-

Tessa is een robot, maar wel een raar type. 
Een eivormig houten ding in een vilten 
broek (het heeft wel wat van Humpty 
Dumpty). Bovenop haar kop nestelt een 
potje met een plastic bloemenplantje. Een 
paar centimeter onder de geelblauwe haar-
band straalt licht uit twee ronde gaten.
‘Tessa’s grote kwaliteit is haar enorme 
geduld’, zegt Kirsten Poelma-Tap, ‘ideaal 
voor mensen met autisme. Ouders willen 
nog weleens kribbig reageren, maar Tessa 
is onverstoorbaar. Je programmeert haar 
zo dat ze patiënten vertelt wat ze moeten 
doen. Boterham opeten, bordje op het aan-
recht zetten en dan tandenpoetsen. Voor 
een mens kan al dat herhalen vervelend 
zijn, maar Tessa vindt het geen probleem.’

KOFFIE OM ELF UUR!
Docent-onderzoeker Poelma-Tap heeft op 
12 maart drie kwartier uitgetrokken voor 
een demonstratie van de robots van het 
dHealth Lab. Op een kleine verhoging 
op de eerste verdieping van het Wiebenga 
wijst ze het publiek op de mogelijkheden 
van de robotisering. ‘In de zorg is de robot 
inmiddels aardig bekend, maar daar zal 
het niet bij blijven. In de sociale hulpver-
lening zijn ze ook goed te gebruiken. Hoe 
precies? Voor het antwoord op die vraag 
willen we studenten inzetten. Het vergt 
veel nadenken en uitproberen. De functies 
en het uiterlijk van Tessa zijn ook proefon-
dervindelijk tot stand gekomen.’ 
Inmiddels is Tessa steun en toeverlaat voor 
ouderen met dementie. ‘Tessa kan iemand 
er om half elf aan herinneren dat er om 
elf uur visite komt en vervolgens kan ze 
om kwart voor elf adviseren om koffie te 
zetten. Er valt heel veel te programmeren 
en dat kan ook op afstand.’ Tessa neemt 
verzorgers heel wat taken uit handen. 
Liedjes zingen, bijvoorbeeld. En muziek 
maken kan ze ook, haar deuntjes klinken 
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dat er een gemeenschappelijke plek moest 
komen waar dorpsbewoners elkaar kun-
nen ontmoeten. Een plek voor samenzijn 
en samenwerken. Op kleine schaal ont-
stond er vanavond wat wij ook beogen: op 
allerlei verschillende plekken leven ideeën 
en als je die samen weet te brengen wor-
den er vanzelf verbanden gelegd. Mensen 
zoeken verbinding met hun gemeenschap. 
Dat kunnen we zeker meenemen.’

TOUKOMSTBEELD
De deadline van de ophaalfase van het 
project was 18 maart. ‘De website blijft 
bestaan, dus mensen kunnen betrokken 
blijven bij de uitwerking van de ideeën. 
Op een gegeven moment moeten we 
namelijk ook iets gaan doen met al die 
plannen.’
Toukomst buigt zich over de geopperde 
ideeën in de zoektocht naar verbanden. 
‘Daaruit destilleren we het toukomstbeeld, 
een visie op de toekomst. Wat is de rode 
draad? Kunnen er ideeën worden samen-
gevoegd?’
Op die manier kunnen ideeën worden 
omgezet in concrete toukomstprojecten. 
Maar daar zit nog niet iedereen op te 
wachten. ‘We krijgen weleens te horen 
waarom we naar de toekomst vragen. Weet 
je wel wat hier nú aan de hand is in de pro-
vincie?, zeggen die mensen. Waarom zou 
ik naar 2040 kijken, als ik me zorgen maak 
over volgend jaar? ’ 
Jasmijn en Elisa nemen de tijd voor men-
sen die zo reageren. ‘Alle gesprekken zijn 
voor ons waardevol.’ 

Wat gebeurt er met al die input? 
‘Nadat ze zijn gebundeld, kunnen Gro-
ningers de ideeën beoordelen. Er komt een 
inwonerspanel van mensen uit de provin-
cie. Dat panel adviseert vervolgens over de 
verdeling van de 100 miljoen. Het panel 
wordt begeleid door experts. Ze krijgen 
alle info en kennis die is opgedaan in de 
voorgaande fases.’

Als er experts zijn, waarom bepalen zij 
dan niet? 
‘Het idee is juist dat we het samen doen 
met de inwoners.’

Toukomst is het eerste grote project van 
het NPG, de organisatie die is opgericht 
om, zoals Jasmijn het zegt ‘de provincie 
Groningen een impuls te geven voor de 
toekomst. Dat willen ze graag doen door 
de inwoners zelf te laten meedoen in het 
denkproces.’
Toukomst, waaraan het kenniscentrum 
NoorderRuimte van de Hanzehogeschool 
bijdraagt, verzamelt ideeën. Het project 
bundelt de ideeën en helpt bij de ver-
wezenlijking. In de eerste fase van het 
project, de zogeheten ophaalfase, sporen ze 
inwoners aan om met toekomstplannen te 
komen. Dit kan via de website, maar ook 
via de Toukomst-activiteiten in de provin-
cie. ‘Wij haken graag aan bij bestaande 
bijeenkomsten, zodat mensen niet week 
na week gevraagd wordt naar hun ideeën. 
Ik kan me voorstellen dat mensen daar 
langzaam gek van zouden worden.’

