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FLOOR - HET NIEUWE SEIZOEN
HVA COLLEGECAFÉ
Iedere maand een spreker die zijn of haar actuele boek, programma, onderzoek, film, mening of column toelicht.
Vragen staat vrij. Napraten met borrel.

FLOOR EXPO
20 september tot 1 november i.s.m. CBK Amsterdam: fototentoonstelling DE EERSTE OOSTERPARKSTRAAT, BEELD VAN EEN STRAAT.
13 november tot 20 december: fototentoonstelling PASSIE. Portretten uit de bekende Folia-rubriek.

DEBAT
Woensdag 16 oktober: TOETSEN EN STUDIESUCCES. Experts van binnen en buiten de HvA over toetsen en beoordelen in het hoger onderwijs
November: AAN HET WERK?! Hoe staat het met de werkloosheid onder pas afgestudeerde jongeren? Met gratis sollicitatie-advies!
Maart 2014: Evenement naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

SYMPOSIUM
Vrijdag 11 oktober: 10 JAAR ONLINE STADSGEHEUGEN. Met onderzoekers van de HvA en de UvA,
het Amsterdam Museum en medewerkers van ‘online geheugens’.

DE VISIEFABRIEK
Iedere zes weken organiseert DE VISIEFABRIEK bij FLOOR een spraakmakende lezing
over diversiteit in de breedste zin van het woord.

FILM
Donderdag 15 oktober: STUDENTS THAT MATTER FILMFESTIVAL.
Bekroonde films over vluchtelingen. Met eten en muziek.
I.s.m. Movies that Matter en UAF.

VERDER:
Donderdag 3 oktober:
FINALE VAN DE RESEARCH BATTLE
Vrijdag 8 november:
DAG VAN DE DIALOOG
Maandag 9 december:
HET GROTE HVA-UVA DICTEE (in de Aula van de UvA)

Kijk op WWW.FLOOR.HVA.NL voor meer info en nieuws.
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Wat heeft bovenstaande studentikoze foto –
genomen in het Overijsselse plaatsje Vilsteren
– te maken met twintig jaar Hogeschool van
Amsterdam? Alles! Ik – links op de foto, gehuld
in witte sokken, sportschoenen en reggaepet, tja
– was pabostudent in 1993, het jaar dat de HvA
werd opgericht. De foto is veelzeggend, omdat
hij laat zien dat studeren ook toen al bestond
uit veel meer dan alleen leren. De hogeschool
bestaat op 29 augustus exact twintig jaar en
deze special van Folia Magazine blikt terug op
die twee decennia. Vanaf 1993 groeide de HvA
rap. Mijn vertrouwde Pabo verhuisde van een
klein gebouw aan de Fred Roeskestraat naar het
immense Kohnstammhuis aan de Wibautstraat.
Die locatie was trouwens te danken aan voormalig voorzitter Simon Korteweg, die alleen maar
gebouwen aanschafte nabij een metrostation.
Het gros van de studenten kwam en komt per
slot van rekening uit ‘groot Amsterdam’.
Lees deze special door en u zult vooral dingen
missen. Mensen soms, gebeurtenissen of anekdotes. We hebben getracht een overzicht te maken
van wat de HvA in die twintig jaar heeft betekend
voor de stad en heeft voortgebracht, maar we
realiseren ons dat we absoluut niet compleet zijn.
Het is onmogelijk om in slechts vierentwintig
pagina’s de geschiedenis van de grootste hogeschool van Nederland te beschrijven. Wat u wel
treft zijn studenten en medewerkers die met passie over de HvA vertellen, omdat de Hogeschool
van Amsterdam misschien niet de beste, maar
zeer zeker wel de leukste is om te werken en te
studeren. Nog even terug naar Vilsteren. Ook wij
dronken te veel bier en veroorzaakten daardoor
geluidsoverlast, maar – vrij naar Nescio – studenten waren we – maar aardige studenten. yyy
Jim Jansen studeerde van 1991 tot 1995 aan de
Pabo van de Algemene Hogeschool van Amsterdam
die in 1993 overging in de Hogeschool van Amsterdam. Van 2000 tot 2007 was hij hoofdredacteur van
Havana, het blad van de HvA.

www.foliaweb.nl
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1995 HvA-gebouwen bevinden zich nabij een metrostation, zoals De Tafelbergweg

‘De HvA heeft
kwaliteit gehandhaafd’
‘Amsterdam profiteert van het leger studenten dat dagelijks in de stad problemen oplost,’ zegt
Eberhard van der Laan. De burgemeester van Amsterdam ontmoet CvB-voorzitter Louise Gunning
voor een gesprek over de relatie tussen de hogeschool en de stad. tekst Jim Jansen / foto’s Martijn van de Griendt

‘J

e denkt toch niet serieus dat ik nu al
bezig ben met de vraag waar zij straks
gaat studeren?’ vraagt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der
Laan met gespeelde verontwaardiging.
Hij doelt op zijn negenjarige dochter Lieve, die
voor de gelegenheid – het is eind juli en daags
voor het reces – de personal assistant van haar
vader speelt. Dat doet ze overigens met verve;
net zo makkelijk poseert ze voor de fotoshoot als
dat ze op verzoek extra suiker bij de koffie serveert. Natuurlijk is het nu nog veel te vroeg om
te weten of een van de drie jonge kinderen van
de burgemeester ooit binnen de muren van de
Hogeschool van Amsterdam terecht zal komen.
Hoe zag zijn eigen leven er eigenlijk uit toen de
HvA twintig jaar geleden ontstond uit een fusie
tussen twee grote hogescholen in de stad?
Eberhard van der Laan: ‘1993 herinner ik me
vooral als het jaar waarin mijn moeder overleed
en het was de periode dat ons advocatenkantoor
Kennedy Van der Laan werd opgericht. Van de
HvA wist ik niks, dus ook niet van de structuur
van die hele hogeschool.’
Louise Gunning: ‘Ik was net hoogleraar sociale
geneeskunde en had de hogeschool nog niet
zo op mijn netvlies. Wat ik me uit die periode
herinner is dat het een enorme rotzooi bij de
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UvA was. Een organisatie zoals je je die nu niet
meer kunt voorstellen. Later kwam ik in de raad
van toezicht van de HvA, en toen ik leerde die
instelling veel beter kennen.’
Van der Laan: ‘Ik had ook geen weet van de
warme band die de hogeschool met de universiteit onderhield en dat er ook één bestuur is.’
Gunning: ‘Dat is later gekomen, in 2003, toen

‘HvA’ers houden de stad
draaiende’
de bestuurlijke fusie plaatsvond tussen de HvA
en UvA.’
De rappe manier van communiceren – regelmatig onderbroken door een bulderende lach
van de burgemeester, typeert de relatie tussen
beiden. Ze kennen elkaar goed; zijn beiden lid
van de PvdA en hadden intensief contact tijdens
de turbulente periode rond de grote Amsterdamse zedenzaak, waarin Gunning optrad als
voorzitter van de onderzoekscommissie. Er is
regelmatig contact tussen de twee, vertelt Van
der Laan: ‘In de stad is er een aantal mensen dat
ik altijd kan bellen. Louise is er daar een van.’

