
Hoe 
bevorderen 
we het 
welzijn van 
studenten?



‘waardeloos’ afval in die keten kunnen 
opnemen. De komende vier jaar werken 
we aan een methode om moeilijk afbreek-
bare biomassa, zoals bermgras en hout, 
af te breken en om te zetten in methaan. 
Dat is tot nu toe niemand goed gelukt: het 
duurt te lang en er blijft te veel biomassa 
onaangeroerd achter in de reactor. Om dat 
probleem op te lossen gebruiken we de mi-
cro-organismen uit een koeienmaag. Een 
koe kan als geen ander gras afbreken. 
‘Het reactor-principe is gebaseerd op 
een artikel uit 1986 van onder meer Kor 
Zwarts, die bij ons project is betrokken. 
Dat onderzoek gebruiken wij nu als 
startpunt voor ons project. Wij probe-
ren nieuwe toepassingen te bedenken en 
nieuwe dingen te meten zodat we daarover 
kunnen publiceren.’

Hoe ver ben je?
‘De infrastructuur is er, ik denk dat deze 
reactor over twee à drie maanden vol-
op draait. Mijn promotoren vinden dat 
hartstikke leuk, maar ze willen vooral 
weten wat ik ga meten en wat er straks in 
mijn publicatie komt te staan. Dat is een 
hele andere tak van sport. Ik zit nu hele 
dagen te schrijven en krijg regelmatig een 
melding van mijn horloge dat ik moet 
bewegen. Maar ja, dat hoort erbij.’

‘Er geven veel postdocs les bij Life Science. 
Ik schat dat 99 procent van mijn collega’s 
is gepromoveerd. Na een jaar of zes als 
praktijkdocent te hebben gewerkt, ging ik 
onderzoek doen naar renewable energy voor 
lector Jan-Peter Nap. Na mijn Master of 
Moleculair Life Science in Nijmegen werd 
ik theoriedocent en ging ik steeds meer 
onderzoek doen. Die combinatie vind ik 
leuk. Ik vertel mijn studenten bij wijze van 
spreken ’s middags waar ik ’s ochtends in 
het lab mee bezig ben geweest. Dat vinden 
mijn studenten óók leuk.’

Waarom wilde je promoveren?
‘De aanleiding was Biopower to Methane, 
een project om groen opgewekte elektri-
citeit via waterstof op te slaan. Omdat die 
elektriciteit afkomstig is van wind en zon 
noemen we het aardbevingsvrije aardgas-
waterstof. Waterstof is een gevaarlijk gas, 
ook een lastig gas, dus het is best handig 
om het op te slaan in de vorm van me-
thaan, oftewel aardgas. Wij hebben, kort 
door de bocht, een reactor gebouwd met 
micro-organismen die groene waterstof en 
koolstofdioxide omzet in methaan en zo 
bijdraagt aan de energietransitie. 
‘Met een groepje heb ik vorig jaar een 
proposal voor een promotie-onderzoek 
geschreven. De onderzoeksvraag is of we 

Geef je ook nog les?
‘Eén dag in de week. Studenten vinden 
PhD-onderzoek gaaf. En de interesse 
in renewable energy onderzoek begint te 
komen. Studenten Life Science zijn gro-
tendeels medisch georiënteerd, ze willen 
allemaal kankeronderzoek doen. Je ziet 
nu wel een verschuiving. Naar planten 
bijvoorbeeld, mensen raken bijvoorbeeld 
steeds meer geïnteresseerd in planten-in-
houdsstoffen. Waste en energy zijn helaas 
nog steeds geen onderwerpen waar 
studenten warm voor lopen. Maar ook 
daar komt een kentering in. Ik merk het 
aan de groei van het aantal studenten die 
een kijkje komen nemen op het lab. De 
climate change begint voelbaar te worden.’

In 1988 was Gert Hofstede 
eerstejaars Hoger Laboratorium 
Onderwijs (hlo). In 2001 werd hij 
praktijkdocent aan de opleiding 
Life Science and Technology, 
de hlo van toen in een eigentijds 
jasje. Nu is Hofstede (52 
inmiddels) aan het promoveren.
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Onderzoek: Afval als bron voor duur-
zame energie: overgang van fossiele 
naar hernieuwbare energie
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geschool
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Crisismanagers kunnen vaak niet uit de 
voeten met de technische informatie over 
aardbevingen. Dat moet anders, vinden de 
mensen van het project SensEQuake en ID3AS.

Petra Smeets (51) is sinds 1 september lid van 
het College van Bestuur. Ze voelt zich na drie 
weken al behoorlijk thuis. ‘Ik wilde met álle 
deans en directeuren kennismaken.’

Het welzijn van Hanzestudenten krijgt meer 
aandacht dan ooit. 1400 uur aan cursussen, 
trainingen en workshops staan op de rol van 
het nagelnieuwe Hanze Student Support. 

Studiestress, studentstress, sowieso stress. 
Wat voor type dan ook, stress is volgens lector 
van het jaar Lies Korevaar geen probleem, en 
zeker geen aandoening of ziekte.

Bijna dertig jaar geleden begon Lucia Marthas 
haar eigen academie. De opleiding in dans, 
zang en acteren speelde in op de vraag naar 
professionele musicalspelers. En die vraag is 
alleen maar toegenomen. 
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een schitterend uitzicht. Maar ik wil wel 
af en toe naar buiten, want we zitten wel 
heel hoog. Je moet hier niet acht uur per 
dag zitten vergaderen. Je moet voeling 
houden met wat er gebeurt, dat heb ik in 
andere functies ook altijd gedaan.’ 
Dus blijft het niet bij een rondje langs de 
deans met wie ze het meest te maken zal 
hebben. ‘Ik wil de Hanze zo breed moge-
lijk leren kennen. Uiteindelijk bestuur je 
als College van Bestuur met zijn drieën de 
hele Hanze, en neem je dus samen beslis-
singen over zaken die buiten je portefeuille 
vallen. Het is heel belangrijk om te weten 
wat er speelt.’
Dat de Hanze inzet op lean werken, past 
ook al bij haar. ‘Goed kijken wat er op de 
werkvloer gebeurt en de processen continu 
verbeteren. De mensen die ermee bezig 
zijn nodig je uit om zelf met verbetervoor-
stellen te komen. Dat geeft enorm veel 

‘Ik wilde met álle deans en directeuren 
kennis maken, niet alleen met degenen die 
onder mijn portefeuille vallen. Ik wilde 
graag dat ze me iets lieten zien, van de 
campus, de opleiding en de kenniscentra. 
Met Ciska (Bakema, Directeur Facilitair 
Bedrijf, red.) ga ik bijvoorbeeld een fiets-
tocht maken langs alle gebouwen op de 
campus en in de stad. Wat zij belangrijk 
vinden om mij te laten zien, dat is wat ik 
wil zien.’ 
Een overdosis informatie dreigt, maar daar 
is Petra Smeets, sinds 1 september lid van 
het College van Bestuur van de Hanze, 
niet bang voor. ‘Het levert vooral een hele 
volle agenda op. Maar het is niet te veel in-
formatie, nee, ik vind het ontzettend leuk 
en interessant.’ En het past bij haar filoso-
fie, zo blijkt zelfs als ze spreekt over haar 
riante kantoor op de bovenste verdieping 
van de Van OlstToren. ‘Echt prachtig, met 

‘NIET KLETSEN, 
MAAR DOEN, 
DAT PAST 
WEL BIJ MIJ’
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Petra Smeets (51) is sinds 1 
september lid van het College 
van Bestuur. Ze voelt zich 
na drie weken al behoorlijk 
thuis. Lekker rustig aan 
beginnen zat er niet in, haar 
wittebroodsweken zijn volledig 
volgepland. Op eigen verzoek, 
dat wel. 



mij. Limburgers zijn wel iets tempera-
mentvoller, iets flamboyanter, en ze hou-
den van lekker eten en veel gezelligheid. 
Dat heb ik ook nog steeds wel. Ik heb het 
goede van daar behouden, en het goede 
van hier overgenomen.’

Niet kletsen, maar doen, dus. Is dat ook 
je voornemen als College-lid? 
‘Nou ja, ik moet natuurlijk eerst voldoende 
tijd nemen voor een goede kennismaking 
met de organisatie. Ik wil goed ingepraat 
worden op de belangrijke dossiers. Op 
basis daarvan zal ik een beeld vormen. En 
dan ga ik kijken wat ik kan bijdragen.’

Dat klinkt wel heel algemeen. 
‘Dat kan niet anders als je nog maar zo 
kort aan het werk bent. Ik kan nog niet 
echt diep ingaan op de inhoud, dan moet 
je me later nog eens bevragen.’ 
Haar stijl van leidinggeven kan ze wel om-
schrijven. ‘Ik heb de portefeuille bedrijfs-
voering, en daarbij is het heel relevant dat 
je complexiteit reduceert waar dat mogelijk 
is. Dat je stakeholders met elkaar verbindt. 
Dat je geen dingen dubbel doet. Effecti-
viteit, resultaatgerichtheid, dat zijn de be-
langrijkste zaken voor mij. Samen kansen 
omzetten in resultaten. Het is belangrijk 
om helder voor de bril te hebben waar je 
op de lange termijn naartoe wilt. Dat je 
een visie hebt, een stip aan de horizon, en 
dat je je aan de kwaliteitsafspraken houdt. 
Vervolgens bepaal je samen de milestones: 
zijn we goed op weg om die visie te berei-
ken? Het moet snel praktisch worden, en 
niet alleen mooi op papier staan. Vervol-
gens laat je ruimte aan de professionals om 
die weg te kiezen, en stuur ik vooral op het 
halen van resultaat.’
In de wittebroodsweken lijkt alles prach-
tig, maar heeft ze echt niks gezien waarvan 
ze van schrok? ‘Nee, echt niet. Maar ach, 
overal kom je uiteindelijk dingen tegen, 
maar problemen zijn er om opgelost te 
worden, nietwaar?’

denk je heel erg mee. Ik vind het oprecht 
mooi dat ik in deze functie een bijdrage 
kan leveren aan de toekomst van heel veel 
jonge mensen.’ 
Ook in haar vorige banen bij Economische 
Zaken en de Gasunie blijkt maatschappe-
lijk belang de grote gemene deler. ‘Dat is 
veel spannender dan puur en alleen aan 
winst denken. Dit heeft veel meer dimen-
sies, dat vind ik interessanter.’
 