LAIVERD, WAT WILS’T?
Deze woensdag sluiten Jasmijn en Elisa 
aan bij Laiverd, wat wils’t? van Manon 
Luchies en Jurgen van Tolie van stichting 
IVAK in Delfzijl. 
‘Jurgen en ik hebben de opdracht gekre-
gen om een kunstproject op te zetten in 
het publieke domein. Inwoners van de 
DAL-regio mochten plannen insturen 
voor de verbetering van de leefbaarheid in 
hun omgeving.’ 
Een panel van actieve dorpelingen heeft 
de ideeën meegenomen naar Delfzijl en 
zal er één uitpikken. De indiener van het 
idee krijgt 250 euro voor de uitwerking. 
‘Toukomst bleek parallel aan ons project te 
lopen: zij zijn ook ideeën aan het verzame-
len. Wij geloven dat we elkaar daarin heel 
erg kunnen versterken.’
Toukomst is hier om te luisteren, zegt 
Jasmijn. ‘We willen de ideeën horen en in 
gesprek gaan met het panel. De niet-geko-
zen ideeën hoeven niet verloren te gaan, 
Toukomst kan ze goed gebruiken.’

VERBINDING
Een idee voor opritconcerten wint de prijs 
van 250 euro. Leuk, natuurlijk, maar Jas-
mijn en Elisa viel ook iets anders op. ‘Het 
panel was enorm eensgezind over het idee 

De afgelopen maanden reed de Toukomst-
bus door de provincie Groningen. Bewo-
ners mochten naar hartenlust ideeën spui-
en over de toekomst van hun provincie. De 
verwezenlijking van die ideeën mag een 
centje kosten, want het project Toukomst 
mag er dik 100 miljoen aan uitgeven.

TOUKOMSTTOUR
Woensdag, 26 februari. Vandaag rijdt er 
een busje naar Delfzijl, waar Toukomst en 
cultuurorganisatie IVAK de ideeën van de 
bewoners van de DAL-regio (Delfzijl, Ap-
pingedam en Loppersum) tegen het licht 
houden. Chauffeur Gerard pikt Jasmijn 
Koelega en vrijwilliger Elisa Lanting op. 
Jasmijn werkt voor West 8, het Rotterdam-
se ontwerpbureau dat wereldwijd werkt 
aan projecten als Toukomst. Daarom 
mag West 8 van opdrachtgever Nationaal 
Programma Groningen met Groningers 
aan de slag om een eigen toekomst uit te 
stippelen. 
‘Ik krijg weleens de vraag wat ik hier doe’, 
zegt Jasmijn. ‘Maar ik vind het ontzettend 
leuk en interessant werk.’ 
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Hoe de provincie Groningen 
er in 2040 uitziet, kun je zelf 
bepalen. Het project Toukomst 
verzamelt allerlei ideeën die in 
Ommeland uit de bus komen. 
Toukomst heeft ruim 100 
miljoen euro te besteden, dus 
een (te) gek idee kan zomaar 
eens werkelijkheid worden. 
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in Europa. De onderzoekers namen ook 
Noord-Nederland onder de loep. Over 
de inzet van de Hanze oordelen ze erg 
positief. Ze zetten onze innovatiewerk-
plaats zelfs in de etalage. De onderzoekers 
waarderen het dat het mbo meedoet, want 
dat maakt de drempel voor bedrijven nog 
een stuk lager.’

ENORME KANS VOOR DE REGIO
Kennisinstellingen in Noord-Nederland 
doen al veel aan onderzoek en innovatie 
met bedrijven, zoals het bedenken van 
oplossingen voor de energietransitie bij 
EnTranCe, samenwerking met verschil-
lende ondernemers in gebiedscorporaties 
en andere innovatiewerkplaatsen en -hubs. 
‘Co-creatie is belangrijk: gezamenlijk aan 
nieuwe ontwikkelingen werken. Juist die 
gezamenlijkheid maakt het draagvlak 
groter en krachtiger. Iedereen die meedoet 
voelt zich betrokken en gaat voor het 
hoogst haalbare.’ 
Toch gebeurt dit, Foorthuis kan het niet 
genoeg benadrukken, nog te veel in de 
stad en op de campus. ‘We willen en moe-
ten meer doen. De Hanze is ambitieus en 
dat is een enorme kans voor de regio. Wat 
is er nodig om de Hanze binnen en buiten 
de school van grotere waarde voor de regio 
te laten zijn? Daar gaat het om.’
Het InnoHEIs-project zal uitmonden 
in een direct advies aan de Europese 
Commissie. ‘Ons werk moet leiden tot een 
rapport waarin de hogescholen aangeven 
wat ze nodig hebben om de leeromgeving 
te verbeteren en de innovatiecapaciteit te 
vergroten.’ 
Foorthuis is blij met de twee InnoHEIs- 
rollen die de Hanze mag spelen: leider en 
aanjager. ‘Al met al een prachtige positie 
om invloed te hebben op toekomstige 
beleidsontwikkelingen van de Europese 
Commissie. De Hanze kan een belang-
rijke stap zetten in het scheppen van een 
betere leeromgeving voor onze studenten. 
Niet alleen regionaal en nationaal gaan we 
meters maken, maar ook internationaal.’ 

vraagstukken op te lossen’, zegt Foorthuis. 
‘De achterliggende cruciale vraag is: hoe 
moet je onderwijs en onderzoek inrichten 
zodat er een permanente samenwerking 
ontstaat met bedrijven, burgers en instel-
lingen in de regio?’ 

