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De nieuwe opleiding Mobiliteit van  
Windesheim flevoland krijgt een uitmun-
tende beoordeling van de nieuwe keuzegids. 
Het Windesheim Honours College scoort 
ook uitstekend met een 9,4.

Yasien Ismaiel zei in de vorige win’ dat  
Windesheim moslimvriendelijker kan wor-
den door halal-vlees te verkopen en ruimte 
te bieden aan een moslimprediker. student 
Ömür Gökcan is het niet met hem eens.

Dat jurkje hangt al een jaar ongedragen in 
de kast en geld voor een nieuwe heb je niet. 
Wat doe je dan om toch een leuke outfit te 
scoren? ruilen! Want kleding-swappen is 
ideaal voor studenten. 

De bsa-verhoging vergroot de uitval in het 
eerste jaar. Zo blijkt uit onderzoek van de 
programmagroep studiesucces. De ver-
wachte lagere uitval in het tweede jaar 
compenseert die uitval niet helemaal . 
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opleidingen met weinig flexibiliteit hebben 
hun beste tijd gehad. studenten willen 
meer maatwerk, docenten willen meer 

ruimte om tegemoet te komen aan actuele 
ontwikkelingen. p9

Student en 
ondernemer
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len. Inmiddels wordt het van oor-
sprong beierse feest in ontelbare 
nederlandse kroegen gevierd. 
Die stijgende populariteit was 
op 15 oktober ook in het paard te 
merken. 
“We organiseren het oktoberfest 
ieder jaar in de herfstvakantie 
en daarom is het altijd weer een 
beetje spannend of er veel stu-

denten op afkomen, misschien 
zitten ze vanwege de vakantie 
wel bij hun ouders thuis. Maar 
het stond hier flink vol”, zegt 
emiel elzerman van het studen-
tencafé tevreden. 
“Het barpersoneel was uiter-
aard verkleed maar ook veel be-
zoekers hadden een Heidi-pak-
je of Lederhosen aan. Dat was 

voorgaande jaren vaak een stuk 
minder.” De dj draaide, uiter-
aard, Duitse schlagers. “Maar al-
leen de eerste uurtjes, want na 
een tijdje is iedereen die muziek 
toch altijd wel zat.” De rest van 
de avond werd er feestgevierd op 
de klanken van nederlandstali-
ge nummers en andere feestmu-
ziek. (Wve)

Hogere bsa-norm
geeft hogere uitval
blijkt uit onderzoek studiesucces
u	De bsa-verhoging 

vergroot de uitval in het 
eerste jaar

u	Verwachte lagere uitval 
in het tweede jaar 
compenseert die uitval 
niet helemaal

De verhoging van de bsa-norm 
van 54 naar 50 ec’s heeft, zoals 
verwacht, geleid tot een verho-
ging van de uitval in het eerste 
jaar. Maar de verwachting dat deze 
drempel ook voor minder uitval 
in het tweede jaar zou zorgen, is 
niet echt uitgekomen. Dat blijkt 
uit een onderzoek verricht in op-
dracht van de programmagroep 
studiesucces, door Mark te Wierik 
en Daniëlle schwartz.  
De bsa is ooit ingevoerd om de ori-
selecterende en verwijzende func-
tie van de propedeuse te verstevi-
gen. Het is één van de middelen 
om studiesucces te verhogen. ook 
met de andere is  Windesheim vol-
op aan de slag. te Wierik: “Daarbij 
is het van groot belang om al die 
maatregelen zo evenwichtig mo-
gelijk op elkaar te laten aanslui-
ten waardoor ze elkaar versterken. 
neem als voorbeeld de begeleiding 
van eerstejaars: een verhoging van 
de bsa-norm betekent bovenal dat 
je als hogeschool de verantwoorde-
lijkheid hebt om studenten vanaf 
dag één goed te begeleiden. Daarin 
past het om ze tijdig en adequaat 
voor te lichten over wat de ver-
hoogde bsa-norm voor hen bete-
kent en welke eisen dat aan hen 
stelt, om vervolgens tijdens het 
eerste jaar gericht de vinger aan de 
(studievoortgangs-) pols te houden.”
De bedoeling van de verhoogde 
norm is om ervoor te zorgen dat 
studenten met een zo klein moge-
lijke achterstand het tweede jaar 