Maar de Gasunie is toch gewoon een 
bedrijf? 
‘Ja, maar wel een bedrijf met een publieke 
opdracht. Bij beide werkgevers moest ik 
ook verschillende belangen, verschillende 
stakeholders, bij elkaar brengen. Datzelfde 
zie je hier, alleen is hier het hoofdproduct 
is onderwijs en onderzoek.’
Ze wist waaraan ze begon, want haar man, 
Thijs Creusen, werkte jarenlang op de 
Hanzehogeschool. 
‘Altijd met heel veel plezier, dus dat gaf me 
een goed gevoel over de organisatie.’ 
Thijs ontmoette ze in haar laatste jaar als 
Rechten-studente in Utrecht. Zij kwam uit 
Limburg, hij had Limburgse ouders, maar 
was opgegroeid in Utrecht. Thuis spreken 
ze nog steeds Limburgs met elkaar. 
‘Maar met de kinderen spreken we ABN.’ 

Een Limburger in Groningen, dat moet 
wennen zijn geweest. 
‘Ik weet nog dat ik in Den Haag, waar ik 
werkte bij EZ, vertelde dat ik naar Gro-
ningen ging. Ik kreeg allerlei horrorver-
halen te horen. Thijs zou moeilijk aan een 
baan kunnen komen, de mensen zouden 
stug zijn... Nou, we zijn nog nooit ergens 
zo vriendelijk welkom geheten als in Ha-
ren. Mensen waren oprecht geinteresseerd 
in wie je was, waar je vandaan kwam, wat 
je deed.’

Voel je je na zes jaar al beetje een Noor-
derling?
‘Nou, de nuchterheid spreekt me wel aan. 
Niet kletsen, maar doen. Dat past wel bij 

energie en kracht, dat is veel leuker dan in 
een ivoren toren bedenken hoe het anders 
moet en dat aan iedereen voorschrijven.’
Wat haar opviel in die eerste drie we-
ken? ‘Dat er ongelofelijk veel betrokken 
mensen werken, die met veel enthousiasme 
vertellen waarmee ze bezig zijn. En de 
verbinding tussen onderzoek, onderwijs 
en praktijkbehoefte, waarover ik zoveel 
had gelezen in het strategisch plan, bestaat 
echt. Niet op één plek, maar overal. En 
wat ik ook mooi vind, is dat je altijd tussen 
de studenten loopt. Of je nu ’s ochtends 
binnenkomt of tussen de middag een 
broodje haalt in de kantine, er is overal 
rumoer.’
Ze werd in de lente van 2019 benaderd 
door een headhunters-bureau. Ze was met-
een enthousiast. ‘Het was wel weer eens 
tijd voor verandering, tijd om de bakens te 
verzetten. Nou, dan is de vraag: wat wil je 
dan? Maatschappelijke relevantie is voor 
mij het allerbelangrijkste, dus daar had ik 
al vaker over nagedacht. Ik kwam dan al-
tijd uit op twee sectoren die me het meeste 
aanspraken: onderwijs en zorg. Hoe mooi 
is het dan dat je bij de Hanze kunt werken 
en ook nog Healthy Ageing in je porte-
feuille krijgt?’

Stond het vooraf vast welke portefeuil-
les je zou krijgen? 
‘Nee, we hebben daar vrij open over 
gesproken eind augustus. Wat wel vastlag, 
maar daar ben ik op geworven, is dat 
ik de portefeuille bedrijfsvoering zou 
krijgen. Met Healthy Ageing ben ik ook 
ontzettend blij, dat lijkt me een prachtige 
uitdaging. De schools die nu onder mij 
vallen zijn er allemaal in meer of mindere 
mate bij betrokken. Er zit dus een mooie 
logische samenhang in.’
Onderwijs trok haar ook aan omdat ze zelf 
kinderen heeft. 
‘De oudste is achttien en studeert Bouw-
kunde in Delft en de jongste is vijftien 
en zit in 4-havo. Die zijn natuurlijk heel 
erg bezig met hun toekomst, en als ouder 
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Het welzijn van Hanzestudenten 
krijgt meer aandacht dan 
ooit. 1400 uur aan cursussen, 
trainingen en workshops staan 
op de rol van het nagelnieuwe 
Hanze Student Support. Nynke 
Beintema: ‘De behoeftes van 
studenten staan voorop.’

Welzijn, 
is daar een 
cursus voor?  



Het aantal deelnemers aan de cursussen en 
trainingen groeide de laatste jaren gestaag 
(van iets meer dan tweehonderd in 2016-
’17 tot 350 in 2018-’19). Effectief studeren, 
met bijna honderd deelnemers, is veruit 
de populairste activiteit. Dat sluit aan bij 
de bevindingen van lector Rehabilitatie 
Lies Korevaar die ontdekte dat stress onder 
studenten samenhangt met een gebrek aan 
studievaardigheden, zoals het organiseren 
en plannen van de studie-activiteiten. 

Kunnen studievaardigheden niet beter 
worden opgenomen in het reguliere 
onderwijs?
‘Daar ga ik niet over. En het hangt so-
wieso af van hoeveel studenten er baat bij 
zouden hebben. Als dat een substantiële 
hoeveelheid is zou je het kunnen doen, 
ja. Vooralsnog is het centrale aanbod via 
Student Support een mooi alternatief. Het 
biedt studenten trouwens ook de kans om 
met studenten in contact te komen die 
voor dezelfde uitdagingen staan. Dat is 
ook veel waard.’

Hoe zorg je ervoor dat meer studenten 
weten dat deze voorzieningen bestaan?
‘Te veel studenten weten ons niet te 
vinden. We stellen voor om een portal in 
te richten. Daarop moeten studenten zich 
snel en handig kunnen informeren over 
het aanbod. Voorlopig is dat alleen een di-
gitaal adres. Misschien dat we in een later 
stadium gaan nadenken over een fysiek 
loket of bureau. Maar dat hangt ook weer 
van de behoefte van studenten af. Wellicht 
vinden ze een digitale omgeving juist pret-
tiger. Dat hebben we nog niet onderzocht.’

Student Support biedt workshops voor 
Healthy Life Skills aan, wat zijn dat?
‘Korte trainingen van allerlei vaardigheden 
die het leven minder stressvol maken. Dan 
kun je denken aan een gezond gebruik 
van social media, aan voldoende slapen en 
gezond eten, maar ook aan het omgaan 
met geld en schulden. Ze zijn voortgeko-
men uit de verkenning die de projectgroep 
Healthy Life Skills van Juliette het afgelo-
pen jaar heeft gedaan. In die verkenning 
is vooral goed geluisterd naar de suggesties 
van studenten.’

‘Het leven lijkt soms steeds meer een com-
petitie te zijn. Met winnaars en verliezers.
Dat is onhoudbaar’, zei minister Ingrid 
van Engelshoven van Onderwijs op 19 
maart tijdens de Nationale Onderwijs 
Bijeenkomst Studentenwelzijn. Aandacht 
voor het mentale welzijn van studenten 
heeft prioriteit voor de D66-minister. Ook 
tijdens de opening van het hogeschool-
jaar van de Hanze wees Van Engelshoven 
hogescholen en universiteiten erop dat 
ze er moeten zijn voor studenten. ‘Álle 
studenten verdienen de aandacht die ze 
nodig hebben om het beste uit zichzelf te 
halen’, benadrukte ze op 3 september in 
het Atrium van de Hanzehogeschool.
Het zijn woorden die uit de mond van 
Nynke Beintema hadden kunnen komen. 
Het beleid dat de manager Studenten-
zaken en Juliette Odé van stafbureau 
Onderwijs & Onderzoek het afgelopen 
jaar uitstippelden, voorziet in een forse 
uitbreiding van het aantal voorzieningen 
voor studenten. Inmiddels bestaat het pak-
ket uit zo’n veertig workshops, cursussen 
en trainingen, en campagnes die moeten 
leiden tot awareness.

Awareness, wat is dat?  
‘Bewustwording. Slachtoffers van seksu-
eel misbruik, bijvoorbeeld, studenten die 
kampen met een verslaving. We willen ze 
laten weten dat ze de niet de enigen zijn, 
dat de Hanze ze een luisterend oor biedt 
én ze kan aanraden welke stappen ze kun-
nen zetten om hulp te krijgen. Als ze die 
nodig hebben, natuurlijk.’
De voorzieningen voor studentenwelzijn 
worden gebundeld onder de naam Hanze 
Student Support. ‘Drie woorden die in 
twee talen mooi aangeven waarvoor we 
staan. We stappen dus af van Study Success 
Centre.’ 
Het woord succes heeft z’n glans de laatste 
jaren een beetje verloren. ‘De associatie is 
niet alleen maar positief meer. Studenten 
hebben er last van dat ze succesvol moeten 
zijn. Ze voelen onnodige druk. Met ons 
aanbod bieden we ze iets wat hen door de 
studie heen helpt en hen voorbereidt op de 
arbeidsmarkt. Hun behoeftes staan voor-
op. We willen het antwoord geven waar zij 
in hun situatie baat bij hebben. We richten 
ons dus niet per se op succes.’

tekst boudewijn otten  

Hanze Student Support: 
1400 uur studentenwelzijn
Hanze Student Support biedt zo’n 
1400 uur aan cursussen, trainingen 
en workshops. Ze worden gegeven 
door docenten van de Hanzehoge-
school en extern deskundigen. In to-
taal raamt Studentenzaken de kosten 
van deze activiteiten voor studenten-
tenwelzijn op 217.000 euro per jaar. 
De werkelijke kosten die de Hanze 
uittrekt voor het bevorderen van stu-
dentenwelzijn zijn veel hoger. In die 
217.000 zijn de bedragen die gemoeid 
zijn met studieloopbaanbegeleiding, 
de studentenarts en het decanaat 
(ongeveer vijf volledige banen) niet 
inbegrepen. Net zo min als de kosten 
die gepaard gaan met de aanstelling 
van studentenpsychologen.
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gen kan aanreiken voor industriële en 
sociaal-technische problemen. 
‘Je moet niet alleen werken aan de groei 
en verbetering van de technologie’, zegt 
programmamanager Joke Bruining, ‘je 
moet de mensen die met die technologie 
werken ook de kennis geven die ze nodig 
hebben.’ Bruining houdt zich bezig met 
de integratie van onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven. 
‘We willen sensortechnologie toegankelijk 
maken voor regionale bedrijven door te 
adviseren over toepassingsmogelijkheden. 
We willen aantonen dat de toepassingen 
technisch en economisch haalbaar zijn.’ 
Projectmedewerker Mentha de Vries: ‘We 
richten ons op de behoeften van bedrijven 
in verschillende branches in de grensregio. 
We willen de positie van de bedrijven 
én die van de grensregio versterken. De 
streek moet nationaal én internationaal 
concurrerender worden.’