ONGEKENDE POTENTIE
Volgens Foorthuis reikt de economische 
infrastructuur van Noord-Nederland niet 
verder dan het kerngebied rond de stad 
Groningen. ‘Het midden- en kleinbedrijf 
vindt eigenlijk géén aansluiting op de ken-
nisinfrastructuur in en rondom de stad. 
En dat terwijl in de stad en op de campus 
fantastische dingen gebeuren. Bijna zeven-
tig duizend studenten, dat is een ongeken-
de luxe voor een regio. Maar die potentie 
bereikt het mkb nauwelijks.’
Vooral de kleinere bedrijven blijven ver-
stoken van deze mogelijkheden. Nou, als 
de berg niet naar Mohammed komt, moet 
Mohammed maar naar de berg. Volgens 
Foorthuis moet het hbo zich nadrukkelij-
ker op het terrein van het mkb begeven. 
‘Letterlijk, hoger beroepsonderwijs op 
locatie. En niet voor een project of een 
onderzoek, maar permanent.’ 

INNOVATIECAPACITEIT VAN NUL
De tien hogescholen die aan het project 
meedoen, onderzoeken allemaal de mo-
gelijkheden voor regionale ontwikkeling. 
Een speurtocht naar wat er nodig is om 
dromen in daden om te zetten en hoe de 
Europese Unie hierbij kan helpen. 
‘Het thema is actueel en urgent’, bena-
drukt Foorthuis. Hij wijst op het rapport 
waarin de Sociaal-Economische Raad 
signaleerde dat grote delen van het mkb 
in rurale regio’s een innovatiecapaciteit 
hebben van bijna nul. 
‘Dan is de wens van de EU om the most 
competitieve market in the world te worden 
bijna cynisch. Gelukkig is er inmiddels 
een groot Europees wetenschappelijk 
onderzoek gaande, dat kijkt naar de rol 
van hogescholen in regionale ontwikkeling 

‘Brussel ziet het hoger onderwijs als dé 
stimulator voor innovatie-ontwikkeling in 
rurale regio’s. Wanneer ondernemers, over-
heden en burgers nauwer samenwerken 
met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, 
kan dat een flinke oppepper zijn voor die 
regio’s.’ Willem Foorthuis, lector Duur-
zaam Coöperatief Ondernemen, stond 
aan de wieg van het project Innovation of 
Higher Education, kortweg InnoHEIs.
Die wieg stond op de Hanze, waar in 
september 2019 tien partners uit Zweden, 
Finland, Frankrijk, Litouwen, Polen en 
Spanje de start van het project meemaak-
ten. In het project, dat loopt tot juli 2023, 
wisselen verschillende Europese regio’s 
regionale innovatietools uit.
‘Zo maken de instellingen kennis met 
manieren om regionale maatschappelijke 
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Het project Innovation of Higher 
Education wil hbo-instellingen 
een grotere rol laten spelen bij 
(innovatie)onderzoek in de regio. 
Lector Willem Foorthuis heeft 
er haast mee, want de huidige 
innovatiecapaciteit van de regio 
is bijna nul. 



En wat is het minst leuke?
‘Mensen die een zin te vaak met ja, 
maar… beginnen. Daar kan ik slecht te-
gen. Ik ben net terug van een Hanze-mis-
sie naar Oeganda. Dan realiseer ik me hoe 
goed we het hier hebben. Na zo’n reis moet 
ik op de Hanze wel weer even wennen. 
Vergaderen, protocollen, procedures en 
wat nog meer. Wat een gedoe soms.’

Wat is je grootste uitdaging als docent?
‘Een oud Chinees spreekwoord luidt: 
Teachers open the door, but you must enter 
by yourself. Daarom is mijn grootste uit-
daging: mijzelf niet zo serieus nemen. Ik 
ben maar een deuropener. Wat ik verder 
kan doen is laten zien hoe je door die deur 
gaat. En daarmee is onderwijs voor mij 

Waarom heb je ooit voor het docent-
schap gekozen? 
‘Eigenlijk is het andersom gegaan: het do-
centschap heeft voor mij gekozen. Nadat 
ik sergeant, technisch tekenaar, construc-
teur, ontwerper en offshore boormeester 
was geweest, wist ik het even niet meer. 
Een vriend zei: jij kunt zo goed ouwehoe-
ren, waarom ga je niet voor de klas staan? 
Dan word je er nog voor betaald ook.’

