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Waar ga ik werken als ik ben
afgestudeerd? Waar liggen mijn
passies en mogelijkheden? Ge
durende de opleiding ben je bezig
met een mooie ontdekkingsreis
met vragen die je jezelf stelt én
belangrijke keuzes die je moet
gaan maken. Alumni van Bedrijfs
kunde MER komen in verschil
lende sectoren te werken. Uit
onderzoek blijkt dat zij veelal te
rechtkomen in een functie binnen
het bedrijfsleven of bij de over
heid. Beleidsmedewerker, con
sultant, HR-adviseur… Er zal ech
ter in eerste instantie niet worden
gedacht aan onderwijs, terwijl
dit ook regelmatig voorkomt!

De kennis die wordt opgedaan
tijdens deze opleiding, vaak in
combinatie met opgedane werk
ervaring, is een zeer waardevolle
combinatie binnen onderwijs
land. In deze nieuwsbrief komen
inspirerende verhalen van oudstudenten aan bod die in het
onderwijs terecht zijn gekomen.
Waarom hebben zij die keuze
gemaakt en hoe heeft Bedrijfs
kunde MER hen geholpen hierbij?
Mogelijk heb je er iets aan als je
zelf een onderwijscarrière ambi
eert of brengt het je op een idee...
Ik wens jullie allen veel leesplezier!
 Carolien van Gent

 STUDENT-LID COLLEGE VAN BEROEP

Het onrecht ‘recht’ zetten
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Vanaf

juli 2014 maakte Nicole Doran, inmiddels
afgestudeerd, twee jaar deel uit van het College van
Beroep voor de Examens en de Geschillenadvies
commissie. Het College van Beroep behandelt zaken
die studenten indienen als zij het oneens zijn met de
beslissing van de examencommissie. Deze zaken
gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals over het
Bindend Studieadvies, inhoud van tentamens, stages
en afstuderen.

Wat doet het College van Beroep?

Naast een student-lid bestaat het College van Beroep
uit een externe voorzitter (jurist) en een docent-lid.
Iedere student kan een beroepschrift indienen bij
het Loket Rechtsbescherming. Na ontvangst van het
beroepschrift bekijkt de examencommissie of het ge
schil onderling kan worden opgelost. Als dit niet lukt,
komt het beroepsschrift bij het College van Beroep
terecht en ontvangt Nicole de bezwaarschriften per
post. Hier start de voorbereiding voor Nicole: “Met een
voorbereiding ben ik gemiddeld een uur bezig per geschil. Ik lees de bezwaarschriften zorgvuldig door en
markeer hierbij de belangrijke zaken, zodat ik tijdens
de zitting deze kan bespreken. Daarnaast schrijf ik mijn
vragen op die ik graag aan beide partijen wil stellen.”

Nicole vertelt enthousiast waarom het leuk is om student-lid te zijn:
“Ik raad deze functie zeker aan! Het is altijd spannend om te weten
wat voor beroepschriften ik mag behandelen. Daarnaast voelt het
heel fijn om het onrecht ‘recht’ te zetten. Tijdens de zittingen kunnen bijvoorbeeld nieuwe feiten naar voren komen of twijfelt de
examencommissie over haar beslissing door de vraagstelling van
het College van Beroep. Hierdoor kan het voorkomen dat tijdens de
zitting de examencommissie alsnog een schikking aangaat met de
student. Als een student vervolgens met tranen in zijn of haar ogen
ons bedankt hiervoor, dan kan mijn week niet meer stuk.” Via de por
tal zijn vaak vacatures beschikbaar of je kan een e-mail sturen naar
het Loket Rechtsbescherming.
 Cherique Bloem / Marit den Hartog

Joyce Olsthoorn

Anne-Lotte Hartog
Marit den Hartog
Dennis Langelaan
Mounia Nairi
Yasmina Yagou bi
Michelle Mouton
Cherique Bloem
Eva Swaep
Alette Tangenberg

Ik raad het zeker aan!

We betuigen dank aan Mariëlle
van Delft van Jellieshoots voor
het ter publicatie beschikbaar
stellen van de foto van Natasja
Brands voor het The Hague
World Class-artikel.

Viviën Vos

Als student-lid leer je veel, vertelt Nicole: “Je leert hoe belangrijk
het is om je (school)zaken goed te regelen. Ik vind het zo jammer
als ik bijvoorbeeld zie dat iemand door zijn eigen nalatigheid studievertraging oploopt. Daarnaast heb ik geleerd hoe ik met gegronde
argumenten mijn mening laat horen. Als leden van het College van
Beroep het niet met elkaar eens zijn, dien je met sterke onderbouwingen te komen om je mening goed neer te zetten. Ten slotte vergroot het zeker je netwerk. Ik heb inmiddels aardig wat topjuristen
toe kunnen voegen aan mijn LinkedIn!”

We betuigen dank aan Foto
Koch voor het ter publicatie
beschikbaar stellen van de
foto van Ronald Sol voor het
BKM’ers in het onderwijs-artikel.

Bo Dijkhof

Wat levert het College van Beroep op?

Dankzegging: Wij bedanken
Paul Kin voor het beschikbaar
stellen van zijn tekst voor
bewerking tot het Lumina-artikel.

Romy Netelbeek

Het College van Beroep komt verschillende geschillen tegen; “Elk
geschil is uniek. Natuurlijk kunnen de zaken gecategoriseerd worden in bijvoorbeeld een Niet Bindend Studie Advies, een student die
het niet eens is met haar of zijn cijfer of een geschil met betrekking
tot een te late inschrijving. Geschillen waar een emotionele lading
aan verbonden zit, omdat er sprake is van een overlijden of ziekte,
vind ik soms lastig. De eerste keer dat er een student volledig in
tranen overstuur tegenover mij zat, moest ik zelf ook even slikken.
Natuurlijk leef je heel erg met de student mee, alleen is het wel belangrijk om zo objectief mogelijk de zaak te bekijken zodat er een
weloverwogen beslissing kan worden genomen. Ik vind het een erg
fijn idee dat ik mijn steentje kan bijdragen aan het redelijk en objectief handelen naar studenten en docenten toe.”

Met bijdragen van: Michael
Everwijn, Carolien van Gent,
Sarah van den Goorbergh,
Vera Korenvaar, Robin
Lindeboom, Wil Pruijssers,
Marc de Wild

Zoë Radder

Elk geschil is uniek

Redactie: Fabienne Berkhout,
Cherique Bloem, Rick de Boer, Bo
Dijkhof, Anne-Lotte Hartog, Marit
den Hartog, Dennis Langelaan,
Michelle Mouton, Mounia
Nairi, Romy Netelbeek, Joyce
Olsthoorn, Zoë Radder, AnnCarolin Schroeter, Eva Swaep,
Alette Tangenberg, Viviën Vos,
Yasmina Yagoubi

Ann-Carolin
Schroeter

Per geschil duurt de zitting ongeveer totaal een uur. Nicole vertelt
hierover: “Voor de zitting begint is er een kwartier overleg met de
voorzitter, docent-lid en student-lid. Vervolgens duurt de zitting met
de student een half uur en is er een nabespreking van een kwartier.
Tijdens de zitting probeer ik zo objectief mogelijk te zijn, zodat geen
partij bevoorrecht is. Ik merk dat het essentieel is dat een student-lid
in deze commissie aanwezig is. Het is voor docenten en voorzitters
soms lastig om de positie of het handelen van een student te begrijpen. Ik probeer daarin altijd mijn mening duidelijk naar voren te laten
komen, zodat er een volledig beeld gecreëerd kan worden.”

Eindredactie: Agaath Becht,
Anne-Lotte Hartog, Frank de
Poorter, Alette Tangenberg

Rick de Boer

Nicole vertelt over de rol van het College: “Naar mijn mening bewaak
je samen de eerlijkheid en redelijkheid binnen het schoolsysteem,
zowel voor de docenten als studenten. Het College van Beroep is
onafhankelijk en bekijkt het juridische aspect van ingediende beroepschriften van studenten. Daarnaast is er ook aandacht voor het
menselijke aspect van het ingediende beroep door te toetsen of er
naar redelijkheid en billijkheid door beide partijen is gehandeld.”

Nieuwsbrief Bedrijfskunde MER
Januari 2016

Fabienne
Berkhout

Een student-lid is van essentieel belang

Colofon
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 INTERVIEW MAVIS

Een master in het buitenland:
van folders lopen naar The University
of Northampton
Mavis

Badu is 34 jaar en woont op dit moment al een aantal jaar in Londen.
Mavis is al vroeg begonnen met werken: als dertien jarige verdiende ze haar geld
met het lopen van folders. Ze is een echte doorzetter, van vmbo heeft ze zich
opgewerkt tot studeren aan de University of Northampton.

Rechten

Mavis heeft na de studie BKM eerst Rechten gestu
deerd aan de Universiteit Leiden. Hier is ze gestopt
om Rechten te studeren aan The University of Nort
hampton. Mavis: “Ik wilde al een hele lange tijd advocaat worden. Van kinds af aan heb ik al een enorm
rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben van de regels en orde
en vind Rechten daarnaast gewoon ontzettend interessant.”
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Mavis geeft aan een enorme persoonlijke ontwikke
ling meegemaakt te hebben tijdens haar tijd in het
buitenland. De studie heeft haar zelfverzekerder ge
maakt en ze is enorm gegroeid op persoonlijk vlak.
“Ik raad het iedereen aan die het kan betalen om een
studie of stage in het buitenland te volgen. Het is zeer
goed voor je ontwikkeling”.
Op dit moment werkt Mavis vier jaar als zzp’er in Lon
den. Een van haar klussen is Junior Business Analyst.
Deze kant trekt haar zo aan, dat ze heeft besloten
voornamelijk deze richting op te gaan. Mavis heeft
veel affiniteit met Londen door familie en vrienden. Ze
kwam hier als kind al vaak en het was als een tweede
thuis voor haar. De keuze was daarom snel gemaakt
om naar Londen te verhuizen.

Ook zet ze zich in voor vrijwilligersprojecten, zoals het
Yonso project. Het Yonso Project is een vrijwilligers
organisatie die mensen van de dorpen en steden van
Ghana helpt. De organisatie zorgt bijvoorbeeld voor
boeken in bibliotheken en computers voor basis- en
middelbare scholen. Ze is gericht op armoedebestrij
ding en focust zich op educatie en zelfhulp. Mavis: “Het
Yonso Project is opgericht door mijn neef Kwabena
Danso. Hij heeft gezocht hoe hij zijn land Ghana kan
helpen in plaats van alleen maar te klagen. Hier ben
ik ontzettend door geïnspireerd. Ik help voornamelijk
door het project te promoten, brand awareness te creëren voor de organisatie en op die manier vrijwilligers
en stagiaires aan te trekken.”

Niets is onmogelijk

Mavis sluit af met een quote van Einstein: “Everyone is
genius. However if you try to judge a fish by its ability
to climb a tree it will spend it’s whole life thinking it’s
stupid.’ “Iedereen is slim op zijn eigen manier. Je moet
kijken naar je sterke punten en die volledig inzetten.
Niets is onmogelijk, maar je moet er wel voor werken!”
 Viviën Vos

 STUDEREN IN HET BUITENLAND

Studeren in Zuid-Korea
Jaap

de Goede, 22 jaar, is recentelijk afgestudeerd bij vastgoedbeleggingsinstelling Reyersen. In het derde jaar van zijn opleiding Bedrijfskunde MER heeft
hij stage gelopen bij Van Lanschot Bankiers. Ook heeft hij een jaar in de BKM
Businessclub gezeten. Hij wist zijn tijd, naast zijn studie, goed te vullen met sport,
feestjes, reizen en bestuursactiviteiten voor zijn tennisvereniging. Het hoogte
punt van de studie was toch wel zijn half jaar in het buitenland studeren.

Jaap de Goede eerste van links

Vorig jaar besloot Jaap om een half jaar in het bui
tenland te studeren. Hij vertelt: “Al langere tijd had ik
de ambitie om ervaring in het buitenland op te doen.
Het zou mijn wereld verrijken en mijn Engels een
boost geven. Uiteindelijk ben ik bij de Zuid-Koreaanse
partneruniversiteit ‘SolBridge’: International School
of Business’ terechtgekomen. Een nieuwe school
voorzien van goede faciliteiten, zoals een zwembad,
sauna en een sportschool. Hier heb ik twee minors als
’exchange student’ gevolgd. Mijn vakkenpakket kon ik
zelf samenstellen en bestond uit Corporate Finance,
Koreaans, Asian Management en International Business.”
Je wordt als het ware in het diepe gegooid.
Een geheel nieuwe omgeving en cultuur,
helemaal aan de andere kant van de we
reld, zonder vrienden en familie. Jaap: “Ik
ben er een stuk zelfstandiger op geworden.
Vooral in het begin zijn je sociale vaardigheden van belang om een leuke groep
vrienden om je heen te krijgen. Gelukkig
maak je snel nieuwe vrienden wanneer je
op de campus woont. Met deze groep heb
ik een fantastisch half jaar beleefd. Het was
de meest onvergetelijke ervaring van mijn
studie! We zijn elke avond uit eten geweest
en hebben samen Korea, China, Hong Kong
en Thailand ontdekt”.
Jaap heeft niet alleen maar prachtige rei
zen gemaakt, nieuwe culturen ontdekt en
vrienden voor het leven gemaakt. Ook in
houdelijk heeft hij ontzettend veel geleerd.
“Door de aanwezigheidsplicht was het een
zeer intensief semester, waar ik ontzettend
veel van heb opgestoken.”

Bovendien heeft Jaap de eerste prijs gewonnen met
‘The International Business Case Competition.’ Dat
kan niet iedereen zeggen! Jaap: “Klopt. Er namen hier
tien internationale teams aan deel. Er werd van ons
verwacht dat we een nieuwe groeistrategie voor LG
ontwikkelden voor de mobiele communicatiemarkt
van Indonesië. Na een week intensief hieraan gewerkt
te hebben, presenteerde elk team zijn strategie aan de
jury. Hier kwamen wij als nummer 1 uit en ontving elk
teamlid een LG-tablet én $7.000 scholarship. Dat was
een niet geheel onaardige beloning natuurlijk.”
Inmiddels is Jaap afgestudeerd. Na de studie Bedrijfs
kunde MER is hij nog niet klaar met studeren. Hij denkt
erover na om de master Business Economics aan de
Uppsala University in Zweden te volgen. Hier is name
lijk geen pre-master voor nodig. “Voor mijn gevoel ben
ik nog lang niet uitgeleerd op het gebied van studie,
maar ik ga waarschijnlijk eerst een jaar werkervaring
opdoen, zodat ik weer geld heb om nog meer prachtige
reizen te kunnen maken.”
Wil jij ook een onvergetelijke studie-ervaring? Neem
zelf het initiatief, want voor jou wordt het niet gedaan!
 Viviën Vos

JAAP DE
GOEDE
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 THE HAGUE WORLD CLASS

Den Haag en zijn studenten
Den Haag is naast een studentenstad ook de stad
van Vrede en Recht. Een titel waar de stad trots op is.
Gemeente Den Haag wil graag de banden tussen de
stad van Vrede en Recht en zijn studenten versterken
met het exclusieve programma ‘The World Class The
Hague’. Van de opleiding Bedrijfskunde MER nam
Monique van der Houwen, vierdejaarsstudent, als
eerste deel aan het programma. Monique vertelt
enthousiast over haar deelname.

Sinds vorig jaar krijgt een groep Haagse studenten de
kans om speciale masterclasses en evenementen op
het gebied van internationale betrekkingen, vrede en
rechtspraak bij te wonen. De studenten studeren op
De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland Den
Haag, Campus Den Haag of het International Institute
for Social Studies. De groep bestaat uit honderd inter
nationale studenten die samen diverse bijeenkomsten
in het Engels volgen.
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Een mooie kans

Vorig jaar werd Monique benaderd met de vraag of ze
wilde deelnemen aan ‘The World Class The Hague’. Ze
vertelt waarom ze het programma wilde volgen: “Een
aantal docenten van de opleiding mocht een aanbeveling doen voor een student die geschikt is voor het programma. Als student ben ik opgevallen doordat ik veel
extra activiteiten doe. Ik volg onder andere keuzemodules en was secretaris bij de Opleidingscommissie.
Toen ik werd benaderd heb ik geen moment getwijfeld,
omdat het een mooie kans is om mezelf nog meer te
onderscheiden van andere studenten. Ook kon ik mijn
netwerk uitbreiden en mijn Engels verbeteren.”
Met het thema Vrede en Recht was Monique al redelijk
bekend, vertelt ze: “Dagelijks lees je berichten over het
thema Vrede en Recht in de kranten. De masterclasses
gingen ook over actuele onderwerpen. Vaak ging het

over vrede en rechtspraak, maar ook over bijvoorbeeld
de internationalisering van Nederland en de wereldeconomie.”

Van het Vredespaleis tot Siemens

In totaal bestond het programma uit vijf bijeenkom
sten op verschillende bijzondere locaties in Den Haag.
Tijdens de eerste bijeenkomst op De Haagse Hoge
school heeft Monique kennisgemaakt met de andere
studenten en werd het programma toegelicht. Na de
introductie op De Haagse Hogeschool heeft Monique
diverse leuke masterclasses gevolgd, waaronder een
masterclass over het Global Report Launch in het
Vredespaleis. Ze vertelt hierover: “In het Vredespaleis
heb ik een masterclass gehad over diverse issues
waarmee de gemeente Den Haag te maken heeft.
Onder andere oud-burgemeester Jozias van Aartsen
en oud-minister Madeleine Albright vertelden ons hier
alles over. Daarnaast is het Vredespaleis een leuke
locatie waar je als student niet snel komt.”
Ook heeft Monique een masterclass bijgewoond bij
de OPCW, the Organisation for the Prohibition of Che
mical Weapons. Hier kwamen actuele en boeiende
onderwerpen aan bod, vertelt Monique: “Deze masterclass ging over de situatie in Syrië, met nadruk op
de kernwapens. Een actueel onderwerp waarover je
dagelijks hoort en dat maakt het extra interessant. De
directeur van de OPCW heeft ons veel verteld over hoe
de organisatie zich richt op veiligheid in de wereld.”
Een andere unieke locatie waar Monique is geweest,
is het hoofdkantoor van Siemens: “Ik was nog niet eerder bij een groot bedrijf als Siemens geweest. Door de
masterclass weet ik hoe groot het bedrijf eigenlijk is.
Siemens is eigenlijk overal en doet veel meer dan dat ik
dacht. Het bedrijf houdt zich bezig met onderwerpen als
cyberaanvallen, klimaatverandering en gezondheidszorg. De directeur heeft een leuk en boeiend verhaal
verteld over de rol van het bedrijf Siemens in de wereld.”

Het is zeker een aanrader!

Voor studenten is het programma zeker een aanrader.
Monique vertelt waarom: “Door The World Class The
Hague heb ik meer kennis verworven over het onderwerp vrede en recht. Het is leuk om nieuwe mensen te
leren kennen, waardoor mijn netwerk is uitgebreid. Ook
ontwikkel je je Engels, omdat alle bijeenkomsten in het
Engels zijn. Wel is het soms lastig om een masterclass
in het Engels te volgen. Vooral als er sprekers zijn met
verschillende nationaliteiten met verschillende accenten. Het is wel erg leuk dat de sprekers erg divers zijn,
van een burgemeester tot de algemeen directeur. De
diversiteit maakt het extra interessant. Tot slot heb ik
een certificaat behaald, dat ik op mijn cv kan zetten. Mijn
advies is: pak elke kans om jezelf te onderscheiden!”
 Marit den Hartog

 WORLD CLASS EXPERIENCE

World Class Experience
Mijn naam is Natasja Brands, 19 jaar. Ik ben momenteel derdejaars studente Bedrijfskunde

MER aan De Haagse Hogeschool. Naast het reguliere programma van mijn studie heb ik
het talentminorprogramma gevolgd. Dit is een studieprogramma speciaal ontwikkeld voor
bovengemiddelde studenten. Door mijn deelname aan dit programma ben ik uitgenodigd
voor de World Class 2016. Dit is een initiatief van de gemeente Den Haag. Het is een speciaal
programma, opgesteld voor studenten van
diverse universiteiten en hogescholen in
Den Haag met als doel het versterken van
de relatie tussen de stad Den Haag en haar
studenten. Den Haag wordt namelijk ook wel
de stad van Vrede en Recht genoemd. Als
deelnemer van de World Class 2016 woon je
zes exclusieve lezingen bij van invloedrijke
personen, zowel uit het bedrijfsleven als
uit de politiek. De organisatie van de
World Class doet er alles aan om de meest
boeiende personen en onderwerpen aan
bod te laten komen tijdens deze lezingen.
Graag wil ik jullie deelgenoot maken van
mijn eerste kennismaking met de World
Class 2016.

Op dinsdag 19 april 2016 was het dan zover: mijn eerste of
ficiële lezing georganiseerd door de World Class 2016. Deze
bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het Diligentia theater
in Den Haag. De gastspreker was niemand minder dan Ban
Ki-moon, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde
Naties. Het theater zat vol met geïnteresseerden, waaronder
enkele belangrijke figuren uit de Nederlandse politiek. On
der veel belangstelling van de aanwezige pers maakte Ban
Ki-moon zijn entree. Toenmalig burgemeester van Den Haag
Jozias van Aartsen en minister van Buitenlandse Zaken Bert
Koenders openden de lezing. Toen Ban Ki-moon het podium
betrad, was de hele zaal muisstil. Dit was het moment waarop

ik mij enerzijds heel klein en anderzijds bevoorrecht voelde dat
ik hierbij aanwezig mocht zijn. De speech van Ban Ki-moon ging
onder andere over het opkomen voor de rechten van de mens
en de wereld van de sociale media en de huidige wereldwijde
ontwikkelingen. Daarnaast deed hij een oproep aan de nieuwe
generatie om haar stem luider te laten horen en op deze manier
de uitdagingen in de toekomst aan te gaan. Want toekomst is
uitdaging. Na de vragenronde werd de lezing op informele wijze
afgesloten met een lunch.
Deze lezing heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar de volgende
World Class 2016 lezingen!
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 BKM BUSINESS CLUB
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Bedrijfskunde MER
Business Club 10 jaar!
Op 7 juni 2016 heeft de Bedrijfskunde MER Business-

club (BBC) haar tiende seizoen afgesloten met een
inspirerende bijeenkomst dankzij de heer Hans Smits,
die bij deze laatste bijeenkomst te gast was. De heer
Smits bekleedt én bekleedde veel mooie functies. Zo
is hij onder andere voorzitter van het Ronald McDonald
Huis, CEO van Janssen de Jong Groep, voorzitter Raad
van Commissarissen van KLM en voormalig voorzitter
van de Haven van Rotterdam. Dhr. Smits heeft verteld
over zijn carrière waarbij onder andere de actualiteit
rondom KLM en Air France kort ter sprake kwam.

Deze bijeenkomst was niet de eerste en ook zeker
niet de laatste bijeenkomst van de BBC. Ieder studie
jaar vinden er zo’n vijf bijeenkomsten plaats, waarbij
wordt afgewisseld tussen ontvangst van een gast of
een bedrijfsbezoek. De netwerkclub is tien jaar gele
den nieuw leven ingeblazen door begeleidend docent
de heer Dubbeldam en is in het studiejaar 2015-2016
overgenomen door mevrouw De Nie. De begeleidend

docent ondersteunt de voorzitter. Ieder jaar is er een
andere voorzitter (Bedrijfskunde MER-student) die de
organisatie achter de club coördineert in samenwer
king met de begeleidend docent.
Eén van de bijeenkomsten dit jaar stond in het teken
van het afscheid van de heer Dubbeldam, zodat er niet
geruisloos afscheid van hem werd genomen. Als ver
rassing zijn er oud-voorzitters van de BBC uitgenodigd
om te spreken. Deze bijeenkomst gaf net als andere
bijeenkomsten weer mooie interactie tussen de leden
en de spreker(s). Leden konden in dialoog gaan met de
oud-voorzitters over hun start op de arbeidsmarkt en
ervaringen met de studie. Verschillende vakgebieden
kwamen aan de orde waaronder sales, vastgoed en
ondernemerschap.
Naast de interessante gasten en hun ervaringen maakt
de toegankelijkheid, die gecreëerd wordt door de opzet
van de bijeenkomsten, de BBC zo interessant. De opzet
van een bijeenkomst bestaat uit een introductie van
de gast waarbij er in gesprek kan worden gegaan, een
diner bij het Lighthouse en een vragenuur, waarbij ieder


lid in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen
aan de gast. Juist het dineren en de mogelijkheid om
daarbij met andere studenten en de gast één-op-één
gesprekken te hebben maakt het zo interessant.
De toegankelijkheid zorgt voor hoge mate van betrok
kenheid van de leden. Studenten mogen hun wensen
aangeven en kunnen in overleg met de voorzitter en
begeleidend docent ook zelf gasten uitnodigen. Dit
zorgt ervoor dat: de BBC een club is door studenten
voor studenten. De motivatie om gasten uit te nodigen
werd dit jaar door meerdere leden getoond. Hierdoor
komen de vakgebieden van gasten en interesses van
studenten dicht bij elkaar.
Afgelopen studiejaar zijn er vier bijeenkomsten georga
niseerd en is er één bedrijfsbezoek afgelegd. Dit bezoek
is afgelegd aan het bedrijf Finext. Dit is een consultan
cybureau dat volledig draait door middel van “kleine
bedrijven” in één bedrijf. Dit houdt in dat het bedrijf niet
gelooft in structuur, maar gelooft in de kracht en ver
antwoordelijkheid van het individu en de samenwerking
tussen individuen. We werden hartelijk ontvangen door
twee alumni van De Haagse Hogeschool (nu werkzaam
bij Finext) die het bezoek mogelijk hadden gemaakt voor
de Club. Het bezoek bestond uit een mooie presentatie
en een interactieve sessie waarna er aan de bar van Fi
next nagepraat werd onder het genot van pizza en een
borrel. Ieder lid verliet het pand met een goed gevulde
goodiebag en opgedane kennis. Na afloop van het
bezoek zijn er twee tweedejaars studenten benaderd
waaruit is voortgekomen dat zij het volgende half jaar
één dag in de week stage konden lopen bij Finext. Dit
bezoek resulteerde in een leuke inspirerende netwerk
dag waaruit mooie relaties zijn voortgevloeid.