Kunt u eens concreet uitleggen waarom
die relatie zo goed is?
Van der Laan: ‘De hogeschool is onlosmakelijk
verbonden met de stad en haar bevolking. Heel
veel – en gelukkig steeds meer – zogenoemde
nieuwe Amsterdammers gaan naar het hbo
en sommigen stromen door naar de UvA. De
nieuwe Amsterdammers doen in een paar decennia waar wij zelf een dikke honderd jaar over
hebben gedaan. En dat is te danken aan de HvA.
Dat is een snelkookpan voor generaties.’
Gunning: ‘Juist die emancipatiefunctie, het
brede, toegankelijke hoger beroepsonderwijs
van de HvA vind ik cruciaal.’
Die snelkookpan is wel ontploft. Van
18.000 studenten in 1993 tot 45.000 anno
2013.
Gunning: ‘We hebben nu een aantal bereikt dat
niet groter mag worden.’
Van der Laan: ‘Ik kijk wel op van die groei, en
het is mij ook niet ontgaan dat daardoor problemen ontstaan met roosters en te volle klassen.
Als ik deze cijfers zie snap ik dat. Vergelijk
het met het kantoor dat ik in 1992 startte. We
begonnen met elf advocaten en vier mensen
voor de ondersteuning en vijf jaar later werkten
er honderd advocaten en evenzoveel mensen op

1996 Kerstkaart Technische- en Maritieme Faculteit

Van der Laan: ‘Ik kan Louise altijd bellen.’

het secretariaat, en toen kregen we problemen.’
Gunning: ‘Eerst werd er gestuurd op groei.
Studentenaantallen namen toe, waaronder veel
eerstegeneratiestudenten. Het knappe vind ik
wel dat de HvA altijd een bepaald kwaliteitsniveau heeft gehandhaafd.’
Van der Laan: ‘Het HvA-niveau meet ik vooral
af aan de praktische verbindingen met de stad.
Amsterdam profiteert van de stages en projecten van jouw studenten. Elke dag trekt er als het
ware een legertje studenten door de stad om
problemen op te lossen.’
Gunning: ‘Het Boot-project, zeg maar een soort
maatschappelijke buurtwinkels, vind ik in dit
kader leuk om te noemen. Per week worden
vierhonderd Amsterdammers door studenten
bij Boot geholpen. Dat is van huiswerkbegeleiding tot het invullen van je belastingformulier.

Op die manier wordt het ook echt tastbaar wat
we doen.’
De hogeschool bestaat twintig jaar; dat
is niet te vergelijken met de bijna vier
honderd jaar oude universiteit. Hangt de
HvA er een beetje bij?
Van der Laan: ‘Ik ben slechts waarnemer, maar
de HvA hoort er bij. Kijk naar Louises inbreng,
en neem iemand als Jet Bussemaker die een
jaar geleden nog rector was en nu minister van
onderwijs is.’
Van der Laan staat op en vraagt Gunning –
met een knipoog naar zijn dochter – of hij een
pleidooi mag houden. ‘Als je ouder wordt, en
ik kan je zeggen dat dat al op jonge leeftijd
aanvangt, krijg je steeds meer waardering voor

echte ambachtslieden; van schoenmaker tot
onderwijzer. Er kan beweerd worden dat de
samenleving draait op creativiteit en het intellect; vergeet het maar. Het draait net zo goed
op mensen die hun ding goed doen. Ik heb nu
weer opgroeiende kinderen en als je ziet wat
leerkrachten kunnen doen is dat ongekend.
Dat is ook echt een toevoeging van de HvA. Bij
de helft van de zaken waar ik als burgemeester
verantwoordelijk voor ben, spelen onderwijs en
opvoeding een cruciale rol. Eer die mensen! Als
ik het voor het zeggen had, dan zouden ze vier
keer zo veel verdienen.’
Gunning: ‘De levendige Amsterdamse economie
met veel kleine bedrijfjes kan ook niet meer
zonder de HvA’er, die de stad draaiende houdt.
En de HvA heeft een heel nadrukkelijke waarde
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1996 College Sociaal Pedagogische Hulpverlening in de Droogbak

Eberhard Edzard van der
Laan
1955 geboren in Leiden
1982 politiek assistent wethouder Jan Schaefer
1983 studie rechten aan de Vrije Universiteit
1984-1992 advocaat bij Van Doorne &
Sjollema/Trenité Van Doorne
1990-1998 raadslid voor de Partij van de
Arbeid in de Amsterdamse gemeenteraad,
vanaf 1993 als fractievoorzitter
1992-2008 medeoprichter en partner van
advocatenkantoor Kennedy Van der Laan
2006 en 2010 informateur bij de vorming van
een nieuw college van B & W in Amsterdam
2008-2010 minister voor Wonen, Wijken &
Integratie
2010-heden burgemeester van Amsterdam

in het leveren van de nieuwe Amsterdammers,
die hier hun rol hebben gepakt.’
Een terugkerend probleem in de ge
schiedenis van de HvA is het al dan
niet faciliteren van een gebedsruimte.
Moslimstudenten willen dat graag, maar
de hogeschool weigert.
Van der Laan: ‘Hoewel ik er niet over ga, vind
ik een gebedsruimte de gewoonste zaak van de
wereld. Bij mij op kantoor hadden we dat vroeger ook. In het verleden heb ik me fel uitgelaten
over de docent die terugkeerde uit Mekka en
vervolgens weigerde om vrouwen de hand te
schudden. Iedereen laat ik vrij in zijn eigen cultuur, maar als je een onderwijsfunctie hebt, dan
moet je handen geven.’
Gunning: ‘Wij leiden mensen op voor een
bepaalde functie en die moeten zich houden aan
de dingen die nodig zijn. Moslimstudenten die
een gezondheidsopleiding doen moeten bijvoorbeeld ook op elkaar oefenen. Als je dat niet kunt
of wilt, dan ben je niet geschikt voor de studie.’
Van der Laan: ‘Ik vind het niet zo ingewikkeld,
het is gewoon rechtuit.’
Gunning: ‘In het AMC hadden we voor studenten bepaalde kledingvoorschriften. In de kliniek
geen naveltruitjes of zichtbare piercings. Dat
kan gewoon niet. Ik kan me nog een student
herinneren, een ontzettend aardige jongen, die
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er uitzag als een woeste punker. Hij wilde naar
Amerika om stage te lopen. Zo iemand moet je
wel even een advies geven.’
Van der Laan (lachend): ‘En dat advies bestond
er zeker uit dat hij even langs de Bijenkorf
moest gaan.’
De HvA profileert zich graag als sport

hogeschool. In dat kader is er ook veel
werk verzet om de Olympische Spelen
naar Amsterdam te krijgen. Bent u als
burgemeester blij dat de Spelen er niet
gaan komen?
Van der Laan: ‘Op dit moment is het van tafel.
De Spelen waren voor mij geen doel op zich,
maar een voertuig om maatschappelijke dingen

1996 De hogeschool krijgt een eigen weekblad: Havana

Louise Gunning-Schepers
1951 geboren in Amsterdam
1973 studie geneeskunde, Groningen
1986-1988 Gepromoveerd aan de Erasmus
Universiteit

1991-2010 hoogleraar sociale geneeskunde
AMC

1995-1997 lid Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid

1997-2001 lid raad van bestuur AMC
2001-2010 voorzitter raad van bestuur AMC
2010-2011 voorzitter Gezondheidsraad
2010-april 2012 hoogleraar gezondheid &
maatschappij UvA

april 2012-heden collegevoorzitter UvA-HvA

Van der Laan (lachend): ‘Dat zijn toch die
smeerlappen in Leiden?’
Gunning: ‘Dat zit me elke keer dwars. Maar dat
kan je niet meer veranderen.’
Van der Laan: ‘Ik ben dit weekend bij André
Rieu geweest in Maastricht. Rieu is Maastricht
en Maastricht is Rieu. Het is mooi hoe een groot
artiest en een stad met elkaar verweven zijn.
Hier speelde hij op het Museumplein tijdens het
koninklijke huwelijk. Dat doet hij acht keer in
Maastricht, in een geweldige sfeer. Een vrolijke
fijne stad, waar je van de straat kunt eten. En je
kunt er lekker eten ook! Let wel: ik wil nooit weg
uit Amsterdam, maar wij moeten niet net doen
alsof wij niets van andere steden kunnen leren.’

voor elkaar te krijgen. Het kabinet heeft op een
achternamiddag besloten er een streep door
te zetten. De dag erna hebben we het bureau
ontmanteld en we geven echt geen euro meer
uit aan die ambities. Met één kanttekening. Het
is nu 2013. De echte beslissing valt in 2019. In
dit leven zeggen dat iets definitief van de baan
is, is een tikje voorbarig.’

Gunning: ‘Alleen al het durven dromen van de
Spelen heeft heel veel losgemaakt bij bijvoorbeeld het Domein Bewegen, Sport & Voeding.’
Wat heeft Amsterdam niet en andere
steden wel?
Gunning: ‘Ik kan het niet verkroppen dat we niet
de oudste universiteit van Nederland hebben.’