En toen?
‘Omdat hij leraar was op een mavo, ik 
niets beters te doen had en om het eens 
uit te proberen, kwam ik voor zijn klas te 
staan met een lesje over omrekenen van 
graden Celsius en Fahrenheit. Het boeide 
de klas voor geen meter. Binnen tien 
minuten begonnen ze de les te verstoren en 
vijf minuten later was het een puinhoop. 
Orde houden? Ik bakte er totaal niets van. 
Maar ergens diep van binnen zei iets: dit 
vind ik leuk. Die vriend zei: als je dit leuk 
vindt, begin dan op een lts. Als je het daar 
kunt, kun je het overal. En zo is het be-
gonnen. Die jochies van de toenmalige lts 
in Schiedam hebben mij geleerd hoe je les 
moet geven. Of eigenlijk, hoe je aansluit, 
verbinding maakt, de leiding neemt en een 
aantrekkelijke leersituatie creëert. Vervol-
gens de mts, de hts en de Hanze.’

Wat is het leukste van je werk?
‘Ik geniet nog altijd van de lichting nieuwe 
studenten die elk jaar binnenkomt en hoe 
we daar als collega’s samen mee aan de slag 
gaan. En dan vier of vijf jaar later bij de 
eindpresentatie die studenten weer tegen-
komen. Daar staan dan jonge professionals 
met een goed verhaal. Fantastisch.’

hetzelfde als demonstreren. Didactisch 
demonstreer ik mijn vakbekwaamheid. 
En subtieler demonstreer ik ook iets 
anders: liefde of onverschilligheid. Graaf 
maar eens in je geheugen. Dan ontdek je 
dat alleen de onderwijzers met liefde en 
passie je zijn bijgebleven en je iets hebben 
gedaan en misschien wel gegeven. Voor 
mij is dit de kern van Share your talent, 
move the world.’

Wat zou je met de kennis van nu anders 
doen als je nu zou beginnen als docent? 
‘Meer gekke dingen uitproberen en dus 
meer fouten maken. En ook feedback vra-
gen, supervisie en intervisie organiseren 
en meer reflecteren. Dus eigenlijk: practise 
what I preach.’

Als docent met flink wat 
vlieguren heeft Dirk Sijbesma 
(63) flink wat professionals 
opgeleid. Dirk geeft onder 
meer techniek bij Technische 
Bedrijfskunde. Z’n vak en 
de studenten geven hem 
energie.

Ik ben 
maar een 
deuropener’

‘
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Waarover spraken zij?
‘Nou, het leuke was, de aspirant-studen-
ten konden zelf aan het werk. Het ging 
over het maken van een logo. Dat is niet 
zomaar iets, je moet je van alles afvra-
gen. Wie wil je bereiken? Welke kleuren 
gebruik je? Welke letter? Die les ging hart-
stikke goed. Danny en Marloes hadden er 
veel interactieve elementen in gestopt en 
dat sloeg aan. De aspirant-studenten lieten 
goed van zich horen.’

Huh? Ze hadden hun microfoon toch 
uitgezet?
‘Via chat. Dat is sowieso een middel dat 
het onderwijs in deze thuiszitperiode 
steeds meer gebruikt. De vragen zijn voor 
iedereen te zien en het antwoord komt van 
de docent. Of van mij, natuurlijk.’

Ik dacht al, wat deed jij eigenlijk?
‘Na de proefles mochten de aspiranten 
vragen stellen aan studie-adviseur Vicky 
Mulder en aan mij. Vicky weet precies hoe 
de opleiding in elkaar zit, welke vakken er 
in het eerste jaar worden gegeven, hoeveel 
punten je moet halen en nog veel meer 

Dat kán niet.
‘Dat kan wél.’

Hoe dan?
‘Iedereen bleef gewoon thuis. Wel twintig 
aspirant-studenten logden in via Black-
board Collaborate, best veel. Ze hadden 
hun microfoon en camera uit. Zij zagen 
ons dus wel, maar wij hen niet. Team-
leider Annemieke ter Borg sprak een 
welkomstwoord. Daarna gaven Danny 
Bolhuis en Marloes Borgijink een erg leuke 
proefles.’

praktische zaken. Dat is heel handig, één 
van de twintig vraagt iets en alle twintig 
krijgen het antwoord te horen.’

En jij speelt de enthousiaste oudere-
jaars.
‘Ik bén de enthousiaste ouderejaars. Dat 
kan ik ook niet helpen. Communicatie is 
een hele brede opleiding. Je krijgt les in 
interviewen, je leert teksten schrijven, om-
gaan met grafische programma’s, design, 
film, video, presenteren, ga zo maar door. 
Dat willen die aspiranten allemaal horen, 
heel concreet. In die zin verschilt zo’n di-
gitale meeloopsessie niet van de normale.’

Alleen hoeven ze hiervoor niet op de 
bus of de fiets te stappen.
‘En het gaat nog sneller ook. Na één uur 
en twintig minuten waren we klaar. Dit 
systeem biedt mogelijkheden. Dat vind ik 
het positieve kant van de situatie waar-
in we nu zitten. We verzinnen dingen 
waaraan we eerder niet dachten. Mensen 
zijn zo creatief. Volgende week hebben we 
een open middag. Daar draaf ik weer op. 
Virtueel dan.’