voor beslissers is de volgende onontbeerlij-
ke stap. 
Groningen is een zeer geschikte omgeving 
om aan deze innovatie te werken. ‘We 
integreren de reeds bestaande sensortech-
nologie in één beslissingsondersteunend 
systeem. Zo wordt het makkelijker om 
gebruik te maken van sensordata bij een 
crisis.’
De Veiligheidsregio Groningen, waarin 
gemeentes, de brandweer, ambulance-
diensten en ziekenhuizen zijn vertegen-
woordigd, werkt mee aan het project. Zij 
zijn degenen die met de informatie uit de 
voeten moeten kunnen. 
Het bedrijf StabiAlert heeft een netwerk 
van sensoren geïnstalleerd die de veran-
deringen in de bodem meten. Hierdoor 
kan snel komen vast te staan waar schade 
ontstaat en welke aard die schade heeft. 
De data-analisten van Target Holding 
dragen ook een steentje bij, het bedrijf is 
gespecialiseerd in complexe data-oplossingen 
en kunstmatige intelligentie. 
Ook NHL Stenden en de Universiteit van 
Bremen zitten in het team. ‘We proberen 
zoveel mogelijk studenten in te schakelen. 
We willen bijvoorbeeld weten wat het busi-
ness-potentieel is. Dat is echt een onderzoek 
voor studenten. De user-interface laten we 
ook door studenten bouwen. Ze maken 
een systeem waarmee beslissers gemakke-
lijk kunnen werken. Niet alleen de output 
moet begrijpelijk zijn, het systeem zelf 
ook.’

OVER DE GRENS 
SensEQuake is één van de 21 projecten 
van ID3AS, een interregionaal (gesubsi-
dieerd) toepassingsgericht onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatief van de Hochschule 
Osnabrück en het Instituut voor Engi-
neering van de Hanze. In de projecten in 
de Duits-Nederlandse grensregio werken 
meerdere schools, kenniscentra en lectora-
ten samen. ID3AS ondersteunt bedrijven 
bij het ontsluiten van de sensortechnolo-
gie, een technologie die nieuwe oplossin-

In een crisissituatie hebben overheden, 
ziekenhuizen, bedrijven en scholen snel 
informatie nodig om de juiste hulp te 
kunnen verlenen. De meeste gegevens over 
de stand van zaken na een aardbeving in 
Groningen zijn afkomstig van sensoren die 
op verschillende plaatsen in de provincie  
de beweging in de aardkorst meten. Zo 
heeft het Koninklijk Nederlands Meteo-
rologisch Instituut sensoren geplaatst die 
aangeven op welke diepte een aardbeving 
ontstaat. Onderzoeksbureau TNO heeft 
woningen en publieke gebouwen uitgerust 
met sensoren die daar de trillingen meten 
(ook de 700 jaar oude Fraeylemaborg in 
Slochteren is er met één uitgerust). 
‘Al die sensoren genereren data, heel veel 
data’, zegt Jan Baljé, leider van het project 
SensEQuake. ‘Mensen die verantwoor-
delijk zijn voor gebouwde constructies 
kunnen al die data niet snel genoeg inter-
preteren. Dat is een probleem, natuurlijk. 
Bij een aardbeving moet je snel beslissin-
gen kunnen nemen op basis van heldere 
informatie.’

COMPLEXE DATA-OPLOSSINGEN
De beschikbare gegevens zijn niet al-
leen lastig te begrijpen, ze zijn ook niet 
compleet. Volgens Baljé moeten er méér 
data worden verzameld om tot betere 
modellen en conclusies te komen. Die 
uitbreiding van de hoeveelheid data kan 
met de nieuwe aanpak waaraan het project 
SensEQuake sleutelt. Het omzetten van 
al die gegevens in begrijpelijke informatie 

tekst henk dilling  foto pepijn van den broeke

Sensor bij boer en dokter 
Sensortechnologie geldt als de sleutel 
voor het ontwikkelen van slimme, 
innovatieve producten, diensten en 
processen. Zo kunnen diabetespa-
tiënten hun bloedsuikerwaarde en 
factoren die daar effect op hebben 
bijhouden via sensoren en apps. Door 
de gegevens te combineren krijgt 
een patiënt via de smartphone een 
waarschuwing bij een vergroot risico 
op een hypo of hyper.
In de agrarische sector zijn sensoren 
in gebruik voor het vaststellen van de 
kwaliteit van de bodem en  de gewas-
sen en voor het opsporen van ziektes, 
plagen en onkruid. De techniek helpt 
de boeren om de kosten te verlagen en 
de omstandigheden op het land en in 
de stallen te verbeteren.

Links: Joke Bruining
Rechts: Mentha de Vries
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Crisismanagers kunnen 
vaak niet uit de voeten met 
technische informatie over 
aardbevingen. Dat moet 
anders, vinden de mensen 
van het project SensEQuake 
en ID3AS.



‘Alle kinderen zullen talentvol gedrag 
laten zien, als ze maar als talentvol worden 
benaderd’, zegt Henderien Steenbeek, 
sinds 2013 lector Diversiteit & Gedrag, dat 
deel uitmaakt van het Centre of Expertise 
Healthy Ageing. 
De gedachte ‘benader kinderen als ta-
lentvol en dan zullen ze talentvol gedrag 
vertonen’ is de gemeenschappelijke noemer 
van het netwerk van de lectoraten die zijn 
verbonden aan de lerarenopleidingen van 
Sportstudies, het Conservatorium en de 
Pabo. Het uitgangspunt van hun onder-
zoeksprogramma Curious Minds is dat 
ieder kind wordt geboren met een initiële 
nieuwsgierigheid en drang tot leren. 

GEDRAGSSTOORNISSEN
‘Talentvol gedrag is te zien in nieuwsgierig-
heid, enthousiasme, exploratie, redeneren 
en het ontlokken van steun aan de om-
geving. Educatieve professionals kunnen 
talentvol gedrag van leerlingen opmerken 

PORTRET VAN 
EEN LECTORAAT
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Wat hebben leerkrachten 
nodig voor het optimaal 
stimuleren van leerlingen 
die extra aandacht vergen? 
Hoe ga je daarbij om 
met verschillen tussen 
leerlingen? Dat zijn vragen 
waarmee het lectoraat 
Diversiteit & Gedrag van 
Henderien Steenbeek zich 
bezighoudt. 

Nieuwsgierige 
geesten

tekst en foto luuk steemers  illustratie xf&m



In 2016 werd het lectoraat omgedoopt 
tot Diversiteit & Gedrag. Steenbeek is 
gemiddeld twee dagen per week lector aan 
de Hanzehogeschool, de andere dagen is ze 
hoofddocent op de RUG. 
Eén van de lopende projecten van het 
lectoraat richt zich op kinderen met een 
autismespectrumstoornis (ASS). Het pro-
ject wil antwoord geven op de vraag hoe 
leerkrachten kinderen met ASS zelfstandig 
kunnen laten samenwerken in de klas. 
Steenbeeks lectoraat werkte hiervoor met 
verschillende types basisscholen, zowel 
in het speciaal als het regulier onderwijs. 
Tijdens netwerkbijeenkomsten gingen 
twee docenten per school aan de slag. ‘Elke 
leerkracht formuleerde doelen voor veran-
dering in de eigen klas. Dit leidde uit-
eindelijk tot praktische videofragmenten 
waarin men toont hoe je leerlingen kunt 
uitnodigen tot samenwerken, via interactie 
met elkaar en de leerkracht.’ 
Ruimte (bijvoorbeeld de kans krijgen om 
vragen te stellen), structuur en ondersteu-
ning staan centraal in de video’s. ‘Eén 
van de technieken die docenten in de 
fragmenten toepassen is scaffolding, een 
instructietechniek om geleidelijk begrip op 
te bouwen. In de vragen die je stelt, geef 
je steeds een nieuw stukje informatie. Zo 
gaat het begrip van het kind telkens een 
stapje hoger.’ 

Onderzoeker Carla Geveke neemt de 
resultaten op in een docententraining die 
HanzePro gaat aanbieden.
Een spin-off van het ASS-project is een 
wetenschappelijk artikel dat in voorberei-
ding is. ‘Het gaat over de behoeften van 
leerkrachten van kinderen met ASS. Er is 
veel onzekerheid en veel docenten hebben 
meer achtergrondinformatie nodig.’ 

Een ander project van het lectoraat gaat 
over taakgericht gedrag van kinderen die 
aan het begin staan van het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (vso). ‘Hoe stimu-
leer je dat en hoe zorg je ervoor dat het 
onderwijs geen chaos wordt? Het is een 
samenwerking met vso-docenten.’ Ook dit 
project resulteerde in video’s waarin wordt 
getoond hoe leerkrachten daarbij te werk 
gaan. ‘Die video’s worden veel gebruikt in 
het RENN4-netwerk en op de Pedagogi-
sche Academie.’

en inschatten wat een kind nodig heeft. 
Als je nieuwsgierigheid stimuleert, krijgen 
kinderen kansen om hun talenten te 
ontplooien. We focussen ons op kinderen 
die extra aandacht nodig hebben op sociaal 
gebied. Dat kunnen kinderen zijn met 
autisme, een lichamelijke beperking of een 
gedragsstoornis, maar ook kinderen die 
heel begaafd zijn.’