Dochter Lieve van der Laan komt de kamer
binnen, waarmee het einde van het interview is
gekomen. Twee heren – strak in pak – wachten
op de burgemeester, maar bij het weggaan probeert hij Gunning te verleiden een keer mee te
gaan naar Ajax, terwijl hij zijn dochter knuffelt.
Hij doet het lachend en met veel enthousiasme.
U bent hier wel op uw plaats.
Van der Laan: ‘Zij en de andere kinderen lijden
er wel onder. Ik ben veel te weinig thuis.
Maar?
Van der Laan: ‘Ik ben hier wel op mijn plaats.’ yyy
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1997 Burgemeester Schelto Patijn ontvangt promotieboek van HvA-studenten
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HvA-paraplu

Join the Pipeflesje

HvA-beker

‘If you think it’s going to rain, it will.’ – Clint East-

Overal op de Amstelcampus zijn watertappunten

Wie duurzaam koffie wil drinken, neme een

wood. Gelukkig is er dan altijd wel ergens een

en de duurzame Join the Pipeflesjes zijn in de res-

thermosbeker mee naar zijn of haar favoriete

HvA-paraplu te vinden.

taurants te koop. Amsterdams kraanwater rules!

koffietentje. Liefst één met HvA-logo!
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Sjaaltje oude stijl

Fietslampjes

Sjaaltje nieuwe stijl

Dit was jaren geleden een relatiegeschenk voor

Een van de meest gewilde give-aways. Want

De nieuwe HvA-sjaaltjes zijn ontworpen door

dames; je ziet hier de oude huisstijl met veel

Amsterdam is een fietsstad en wie zit er te

Amfi-studenten, Yvonne Kwok bijvoorbeeld.

donkerpaars in terug.

wachten op een bon?

HvA-shirt nieuwe stijl

Introductietas

Visitekaartjes mediabeleid

Het HvA-shirt van nu, met de slogan ‘Creating

Alle eerstejaars krijgen bij de introductie een

Deze visitekaartjes zijn bedoeld om het mediabe-

Tomorrow’. Op open dagen gedragen door

mooie HvA-tas vol informatie. Dit is de introduc-

leid van de HvA onder de aandacht te brengen.

studenten die voorlichting geven.

tietas van 2013-2014.

Ze verwijzen naar de webpagina’s met alle info.

Uitnodiging

Opendagfolder

USB-stick

Een prachtige uitnodiging voor de opening van

Dit is een boekje dat werd uitgedeeld bij een

Een USB-stick op een Delfts blauw klompje.

het hogeschooljaar bij de mode-opleiding, met

open dag begin jaren ’90, helemaal in de oude

Kan het toeristischer? Een cadeautje voor inter-

een modeshow uiteraard.

huisstijl met veel donkerpaars.

nationale relaties.
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1998 Opening bar technische studies, vierde verdieping Leeuwenburg

Wat zie jij in mij?

Notitieblokje met sticky notes

Met deze kaart konden studiekiezers elkaar

Een notitieblokje met sticky notes en voorop

uitnodigen voor een open dag. Een variant op

het campagnebeeld van de HvA.

de toenmalige campagne: Wat zie jij in jezelf?

HvA-shirt oude stijl

Stropdas oud en nieuw

Een HvA-shirt oude stijl, uit de jaren nul.

In de stropdas oude stijl zie je het HvA-logo,

Deze kleuren en dat rugbymodel vonden we

dat een brug over een gracht verbeeldt, talloze

toen mooi.

malen terug.

Koers op Kwaliteit

Opleidingsbrochure

Dit is een harmonicafolder: een handzaam

Een heel oude opleidingsbrochure voor een van

boekje dat je als een autokaart uitvouwt; het

de voorlopers van het Amfi. Tegenwoordig maken

onderwerp is het kwaliteitsbeleid van de HvA.

we steeds minder drukwerk: alles gaat online.

Moleskine-boekje
Een mooi Moleskine-notitieboekje met voorin

deeld bij de presentatie van het Instellingsplan

een katern over de HvA-huisstijl. Fijn om weg te

2001-2014: Oog voor Talent. Hij riep gemengde

geven, mensen zijn hier altijd blij mee.

reacties op.

samenstelling & productie: Suzanne Okkes

Draaipuzzel
Deze puzzel – de Dael O’Ring – werd uitge-

Dagmar

Jaar van de kansen
Elk jaar eindigt mijn verjaardag knallend en met
een waslijst aan voornemens, zo ook mijn twintigste. Terwijl er tegelijkertijd werd geproost op het
nieuwe jaar 2012, werd er voor een paar miljoen
vuurwerk de lucht in geknald. Mijn voornemen
was om alles uit mijzelf te halen. 2012 zou het jaar
worden van de foutjes onder het beruchte motto
‘Yolo’: denk aan Bram en Eva of de val van het
kabinet. Gelukkig kende 2012 ook vele successen,
waaronder de Olympische Spelen in Londen en de
ontdekking van het higgsdeeltje. Ik mocht mijzelf
in 2012 officieel een excellente en honourswaardige masterclass-student noemen. Ik begon als een
verlegen meid aan de opleiding Management, Economie & Recht en ik had sterk de behoefte mijn
grenzen op te zoeken. Toen ik de kans kreeg om
mee te doen aan het excellentieprogramma van de
HvA begon het balletje te rollen. Ik genoot van de
uitdagingen die de extracurriculaire programma’s
boden en ik voelde mijzelf groeien. Ik kwam in
contact met inspirerende personen als Achmed
Marcouch, Huib de Jong en Yoeri Albrecht en ik
pakte alle kansen met beide handen aan.
Wij studenten krijgen de mogelijkheid om te
investeren in onszelf en onze rugzak te vullen met
onderwijs en ervaring. Je kunt nog zulke prachtige
cijfers op je eindlijst hebben staan, uiteindelijk
moet je het wel kunnen toepassen in de praktijk.
Als je dan faalt, kan je immers moeilijk wijzen
naar dat meterslange cv. Ik durfde als beginnend
student amper de telefoon op te nemen en nu
word ik regelmatig ingezet als gastdocent of spreker voor driehonderd man, terwijl ik bezig ben
met afstuderen. Arme student? Rijk aan ervaring!
yyy Dagmar Boer
Dagmar Boer studeert Management, Economie & Recht.
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Boris

Smurfendorpen
Tussen 1992 en 1994 studeerde ik Geschiedenis
aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens de
colleges legde docent Klaas Kalkwiek op geestige
wijze uit dat de middeleeuwse mens leefde in een
‘soort smurfendorpjes’. Docent Gert-Jan van Setten
leerde ons dat de ‘Virgin Queen Elisabeth heus
niet zo virgin was als haar naam deed vermoeden.’
Tijdens de zomervakanties ging ik op interrail. Ik was
vooral benieuwd naar Oost-Europa, dat nu bevrijd
was van de dictatoriale communistische regimes. In
een bioscoop in Praag zag ik in 1992 de Amerikaanse
blockbuster The Hunt for Red October, over een Russische duikbootkapitein die overloopt naar de Amerikanen. Aan het eind van de film werd de Russische
duikboot opgeblazen. Bij die scène gingen jongens
en meiden van mijn leeftijd op de stoelen staan, en
lachten de Russen op het filmdoek triomfantelijk
uit. In het Tsjechisch riep een meisje: ‘Wij hebben
gewonnen!’ Tegen dat beeld kon geen illustratie in de
syllabus op. Geschiedenis in de praktijk.
Als ik nu de beelden uit de Arabische wereld zie,
moet ik steeds aan die bioscoop denken. Je hoort
activisten, journalisten en politici in een roes stellen
dat na de revolutie alles ten goede zal veranderen.
Maar zo ging het in Oost-Europa niet, en die ontnuchtering kennen we nu ook bij de Arabische lente.
Op die momenten zou ik graag Klaas Kalkwiek en
Gert-Jan van Setten bij Nieuwsuur zien. Wat zouden
ze zeggen? ‘Door de social media is de wereld weer
een soort smurfendorp geworden. Maar de vraag is
nu: wie mag voor Grote Smurf spelen?’ En ook: ‘Die
Arabische Lente zal met beduidend meer herfststormen te maken krijgen dan de naam “Lente”
doet vermoeden.’ Daarna zouden ze rustig naar
het schoolbord lopen, en daarop met een krijtje de
ontwikkelingen in perspectief plaatsen. yyy
Boris van der Ham studeerde van 1992-1994 aan de
lerarenopleiding Geschiedenis en was tussen 2002 en
2012 Tweede Kamerlid.
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1998 Meer computerruimtes dankzij invoering projectonderwijs