Op 25 maart ging de 
meeloopdag van de 
opleiding Communicatie 
gewoon door. Zonder 
meelopers, maar mét de 
enthousiaste vierdejaars Yara 
Poel (24).

Het kán op 
de Hanze: 
meelopen als 
je niet kunt 
meelopen
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De praktijk laat nog veel te 
wensen over, maar wanneer 
verpleegkundigen en 
mantelzorgers van oudere 
ziekenhuispatiënten de 
handen ineenslaan, zijn 
die mantelzorgers beter 
voorbereid op de tijd na de 
opname. Dat concludeert 
Ellen Hagedoorn in haar 
proefschrift.
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graag erkenning voor de ondersteuning 
die ze bieden. Ook willen ze betrokken 
worden bij het inrichten van de zorg. 
‘De gemiddelde tijd tussen opname en 
ontslag bleek acht dagen te zijn, dat is best 
lang. Daarom zou het mooi zijn als ver-
pleegkundigen tijdens de ziekenhuisopna-
me een tussentijds gesprek met de patiënt 
en hun familie voeren. Past de ontslagda-
tum? Wie doet wat? En wat is er nog no-
dig? Dat zijn enkele vragen die je dan zou 
moeten stellen. Nu gebeurt dat vaak te laat 
en worden zaken ad hoc geregeld. Voor 
ouderen die nu zelfstandig thuis wonen is 
het cruciaal. Het is een grote groep en die 
wordt ook steeds groter.’

TUSSEN DE OREN
Met de participatiesamenleving is de 
verzorgingsstaat ten einde gekomen, zegt 
Hagedoorn. ‘Er wordt van mensen veel 
meer verwacht, zowel van de ouderen als 
van de mantelzorgers. Dat zit nog niet bij 
iedereen tussen de oren. We moeten ons 
bewuster worden van de eigen regie van 
deze ouderen. Tijdens de zorg vergeten 
we dat de patiënten partners en kinderen 
hebben die hen thuis ondersteunen, maar 
ondertussen verwachten we wel dat ze na 
een ziekenhuisopname zelfstandig functi-
oneren. We moeten het systeem rondom 
de patiënt ondersteunen, daarom pleit ik 
voor de overdracht van zorg aan de patiënt 
én mantelzorgers bij het ontslag uit het 
ziekenhuis.’ 
Zorgprofessionals kunnen het best met 
eigen oplossingen komen, vindt Hage-
doorn. In een vervolg wil ze onderzoek 
doen naar de effectiviteit van interventies 
die de zorgprofessionals aandragen voor 
de verbetering van de samenwerking met 
mantelzorgers.
De zorg zal steeds meer gebruik moeten 
maken van mantelzorgers, daar is geen 
ontkomen aan. ‘Daar probeer ik m’n stu-
denten nu al op voor te bereiden. Ik pleit 
ervoor om curricula te screenen om te zien 
of er op dit terrein verbetering nodig is. 
Zodat we oudere personen en hun mantel-
zorgers beter kunnen ondersteunen bij het 
verkrijgen en behouden van de eigen regie.’

ondersteund? Stel je voor dat een mantel-
zorger een ouder familielid thuis verzorgt. 
Dan is het voor de verpleegkundige van 
belang om die mantelzorger te betrekken 
bij het regelen van de nazorg, want dan 
is die voorbereid wanneer de patiënt weer 
naar huis gaat. Meer continuïteit dus, en 
soms ook bittere noodzaak, want per-
manente thuiszorg is niet voor iedereen 
weggelegd.’

ONVOORBEREID ONTSLAGEN
‘Ik heb in kaart gebracht wat er werd 
besproken over de rol van mantelzorgers 
van oudere patiënten. Daarvoor heb ik 22 
studenten ingeschakeld die in totaal 146 
gesprekken opnamen. Gesprekken bij de  
opname in het ziekenhuis, tussentijdse 
gesprekken en ontslaggesprekken. Die 
informatie konden de studenten ook ge-
bruiken voor hun eigen scripties. Afijn, in 
de analyse van de gesprekken bleek dat bij 
slechts 22 van de 62 patiënten voorafgaand 
aan het ontslag een gesprek met patiënt 
en familieleden werd gevoerd. Dat vind ik 
heel erg weinig.’
Om te meten hoe de mantelzorgers de 
samenwerking met verpleegkundigen 
hebben ervaren, maakte Hagedoorn een 
vragenlijst. 
‘Samenwerking bestaat uit een combina-
tie van vertrouwen hebben, toegankelijk 
zijn en invloed kunnen uitoefenen bij het 
nemen van beslissingen. De uitkomst liet 
zien dat de mate van samenwerking direct 
verband houdt met de mate waarin de 
mantelzorgers zich voorbereid voelden. 
Hoe beter de mantelzorgers de samenwer-
king met de verpleegkundigen ervoeren, 
hoe beter voorbereid ze zich voelden.’