Ook dit studiejaar is de BBC weer van start gaan. Het
voorzitterschap is door Tim Smits en Scott van den
Elskamp overgenomen van Larissa Verduijn en me
vrouw Verstappen zal samen met mevrouw De Nie de
rol van begeleidend docent op zich nemen. Zij zullen
proberen om net zoals voorgaande jaren een diversi
teit aan gasten te verzamelen. Gasten zoals alumni en
politici tot gasten uit het zakenleven. Daarbij hebben
de leden aangegeven meer bedrijfsbezoeken te willen.
Hier zullen Tim en Scott op inspelen.
Mocht je enthousiast zijn geraakt en meer willen we
ten, meld je dan aan voor de Blackboard course. Hier
zal ook op komen te staan wanneer en hoe je kan
inschrijven. Houd dit goed in de gaten, want de animo
is hoog en de plaatsen zijn beperkt. Vind je het interes
sant om een kijkje te krijgen in verschillende beroepen
en branches die aansluiten op de opleiding en wil je
graag meer studenten (uit verschillende jaren) leren
kennen? Of misschien vind je het juist interessant om
een bedrijf te bezoeken? Dan is deze club een ultieme
kans om je ervaringen uit te breiden en jezelf te onder
scheiden, want het is tevens een mooie toevoeging
aan je cv. De BBC is alleen toegankelijk voor tweede-,
derde- en vierdejaars studenten.
 Larissa Verduijn
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 MUZIKALE ALUMNUS
Roel Helleman:

Muziek, marketing &
management
Een paar lezers zullen Roel Helleman wel herkennen. Samen

met zijn band No Comment deed hij mee aan de talentenjacht
Holland’s Got Talent. De band heeft een behoorlijk goede
prestatie geleverd door in de halve finale terecht te komen. Dit
is echter niet het enige wat de afgestudeerde Bedrijfskunde
MER-student heeft gedaan de afgelopen tijd.

Roels keuze voor de MER
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In 2002 begon Roel Helleman aan de
MER op De Haagse Hogeschool. Hij was
net klaar met de havo en wist niet exact
wat hij in toekomst wilde worden. Roel
vertelt: “De MER had een goede mix van
vakken waarvan ik dacht dat het mij iets
zou brengen in de toekomst en om later
nog een vervolgkeuze op te doen.” Het
is al heel lastig volgens Roel om te weten
waar je goed in bent. Je weet wel dingen
die je beter liggen, maar echt goed kun
nen is vaak een ander verhaal. Dit moet je
ontdekken. Vroeger wilde hij namelijk arts
worden, maar hij ervaarde al snel dat hij
geen aanleg had voor wiskunde. Een be
hoorlijk vereiste voor die studierichting.

Roel en de MER

De opleiding heeft Roel ervaren als erg
leuk. Dit kwam door meerdere factoren.
Hij vond een groot deel van de vakken
erg interessant en had een leuke klas.
Projectgroepen liepen bij hem over het al
gemeen soepel. Zo vertelt hij zelf: “Ik heb
een plezierige en vooral vrije omgeving
gehad om te kunnen leren.” Verder ver
telde Roel dat je als student soms denkt
dat je het heel zwaar hebt, omdat je veel
moet leren, maar terugdenkend aan zijn
studententijd denkt hij: “Goh, wat was dat
een lekkere tijd.”
Roel heeft uiteindelijk het meeste gehad
aan de economische en management
vakken en de vakken op het gebied van
communicatie van onder andere Frank
de Poorter. Natuurlijk waren de manage
mentgerelateerde vakken ook erg nuttig.
Zeker op het gebied van personeelsma
nagement. Zo vertelt Roel: “Bij het nemen
van beslissingen, die ik steeds meer mag

nemen, houd ik automatisch rekening met
de personele factor. Zo pak je automatisch de bredere basis mee die je tijdens
de MER hebt geleerd.”
Naast de vakken heeft Roel de projecten
ook als leerzaam en nuttig ervaren. Door
de projecten kon je namelijk de kennis die
je had naar buiten brengen. Ook leerde je
met de druk omgaan door bij de projecten
met zijn allen te streven naar een geza
menlijk doel.
Een van de mooiere herinneringen aan de
opleiding die Roel op dit moment heeft, is
de studiereis naar Londen: “De lol die we
toen hadden met onze groep …. dat was
onwijs gaaf.”
Roel heeft uiteindelijk vier jaar gedaan
over de MER.

Roel als student

Als student was Roel niet vies van een
feestje. Zo vertelt hij zelf: “Op vrijdag begon ik soms ook wat later.” Het was alleen
niet zo dat Roel een stereotype student
was. “Ik zat niet in een studentenvereniging. Natuurlijk hield ik van de feestjes,
maar ik deed wel gewoon wat er van mij
verwacht werd,” aldus Roel. Verder ver
telt Roel ook dat hij wel iemand was bij wie
soms druk op de ketel moest staan. Zo
geeft hij toe dat als er bijvoorbeeld een
verslag binnen drie weken moest worden
ingeleverd, hij er soms vlak voor de inle
verdatum nog niet aan begonnen was.
Dan werkte hij wel eens een nachtje door
om het af te krijgen.
Tijdens zijn studie werkte Roel in de hore
ca en had zijn bandje waarmee hij optrad.
Vanaf zijn dertiende werkte hij ook als
bijbaantje bij zijn buurman in de kassen
bouw en -sloop.

Roel na de MER

Na de MER is Roel meteen gaan werken.
Hij wist inmiddels welke kant hij op wilde,
namelijk de marketingwereld. Hij kan he
laas niet blijven bij zijn afstudeerbedrijf,
waar hij zich bezighield met het opzetten
van Citymarketing. Vervolgens begon hij
met een tijdelijke baan als medewerker
bij Caiway, waar hij abonnementen door
voerde en wijzigde. Er lag namelijk niet di
rect een leuke functie voor het oprapen op
marketinggebied. Na een tijdje zoeken en
diverse sollicitaties is Roel gaan kijken bij
de Rabobank voor een marketingfunctie.
De bancaire wereld was dan wel niet pre
cies wat hij wilde, maar op het gebied van
marketing leek Roel dit wel interessant.
De Rabobank had ook interesse in Roel.
Hij is echter niet bij de Rabobank gaan
werken. Een paar dagen voor hij zou gaan
beginnen kwam de eigenaar van DB Tele
com met de vraag of Roel daar zou willen
werken. Deze kans heeft hij gepakt. Roel
werkt nu nog steeds voor DB Telecom,
inmiddels als marketing- en communica
tiemanager. Toen Roel binnenkwam, werd
hij aangenomen als marketeer. Er werd al
wel wat aan marketing gedaan, maar Roel
kreeg de vrijheid om zelf de marketing in
te gaan richten. Roel vertelt: “Ik kon de
marketingafdeling inrichten naar mijn
eigen visie. Natuurlijk ga je dan soms gigantisch op je gezicht, maar juist daar leer
je weer van voor in de toekomst.” Door zijn
goede prestaties groeide hij snel door in
het bedrijf en hem werd uiteindelijk door
de eigenaar van DB Telecom gevraagd
of hij in het managementteam wilde. Roel
heeft deze kans gepakt en kan zich hier
weer volop in ontwikkelen. Naast een
operationeel stuk is hij kartrekker van
de strategie en klantbeleving binnen de
organisatie.

Roels band: No Comment

Tijdens Roels studie en werk bestaat de
band al, in deze formatie zo’n 11 à 12 jaar.
In het begin deed de band bijvoorbeeld
alleen maar covers; hier is de rockband
dan ook bekend mee geworden in de re
gio Westland / Den Haag. Later gingen de
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bandleden ook eigen muziek schrijven.
“Door het schrijven van eigen werk kun
je echt je eigen passie en ambitie kwijt,”
vertelt Roel. Met het spelen van eigen
nummers kreeg de band goede recen
sies. De band kreeg hierdoor dan ook de
ambitie om door te breken. Zoals Roel
zelf zegt: “We gingen ons steeds meer
focussen op beter worden en betere nummers schrijven. Het is namelijk gewoon
hartstikke gaaf als je je eigen muziek aan
een breder publiek kunt laten horen.” De
band is hier hard mee bezig geweest, maar
de muziekwereld is een lastige wereld.
Toen No Comment na zo’n zeven jaar een
beetje bekender werd in de Haagse regio,
werd de band wel eens de nieuwe Di-rect
genoemd. Dat was best lastig vertelt Roel:
“Het is een heel groot compliment, maar
mensen gaan je dan ook vergelijken en
ook zo zien, mede omdat onze muziek een
beetje in hetzelfde straatje ligt.” Sommige
mensen dachten dan ook dat No Comment

Di-rect wilde nadoen. Dit maakte het dus
ook moeilijk om jezelf te onderscheiden.
Door de jaren heen ontwikkelde de band
zich steeds meer, ging betere nummers
schrijven en stond op gave podia. Met de
liedjes gingen ze ook naar o.a. 3FM. Daar
was men zeker enthousiast, maar het lukte
bijvoorbeeld net niet om Serious Talent
te worden. Door toenemende druktes
met werk en veranderde thuissituaties is
de band ongeveer twee jaar geleden wat
rustiger aan gaan doen. Hierbij hebben ze
besloten eigen nummers op een laag pitje
te zetten en vooral leuke gigs te blijven
doen op besloten feesten en in kroegen
met als repertoire ook weer de covers en
eigen nummers. Net voor die periode deed
No Comment zijn laatste grote project met
eigen werk: Holland’s Got Talent. “Ons management benaderde ons. Holland’s Got
Talent had contact met hen opgenomen
met de vraag of zij nog een goede band
kenden. Dit kwam dus eigenlijk als een

soort toeval op ons pad. We gingen hier
heel nonchalant in, met een houding van
we zien wel waar het schip strandt,” vertelt
hij verder. Uiteindelijk is de band gekomen
tot de halve finales. Volgens de jury paste
No Comment perfect in het rijtje bij Anouk
en The Golden Earring. “Het was een leuk
avontuur, waarbij wij grootse complimenten kregen van de jury. Natuurlijk geeft dit
je als band een kick.”

Roels tip aan studenten

Iets wat Roel misschien zou willen doen
in de toekomst is het starten van een
eigen onderneming. “Het lijkt mij ontzettend gaaf om dit doen. De enige reden
dat ik nog niet begonnen ben hiermee is
omdat ik niet weet in wat ik dit zou willen
doen. Dit moet op een natuurlijke manier
komen, niet forceren.”
 Fabienne Berkhout

 BKM ALUMNI IN HET ONDERWIJS
ALEXANDRA LEKIC (31)

What is meant to be
will always find a way
Alhoewel haar achternaam anders doet vermoeden, is
Alexandra 31 jaar geleden geboren in Rotterdam. “Ik
ben half Nederlands en half Servisch, vandaar de nietNederlandse achternaam.” Twee jaar geleden heeft ze
hier een eigen appartement gekocht, waar ze inmid
dels samenwoont met haar vriend. “Ik ben nog niet
getrouwd hoor en ik heb ook nog geen kinderen, dat
moet allemaal vanzelf komen vind ik.” In haar vrije tijd
kookt ze graag, probeert ze zoveel mogelijk te reizen
en is ze er altijd wel voor in om nieuwe dingen uit te
proberen.
De studententijd van Alexandra is begonnen op de
mbo-opleiding ‘Ondernemer Detailhandel’. Tijdens
deze opleiding was ze al gefascineerd door het beroep
“docent”. Na met wat docenten te hebben gepraat,
kwam ze tot de conclusie dat docent zijn een ontzet
tend intrinsiek belonend beroep is. De gedachte dat
alle studenten hun docenten op de een of andere
manier zouden onthouden, vond ze ontzettend mooi.
“Aan elke docent die mij heeft lesgegeven zijn herinneringen blijven hangen. Met de één kon ik iets beter
opschieten dan met de ander, maar ik heb van al mijn
docenten iets geleerd,” aldus Alexandra.
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Keuze voor Bedrijfskunde MER

“Vergeet niet te genieten van je studententijd, maar
weet waar je prioriteiten liggen,” het motto dat
Alexandra Lekic, docente aan het Grafisch Lyceum
in Rotterdam, haar studenten altijd probeert mee te
geven.

Op de vraag van haar toenmalige economiedocent
wat ze later wilde worden, had ze echter nog geen
antwoord. “Op dat moment had ik natuurlijk nog geen
idee hoe mijn toekomst eruit zou zien, dus vroeg ik
maar welke hbo-opleiding het beste aansloot bij mijn
mbo-opleiding. Volgens mijn economiedocent waren
dit de opleidingen Small Business & Retail Management en Bedrijfskunde MER. Na wat uitzoekwerk over
de inhoud van de opleidingen, was ik ervan overtuigd
dat Bedrijfskunde MER het beste bij mij zou passen,
omdat de juridische tak mij erg trok. Uiteindelijk heb
ik de open dag van de Hogeschool Rotterdam en De
Haagse Hogeschool bezocht. Op het moment dat ik De
Haagse Hogeschool binnenliep, was de keuze eigenlijk al gemaakt. Ik voelde me hier echt meteen thuis.”
Met een afgeronde mbo-opleiding op zak, kreeg
Alexandra door de toenmalige directrice haar eerste
baan aangeboden. “Natuurlijk voelde ik me ontzettend
gevleid, maar ik heb het aanbod afgeslagen. Ik vond
mezelf toen nog veel te jong en ik had me daarnaast
al ingeschreven voor mijn vervolgopleiding.” Toch gaf
de toenmalige directrice aan Alexandra haar kaartje,
voor het geval ze van gedachten zou veranderen.
Tijdens haar studententijd op De Haagse Hogeschool
trok haar, zoals ze zelf al vermoedde, de juridische
tak het meest. Alle vakken die ook maar iets te maken


hadden met rechten, volgde ze met heel veel plezier.
Op het moment dat de stageperiode aanbrak, wilden
veel van haar medestudenten graag stage lopen in het
buitenland. Alexandra had haar zinnen echter gezet
op iets anders: stage lopen bij het Paleis van Justitie
in Den Haag. “Ik weet niet meer zo goed wat ik allemaal heb geprobeerd om daar op sollicitatiegesprek
te mogen komen, maar uiteindelijk bleek dat de halve
afdeling waar ik terecht ben gekomen mijn cv en brief
had ontvangen. Oeps.” Uiteindelijk is ze werkzaam ge
weest op de afdeling Strafrecht als griffier en juridisch
medewerkster en kijkt ze terug op een ontzettend
leuke periode, waarin ze veel heeft geleerd en mee
gemaakt.

Start van docentschap

Ook tijdens haar studententijd aan De Haagse
Hogeschool bleef het kriebelen om iets te doen met
haar ambities om docent te worden. Toen haar werd
gevraagd of ze tutoring wilde geven, zei ze dan ook
volmondig “ja”. “Ik heb ontzettend veel geleerd van
het geven van tutoring. Het analyseren van knelpunten om de desbetreffende punten aan te pakken en te
oefenen, zodat dit geen probleem meer zou vormen
voor het vak, trok me enorm. Eigenlijk was dit toen een
soort van semi-docentenrol voor me, haha.” Uiteinde
lijk heeft ze haar afstudeerscriptie wederom mogen
uitvoeren bij Het Paleis van Justitie in Den Haag. On
danks dat haar studententijd niet altijd over rozen ging
omdat ze hard moest werken om haar studie te kun
nen bekostigen, kijkt ze hier met veel plezier op terug.
In de periode dat Alexandra aan het afstuderen was,
kwam al naar voren dat er helaas geen baan voor
haar beschikbaar was bij het Paleis van Justitie. Op
dat moment besloot ze om haar eerdere ambities te
volgen: ze solliciteerde op verschillende functies in
het onderwijs. Tot haar grote spijt werd ze niet aan
genomen op de vacature die haar erg aansprak: stu
dieloopbaanbegeleider op haar oude mbo- school,
het Zadkine in Rotterdam. Aan deze afwijzing zat
echter wel een keerzijde. Degene die haar het slechte
nieuws bracht, vertelde haar dat ze terug zou worden
gebeld met een nieuw aanbod. Zo gezegd, zo gedaan:
enkele dagen later belde de directrice haar op en zei
dat Alexandra niet het idee moest krijgen dat dit aan
haar neus voorbij zou gaan. “Mijn toenmalige docent
Economie op mijn mbo-opleiding had blijkbaar een
goed woordje voor me gedaan: hij wist zeker dat ik
een goede docent zou zijn. Voor ik het wist, stond
ik twee weken nadat ik mijn bachelor had gehaald al
voor de klas als parttime economiedocent én parttime studieloopbaangebegeleider. Helaas heb ik mijn
toenmalige docent, door overlijden, nooit meer kunnen bedanken.” Ondanks dit gegeven, vond ze het een
ontzettend mooi gebaar. Ze was nu in staat om alles
wat ze ooit van haar Economiedocent heeft geleerd te
mogen leren aan haar studenten.

Ontwikkeling

Een nieuw tijdperk was voor Alexandra aangebroken.
Ook tijdens haar carrière op het Zadkine heeft ze niet
stilgezeten. Zo heeft ze een coaching- en toetscon
structeurcertificaat weten te halen. Na twee jaar is ze

als fulltime docent Economie aan de slag gegaan en
gaf ze de vakken Marketing en Consumentenrecht.
Een jaar later kwamen daar ook nog eens de vakken
Economie, Marketing en Management bij, die ze in het
Engels gaf bij International Business. Na zes fantas
tische jaren te hebben meegemaakt bij het Zadkine,
heeft ze vorig jaar toch het besluit genomen om te
switchen van werkgever. Inmiddels is Alexandra werk
zaam bij het Grafisch Lyceum en geeft ze les in de tak
‘Ondernemersvaardigheden’.
Alexandra kan zich eigenlijk niet voorstellen hoe het
is om niet meer werkzaam te zijn in het onderwijs.
“Als docent maak je een heleboel mooie dingen mee.
Ik vind het zo mooi om de opluchting te zien wanneer
studenten hun diploma in ontvangst nemen, iets waar
ze jaren keihard voor hebben gewerkt. Daarnaast zie
je je studenten over de jaren heen echt groeien, ontzettend gaaf om mee te mogen maken. Het mooiste
voor mij als docent, is denk ik toch wel dat je iemand
verder kan brengen in zijn of haar leven. Het gaat dan
om het overbrengen van kennis en vaardigheden, die
studenten niet alleen op school of in het bedrijfsleven
maar ook privé kunnen inzetten om het beste in zichzelf naar boven te kunnen halen. Ik zeg dan ook altijd
tegen mijn studenten: “Laat niemand je ooit wijsmaken
dat je iets niet kunt!”
Op de laatste vraag wat Alexandra als kind wilde wor
den, antwoordde ze lachend: “kapster. Vroeger moest
mijn moeder me altijd mee naar de kapper lokken onder het mom: alleen je puntjes worden eraf geknipt. En
elke keer trapte ik er weer in en zat ik nog net niet met
stekeltjes thuis. Vervolgens liep ik altijd weken voor
schut op de basisschool en vanaf dat moment riep ik
dat ik mijn eigen haar wilde knippen. Op mijn 16e heb
ik een kappersopleiding afgerond en sindsdien knip,
verf en style ik mijn eigen haar en ben ik nooit meer
ontevreden, haha.”
Haar toekomst ziet Alexandra open-minded tege
moet. Ze is overtuigd van het motto ‘what is meant
to be will always find a way’. Ze wil in ieder geval heel
graag nog een master afronden in de richting Stra
tegic Management of Management & Consultancy.
 Ann-Carolin Schroeter
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 DELON CARRILHO (31)

Van Bedrijfskunde MER naar zelfstandig
ondernemer en economiedocent
De

31-jarige Delon Carrilho heeft als oud-student
Bedrijfskunde MER interessante werkervaring op
gedaan. In zijn jeugdjaren is hij actief geweest als
professioneel thaibokser en hiermee is hij zelfs
Nederlands kampioen thaiboksen geworden. Delon
Carrilho wist al die tijd al dat zijn passie bij het
lesgeven lag. Hij heeft zijn passie uiteindelijk waar
gemaakt door zijn eigen boksschool te beginnen
waar hij bokslessen aanbiedt. Momenteel is Delon
Economiedocent op het Penta College en combi
neert hij deze twee manieren van lesgeven.
Bedrijfskunde MER
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Delon Carrilho wist tij
dens het kiezen van een
opleiding nog niet ze
ker in welke richting hij
moest zoeken. ‘Ik heb
gekozen voor Bedrijfs
kunde MER omdat ik
iets breeds wilde gaan
kiezen.
De opleiding beviel mij
wel; echter heeft iedere
opleiding wel wat min
dere aspecten. Over
het algemeen waren er
leuke mensen binnen
de opleiding. Ook heb
ik in mijn studiejaren
vrienden kunnen ma
ken. Dat gebeurt ook
niet zo snel in je latere
leven. Daarnaast heb ik
aardige docenten leren
kennen, zoals meneer
De Poorter en meneer
Peterse. Bovendien woont meneer Peterse bij mij in
de buurt in Scheveningen. Het is een superaardige
man. Je kon altijd wel bij hem naar binnen lopen voor
een praatje. Helaas is het voor meneer Peterse wel z’n
laatste jaar geweest als docent omdat hij met pensioen
is gegaan.
Als ik achteraf had geweten wat ik wilde worden dan
had ik in eerste instantie niet gekozen voor de oplei
ding Bedrijfskunde MER. In dit geval heb ik gekozen
voor een breder gerichte studie, maar had ik me beter
georiënteerd, dan had ik voor een bètastudie geko
zen. Een bètastudie is een technisch gerichte studie
en in tegenstelling tot Bedrijfskunde MER een wat
meer gerichte opleiding. Op de havo vond ik vakken
als Scheikunde, Natuurkunde en Biologie namelijk erg
interessant. Helaas vond ik het toen wat belangrijker
om dezelfde opleiding te kiezen als mijn vrienden. Uit
eindelijk heb ik zeker geen spijt gehad van mijn keuze

want ook met behulp van Bedrijfskunde MER kan ik
nu doen wat ik echt leuk vind en dat is lesgeven aan
leerlingen.

Stage

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Nationale
Nederlanden (NN). Als student denk je dat je al veel
kennis en ervaring hebt als bedrijfskundige met de
gedachtegang dat je stage gaat lopen in een groot
bedrijf met een bekende naam en dat je vervolgens
binnen dit bedrijf kunt doorstromen. Dit was mijn
manier van denken en doen. In de werkelijkheid loopt
het anders bij grote bedrijven. De grote bedrijven heb
ben veel werk te verrichten. Uiteindelijk kwam ik daar als
jonge hbo’er met veel kennis die ik de gedurende vier
jaar had meegekregen. Toch werd ik in het begin van
mijn stage als ‘groentje’ behandeld in het grote bedrijf.
Ik kreeg een stage waarin ik een administratieve func
tie had op een wat lager niveau. De stage viel mij over
het algemeen tegen, want als beginnend bedrijfskundige merkte ik dat er toch nog grote verschillen
waren met de toen huidige collega’s op de werkvloer.
Als je gaat werken bij Nationale-Nederlanden dien je
eerst een traineeship te volgen van minstens twee
jaar waarna je vervolgens dus hogerop kan komen in
het management.

Introkamp

Tijdens mijn tweede jaar hield ik mij bezig met het
introkamp. Met vier medestudenten organiseerden
wij een introkamp voor eerstejaars studenten van de
MER. Het organiseren van het introkamp bezorgde me
wel wat stress, want gedurende de hele zomer ben je
bezig met het organiseren, terwijl het introkamp al in
september begint. Tijdens de zomerperiode ben je
samen met de andere organisatoren op school om
ervoor te zorgen dat alles op tijd in orde is. Ondanks
dit alles bleek het kamp een groot succes te zijn en
kan ik er met plezier naar terugkijken.

Onderscheidend vermogen

In mijn studietijd ben ik ook actief geweest als tutor.
Tutoring is een keuzevak waar je uiteraard studiepunten voor krijgt. Ik was tutor voor de financiële
vakken en daarnaast Engels. Om tutor te kunnen zijn
heb ik zogeheten tutorcursussen gevolgd. Ik heb
gekozen voor tutoring aangezien het voordelen biedt
bij sollicitaties als docent. Bovendien gaf ik examen
trainingen aan havo- en vwo- leerlingen via Lyceo. Als
voorbereiding voor deze trainingen maakte ik gedu
rende drie dagen examenbundels die ik vervolgens
tijdens de trainingen vlekkeloos kon uitleggen. Met
het maken van deze examenbundels was ik zeker wel
een paar uur bezig. Bovendien heb ik Spaans gevolgd
om mijzelf op deze manier te kunnen onderscheiden
van andere hbo-studenten.