Tussen student en

De HvA is veel meer dan alleen een instelling voor hoger beroe
projecten waar HvA-studenten bij betrokken zijn. tekst Hester Hinlopen /

Kenniswinkels BOOT
BOOT (Buurtwinkels voor Onderzoek,
Onderwijs & Talentontwikkeling) is een
onderdeel van Urban Practice, een praktijkcentrum waarin wordt gewerkt aan grootstedelijke projecten en vraagstukken vanuit de
HvA-domeinen Economie & Management,
Maatschappij & Recht en Techniek. BOOT is
het uitvoerende orgaan van Urban Practice
dat problemen in Amsterdamse aandachtwijken onderzoekt en aanpakt, medewerkers zijn
voornamelijk oud-HvA-studenten. De eerste
BOOT-locatie opende in 2008 in De Baarsjes (west), daarna volgden de drie anderen:
zuidoost, oost en nieuw-west. HvA-studenten
van alle domeinen kunnen bij een van de vier
kenniswinkels terecht voor bijvoorbeeld een
stage, praktische opdracht voor een minor
of afstudeeronderzoek. Daarbij worden ze
begeleid door docenten en professionals.
BOOT heeft een aantal vaste programma’s,
zoals spreekuren waar men terecht kan voor
alle maatschappelijke, juridische of financiële
vragen en De Gezonde Wijk, waar mensen
advies kunnen krijgen op het gebied van
sport, voeding en beweging.

Leercentrum Floor
Leercentrum Floor is te vinden in het Kohnstammhuis, het gebouw waar opleidingen
van het Domein Onderwijs & Opvoeding
en Domein Media, Creatie & Informatie
gevestigd zijn. Echter zijn alle HvA-studenten,
docenten en overige geïnteresseerden welkom.
Leercentrum Floor organiseert namelijk
diverse activiteiten die onderwijs, onderzoek,
bedrijfsleven en culturele en maatschappelijke
organisaties bij elkaar brengen. Zo kun je er
terecht voor onder andere debatten, lezingen,
tentoonstellingen en workshops. Diverse
bekende politici zoals Jet Bussemaker, Jasper
van Dijk en Tanja Jadnanansing hebben deelgenomen aan debatten in Floor. Ook zijn er
stilteruimtes waar je kunt studeren en gebruik
kunt maken van de openbare computers.
Brainstormen of samenwerken kan in de
Broedplaats, waar ook de bibliotheek van de
domeinen Onderwijs & Opvoeding en Maatschappij & Recht is gevestigd. Wil je zelf een
activiteit organiseren? Alle HvA-studenten en
medewerkers kunnen het initiatief nemen en
een evenement opzetten in Floor. The Floor
is yours!

1998 HvA viert eerste lustrum, in Carré

en maatschappij

epsonderwijs, dat blijkt wel uit de vele maatschappelijke
foto’s Mats van Soolingen

Polikliniek Polifysiek
Polifysiek is een samenwerking tussen de
HvA en het Academisch Medisch Centrum
(AMC). Deze polikliniek is gevestigd in de
HvA-locatie Tafelbergweg waar de opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie, Oefentherapie Mensendieck en Verpleegkunde zijn
gehuisvest. HvA-studenten van verschillende
opleidingen behandelen onder begeleiding
van docenten en professionals patiënten. Ze
voeren revalidatiebehandelingen uit en doen
metingen die de basis vormen voor verder
wetenschappelijk onderzoek. Polifysiek is dus
een beroepspraktijk waar zorg voor patiënten, onderwijs en onderzoek samenkomt. In
Polifysiek wordt gewerkt met het programma
‘Better in, better out’. Voordat de AMCpatiënten een behandeling krijgen, worden zij
eerst gescreend op hun fysieke gezondheid.
Wanneer deze onvoldoende blijkt te zijn,
doorlopen de patiënten een extra programma
waardoor ze zo fit mogelijk de operatie ingaan. Zo wordt de totale opnameduur van de
patiënten verkort.

Project De Bijlmerplint
Vijf studenten deden in juli 2012 mee met een
éénmalige minor waarin ze zich in opdracht
van de gemeente Amsterdam bogen over
de Bijlmerplint, de winkels op de begane
grond bij de Amsterdam Arena. Lang niet
alle ruimtes worden gebruikt. Dit komt de
levendigheid van de buurt natuurlijk niet ten
goede. Aan de vijf studenten de opdracht om
een analyse te maken van de Bijlmerplint.
Het ging om het gebied rondom de Arena,
de winkels, maar ook woonwijken. Het eerste
waar de studenten over vielen, waren de
fysieke barrières op straat. Zo houdt de stoep
op sommige plekken plotseling op en is het
niet mogelijk om over de hele dreef te lopen.
Het doel van de minor was om uit te zoeken
hoe je van dit gebied één geheel maakt en de
mensen met de straat verbindt. De studenten
verdeelden de Bijlmerdreef in kleine stukjes
en keken vervolgens op welke manier ieder
stukje heringericht moest worden. Ze stelden
een adviesrapport op dat ze aan het einde van
de minor aan de gemeente presenteerden.
Stadsdeel Zuidoost neemt de adviezen van de
HvA-studenten ter harte. yyy

Vervoorn

Topsport en de HvA
Op 1 juni ’99 begon ik – met een topsportachtergrond – bij de HvA. Bij mijn vorige werkgever,
NOC*NSF, had ik zeven jaar programma’s voor
sporters en coaches opgezet. Ik had enkele malen
aan de Olympische Spelen deelgenomen en verschillende zwemmers begeleid naar Olympische
medailles. Mijn promotieonderzoek handelde
over de hormonale veranderingen bij topsporters.
De keuze om mij te vragen als directeur van de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
staat symbool voor de wijze waarop de HvA met
sport omgaat: net een stap voor andere onderwijsinstellingen uit. De ALO was een van de parels van
de hogeschool, en die mocht ik verder uitbouwen,
onder meer met de opleiding Voeding en met de
ontwikkeling van de opleiding Sportmanagement.
De HvA pionierde door samen met Johan Cruyff
de naar hem vernoemde University te starten.
Binnen de JCU worden topsport en succesvol
studeren gecombineerd en de JCU is inmiddels,
om Cruyff te citeren, ‘een begrip’. Later werd ik als
domeinvoorzitter in staat gesteld om sportonderzoek te ontwikkelen en samen met de gemeente
dit ook in een grotere regio uit te dragen. Het resultaat? Het HvA-sportgezicht reikte tot ver buiten
de onderwijsmuren. Toen na tien jaar deze laatste
rol begon te jeuken stelde de HvA mij in staat
een prachtige stap te zetten als lector Topsport &
Onderwijs; het ultieme bewijs dat de HvA sport
omarmt. Maar als lector constateer ik ook dat de
HvA niet stil blijft staan. De seminarreeks Kracht
van Sport en het realiseren van de Topsport
Academie Amsterdam zijn hier voorbeelden van.
Natuurlijk ben ik lang niet altijd blij, maar dat
hoort bij het hoog leggen van de lat. En dat doet
de HvA. Toonaangevend in de Nederlandse sporten onderwijswereld en zo moet het blijven! In
ieder geval tot 2028. yyy
Cees Vervoorn is lector Topsport & Onderwijs.
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1998 De aanwezigheid van een gebedsruimte is een groot discussiepunt
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1999 Open dagen moeten verrassender: Kees Hoogeveen aangesteld als creatief adviseur