ROEP OM ERKENNING
Er is volgens Hagedoorn nog een wereld 
te winnen. ‘De mate waarin mantelzorgers 
zich voorbereid voelden op de zorg thuis 
was gemiddeld 53 op een schaal van 100. 
Dat is erg laag. Dat kan en moet beter.’
In haar proefschrift heeft Hagedoorn een 
paar tips voor verpleegkundigen. ‘Stel 
vragen. Zoek uit of iemand thuis wordt 
ondersteund en zo ja, waarmee? Vraag 
mantelzorgers of en hoe ze betrokken wil-
len of kunnen worden. Familieleden willen 

DE FAMILIE KIJKT MEE
Docent-onderzoeker Ellen Hagedoorn 
promoveerde eind oktober op haar 
proefschrift over de samenwerking tussen 
verpleegkundigen en mantelzorgers van 
zelfstandig wonende ouderen. 
‘Uit onderzoek blijkt dat oudere personen 
ziekte beter kunnen managen als ze een 
netwerk hebben. Ze nemen bijvoorbeeld 
beter hun medicatie in als de familie 
meekijkt. Voor de nieuwe Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning is het belangrijk dat 
mensen langer voor zichzelf zorgen en de 
regie houden. Mantelzorgers spelen hierin 
een belangrijke rol.’ 
Het proefschrift spitst zich toe op de 
ziekenhuisopname. ‘Als ouderen in het 
ziekenhuis terechtkomen, wordt ze veelal 
als individu benaderd. Zorgprofessionals 
betrekken het netwerk waarin de patiënt 
verkeert onvoldoende.’

Ellen Hagedoorn studeerde HBO Jeugd- 
en Welzijnswerk. In die periode was ze 
vooral frisbee-speler, en niet de minste, 
ze speelde regelmatig in het Nederlands 
team. Vanwege de sportfaciliteiten op 
Amerikaanse universiteiten verhuisde ze 
naar de Verenigde Staten waar ze aan de 
opleiding Verpleegkunde begon. Later 
verhuisde ze met haar Amerikaanse man 
en twee kinderen naar Groningen waar ze 
werkte als verpleegkundige. 

BITTERE NOODZAAK
Na een studie Beleid en Beheer van 
Gezondheidswetenschappen was ze tien 
jaar beleidsmedewerker en manager bij 
Zorggroep Meander. 
‘In 2012 zag ik een vacature bij de oplei-
ding Verpleegkunde. Onderzoek was een 
belangrijk onderdeel van de taken. Dat 
sprak me aan. Zo ben ik hier gekomen.’
Acht jaar later rolde Collaborative partner-
ship between family caregivers and nurses in 
the care of older hospitalized persons van de 
persen, Hagedoorns proefschrift. Eén van 
de vragen luidde: betrekken verpleegkundi-
gen de informele hulpverleners bij de zorg?
‘Allereerst heb ik gekeken naar wat 
verpleegkundigen tijdens de ziekenhuis-
opname met de patiënt bespreken. Vragen 
ze bijvoorbeeld of de patiënt thuis wordt 
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Tiramisu zonder eieren, 
brownies zonder boter en chili 
waarin je de carne niet mist. 
In de Nationale Week Zonder 
Vlees organiseerde HanzeFit 
een workshop plantaardig 
koken. Sandra, Wytze en 
Jaline, studenten van opleiding 
Voeding en Diëtetiek, gaven de 
workshop.

PLANTAARDIG 
KOKEN MET 
HANZEFIT
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ry zijn goed op smaak. De zoete baksels 
gaan erin als koek. Het topstuk van de 
avond is de lauwwarme salade van gegrilde 
zoete aardappel. Het zoetje van de aard-
appel, het pittige van de jalapeñopeper 
en het uitje, het zuurtje van de limoen, 
afgemaakt met zoete tomaatjes en verse 
koriander... dit gerechtje vraagt erom om 
thuis te worden gemaakt.

HanzeFit…

… wil de vitaliteit van de Hanze- 
medewerkers bevorderen.

Jaarlijks heeft HanzeFit 400+ deelne-
mers, verdeeld over 20+ verschillende 
activiteiten.
(Variërend van Lunchpauze Yoga tot 
Voedingsadvies). 

De activiteiten worden gratis, of 
tegen een kleine vergoeding, aange-
boden.

 40+ studenten, van 8 verschillende 
opleidingen, werken hieraan mee. 
(Studenten van o.a. Gezondheidsstu-
dies, Sportstudies en Sociale Studies).

Er zijn bijna 1000 Hanze-medewer-
kers geabonneerd op de nieuwsbrief.