DC Boxing

In het verleden thaibokste ik op hoog niveau. Uiteinde
lijk ben ik zelfs Nederlands kampioen thaiboksen ge
worden. Nadat ik heel veel wedstrijden gespeeld had,
ging de sport mij een beetje vervelen. Ik wilde wat an
ders gaan doen. Op een gegeven moment begonnen
mijn vrienden ook geïnteresseerd te raken in het bok
sen. Toen kwam de gedachte bij me op om hen boksles
te geven. Ik had hier echter nog geen geschikte ruimte
voor. Tijdens het zoeken van een geschikte ruimte ben
ik bij antikraakgebouwen terechtgekomen, alleen was
het moeilijk om van deze gebouwen een deugdelijke
boksruimte te maken. Het was best lastig om de juiste
locatie en de beschikbare ruimte te kunnen vinden,
maar na een tijdje zoeken vond ik een professionele
kantoorruimte die te huur was. Ik heb het kantoor ver
volgens omgebouwd tot een kleine sportschool. De
bokschool heb ik naar mijzelf vernoemd: DC Boxing.
DC zijn de initialen van mijn voor- en achternaam.
Ook kon ik kiezen voor een tenniskweekschool om
daar tussendoor bokslessen te gaan geven. Een ten
niskweekschool is een tennisschool die de focus legt
op tennistalenten. Hier heb ik een tijdje privélessen
gegeven. Op een gegeven moment werden de privé
lessen minder, dus moest ik de focus van mijn busi
ness meer gaan leggen op het geven van bokslessen.
In eerste instantie was het niet de bedoeling om een
boksschool te starten, aangezien ik er overtuigd van
was dat ik na Bedrijfskunde MER docent wilde worden.
Nu ben ik gelukkig bezig met mijn boksschool én het
lesgeven in Economie. Ik blijf het leuk vinden om les te
geven op verschillende manieren zowel voor het vak
Economie als voor mijn hobby boksen. Ik ben wel blij
dat ik ben afgestudeerd als bedrijfskundige, want zon
der dit zou ik als docent ook niet zo serieus genomen
worden en bovendien kom je zonder papiertje niet ver
in deze maatschappij.

Van professionele bokser naar docentschap

Ik heb mijzelf altijd al voor de klas zien staan. In het ver
leden had ik al wat ervaring op dit gebied, dus lesgeven
kan ik wel. Ik heb eerlijk aangegeven dat ik een kopopleiding wil gaan volgen tijdens mijn sollicitatiegesprek.
Ook heb ik duidelijk gemaakt dat ik al ervaring heb met
lesgeven. Ik denk dat er leraren zijn die wel bevoegd
zijn om les te geven, maar die een duidelijke manier van
lesgeven niet beheersen. Als ik naar mijzelf kijk, zie ik
dat ik die duidelijke manier van lesgeven wel beheers.
Momenteel geef ik les aan de middelbare school. Als je
na Bedrijfskunde MER een kopopleiding hebt gevolgd,
dan ben je tweedegraads economiedocent en kun je
dus lesgeven aan het voortgezet onderwijs. Hiermee
bedoel ik de onderbouw van het niveau vmbo, havo en
vwo tot het derde leerjaar.
Ik geef nu economieles aan derdejaars klassen van het
voortgezet onderwijs. Als je net start met het docent
schap geef je meestal eerst les aan het derde leerjaar
en heb je nog geen examenklassen.
Wat ik heb ervaren is dat je lesgeven zeker niet moet
onderschatten. Iedere student is anders, de ene
leerling begrijpt het sneller dan de ander en voor een
docent is het de taak om ervoor te zorgen dat iedere
leerling het begrijpt.

Ik heb vooraf geen specifieke opleiding gevolgd om
docent te worden. De kopopleiding begint pas na de
zomer. De school waar ik op dit moment les geef, heeft
me wel het vertrouwen gegeven en biedt kansen om
verder te groeien in het docentschap. Om deze functie
te krijgen heb ik hulp gehad van een lerarenbemid
delingsbureau genaamd Mister Job. Dit helpt je bij
het zoeken van een baan. Op dit moment werk ik drie
dagen als docent en geef ik daarnaast nog 18 uur les
in mijn boksschool.

Toekomst

Al met al ga ik dus een kopopleiding volgen, aangezien
ik dan bevoegd les kan geven als docent. Nu geef ik les
zonder dat ik bevoegd ben, maar wanneer ik de kopop
leiding zal hebben afgerond zal ik toch wat zekerder in
m’n schoenen staan tijdens het lesgeven.
Om eerstegraads docent te worden, dien je eerst een
master te volgen en daarna een universitaire opleiding.
Met de kopopleiding ben je tevens in het bezit van een
didactische bevoegdheid. Wanneer je in het bezit bent
van een didactische graad en je al enige ervaring hebt
met lesgeven, dan kun je ook les gaan geven op het
hoger beroepsonderwijs. Verder zou ik in de toekomst
nog wel een master Bestuurskunde willen volgen.

Tips

Het is cruciaal om te weten hoe je solliciteert. Naast
de andere duizenden afgestudeerden moet jij jezelf
weten te verkopen tijdens zo’n sollicitatiegesprek.
Een recruiter moet in jou kunnen zien of jij de geschik
te kandidaat bent voor die gewilde functie. Bovendien
is het handiger om een stage te kiezen bij een mid
delgroot bedrijf om te voorkomen dat je als ‘groentje’
wordt behandeld en dus niet als een nummer in het
bedrijf wordt gezien.’
 Yasmina Yagoubi/Mounia Naïri
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 DENISE VINK (30)

Happiness is a way of travel,
not a destination – zo zou het leven van de 30-jarige alumna Denise Vink
tot nu toe kunnen worden omschreven.

Begonnen

16

bij de opleiding
MER aan De Haagse Hoge
school, in 2011 cum laude af
gestudeerd aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam
in de richting Economie en
Bedrijfseconomie en inmid
dels docente aan de Hoge
school van Rotterdam bij de
opleiding Small Business en
Retail Management. Samen
met haar vriend woont ze in
Monster, vlakbij het strand
en vlakbij Den Haag.

Haar keuze voor de opleiding MER aan De
Haagse Hogeschool heeft ze gemaakt
vanwege het brede karakter van de op
leiding. “Ik wist toen nog niet precies
wat ik wilde studeren, maar economie en
rechten trokken mij wel”, aldus Denise.
Tijdens haar studie was zij de eerste
deelnemer van een project dat nu nog
steeds gaande is: tutoring. Het project,
dat door de heer De Poorter destijds
was opgezet, trok haar enorm. Ze was
hier dan ook actief bij betrokken en gaf
tutoring in veel verschillende vakken.
Daarnaast is Denise tijdens haar studie
en daarvoor altijd al werkzaam geweest
als verkoopmedewerkster in een slijterij.

Doorstuderen

Vanwege het feit dat haar het hbo ont
zettend makkelijk afging - ze heeft nooit

een herkansing gehad - besloot Denise
om door te studeren. Dit deed ze aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam bij de
opleiding Economie en Bedrijfseconomie.
Ook hier heeft ze veel nevenactiviteiten
naast haar studie ondernomen. Zo gaf ze
tentamentrainingen ter aanvulling op de
reguliere lessen van het vak Toegepaste
Micro-Economie, heeft ze een half jaar
stage gelopen bij Rabobank in Den Haag
en is ze bestuurslid geweest bij een sport
vereniging. Denise kijkt terug op een ont
zettend mooie studententijd. “Alles ging
mij goed af, terwijl het toch uitdagend was.
Ik was enorm gemotiveerd. Daarnaast
voelde ik mij als student erg vrij, omdat
ik mijn tijd kon indelen zoals ik zelf wilde.
En natuurlijk heb ik een ontzettend gezellige tijd gehad met mijn medestudenten.
Achteraf gezien zou ik waarschijnlijk
gekozen hebben voor Commerciële Economie, omdat ik nu weet dat ik Marketing
het leukst vind binnen Bedrijfskunde.
Maar dat is altijd achteraf bekeken.”

Ondernemer én docent

Na haar studie is Denise gaan werken
als onderneemster in de slijterij van haar
oma, omdat zij kwam te overlijden. Sinds
een jaar is ze werkzaam als docent aan de
Hogeschool Rotterdam bij de opleiding
Small Business en Retailmanagement.
Daar geeft ze les in de vakken Bedrijfs
economie, Marketing en Nederlands en
begeleidt ze afstudeerders en stagiairs.
Op de vraag of er een speciale reden is
waarom ze voor de Hogeschool Rot
terdam heeft gekozen, antwoordde ze:
“Rotterdam vind ik een ontzettend leuke
stad, omdat ik hier zelf natuurlijk heb
gestudeerd. De Rotterdamse mentaliteit
“niet lullen maar poetsen” spreekt me
ook enorm aan en de Hogeschool Rotterdam deelt deze instelling. Daarnaast
had deze hogeschool mooie vacatures
uitstaan aan de opleiding Small Business
and Retailmanagement. Zelf heb ik het
ondernemersbloed in me, dus leek dit me
een fantastische gelegenheid om hier les
te kunnen geven aan toekomstige ondernemers.”
Op de vraag of docent altijd al haar kin
derdroom was geweest, zei ze lachend
dat ze in haar jonge jaren eigenlijk nooit

heeft nagedacht om docent te worden.
“Tijdens mijn bijbanen als studiebegeleider en tijdens de cursussen die ik gaf op
de Erasmus Universiteit, merkte ik echter
wel dat ik het lesgeven leuk vond. Ik kwam
erachter dat het echt ‘in mij zat’ en van
mijn omgeving kreeg ik vaak te horen dat
ik ontzettend goed ben in het uitleggen
van complexe aspecten. En zodoende
ben ik eigenlijk het onderwijs ingerold.”
Voorlopig heeft Denise het dan ook erg
naar haar zin als docent en vindt ze het
een ontzettend mooi beroep. “Ik vind het
heel erg leuk om te zien dat studenten
enthousiast worden van mijn lessen en
dat ik echt een toegevoegde waarde voor
hen ben, omdat ze door mij de inhoud van
de stof beter snappen. Op mijn beurt vind
ik het dan weer ontzettend leuk om alle
stof die ik zelf vroeger heb geleerd tijdens
mijn studies en mijn ervaringen die ik heb
opgedaan als ondernemer, toe te passen
in mijn lessen,” aldus Denise. Naast het
geven van lessen, is ze op dit moment
bezig met haar didactische graad en wil
ze in de toekomst ook graag lessen in het
Engels geven. Uiteraard heeft Denise ook
plannen voor op de lange termijn: “wellicht wil ik een PhD gaan doen of onderzoek gaan doen op het hbo.”
Naast haar drukke bestaan als docent
heeft Denise nog een andere grote pas
sie: paardrijden. Zelf heeft ze vier paar
den en rijdt ze dressuurwedstrijden op
subtopniveau. In alle vrije uren die nog
overblijven wandelt ze graag, doet ze aan
fitness en probeert ze zo veel mogelijk
van de wereld te zien. “Backpacken staat
echt nummer één op mijn bucketlist, het
lijkt me echt zo gaaf om een rondreis te
maken! Ik wil heel graag wat van de wereld zien!”
Als afsluiting wilde Denise nog het vol
gende meegeven aan studenten: “Blijf
zo lang mogelijk doorstuderen, probeer
zoveel mogelijk kennis op te doen. Ergens
in je leven komt het toch wel van pas, ook
al is dit niet meteen zo. En geef vooral niet
te snel op! Blijf doorzetten, ook al is het
soms moeilijk.”
 Ann-Carolin Schroeter

 JOYCE VAN DER BIJ (27)


Van de bank naar het
klaslokaal
De 27-jarige Joyce van der Bij maakte na haar studie Bedrijfskunde MER furore als
Intern Accountmanager bij de Rabobank. Toch besloot ze het bankwezen vaarwel te
zeggen. “Ik had een coach die inzag dat ik niet op mijn plaats zat bij de bank. Samen
zijn we gaan zoeken naar iets wat wellicht beter bij me zou passen,” vertelt Joyce.
Na een aantal gastcolleges op De Haagse Hogeschool begon het docentschap bij
Joyce te kriebelen. Dusdanig dat Joyce een carrièreswitch in gang zette en aan de
slag ging als docent bij de opleiding Small Business & Retail Management.

Joyce was als tiener, met een versgeperst havodiploma in de hand, ervan overtuigd dat ze de zakelijke
of managementkant op wilde. Bedrijfskunde studeren
was dus een logische stap. Haar stage liep ze bij de
Grootzakelijke afdeling van de Rabobank. Ook een
logische keuze: “Ik wilde dit in de buurt doen bij een
groot bedrijf met mogelijkheden om daar te blijven na
mijn studie. De banen lagen toen tenslotte ook al niet
voor het oprapen voor een starter,” legt ze uit. Ze kon
blijven en ging na haar studie aan de slag als Intern
Accountmanager. In die rol was Joyce onder andere
verantwoordelijk voor het zakelijk betalingsverkeer
van klanten en het opstellen van offertes. “Ontzettend
leuk en uitdagend werk,” besluit ze.
Toch ruilde Joyce bijna een jaar geleden de zakelijke
wereld in voor het docentenleven. De koers van de
Rabobank veranderde en Joyce was het steeds vaker
oneens met beslissingen die van hogerop werden
genomen met betrekking tot haar klanten. Joyce was
degene die dit naar de klant moest communiceren.
Het kostte haar zoveel energie dat ze het plezier in
haar werk verloor. Na gesprekken met haar coach bij
de Rabobank besloot ze een andere weg in te slaan.
Ze benaderde Frank de Poorter met de vraag of ze een
gastcollege kon geven en dat leidde al snel tot meer
gastcolleges.
Het lesgeven tijdens de gastcolleges beviel Joyce zo
goed dat ze op zoek ging naar vacatures bij De Haagse
Hogeschool. Die van Docent Economie bij de oplei
ding SBRM sprong eruit. Hoewel ze solliciteerde, had
ze geen hoge verwachtingen. “Ik voldeed niet aan de
eisen met betrekking tot didactische bevoegdheid en
ik had geen Master,” verklaart ze. “Toch ben ik uitgenodigd op gesprek en hierbij was direct een klik. Toen
was het ook snel geregeld!”
Een werkdag van Joyce ziet er nu heel anders uit: ze
bereidt lessen voor, geeft les, beantwoordt mails van
studenten en overlegt veel met andere economische
docenten van de opleiding om het curriculum verder te
ontwikkelen. Vooral het contact met studenten vindt
ze erg leuk. Ze gaat daarom vanaf volgend schooljaar
ook aan de slag als studieloopbaanbegeleider. Of er

ook mindere kanten aan haar baan als docent zitten?
Van tentamens maken wordt ze - ook als docent - niet
heel enthousiast. Maar ze heeft een deal kunnen slui
ten met een collega-docent: hij maakt de tentamens
voor haar studenten en Joyce kijkt de tentamens van
zijn studenten na.
In haar tijd bij de Rabobank had ze zichzelf min of meer
opgelegd om carrière te maken, maar dit idee heeft ze
inmiddels laten varen. Ze zit op haar plek en doet nu
iets wat ze écht leuk vindt. “En vanaf hier zie ik wel weer
verder,” licht ze toe. “Ik wil me wel graag verder ontwikkelen in mijn functie en in de toekomst interessante
nevenactiviteiten oppakken.” Vooralsnog is haar tijd
ook gevuld met twee opleidingen: een Master in Busi
ness Administration en Basiskwalificatie Didactische
Bekwaamheid (die alle docenten moeten behalen).
Die Master combineren met haar baan is vrij pittig.
Haar tip is om dit dan ook direct na je hbo-studie te
doen. En wat kan ze docenten-to-be meegeven die
nu geen docentenopleiding volgen? “Passie voor lesgeven is het allerbelangrijkst. Dan kom je er volgens
Joyce wel. “Oh, en gooi vooral niet je schoolboeken
weg, die komen altijd nog van pas!”
 Bo Dijkhof
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 KOEN DEN OUDEN (39)

Van bedrijfskundestudent
tot docent
Loopbaan

Na het succesvol behalen van de studie, is Koen be
gonnen als belastingadviseur bij EY. Daarna heeft hij
verschillende managementfuncties bekleed bij onder
andere een trustmaatschappij en bij een health & fit
nessconcern. Tegelijkertijd heeft Koen een IT-bedrijf
gehad met een aantal vrienden. “Tijdens deze jaren
heb ik veel geleerd en gedaan. Na tien jaar haalde ik
geen voldoening meer uit de commerciële wereld.”
Koen heeft toen besloten na een welverdiende
vakantie de overstap te maken naar het onderwijs.
Binnen twee weken stond hij al voor de klas op het
ROC Mondriaan Den Haag, waar hij de lessen Marke
ting, Bedrijfsadministratie, (Horeca-)recht, Algemene
en Bedrijfseconomie heeft gegeven. Tijdens zijn jaren
hier heeft hij een pedagogisch-didactische aanteke
ning moeten behalen om les te mogen geven. Na een
reorganisatie op het ROC Mondriaan besloot Koen
over te stappen naar een middelbare school. Op het
ISW heeft hij zelf de mavo en havo gevolgd en zijn
eigen vader heeft daar 25 jaar les gegeven, vandaar de
keuze voor het ISW. Om hier les te mogen geven moest
Koen wel een zij-instroomdeeltijdopleiding Algemene
Economie volgen op de Hogeschool Rotterdam.
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Bedrijfskunde in de praktijk

Koen

den Ouden is momenteel docent Economie
aan het ISW Vakcollege Hoge Woerd. In 1996 is Koen
gestart met de opleiding Bedrijfskunde MER op De
Haagse Hogeschool en is na enkele jaren ervaring
in het bedrijfsleven overgestapt naar het onderwijs.
“De glimlach op het gezicht van de leerlingen
wanneer zij een voldoende halen is onbetaalbaar.”
Studieverloop

De studie ging goed van start, de propedeuse werd
in het eerste jaar behaald. Helaas ondervond Koen
een kleine tegenslag in het tweede jaar; de ziekte van
Pfeiffer heeft ervoor gezorgd dat een jaar studiever
traging niet te vermijden was. Na goed overleg is het
tweede jaar overgedaan en heeft Koen de studie suc
cesvol afgemaakt. Tijdens de studie zijn er verschil
lende artikelen in de MER-krant verschenen, geschre
ven door Koen. Ook was hij nog lid van de MER-Cie en
secretaris van de opleidingscommissie.

Bij de opleiding Bedrijfskunde MER leer je verschillen
de competenties ontwikkelen. “Tijdens mijn huidige
baan kom ik veel tegen wat ik tijdens mijn studie heb
geleerd, zoals managen, administreren en plannen.”
Bij het ISW vinden ze het belangrijk dat de leerlingen
zichzelf ontwikkelen, tijdens de lessen is dit ook van
belang voor Koen.

Voldoening

Koen vertelde eerder al dat hij zijn geleerde compe
tenties graag wil overbrengen op de leerlingen. “Geld
is één ding, of zoals de reclame het mooi zegt, voor de
rest Eurocard/Mastercard, maar die glimlach op het
gezicht van die leerlingen, als hij of zij een voldoende
haalt, het snapt als je iets uitlegt en daardoor zijn of
haar diploma haalt, is onbetaalbaar.”
 Michelle Mouton/Joyce Olsthoorn

 ROLAND SOL (35)

Sol, 35 jaar oud,
alumnus van de opleiding
(Bedrijfskunde) MER is te
genwoordig werkzaam als
docent Economie op de
middelbare school Cals Col
lege IJsselstein. Voordat hij
de stap naar het onderwijs
maakte, heeft hij enige tijd
gewerkt in het bedrijfsleven.
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Ronald

MER-opleiding

Ronald begon in 1999 aan de MER-op
leiding: “Ik was goed in economie op de
middelbare school en zocht een opleiding
die daarbij aansloot. Ook was ik op zoek
naar een brede opleiding, ik zou gek worden als ik alleen maar bezig zou zijn met
accountancy,” legde hij uit toen ik vroeg
naar de reden toentertijd voor zijn keuze
voor MER. Naast het studeren was hij ook
veel in het zwembad te vinden. Hij speelde
met zijn waterpoloteam in de Champions
League en hij speelde in het Nederlands
team. Ronald over het combineren van
topsport en studeren: “Het feit dat ik een
paar keer verlenging nodig had voor mijn
propedeusetijd… Ja, ik was niet de meest
voorbeeldige student. Ik heb ook heel
veel gewerkt. Ik heb in totaal vijf jaar over
de studie gedaan, maar het was in principe best te combineren.” Dat hij tijdens
zijn studie door is gegaan met sporten op
zo’n hoog niveau, daar heeft hij nooit spijt
van gehad: “Het heeft mij namelijk ook
heel veel gebracht.”

Afgestudeerd en nu?

Nadat hij in 2004 was afgestudeerd ver
trok hij naar Amerika om daar waterpo
lotraining te geven aan een team van de
Universiteit van Californië. Terug in Neder
land begon hij met een traineeship van de
ABN Amro tot Preferred Banker. Na ander
half jaar verliet hij ABN Amro en tekende
hij een contract bij Logica. Eerst was hij
werkzaam als BPM (Business Analysis and
Business Process Modelling) Consultant
en later als Resource Manager.
Na ongeveer zeven jaar in het bedrijfs
leven werkzaam te zijn geweest, maakte
Ronald de stap naar het onderwijs: “Ik
vond wat ik toen deed simpelweg niet
meer leuk en ging op zoek naar wat anders. Ik had altijd veel plezier in het training geven aan kinderen en een logische
stap is dan die richting het onderwijs.”
Via zijn LinkedIn-profiel kwam hij uit bij
zijn voormalig jeugdbondscoach, nu di
recteur van het Cals College IJsselstein.
“Ik heb hem opgebeld met de vraag of hij

tijd had om een keer te praten over het
werken in het onderwijs en dat was geen
probleem. Toen is de bal gaan rollen,” al
dus Ronald.

Docent Economie

Meteen aan de slag als docent kon hij
echter niet: hij had een koppelopleiding
van één jaar nodig om de bevoegdheden
Algemene Economie en Bedrijfseco
nomie te halen om het vak Economie te
kunnen geven. Nu geeft hij les aan TL- en
havo-onderbouwklassen en dat bevalt
hem goed: “Leerlingen zijn grappig en
recht door zee, ik krijg af en toe bijzondere
verhalen te horen als ik voor de klas sta.
Daarnaast is het vak ook erg verrassend,
je hebt geen idee waar je in terecht komt.
Je kan de ene dag wel een rot-uur hebben
met een klas, maar de volgende dag is die
klas weer heel anders. Aan de ene kant
lastig, omdat je altijd scherp moet blijven,
aan de andere kant is dat juist ook wat mij
zo aanspreekt, dat je nooit weet wat de
dag brengt.”
En dat relativeert ook volgens Ronald,
want op het moment dat hij een rot-uur
achter de rug heeft gehad, gaat hij de
volgende dag de les in met de gedachte
dat het waarschijnlijk best wel meevalt.
En dat is volgens hem ook het voordeel
van docent: het zijn allemaal kortstondige
problemen.

Dat het voor de hand lag dat Ronald in het
onderwijs terecht zou komen, was echter
niet het geval: “Dat is wel een grappig
verhaal, ik had namelijk tot mijn laatste
jaar van de opleiding echt een hekel aan
presenteren, terwijl dat nu mijn baan is.”
Zolang je praat over wat je interessant
vindt en weet wat je wil vertellen, wordt
het echt veel leuker om te doen, conclu
deert Ronald.

De toekomst

Dat hij nog lang niet zijn eindstation
heeft bereikt binnen het onderwijs komt
duidelijk naar voren als ik hem vraag
naar zijn toekomstplannen: “Ik kan mijn
eerstegraads diploma halen, waardoor ik
ook havo en vwo bovenbouw kan lesgeven. Schoolleiding is ook een optie of les
geven op het mbo of hbo”. Het hbo heeft
overigens wel zijn voorkeur; het spreekt
hem meer aan om de moeilijkere inhoud
te bespreken en leerlingen daarmee te
helpen. De tijd zal het leren! En of Ronald
nog een tip heeft voor de Bedrijfskunde
MER-studenten van nu? Dat heeft hij ze
ker: bouw een netwerk op, dat kan je best
eens helpen als je op zoek bent naar een
baan.
 Romy Netelbeek
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 STAGE IN SINGAPORE

Online marketeer
in Singapore
Steeds meer studenten gaan op zoek naar een inter

nationale ervaring. Daarbij worden ook landen geko
zen die in eerste instantie niet zo voor de hand lijken
te liggen voor zo’n ervaring. Zo heeft Sarah van den
Goorbergh afgelopen studiejaar stage gelopen in
Singapore. Hieronder haar verhaal.
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Op dit moment zit ik in mijn vierde jaar van de oplei
ding Bedrijfskunde MER. In het derde jaar stond een
half jaar stage op het programma. Ik koos ervoor om
uit mijn comfortzone te stappen en een half jaar stage
te lopen in Singapore, zowel op logistiek als zakelijk
vlak één van de belangrijkste en veiligste steden ter
wereld.
Tijdens mijn verblijf in Singapore woonde ik samen
met zeven andere internationale meiden uit verschil
lende streken uit Azië die hier ook waren voor hun
studie of stage. Ik werd hier met open armen ontvan
gen en er werd meteen allerlei lokaal eten voor me
neergezet, dat voornamelijk bestaat uit rijst, rijst en
nog meer rijst. Mijn stage vond plaats bij VML Qais,
een digitale agency die de online marketing regelt
voor grote klanten als het Hilton, Sony, Pringles en
INSEAD.
Mijn eerste week op mijn stage was verschrikkelijk.
De mensen die ik had gesproken hadden het over een
cultuurschok, maar ik had altijd zoiets van: zolang ik
mijzelf blijf, heb ik daar vast geen last van. Maar het
tegendeel bewees zich. Alles gaat hier anders bin
nen het bedrijfsleven. De mensen hier leven voor
het werk, al hun energie is dan ook gefocust op hun
werk. Een praatje of een grapje tussen de werkuren
door kennen ze hier niet. Praten doen ze hier niet, alle
communicatie gaat via een chat. Zelfs een introductie
vond niet plaats. Naast deze cultuurverschillen spre
ken ze hier ook geen Nederlands en was al het werk
dat ik deed in het Engels.