Bekende HvA-gezichten Asis Aynan, Thomas van Aalten en
Lies Timmering over hun HvA-gevoel. foto’s Fred van Diem / illustratie's Bas Kocken

Creëer

I

k weet niet meer waarom, maar na het
kerstbanket bleef ik alleen achter met
mijn leraar van de laatste klas van de
basisschool. We ruimden samen de resten
van het ontbijt op, waarna ik meehielp de boom
af te tuigen. Ik legde de glazen ballen voorzichtig terug in hun gewatteerde bewaardoos.
De glitterslingers werden om een kartonnen
cilinder gedraaid. Uitgevallen dennennaalden en
schoolpleinzand werden bij elkaar geveegd. En
zo verscheen de klas van voor de adventperiode.
De leraar pakte een paar zwarte vuilniszakken
en verliet de klas. ‘Zo terug.’
Toen ik daar stond, begreep ik dat een lokaal
zonder leraar een lijf zonder kloppend hart was.
De pompende spier die net zo vanzelfsprekend is
als de gespijkerde Jezus aan de muur, de geschikte
bankjes en de vensterbank vol met vetplanten.
Na de basisschool heb ik een dergelijke
schoolgewoonte niet meer meegemaakt. Op
het voortgezet onderwijs had een enkele docent
een eigen lokaal. De meesten van hen renden
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van de ene verdieping naar de andere vleugel
en moesten zich door dertig vroege tieners
worstelen die voor de deur stonden te trappelen.
Ringbandmappen stevig tegen het lijf gedrukt
probeerde de klasvoorganger zo cool en rustig
mogelijk het lokaal te openen. Zodra de deur
openging vlogen de kleinmensen naar binnen.

‘Iedere leraar zonder
vast hok moest de ruimte
terugwinnen’
Terwijl de docent zijn tafel inrichtte en op adem
probeerde te komen, hadden de leerlingen
de ruimte geannexeerd. Het was hun ruimte,
want iedere leraar zonder vast hok moest de
ruimte terugwinnen door orde te scheppen;
handgeklap, misbaar maken of het inzetten van
sancties. Op het mbo kon door de verpaupering een groot deel van de lesruimtes niet eens
op slot. Op de hbo-instelling en universiteit

waar ik onderwijs heb genoten werd veelvuldig
gebruik gemaakt van hoorcolleges. Die gevulde
hoorcollegezalen brachten een sfeer voort van
een markt; een plek waar op anonieme basis een
transactie plaatsvond.
Een eigen lokaal op de Hogeschool van Amsterdam is niet mogelijk. Daar gaat dit verhaal ook
niet over. Wel over hoe de studenten het idee
en vooral het gevoel krijgen dat ze een onderwijsruimte betreden. De computer met beamer,
witbord en de twee stukken aan de muur van de
kunstuitleen scheppen niet die atmosfeer. Iets
anders is daarvoor nodig. De leraar die present
is voordat de studenten aanwezig zijn. Het
schept bij de leerlingen een behaaglijk welkom,
structuur en voor vol aangezien worden. Het is
een eenvoudige basisschooltruc waar elke leerling recht op heeft. yyy
Asis Aynan is schrijver en docent Nederlands.

1999 De redactie van Havana stapt op na een conflict met het CvB

Niet meelopen

I

k werd gemaild door een onbekende
studente. Ze moest voor een minor een
dag meelopen op een uitgeverij, maar
liever wilde ze een schrijver spreken. Ze
was meer geïnteresseerd in boeken maken dan
ze verkopen. Meelopen met een schrijver, dat
leek me wat ongemakkelijk (‘en hier maak ik dan
een nieuwe alinea, bijvoorbeeld’). Maar ik wilde
haar best wat vertellen over mijn opvattingen
over literatuur.
Ik besloot, ondanks de drukte die past bij het
einde van het collegejaar, om elkaar te treffen
voor Antiquariaat Kok, een mooie boekwinkel
(misschien wel de grootste, maar sowieso de
mooiste) in de Oude Hoogstraat. Een mooie
mogelijkheid om af en toe een boek uit de kast
te trekken als ik zou uitweiden over John Cheever, Albert Camus of JG Ballard.
We gingen eerst koffiedrinken bij de Coffee Company, daarna zouden we wel bij Kok
rondneuzen. De studente was goed voorbereid.
Het werd een heus interview, waarbij ik flink

kon oreren. De studente noteerde driftig. Ik
vond dat je van een boek iets moest leren. Maar
ook dat een boek vragen op moest leveren, geen
antwoorden. Dat een boek pas echt goed is als je
de laatste bladzijde hebt gelezen, maar alles nog
nagalmt in je hoofd. Literatuur is een zoektocht
naar gelaagdheid, daar was het me om te doen.

‘Mijn doel als docent is
mensen slimmer en
kritischer maken’
Of het een bestseller is, boeit me niet.
In het gehele onderwijs zijn we de laatste jaren
gebrand op scores, eindresultaten. Wat is
een score zonder gelaagdheid? Elke cijferlijst
herbergt moeite, inspanning en inzicht van
studenten – of het gebrek eraan.
Mijn doel als docent is mensen slimmer en
kritischer maken. Handiger en/of sneller? Mis-

schien in tweede instantie. Alles moet steeds
maar ‘excellent’ (doet me denken aan die dubieuze producten van de Albert Heijn, ’s lands
marskramer in poeha) en daarvoor gebruiken
we ‘tools’. De ene na de andere ronkende tekst
van menig opleiding belooft ons een walhalla:
Creating Tomorrow. Iets met innovatie en zo.
Na afloop van het gesprek kocht de studente bij
Kok mijn romandebuut van 13 jaar geleden. Ik
durfde het niet meer in te zien. Ik kocht voor
haar De pest van Albert Camus. De verkoper
pakte het in met bruin papier. De HvA-slogan
‘Creating Tomorrow’ was ver weg. ‘Meer Weten,
Meer Kunnen’ leek me een betere. Daarom is
het onderwijs ook interessant: de verborgen
taken, de extra’s die buiten je taaklast vallen.
Ik stapte op de fiets, terug naar een stapel werk.
Mensenwerk. yyy
Thomas van Aalten is docent journalistiek.
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2001 Werkaanpassingen om RSI tegen te gaan zoals hier bij Barry Bekkers

Er was eens een pabo-studente…

T

oen me gevraagd werd deze column
te schrijven over een ordinary day
bij DOO dacht ik terug aan hoe mijn
tijd bij de HvA begon. Eigenlijk
blijft mijn HvA-carrière iets weg hebben van
een sprookje, en dat allemaal door een docent op
de Pabo die gericht was op talentontwikkeling
bij haar studenten. In 2004 schreef ik me in aan
de, toen nog, Educatieve Faculteit Amsterdam.
Ik was kapster, had vmbo gedaan, was op zijn
zachtst gezegd onzeker over mijzelf en mijn
capaciteiten. Dankzij de 21+-toets kwam ik binnen bij de Pabo en vanaf toen veranderde mijn
wereld compleet. De Pabo bleek alles wat ik had
gehoopt. Meer nog, ik bleek veel meer te kunnen
dan ik zelf ooit had gedacht. Docenten, gericht op
mijn latente talenten, openden voor mij deur na
deur en die ene docent bood mij zelfs perspectief
nadat ik de Pabo versneld cum laude afrondde.
Ik nam mijn diploma in ontvangst in de Lutherse
Kerk aan het Singel en ter plaatse zette ik vervolgens mijn handtekening op mijn HvA-contract. Ik
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werd aangenomen als eerste ‘eigen kweek’ (Annemieke Mol Lous en lector Marco Snoek deden
een voorstel voor eigenkweekbeleid als aanvulling
op het personeels- en aanstellingsbeleid van de
HvA) en kreeg de titel hbo-docent in opleiding.
Vanaf dat moment werkte ik bij DOO en
werden mijn docenten mijn collega’s. Lang