IMPOPULAIRE KINDEREN
Henderien Steenbeek werkte enkele jaren 
als jeugdbibliothecaresse, een functie waar-
in ze de contacten met scholen onderhield. 
Het wakkerde haar belangstelling voor de 
ontwikkeling van kinderen aan. Ze ging 
Psychologie studeren aan de Rijksuniver-
siteit Groningen (RUG) en studeerde in 
deeltijd af als ontwikkelingspsycholoog. 
Haar promotie-onderzoek ging over kin-
deren en spel. De centrale vraag was of je 
aan het spelgedrag kunt zien of kinderen 
populair zijn of juist niet. ‘We zagen, ver-
rassend, dat niet-populaire kinderen zich 
niet wezenlijk anders gedragen. Ze lachen 
en zijn sociaal. Maar, ook dat verraste 
ons, de spelpartner reageert anders op ze 
en daardoor ontvouwt het spelproces zich 
anders.’
Op de RUG onderzocht Steenbeek, in-
middels postdoc, de sociale dynamiek van 
leren rekenen, waarbij ze kinderen in het 
speciaal onderwijs vergeleek met leerlingen 
in het regulier onderwijs. ‘In het speciaal 
onderwijs zie je kinderen op den duur toch 
op achterstand komen, ook als ze het in het 
begin goed doen. Ligt dat aan de sociale 
dynamiek? Aan de verwachtingen van 
leerkrachten? Dat soort vragen probeerden 
we te beantwoorden.’

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS
In 2008 werd ze universitair docent bij 
Ontwikkelingspsychologie. Ze kreeg een 
rol in het landelijk onderzoeksprogramma 
Talentenkracht dat onderzoekt wat de 
talenten van kinderen in de basisschool zijn 
op het gebied van wetenschap en techniek, 
en hoe leerkrachten deze talenten kunnen 
stimuleren. In dat programma werkte ze 
nauw samen met de Pabo van de Hanze, 
onder meer met lector Jeugd, Educatie & 
Samenleving Jeannette Doornenbal. Toen 
er in 2013 een vacature ontstond voor een 
lector Leren & Gedrag, solliciteerde ze. 

Henderien Steenbeek
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Lectoraat Diversiteit & Gedrag
Binnen het lectoraat zijn zeven docent-onder-
zoekers actief, afkomstig van de Pedagogische 
Academie, Toegepaste Psychologie en het Prins 
Claus Conservatorium. Dit jaar waren enkele 
tientallen studenten bij de research betrokken, 
voornamelijk studenten van de Pedagogische 
Academie, Toegepaste Psychologie en van de 
master Talentontwikkeling & Diversiteit. 
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Het geld is er, de plannen ook, 
competente mensen genoeg en 
aan bereidheid om de koe bij de 
horens te vatten ontbreekt het 
ook niet. Toch is er twijfel: gaat 
het op de Hanze wel wat worden 
met het bevorderen van het 
welzijn van studenten? Jazeker, 
belooft Peter Siebrecht.

Welzijn 
of 
niet zijn



student gericht, minder op de opleiding. 
Daarom zal de naam ook veranderen. De 
studieloopbaanbegeleider wordt studentbe-
geleider.’

Wanneer gaan die aan de slag?
‘Dat hangt van de schools af. En van de 
scholing, studentbegeleiders moeten wat 
in hun mars hebben. Ik hoop september 
2021.’

Dat is kort dag, als je nu nog moet 
beginnen…  
‘Nou, we hebben het nu vooral gehad over 
de dingen die beter kunnen en moeten. 
Maar op veel opleidingen is de stap naar 
de gewenste situatie niet zo heel erg groot.’ 

Wanneer zijn studenten die belemme-
ringen ervaren niet meer aangewezen 
op toeval?
‘Volmaakt zal het nooit zijn. Inclusief on-
derwijs, onderwijs waaraan iedereen deel-
neemt, is een utopie. Er zijn altijd uitzon-
deringen, studenten in omstandigheden 
waarop je geen antwoord hebt. Studenten 
die hun problemen voor zich houden. Wat 
we willen is een structuur die ervoor zorgt 
dat die groep zo klein mogelijk is. En het 
liefst zo snel mogelijk.’ 

En de aandachtfunctionarissen met te 
weinig uren moeten tot die tijd voort-
ploeteren?  
‘De taak van aandachtsfunctionaris krijgt 
een andere invulling: coaching wordt een 
verantwoordelijkheid van de studentbege-
leiders en de aandachtsfunctionaris wordt 
Coördinator Inclusief Onderwijs. Daar 
hoort een vastgesteld takenpakket bij én 
een richtlijn voor het aantal uren dat daar-
bij hoort. We hebben met z’n allen gezegd 
dat we inclusief onderwijs nastreven, dat is 
bekrachtigd door het College van Bestuur 
die daar een intentieverklaring voor heeft 
ondertekend. Dat betekent ook dat we 
hierin zullen moeten investeren. Dat besef 
is er steeds meer. Het gaat beter worden.’

hun school weten aan welke touwtjes ze 
moeten trekken om belemmeringen voor 
studenten weg te nemen.’

Aanspreekpunt? Maar ze begeleiden 
toch ook studenten?
‘Dat was dus nooit het primaire doel. Ze 
zijn het gaan doen omdat er her en der 
veel mankeert aan de studieloopbaanbe-
geleiding. Dat is te vaak een sluitpost bij 
de toewijzing van taken. Wanneer alle 
onderwijsactiviteiten zijn ingevuld, blijven 
er nog wat docenten over met openstaande 
uren. Die uren worden dan opgevuld met 
studieloopbaanbegeleiding. Als je weet 
hoeveel er van studieloopbaanbegeleiders 
wordt gevraagd, is het snel duidelijk dat 
deze gang van zaken niet klopt. Ja, in zul-
ke gevallen pakt de aandachtfunctionaris 
de taken op, zo’n student moet toch wor-
den geholpen. Maar de aandachtfunctio-
naris krijgt daar dus geen uren voor. Dan 
is het niet gek dat ze gefrustreerd raken.’

Oké, de Hanze moet dus vooral ernst 
maken van studieloopbaanbegeleiding?
‘Veel opleidingen nemen het al heel seri-
eus. Er zijn ook veel uitstekende SLB’ers. 
Maar we gunnen íedere student de best 
mogelijke begeleiding. De Hanze stelt 
studentenwelzijn nu nadrukkelijk voorop, 
stopt er ook geld in. De Hanze laat zich er 
ook op afrekenen, want het maakt deel uit 
van de kwaliteitsafspraken met het minis-
terie. We hebben het aanbod van Hanze 
Student Support, cursussen, workshops en 
campagnes. We hebben het decanaat en er 
komen psychologen. Maar de professiona-
lisering van de studieloopbaanbegeleiding 
is de kern.’

Hoe boks je dat voor elkaar?
‘Iedere school zal in z’n jaarplan moe-
ten aangeven hoe ze het beleid gaan 
vormgeven. Ik raad de deans aan om de 
aandachtfunctionarissen om advies te 
vragen. Studieloopbaanbegeleiding wordt 
veel meer een coachende activiteit. Op de 

Op de Regiobijeenkomst van het Expertis-
ecentrum Handicap + Studie op 1 oktober 
proefde Peter Siebrecht ‘enige weerstand’ 
bij Hanzemedewerkers die zich bekom-
meren over het welzijn van studenten. 
Siebrecht, beleidsmedewerker Studeren 
zonder Belemmeringen, deed in de aula 
van de Van DoorenVeste de keten van 
begeleiding uit de doeken, een overzicht 
van de deuren waar Hanzestudenten die 
belemmeringen ervaren kunnen aanklop-
pen. Van vrienden en familie tot en met 
één van de drie psychologen die in 2020 
worden aangesteld.

Weerstand? Ik zag vooral frustratie. 
Mensen die graag iets willen doen voor 
studenten met problemen, maar dat niet 
kunnen waarmaken omdat ze de midde-
len niet hebben.
‘Daarin hebben ze gewoon gelijk. Iedere 
school waar het niet goed gaat is er één te 
veel. Schools waar de steun voor studen-
ten afhankelijk is van toevallig de juiste 
persoon op het juiste moment tegenko-
men. Dat toeval willen we reduceren. Dat 
is de insteek van de veranderingen die we 
doorvoeren.’

Het aantal uren dat schools besteden 
aan die begeleiding verschilt enorm. 
Hoe kan dat?
‘De Academie voor Sociale Studies trekt 
er het meeste voor uit. Vier mensen die 
jaarlijks negentig uur krijgen voor de 
begeleiding van studenten met problemen, 
plús uren voor scholing. Dat is een schril 
contrast met FEM en IBS, die slechts 
dertig uur voor de aandachtsfunctionaris 
uittrekken.’  

Wat is dat eigenlijk voor functie?
‘Iedere Hanze-school heeft nu zo’n jaar of 
zes een Aandachtsfunctionaris Studeren met 
een Functiebeperking. De gedachte was dat 
het handig zou zijn als één medewerker op 
de school zou fungeren als aanspreekpunt 
voor de decanen. Medewerkers die op 

tekst boudewijn otten 15



PEST-
VERHALEN

Het lectoraat Jeugd, 
Educatie en Samenleving 
begon onlangs met een 
onderzoek naar het 
samenwerken met ouders 
bij de bestrijding van pesten 
op basisscholen. Over twee 
jaar moet er een handreiking 
voor leerkrachten liggen. 

16



tekst en foto luuk steemers

op de basisschool zat. ‘Door die ervarin-
gen kan ik misschien meer begrip tonen. 
Uiteraard weet ik niet hoe het pesten van 
een kind wordt gezien vanuit het perspec-
tief van een ouder of leerkracht, maar ik 
weet wel hoe het kan gaan in het proces 
van het bestrijden van pesten en het 
pesten zelf. Hierdoor heb ik een common 
ground met deze mensen en misschien 
kan ik de andere studenten tips geven, 
om die common ground ook te vinden. Na 
m’n afstuderen wil ik mensen coachen in 
het omgaan met de moeilijkheden die ze 
in het dagelijks leven tegenkomen. Het 
meewerken aan dit project is daarvoor een 
goede ervaring.’