Door mijn eerste week kreeg ik dus aardig wat heim
wee naar huis en een cultuurschok. Ik heb mezelf wel
honderd keer afgevraagd waarom ik hiervoor heb
gekozen en niet gewoon voor Nederland. Uiteindelijk
ben ik aardig gewend geraakt aan het drukke
bedrijfsleven in Singapore en kan ik met trots vertel
len dat ik een van die keihard werkende personen
ben geworden. Ik heb veel respect gekregen voor
de harde werkers hier, want zwaar is het soms zeker.
Ze gaven mij ontzettend veel verantwoordelijkheden
en gingen ervan uit dat ik alles al kon en wist. Ik had
een eigen project voor Forever 21. Ik moest voor dat
bedrijf een levensgrote Photo-booth regelen midden
in de stad, dus ik ben druk in de weer geweest en aan
het bellen geweest met verschillende bedrijven.
Daarnaast liep er ook een aantal andere projecten
waar ik met twee anderen op zat. Dat was voor de
site van het Hilton. Het is een site waar alle deals van
het Hilton voor heel Azië te vinden zijn. Deze site heb
ik samen met de twee collega’s helemaal in elkaar
gezet voor het Hilton. Vervolgens had ik de taak om
elke week de online marketing voor het Hilton bij te
houden. Dit vroeg om een sterke samenwerking tus
sen mij en het Hilton. Deze taken kun je niet zien als
een tentamen waar je fouten in mag maken en alsnog
een voldoende kan behalen. Alles moet volledig klop
pen, fouten kennen ze niet in Singapore. Ik ben naast
dit project ook bezig geweest voor de websites van
SONY, Pringles en INSEAD. Het werk, de projecten
en de instelling van mijn stagebedrijf waren dus
supergaaf en heel goed voor mijn ervaring. Het vroeg
ontzettend veel energie, maar ik heb voor mijn gevoel
zoveel meer geleerd hier dan in de afgelopen drie jaar
op mijn studie.
Genoeg over werk.. Nu de leuke dingen! Wat is Singa
pore een gaaf land zeg! Zo modern, vertrouwd, veilig
maar ook zo schoon en mooi. Als je ooit de kans hebt
gehad om in Singapore te wonen, weet je als geen
ander dat het nog niet gedaan is met de wereld. Dat
er nog plaatsen bestaan waar alles goed geregeld is
en waar je midden in de nacht nog alleen op pad kan
zonder je onveilig te voelen. Tussen alle wolkenkrab
bers door zie je de geweldig mooie groene natuur
van Singapore. Singapore is als een sprookje. Elke
dag opnieuw voelde ik mij als Alice in Wonderland.
De prijzen in Singapore daarentegen zijn eerder een
nachtmerrie. Het is ontzettend duur. Voor een biertje
of een wijntje betaal je hier omgerekend zo’n 10 euro.
Gelukkig hebben ze hier dan wel een andere leuke
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regel, dat op woensdag alle drankjes en clubs gratis
zijn voor vrouwen. Een sociaal leven bouw je hier ont
zettend snel op, er zijn veel studenten die in het zelfde
schuitje zitten. Naast dat Singapore zelf ontzettend
mooi is, heb je vanaf Singapore ook de mogelijkheid
om voor lage prijsjes Zuid-Azië te ontdekken. Ik ben
naar Phuket en Phi Phi geweest in Thailand voor een
weekend. Daarnaast stond Maleisië al op de planning
en heb ik na mijn stage een rondreis gemaakt door de
Filipijnen, Vietnam, Thailand en Indonesië.
Als je ooit de kans krijgt om ervaring op te doen in het
buitenland raad ik dat zeker aan. Naast dat ik een goe

de ervaring heb opgedaan en ontzettend veel heb ge
leerd van het harde bedrijfsleven hier, leerde ik elke
week weer nieuwe mensen kennen uit verschillende
culturen en zag ik zulke mooie plekken die ik nooit had
willen ruilen voor een stage in Nederland. Door mijn
ervaring hier ben ik alles veel meer gaan waarderen.
Iedereen moet blij zijn met de lieve familie en vrienden
die je om je heen hebt en bij wie je op elk moment van
de dag terecht kan. Ik heb zoveel mooie dingen mo
gen zien en meemaken. Ik ben erg dankbaar dat ik de
mogelijkheid heb gehad om dit avontuur aan te gaan.
 Sarah van den Goorbergh

 INTERVIEW BRENDA VAN DER HURK (43)

“Als je eenmaal gaat werken krijg je pas
door hoe fijn je studententijd eigenlijk was”.
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Trainingen

geven combineren met je passie.
Brenda van der Hurk heeft daar haar werk van ge
maakt. Samen met haar compagnon geeft Brenda
trainingen op het gebied van communicatie door
middel van drums.
Wie is Brenda?

Brenda van der Hurk is 43 jaar oud. Samen met haar
compagnon Eveline Zuketto heeft zij haar eigen be
drijf BEsuccesvol. BEsuccesvol geeft communica
tietrainingen aan groepen en individuen door middel
van een unieke methode: er wordt namelijk gebruik
gemaakt van drums. BEsuccesvol is het enige bedrijf
in Nederland dat dit concept hanteert. Daarnaast
geeft Brenda ook trainingen als freelancer, maar haar
focus ligt vooral op BEsuccesvol.
Brenda woont samen met haar partner in Rijswijk en is
de trotse moeder van twee zoons van respectievelijk
negen en elf jaar oud. Naast haar werk wordt Brenda
blij van sporten; zo geeft zij sportlessen bij Sportcity
in Den Haag. Ook houdt Brenda van lekker op vakan
tie gaan.

Hoe verliep de schoolcarrière van Brenda?

Voor Brenda begon aan de MER ging zij naar de MTS,
waar zij de opleiding voor Mode & Kleding deed. Daar
voor zat Brenda op het lager beroepsonderwijs, wat
tegenwoordig het vmbo is. Brenda vertelt: “Ik was
eigenlijk geen studiebol vroeger. Ik vond school niet
zo belangrijk.” Omdat Brenda een creatieve opleiding
deed, heeft zij bij de LOI een paar certificaten moeten
behalen om door te kunnen stromen naar het hbo. Dit
deed ze in haar stagejaar als zelfstudie.

In 1993 is Brenda begonnen aan de MER. Brenda had
gekozen voor de MER omdat zij graag een brede oplei
ding wilde doen. Ze wist namelijk nog niet wat ze wilde
doen na de MER. “Ik had natuurlijk al de modevakschool
gedaan. Ik wilde een hogere opleiding die mij zoveel
mogelijk kansen bood zonder dat ik al een richting op
ging. Bij een andere opleiding zoals Bedrijfseconomie
had ik het gevoel dat dit wel het geval was. Ik wilde
graag een algemene managementopleiding.”
Brenda heeft de opleiding ervaren als een hele leuke
tijd in haar leven. “Ik heb nog op de oude locaties
gezeten. De locaties zaten toen door heel Den Haag
verspreid. Dan pendelden we heen en weer tussen de
locaties. In die tijd heb ik ook een hoop geklaverjast,
voor de lessen, tussen de lessen en soms ook tijdens
de lessen.” Brenda heeft de opleiding in vier jaar afge
rond. Dat was ook haar wens, omdat zij al een vierjarige
opleiding had gedaan vóór de MER.
Wat Brenda het meeste is bijgebleven zijn de docenten
waar haar klas een hele goede klik mee had. Ze kijkt
met een goed gevoel terug op het plezier dat zij en
klasgenoten hadden terwijl iedereen toch bezig was
met zichzelf ontwikkelen, maar ook op projecten en
extra opdrachten waarmee je jezelf kon onderschei
den van studiegenoten.


In het derde jaar ging Brenda vijf maanden met een
uitwisselingsprogramma naar Polen samen met nog
negen jongens van de heao (de vroegere verzamel
naam voor alle economische opleidingen). Ze heeft
daar vijf maanden in tweetallen gewerkt bij een bedrijf.
Een voordeel voor Brenda was dat ze bij ditzelfde be
drijf ook haar scriptie kon schrijven. “In het vierde jaar
had ik eigenlijk mijn scriptie al af. Hierdoor was ik vrij
snel klaar in het vierde jaar.”

Wat is Brenda gaan doen na de opleiding?

Toen Brenda was afgestudeerd in 1997 kon zij vrijwel
meteen gaan werken bij de ABN AMRO. “In mei had
ik mijn laatste tentamens en in juni begon ik bij ABN
AMRO.” Door een project dat Brenda deed voor school
kwam ze in gesprek met ABN AMRO. Zij waren erg ge
ïnteresseerd in Brenda en vroegen haar of ze wilde sol
liciteren. “Ik voelde mij natuurlijk hartstikke gevleid. Ik
ben gaan solliciteren en eigenlijk na het eerste gesprek
was ik al aangenomen. Ik kon toen ervoor kiezen om in
september of in juni te starten en natuurlijk wilde ik dat
zo snel mogelijk. Een baan vinden was dus eigenlijk niet
heel moeilijk voor mij.” In juni begon Brenda met haar
traineeship bij ABN AMRO.
Door de nevenactiviteiten, zoals trainingen geven, col
lega’s begeleiden en communicatietrainingen geven bij
ABN AMRO kwam Brenda erachter dat zij dat werk wel
erg leuk vond. Zoals Brenda zelf zegt: “Het was voor
mij altijd een extra taak en nu wilde ik er mijn hoofdtaak
van maken.” Na dertien jaar leidde dat tot een radicaal
besluit: “Toen dacht ik: eigenlijk vind ik het zo leuk om
anderen te helpen met hun ontwikkeling in hun rol en
het verbeteren van communicatie naar bijvoorbeeld
klanten en collega’s toe dat ik dat eigenlijk alleen maar
wil doen. Bij ABN AMRO hadden zij geen functie, want zij
huurden allemaal externe mensen in. Dus ik moest wel
extern gaan werken als ik dit beroep wilde uitoefenen. ”
Weggaan bij ABN AMRO vond Brenda geen lastige stap.
Ze kwam namelijk in een reorganisatie terecht en met
een afwikkelingsregeling kon zij vertrekken. Dit was
eind 2009, begin 2010. Na haar vertrek heeft Brenda
eerst een tussenjaar genomen. Ze had een jong gezin
en wilde eerst nog een paar opleidingen volgen. Begin
2011 is Brenda rustig gaan opbouwen door te gaan wer
ken bij een trainingsbureau en nog wat later is ze haar
eigen bedrijf gestart met haar compagnon Eveline.

Wat doet Brenda tegenwoordig?

Toen Brenda met haar compagnon Eveline het bedrijf
BEsuccesvol oprichtte, gingen de trainingen eigenlijk
over het terugvinden van je passie in je leven. Voor veel
mensen wordt namelijk tussen hun vijfendertigste en
veertigste levensjaar genieten het hoofddoel van hun
leven en staat hun carrière op de tweede plaats. Som
migen vinden het echter lastig om uit de carrièreflow
te komen en iets te vinden waar zij echt gelukkig van
worden. “Dit programma was erg leuk om te doen en
daarnaast ook erg succesvol. Alleen was er toen ook
de economische crisis. Het was daarom lastig om de
trainingen vol te krijgen, want niet veel mensen hadden hier geld voor over. Na een jaar hadden Eveline
en ik besloten om ons meer op het bedrijfsleven te focussen, want daar zagen wij betere kansen voor ons.

Maar er zijn al heel veel trainers in deze branche, dus
wij hebben heel lang nagedacht over waarmee wij ons
wilden onderscheiden.”
Dit gebeurde nadat Brenda en haar compagnon te
gast waren bij het DELaMar theater, bij een beurs voor
bedrijven. Zij stonden daar om hun trainingen te pro
moten. Na de beurs was er een optreden in De Grote
Zaal van Slagerij van Kampen. Omdat het optreden
niet was uitverkocht vroeg het management van het
theater of Brenda en Eveline het leuk zouden vinden
om te blijven. Brenda en Eveline besloten te blijven. Na
het optreden kwamen zij stuiterend met een idee naar
buiten. Zij wilden drums gaan gebruiken bij de trainin
gen. Na wat research vonden zij een geschikte plek
voor drumlessen. Deze lessen werden gegeven door
een van de leden van Slagerij van Kampen. In 2012
zijn zij begonnen met het drummen. Langzamerhand
tijdens de lessen kwamen Brenda en Eveline erachter
dat er tijdens het drummen goed gecommuniceerd
moet worden. Anders speel je niet dezelfde ritmes.
“Soms hadden wij bijvoorbeeld een nieuw ritme geleerd, maar dan hadden we de stokken verkeerd vast
waardoor het ineens niet lekker liep. Leren drummen
is dus eigenlijk hetzelfde als nieuw gedrag aanwennen. Dat voelt in het begin ook niet helemaal lekker.”
Brenda en Eveline zagen heel veel parallellen tus
sen drummen en communiceren. Daarom hadden zij
bedacht dit te combineren met de trainingen die zij
geven. “Nu als wij communicatietrainingen geven aan
bedrijven laten wij de groep oefeningen doen met de
drums.” Vóór het drummen speelde Brenda echter
geen instrument, dus toen zij met het idee kwam sa
men met Eveline moesten zij allebei leren drummen.
Tegenwoordig geven Brenda en Eveline ook
drumworkshops aan bedrijven. Op de website
www.besuccesvol.nl staat meer informatie over de
workshops en trainingen. De taken van Brenda en
Eveline zijn niet heel erg verdeeld. De meeste beslui
ten nemen ze samen of gaan in onderling overleg. Het
leukste aan haar baan vindt Brenda het geven van
drumworkshops. “Het geeft zo’n enorme kick om je
eigen passie en het leren over communicatie te combineren met een groep mensen die ook helemaal enthousiast zijn. Je staat dan voor een groep en je ziet
de mensen blij zijn. Je ziet dat zij die kick krijgen die jij
ook hebt. Of als mensen na afloop naar je toe komen
om te vertellen hoe leuk zij het wel niet vonden.”

Welke tip geeft Brenda aan studenten?

De gouden tip die Brenda meegeeft aan studenten is
om te genieten. “Als je eenmaal gaat werken krijg je
pas door hoe fijn je studententijd eigenlijk was. Je was
flexibel en had veel vrije tijd. Natuurlijk moest je studeren, maar dat waren een paar pieken per jaar. Dus werk
hard, maar geniet ook van die tijd. Als het niet helemaal
gaat zoals gepland, doe er dan maar een jaartje extra
over, maar geniet wel van die tijd. Natuurlijk moet je wel
werken, maar het is zo’n leuke tijd dus geniet ervan!”
 Fabienne Berkhout
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 STUDEREN IN ZWEDEN

Op avontuur in Zweden:
van oppassen voor elanden tot
studeren onder het Noorderlicht.
Met

de komst van de bachelor-masterstructuur
sluiten internationale opleidingen in het hoger
onderwijs beter op elkaar aan en is het een stuk
makkelijker geworden om een master naar keuze
in het buitenland te volgen. Hieronder het verhaal
van Marc Noël de Wild, die na de voltooiing van zijn
bachelor BKM de koffers heeft gepakt om zijn master
in Zweden te gaan doen.
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Het is alweer ruim twee jaar geleden dat ik de oplei
ding BKM op De Haagse Hogeschool heb afgesloten.
Ik heb hierna een jaar in de marketing gewerkt om
meer werkervaring op te doen en flink te sparen, ver
volgens ben ik me op het noorden gaan richten voor
een masteropleiding. Vooral Zweden en Denemarken
vond ik interessant, puur op gevoel, want beide lan
den kende ik nog niet goed. In eerste instantie wilde
ik Wind Power Project Management (WPPM) studeren
aan Campus Gotland van Uppsala University. De stu
die sprak me heel erg aan: de combinatie van project
management met techniek en de voorbereiding op
werk in een sector die de wereld goeds brengt. Het
bleek echter niet eenvoudig om Uppsala University
binnen te komen. Volgens de universiteit zou een
aanmelding voor het volgende jaar wel opnieuw ge
ëvalueerd worden en zouden er kansen zijn wanneer
ik op een ander instituut binnen Zweden in het eerste
semester 30 studiepunten op MSc-niveau zou halen.


Umeå, een reis naar het noorden

Zodoende kwam ik terecht in Umeå, waar ik mij op
basis van de syllabus/courses had ingeschreven,
zonder enig benul te hebben hoe dicht Umeå tegen
de poolcirkel aan ligt ;-) Afijn, mijn oldtimer motorfiets
opgeknapt, hele hebben en houwen erop geladen en
op reis gegaan naar het verre noorden voor een oplei
ding in Business Development and Internationalization.

De sprong van hbo naar wo

De druk stond er gelijk op, want de WPPM-studie
zou me alleen binnenlaten als ik de eerste 30 ECTS
binnen het semester zou halen. Ik kon me geen en
kele herkansing veroorloven en de cijfers moesten
bij voorkeur hoog zijn. Net als in Nederland bevat
ten de vakken in Zweden veel groepswerk. Dat hielp
toch wel enorm, doordat je elkaar automatisch naar
een hoger niveau tilt qua academisch denken en het
analyseren van de vele wetenschappenlijke artikelen.
Daarbij merkte ik hoe groot de sprong was van een
bachelor in eigen taal naar een master in het Engels.
De hoeveelheid lectures was beperkt. Er hing dus
veel van af hoe goed de studenten zelf de benodigde
wetenschappelijke artikelen analyseren, artikelen die
in bijna elke zin woorden bevatten waarvan ik zowel in
het Engels als in het Nederlands nog nooit gehoord
had. De oplossing was zoveel mogelijk met mede
studenten samenkomen en de artikelen per alinea in
groepen te bespreken.
Een voordeel in Zweden is het lineaire systeem van
courses, waarbij op mijn opleiding in Umeå elke
course 7,5 ECTS waard is en de volgende course pas
start wanneer de voorgaande course is afgerond.
Elke course duurt een maand. Je kunt je dus volledig
focussen op één onderwerp, waar je met de parallel
lopende vakken in Nederland de aandacht per vak
moet verdelen. Ik ben er nog niet over uit welk sys
teem beter is, maar met mijn achterstand in weten
schappelijk analyserend vermogen en academisch
Engels hielp dit lineaire systeem mij enorm. Mijn eer
ste tentamen haalde ik kantje-boord, omgerekend
een 5,5. Onvoldoendes compenseren is overigens
niet mogelijk, dus met een 5,4 voor het tentamen zou
ik voor de gehele course gefaald hebben. Gelukkig
haalde ik het uiteindelijke cijfer met een 9 als resul
taat in groepswerk aardig op.

Onverwachte hulp

In oktober had ik nog steeds erg veel moeite met de
stof, zowel het leerniveau als het niveau Engels waren
me nog te hoog gegrepen. De middag voor het uitein
delijke tentamen was ik nog ten einde raad. Tijdens
het leren merkte ik ‘s avonds een groene glinstering
op in het raam, het Noorderlicht! Ik had al wel een paar
keer een lichte gloed gezien, maar deze avond leek de
hele hemel in een groen-blauwe jurk te dansen. Het
was een geweldige ervaring en zo hypnotiserend dat
alle stress als sneeuw voor de zon verdween. Na een
uur buiten dook ik weer terug in de leerstof in volle
ontspanning en de kwartjes vielen meteen, het ten
tamen verliep probleemloos en de cijfers in de opvol
gende modules waren zelfs uitmuntend.

Winter rond de Poolcirkel

Tijd vinden om te studeren was ook geen groot pro
bleem, met buitentemperaturen tegen de - 30º Celcius
en de korte winterdagen, waarin zonsopkomst naad
loos overging in zonsondergang. En juist dát bracht
iedereen ook wel samen, omdat we de zon met z’n al
len misten, misten we hem eigenlijk niet zo. Het droeg
bij aan veel sociale avonden: bijna altijd kookten we ‘s
avonds samen en wekelijks speelden we zelfs indoor
beachvolleybal in een met zand gevulde zaal en de
woensdagavond werd de vaste bordspelavond. Ook
werden de dagen in januari langer en de winterland
schappen mooier en indrukwekkender, dus het BBQseizoen kon beginnen.

’t Zit erop, maar we gaan door!

In de vierde module nog een gaaf en succesvol pro
ject met een bedrijf gedaan, gevolgd door een tech
nische keuzemodule in productinnovatie en dan de
scriptie! En zo gaat het jaar snel, inmiddels alweer
mijn scriptie ingeleverd en verdedigd.
Het was zowel academisch als sociaal een erg bijzon
der jaar. Ik kan het bijna niet geloven dat het er alweer
op zit. Gelukkig ben ik nog niet klaar in Zweden, Up
psala heeft me toegelaten, (Yessss) dus ik studeer nu
Wind Energie aan Uppsala’s Gotland Campus in Visby.
Overigens heb ik nog in oktober en december 2015
contact gehad met mevrouw Van Asseldonk en de
heer Eigenraam over lesstof die ik in projecten kon
toepassen. Leuk om te ervaren dat de BKM-docenten
nog tijd vrijmaken om een oud-student te helpen. En
voor iedere BKM-student die nog niet in het buiten
land gestudeerd heeft en kans heeft op bijvoorbeeld
een Erasmus-uitwisseling, een mega-aanrader! Je
leert er sociaal en academisch veel van en je maakt
gegarandeerd gave ervaringen mee met vrienden
vanuit de hele wereld. Of je nu naar Zweden wilt of een
ander land in gedachten hebt, gewoon gaan!
Vriendelijkste groeten uit Uppsala,
 Marc Noël de Wild
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 OPLEIDINGSCOMMISSIE

DE OPLEIDINGSCOMMISSIE:
DE COMMISSIE VOOR EN DOOR
STUDENTEN.
vaardighedenboekje, dat aan het begin van dit
studiejaar aan alle eerstejaars is uitgereikt. Hierin
staan handige formats die te gebruiken zijn bij het
schrijven van bijvoorbeeld een plan van aanpak, no
tulen of een onderzoeksrapport. Door ons advies zijn
er meer lesuren beschikbaar gesteld voor financiële
vakken van het eerste jaar. Tevens kan je op de derde
etage ter hoogte van SL. 3.02 een overzicht zien van
alle activiteiten waar de OC zich mee bezighoudt. Dus
ben je geïnteresseerd in de actuele agenda-/actie
punten van de OC, this is the place to be!
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Boven van links naar rechts: Maarten Haverkamp, Mike Deijs, Fabienne
Berkhout, Carlo Muis, Fien Post, Ellen Haasnoot, Sybren Pool
Onder van links naar rechts: Gaby Bos, Robin Lindeboom, Lisa Brant

Misschien

heb je weleens gehoord / gemerkt dat
er veranderingen zijn aangebracht in je opleiding.
De opleidingscommissie (OC) heeft hier mogelijk een
grote bijdrage aan geleverd.
Om te beginnen zal ik uitleggen wat de OC nu voor
jullie als studenten kan betekenen. De OC heeft vier
primaire doelen:
• advies uitbrengen over de onderwijs- en examen
regeling alvorens de faculteitsdirecteur de rege
ling vaststelt;
• het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren
van de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
• advies uitbrengen over de Kritische Reflectie en
eventuele herstelplannen van de opleiding in het
kader van de accreditatie;
• het desgevraagd of uit eigen beweging advies
uitbrengen aan de faculteitsdirecteur en de facul
teitsraad over alle andere aangelegenheden be
treffende het onderwijs in de opleiding.
Door het nastreven van onze doelen hebben wij
het afgelopen jaar als OC kwesties in het onderwijs
veranderd, waardoor de kwaliteit van het onderwijs
gewaarborgd blijft en verbeterd is. Zo hebben we
initiatief genomen voor het maken van een algemene-

Mocht je interesse hebben in de activiteiten van de
OC, dan heten we je van harte welkom bij een verga
dering. Daarnaast organiseren we jaarlijks een open
vergadering, waarover tegen die tijd op intranet een
melding wordt geplaatst. Tijdens deze open verga
dering krijg je de kans om in debat te gaan met het
managementteam van onze opleiding en jouw verbe
terpunten naar voren te brengen.
Naast dat jij iets voor de OC kan betekenen, kan de OC
ook iets voor jou betekenen. Voor een lidmaatschap
bij de OC krijg je drie ECTS/Studiepunten voor één
zittingsjaar. In uren uitgedrukt zijn dit 84 uren voor
een zittingsjaar. Een zittingsjaar is van februari tot en
met januari (voor docenten is dit van september tot en
met augustus). Het is zeer goed te combineren met
de studie en naschoolse activiteiten. Naast dat het
drie studiepunten oplevert, is het ook een unieke toe
voeging aan je CV. Veel bedrijven zien lidmaatschap
in dergelijke commissies als een bewijs van betrok
kenheid, gedrevenheid en ambitie. Als je jezelf wilt
onderscheiden tegenover je medestudenten is de OC
een mooi begin.

Wat wij van jou verwachten?