in gaan, zodat ze in het tweede 
jaar hun aandacht minder hoeven 
te verdelen over eerste- en tweede-
jaarsvakken. Het onderzoek laat 
zien dat de bsa-verhoging deze 
ontwikkeling bevordert: tweede-
jaars halen na verhoging van de 
bsa-norm meer tweedejaars eC’s. 
tegelijkertijd lijkt de totale uitval 
in de eerste twee studiejaren te 
stijgen. “tot dusver weten we niet 
precies hoe dat komt, en of deze 
ontwikkeling doorzet in de effec-
ten van de verhoging naar 54 ec’s.” 
Uitval, dat wil Windesheim nu 
juist zoveel mogelijk voorkomen. 
Was de verhoging een verstandige 
maatregel? te Wierik: “Ze past in 
een ambitieus studieklimaat. De 
vraag is echter of alle studenten 
daar even goed mee om kunnen 
gaan en wat te doen wanneer dit 
niet het geval is. studenten afkom-
stig van het mbo zijn bijvoorbeeld 
vaak intrinsiek zeer gemotiveerd 
om in het hbo te gaan studeren,  
maar tegelijkertijd vaak minder 
goed in staat adequaat om te gaan 
met zowel de hoge eisen zoals de 
bsa-norm, als de grote mate van 
vrijheid in het hbo.”
overigens blijkt uit de recente  
cijfers dat er afgelopen studiejaar 
minder studenten zijn weggestuurd 
dan het jaar ervoor. In het studiejaar 
2012-2013 werd 1057 keer een bin-
dend (negatief) studieadvies gege-
ven; in 2013-2014 waren dat er 896. 
een daling van ruim vijftien pro-
cent, terwijl de bsa-norm in 2012-
2013 op 50 studiepunten lag en afge-
lopen jaar op 54. Wat hier allemaal 
speelt, is onduidelijk. vervolgonder-
zoek zal meer duidelijkheid moeten 
verschaffen. te Wierik: “Later dit 
studiejaar kijken we naar de effec-
ten van de verhoging naar 54 ec’s en 
naar het effect van de studiekeuze-
check.” (MH)

Braadworsten, Beierse tafel-
kleedjes, grote pullen Duits 
bier en Schlagermuziek: het 
jaarlijkse Oktoberfest in café 
het Vliegende Paard was bij-
zonder gemütlich. 

ooit werd het oktoberfest voor-
al gevierd door liefhebbers van 
grote pullen bier en germanofie-

Het Oktoberfest valt bij steeds meer    mensen in de smaak

’/silke

Aura
Laatst stond ik in de lift. niet met mijn car-

rière, maar met mijn lijf, mijn rugtas en 
mijn koffer op wielen. Het was zo’n typi-
sche kleine lift, waar eigenlijk maar an-
derhalf persoon in past. Maar er stond 
ook nog een meneer in met een fiets en 
een Christenunie-zadel. “Zwaar hè?”, 
zei hij, wijzend naar mijn koffer, die ik 
met moeite mee naar binnen had ge-
trokken. “behoorlijk”, antwoordde ik. 

er volgde een dodelijke stilte tot de deu-
ren open gingen. De meneer verdween uit 

mijn aura en uit mijn leven.  
 

Dat gebeurt me wel vaker. Dat er iemand dich-
terbij komt dan eigenlijk de bedoeling is. Dat ik 

het liefst drie stappen achteruit wil zetten omdat ik 
de neusharen en poriën op grootte kan rangschikken, 

mocht ik niets te doen hebben. een treincoupé is dan een 
bak vol geïntimideerde aura’s die elkaars adem opsnuiven en 

wachten tot het over is.  
toch valt het in de trein nog mee. als je anderhalf uur met je 
schouderbladen tegen elkaar loopt te hobbelen in een gezapige 
stoptrein, kan je altijd nog uit het raam kijken. er is uitzicht.  
 
Dat is niet zo in de lift. Daar zijn vier muren. Met geluk is er een 
spiegel, waar je in kan gaan staan kijken terwijl je helemaal niet 
zo zit te wachten op een update van je hoofd. Maar als je op twee 
vierkante meter staat met zeven mensen, zoek je een uitvlucht. 
anders krijg je bijvoorbeeld dit.   
‘nou, past maar net, hè.’ 
‘nou, beetje te gezellig zo, hè.’ 
en met een beetje pech duurt de rit dan nog wel even. Zeven on-
bekenden, die allemaal op dat moment ergens anders willen zijn. 
Dan staar je maar wat naar je tenen. of je herschikt je pony in de 
spiegel terwijl twaalf ogen toekijken hoe je vette pluk niet mee-
werkt.  
 