INFORMATIE ACHTERHOUDEN
Het onderzoek kent een vliegende start, 
zegt Kassenberg. ‘Studenten hebben een 
analyse gemaakt van de pestverhalen die 
in voorgaande onderzoeken zijn opgete-
kend. Daar hebben we een artikel over 
geschreven. Wat gaat er mis en wat gaat 
er goed? We weten al het één en ander. 
Dat het voor ouders van slachtoffers van 
pesten heel vervelend is wanneer ze niet 
serieus worden genomen, bijvoorbeeld. 
Leerkrachten moeten pesten nooit baga-
telliseren.’
Uit het vooronderzoek blijkt dat bij leer-
krachten én ouders het idee leeft dat de 
andere partij informatie te lang achter-
houdt. ‘Leerkrachten willen bijvoorbeeld 
eerder van ouders horen wanneer een 
kind ongelukkig is, zodat ze er in de klas 
vroegtijdig aandacht aan kunnen beste-
den. Ouders hebben het idee dat leer-
krachten allerlei signalen over pesten niet 
aan ze doorgeven.’ 
De analyse laat ook zien dat leraren 
het moeilijk vinden om met ouders van 
pestkoppen om te gaan. ‘Ze vinden het 
moeilijk om te erkennen dat hún kind 
zoiets doet. Op dit soort zaken moeten we 
in het onderzoek doorvragen.’

werkgroepen met daarin een onderzoeker 
van de Hanze, leerkrachten, de direc-
teur, een intern begeleider, twee ouders 
en studenten. In Groningen zit ook een 
pedagogisch medewerker van de kinderop-
vangorganisatie SKSG in de werkgroep.’ 
De onderzoekers maken gebruik van de 
storytelling-interviewtechniek die volgens 
Kassenberg in ander onderzoek haar waar-
de heeft bewezen. 

SUCCES- EN FAALFACTOREN
‘Alle deelnemers aan de kenniswerkplaats 
krijgen een training in deze techniek. 
Dat betekent dat we puur naar verhalen 
vragen, en nadrukkelijk niet naar menin-
gen. Zo’n interview levert voor veel ouders 
minder stress op. Uit de verhalen destille-
ren wij de succes- en faalfactoren.’
Eén van de voordelen van de aanwezigheid 
van verschillende partijen in de kennis-
werkplaats, is dat men altijd neutrale 
personen kan inzetten, de Hanze-stu-
denten en –onderzoekers. ‘Maar soms is 
het, bijvoorbeeld bij verlegen ouders, juist 
fijn dat je het interview laat houden door 
iemand die ze kennen van school. Je kunt 
ook anderstalige ouders in de werkplaats 
opnemen. Die kunnen bijvoorbeeld in 
gesprek gaan met een Marokkaanse vader.’ 

OBS DE SWOAISTEE
Voor de studenten is het interessant om 
aan de werkgroepen deel te nemen. ‘Ze 
leren onderzoek doen en kunnen een 
afstudeerscriptie schrijven. Er is veel ani-
mo om mee te doen, voornamelijk onder 
studenten Toegepaste Psychologie. Voor 
PA-studenten is het wat lastig combineren 
met de LIO-stage.’
Vierdejaars Toegepaste Psychologie Me-
lanie Kuiper is één van de studenten die 
actief is in de kenniswerkplaats op OBS de 
Swoaistee in Groningen, waar ze ouders en 
docenten interviewt volgens de regels van 
de storytelling-methode. Melanie maakte 
het pesten aan den lijve mee toen ze zelf 

‘Het betrekken van ouders in het onder-
wijs wordt steeds gewoner. Leerkrachten 
werken samen met de ouders bij het 
leerproces van de kinderen. Die samenwer-
king komt behoorlijk onder druk te staan 
wanneer er sprake is van pesten. Ouders 
van daders voelen zich aangevallen, alsof 
hun opvoeding tekortschiet. Ouders van 
slachtoffers zijn ook emotioneel. Hoe kan 
het dat jullie dat nooit hebben gezien?, vra-
gen ze zich af.’
Annelies Kassenberg is associate lector bij 
het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenle-
ving. Haar belangrijkste opdracht is ‘het 
verbinden van de leefwerelden van kinde-
ren, het netwerk van ouders, leerkrachten 
en professionals’. 

BINNEN DE SCHOOLMUREN
Kassenberg vroeg René Veenstra, hoog-
leraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen of er al onderzoek is gedaan 
naar de samenwerking tussen leerkrachten 
en ouders rondom pesten. Dat bleek niet 
zo te zijn. Vervolgens kreeg de Hanze een 
subsidie van een half miljoen euro van het 
Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonder-
zoek (NRO) voor een onderzoeksproject.
‘Voorwaarde was dat het onderzoek iets 
oplevert voor het basisonderwijs. Er is 
inmiddels een promovendus met leserva-
ring gevonden die weet hoe het op scholen 
toegaat. Heel belangrijk. Er zijn al allerlei 
prima kant-en-klare methodes die worden 
gebruikt in de klas om pesten tegen te 
gaan. Maar die richten zich uitsluitend op 
de situatie binnen de muren van de school. 
Uiteindelijk willen we een handreiking 
maken over de wijze waarop leerkrachten 
samen met ouders het pesten kunnen be-
strijden, een module, filmpjes of een app. 
We willen ons eindproduct koppelen aan 
die standaardmethodes.’
Voor het onderzoek dat in september 
startte, zijn kenniswerkplaatsen ingesteld 
op de drie deelnemende scholen, in Al-
mere, Groningen en Rotterdam. ‘Het zijn 
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Na jaren voorbereiding was het op 12 
oktober dan eindelijk zo ver: zou de Green 
Lightning, want zo noemt het team de 
zonneauto, kunnen concurreren met de 
andere auto’s? Nou en of!  De auto eindig-
de zelfs als eerste in de kwalificatieronde 
van de Bridgestone World Solar Challenge 
in Australië. Top Dutch Solar Racing reed 
de ronde in 1:51:99 met een gemiddelde 
snelheid van 92 kilometer per uur en een 
zelfgemeten topsnelheid van 142 kilome-
ter per uur. Met de behaalde tijd wist het 
team zelfs het bestaande baanrecord te 
verbreken. 
Na de fantastische kwalificatie was de 
stemming uiteraard goed, maar was er 
ook het besef dat een race op de weg in de 
woestijn iets heel anders is dan een rondje 
op de racebaan. De eerste race-dag ging 
boven verwachting goed voor de debu-
tanten in de zonnerace, met een voorlopig 
derde plek als beloning. Door technische 
problemen op de tweede race-dag zakte 
het team een beetje terug, en moest het 
genoegen nemen met een zevende plek. Bij 
het ter perse gaan van deze PL.Hanze, na 
de derde race-dag, lag het Top Dutch team 
nog steeds op de zevende plek.
De Bridgestone World Solar Challenge is 
een wedstrijd waarin teams met zelfge-
bouwde zonneauto’s een rit van dik drie-
duizend kilometer rijden door de outback 
van Australië. De route gaat van Darwin 
naar Adelaide en duurt van 13 tot 20 okto-
ber. Tijdens de race rijden de teams van 
acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. 
Daarna slaan teams hun kamp op voor 
overnachting en om zich klaar te maken 
voor de volgende wedstrijddag.
Het team bestaat uit 26 studenten van de 
Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniver-
siteit Groningen, het Noorderpoort en het 
Friesland College. Dit is wat Top Dutch 
Solar Racing uniek maakt: het is geen uni-
versiteitsteam, maar een team met mbo-, 
hbo- en wo-studenten. De zonneauto is 
gebouwd in samenwerking met overhe-
den, bedrijven en onderwijsinstellingen in 
Noord-Nederland.  
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‘Stress is normaal. Het is een reactie op 
dreiging en spanning. Het lichaam zet 
zich schrap om in actie te komen. Dat is 
meestal erg nuttig. In het onderwijs komen 
studenten natuurlijk allerlei spannende 
zaken tegen. Wie vlak voor een tentamen 
zit, voelt druk, spanning, stress. Heel 
normaal.’

Studiestress, studentstress, 
sowieso stress. Wat voor 
type dan ook, stress 
is volgens lector Lies 
Korevaar geen probleem, 
en zeker geen aandoening 
of ziekte.
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LET’S TALK 
ABOUT 
STRESS



weer niet in om zich aan die planning te 
houden. Dat is een ander probleem. Een 
interventie is het effectiefst wanneer je je 
richt op die individuele behoeften. Dat 
geldt in de gehele hulpverlening: je moet 
altijd oppassen dat je geen algemene voor-
zieningen treft voor specifieke problemen.’

Uh…
‘Voor studenten in een rolstoel pas je de 
gebouwen aan, voor blinde studenten regel 
je braille. Maar wat is de rolstoelopgang 
voor gestreste studenten… Daarvan kun 
je je heel moeilijk een beeld vormen. Stress 
kent ook heel verschillende oorzaken. De 
buitenlandse student die eenzaam is, de 
eerstejaars die een bindend studie-advies 
boven het hoofd hangt, de smartphon-
everslaafde die lijdt aan, hoe heet het ook 
alweer…’

The fear of missing out.
‘Inderdaad, fomo. Het kunnen allemaal 
stressbronnen zijn en daar past alleen 
maatwerk bij. Je kunt er geen algemene 
voorzieningen voor treffen.’

Hoe moeten docenten omgaan met 
ernstig gestreste studenten?
‘Concentreer je op de zaken die studenten 
redelijkerwijs van je mogen verwachten. 
Informeer naar de dingen die hen belem-
meren in hun studie en bepaal of en wat 
je kunt doen om die belemmering op te 
heffen. Meer kun je niet doen en dat zou 
ook niet verstandig zijn. Je rol moet zonder 
meer duidelijk zijn. Een docent is docent, 
en geen therapeut. Zelfs docenten die wél 
therapeut zijn, moeten die rol op de Hanze 
niet op zich nemen.’