Wij verwachten dat je betrokken bent bij je opleiding,
streeft naar verbetering en doelgericht in samenwer
kingsverband te werk kan gaan. Daarnaast is belang
rijk dat je professioneel leert om te gaan met docen
ten en met het managementteam.
Wil je meer weten over de Opleidingscommissie en
haar bezigheden, of heb je een onderwerp dat getac
keld moet worden, mail dan naar oc-bkm@hhs.nl of
spreek gerust één van onze commissieleden aan.
 Robin Lindeboom

 CUM LAUDE

Drie studenten behalen
hun ‘P’ cum laude
Fien, Romy en Alette vertellen over hun eerste studiejaar BKM
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Fien Post, Romy Netelbeek en Alette Tangenberg behaalden vorig studiejaar, net

als veel andere studenten, hun propedeuse. De drie inmiddels 2e-jaars studenten
deden dit echter niet zomaar, maar behaalden hun ‘P’ cum laude. Dat betekent dat
zij voor alle officiële toetsen minimaal een 7 haalden, maar een gemiddeld cijfer
hadden dat boven de 8,0 lag. Alette haalde met een gemiddelde van 8,71 zelfs het
allerhoogste cijfer ooit in de geschiedenis van de opleiding Bedrijfskunde MER.
Een interview met deze drie uitblinkende studenten.

Van links naar rechts: Alette Tangenberg, Romy Netelbeek, Fien Post

Even voorstellen

Fien Post: “Ik ben Fien Post, 20 jaar oud en kom
uit Reeuwijk (vlakbij Gouda). Ik voetbal drie keer
in de week en werk daarnaast ontzettend veel. Ik
heb een bijbaan bij Nationale Nederlanden en ik
doe extra schoonmaakwerk.”
Romy Netelbeek: “Mijn naam is Romy Netel-

beek, 20 jaar en ik woon inmiddels op kamers in
Leiden. Ik ben lid van studentenvereniging Augustinus en in mijn spaarzame vrije tijd fitness ik
graag. Ik werk in de horeca via een uitzendbureau
en daardoor werk ik iedere keer ergens anders. Ik
werk op bruiloften, op evenementen en een paar
weken terug werkte ik op het Amsterdam Dance
Event.”

Alette Tangenberg: “Ik ben Alette Tangenberg,
22 jaar oud en ik woon in Lisse. Een klein dorp,
maar erg bekend door de Keukenhof. In mijn vrije
tijd vind ik het leuk om te gaan surfen, hardlopen,
zwemmen en leuke dingen te doen met vrienden.
Ik werk 2 á 3 dagen in de week bij restaurant ‘De
vier seizoenen’.”
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De drie dames hebben gemeen dat zij alle drie gekozen
hebben voor het hbo, terwijl universiteit ook een optie
was. Fien, Romy en Alette rondden alle drie hun vwoopleiding af, maar kozen bewust voor het praktische
hbo. “Ik had een beter gevoel bij het hbo,” zegt Fien.
Romy koos na een korte periode op de Universiteit
Leiden ook voor De Haagse Hogeschool. “De onderwijsvorm van de universiteit past niet bij mij. Ik miste
de link die wordt gelegd naar de praktijk,” aldus Romy.
Alette studeerde een jaar op de Hogeschool van
Amsterdam, maar de studie Sociaal Juridische
Dienstverlening sloot niet aan op haar verwachtingen.
“Halverwege het jaar merkte ik dat dit geen studie voor
mij was. Ik heb wel mijn eerste studiejaar afgemaakt
en mijn resultaten waren zo goed dat ik ook daar mijn
propedeuse cum laude heb behaald.”
De aansluiting met de zakenwereld, die er bij haar
vorige studie juist niet was, was voor Alette de reden
te stoppen met haar studie. “Na een paar proefstudeerdagen bij Bedrijfskunde MER, Facility Management en HRM wist ik dat het BKM moest gaan worden.
Deze studie is breed en biedt eigenlijk alles wat ik
leuk vind,” zegt Alette, waar Fien en Romy het mee
eens zijn. “Alle drie de onderdelen vind ik interessant.
Het is een goede basis en je kunt je later in je studie
specialiseren op een bepaald gebied,” aldus Fien, die
enigszins ongebruikelijk al vanaf het begin extra vak
ken volgt. “Ik ben nu al bezig met het versnellen door
middel van het volgen van ouderejaars vakken en een
keuzemodule,” zegt Fien. Romy koos ook bewust voor
BKM vanwege het brede aspect van Bedrijfskunde.
“Als ik alleen met accountancy bezig zou zijn, zou ik me
al snel vervelen. Ik merk dat ik heel goed ben in veel
kleine dingen.”

Voor alle drie was het cum laude behalen van de pro
pedeuse geen doel vooraf, maar werd het een doel
op het moment dat het goed ging. “De eerste periode
ging heel erg goed en toen de tweede periode óók
goed ging heb ik Nederlands, waar ik een 6,9 voor
had gehaald, herkanst. Meneer De Poorter heeft me
daar eigenlijk op gewezen,” aldus Fien. Ook Romy had
zichzelf geen doel gesteld. “Pas aan het einde van
blok 2 zei meneer De Poorter dat ik mijn ‘P’ weleens
cum laude kon gaan halen. Het ging allemaal wel heel
makkelijk en dus was het fijn om weer een doel te hebben,” zegt Romy. Alette, die haar ‘P’ behaalde met een
gemiddelde van een 8,71 kreeg bij BKM zelfs voor het
eerst in haar leven economische vakken. “Ik volgde
op de middelbare school het profiel Natuur & Gezondheid en daardoor had ik een aardige achterstand op
het gebied van de economische vakken,” aldus Alette,
die net als Fien en Romy door meneer De Poorter werd
geattendeerd op de mogelijkheid. “Na mijn resultaten
voor blok 1 dacht ik: “Zo, dat zou wel vet zijn, maar is
het haalbaar? Na mijn goede cijfers van blok 2 zag ik in
dat het ineens wel haalbaar zou kunnen zijn. Toen ben
ik ervoor gegaan.”
Het klinkt als een ongelooflijke klus om je propedeuse
met zulke goede cijfers te behalen, maar voor Fien,
Romy en Alette bleek het een peulenschil. “Ik vond
het allemaal vrij soepel gaan,” zegt Fien koeltjes. “Het
behalen van goede cijfers kostte me soms minder
moeite dan het behouden van mijn motivatie,” aldus
Romy. Ook Alette vond het, ondanks haar achterstand
op het gebied van economische vakken, niet heel
moeilijk. “Eerlijk gezegd was het niet heel lastig,” zegt
ze zelfs een beetje verontschuldigend. “Ik leer altijd
goed als de tentamenweek eraan komt, maar ik was
het afgelopen jaar zeker niet 24/7 met mijn studie bezig. Ik ben erg sociaal, heb een bijbaan en ik vind sporten erg leuk, dus ik deed (en doe) nog een hoop andere
dingen naast mijn studie.” Ook Fien sloot zich niet in
haar kamer op om alleen maar met haar studie bezig
te zijn. “Ik ben net zoveel blijven werken en voetballen.
Vaak was ik vanwege de hertentamenweek een week
vrij en kon ik veel leren en mezelf écht focussen,” zegt
Fien. Voor Romy is het jaar voorbij gevlogen. “Het ging
me heel erg makkelijk af, maar dat was ook omdat ik
de studie zo ontzettend leuk vind. Als ik iets leuk vind,
dan weet en onthoud ik het vaak meteen. Als dat niet
het geval is, pas dan kost het me veel moeite.”
Fien, die haar ‘P’ behaalde met een gemiddelde van
8,13 heeft een goede tip voor de huidige en toekom
stige eerstejaars om ook cum laude te slagen. “Houd
vanaf het begin alles goed bij, dat scheelt een hoop.
Zorg dat je niet alles op het laatste moment hoeft te
doen. Dat scheelt echt een heleboel,“ aldus Fien.
“Het helpt heel erg als je elkaar kan motiveren tot het
behalen van goede resultaten,” vult Alette aan. “Fien
en ik hadden halverwege het jaar hetzelfde doel en
samen ergens voor gaan is makkelijker dan in je eentje.” Daarmee geeft Alette onbedoeld een tip voor de
eerstejaars: “Probeer elkaar te motiveren en uit te
dagen, dat zorgt echt voor leuke resultaten.” Romy,
die haar ‘P’ behaalde met een gemiddelde van 8,03

richt zich wat meer op de intrinsieke motivatie van de
student zelf. “Je moet het vooral zelf heel erg graag
willen. Als je er zelf niet achter staat, dan gaat het je
ook niet lukken. Als je denkt dat je het kan, moet je er
vooral voor gaan, maar je moet wel realistisch blijven,”
aldus Romy, die ook denkt aan de studenten die het
niet zullen redden om hun ‘P’ cum laude te behalen.
“Vraag een tutor aan als je ergens moeite mee hebt,
dat kan je echt helpen. Ga ook naar je studieloopbaanbegeleider als je ergens mee zit, daar zijn ze voor.”
Het is duidelijk dat deze prestatie uitzonderlijk is, maar
heeft het ook voordelen voor de toekomst? De drie
studenten zijn daarover verdeeld. Volgens Romy is dat
niet het geval. “Het is mooi voor nu en het staat leuk
op LinkedIn, maar het gaat ook om de dingen die je
daarnaast doet,” zegt Romy. “En je moet natuurlijk ook
gewoon je studie nog behalen,” zegt ze realistisch.
Volgens Fien zou het weleens van pas kunnen komen
in de toekomst. “Het zou een voordeel kunnen zijn. Op
sommige punten kan het weleens doorslaggevend
zijn.” Alette voegt daaraan toe dat je in ieder geval een
gemotiveerde student bent wanneer je zulke goede
resultaten haalt. “Ik denk daarom dat het wel een
voordeel kan zijn. Het onderscheidt je van andere afgestudeerde BKM’ers. Daarnaast is het al mijn tweede
propedeuse die ik cum laude heb behaald.”
Onderscheiden is een woord dat je vaak hoort bij de
opleiding Bedrijfskunde MER. Daar is binnen de studie
veel ruimte voor en uiteraard maken Fien, Romy en
Alette daar gebruik van. Alle drie volgen ze de Talent
minor, een minor voor studenten met bovengemid
delde studieresultaten, maar dat is niet het enige. “Ik
ben eindredacteur van de BKM-nieuwsbrief en ik geef
tutoring, maar dat is een verplicht onderdeel van de
Talentminor,” aldus Alette. Fien volgt niet alleen de
Talentminor, maar is sinds 2016 ook lid geworden van
de Opleidingscommissie van de opleiding BKM en dat
is niet het enige. ”Ik ben ook lid van de Business Club
en dit jaar word ik student-assistent,” zegt ze trots.
Romy is net als Fien en Alette ontzettend enthousiast
over de minor. “In de Talentminor creëer je echt zelf
iets. Een voorbeeld is het vak Bedrijfskunde, waar
je een case van een bedrijf met een probleem moet
oplossen,” aldus Romy, die zich op meerdere vlakken
onderscheidt van andere studenten. “Ik schrijf onder
andere voor de nieuwsbrief, ik ben lid van de Business
Club en ik ga het introductiekamp van 2017 medeorganiseren.” Voor Romy houdt het in Den Haag niet op,
want ook in Leiden neemt ze diverse taken op zich.
“Bij studentenvereniging Augustinus in Leiden ben ik
lid van verschillende commissies.”
Eén vraag blijft natuurlijk hangen als het over cum
laude gaat en dat is het cum laude afstuderen. Is dat
voor Fien, Romy en Alette nu ook een doel geworden?
“Ik heb er wel over nagedacht, maar dat ligt er echt
aan hoe het nu gaat,” aldus Fien. “Ik vind het wel belangrijk om een hoog gemiddelde te hebben, maar het
is niet per se een doel. Als ik goede cijfers haal, komt
dat doel waarschijnlijk vanzelf weer.” Romy kijkt rea
listisch naar de situatie en beseft dat ze in het tweede

en derde jaar ook afhankelijk is van andere studenten.
“Tot nu toe heb ik veel projecten gehad waarbij ik zelf
veel in de hand had. Het is zeker niet mijn doel, maar
het zou mooi zijn als het lukt.” Alette haalt de druk een
beetje van de ketel. “Ik wil de lat niet te hoog leggen
voor mezelf. Er komt anders zo’n enorme druk te staan
op je prestatie en dat maakt het een stuk minder leuk,”
aldus Alette, die aangeeft dat ze zich eerder op andere
manieren wil onderscheiden, maar ook niet uitsluit dat
ze tóch cum laude gaat afstuderen. “Het is niet mijn
doel, maar wie weet wat het eindresultaat wordt.”
Het lijkt nog ver weg, maar in het derde jaar moeten
Bedrijfskundestudenten in principe stage lopen. Waar
en bij wat voor bedrijf is voor alle drie nog onduidelijk.
“Omdat ik het zo leuk vind en omdat het zo breed is,
kan ik voor mijn gevoel 100.000 kanten uit,” zegt Romy.
“Ik weet dat ik snel verveeld ben, dus ik wil graag een
stage waar ik actief bezig kan zijn. Ik wil geen saaie
kantoorbaan, maar juist veel verantwoordelijkheden
hebben. Ik wil continu geprikkeld worden om het beste
uit mezelf te halen,” aldus de ambitieuze Romy, die aan
Fien en Alette twee soortgelijken heeft. “Het lijkt mij
wel heel leuk om bij een bekend bedrijf stage te lopen,
omdat het goed staat op mijn cv. Het gaat mij er vooral
om dat ik een leuke stageplek kan krijgen, waar ik een
hoop kan leren en mijn vaardigheden verder kan ontwikkelen,” aldus Alette, die samen met Romy in prin
cipe in Nederland blijft. Fien denkt al na over de mo
gelijkheid om haar stage in het buitenland te doen. “Ik
ben al een paar keer ver weg geweest en dat moet ik
gewoon doen, sowieso om mijn Engels te verbeteren.
Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn de landen die
op mijn verlanglijst staan,” aldus Fien, die wel al weet
welke kant zij op wil. “Ik vind de verzekeringswereld en
de makelaardij heel leuk.”
Een goed en duidelijk toekomstbeeld hebben Fien,
Romy en Alette nog niet. Wel is het duidelijk dat deze
drie meiden zich weinig zorgen hoeven te maken. “Ik
wil werk doen dat ik leuk vind. Natuurlijk moet je een
grens hebben qua salaris, maar ik doe liever leuk werk
met iets minder salaris, dan werk dat ik helemaal niet
leuk vind,” zegt Romy stellig. Voor Fien is het allemaal
nog onduidelijk. De pas 20-jarige studente ‘ziet het
allemaal wel’. “Ik ga na Bedrijfskunde eerst een master
doen en ik zie daarna wel wat er op mijn pad komt,”
aldus Fien. “Ik vind het lastig om mijn toekomstbeeld
te omschrijven, zeker omdat wij nu pas in jaar 2 zitten,”
zegt Alette, die ook al een paar scenario’s schetst.
“Er kan een hoop gebeuren de aankomende jaren.
Misschien krijg ik wel een baan aangeboden na mijn
stage. De optie om verder te studeren na Bedrijfskunde MER staat ook nog open,” aldus Alette, die net
als Fien over de landgrenzen heen kijkt. “Ik wil ook nog
naar het buitenland, onder andere om mijn Engels te
verbeteren.”
 Dennis Langelaan
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 DOCENTENPORTRET CUNY DE NIE
Studententijd

Cuny de Nie heeft de Sportacademie op De Haagse
Hogeschool gedaan. Tijdens haar studententijd was
Cuny lid van de studentenvereniging Forcial. Ze heeft
zelfs in het bestuur van de vereniging gezeten als se
cretaris. Naast het studeren, heeft Cuny veel gefeest
en kijkt ze terug op een mooie studententijd.

De Haagse Hogeschool
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Na het afstuderen bij de HALO, heeft Cuny gymles
gegeven in het basisonderwijs. Het werken met kin
deren beviel goed, dus besloot Cuny op de PABO te
gaan werken. Ook heeft Cuny leraren in opleiding
bij de HALO gecoacht. Lesgeven en coachen is een
ideale combinatie voor Cuny. In de periode dat Cuny
werkzaam was in het welzijnsvak werd haar gevraagd
om hiermee te stoppen. Er werd een nieuwe opleiding
opgezet, namelijk de opleiding ‘Sportmanagement’.
Wie kan hier nou beter bij helpen dan een sportieve,
coachende docent? Cuny nam de uitdaging aan en
was verantwoordelijk voor het opzetten van een
coachlijn. Na vijf jaar wilde zij een nieuwe uitdaging en
besloot zij om te gaan werken bij de opleiding Bedrijfs
kunde MER. Nog steeds op De Haagse Hogeschool,
maar wel in een hele andere wereld. Cuny heeft geko
zen voor BKM, omdat ze naast zorg en welzijn ook wel
de ‘profit’ kant wilde zien. Cuny geeft nu onder andere
les in Coaching, Werkveldoriëntatie en Reframing als
onderdeel van de minor Public Management en als
vrije keuzemodule.

Voornaam:

Cuny

Achternaam:

de Nie

Leeftijd:

55 jaar

Woonplaats:

Den Haag

Opleiding:

HALO/V.O. Supervisiekunde/Coaching en

Relatie:

Getrouwd

Kinderen:

2 pleegkinderen

Huisdieren:

een heleboel

Hobby’s:

zakelijk tekenen

Motto:

‘Doe het nu!’

Consultancy

Bedrijfskunde Business Club

Mevrouw De Nie houdt van netwerken! Ze is actief
op LinkedIn en heeft een groot netwerk opgebouwd.
Toen meneer Dubbeldam vroeg het stokje over te
nemen als begeleidend docent van de Bedrijfskunde
Business Club kon Cuny moeilijk weigeren. Als do
centbegeleider vindt Cuny het leuk om intensief
bezig te zijn buiten de deur met een groep studenten
in het werkveld. Het liefst ziet ze in de Bedrijfskunde
Business Club ook studenten van andere opleidin
gen, omdat je in het werkveld ook niet alleen met stu
denten van de opleiding Bedrijfskunde MER werkt.
Voor Cuny is netwerken erg belangrijk, want we leven
steeds meer in een zogenoemde ‘netwerksamenle
ving’.

Toekomst

Cuny heeft al verschillende opleidingen en cursussen
gevolgd, maar is nog lang niet uitgeleerd. Voor Cuny
is het belangrijk om altijd te blijven leren. Misschien
wil zij ooit nog onderwijskunde of psychologie gaan
studeren. Ook heeft zij interesse in een begeleidings
baan waarin Cuny coachend anderen kan helpen.

Hobby’s

Het spreekt voor zich dat Cuny het leuk vindt om te
sporten in haar vrije tijd. Vroeger heeft ze zelfs vrij
hoog geatletiekt. Samen met haar man heeft Cuny
al veel gezien van de wereld en is ze zogezegd ‘uit
gereisd’. De laatste jaren gaan ze daarom minder op
vakantie, ook vanwege de dierenopvang thuis. Uit

de hele buurt komen dieren aangewandeld bij Cuny en haar man. De
meeste dieren verblijven hier en worden goed verzorgd. Het is dan
ook nooit saai bij Cuny thuis.

Het onderwerp ‘Voor de klas’

Met de groep bezig zijn vindt Cuny het leukste wat er is. Iedere klas
is verschillend om les te geven, maar hier kan Cuny haar gedrag op
aanpassen. De lessen Coaching vindt Cuny de leukste lessen. In haar
lessen leren studenten op verschillende niveaus. Als docent coacht ze
studenten, leert (troacht) ze studenten alles over coaching en coachen
zij op hun beurt weer coachees. Voor Cuny is het leuk om terug te zien
hoe oud-studenten dit toepassen in hun huidige baan. Via LinkedIn
blijft Cuny op de hoogte van wat studenten doen. Op de opleiding
Bedrijfskunde MER speelt LinkedIn een belangrijke rol om te netwerken,
want het kan bijvoorbeeld een stage of afstudeeropdracht opleveren.
Het advies van Cuny is dan ook om actief te zijn op LinkedIn.

Wat wilt u de Bedrijfskunde MER studenten meegeven?

Wat Cuny nog wil meegeven aan de studenten van Bedrijfskunde
MER is: Durf en heb lef! Door dingen te doen leer je, dus probeer het
gewoon uit. Zorg dat je in een cultuur zit waar je fouten mag maken.
Spreek met elkaar af dat je fouten mag maken en elkaar er op mag
wijzen. Tot slot wil Cuny nog een oproep doen: Als er studenten zijn
die ‘wicked problems’ tegen komen in hun bijbaan of stage, mogen ze
bij mij aankloppen!
 Cherique Bloem/Marit den Hartog

 RACE OF THE CLASSICS


Race of the Classics: een
ervaring om nooit te vergeten
Ann-Carolin Schroeter, vierdejaars student Bedrijfskunde MER, deed zelf mee met

de Rees, het grootste zeilevenement voor en door studenten. Zij vroeg een deel van
het bestuur van Team Haagse Hogeschool naar hun ervaringen met de ‘Rees’.

Ahoy! Welkom bij het grootste Europese zeilevene
ment georganiseerd door studenten, voor studenten:
de Race of the Classics – ook wel bekend als de ‘Rees’.
Bedacht door twee studenten van de Amsterdamse
Academie met als doel het onderlinge contact tussen
studenten van verschillende opleidingen te bevorde
ren, wordt dit evenement al sinds 1989 jaarlijks georga
niseerd. Studenten uit heel Nederland vormen teams en
nemen deel aan deze zeilrace op klassieke zeilschepen.
Ieder jaar wordt er geracet op de Noordzee en is het
de bedoeling dat er naar Engeland wordt gevaren. Het
is echter elk jaar weer spannend of deze doelstelling
wordt gehaald, omdat de Rees afhankelijk is van de
weersomstandigheden. Sinds enkele jaren vertrekt de
vloot vanuit de Veerhaven in Rotterdam. In één week
wordt er gevaren naar een haven in België en, als de
weergoden goed gestemd zijn, een haven in Engeland.
Uiteindelijk komt de vloot aan in Amsterdam, waar het
evenement wordt afgesloten met een knallend eind
feest: de Port Side Party.
De gevormde studententeams zijn verbonden aan een
hogeschool of universiteit en zetten zich voorafgaand,
en natuurlijk tijdens de Rees, in om de week in april tot
een groot succes te maken. Onder de leiding van erva
ren schippers ervaren de studenten hoe het er op een
klassiek zeilschip op de Noordzee aan toe gaat: echt
een unieke ervaring!
Natuurlijk wordt De Haagse Hogeschool ook vertegen
woordigd op dit fantastische evenement. Al sinds 1995
vaart Team Haagse Hogeschool mee en heeft het al
enkele keren de overwinning binnengesleept. Dit jaar
bestond het team uit 21 teamleden: zes bestuursleden
en 15 deelnemers. Het bestuur van dit jaar bestond uit
Misha Meijers, Stephanie Bakker, Peter Osterholdt, Bart
Zonneveld, Matthijs Brouwer en Iris de Wit. Ze volgen
allemaal verschillende studies aan De Haagse Hoge
school, maar hebben een gezamenlijke passie: de Rees.
Omdat ik dit jaar zelf meedeed met de Rees, had ik de
eer om een deel van het bestuur van Team Haagse Ho
geschool het hemd van het lijf te vragen en geloof me:
er komen best wat bedrijfskundige aspecten bij kijken:
“Hoi! Mijn naam is Misha, ik woon in Den Haag en zit
inmiddels in het derde jaar van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen. In 2015 heb ik voor het eerst
meegedaan aan de Race of The Classics, nadat mijn

huisgenoot me enthousiast had
gemaakt met ontzettend mooie
verhalen. En wat ben ik blij dat ik
mee ben geweest, het was echt
een ervaring om niet te missen!
Omdat ik dit jaar graag nog een
keer mee wilde doen, leek het
me erg leuk om mij te storten
op het organisatorische deel
van Team Haagse Hogeschool.
Mijn officiële functie binnen het
bestuur was Public Relations.
Dit houdt in dat je voornamelijk
bezig bent met het promoten
van het team. Ik had voor deze functie gekozen, omdat
ik redelijk goed om kan gaan met beeldmateriaal en het
promoten van events, mede te danken aan mijn werkachtergrond als fotograaf. Maar eigenlijk hielp iedereen elkaar binnen het bestuur. Zo ben je niet alleen met
je eigen taak bezig, maar moet je ook veel vergaderen
met je bestuursgenoten om alles zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen. Ik kan een bestuursjaar echt
iedereen aanbevelen, want je leert er echt ontzettend
veel van. Van samenwerken met verschillende studenten tot het benaderen van bedrijven en instanties,
het hoort er allemaal bij. Naast het organisatorische
gedeelte is de Rees op zich iets wat, naar mijn mening,
iedereen een keer moet hebben meegemaakt. Mijn
tofste ervaring was dan ook zeilen met volle maan, een
onvergetelijke ervaring!”
“Hoi allemaal! Mijn naam is Matthijs Brouwer, ik ben een
derdejaars werktuigbouwkunde student en ik woon in
Delft. Voor mij was het dit jaar voor de tweede keer
dat ik deel heb genomen aan de Rees. Vorig jaar had
ik mij meteen al aangemeld voor
het bestuur, zonder dat ik echt
wist waar ik het voor deed. De
aanloop naar de Rees was toen
best wel zwaar. Alhoewel het
bestuur toen ook uit zes personen bestond, leverde het vrij
veel stress op. Ik was dan ook
vastbesloten om niet nog een
jaar bestuur te doen. Tijdens
de Rees vond ik het echter allemaal zo ontzettend leuk, dat
ik perse nog een keer meewilde.
Intussen wist ik ook waar ik het
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deed, dus nog een jaar bestuur vond ik niet erg. Net
zoals vorig jaar, was ik dit jaar weer penningmeester.
Vorig jaar had ik wat beginnersfoutjes gemaakt, dus
dit jaar wilde ik laten zien dat ik deze functie goed kan
vervullen. Als penningmeester heb ik als primaire taak
om de rekening te beheren, een begroting te maken,
belastingaangifte te doen en sponsorcontracten enfacturen te maken. Daarnaast moet het hele bestuur
zich bezighouden met sponsorwerving en ideeën verzinnen om de Rees te kunnen financieren. Stuk voor
stuk zijn dit dan toch wel allemaal aspecten met een
bedrijfskundige insteek. Naast het feit dat er hard gewerkt wordt, is de Rees op zich gewoon een uniek evenement. Je vaart met allemaal klassieke schepen over
de Noordzee, en als je dan tijdens de zonsondergang
in het kluivernet ligt, de wind door je haren voelt, en de
andere schepen (als het goed is achter je) ziet, geeft
dat wel een heel stoer gevoel. Daarnaast zijn alle andere teams en schepen heel toegankelijk. Je bent op alle
schepen welkom en beleeft met 500 andere studenten
echt de week van je leven. Mijn advies voor het nieuwe
bestuur: zorg dat je hele duidelijke afspraken maakt
met iedereen. Het is echt belangrijk om goed op de
hoogte te zijn van alle deadlines in de aanloop naar de
Rees. En o ja, begin op tijd! Houd elkaar scherp, vraag
elkaar ook buiten de vergaderingen om of het allemaal
lukt met de taken en vooral: zorg dat het gezellig is.
Een hechte band maakt alles zo veel leuker en makkelijker!”
“Hi! Ik ben Iris de Wit, 23 jaar
jong en momenteel zit ik in het
derde jaar van de studie commerciële economie! Dit jaar ben
ik voor het eerst mee geweest
met de Race of the Classics. Eigenlijk wilde ik vorig jaar al mee,
maar door mijn verhuizing liep
dat allemaal net even anders. In
eerste instantie was ik van plan
om mee te gaan als deelnemer,
maar afgelopen september werd
ik plots gevraagd of ik het niet
leuk vond om deel uit te maken
van het bestuur. Omdat ik het heel erg leuk
vind om van alles te organiseren, hoefde ik
er eigenlijk niet lang over na te denken. Mijn
functie was ‘food and beverage’. Dit houdt
in dat je verantwoordelijk bent voor al het
eten en drinken aan boord van het schip.
Aan het begin vond ik het vrij lastig om bedrijven te benaderen met de vraag of ze ons
misschien zouden willen sponsoren. In de
loop van de tijd leer je hier echter goed mee
om gaan en worden je vaardigheden hierin
steeds beter! De week in april was echt fantastisch en is me echt meer dan waard geweest! Nu pas weet ik wat iedereen bedoelt
met ‘het Reesgevoel’, iets wat je haast niet
kunt uitleggen en eigenlijk alleen door het
zelf mee te maken kunt ervaren. Naast een
heleboel mooie herinneringen, heb ik er ook
veel nieuwe vrienden aan overgehouden!”