‘Ik bleek veel meer te
kunnen dan ik zelf ooit
had gedacht’
verhaal kort, twee jaar later was ik Master of
Education, had ik meegewerkt aan een prachtig
Europees onderzoek binnen het lectoraat Leren
& Innoveren onder leiding van Marco Snoek,
en had ik mijn plek als docent gevonden binnen de Pabo. De docent waar ik over spreek,
Annemieke Mol Lous, veranderde mijn leven.
Zij zag mij voor wie ik kon zijn en haar enorme
geloof in mij deed mij razendsnel groeien. Ik

heb aan den lijve meegemaakt dat een docent
het verschil kan maken. En het speciale aan het
Domein Onderwijs & Opvoeding is natuurlijk
de double loop, zij was mijn voorbeeld en net als
zij wilde ik ook op zoek gaan naar de talenten
van mijn studenten. En zo stap ik nu nog altijd
het Kohnstammhuis binnen. Ik ben dankbaar
dat de HvA mij de kans gaf om me op deze manier te ontplooien. In mijn rol als projectleider
Excellentieprogramma DOO mag ik mij dagelijks bezighouden met de talenten binnen DOO
en de HvA. Komend studiejaar werk ik, naast
mijn rol in het excellentieprogramma, ook weer
als docent op de Pabo. Zoals mijn docent haar
nek uitstak voor mij, zal ik dat doen voor mijn
talentvolle studenten, en juist ook zij die zich
daar nog niet bewust van zijn. En hopelijk, want
daar is de double loop van DOO weer, zullen zij
dat weer doen voor hun leerlingen later. yyy
Lies Timmering is projectleider van het excellentieprogramma bij het Domein Onderwijs & Opvoeding.

2003 Samenwerking UvA-HvA wordt geformaliseerd; gezamenlijk bestuur

Samen bouwen aan innovatie
HvA-alumnus Nanne de Ru werkt als architect aan het sluitstuk van de nieuwe campus van
zijn alma mater: het Rhijnspoorgebouw. ‘Dit gebouw nodigt uit om contact te leggen.’
tekst Marieke Buijs / beeld Bureau Nieuwbouw

‘H

et was niet eenvoudig een
passend ontwerp voor het
Rhijnspoorgebouw te ontwikkelen. Het komt namelijk te
staan op een gek driehoekig stuk grond, tussen
de Mauritskade en het oude Kohnstammhuis.
Het moet een gebouw van nu zijn, maar wel
passen in het stadsbeeld en naast het markante
Kohnstammhuis. Toch zijn studiegenoot Marc
Koehler, de Architecten Cie en het bureau Powerhouse Company, waar ik medeoprichter van
ben, erin geslaagd het meest passende ontwerp
in te dienen. In 2014 start de bouw.
Ons ontwerp bestaat uit twee volumes. Aan
de ene kant een hoge toren, die als een soort
familielid tegen het Kohnstammhuis aan komt
te staan en samen met het Benno Premselahuis
de poort van de HvA-campus vormt. Daarnaast,
tegen het Theo Thijssenhuis, komt een laag blok.

Daartussen vormt zich een open ruimte. Dat
wordt een atrium, waar de verschillende afdelingen van het domein mee in contact staan via
open werkplekken op terrassen, die vanaf iedere
verdieping het atrium in steken.

‘Het moet een gebouw
van nu zijn’
Als student aan de HvA maakte ik kennis met
projectgestuurd onderwijs. Met een groep studenten uit verschillende specialisaties werkten
we aan een ontwerp. Zo zit ik nu ook aan tafel
met mensen die verstand hebben van akoestiek,
van klimaatbeheersing, brandveiligheid of juist
van de technische constructies.
Doordat ik hier gestudeerd heb en heb lesgegeven, heb ik aan den lijve ondervonden hoe ver-

anderlijk het onderwijs is. Daar hebben we op
een duurzame manier rekening mee gehouden
in het ontwerp. Via takels aan het plafond kan
bijvoorbeeld groot materiaal voor practica de
terrassen op en af getakeld worden. Maar ook
het gebouw zelf is flexibel, zodat je onderdelen
kunt vervangen als ze niet meer up-to-date zijn.
Volgens mij zit de toekomst van technisch onderwijs in samenwerking tussen verschillende
disciplines. Ons ontwerp nodigt daartoe uit. In
veel onderwijsgebouwen druk je op een knop,
stap je in een lift en beland je vervolgens op
de verdieping van jouw opleiding. Je ziet nooit
wat er elders gebeurt. Met het atrium, de open
ruimte en de trappen, nodigt dit gebouw uit om
contact te leggen. Studenten kunnen zien waar
collega’s van andere opleidingen mee bezig zijn.
Dat levert interactie en samenwerking op en dat
leidt tot innovatie.’ yyy
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2003 Huub Toussaint is de eerste HvA-lector, in de bewegingswetenschappen

Mode met een boodschap
Eenentwintig jaar geleden werd het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) geboren uit een fusie
tussen twee mode-opleidingen. Inmiddels is het een gerenommeerde instelling die serieus
genomen wordt in de internationale modewereld. tekst Marieke Buijs / foto’s Mark Sassen en Peter Stigter

‘M

ode gaat voor mij altijd om de
relatie tussen ontwerp en wat er
in de buitenwereld gebeurt. Ik
verwacht van studenten dat ze
met die buitenwereld bezig zijn en een boodschap
uitdragen.’ Hoofddocent van de afstudeerrichting
Fashion & Design Peter Leferink werkt nu acht jaar
bij het Amfi en zag in die tijd heel wat talent aan
zich voorbijtrekken. ‘Ze moeten de noodzaak voelen
om hier te zitten en via hun ontwerpen iets over die
buitenwereld te zeggen. Als je die noodzaak niet voelt,
als je de wereld niet wilt veranderen, dan hoor je hier
wat mij betreft niet thuis. Dan kun je net zo goed
waterputten slaan in Uganda. Of eigenlijk beter nog,
want dan maak je je tenminste nuttig.
Wat dat betreft is de opleiding wel veranderd sinds ik
hier acht jaar geleden kwam werken. Toen lag de nadruk op de industrie. De industrie die van ontwerpers
vraagt collecties te maken die één jaar meegaan, die
onzekerheid creëert en fabels vertelt over nieuwe kleren die die onzekerheid wegnemen en ervoor zorgen
dat je er beter uitziet. Nu ligt de nadruk in de opleiding meer op creativiteit. We moedigen studenten aan
creatief te zijn en te reflecteren op hun werk. Dat vind
ik belangrijk, ik zou hier anders niet kunnen werken.
Dit is een cruciale tijd voor de mode-industrie, van
alle kanten merk ik dat de industrie niet zo door kan
gaan. Of het nu gaat om milieuvervuiling, de arbeidsomstandigheden in Bangladesh of om het consumentisme in de maatschappij. Alles wijst erop dat we
een andere weg moeten inslaan. Daar praat ik over
met studenten. Dat ze niet alleen moeten ontwerpen,

18

FoliaMagazine

2010
Merel de Jong
‘De collectie van De Jong is juist een ode
aan het vrouwelijk lichaam. Maar ook een
reactie op de recessie, die het hoofd wordt
geboden met luxe en rijkdom. Het enorme
sieraad rekent af met het idee van “doe
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”.’

2008
Anneloes van Osselaer
‘Deze grensoverschrijdende collectie onderzoekt de betekenis van gender. De stukken
zijn zowel door jongens als meisjes te dragen en uiteindelijk door jongens getoond.
De bleke gezichten en de pruik, in de vorm
van Van Osselaers eigen kapsel, dragen
verder bij aan het androgyne karakter.’

2008 De HvA wordt onderverdeeld in domeinen

2013
Anne van den Boogaard
‘Dit is punk, verzet, anti-establishment.
Maar wel vrolijk. De collectie verzet zich
tegen de veramerikanisering van de samenleving en prikt door de fabel van de modeindustrie heen. Maar is daarin heel mooi,
positief en jong.’