Wat kunnen we verwachten van de 
studentenpsychologen die de Hanze in 
2020 aanstelt.\?
‘Studenten die stress of andere psychische 
klachten ervaren, kunnen er baat bij heb-
ben. Als het gaat om zwaardere psychia-
trische problematiek, zoals een psychose 
of een bipolaire stoornis, is het verstandig 
deze studenten door te verwijzen naar 
voorzieningen in de Geestelijke Gezond-
heidszorg. Die kunnen die studenten 
bieden wat ze nodig hebben, therapie en 
behandeling. Maar de jongeren die naar de 
Hanzehogeschool gaan, komen voor een 
hbo-opleiding. Net zoals docenten geen 
therapeut zijn, zijn studenten geen patiënt. 
Ik bedoel, wanneer ze wel patiënt zijn, 
benaderen we ze op de Hanze in hun rol 
van student.’

gaan onderzoeken door een enquête uit te 
zetten waarop een respons kwam van 2627 
studenten. Uit de statistische analyse blijkt 
dat stress samenhangt met ‘de moeite die 
de studenten ervaren met planning’ en ‘de 
hinder die ze ondervinden door plannings-
problemen met de studie’. 
‘Dat weten we dus. Maar ook hier moeten 
we oppassen. Want je hebt altijd nog het 
kip-of-ei-effect: ervaren studenten stress 
omdat ze niet kunnen plannen, of ervaren 
studenten planningsproblemen omdat ze 
gestrest zijn?’

U vermoedt toch het eerste: dat slechte 
planning de stress veroorzaakt? 
‘Dat was wat de deelnemers aan onze cur-
sus aangaven. Nu moeten we goed achter 
de cijfers kijken om te zien wat er precies 
aan de hand is. Maar de gedachte is niet 
onlogisch, want slecht plannen leidt tot 
tijdgebrek en stress slaat natuurlijk vooral 
toe als er nog maar weinig tijd is.’

En dan denk je als student: had ik maar 
dit of dat.
‘Wanneer je de stof hebt bestudeerd, heb 
je in ieder geval minder aanleiding om 
gestrest te zijn tijdens een tentamen dan 
wanneer je niet of nauwelijks hebt geleerd. 
In het laatste geval kan de student leren 
hoe hij met die stress moet omgaan, maar 
hij kan er beter voor zorgen dat hij goed 
voorbereid in de tentamenzaal verschijnt.’

Het klinkt meteen een stuk minder 
ernstig. Is het makkelijk te leren, dat 
plannen?
‘Ook dat varieert enorm, maar het lijkt er 
wel op. De hbo- en mbo-studenten die wij 
begeleiden, geven aan dat ze baat hebben 
bij onze aanpak, dat ze beter voorbe-
reid zijn op toetsmomenten en dat hun 
studieprestaties zijn verbeterd. Zo was er 
onlangs een student van de groep die de 
cursus Omgaan met Stress volgde, die na 
acht jaar studeren z’n laatste studiepunt 
heeft gehaald. Maar de lange-termijneffec-
ten van de aanpak hebben we nog niet in 
beeld. Daar gaan we trouwens wel onder-
zoek naar doen.’

Sommige mensen schieten juist in de 
stress als ze het woord planning horen.
‘Niet iedereen heeft dezelfde problemen bij 
het plannen. Daarom is de aanpak altijd 
individueel, maatwerk. Er zijn studenten 
die niet weten hoe ze een planning moeten 
maken, die moeten dat nog in de vingers 
krijgen. Andere studenten maken juist 
uitstekende planningen, maar slagen er 

Sommige mensen zijn toch stressgevoe-
liger dan anderen?
‘Natuurlijk, er zijn grote verschillen. Maar 
daarmee hoef je het verschijnsel op zich 
niet te pathologiseren, stress is geen aan-
doening of ziekte. Je leest steeds vaker dat 
stress problematisch is, iets negatiefs dat er 
niet zou moeten zijn. Dan liggen verkeerde 
interpretaties van onderzoek op de loer. 
‘Onderzoekers moeten nauwkeurig for-
muleren. Een depressie bijvoorbeeld, dat 
is een ziektebeeld dat door deskundigen 
wordt vastgesteld, het is een diagnose. 
Lang niet iedereen met depressieve klachten 
heeft een depressie. Dat onderscheid moet 
je altijd expliciet maken. Anders komen er 
alarmerende berichten in de krant.  
‘Wanneer je iemand vraagt of hij last van 
stress heeft, kun je op je vingers natellen 
dat een hoog percentage ja antwoordt. 
Want iedereen ervaart stress. Maar als je 
dat vervolgens negatief duidt, krijg je een 
overtrokken beeld.’

Wanneer wordt stress wél een probleem?
‘Dan kom ik terug op wat ik net zei over 
zorgvuldig onderzoek. Na de vraag of ie-
mand last van stress heeft, moet je vragen 
of de stress hem belemmert in z’n dagelijks 
functioneren. Pas als dat antwoord positief 
is, wordt de stress problematisch. Vervol-
gens moet je achterhalen hoe stress het 
dagelijks functioneren belemmert. Daarin 
moet je ook weer nauwgezet te werk gaan. 
Doorvragen.’

Kunt u daar meer over vertellen?
‘Indien iemand bijvoorbeeld zegt dat hij 
van de stress niet kan slapen, zegt dat nog 
weinig. Hoe vaak gebeurt dat? Iedere dag 
of eens in de twee weken? Ligt hij uren te 
woelen of wordt hij vroeg wakker en kan 
hij dan de slaap niet vatten? En wanneer 
vindt hij eigenlijk dat hij goed slaapt? Zo 
maak je het probleem concreet, en dan 
kun je ook concrete oplossingen vinden.
‘Wat voor slaapproblemen geldt, geldt ook 
voor concentratieproblemen, angstgevoe-
lens en ga zo maar door. Je moet onder-
zoeken wanneer ze zich voordoen en op 
welke manier ze het dagelijks functioneren 
beïnvloeden.’

Hoe ontdekte u een verband tussen 
stress en slechte planning?
‘Dat melden de gestreste studenten zelf. 
Het merendeel van de studenten die heb-
ben deelgenomen aan onze cursus Omgaan 
met Stress wijst het plannen en organise-
ren van de studie aan als een belangrijke 
veroorzaker van stress. Dat zijn we verder 
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Op donderdag 10 oktober was er van alles 
te doen tijdens de Dag van de Duur-
zaamheid van de Hanzehogeschool. Dit 
jaar was het thema ‘Doe het lekker zelf ’. 
Tijdens de dag kon je ervaren dat duur-
zaamheid voor iedereen direct toepasbaar 
is: van slimmer vervoer tot kleding ruilen 
en van duurzaam eten tot energiebewust 
verwarmen.
De dag werd geopend door Petra Smeets, 
lid van het College van Bestuur. ‘Duur-
zaamheid moet in onze haarvaten zitten. 
We kunnen ons elke dag afvragen wat 
we kunnen doen om bij te dragen en we 
kunnen welke dag ons talent gebruiken 
om de wereld te bewegen. Als onze 35.000 
studenten en medewerkers elke dag iets 
kleins doen, kunnen we dagelijks 35.000 
duurzame stappen zetten.’
Jos Vogelzang, studentambassadeur, liet 
zien wat er allemaal gaande is op de Hanze.  

Zo vertelde hogeschooldocent en lid van 
het Green Team Alex van Oost over de 
ZernikeZwam. Achter op de Zernike 
Campus staat een container waar op het 
koffiedik van de Hanzehogeschool oester-
zwammen groeien. De oesterzwammen 
worden weer geleverd aan cateraar Eurest. 
Ook introduceerde Alex de ZernikeZwam 
‘grow kit’. Hij riep op om thuis aan de 
slag te gaan met koffiedik en ook ‘aan-
recht-agrariër’ te worden.
Carina Huininga, studente van de Minor 
DaVinci, stekt plantjes en geeft die 
weg om bewustwording te creëren over 
vergroening van Groningen. Sommige 
aanwezigen hadden een winnend lot onder 
hun stoel en konden na de opening een 
stekje van Carina meenemen naar huis.
Merijn Tinga, the Plastic Soup Surfer, 
sprak over zijn inzet tegen plasticvervui-
ling. Merijn kwam in actie en kitesurfte 

van Nederland naar het Verenigd Ko-
ninkrijk op een van plastic flesjes gemaakt 
surfboard. Ook peddelde hij de volledige 
Rijn af om aandacht te vragen voor plastic 
zwerfafval. Volgens hem moeten we in 
actie komen: ‘In alles om ons heen zit 
kunststof. Het gevaar is dat er momenteel 
gekeken wordt hoe we kunststof nog goed-
koper kunnen produceren. Daar worden 
miljaren in de geïnvesteerd. De aanpak 
van plastic soup wordt steeds urgenter.’
Daarna konden medewerkers en studenten 
deelnemen aan workshops over onder an-
dere vitaliteit en duurzaam wonen. Bezoe-
kers konden kleding ruilen bij de Kleding 
Swap van hans en onder toeziend oog van 
Kris Tuinier, dean van het Instituut voor 
Sportstudies, werd de nieuwe buitensport-
plaats bij het Willem-Alexander Sport- 
centrum geopend.
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Noorderplantsoen. Er lag een man op de 
grond, kennelijk bewusteloos. Er stonden 
mensen omheen en iemand was bezig met 
reanimatie. Ik twijfelde of ik iets moest 
doen, maar wilde niet in de weg lopen en 
reed door. Dat zat me toch niet helemaal 
lekker. Dus ging ik even later terug. Er 
stond een lijkwagen. Daar had ik, ook al 
is dat onterecht, toch een tijdje een naar 
gevoel over. Dat zou ik niet hebben gehad 
als ik geen BHV’er was. Ik vind het altijd 
fijn wanneer ik mensen kan helpen. Alles 
is goed geregeld. Ook de herhalingscursus 
vind ik prettig. Je leert nieuwe dingen en je 
vergroot je kennis.’

ruimtes. Ieder van ons checkt een vast deel. 
Verzamelen voor de kerk, ook als de brand 
aan de voorkant van het gebouw is en we 
het pand via de achteruitgang moeten ver-
laten. Het verzamelen is belangrijk omdat 
je zo kunt vaststellen of er nog mensen 
gemist worden. 
‘We hebben een tijdje problemen gehad met 
het brandalarm. Dat ging om de haverklap 
af. Je moet dan wel iedere keer ontruimen. 
Dat veroorzaakt wel eens ergernis bij de 
mensen, maar we zetten gewoon door. Je 
weet nooit of er echt iets is. Uiteindelijk 
werkt iedereen toch wel mee. 
‘Laatst fietste ik naar huis door het 