“Hey! Mijn naam
is Peter Osterholt, ik ben 22
jaar en een eerstejaars Technische Bedrijfskunde student.
Voor mij was dit
jaar de eerste
keer dat ik mee
ben gegaan met
de Rees en wat
een
fantastische ervaring was dat! Een rustige Noordzee, zonsondergang, en 20 klassieke zeilschepen om je heen, een
beter uitzicht bestaat niet! De keuze om dit jaar bestuur
te doen, heb ik gemaakt omdat het verschillende positieve kanten heeft. Samen met vijf andere studenten
zorg je ervoor dat een grote groep mensen een fantastische week beleven. Daarnaast is het natuurlijk niet alleen heel erg leerzaam, maar staat zoiets altijd goed op
je cv. Ik ben dit jaar verantwoordelijk geweest voor de
acquisitie van het team. Deze functie trok me het meest,
omdat je op deze manier in contact komt met veel verschillende bedrijven en mensen. Ik had vaak met mensen te maken met een drukke agenda, dus het was echt
van essentieel belang dat je goed voorbereid op pad
ging en je de tijd die je had, zo goed mogelijk benutte.
Het was echt een fantastische week, en ik kan iedereen
aanbevelen om de Rees eens mee te maken!”
Inmiddels is het alweer vele maanden geleden dat de
Rees heeft plaatsgevonden. Als ik al mijn foto’s door
spit, komt het Reesgevoel weer helemaal terug en kijk
ik terug op een fantastische week. Wil je zelf ervaren
hoe het is om een week lang met 20 andere studenten
te zeilen op een klassiek zeilschip en het Reesgevoel
zelf te ervaren? Grijp volgend jaar dan je kans, want
Team Haagse Hogeschool neemt uiteraard weer deel
aan dit unieke evenement!
 Ann-Carolin Schroeter

 INTERVIEW ROEL SCHUTTE
Roel Schutte (26):

Van Bedrijfskunde MER tot Oesterman
Roel

Schutte is een oud-student van
De Haagse Hogeschool en studeerde
Bedrijfskunde MER. Tegenwoordig be
oefent hij het vak als oesterman. Tij
dens zijn werk bij de Sligro kon Roel
van zijn hobby zijn werk maken. Uitein
delijk beviel hem dat zo goed, dat hij
voor zichzelf begon en bekend werd
als ‘The Oysterman’.

Even voorstellen

“Ik ben Roel Schutte, 26 jaar, en woon al bijna heel mijn
leven in Den Haag. Ik begon na de middelbare school
aan een horecaopleiding op het mbo. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen in Amerika. Na het afronden van de mbo-studie begon ik aan de opleiding Bedrijfskunde MER aan De Haagse Hogeschool. Tijdens
mijn studie werkte ik bij de Sligro als demonstratiekok.
Tijdens mijn werk kwam de vraag naar oesters al naar
boven en ik had daarom voor mijn eigen bedrijfje al
gewerkt met oesters.”

Verse oesters

“Bij een bestelling wordt er van tevoren afgesproken
hoeveel oesters er nodig zijn. De dag ervoor kan ik de
oesters bestellen en in de ochtend van de bestelling
kan ik ze afhalen bij de leveranciers. Hierdoor heb ik
geen opslag nodig en kan ik gewoon vanuit huis werken. Daarnaast kunnen de oesters niet verser zijn.
Alhoewel je oesters een tijdje kan bewaren, zeker wel
een dag of zeven, zijn de oesters vers het lekkerst. Ik
werk vooral met de Nederlandse oester, “de Zeeuwse
Creuse”, en die is vers het best.”

Foodtruck

“Afgelopen jaar heb ik een foodtruck gekocht, die ik
ook vaak gebruik bij events. Achterop zit een grote
grill waarop de oesters gegrild kunnen worden. Een
deel van de truck is open, waar de oesters rauw verkocht kunnen worden. Het andere deel is een barbecue waar een speciale saus over de oesters wordt
gegoten. Hierdoor komen er hoge vlammen en zit de
oester ver in het vuur. Het vuur zorgt voor een speciale
smaak aan de oesters.”

Concurrentie?

“Die is zeker groter geworden. Vroeger was er in
Nederland nog een andere oesterman. Vervolgens
merk je dat er meer mensen dat willen doen. Het is
namelijk erg gemakkelijk om in deze markt te stappen. Er is zeker concurrentie, dus je moet je wel echt
onderscheiden en dat probeer ik met mijn foodtruck
te doen. Het is daarom belangrijk te blijven zoeken
naar andere dingen. Want als ik de kans krijg, wil ik
best een ander goed product op de markt zetten. De

momenten wanneer ik het niet zo druk heb, probeer ik
afspraken te maken met klanten, om zo mijn gezicht te
laten zien. “

Opleiding Bedrijfskunde MER

“Over het algemeen zijn het bij mij de kleine dingen die
je meeneemt van de opleiding. Allereerst denk je: wat
kan een opleiding als Bedrijfskunde MER nou toevoegen aan een oesterman? Maar toch zijn er altijd dingen
die je helpen bij je bedrijf. Allereerst netwerken. In het
begin weet je niet waar je moet beginnen. Dit komt
vooral omdat je nog niks te bieden hebt aan anderen.
Het enige wat je kan doen is je kring uitbreiden met
vrienden. Vanaf dat ik begon met de oesterman, kon
ik beginnen met netwerken. Je weet dan waar je je
contacten moet zoeken en hoe zij jou het beste kunnen vinden. Daarnaast zijn onderwerpen als vraag en
aanbod, marketing en presenteren belangrijke dingen
die je leert op de opleiding. Die onderwerpen gebruik
ik nog steeds namelijk.”

Terugblik op Bedrijfskunde MER

“Als ik terug kijk, moet ik zeggen dat het wel soepel
ging met de studie. Ik ging natuurlijk van het mbo naar
het hbo en ik dacht van tevoren dat het een hele grote
stap was. Dit viel echter erg mee. Het eerste jaar heb ik
heel goed mijn best gedaan en ik haalde daarom ook
hele hoge cijfers. Vanaf het tweede jaar dacht ik daarom dat ik het wel wat rustiger aan kon doen. Ik vond alleen de projecten vaak stressvol, ook omdat ik alles op
het laatste moment maakte. Dat is ook goed om mee
te maken, want dat werkt in de businesswereld ook
zo. Daar is het ook stressen en deadlines halen. Met
projecten had je ook vaak momenten dat de samenwerking niet goed verliep. Daar heb ik nu ook wel eens
last van en daarom is het goed om dat al een keer mee
te krijgen.”

Toekomst

“Er komt steeds meer vraag
en ik krijg het steeds drukker.
Waar ik naartoe wil werken, is
dat ik de partijen uitbesteed
aan mijn personeel. Ik wil wel
zelf partijen blijven doen,
omdat ik dat gewoon erg leuk
blijf vinden. Maar wanneer het
groter wordt, moet ik toch
personeel aannemen en dat
moet en wil ik dan allemaal
aansturen. Dat ambieer ik
zeker!”
 R ick de Boer/
Joyce Olsthoorn
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 ALUMNUS

Alumnus Steffen van der Land wint
SWOCC Scriptieprijs 2015
MER-alumnus Steffen van der Land (28) heeft voor zijn masterscriptie de SWOCC Scriptieprijs

gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt onder verschillende masterstudenten die onderzoek
doen naar merken en communicatie. In de periode 2007-2011 heeft Steffen MER gestudeerd
aan De Haagse Hogeschool. Hierna heeft hij de pre-master Business Administration en de
master Marketing gevolgd aan de UvA. Op dit moment werkt hij bij Coolblue.

Onderzoek

Zijn master ging over de veranderende rol van merken in een
tijdperk van transparantie. Hij onderzocht welke invloed het
toegenomen belang van transparantie heeft op consumen
tenbeslissingen en wat dit betekent voor de rol van het merk.
Het is een erg actueel thema omdat er steeds meer informatie
online beschikbaar komt en consumenten verwachten deze
informatie ook te krijgen en te vinden. Uit het onderzoek blijkt
onder andere dat als merken zelf openheid geven van zaken,
dit een positief effect heeft op het vertrouwen in de producten
van het merk.
Naast de titel ‘Winnaar van SWOCC Scriptieprijs 2015’ is er ook
€ 1.000 prijzengeld aan verbonden en mocht Steffen spreken
op het SWOCC Symposium. Hier spraken nog acht andere on
derzoekers/wetenschappers.
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Artikel Marketing Tribune

“Allereerst heeft het winnen van de SWOCC Scriptieprijs ertoe
geleid dat ik een artikel mocht schrijven voor de Marketing
Tribune. Een leuke kans om opnieuw naar je werk te kijken en
natuurlijk gaaf om je eigen onderzoek terug te zien in een marketingblad. Daarnaast mocht ik mijn onderzoek presenteren
tijdens het SWOCC Symposium. Een mooie ervaring om te
spreken voor zo’n 100 marketeers en onderzoekers. Ook heeft
het geleid tot een paar sollicitatiegesprekken en bijgedragen
aan het feit dat ik nu voor het coolste e-commerce bedrijf werk

van Nederland, Coolblue! En om natuurlijk niet te vergeten,
een interview voor de BKM nieuwsbrief.”

Prijzengeld?

“Haha, ja het prijzengeld. Een mooie bijkomstigheid. Dit heb ik
dan ook gelijk snel uitgegeven aan nieuwe surfspullen.”

Spreker bij het SWOCC Symposium

“Een erg leuke ervaring om je eigen onderzoek te presenteren
aan zo’n 100 marketeers en onderzoekers. Tijdens mijn master hoefde ik geen eindpresentatie te houden over mijn scriptie. Dit betekent dat je een echte afsluiting van het harde werk
mist en geen kans hebt om het te verdedigen. Het SWOCC
Symposium bracht een mooie gelegenheid om mijn scriptie
en studie af te sluiten. Natuurlijk was het wel even spannend.
In één keer sta je samen op het podium met professoren en
promovendi die ook hun onderzoeken presenteren aan een
zaal gevuld met specialisten. Je weet dan ook dat er kritische
vragen gaan komen. Daarnaast is het de kunst om een helder
beeld te schetsen van implementatiemogelijkheden van het
onderzoek. Zo’n onderzoek is natuurlijk leuk, maar wat het
betekent voor het werkveld is veel belangrijker. Uiteindelijk
verliep het soepel en kreeg ik veel positieve feedback op het
onderzoek en de presentatie.”

Scriptieonderwerp

“Ik wist dat ik graag onderzoek wilde doen naar branding en de
kracht van een merk. Ik had alleen nog geen concreet onderwerp. Mijn scriptiebegeleider deed zelf veel onderzoek naar het
effect van transparantie. Een actueel onderwerp waar nog weinig onderzoek was gedaan. Na een uitgebreid literatuuronderzoek kwam ik er achter dat er nog geen kwalitatief onderzoek
was gedaan naar het effect van transparantie op het merk. Een
mooie combinatie van de twee onderwerpen was gevonden.”

Tips voor studenten die een scriptie moeten
schrijven

“Het is in ieder geval belangrijk dat je een onderwerp kiest
waar je interesse in hebt en echt meer over wil leren. Je bent
toch een half jaar aan dit onderwerp verbonden. Start vanuit je
interesse en zoek hierin een onderwerp. Maak een uitgebreid
plan van aanpak, maar wees flexibel. De kans is groot dat je je
onderwerp moet aanpassen naarmate je meer te weten komt.
Weet daarnaast goed wie de stakeholders zijn van je scriptie.
Op het moment dat je een scriptie doet voor een bedrijf moet
je meerdere stakeholders tevreden houden, namelijk het bedrijf en je studie. Hoe meer stakeholders, hoe uitdagender het
zal worden om iedereen tevreden te houden.”
 Eva Swaep

 NIEUWE SENIOR TUTOREN

Een jaar senior tutoring

Tot februari 2017 zijn Vera Korenvaar

en Michael Everwijn als senior tutor
actief geweest. Nu ze onlangs het
stokje hebben overgedragen aan Fien
Post en Alette Tangenberg, kijken we
niet alleen naar de intenties die ze
destijds hadden bij de start, maar ook
hoe ze terugkijken op een jaar lang
bijdragen aan het succes van tutoring
op de opleiding Bedrijfskunde MER.

Wie zijn wij?

Mijn naam is Vera Korenvaar, 19 jaar oud en ik zit momen
teel in mijn derde studiejaar van de opleiding Bedrijfs
kunde MER. Ik loop op dit moment stage op de afdeling
HR Services bij Heineken, een stage die ik onder andere
te danken heb aan mijn ervaring als Senior Tutor. Naast
de opleiding heb ik de Talent Minor gevolgd, waarbij je
extra studiepunten behaalt. Éen van de onderdelen
hiervan is het geven van tutoring. Het plezier dat ik hier
aan beleef heeft ertoe geleid dat ik afgelopen studiejaar
heb gesolliciteerd voor de rol van senior tutor. Naast het
studeren werk ik in een plaatselijke winkel in Warmond,
het dorp waarin ik woon. Mijn overige vrije tijd besteed
ik graag aan dingen ondernemen met vriendinnen zoals
uit eten gaan en winkelen. Daarnaast sport ik graag en
wil ik in de toekomst de wereld gaan verkennen door te
gaan reizen.
Ik ben Michael Everwijn, 33 jaar jong en wonend in
Pijnacker. Net als Vera zit ik in het derde studiejaar van
de opleiding Bedrijfskunde MER. Op dit moment loop ik
stage bij PWC. Sinds het begin van het tweede jaar heb
ik ook de Talent Minor gevolgd. Tutoring is een verplicht
onderdeel van de Talent Minor, maar ik beleef er veel
plezier aan, vooral als mijn tutees de tentamens halen
waarvoor we zo hard hebben gewerkt. Tutoring heeft
veel voordelen voor iedereen en ik zal ook met veel
plezier het programma verbeteren waar nodig is. Naast
mijn studie zwem ik graag en besteed ik veel tijd aan het
spelen van spelletjes met vrienden.

Wat is tutoring?

De opleiding Bedrijfskunde MER is één van de opleidin
gen op De Haagse Hogeschool die tutoring aanbied. Het
doel van tutoring is om het rendement van de studenten
te verhogen. Zowel propedeuse-, hoofdfase- als deel
tijdstudenten kunnen hier dus gebruik van maken. Tuto
ring brengt studenten samen of het nu gaat om bijles of
enkel coaching op het gebied van motivatie.

Wat houdt onze functie in?

De senior tutoren zijn naast mevrouw van Asseldonk,
sinds kort mevrouw Van Gent, het aanspreekpunt voor
zowel de tutoren als de tutees. Indien medestudenten
tegen problemen aanlopen of juist ideeën hebben, kun
nen ze daarmee bij ons terecht. Daarnaast bestaan onze
taken uit het begeleiden van de intervisies, het werven
van tutoren en tutees en het aanvullen van Blackboard.

Wat waren onze
plannen in 2016?

Wij kijken er beiden
erg naar uit om het
stokje over te nemen
van onze voorgan
gers. Tutoring heeft
voor zowel de tutor als
de tutee vele voorde
len en daarom willen
wij graag bijdragen
aan het behouden en
verbeteren van tuto
ring op de opleiding
Bedrijfskunde MER.
In de komende periode (t/m februari 2017) gaan wij ons
focussen op het creëren van meer samenhang tussen
de verschillende tutoren. Onder andere het idee van
een tutorborrel van onze voorgangers gaan wij verder
oppakken en uitbreiden.
Verder willen wij door middel van PR het aantal tutor
aanvragen verhogen. Het aantal tutoren is de afgelo
pen jaren steeds verder toegenomen, echter toont het
aantal tutoraanvragen een kleine daling. Wij willen hier
verandering in brengen door actiever te zijn in het con
tact met studieloopbaanbegeleiders en het geven van
voorlichting aan studenten.
Tot slot zijn wij bezig met een project om onze module
te gaan promoten op andere hogescholen door middel
van voorlichting.
Er zijn dus veel activiteiten waar wij ons de aankomen
de periode mee bezig gaan houden. Maar om dit alles
te verwezenlijken kunnen wij de input van studenten
en docenten goed gebruiken. Hebben jullie vragen,
ideeën of lopen jullie tegen problemen aan? Aarzel niet
en neem contact met ons op!

Terugblik op het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar hebben wij ons ingezet voor het tu
toringprogramma. Het is ons dit jaar wederom gelukt
om een succesvolle tutorborrel te organiseren, echter
op een andere locatie namelijk in het Lighthouse café
binnen De Haagse Hogeschool. Wij hopen dan ook dat
deze traditie wordt voortgezet door onze opvolgers.
Daarnaast hebben wij het aantal tutoraanvragen ver
hoogd door ons te presenteren tijdens de voorlichtin
gen voor de eerstejaars. Daarbovenop zijn wij langs alle
klassen geweest om de studenten te attenderen op het
bestaan van tutoring. Verder hebben wij mevrouw van
Gent, de nieuwe tutorcoördinator, ondersteund met on
der andere de aanstelling van de nieuwe senior tutoren.
Wij hebben onze taken met veel vertrouwen kunnen
overdragen aan Fien en Alette.
 Michael Everwijn / Vera Korenvaar
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 NIEUWE BKM-DOCENTEN

Mels de Zeeuw
39 jaar is hij in dienst geweest bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast is Mels

de Zeeuw in 2008 uitgezonden naar Afghanistan. In de laatste jaren was hij werk
zaam in de VS bij de NAVO-organisatie: Allied Command Transformation. Met een
grote schat aan ervaring komt hij het docententeam van de opleiding versterken.
Internationale werkervaring

In 1989 is Mels gestart als parttime docent aan De
Haagse Hogeschool, Intersector Informatica aan het
Couperusplein. Dit heeft hij vijf jaar met plezier gedaan.
De loopbaan bij De Luchtmacht betekende elke twee
à drie jaar een andere functie. Zo heeft hij twee jaar op
de Vliegbasis Twenthe gewerkt, twee jaar op de Vlieg
basis Eindhoven. Ook vertelt Mels dat hij in 2008 voor
een periode in Afghanistan is geweest. Hij beschrijft
deze ervaring als indrukwekkend, pijnlijk om te zien
hoe kwetsbaar de veiligheid is en hoe moeilijk het is om
in die omstandigheden stabiliteit en een economische
groei te creëren. Na terugkomst werd hij directeur bij
Defensie Materieel Organisatie van alle investerings
projecten bij Defensie.
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Wie, wat, waar

Hij is geboren in Waardenburg. Vanwege het werk van
zijn vader zijn ze verhuisd naar Andel, Opheusden en
Krimpen aan den IJssel. Op de vraag waar hij vandaan
komt, antwoordt Mels dat hij dus voor een stuk uit de
Betuwe komt en voor een stuk uit de Randstad. Het
was een grote stap van het dorp waar je elkaar kent
naar de anonieme grote stad. Mels is getrouwd met
een vriendin van zijn jongere zus, Elline. Hun oudste
zoon woont inmiddels in De Verenigde Staten en is
sinds 2016 vader van een zoon. Naast de baan aan De
Haagse Hogeschool kwam er dus nog wat nieuws bij:
opa zijn! Hiernaast heeft hij nog een dochter en een
zoon. Mels vertelt dat deze gelukkig wel in Nederland
wonen.

Zijn eigen studiekeuzes

Na zijn vwo had Mels zich ingeschreven aan De TU
Delft Elektrotechniek. Hij vertelt dat hij hier echter
nooit is geweest omdat hij een poging had gewaagd
om vlieger te worden bij De Luchtmacht. Helaas liep dit
stuk en koos hij voor een loopbaan in logistiek en on
derhoud van het vliegbedrijf van De Koninklijke Lucht
macht. Na twee jaar praktijk op De Vliegbasis Volkel
begon hij aan de deeltijd versie van Bedrijfskunde aan
de TU Eindhoven. Dankzij De Luchtmacht mocht hij
deze studie in de voltijd versie afronden.

In 2012 werd hij overgeplaatst van de VS naar een
NAVO-organisatie: Allied Command Transformation.
Dit is een denktank die de 28 landen inspireert hun de
fensies te moderniseren en te zoeken naar een betere
samenwerking. Het was leuk om de beste ideeën op te
sporen, maar lastig om gezamenlijke programma’s in
consensus goedgekeurd te krijgen. Wat hij beschrijft
als het grootste succes is het permanent maken van
een oplossing om de netwerken van verschillende
landen aan elkaar te koppelen (Federated Mission
Networking). Die oplossing is in 2009 in Afghanistan
gestart door de Amerikaanse generaal McChrystal.

Terugkomst op De Haagse Hogeschool

Afgelopen november is Mels voor militairen verplicht
met pensioen gegaan. Dit vond hij te vroeg om slechts
thuis te zitten en dacht terug aan de mooie periode aan
het Couperusplein. Dit zorgde ervoor dat hij bekeek of
er vacatures waren bij De Haagse Hogeschool. Deze
waren er en na een grondige procedure werkt hij er nu
twee dagen per week.
Op de vraag waarom hij heeft gekozen voor het hoger
onderwijs antwoordt Mels: “Het is een mooie mix van
nuttige zaken overbrengen op aanstormend talent,
gebaseerd op mijn ervaringen binnen Defensie. Die
gingen niet over winst en verlies, maar wel over stra
tegische besluitvorming, logistieke processen en
over leiding geven aan projecten en teams. Ik vind het
daarnaast leuk goed thuis te raken in de Bedrijfskunde
van nu”.
 Eva Swaep

 NIEUWE BKM-DOCENTEN

Esther de Berg
Ze

schreef het Basisboek Marketingcommunicatie en het Handboek Internetstrategie. Daarnaast werkte ze in de professionele marketingcommunicatie,
onder andere voor de Bijenkorf. Toen ze vier jaar was, riep Esther dat ze juf zou
worden. Dit is uitgekomen: hiervoor was Esther namelijk docent aan de Hoge
school van Amsterdam en sinds februari 2016 werkt ze bij ons op de opleiding.