2012
Yvonne Kwok
‘Kwok zet zich met deze collectie af tegen
het huidige adagium van snel, sneller,
snelst. Ze maakt handwerk ten top, met
leer, origami, karton, linten, touwtjes en
splitpennen. Tegelijk is het een vertolking
van haar Oosterse roots in een Westerse
maatschappij.’

maar ook moeten nadenken over een nieuw
verdienmodel voor de industrie, of over
lokale productie en het ambacht. Dat het
streven misschien niet moet zijn om ieder
seizoen een nieuwe collectie uit te brengen,
maar om items te maken die van zodanige
kwaliteit zijn dat je ze een seizoen kunt
dragen, een paar jaar in de kast laat hangen

en er dan weer jaren mee vooruit kunt.
Deze collecties hebben dat in zich. Het zijn
items die aan de ene kant sprekend zijn voor
hun tijd, ze zijn urgent en zeggen iets over
de maatschappij. Maar aan de andere kant
zijn ze van zo’n kwaliteit dat ze iets tijdloos
hebben en je ze kunt blijven waarderen. Het
zijn klassiekers.’ yyy

Klaas

Thuiswoners
Het is 1998, ik studeer Personeel & Arbeid op
de HvA in de Jordaan. Ik werk in een café in de
Jordaan en woon in de Bloemstraat. Mijn leven
speelt zich af in de Jordaan en ik ben gelukkig.
Mijn studiegenoten kan je onderverdelen in twee
groepen. De thuiswoners worden gekenmerkt door
kreukloze kleding, goed doorvoed en binnen een
uur na het laatste college niet meer aanwezig in de
gemeente Amsterdam. En je hebt de studenten met
wallen onder de ogen. Altijd tien minuten te laat bij
het eerste college, want ze wonen zo dichtbij, en nog
tot na het avondeten te vinden in het café vlakbij de
studie. De uitwoners. Ik behoor tot deze groep.
Thuiswoners begrijp ik niet en heb ik nooit serieus
genomen. Waarom woon je nog thuis? Ja, lekker
makkelijk hè. Mama doet de was, er wordt gekookt
voor me en… lekker goedkoop. Oftewel geen risico,
geen autonomie en bang voor het onbekende!
Ik heb professioneel nooit meer iets gedaan met
mijn studie, zoals veel studenten. Maar ik heb
heel veel geleerd, vooral buiten de studie om! Het
werken in een café, zelf koken, huur betalen, mijn
eigen tijd indelen en zelf keuzes maken zonder
tussenkomst van mama of papa. ’s Avonds voetballen met studiegenoten en cursussen kleinkunst
bij Crea. Hier ben ik onafhankelijk van geworden
en ik heb er andere keuzes door gemaakt, waar ik
nu nog steeds de vruchten van pluk.
Tijdens mijn afstudeerjaar in 1998 won ik in
comedycafé Toomler de Gongshow en een jaar
later het Amsterdams Kleinkunst Festival. Met
verhalen uit het café en met hulp van mijn cursus
kleinkunst bij Crea. Ik heb toen besloten om het
drie jaar te proberen als cabaretier. Nog een jaar
later was ik presentator bij Het Klokhuis.
Thuiswoners ga dat huis uit en durf te leven! yyy
Klaas van der Eerden
Cabaretier en tv-presentator Klaas van der Eerden
studeerde Personeel & Organisatie.
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2010 Voor de eerste keer vindt Very Short Introductions plaats

Het mooiste vak
Ze zijn veel meer dan lesboeren; docenten die uitblinken in gedrevenheid en enthousiasme. Die
echt hart hebben voor hun vak. Maar waarom doen ze het eigenlijk zo graag, dat lesgeven?
tekst Suzanne Okkes en Lisette Wegener / foto’s Roger Cremers

SJD-docent Jacob Eikelboom was Docent van het
Jaar 2013. ‘Wat botst, is leuk.
Ik hou niet van dat vlakke.’
Waar ben je begonnen met lesgeven?
‘Bij een vmbo in Amsterdam-West, waar ik al
jaren woon. En ik vond het meteen geweldig.

‘Wat botst is leuk’
Dat gemêleerde van West bevalt me, een brave
witte school vind ik eigenlijk saai. Bij SJD heeft
ook ongeveer vijftig procent van de studenten
een niet-Nederlandse achtergrond. Dus soms
botsen er opvattingen of ideeën, maar wat botst
is juist leuk.’
Wat vind je leuk aan je vak?
‘Er is geen werkplek waar je zó in contact staat
met de samenleving. Ik ben in de afgelopen
jaren een soort socioloog geworden. Maatschappelijke ontwikkelingen zie je het eerst in de klas.
En de taal! Alle hedendaagse kreten versta ik –
Turks, Marokkaans, of Surinaams.
Lesgeven is bijna diamantairswerk. Een eerstejaars is nog niet helemaal “af ”. Soms zie je het er
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Jacob Eikelboom

meteen in, soms helemaal niet. Kennis overdragen is mooi, maar het is interessanter om ook
op andere gebieden te helpen groeien.’
Hoe doe je dat?
‘Ik wil studenten niet alleen taalbeheersing en
communicatie leren, maar ook leren naden-

ken. Je hoeft je opvattingen niet bij te stellen,
maar open je blik. Ik neem soms expres een
heel afwijkend standpunt in. Dan is het meteen
duidelijk dat je bij mij alles mag zeggen. Zo
creëer je een veilige, open sfeer. Dat wordt echt
gewaardeerd en studenten leren daardoor makkelijker. Als ik één uur besteed aan de sfeer in de

2011 weekblad Havana gaat op in Folia Magazine

verwerken. Ja, ik ben old school, maar met fun
– juist door de studenten volledig bij de les te
betrekken kunnen ze creatief zijn.’

Charlie Mulholland

groep, zijn de overige twee uur veel effectiever.
Ik hou een gezonde afstand – ik moet ook een
onvoldoende kunnen geven – maar ik ga met al
mijn studenten een professionele band aan.’
Wat is er minder aan het docentschap?
‘Alles wat niet met lesgeven te maken heeft:
wolligheid, vergaderingen, inspraak. Het gedoe eromheen.’
Hoe was het om Docent van het Jaar te
worden?
‘Er zijn collega’s die tegen de verkiezing zijn.
Nou, ik vind het héél goed. Durf boven het
maaiveld uit te steken, ik hou niet van dat
vlakke. Het is een compliment dat ook moslimstudenten bij SJD op me hebben gestemd. Ik
heb altijd open kaart gespeeld en me kwetsbaar
opgesteld, bijvoorbeeld over mijn homoseksualiteit. Moslimstudenten hebben daar soms
moeite mee, maar blijkbaar kijken ze verder, en
leren ze ook wat van me. Een compliment voor
mij én voor hen dus.’
Docent: het mooiste vak?
‘Ik zou met niemand willen ruilen. Ik vind het
bijna een luxe dat ik betaald word om mensen
ergens heen te brengen. Docenten klagen wel
veel, maar zo erg is het niet.’

Charlie Mulholland, docent
marketing bij CMD, was in
2011 Docent van het Jaar.
‘Old school, maar met fun’.
Wat vind je leuk aan lesgeven?
‘Ik ben ontzettend ADHD, maar ook verlegen.
Je moet me meemaken op een feestje – ik háát
feestjes. Dan sta ik in een hoek, ik durf mensen
niet goed aan te spreken. Dat lijkt tegenstrijdig,
want voor de klas sta je ook in het middelpunt
en daar geniet ik wél van. Lesgeven is deels een
performance, je moet niet alleen onderwijs
ontwikkelen, maar het ook kunnen overdragen.
Mijn ADHD is een goede graadmeter om de les
levendig te houden; als ik me verveel, vervelen
de studenten zich vast ook.’
Hoe zorg je voor een goede sfeer in de
klas?
‘In het begin geef ik heel duidelijk aan wat
mijn grenzen zijn. Het is belangrijk om heldere
verwachtingen te scheppen, om consequent te
zijn. Ik kan bot reageren als leerlingen erdoorheen praten, maar boos word ik nooit. Laptops
en mobiele telefoons moeten bij mij uit, want ik
geloof niet in multitasken: je werkgeheugen kan
geen verschillende brokken informatie tegelijk