Martine van der Mark, managementon-
dersteuner bij Lucia Marthas Institute 
for Performing Arts, is BHV’er sinds 
2008.
‘Bloedende vingers, blaren en verzwikte 
enkels zijn aan de orde van de dag. Daarom 
zijn alle medewerkers op de Dansacademie 
BHV’er. Niet dat ik de hele dag pleisters 
plak, hoor. We hebben speciale EHBO-
dozen met coldspray, tape, aspirines en 
blarenpleisters. Die weten studenten zelf 
ook te vinden. 
‘De BHV bestaat uit een basiscursus van 
twee dagen en jaarlijks een herhalings-
cursus. Een volledige EHBO-cursus 
is het niet, we focussen op Belangrijke 
EHBO-vaardigheden zoals reanimatie en 
bewusteloze mensen in de stabiele zijligging 
leggen zodat ze niet hun eigen tong kunnen 
inslikken.
‘Een belangrijk onderwerp van de cursus 
is ontruiming bij calamiteiten en oefe-
ningen. Voor het ontruimingsplan is onze 
verhuurder Lefier verantwoordelijk. In het 
plan staat waar de nooduitgangen zitten. 
Eén keer per jaar is er een oefening. Van 
tevoren wordt de brandweer ingelicht dat 
het niet om een echte brand gaat. Als het 
alarm gaat moeten alle studenten en mede-
werkers eruit. We checken alle studio’s, 
gangen, toiletten, kleedkamers en zang-

REDDERS
IN NOOD
Een student die een been 
breekt, een docent met pijn 
op de borst, een brandende 
prullenbak. Driehonderd 
Hanze-medewerkers staan 
paraat als zoiets gebeurt. 
Martine en Hans weten wat 
bedrijfshulpverlening inhoudt.
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‘We hebben nu een nieuwe leverancier 
van de BHV-cursussen, IVM. Eén van de 
redenen is dat we meer aandacht willen 
besteden aan sociale veiligheid. Studenten 
en medewerkers mogen zich nooit bedreigd 
voelen als ze op school zijn. We zien steeds 
vaker grensoverschrijdend gedrag. Een 
meisje dat door een medestudent wordt 
geïntimideerd, een bedreigde docent. Goed 
dat daar meer aandacht voor komt. We 
willen daar iets aan doen, maar we kunnen 
natuurlijk niet alles zien. We hebben ieders 
hulp nodig. Meld het daarom altijd als je iets 
ziet of hoort wat niet klopt of als er iemand 
rondloopt die je niet helemaal vertrouwt.’

maakte. Het enige wat je kunt doen is zo 
iemand in de stabiele zijligging leggen, 
de ambulance bellen en het slachtoffer 
kalmeren. 
‘We hadden een paar keer rookmeldingen 
in de beurt van de rookcabine bij het 
U-gebouw. Stelde weinig voor, een rokende 
asbak. Later kregen we van het Servicepunt 
een melding over ‘rook bij het U-gebouw.’ 
We liepen er wat laconiek heen. Vast weer 
een smeulende asbak. Dat was een totaal 
verkeerde inschatting. Het U-gebouw stond 
vol rook. Precies communiceren is essen-
tieel bij een melding. Dus niet bij maar ín 
of naast. 

Locatiecoördinator Hans Gras is BHV’er 
sinds 2003
‘Laatst kwam er een docent naar de 
receptie. Hij had een benauwd gevoel, druk 
op de borst. Ik vertrouwde het niet en zei 
dat ik een ambulance ging bellen. Ach, 
moet dat nou?, vond de docent. Toch maar 
gebeld. Later hoorde ik dat hij dezelfde dag 
nog was gedotterd. Dan ben ik toch trots 
op mezelf dat ik heb doorgezet. Misschien 
heb ik wel een leven gered.
‘Ik ben ook ploegleider. De BHV-ploeg-
leiders hebben een eigen vleugel in de 
gebouwen toegewezen gekregen. Ze maken 
afspraken met de BHV’ers over wat er 
bij bepaalde situaties in die gebouwen of 
gebouwdelen moet gebeuren. 
‘Als er ergens een melding is van een 
calamiteit nemen een ploegleider en twee 
BHV’ers poolshoogte. Zij besluiten wat er 
moet gebeuren. Gemiddeld maken we één 
à twee keer per week een BHV-geval mee. 
Laatst was een studente flauwgevallen. Ze 
had de hele dag niet gegeten. We vingen 
haar op en maakten een afspraak met de 
huisarts. 
‘Toen ik nog bij Sportstudies werkte was 
er een heel ernstig geval. Het scheenbeen 
en het kuitbeen van een voetballer waren 
gebroken toen hij een draaiende beweging 
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Bijna dertig jaar geleden 
begon Lucia Marthas 
haar eigen academie. De 
opleiding in dans, zang en 
acteren speelde in op de 
vraag naar professionele 
musicalspelers. En die vraag 
is alleen maar toegenomen. 
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worden opgeleid, anders val je na je 
danscarrière in een diep gat. Er zijn veel 
gefrustreerde dansers die niets over onder-
nemen hebben geleerd. Die weten na hun 
danscarrière niet wat ze moeten doen.’

MINDER DRAAGKRACHTIGE 
GEZINNEN
Ze noemt het belangrijk dat kinderen al 
jong in aanraking komen met cultuur en 
sport. Dat is goed voor de fysieke, mentale 
en sociale ontwikkeling. Toch is het niet 
vanzelfsprekend dat alle kinderen die kans 
krijgen. Ze wijst erop dat Nederland één 
van de rijkste landen ter wereld is, maar 
dat er volgens een rapport van de Sociaal 
Economische Raad (SER) ruim 378.000 

sterke partner gezocht. In diezelfde tijd 
zocht de Hanze naar uitbreiding van haar 
aanbod kunstopleidingen. Om een lang 
verhaal kort te houden: we hebben elkaar 
gevonden en niet meer losgelaten.’

GEEN JAREN MAAR TREDEN
De academie van Lucia Marthas kent 
drie opleidingsroutes: hbo, mbo en 
vooropleiding. Hbo onder de vlag van de 
Hanzehogeschool, mbo in samenwerking 
met Noorderpoort en een vooropleiding in 
dans, acteren en zang voor kinderen vanaf 
groep 3.
‘We hebben het curriculum ingedeeld in 
treden in plaats van leerjaren. Alle treden 
bij elkaar vormen een trap. Hierdoor 
ontstaat er een geïntegreerd en doorlopend 
opleidingstraject. Vanaf de vroegste fase 
van de recreatieve opstapklassen tot en 
met onze toekomstige Masteropleiding.’ 
De opleiding is gericht op dans, acteren 
en zang (de performing arts). Studenten 
worden opgeleid tot podiumkunstenaar of 
docent voor de nationale en internationale 
wereld van dans, musical en muziektheater. 
Oud-studenten waren te zien in musicals 
als Aladdin, We Will Rock You, Sister Act, 
A Chorus Line en Billy Elliot.

GEFRUSTREERDE DANSERS
‘We hebben goede contacten met het 
werkveld. Niet alleen in het laatste jaar, 
maar tijdens de hele opleiding zijn er prak-
tijkstages. Onze docenten geven niet alleen 
les, ze zijn ook actief in het werkveld. Zo 
ervaren ze wat er in de praktijk gebeurt en 
dat kunnen ze overbrengen op de leerlingen 
en studenten. Zo is iedereen altijd up-to-
date.’ 
In de opleiding ligt de nadruk op dans. 
Studenten zijn er zes tot zeven per uur dag 
mee bezig. 
‘Maar zonder zang- en acteerkwaliteiten 
kom je niet bij een musical binnen. 
Daarom screenen wij onze studenten ook 
op zang en acteren.’ 
Talent en techniek zijn belangrijk, maar het 
allerbelangrijkste is persoonlijkheid. 
‘Alles draait om uitstraling. Je moet je 
publiek kunnen betoveren.’ 
Naast aan dansen, zingen en acteren 
besteedt de opleiding aandacht aan onder-
nemersvaardigheden en leiderschap. 
‘Ik wil dat onze dansers goed en breed 

Het was Mary Poppins, de Disneymusical 
uit 1964 met Julie Andrews en Dick Van 
Dyke, die Lucia Marthas op het pad bracht 
dat ze altijd zou blijven volgen. 
‘Ik was helemaal verkocht. Al die dansende 
mensen, magisch vond ik dat. En ik vind 
het nog steeds een interessante musical. 
Dansen, zingen en acteren zijn van het-
zelfde hoge niveau.’ 
Op haar elfde werd ze aangenomen op 
de gerenommeerde dansacademie van 
Nel Roos in Amsterdam. ‘Ik was super-
gemotiveerd. Ik wilde er absoluut naar 
toe. Dat was destijds de beste opleiding 
van Nederland.’ Roos (1914-1970) leverde 
een grote bijdrage aan de vorming van 
generaties jonge Nederlandse dansers en 
aan de ontwikkeling van de vaderlandse 
danskunst. 
Na de opleiding volgde een carrière als 
balletdanser, onder andere in Duitsland. 
Marthas was in de twintig toen ze haar 
spitzen aan de wilgen hing. 
‘Ik had wel talent, maar ik was niet goed 
genoeg voor het Nationale Ballet. Wel qua 
skills, maar niet qua lichaamsbouw. Dun 
genoeg, maar te brede schouders.’