Wie, wat, waar

Esther de Berg is geboren in Amsterdam en heeft
altijd daar in de buurt gewoond. Na haar VWO is ze
gaan studeren op Nijenrode, waar ze Bedrijfskunde
heeft gestudeerd. Tijdens haar studietijd heeft ze
op de campus gewoond in Breukelen. Ze heeft twee
dochters: Julia en Emma. De eerste heeft haar ba
chelor Economie behaald aan de Universiteit van
Utrecht en is erg internationaal georiënteerd. Ze heeft
een jaar in Amerika en in Rome gestudeerd en loopt
nu stage in Boston. Emma zit op de hotelschool in
Leeuwarden en gaat zeer waarschijnlijk ook naar het
buitenland voor een minor en afstudeerstage. Nu haar
kinderen de deur uit zijn heeft ze wat meer vrije tijd.
Esther houdt van reizen, liever vaak dan lang.
Samen met haar vriend is ze afgelopen jaar in Florence,
Boedapest en Hamburg geweest. Momenteel staat
(natuurlijk) Boston op de planning.
Esther vertelt dat toen ze vier jaar was, ze zei dat ze
juf zou worden. Dit kwam misschien doordat haar moe
der lerares Frans was, en haar vader op een gegeven
moment ook het onderwijs inging als leraar Engels.
Later bedacht ze dat ze zelf in ieder geval niet in het
onderwijs wilde. Maar: het bloed kruipt waar het niet
gaan kan en toch kwam ze in het onderwijs terecht.

Van het bedrijfsleven naar het onderwijs

Toen ze haar diploma had behaald, is ze gaan werken
bij De Bijenkorf. Esther vertelt dat ze begon op de
inkoop maar al snel was overgestapt naar het bureau
dat De BIJ, het magazine van De Bijenkorf, maakte. Ze
is wel blijven studeren en heeft haar NIMA C-diploma
gehaald. De BIJ heeft ze zeven jaar gemaakt, daarna
heeft ze bij twee andere bedrijven in sponsored maga
zines gewerkt.
Inmiddels had ze twee kinderen en ging ze op zoek
naar een baan die beter parttime te combineren was.
Esther gaf al één avond in de week les en vond dat zo
leuk dat ze het wilde uitbreiden. Zo is ze in het onder
wijs gerold. Zeven jaar is ze docent Marketing op een
ROC geweest, gevolgd door zeven jaar op de Hoge
school van Amsterdam. Tijdens deze periode heeft ze
een master gehaald, Bedrijfskunde met specialisatie
Marketing.
Ondertussen werkte ze ook freelance voor NIMA (Het
Nederlands Instituut voor Marketing). Esther was lid
van de NIMA A-Examencommissie en haar werd ge
vraagd om helemaal voor het bedrijf te komen werken
om de relaties met opleiders verder te ontwikkelen.
Dit heeft ze twee jaar gedaan. In deze twee jaar heeft
ze nieuwe examens in de markt gezet en is NIMA
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intensiever gaan samenwerken met commerciële op
leiders, maar ook met mbo en hbo.

De helpende eigenschappen als docent

Als ik Esther vraag wat de dingen zijn die haar helpen
in het onderwijs antwoordt ze: “Ten eerst ben ik een
ochtendmens, dus het kost mij geen moeite om vroeg
op te staan of vroeg te beginnen. Ik ben heel gedisciplineerd en gestructureerd en dat komt goed van pas heb
ik gemerkt. Daarnaast ben ik enthousiast over mijn vak
en dat enthousiasme breng ik graag over op anderen”.
Advies aan Bedrijfskunde MER-studenten die verder
willen gaan op het marketinggebied “Als je de richting
van marketing op wil is een NIMA Examen natuurlijk een
mooie volgende stap, maar voor een bachelorstudent
vind ik de stap naar een master ook een mooi vervolg”.
 Eva Swaep

 NIEUWE BKM-DOCENTEN

Maarten Haverkamp
Maarten

Haverkamp is geen onbekende op De Haagse Hogeschool. Hij heeft
namelijk ruim elf jaar les gegeven bij de opleiding Bestuurskunde. Sinds novem
ber 2015 geeft Maarten ook les bij Bedrijfskunde MER. Zo geeft hij onder andere
‘Beleid, Organisatie & Politiek’ bij de profielkeuze Public Management van jaar 3
en doceert hij diverse vakken in de major.
Inmiddels geeft Maarten drie dagen per week les bij
Bedrijfskunde, het bevalt hem prima. Twee dagen per
week verricht hij onderzoek in het stadsdeel Laak.
Doel van zijn onderzoek is om burgerinitiatieven suc
cesvoller te maken door professionals en burgers
beter op elkaar af te stemmen.
Als ik hem vraag of beide opleidingen genoeg doen
om de werkkansen te vergroten, antwoordt hij het vol
gende: “Ik kan over Bedrijfskunde nog niets zeggen. Bij
Bestuurskunde doen we zeker ons best hier voor. Ik zal
mijn uiterste best hiervoor doen bij Bedrijfskunde en
mijn grote netwerk hiervoor inschakelen”.
 Eva Swaep
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Wie, wat, waar

Maarten woont alweer bijna 26 jaar in Rijswijk. Maar hij
is geboren en getogen in Hilversum. Hij is getrouwd
met Nicole en heeft twee kinderen, Jesse en Britt. In
zijn vrije tijd fotografeert hij graag, het liefst buiten.
Daarnaast verzamelt hij oude handschriften, mooi
geschreven letters met versieringen op perkament.
Verder leest Maarten alles wat los en vast zit. Vroeger
heeft hij Beleid, Bestuur en Management gedaan aan
De Haagse Hogeschool in de deeltijdvariant. Daarna
heeft hij zijn doctoraal Bestuurskunde behaald aan De
Universiteit Leiden. En nu werkt hij al sinds augustus
2004 bij De Haagse Hogeschool.

Van de opleiding Bestuurskunde, ook naar
Bedrijfskunde MER

Hij kwam een directeur tegen van De Haagse Hoge
school en daarna ging het eigenlijk best vlot: ze raak
ten aan de praat, Maarten was geboeid, er kwam een
functie vrij en hij werd aangenomen bij de opleiding
Bestuurskunde.
Onderwijs heeft hem altijd geboeid. Maarten is al
vroeg les gaan geven, namelijk muziekles. Ook toen hij
later in managementfuncties terechtkwam, is hij altijd
bezig geweest met het onderwijs. Voor hem was het
dus geen hele grote stap om in het onderwijs aan De
Haagse Hogeschool te beginnen.

 NIEUWE BKM-DOCENTEN

Carolien van Gent
Na een mooie reis door Australië, Zuidoost-Azië en Zuid-Afrika is Carolien van
Gent begonnen als docent aan De Haagse Hogeschool. In de periode van 2003
tot 2007 heeft ze zelf MER gestudeerd en vervolgens direct erna haar Master
behaald op de Erasmus Universiteit. Ze heeft gewerkt bij ABN AMRO, PwC en
Capgemini en is nu toe aan een nieuwe uitdaging als docent in het hoger onderwijs.

Wie, wat, waar

Carolien woont samen met haar vriend en in haar vrije
tijd vindt zij het leuk om te sporten (hockey, hardlopen,
mountainbiken) en verre reizen te maken. Carolien
is zelf ook student geweest aan De Haagse Hoge
school. Na het behalen van haar MER-diploma is ze
verder gaan studeren. Ze heeft namelijk een master
Bestuurskunde aan De Erasmus Universiteit gedaan.
Ze heeft een aantal jaren in de consultancy gewerkt bij
grote firma’s, namelijk Capgemini en PwC. Hier heeft
ze zich beziggehouden met projectmanagement,
procesoptimalisatie, de coördinatie en aansturing
van compliancediensten en recruitment. Tijdens
deze periode was Carolien al betrokken als externe
beoordelaar van scripties bij de MER. Zo is ze altijd
betrokken gebleven bij de opleiding en op deze manier
heeft ze de keuze gemaakt om de overstap van het
bedrijfsleven te maken naar het onderwijs. Vanuit haar
ervaringen als consultant wil ze graag bijdragen aan
het onderwijs. Als consultant heeft Carolien diverse
organisaties van binnen gezien en ze denkt dat ze met
deze ervaring een belangrijke bijdrage kan leveren aan
de ontwikkeling van studenten. Als ik Carolien vraag
of ze altijd al gedacht heeft dat ze in het onderwijs te
recht zou komen, geeft ze aan dat ze na het behalen
van haar MER-diploma wel aan werken in het onderwijs
heeft gedacht, maar eerst werkervaring wilde opdoen
in het bedrijfsleven.

Buitenlandervaring van New York tot
Barcelona

Na het afronden van haar master heeft Carolien de
studieboeken opzij gelegd om te gaan reizen. Zo heeft
ze Engels gestudeerd in New York en Spaans in Barce
lona. Carolien omschrijft het als een leuke en leerzame
ervaring die ze iedereen kan aanraden.

Advies van een Corporate Recruiter: Hoe val
je op tussen alle sollicitaties?

Omdat Carolien als Corporate Recruiter heeft gewerkt
bij Capgemini, kan ze als geen ander advies geven over
hoe afgestudeerden kunnen opvallen in een grote sta
pel met CV’s. Als ik haar er naar vraag, antwoordt ze
het volgende: “Let op tijdens het maken van jouw CV
en brief dat deze goed aansluiten bij de gevraagde
competenties in de vacature. Verdiep jezelf daarnaast
goed in de organisatie zelf: is het een cultuur waar jij
jezelf ziet passen? Grotere organisaties bieden vaak
inhousedagen aan zodat je een kijkje in de keuken kunt
nemen. Een andere belangrijke tip is om gebruik te
maken van je netwerk.”
 Eva Swaep

39

 LUMINA-UITREIKING

‘GROTE STAP IN ZELFBEWUSTZIJN
EN BEWUSTWORDING’
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Op de opleiding Bedrijfskunde MER staat sinds sep

tember 2015 een opmerkelijke module op het rooster.
Een half jaar later blijkt dit programma ‘BV Ik i.o.’ veel
meer op te leveren dan alleen vijf studiepunten. De
initiator is docent Wil Pruijssers. “Omdat ik het idee
had dat de studenten naast de reguliere vakken meer
willen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling.”

Bedrijfskunde MER ‘draait om het verbeteren van de
processen in een bedrijf.’ Zodra de studenten op de
arbeidsmarkt verschijnen, dienen ze op professio
neel gebied van alle markten thuis te zijn. Voor een
goede invulling van de rol als adviseur of leiding
gevende weegt de persoonlijkheid zwaar mee. Op
dit laatste aspect haakt Wil Pruijssers in: “Toch een
beetje mijn passie, jonge mensen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ik doel daarmee vooral op
professionalisering. De studenten stromen in vanaf
de middelbare school en krijgen diverse kennisvakken voorgeschoteld. Het lesmateriaal in professioneel gedrag had een upgrade nodig. Op de werkvloer
draait het niet alleen om kennis en vaardigheden,
maar ook om bewustwording van eigen gedrag. Mijn
stellige overtuiging is dat -met inachtneming van wie
je in de basis bent- iedereen in staat is om zich óók
op het persoonlijke vlak te ontwikkelen. En dat die
persoonlijkheid ook kan variëren. Soms is de creatieveling in staat om gestructureerd te werken. Tegenpolen sluiten elkaar niet uit.”

Toolbox

In het derde jaar komen de studenten serieus in
aanraking met de praktijk omdat ze dan 20 weken
stage gaan lopen bij een bedrijf of organisatie. Voor
afgaand aan deze sprong in het diepe, overhandigt
de opleiding ze een toolbox. “Daarmee gaan ze echt
aan de slag met zichzelf.” Wil Pruijssers herhaalt de
essentie van de module ‘BV Ik i.o.’: “De studenten
gaan met behulp van Lumina Spark aan de slag bij de
trainingen onderhandelen, solliciteren en netwerken.
Tijdens een gesprek over het krijgen van een stage is
het bijvoorbeeld van belang dat je je eigen voorkeur
in communicatie kent en die van een willekeurige gesprekspartner kunt herkennen. Lumina Spark is hierin
erg concreet en juist daarom durf ik te beweren dat
dit programma een absolute meerwaarde is in het
onderwijspakket.”

Waardering voor verschillen

Het instrument waar de BKM’ers mee werken is Lumina
Spark. Dertien docenten van de opleiding hebben in
2015 de training LuminaSpark gevolgd. Allen zijn nu
gecertificeerde Lumina Spark consultants. De module
BV-IK wordt gedraaid in groepen van 12 studenten zo
dat er aandacht is voor de individuele student. Ook dit
studiejaar was de training met Lumina Spark weer een
succes “Eerst de shock, dan volgt de verbazing over
de rake beschrijving van zichzelf.” Een eyeopener van
jewelste. “Wat ik dan hoor? Dit kan niet waar zijn, maar
het klopt precies wat hier staat over mij! De studenten
ervaren de uitslag ècht als een cadeautje. Het programma is niet alleen een aanvulling in de verbinding
tussen studie en werkveld, maar vooral een grote stap
in zelfbewustzijn en bewustwording. Het besef dat
het oké is dat mensen verschillend zijn, dat karakters
verschillen. Ook het begrip dat juist de diversiteit van
leden een team kracht geeft. Sterker nog, dat waardering ontstaat voor de verschillen.”

Grote voorsprong

Lumina Learning heeft
in Wil Pruijssers een
adept van de hoogste
orde: “De studenten
nemen de profielschets
van Lumina Spark als
extra bagage mee in
de praktijk. Neem van
mij aan dat ze daarmee
meteen op grote voorsprong staan.” Dit geldt
als invulling van de
missie waar docenten
voor staan. Binnen vier
jaar ‘groene’ studenten
klaarstomen tot vol
wassen competente bedrijfskundige professionals.
“Nu spreek ik op persoonlijke titel,” beklemtoont de
voormalige marketeer en salesmanager, “maar dit is
waarom ik uit het bedrijfsleven ben overgestapt naar
het onderwijs. Ik heb moeten leren om te gaan met verschillende persoonlijkheden. Zelf heb ik pas na jaren
op de werkvloer geleerd hoe je zaken voor elkaar krijgt.
Dezelfde voorbeelden hoor ik nu terug van studenten.
Die leren tijdens de stage feedback te geven, te ontvangen en ontdekken wat voor persoonlijkheid aan de
andere kant van de tafel zit. Jij hebt veel blauw, ik veel
rood, let’s agree to disagree!”

41

Kijk eens op de website van Lumina Nederland als je
meer wilt weten: www.luminalearning.com
 Bart Kin / Wil Pruijssers

Vanaf linksonder
met de klok mee:
Marieke van
Asseldonk,
Ginger Martinadu Chatenier,
John Hayes,
Arjan Mulder,
Peter van
Dashorst, Ercan
Büyükçifçi, Loes
Kamperman,
Ellen Haasnoot,
Wil Pruijssers,
Anne de Ruiter,
Irene Huisman

 BESTE SCRIPTIE

Richard Keijzer en zijn weg naar
een (bijna) perfecte scriptie
Afstuderen

met een 10. Het is de droom van veel
studenten, maar het daadwerkelijk behalen is een
stuk ingewikkelder. De inmiddels 26-jarige Richard
Keijzer behaalde vorig jaar een 9,8 (afgerond een
10) en behaalde het hoogste cijfer namens een
BKM-student in bijna 14 jaar. Hoe deed hij dat en
wat moet jij doen om net zo’n perfecte scriptie te
schrijven?
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Richard begon in 2010 met studeren op De Haagse
Hogeschool, maar Bedrijfskunde MER was lang niet
zijn eerste keuze. “Ik heb de MER gekozen omdat ik
dacht: ik moet iets doen. Ik wist niet wat mijn passie
was,” aldus Richard, die qua motivatie voor de studie
niet veel verschilt van de gemiddelde BKM-student.
Nadat een paar vrienden al snel stopten en hij niet echt
binding had met de rest van de klas, vond hij al snel
weinig meer leuk aan de studie. Dat zorgde er mede
voor dat hij pas na zes jaar zijn scriptie inleverde. “Ik
had het makkelijk in vier jaar kunnen doen en ik heb
zelfs een paar keer gedacht: ik stop er mee, maar ik
vond het zonde, omdat mijn ouders en ik er veel geld
voor hebben betaald.”

Blackboard

Het had niet veel gescheeld of Richard had zijn scriptie
heel ergens anders geschreven. “In eerste instantie
kon ik verdergaan op de scriptie van een vriend, die
ook langstudeerder is en die ik ken vanaf het eerste
jaar Bedrijfskunde MER.” Op het laatste moment ging
het allemaal niet door, omdat de begeleider van zijn
vriend werd ontslagen. Richard ging vervolgens ver
der op zoek naar een geschikte stageplek en keek op
aanraden van diezelfde vriend op Blackboard, waar hij
een scriptieopdracht vindt die op zijn lijf geschreven
is. “Het was een scriptieopdracht over energiebesparing, iets wat mij echt ligt, wat me direct aansprak en
waar ik affiniteit mee heb.”

Stoute schoenen

Richard besloot niet af te wachten en een mail te sturen,
maar trok de stoute schoenen aan en belde de man
van het bedrijf Susteen direct op. “Ik mocht op maandag langskomen en op dinsdag kon ik beginnen. Het
gesprek was zo voorbij,” aldus Richard. De 26-jarige
Rijswijker werkte zich vervolgens een slag in de rond
te in de hoop antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat
zijn de meest effectieve energiebesparingsaanpak
ken die gericht zijn op particuliere woningeigenaren in
Nederland?’ Vijf maanden lang heeft hij zich afgezon
derd van vrienden en familie en in die periode heeft hij
weinig gesport en veel feestjes gemist.

Voeding afgestemd op doelen

Het schrijven van zijn scriptie begon uiteraard niet
zonder plan. “Ik was de enige student die zonder bedrijf aan het voortraject afstuderen was begonnen. Ik
zat in de lessen, maar had verder geen opdracht,” zegt
Richard over de beginfase. “Maar toen ik eenmaal een
bedrijf had, was mijn Plan van Aanpak direct goedgekeurd.” Vervolgens kon het onderzoek doen écht
beginnen, maar dat was lastiger dan verwacht. “Het
onderzoek is eigenlijk heel erg controversieel en zou
eigenlijk door de overheid uitgevoerd moeten worden. Antwoorden kreeg ik, als ik ze al kreeg, met heel
erg veel moeite,” aldus Richard, die urenlang aan de
telefoon hing om de antwoorden te krijgen van amb
tenaren, overheid en marktpartijen. “Het niet verkrijgen van de antwoorden leverde veel stress op,” aldus
Richard, die zelfs zijn voeding heeft afgestemd op het
behalen van zijn doelen. “Ik ben gestopt met het eten
van zuivel en vlees en ik werd daar veel energieker en
fitter van. Alle pijntjes en klachten die ik jarenlang had
waren in één klap weg. Ik voelde me beter en ik zag er
beter uit. Dat heeft zeker geholpen bij het behalen van
en het focussen op mijn doelen.”
De motivatie om zijn scriptie met een voldoende te be
halen is vanaf het begin aanwezig geweest. “Ik moest
en zou af gaan studeren, omdat ik anders volgend jaar
de vakken uit het tweede jaar weer zou moeten doen,”
aldus Richard. De hulp van zijn opdrachtgever en Me
vrouw De Berg hebben geholpen bij het behalen van
zijn scriptie. “Mevrouw De Berg denkt echt met je mee
en geeft snel antwoord, ik was heel erg blij met haar
als begeleidster,” zegt Richard op de vraag hoe hij zijn
begeleiding vanuit school vond.
Het schrijven van zijn scriptie ging bijna zonder moeite.
“Ik ben zelf heel kritisch op spelfouten en ik vind het ook
heel leuk om te schrijven,” zegt Richard, die ook tips
heeft hoe je een goede scriptie kunt schrijven. “Ik heb
alles wat ik heb opgeschreven ook direct uitgelegd. Ik
durfde daarnaast mijn eigen resultaten ter discussie te
stellen en dat laat denk ik zien dat ik heel kritisch was.”
Zijn bijna 50-pagina lange scriptie bevatte de nodige
kaders om belangrijke stukken extra te laten opvallen.
“Maak het leesvriendelijk voor de lezer,” geeft Richard
nog maar eens een tip.

Presentatie

Richard weet als geen ander dat je na het schrijven van
je scriptie pas op de helft zit. Na het inleveren van je
onderzoek hoor je van de afstudeercommissie of je je
scriptie mag verdedigen, de laatste beoordeling die je
voldoende hoort te behalen voordat je jezelf officieel
‘Bedrijfskundige’ mag noemen. Spanning voor zijn
verdediging voelde Richard allerminst. “Ik was meestal
wel zenuwachtig voor presentaties, maar deze keer

totaal niet,” aldus Richard, die mentaal gesteund werd
door het feit dat hij überhaupt zijn scriptie mocht ver
dedigen. “Als je naar de verdediging gaat, dan weet je
eigenlijk al dat je een goede kans op een voldoende
maakt.” Desondanks was hij gebrand op een goed
resultaat en heeft hij er alles aan gedaan om het onder
ste uit de kan te halen. “Ik heb dagenlang als een autist
op mijn presentatie geoefend. Je moet interessant
klinken en je moet zorgen dat je geen belangrijke tekst
vergeet. De mensen die naar jouw presentatie komen
luisteren maken tijd vrij voor jou, dus het was mijn taak
om het hun naar de zin te maken.”
Na zijn presentatie had hij een storm aan kritische vra
gen verwacht, maar die kwamen er allerminst. “Het waren meer vragen over mijn eigen bevindingen en vragen
over de keuzes die ik tijdens mijn scriptie gemaakt heb,”
aldus Richard, die vervolgens zijn resultaten te horen
kreeg. “Ik was intens blij en ontzettend opgelucht,” al
dus Richard. “Er volgde een omhelzing en we werden
met z’n allen emotioneel, zelfs de begeleiders. Alle ontlading van de afgelopen vijf maanden kwam er uit. Het
cijfer was mooi voor mezelf, maar ook voor mijn vriendin
en mijn ouders,” zegt Richard, die ook weet waarom hij
geen ‘perfecte 10’ behaalde. “Er was één klein dingetje
waar één van de twee beoordelaars opmerkingen over
had. Ik had in de inleiding niet goed genoeg uitgelegd
waarom gemeenten met Susteen samenwerken.”
Het is niet verrassend om te vermelden dat Richard
inmiddels voor Susteen aan het werk is gegaan. Direct
na het inleveren van zijn scriptie had hij zes gemiste
oproepen van zijn begeleider. “Wil je alsjeblieft voor
ons werken? We hebben iemand zoals jou nodig,” werd
geroepen vanuit Susteen. Met uitzondering van een
week vakantie na de verdediging werkt hij sinds begin
augustus bij het bedrijf. “Namens Susteen ga ik nu naar
gemeenten met als doel om een project te starten met
Susteen.” De resultaten uit zijn onderzoek gebruikt hij
bij zijn bezoeken aan de diverse gemeenten. “Uit mijn
onderzoek is gebleken dat Susteen het meest kosteneffectief is. Voor mijn huidige werk heb ik nu een 5 á
6-pagina lange versie gemaakt die ik gemakkelijk kan
presenteren namens Susteen.”
Het leek een perfecte samenwerking te zijn tussen
Richard en Susteen, maar na een maand hield de af
gestudeerde bedrijfskundige het voor gezien. “Na een
maand heb ik daarom ontslag genomen. Ik was er klaar
mee,” aldus Richard, die de volgende dag op gesprek
ging bij de directeur van Susteen. “Hij vroeg me wat ik
nodig had om het werk te kunnen blijven doen. Geld,
thuiswerken? Alles was mogelijk.” Diep van binnen
wist hij echter al lang wat hij wilde. “Voordat ik aan Bedrijfskunde MER begon heb ik getwijfeld over de studie
Psychologie. Dat heb ik toen niet gedaan, maar ik heb
altijd mensen willen helpen. Ik heb nagedacht over het
voorstel van de directeur en het thuiswerken was een
goede optie. Ik kan nu thuiswerken en studeren tegelijk.” Vervolgens is Richard nu aan de slag gegaan met
de pre-master Psychologie om daar vervolgens in Lei
den een master Psychologie aan vast te plakken.
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Tips

Voor toekomstige afstudeerders van Bedrijfskunde
MER heeft hij drie goede tips. “Kies ten eerste een
onderwerp dat goed bij je past, waar je affiniteit mee
hebt en waar je zes maanden lang vol energie aan kan
werken,” aldus Richard. “Zorg er daarnaast voor dat je
een opdrachtgever hebt die tijd aan je besteedt. Geef
aan dat begeleiding vanuit het bedrijf belangrijk is,” is
Richard zijn tweede tip. Zijn derde en laatste tip is mis
schien nog wel het belangrijkste. “Kies een opdracht
waar een bedrijf ook serieus iets mee gaat doen. Ga
geen onderzoek doen waar je van tevoren al van weet
dat het op een grote stoffige stapel belandt.”
 Dennis Langelaan

 RIK VAN DER ZWAN (21)

No guts, no glory
Door zijn enthousiasme voor het ondernemen had hij
ook kunnen kiezen voor een opleiding zoals Small Busi
ness en Retail Management. “Juist vanwege het brede
aspect heb ik voor Bedrijfskunde/MER gekozen. De
opleiding Small Business en Retail Management is erg
specifiek en puur op retail gericht, en dat is niet echt wat
mij aantrekt. Juist het nadenken over een eigen bedrijf
en hoe je dat goed vormgeeft, heb ik bij de opleiding Bedrijfskunde/MER geleerd,” vertelt Rik. “Je bent met iets
van jezelf bezig. Je zet iets vanaf het begin op. Dat maakt
het ondernemerschap ontzettend leuk en interessant.”
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januari 2017 – de dag dat Hemelswater met de
Horecava Innovation Award is uitgeroepen tot de
overall winnaar van alle genomineerden van de vak
beurs. Een dag die voor de 21-jarige Bedrijfskunde/
MER student Rik van der Zwan onvergetelijk zal blij
ven. Hij was een van de weinige studenten die ervoor
koos om zijn minorruimte in te vullen op een andere
hogeschool. In september 2016 begon Rik aan zijn
half jaar durende minor Ondernemerschap aan de
Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze minor is
het hem gelukt om, samen met drie andere studen
ten, een eigen bedrijf op te richten én de Horecava
Innovation Award binnen te slepen. Hoe? Wij hebben
het aan hem gevraagd!
September 2013 – Rik begint als 18-jarige aan zijn stu
die Bedrijfskunde/MER. Het ondernemerschap is hem
vanuit zijn ouders met de paplepel ingegoten. Het is dan
ook niet gek dat met name het ondernemerschap iets in
hem triggert. “Het bedrijfsleven trekt mij ontzettend erg
aan, ik vind het enorm interessant. Bezig zijn met dingen
neerzetten in de markt en zorgen dat het uiteindelijk
goed gaat lopen, vind ik heel erg leuk,” aldus Rik.