Geïnteresseerd in het aanbod van 
HanzeFit? Kijk op Hanze.nl/Han-
zeFit en meld je aan voor de nieuws-
brief

in blokjes, voor de chili sin carne. Naast 
ons wordt pindasoep met bruine bonen 
van slechts zes ingrediënten gemaakt en 
een lauwwarme salade van gegrilde zoete 
aardappel.
Zoetigheden worden aan een ander kook-
eiland bereid. Tiramisu zonder eiwitten, 
maar met kikkererwtenuitlekvocht. Het 
klinkt niet alleen vies, het ruikt ook niet 
lekker, maar het maakt wel nieuwsgierig. 
Het vocht wordt met een mixer opgeklopt 
en warempel, het ziet er na een paar mi-
nuten uit als opgeklopt eiwit. Kokosbloe-
semsuiker en een bakje creamy kokos, een 
soort kokosyoghurt, gaan de strijd aan met 
de weeïge kikkererwtensmaak en ze win-
nen glorieus. Omdat lange vingers eieren 
bevatten, gebruiken we volkoren digestive 
biscuits als bodem. Ze geven een lekkere 
crunchy bite, net als de cacaonibs die er op 
het laatst door worden geroerd. 
In de bananencake met chocolade en wal-
noot vervangen plantaardige melk (haver, 
amandel of kokos), kokosolie en bananen 
de boter en eieren waarmee je meestal 
een cakebeslag maakt. Als de fijngehakte 
chocola en de walnoten voorzichtig door 
het deeg zijn gevouwen, kan de cake de 
oven in. 
Ondertussen staat de linzencurry met 
tomatenblokjes, groene erwten en Indiase 
currypasta te pruttelen en de rijst uit te 
dampen. De pindasoep met bruine bonen 
en taugé kan van het fornuis en we grillen 
de laatste plakjes zoete aardappel voor 
de salade. Uit de ovens komen de zoete 
baksels: havermoutkoekjes met pindakaas, 
bananencake en one-bowl vegan brownies. 
De tiramisu heeft een half uurtje staan 
opstijven in de vriezer. De tafel is gedekt…
De ongezouten mening over de gerechten 
is mals. Niemand mist vlees, vis, boter, 
kaas noch eieren. De pindasoep had een 
tikkie pittiger gemogen, de chili en de cur-

In de professionele keuken in het Wieben-
ga staan groentechips, sojamelk en thee 
klaar om de twaalf collega’s die meedoen 
aan de workshop Plantaardig Koken een 
warm welkom te heten. Sandra van Beu-
sekom, Jaline de Boer en Wytze Altenburg 
zijn die middag op pad geweest om ko-
kosvet, avocado’s, linzen, noten, bananen, 
rijst, vegan kaas… en heel veel groenten in 
te slaan. De ingrediënten staan per recept 
gesorteerd klaar op de kookeilanden. Onze 
handen jeuken en de magen rammelen, 
maar we beginnen met een lesje Wat houdt 
plantaardig eten in? En waarom is het zo’n 
hype? Vorig jaar is er zelfs een veganisti-
sche studentenvereniging in Groningen 
opgericht. Leuke weetjes en interessante 
feiten passeren de revue. 
Stel dat alle Nederlanders één dag 
plantaardig zouden eten, dan zou dat de 
CO₂-uitstoot van 400.000 auto’s compen-
seren. 
Er worden in Nederland anderhalf miljoen 
dieren per dag geslacht. 
De productie van 100 gram rood vlees 
veroorzaakt 2,8 kilo broeikasgassen. 
Vegetariërs en veganisten hebben dagelijks 
30 procent meer eiwit nodig dan mensen 
die vlees eten. 250 ml amandeldrank bevat 
evenveel calcium als 250 ml melk en in 
150 gram tofu zit evenveel ijzer als in 250 
gram gehakt.

KIKKERERWTENUITLEKVOCHT
Sandra, Wytze en Jaline hebben acht ge-
rechten uitgezocht die we in groepjes van 
twee gaan maken. Met Rianne Vrolijk, 
die haar hand niet omdraait voor een 
zeven-gangen diner voor vleesliefhebbers, 
planteneters en mensen met multi-allergie-
en tegelijk, maak ik een linzencurry met 
bloemkool. Rianne snippert een uitje en ik 
slacht een bloemkool. Tegenover ons wor-
den uien in ringen gesneden en tomaten 

37



De roman A tale of two cities van Charles 
Dickens opent met een beroemde zin die 
zeer toepasselijk is voor deze tijd: ‘Het was 
de beste der tijden, het was de slechtste der 
tijden.’ We leven in een welvarende tijd en 
dankzij de technologische ontwikkelingen 
kunnen we in ons huis de hele wereld bin-
nenhalen en met iedereen contact onderhou-
den. Jullie weten er alles van, want digitaal 
onderwijs is plotseling onderdeel van je werk. 
Mooie bijkomstigheid: de Hanzehogeschool 
is straks klaar om te voldoen aan een maat-
schappelijke opdracht.
Tijdens het debat over de strategische onder-
wijsagenda hoger onderwijs nam de Tweede 
Kamer in februari motie nr. 817 31288 aan. 
De Kamer vindt dat de belastingbetalers veel 
investeren in hogescholen en onderwijsinstel-
lingen. Ze vinden dat die instellingen daar 
meer voor terug kunnen doen dan nu het 
geval is. De motie houdt in dat hogeschool 
en universiteiten digitale colleges en online 
cursussen beschikbaar moeten stellen voor 