NIET MEER LOSGELATEN
In een voormalig woonhuis in Amsterdam 
opende ze in 1983 haar eerste balletschool. 
Anders dan andere balletscholen koos ze 
niet voor klassiek ballet, maar voor de 
combinatie van ballet en jazzdans. 
‘Jazzdans is een vrije manier van dansen 
die bewegingen uit verschillende danstech-
nieken en dansstijlen mengt.’
Haar eigenzinnige koers trok leerlingen en 
bracht haar in contact met televisiewereld. 
Het begon met de choreografie voor de 
Miniplaybackshow van Hennie Huisman. 
Daarna volgden diverse andere producties, 
waaronder de André van Duin Show. 
Omdat ze voor de tv-producties vaak geen 
allround dansers kon vinden, begon ze haar 
eigen dansacademie. In 1990 volgde de 
erkenning van de overheid. 
‘We waren een particuliere opleiding. Geen 
dure, want onze opleiding werd voor een 
groot deel gefinancierd door sponsors. 
Het is mooi dat het kan, maar je bent wel 
kwetsbaar. Als de sponsors afhaken, kun 
je de tent sluiten. Om minder afhankelijk 
te zijn én om voor overheidsbekostiging 
in aanmerking te komen, hebben we een 
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anderen het ook leuk vinden wat we doen. 
Mijn werkweek? Met gemak tachtig uur. 
Dat is niet zielig, want ik kies er zelf voor. 
Natuurlijk is het werk, maar het voelt vaak 
niet zo. Wat zeggen ze ook alweer? ‘Doe 
iets wat je leuk vindt en je hoeft geen dag 
te werken.’ Nou gaat mij dat wel wat ver, 
maar de essentie klopt wel. Hoe je in het 
leven staat bepaalt voor een groot deel hoe 
je je werk ervaart. Ik ben een positief mens. 
Waar sommige mensen een berg zien, zie ik 
een heuveltje. De soep wordt nooit zo heet 
gegeten als-ie wordt opgediend. Hobby’s? 
Ik heb vier kinderen en ik vind het leuk 
om samen iets te ondernemen. Wintersport 
bijvoorbeeld. Daar word ik heel blij van.’

dna. ‘Ik ben een mix van kunstenaar, 
docent en ondernemer.’

COMMERCIËLE TANTE
Lucia Marthas is meer dan een naam, het is 
een merk. Met haar dansopleidingen is ze 
actief in Groningen, Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag. Naast het onderwijs 
levert haar Marthas Theatre World dansers, 
modellen, choreografen, presentatoren en 
creatieve concepten voor televisie-, theater- 
en evenementen-producties. En ze heeft een 
kledinglijn, Marthas Wear. 
‘Sommige mensen noemen me een 
commerciële tante, maar ik zie dat anders. 
Ik doe wat ik leuk vind. En uit de vraag 
naar onze diensten mag je afleiden dat 

kinderen opgroeien in een gezin dat leeft 
op of onder het bestaansminimum. 
‘Dat is één op de negen kinderen. Die 
gezinnen kunnen een beroep doen op de 
stichting Leergeld of het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur, die zich richten op het voor-
komen van sociale uitsluiting van kinderen 
uit gezinnen met minimale financiële 
middelen. Ook wij willen voor iedereen 
toegankelijk zijn, ongeacht sociaal-culturele 
achtergrond. En we willen betaalbaar zijn 
voor minder draagkrachtige gezinnen. Voor 
die groep hebben we een fonds opgericht.’ 
Dat ze haar eigen school van de grond 
kreeg en die school ondertussen is uitge-
groeid tot een gerespecteerde naam in het 
kunstonderwijs, schrijft ze toe aan haar 

29



We zijn nummer 1 in studenttevredenheid! 
Volgens Elsevier Beste Studies dus. Op basis 
van onze historische prestaties in de Natio-
nale Studenten Enquête, want voor 2019 zijn 
er geen NSE-resultaten. Studenten hebben 
de enquête dit jaar wel ingevuld, maar de 
betrouwbaarheid van de respons stond ter 
discussie. Bovendien heerste er verdeeldheid 
over de doelstellingen. Om aan alle discussie 
een einde te maken, wordt de NSE voortaan 
per wet geregeld.
Elsevier Beste Studies geeft maar liefst ze-
ventien van de 48 beoordeelde Hanze-oplei-
dingen een medaille. Van de negen gouden 
medailles gingen er zes naar kleine oplei-
dingen (twee voor Dans, twee voor Docent 
Dans, eentje naar Elektrotechniek in Assen 
en één voor Bio-Informatica). 1,5 procent 
van de studenten zorgt zo voor 67 procent 
van het goud.
Dankzij de uitkomsten van de NSE kunnen 
scholieren opleidingen en instellingen 
met elkaar vergelijken en de beste kiezen. 
Onderaan de ranglijst staan Hogeschool 
Leiden en de Haagse Hogeschool, beide met 

nul medailles. De Hanze kan dus een forse 
toestroom van Leidse en Haagse studenten 
verwachten. Wanneer je top scoort in Else-
vier en Keuzegids, dan is je kostje immers 
gekocht. Scoor je slecht, dan kun je de tent 
wel sluiten. Regeren is vooruitzien: de Han-
ze zal nieuwbouwplannen moeten aanpas-
sen om ruimte te maken voor danslokalen.

De invloed van de ranglijsten op het 
keuzegedrag is echter beperkt. De overheid 
garandeert de kwaliteit van alle opleidingen 
via accreditatie. Er zíjn dus geen slechte 
opleidingen en instellingen, en ze zijn alle-
maal even duur. Een topopleiding is mooi, 
maar scholieren gaan er niet voor verhuizen. 
Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel 
blijven studenten vaker thuis wonen. 
De echte nummer 1 in studenttevredenheid 
is Hotel Mama. Goedkoper dan een kamer 
huren en met een hoog serviceniveau – je 
eten wordt gekookt, je was wordt gedaan en 
er wordt zelfs voor je gestoft en gezogen. Ik 
ga ook maar weer thuis wonen…

AG
EN

DA
9 NOVEMBER
Open Dag
Meerdere locaties
10.00 – 16.00

12 NOVEMBER
Lectorinstallatie Susan Ketner 
Marie KamphuisBorg, Zernikeplein 23
15.30 – 18.00

14 NOVEMBER
Healthy Ageing symposium 
Health Hub Roden, 
1e Energieweg 13, Roden
12.00 – 18.00

20 NOVEMBER
Bijeenkomst HGenoten
Conferentiezaal De Appel, Zernikeplein 7
10.00 – 16.00

3 DECEMBER
Lectorinstallatie Jelly Zuidersma
Conferentiezaal De Appel, Zernikeplein 7
15.30 – 18.00

31 JANUARI
Welcome Day
Atrium, Zernikeplein 7
9.30 – 16.00

Voor meer informatie:
HG-agenda op Mijn Hanze en www.hanze.nl/agenda

JJdJ
Nummer 1
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tekst en foto luuk steemers  

De passie van...
DOCENT 
FACILITY MANAGEMENT 
JAN KLEINE DETERS 
BILJART AL VEERTIG JAAR 
IEDERE WEEK MET ZIJN 
VRIEND JOUKE

‘Sport en spel zijn mijn hobby: ten-
nis, bridge, voetbal. Biljart speel ik 
eigenlijk alleen maar met mijn vriend 
Jouke van Dijk. Een enkele keer ben 
ik ontrouw geweest als Jouke in het 
buitenland zat.
‘Het begon in 1978 toen we Econo-
mie studeerden aan de Rijksuniversi-
teit. We speelden in allerlei kroegen. 
Vaak waren de tafels bezet, daarom 
zijn we in 1984, na een strenge 
ballotage, lid geworden van Sociëteit 
de Harmonie, toen nog alleen voor 
heren. We houden sindsdien een lijst 
bij met onze moyennes. Kijk! Ik win 
hooguit twee keer per jaar, maar dat 
mag de pret niet drukken. Heerlijk 
slap ouwehoeren en lachen. Mijn 
wekelijkse escape!’ 
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share your talent. move the world.
Nicejob!

Karoun Baghboudarian en Rani Elias 
Functie: Rani en Karoun, cellodocent bij de opleiding 
Docent Muziek, volgden een master aan het Prins Claus 
Conservatorium
Verdienste: winnaars van de UAF-Award 2019 voor uit-
blinkende vluchtelingen

WAARVOOR KREGEN JULLIE DE AWARD? 
Rani: ‘De award is voor vluchtelingen die in Nederland 
een nieuw bestaan hebben opgebouwd. De nominatie had 
verschillende redenen. Bijna vier jaar geleden zijn wij uit 
Syrië gevlucht met ons zoontje. We hebben zelf Neder-
lands geleerd. Na één jaar waren wij financieel zelfstan-
dig, we werkten en rondden beiden onze master aan het 
conservatorium af in twee jaar.’ 
Karoun: ‘In Syrië waren wij al bekend, maar hier kende 
niemand ons. Wij moesten dus ons leven opbouwen als 
musici, maar ook als gezin, studenten en ondernemers.’

WAT BETEKENT DE PRIJS VOOR JULLIE?
Rani: ‘Wij zijn heel blij dat wij gezien worden. Wij zijn 
dankbaar voor de erkenning die wij krijgen en de steun 
die wij hebben gehad.’ 
Karoun: ‘Het is ook een stimulans voor andere vluchte-
lingen. Het is niet gemakkelijk om opnieuw te beginnen, 
maar het kan wel!’ 
Rani: ‘Voor de beeldvorming over vluchtelingen is het 
ook goed. Wij voegen iets toe aan Nederland, door onze 
muziek en cultuur te delen.’ 

WAAROM IS DEZE PRIJS BELANGRIJK VOOR 
DE HANZE?
Rani: ‘Het zorgt voor positieve publiciteit. Wij zijn ambas-
sadeurs voor de Hanze.’ 
Karoun: ‘De Hanze heeft ons altijd gesteund. Nu geven 
we iets terug. We laten zien dat ze gelijk hadden met hun 
geloof in ons. Voor het UAF geldt hetzelfde. Wij hebben 
voor hen een benefietconcert gegeven met het New Life 
Choir en het MezzopTrio, om iets terug te doen voor de 
beurs die wij kregen voor onze masters.’

HOE WAREN DE REACTIES OP DE HANZE?
Rani: ‘Iedereen was blij en enthousiast. We kregen felicita-
ties van alle kanten.’ 
Karoun: ‘Ze waren trots op ons en veel mensen zeiden 
vooraf al dat ze op ons gingen stemmen.’

WAT BETEKENT ‘SHARE YOUR TALENT, 
MOVE THE WORLD’ VOOR JULLIE?
Rani: ‘De Hanze geeft me ruimte om te geven en te 
ontvangen. Zonder te delen kun je geen muziek maken. 
Ik kan niet alleen in een orkest spelen. Muziek maken is 
samenwerken, maar ook luisteren en ruimte geven aan 
anderen. Zo kun je samen iets positiefs bereiken.’ 
Karoun: ‘Ons talent is muziek en dat mogen wij hier 
delen. Zo kan ik ook het talent van andere mensen laten 
groeien. Het is een spiegel: wat je geeft, krijg je terug.’ te
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