Dankzij zijn avontuurlijke en ondernemende karakter is
het Rik in het derde studiejaar gelukt om een stageplek
in Spanje te bemachtigen. Op de vraag waarom hij naar
het buitenland wilde, antwoordde Rik: “Dat moest ik gewoon gedaan hebben, haha. Ik vind het gaaf om ergens
anders heen te gaan, een nieuwe cultuur te ontdekken,
de mensen die daar leven te leren kennen en eens een
kijkje in een andere bedrijfscultuur te nemen.” Toen zijn
eerste stageoptie – een half jaar Mauritius – een paar
weken van tevoren werd afgezegd, bleef Rik het hoofd
koel houden. “Via een stagebureau heb ik toen alsnog
snel een stageplek in Spanje kunnen regelen. Dat is echt
iedereen aan te raden, zij regelen namelijk echt alles. Je
moet alleen wel duidelijk aangeven wat je precies wilt.”
Tijdens zijn stageperiode heeft Rik onderzoek gedaan
voor het Spaanse bedrijf Especialistas Medico Os
teoporosis. Naast het meewerken onderzocht Rik de
kansen voor het bedrijf om buitenlandse markten te
betreden. Met een aantal Nederlanders woonde hij in
een huis, waardoor hij soms wist te ontkomen aan de
Spaanse taal. “Spanjaarden spreken slecht Engels, dus
daar moest ik Spaans spreken. En als Spaans de enige
optie is, moet je wel. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat Spaans best wel veel op Engels lijkt.”
In de minorruimte van de opleiding Bedrijfskunde/MER
zijn studenten vrij om binnen De Haagse Hogeschool
of bij een andere hogeschool een periode te stude
ren. Rik koos voor de minor Ondernemerschap aan de
Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zijn compagnons
leerde Rik toevallig kennen op de introductiedag. “Ik
kende helemaal niemand toen ik daar de eerste dag
was. Ik keek een beetje zoekend om mij heen en besloot toen maar om gewoon ergens te gaan zitten.
Alex was de tweede die de collegezaal binnen kwam
lopen, zag dat ik er een beetje verloren bij zat en besloot toen om naast mij te komen zitten. Quinten zag
dit gebeuren en sloot zich hier eigenlijk direct bij aan.”
Samen hebben ze de introductieweek doorgebracht.
Een week later werd de vierde compagnon bij het
groepje gevoegd. “Het eerste college was een gastcollege van Hemelswater en wij dachten eigenlijk alle
drie meteen hetzelfde: hier moeten we iets mee doen!
Quirijn hoorde ons brainstormen over onze ideeën en
dacht: hier moet ik bij! En op deze manier is eigenlijk
ons vierkoppig team ontstaan, haha”, aldus Rik.

Het overkoepelende bedrijf Hemelswater is opgericht
in juli 2016 en heeft zich sinds die tijd beziggehouden
met het brouwen van bier op basis van regenwater.
Tijdens het gastcollege van dit bedrijf raakten de vier
studenten zo geïnspireerd, dat zij op dit concept verder
gingen bouwen. “We vroegen ons af wat op dit moment
‘hip en trendy’ is. Daar antwoordden we alle vier hetzelfde op: Gin-Tonic! We wilden eerst insteken op alleen
tonic, maar kwamen er toen achter dat er nog helemaal
geen voorgemixte Gin-Tonic van goede kwaliteit op de
markt is. En zo was ons idee, Hemels G&T, geboren”,
aldus Rik.
De vier net gestarte ondernemers begonnen met een
marktonderzoek om te kijken of er überhaupt wel een
markt was voor hun idee. “We hebben heel wat slijters
en horecabedrijven afgebeld en deskresearch gedaan.
Hier rolde uit dat ons idee best eens een gat in de markt
zou kunnen zijn. Vervolgens was het een kwestie van
risico nemen: we moesten samen minimaal 2000 liter
aan Gin-Tonic produceren en dat is niet even gedaan.
Uiteindelijk dachten we: no guts, no glory. We gaan het
doen. Toen het financiële plaatje eenmaal rond was, zijn
we in november begonnen met het produceren van de
Gin-Tonic en hadden we op 1 december 2016 ons lanceringsfeest”, vertelde Rik.
Het is de jonge ondernemers gelukt om met Hemels
water een samenwerking aan te gaan. Ze vangen het
water samen op in Amsterdam bij de Intratuin in Oost.
Daar wordt het ook direct gefilterd met een koolstof
filter en een aantal andere filters. Het water is dan in
principe klaar om te drinken. Hemelswater richt zich
op bier, Hemels G&T op Gin-Tonic. Na het filterproces
wordt het water gedestilleerd tot een gin. Vervolgens
worden er nog tonic en citrusvruchten aan toegevoegd
en wordt het gebotteld in een mooi flesje. “Het is écht
lekker. We hebben ervoor gezorgd dat onze Gin-Tonic
uit een flesje hetzelfde smaakt als wanneer je een GinTonic zelf mengt. Er bestond al een Gin-Tonic uit een
flesje, maar deze bevat slechts 6% alcohol. Wij hebben
onze Gin-Tonic met 10% alcohol wat meer ‘body’ gegeven”, aldus Rik.
Op de vraag of Rik veel aspecten
uit zijn studie gebruikt, antwoordde
hij: “Het is sowieso erg leuk dat
ons team uit mensen bestaat
met allemaal een verschillende
achtergrond: twee commerciëleeconomie
studenten, één technische-bedrijfskundestudent en ik
als bedrijfskundestudent. De twee
commerciële-economiestudenten richten zich voornamelijk op
marketing en sales, de technischebedrijfskundestudent is de creatieve geest en ik ben de backoffice.
Ik regel bijvoorbeeld de financiën
en de juridische aspecten. Met de
studie Bedrijfskunde heb ik wel echt
een voordeel, omdat je eigenlijk van
alles de globale lijnen kent”.

De onderlinge samenwerking verloopt vlekkeloos.
“Ik ben zó ontzettend trots op mijn team. Het is echt
meer dan geweldig. Iedereen weet precies waar zijn
verantwoordelijkheden liggen. Je helpt elkaar en loopt
samen tegen dingen aan. Er gaan altijd wel dingen mis,
maar die lossen we samen op. Dat is echt zo ontzettend
gaaf om te zien en mee te maken”, vertelt Rik trots.
De Horecava-award die de jonge ondernemers afge
lopen januari in ontvangst mochten nemen, was de
kers op de taart. “Hemelswater had al wel het een en
ander gewonnen. Die dag waren wij ook aanwezig op
de Horecava, en Hemelswater was voor deze award
genomineerd, dus dat kon heel leuk gaan uitpakken. Op
een gegeven moment werd ik door iemand gebeld met
de boodschap: ‘We zijn het geworden! Wij zijn de overall
winnaar van de Horecava Innovation Award!’ Dat was zo
een ontzettend gaaf moment. Je bent één concept met
zijn allen. Alhoewel het concept Hemelswater de award
heeft gewonnen, nemen zij ons overal in mee en brengen zij ons overal onder de aandacht. Alle publiciteit
spelen ze naar ons door, we liften eigenlijk een beetje
mee met hun succes’, aldus Rik.
Op dit moment is Hemels G&T te vinden in twee cafés in
Amsterdam en bij drie slijters in de Zaanstreek. Ze zijn
momenteel in gesprek met een aantal leuke groepen en
worden nu zelfs benaderd door partijen die dankzij de
Horecava Award van Hemels G&T hebben gehoord. “De
komende periode wordt het wel lastiger om er veel tijd
en energie in te steken, we moeten allemaal gaan afstuderen, maar gelukkig hebben we allemaal wel wat vrije
avonduurtjes, haha”, grapt Rik.
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Met de toekomst aan hun voeten beginnen de vier
jongens aankomende periode aan een nieuw avon
tuur. Hemels G&T is zeker een bedrijf dat in de gaten
moet worden gehouden! Benieuwd? Check de website
www.hemels-gintonic.nl!
 Dennis Langelaan & Ann-Carolin Schroeter

Rik van der Zwan
tweede van rechts

 WIM DUBBELDAM NEEMT AFSCHEID

Wim Dubbeldam neemt
afscheid
Wim met een glimlach op zijn gezicht. “Ik ben begonnen
als hbo-docent op Hogeschool Holland, maar vanaf het
moment dat dat Inholland ging heten, besloot ik definitief om op De Haagse Hogeschool te werken. Daar heb
ik nooit spijt van gehad.”

Wim
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Dubbeldam heeft afscheid geno
men van Bedrijfskunde MER. Veel stu
denten hebben hem als docent gehad.
Hieronder lees je een verslag van zijn
laatste college. Een markante docent,
liefhebber van begraafplaatsen en een
nieuwsgierig persoon.

De grote man van Bedrijfsrecht, Ondernemingsrecht,
Belastingrecht en natuurlijk ook de HUBA. Met het
vertrek van Wim nemen we ook afscheid van de HUBA.
Wim heeft deze een aantal jaren gecoördineerd en
gezorgd voor een grote toegevoegde waarde voor de
studenten. Wim heeft aan de wieg gestaan van de Be
drijfskunde MER Businessclub nieuwe stijl en zorgde
voor gasten vanuit zijn eigen netwerk. Zij hebben met
studenten gesproken over hun ervaringen en actuele
onderwerpen. Dit zorgt voor een grote toegevoegde
waarde voor de studenten, omdat zij daarmee actief zijn
buiten het reguliere programma.
Wim Dubbeldam heeft afscheid genomen door een
laatste college te geven met zichzelf in de hoofdrol. Hij
deed dit door middel van veel plaatjes, want zo zei hij
“Plaatjes zeggen soms meer dan woorden.” De titel van
zijn college luidde: ‘n HBO-college. De ‘H’ in HBO staat
voor Historie, de ‘B’ staat voor Boodschap en de ‘O’
staat voor Opgehoepeld en wat nu?

Historie

“Ik ben als zeer nieuwsgierig persoon op de wereld
gekomen.” Ook op de werkvloer wordt dit opgemerkt,
doordat Wim altijd overal van op de hoogte wilde zijn. Hij
hoopt dat hij dit tot zijn laatste dag vol kan houden, want
volgens hem vormt nieuwsgierigheid de basis van alle
kennis. Toen hij nog geen twee jaar oud was, ging hij al
bij zijn vader in training om klokken te luiden. “Ik haalde
mijn diploma en zette het zelfs op mijn cv’”, vertelde

Tevens heeft Wim de Bedrijfskunde-MER Bussiness
Club nieuwe stijl opgestart. De gast die hem het meest is
bijgebleven is de heer Aantjes. Deze man was de eerste
fractieleider van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
“Een opmerking van hem zal ik nooit vergeten: “Niemand
weet wat jij geschrapt hebt bij een toespraak.” Dubbel
dam paste deze toe opmerking toe door het volgende te
zeggen: “Ik ga het dus niet hebben over het College van
Beroep waar ik vijf jaar in heb gezeten, ik ga het niet hebben over de internationale reizen die ik samen met collega Hein Peterse heb gemaakt, ik ga het ook niet hebben
over de personeelsuitjes en ik ga het niet hebben over de
HUBA, want niemand weet dat ik dat geschrapt heb.”

Boodschap

“Op De Haagse Hogeschool en zeker bij BKM, moet het
gebruik van smartphones tijdens de colleges verboden
worden, tenzij de docent het expliciet toestaat.” Dit is de
laatste boodschap die Wim de afgelopen periode wilde
meegeven. Hij noemde het ook wel zijn laatste missie.
Wim is op dit idee gekomen door het boek ‘Ontketen je
brein’ van Theo Compernolle, waarin staat dat multitas
ken een gijzeling is voor het brein.
Wim werd ook geïnspireerd door een filmpje waarin
kleine kinderen een snoepje voor hun neus gelegd kre
gen met de vraag het niet op te eten. Tientallen jaren
later bleek dat de kinderen die het snoepje konden laten
liggen, betere prestaties leverden in hun leven. Kortom,
wanneer je kunt afzien bereik je volgens Wim meer.
“Ik ben liefhebber van begraafplaatsen.” De (kunst)ge
schiedenis, de flora en fauna van de plek waar de graf
stenen staan, hebben Wims interesse. Het zit hem in de
genen, omdat zijn opa en oom steenhouwer waren. “In
de zomers van mijn middelbareschoolcarrière verdiende ik mijn geld met het schoonmaken van grafstenen.
Tegenwoordig maak ik veel reizen om begraafplaatsen
te bezoeken. Mensen noemen mij daarom ook wel een
grafsteentoerist.”

Opgehoepeld

Wim gaat verhuizen naar een rustigere plaats met een
studeerkamer met een prachtig uitzicht. Verder heeft
Wim zin in een uitdaging. “Een vriend van me heeft in de
Peruaanse Amazone een ecolodge en wie weet word ik
daar medebeheerder ad interim.”
 Rick de Boer/Joyce Olsthoorn

 HEIN PIETERSE

Hein Peterse neemt afscheid
De Haagse Hogeschool. Mooi die entou
rage en faciliteiten voor koffie e.d., maar
zo gauw ze zich met het onderwijs gaan
bemoeien (en dat doen ze) dan wordt het,
zoals in heel het onderwijs, vervelend
bureaucratisch. Combineren met een
restaurant was best lastig, want ik werkte
daar elk weekend naast mijn docenten
baan. Maar ik vond het allebei leuk, dus dan
kan veel.

Hoe is het idee ontstaan om een
restaurant te beginnen? En waarom
Thais?

Het combineren van zijn baan
bij De Haagse Hogeschool en
het runnen van een eigen res
taurant was uitdagend, maar
niet onmogelijk. Het sociale
aspect van het beroep als
docent gaat Hein het meest
missen, maar na een welver
diende vakantie wil hij toch
zinvol blijven in de maat
schappij. Misschien wel als
gids of predikant?

Hoe was u vroeger als student?

Nou dat is wel erg lang geleden. Ik ging
beslist niet naar alle colleges, maar ik had
wel écht interesse in wat ik studeerde. En
dat lijkt me (nu als docent) het belangrijk
ste. En de studententijd was natuurlijk
fantastisch. Dat is misschien nu soms wat
minder, omdat iedereen moet werken of
nog thuis woont.

Hoe bent u binnengekomen bij De
Haagse Hogeschool?

Gewoon solliciteren. Ik gaf al les op de
Hogeschool in Rotterdam, maar omdat
ik verhuisde naar Den Haag leek het me
handig om bij De Haagse Hogeschool te
solliciteren.

Hoe vond u het om te werken op De
Haagse Hogeschool? En was dit ook
te combineren met uw restaurant?

Ik heb altijd gezegd en gevoeld dat ik op
de MER werkte. Ik heb niet zoveel met

Het had ook een ander restaurant kun
nen zijn. De start van het restaurant was
puur toeval. Mijn vriend en ik hadden
goed contact met een Thaise man die een
restaurant in Den Haag bezat. Hij heeft
ons geholpen met de start van ons eigen
restaurant door zijn recepten met ons te
delen. Zijn neef werd onze kok en had meer
verstand van de Thaise keuken dan ik.

U gaf les in marketing, heeft u
dit kunnen gebruiken tijdens het
opstarten van een restaurant?

Ja, ik denk het wel. Ik heb in de lessen altijd
benadrukt, dat marketing een logische
manier van denken is en dat het vooral een
praktisch vak is. Voor grote campagnes is
veel kapitaal nodig en als beginnend on
dernemer had ik daar natuurlijk geen geld
voor. Maar het is zeker nuttig om eerst na
te denken over het doel en de doelgroep
van je promotie voordat je geld uitgeeft en
dit behandelde ik ook in het vak Marketing.

Hoe was uw contact met meneer
Dubbeldam tijdens uw periode op
De Haagse Hogeschool?

Met meneer Dubbeldam heb ik veel
schoolreisjes met de derdejaarsstuden
ten gemaakt die in het kader van internati
onalisering stonden. Zo zijn we in Londen,
Oxford, Istanbul, Praag en Budapest ge
weest. En als laatste hebben we een reis
naar Marokko opgezet. Zowel voor de stu
denten als voor ons zelf waren deze reizen
een unieke ervaring.

Hoe vindt u het om De Haagse
Hogeschool te verlaten?

Een paar jaar geleden leek stoppen geen
optie voor mij. Maar de laatste jaren is de
manier van werken anders geworden: er
wordt te weinig aandacht besteed aan het
verbeteren van de kwaliteit en inhoud van
het onderwijs. Alles draait, net als in de

zorg, steeds meer om zaken als verslag
legging. Ik voelde dus een toenemende
onvrede over waar we met zijn allen naar
toe gingen. Dus ik heb nu vrede met de
huidige situatie.

Wat vond u het leukste aspect in
het beroep van docent?

Het contact met mensen, studenten
en docenten vond ik het leukst aan het
beroep als docent. Vele jaren heb ik de
externe projecten geregeld, waarbij ik
contact opnam met zo’n 40 à 45 bedrijven.
Tweede- en derdejaarsstudenten voerden
een opdracht uit bij deze bedrijven en gin
gen vaak met enthousiasme aan de slag.
Dat hele proces van praktische projecten
organiseren en begeleiden vond ik erg
leuk.

Wat gaat u het meest missen?

De mensen ga ik het meest missen. Ik
hoop met een aantal collega’s nog contact
te houden. Maar je weet hoe dat gaat: uit
het oog, uit het hart.

Heeft u nog bijzondere plannen nu
u gestopt bent met werken?

We zijn in Den Bosch gestopt met het res
taurant, maar gaan door met een afhaal
toko. Dus daar ben ik wel wekelijks te vin
den. En leraar blijf ik altijd, het zit in me, dus
misschien ligt er nog een korte carrière
als gids of predikant. Maar wat het precies
gaat worden weet ik nog niet, de behoefte
om wat zinvols te doen blijft wel aanwezig.
Tot nu toe heb ik vooral van de zon in Thai
land genoten en dat beviel prima.
 Rick de Boer/Joyce Olsthoorn
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 EEN NIEUWE OPLEIDINGSMANAGER

BKM’s nieuwe opleidingsmanager: Ronald van Vliet
is hij als docent het voortgezet onderwijs
in gegaan en in Utrecht en Amersfoort
les gaan geven omdat hij dit heel erg leuk
vond. Hij is uiteindelijk nog een MBAopleiding gaan volgen aangezien hij meer
de managementkant op ging. Deze heeft
hij deels in Engeland gedaan wat hem ook
internationale ervaring heeft opgeleverd.

“Het leven lang leren”

Onze
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nieuwe opleidings
manager is Ronald van Vliet.
Hij is 55 jaar, geboren in de
provincie Utrecht en heeft
van jongs af aan ook daar
gewoond. Ook is hij in Utrecht
aan zijn studie begonnen. Na
al die tijd in Utrecht te hebben
vertoefd, was het tijd voor
Ronald om naar Den Haag
verhuizen. Nou ja randje
Den Haag, officieel Rijswijk.

Reizen en een passie voor
onderwijs

Muzikaal type, speelt piano en heeft in
allerlei koren gezongen. Zo omschrijft
Ronald zijn hobby’s. Reizen is daar ook
een van. De afgelopen tijd heeft hij veel
rondgereisd in Portugeestalige landen.
Zelf spreekt hij deze taal ook, met nog vier
andere talen daarnaast. De laatste jaren is
Ronald ook veel in Brazilië geweest, voor
zowel vakantie als voor zijn werk. Volgens
Ronald is Den Haag een hele andere stad
dan Utrecht, hij omschrijft dit met het
woord: internationaal. Dit wordt vaak on
derschat door de mensen die hier wonen.
Wat sterk naar voren is gekomen tijdens
dit interview is de passie die Ronald heeft
voor het onderwijs. Werk buiten het onder
wijs komt niet in zijn woordenboek voor.

Studietijd

Aangezien Ronald met veel enthousiasme
sprak over het buitenland en zijn reizen
was mijn vraag natuurlijk of hij ooit de ge
dachte heeft gehad om in het buitenland
te gaan wonen. Hierop antwoordde hij dat
hij zichzelf wel voor een aantal jaar daar
zou willen vestigen. Maar afgezien van een
half jaar studie in Engeland is het daar ver
der nooit van gekomen. Ronald heeft na
het vwo natuurkunde gestudeerd. Daarna

Op de vraag wat volgens hem zijn specia
lisatie was, antwoorde hij dat zijn skills als
docent en nu meer de managementkant
daartoe behoren. De afgelopen jaren heeft
Ronald veel ervaring opgedaan als leiding
gevende van diverse onderwijsteams
gewerkt. Ronald staat altijd open om van
andere mensen te leren, evenals nieuwe
dingen te leren. Zijn motto luidt dan ook:
‘het leven lang leren’. De keuze van de ba
nen paste bij zijn passie voor onderwijs.

Na 28 jaar op de Hogeschool
Utrecht overgestapt naar
De Haagse Hogeschool

Van 1987 tot 2015 heeft Ronald op de
Hogeschool Utrecht gewerkt. Op de Hoge
school Utrecht is hij gaandeweg gegroeid
van lerarenopleider natuurkunde naar het
management. Wat mij vooral verbaasde,
was zijn overstap naar De Haagse Hoge
school na zo’n lange tijd werkzaam te zijn
geweest op de Hogeschool Utrecht. Deze
vraag legde ik Ronald uiteraard voor.
Ronald is iemand die toch wel van veran
dering houdt om de paar jaar. Afgelopen
jaar kwam hij in gesprek met iemand die
een tijd bij De Haagse Hogeschool had
gewerkt en deze stelde hem De Haagse
Hogeschool voor om een wending aan zijn
carrière te geven. Dit idee leek hem zo leuk
dat hij meteen solliciteerde bij European
studies. Hier begon zijn avontuur op De
Haagse Hogeschool. Een avontuur dat
vorig jaar na zijn vakantie begon.

Hogeschool Utrecht versus
De Haagse Hogeschool

De verschillen tussen De Haagse Hoge
school en Hogeschool Utrecht zijn in
Ronalds ogen dat De Haagse Hogeschool
veel internationaler is, zich richt op wereld
burgerschap en netwerken. De stad Den
Haag is veel meer “Randstad” dan Utrecht.
In en rondom onze school gebeurt veel
meer en is een grotere diversiteit. Ronald
vindt het gebouw ook erg inspirerend, met
name de grote hal waar altijd van alles ge
beurt.

Overstappen van opleiding is niet
alleen voor een student spannend

De overstap van European studies naar
Bedrijfskunde MER had als reden dat hij
gevraagd werd voor de vacature voor
opleidingsmanager voor BKM. Hij vindt
de BKM-studenten erg enthousiast en
heeft leuke collega’s. Al met al heeft hij
een goede indruk van deze opleiding.
Verandering van een opleiding hoeft niet
alleen spannend te zijn voor een student,
ook Ronald gaf toe het een beetje span
nend te vinden.
Bij European Studies heeft Ronald lei
ding gegeven aan de accreditatie, voor
Bedrijfskunde MER zal deze in decem
ber 2017 plaatsvinden. Hij heeft ruime
ervaring met accreditaties en ik was
nieuwsgierig wat zijn verwachtingen zijn
ten aanzien van onze opleiding. Hij ver
wacht een positief resultaat; de eerste
evaluaties van het nieuwe programma zijn
gelukkig positief. Uit evaluaties komt naar
voren dat studenten beter voorbereid zijn
op het werkveld en hij ziet de accreditatie
met vertrouwen tegemoet.

Een nieuw gezicht met
nieuwe ideeën

Waar Ronald zichzelf ziet over vijf jaar?
Bij De Haagse Hogeschool natuurlijk. En
waarschijnlijk bij BKM. Een nieuw gezicht
met nieuwe ideeën, Ronald heeft zo zijn
verbeterpunten voor bedrijfskunde MER
waar hij mee aan de slag gaat. Een van zijn
wensen is om de afstemming met het be
drijfsleven nog sterker te maken. Ook kan
de toetsing nog wel verbeterd worden.
Hij ziet graag dat er geïnvesteerd gaat
worden in het beter voorbereiden van
studenten op de toets, zodat de studen
ten weten of zij op de goede weg en er dus
minder hertoetsen zullen zijn. Nog een
van zijn ideeën was om de uitstraling van
de opleiding te verbeteren door middel
van Slinger 3 meer BKM-sfeer te geven.

Advies van Ronald

“Zie je kans en zie je opleidingstijd om je
te oriënteren”. Via opdrachten, stage en
minors kan je volgens Ronald er goed
achter komen wat je nou eigenlijk wil met
deze o zo brede opleiding. Grijp al de kan
sen, gebruik je tijd en je docenten. Zo kom
je er uiteindelijk achter waar jouw interes
ses liggen in het werkveld.
 Zoë Radder