Hoe leer je studenten doordenken en
creatief zijn?
‘Ik laat bewust veel van mijn eigen onvolkomenheden zien, zodat studenten ook fouten
durven maken. Dat is nodig voor een creatief
proces, want dat is een kwestie van durven. Ik
vind het belangrijk om een omgeving te creëren
waarin studenten zich veilig voelen, zodat je de
ontwikkeling van ideeën stimuleert. Ik gebruik
mijn eigen tekortkomingen als voorbeeld. Ik
ben niet the world’s fittest mens, ik heb hoogtevrees en vliegangst. Daar geef ik studenten dan
een brainstormopdracht over: “Ik wil voor mijn
vijftigste de Mount Everest beklimmen, wat heb
ik daarvoor nodig?” In het begin dragen ze veilige oplossingen aan, zoals “je moet klimlessen
nemen”. Maar dan stimuleer ik ze dóór te gaan.
Geen antwoord is fout; “dat mag niet” is killing
voor een brainstorm. Uiteindelijk komen stu-

‘Als ik me verveel,
vervelen de studenten
zich vast ook’
denten dan met suggesties als “je moet naar de
psychiater”, helemaal out-of-the-box, prachtig!’
Docent: het mooiste vak?
‘Lesgeven is het meest waardevolle beroep dat
ik me voor kan stellen. Eerstejaarsstudenten
komen binnen, ze denken van alles zeker te
weten, maar ze zijn eigenlijk nog heel pril en vol
verwachtingen. En ze verlaten de hogeschool
als heel andere personen. Vanuit mijn werkervaring kan ik allerlei kennis en vaardigheden
overdragen waaraan het bedrijfsleven behoefte
heeft, zodat ze als designers klaar zijn voor
de buitenwereld. Ze krijgen gaandeweg meer
zelfvertrouwen. Als docent draag je bij aan die
grote verandering in jonge mensen.’ yyy
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2011 Collegevoorzitter Karel van der Toorn neemt ontslag

Wat weet u van de HvA?
Twintig jaar hogeschool in evenzoveel vragen. Stuur de antwoorden naar stephanie@folia.nl
en maak kans op mooie prijzen. samenstelling Paul van de Water en Jim Jansen
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Hoe heette het eerste in 1994 opgerichte

Wat was het primaire doel van het in 1995 gestarte

deze in 1993 onderdeel van de HvA werd?

blad van de HvA?

aansluitingsprogramma HvA-VO?

A De I-Pabo

B De Bouwman Academie
C De Theo Thijssenschool

A De Tang

B Schoolse Zaken
C Level

A Werving

B Betere oriëntatie

C Uitval verminderen

Wie was Stan de Jong die in 1996 bij de HvA startte?

In welk ‘nieuw’ HvA-gebouw nam CvB-lid

Waarvan werd een ex-docent milieukunde

A CvB-lid

Mieke Schoorl in 1997 afscheid?

in 1998 verdacht?

B De eerste docent van het jaar
C Columnist Havana

A De Droogbak

B Het Maagdenhuis
C De Leeuwenburg

A Dubbele moord

B Mensensmokkel
C Autodiefstal

Wie werd in 1999 als ‘vriendelijke bulldozer’ betiteld?

Wat was de naam van het HvA-uitzendbureau dat

In januari 2001 vond er drie dagen geen

A Ron Bormans

in 2000 werd opgericht?

onderwijs plaats. Waarom?

B Simon Korteweg
C Rob Scheerens

A HvA-Jobs

B Talent Compagny
C Jobnews.nl

A Staking

B Teacherslab

C Stroomuitval

Welke opleidingen van de HvA en UvA gingen in 2002

Wat onderzocht de commissie-Schutte in 2003?

In welke sport haalde JCU-medewerkster

een samenwerking aan?

A Onderwijskwaliteit

Esther Vergeer in 2004 goud in Athene?

De A economischeB juridische-

C lerarenopleidingen
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Wat was de oorspronkelijke naam van de Pabo toen
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B Hbo-fraude

C Samenwerking wo en hbo

A Basketbal

B Zwemmen

C Rolstoeltennis

Maarten

2013 Sociëteit De Lax wordt na een vechtpartij gesloten

Dit kun je winnen
De enige echte HvA-fiets.
Voor 125 euro aan
restaurantbonnen.
1 Bijenkorf Cadeaucard
t.w.v. 100 euro.
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Welke leerplanwijziging vond in 2005 plaats?
De invoering van:
A Minoren

B Bindend Afwijzend Studieadvies
C Taaltoets

Op 18 januari 2007 werd er geslapen op de Leeuwenburg. Waarom?
A Teambuilding

B Afstudeerstunt
C Stormoverlast

Sciencefiction

14
16
18
20
Welke projectgroep kwam in 2006 voor
het eerst bijeen?

A AmstelCampus

B Dam tot Damloop

C Jonge docentennetwerk

Welk talententeam verloor in 2008 elf keer op rij?
A HvA-voetbal

B HvA-volleybal
C HvA-handbal

Wie zei in 2009: ‘Ik heb een hekel aan

De opleiding Informatica verhuisde in 2010

het Maagdenhuis.’

tijdelijk naar:

A Sijbolt Noorda
B Paul Doop

C Jeroen Knigge

Van welk domein was de docent die in 2011
weigerde handen te schudden?
A DEM

B DOO

C Gezondheid

A Duivendrechtsekade
B Wibautstraat

C Weesperzijde

Wie zei in 2012 tijdens Folia maakt Kennis:

Zacht zoemende kerncentrales die gelukzalige
energie opwekken, kantoorpersoneel dat op
roltapijten naar de binnenstad glijdt, zwevende
automobielen; de Ingenieursdromen die ik als
kind in een pocketboekje voorgeschoteld kreeg.
Tien jaar later deed het doemscenario zijn intrede:
de planeet bevolkt door Monsterratten, slechts enkele rillende menselijken die in een nucleaire ijstijd
over de aardkorst kruipen. De minder heilzame
werking van technologie: toekomst als schroothoop.
Vanochtend maakte ik een tochtje in mijn nieuwe
tijdmachine, op weg naar de HvA op 29 augustus
2033. De elfde ronde Kennisbezuinigingen zijn
goedgekeurd onder zware politieke druk van Inzicht
Is Macht (I.I.M.). Het universitair onderwijs lijdt
nog fors onder de gevolgen van de UB-brand,
waarschijnlijk aangestoken door aanhangers van
Tegen De Systemen (T.D.S.). HvA-studenten INFO
hebben een prijswinnende denkmachine ontworpen
die ze olijk BreinBaas noemen. Deze Connectie
genereert in een duizendste van een nanoseconde
zo veel antwoorden en vragen, dat correctiewerk
totaal overbodig is. Het vullen van BreinBaas met
data door studenten wordt als LeerDaad betiteld en
beloond met ouderwetse ECTSen.
Inmiddels knokken Juristas van M.I.T. en Hong
Kong-U over de laatste aandelen Hoger Onderwijs uit Nederland. Waar liggen de intellectuele
rechten, is hun brandende vraag.
Even de stad uit. Boottochtje met houten peddels
naar Waterland. In de verte een rookpluimpje, geur
van smeulend hout. Ik leg voorzichtig aan. Kruip
langs varens en zie, verborgen voor camer-ogen,
een groepje jonge studenten elkaar voorlezen.
Voorzichtig bladeren ze door verschroeide boeken.
Ze dragen antieke fleecetruien met het aloude
HvA-logo erop. yyy

‘Ik blijf bij de HvA.’

A Jet Bussemaker

B Karel van der Toorn

Maarten van der Burg is programmaleider Learning
Tomorrow en docent CMD.

C Huib de Jong
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Direct na zijn afstuderen moest
Clenton vluchten. Zijn Rwandese
diploma is hier niets waard. Met
steun van het UAF kan hij weer
studeren en een nieuw bestaan
opbouwen.
www.uaf.nl

jaar

Clenton, gevlucht uit Rwanda:

‘Dankzij mijn studie
heb ik weer een toekomst’
Clenton en 3.100 andere vluchtelingstudenten hebben uw steun nodig. Rekening 76300
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