belastingbetalers die niet als student staan 
ingeschreven. 
Na de zomer hebben we veel digitaal 
lesmateriaal. Dat kunnen we beschikbaar 
stellen aan alle geïnteresseerden. Het is een 
verplichting van de overheid, en het past 
ook bij een engaged university die haar be-
trokkenheid bij de maatschappij wil tonen. 
Buitenstaanders kunnen binnenkort ervaren 
dat onze opleidingen en docenten beter zijn 
dan die van de concurrenten.
Digitaal kan er veel, maar ik word er wel 
een beetje moe van. Ik verwarde een tv-de-
bat met een Teams-vergadering en wilde me 
in de discussie mengen. Dat ging dus niet. 
Op een ander moment wilde ik wat vaart 
brengen in een saaie film door met mijn 
joystick een paar personages uit de weg te 
ruimen. Dat lukte me dus ook al niet. 
Ik zal blij zijn als het leven in de real world 
weer normaliseert en ik mijn collega’s in het 
echt kan begroeten. 
Tot ziens.

JJdJ
Online
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De passie van...
PENSEEL, KWAST EN PALET-
MES GEVEN EVENEMENTEN-
COÖRDINATOR INA STUI-
VENBERG ENERGIE
‘Op de schilderclub in Winsum noe-
men ze me Ina Helmantel omdat ik 
heel realistisch kan schilderen.  Maar 
ik schilder op heel veel manieren en 
in veel verschillende stijlen. Als ik 
moe thuiskom van het werk doe ik 
even een hazenslaapje, en dan op 
naar de club. Drie uur later zit ik 
weer vol energie. 
‘Het creatieve zat er altijd al in. 
Vroeger knutselde en tekende ik veel. 
Ik heb jaren kalligrafieles gegeven. 
Het schilderen is eigenlijk pas de 
laatste jaren echt serieus geworden. 
Ik ben productief, thuis kan ik niet 
alles meer kwijt. Er hangen nu ook 
schilderijen op mijn kantoor en bij 
collega’s. Eind dit jaar ga ik met 
pensioen. Ik wil me dan een tijdje op 
portretten gaan toeleggen.’
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share your talent. move the world.
Nicejob!

Mark Mobach 
Functie: lector Facility Management en leading lector 
Kenniscentrum NoorderRuimte
Verdienste: winnaar Deltapremie (500.000 euro)

WAARVOOR HEB JE DEZE PRIJS 
GEWONNEN? 
‘De Deltapremie is een nieuwe onderzoeksprijs die de 
maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek 
van lectoren beloont. De jury waardeerde onder meer de 
multidisciplinaire aanpak, de wetenschappelijke relevantie 
en de verbinding met verschillende praktijkpartners. Wat 
ze ook belangrijk vonden was de vertaling van de concrete 
resultaten in onderwijs en wetenschappelijke publicaties.’

WAT BETEKENT DE PRIJS VOOR JOU? 
‘Voor mij is het een enorme stimulans om door te gaan 
op de ingeslagen weg. Ik vind het ook een grote eer. Ik 
voel me enorm gesterkt door de boodschap: jullie zijn 
goed bezig, ga vooral zo door. Want ik doe het natuurlijk 
niet alleen en de basishouding die bij de Hanze heerst om 
dingen samen te doen, vind ik prachtig. Een geschenk.’

WAAROM IS DEZE PRIJS BELANGRIJK VOOR 
DE HANZE?
‘Er zitten diverse kanten aan. De prijs is goed voor de 
zichtbaarheid van de Hanze op het gebied van praktijkge-
richt onderzoek in Nederland. Dat effect wordt nog ver-
groot door het predicaat excellent dat het kenniscentrum 
NoorderRuimte vorig jaar ontving. Heel eervol is dat ik 
door de ambassadeursrol voor praktijkgericht onderzoek 
die ik nu heb gekregen, het geluid van de Hanze kan laten 
horen op plekken waar we normaal niet of minder kwa-
men. En het is goed dat er door de prijs meer aandacht 
komt voor het vakgebied facility management in de volle 
breedte, dus praktijk, onderwijs en onderzoek.’

HOE WAREN DE REACTIES OP DE HANZE?
‘Heel warm, blij en trots. De Hanze heeft echt uitgepakt. 
Er werden zelfs speciale Deltapremie-gebakjes uitgedeeld. 
Toch was er ook de nuchterheid om, na het bijzondere 
moment, de blik meteen weer voorwaarts te richten.’

WAT BETEKENT ‘SHARE YOUR TALENT, 
MOVE THE WORLD’ VOOR JOU?
‘Dat is voor mij geen loze kreet, het motto heeft echt 
betekenis. De manier waarop wij ons onderwijs vormge-
ven maakt het op veel manieren mogelijk onze talenten en 
kennis te delen. Daar maak ik bewust gebruik van, onder 
meer door het stimuleren van kruisbestuiving. Zo kun 
je nieuwe kennis en toepassingen ontwikkelen. Omdat 
dit vakgebied zo goed georganiseerd is, kunnen we onze 
kennis ook goed delen op landelijk, Europees en mondiaal 
niveau.’ te
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