De laatste keer dat ik in de lift stond, was met een paar mensen, 
waaronder een oude mevrouw. onze aura’s waren in de ruimte 
gepropt als knakworsten in een blikje. ongemakkelijk keek ik 
maar wat in de spiegel. “Zit het goed?”, knipoogde de oude me-
vrouw. “Ik kijk er ook altijd in, hoor. anders sta je ook maar zo 
raar te staan met elkaar.” De deuren gingen open en de mevrouw 
verdween. Mijn aura had er een lotgenoot bij. 

SILKE POLHUYS

is derdejaars student journalistiek

 ’/er wordt gezegd

u	“Ze wilden zich ook focussen op car-
rières die mislukt zijn. Op mensen die in 
een zwart gat zijn gevallen, kennisma-
ken met de schaduwkanten van roem 
en succes.” 
aldus voorlichter nick Welman 
van fontys Hogeschool voor om-
roep brabant. Hij legt uit waarom 
de studenten van fontys geïnteres-
seerd zouden zijn in de colleges 
van Diederik stapel, de sociaal 
psycholoog die drie jaar geleden 
betrapt werd op een omvangrijke 
wetenschappelijke fraude. stapel 
was overigens snel vertrokken.

u	“Die hadden zo’n ander beeld van 
ons. Ze wisten bijvoorbeeld helemaal 
niet of ze überhaupt naar binnen moch-
ten. We gaan de naam COC van de ra-
men afhalen en ons meer richten op het 
café dan op activiteiten in de danszaal 
erachter. Bovendien moet dat ‘hele enge 
homo-sfeertje’ er ook uit.” 
aldus CoC-Zwolle voorzitter Ilja 
de jong. Hij kwam naar aanleiding 
van gesprekken met buitenlandse 
studenten van Windesheim tot 
een nieuw concept voor het CoC 
pand dat begin 2015 open moet 
gaan. (De stentor)

u”We gaan van deze ervaringen leren. 
De inzet van robots roept ook ethische 
dilemma’s op. Want wat voor antwoord 
geef je op de vraag: ‘Is ‘ie wel echt?’. 
Daar wordt verschillend over gedacht.” 
aldus lector robotica Marcel 
Heerink van Windesheim flevo-
land. Hij start een project met het 
flevoziekenhuis almere en het 
aMC waarbij robots ingezet wor-
den om langdurig zieke kinderen 
te helpen bij het uiten en verwer-
ken van hun emoties. Hij en zijn 
studenten gaan de kinderen en 
hun ‘nieuwe vrienden’ op de voet 
volgen. (Dichtbij regio almere)

u	“Vanuit het perspectief van de ar-
beidsmarkt bekeken loont het meer om 
een commissie te doen dan die uren bij-
voorbeeld te besteden aan het halen van 
hogere cijfers tijdens je bachelor.” 
aldus vincent karremans van ma-
net.me, een site waar bedrijven in-
teressante afstudeerders kunnen 
vinden. bedrijven kunnen hier 
gewichten toekennen aan selectie-
criteria en daaruit blijkt dat ze ne-
venfuncties stukken belangrijker 
vinden dan de stage-ervaring of 
bachelorresultaten. (spits)

‘onze scrip  tie voegde echt iets toe’

foto: HerMan enGbers

De vier serieuze kanshebbers 
voor Windesheims scriptie-
prijs 2014 zijn bekend. Ze zijn 
geselecteerd uit afstudeerwer-
ken die afgelopen collegejaar 
minstens een 9 kregen. Wat 
maakt deze scripties zo bij-
zonder?

u	Tramkruisingen
Kay Scherphof en Dolf Maris deden 
voor de Zwolse opleiding mobili-
teit onderzoek naar het verbete-
ren van de verkeersveiligheid op 
tramkruisingen.
kay: “Meestal wordt in ons vak-
gebied vooral gekeken naar in-
frastructuur, maar wij keken ook 
vanuit de gebruikers. Dat gaf nieu-
we invalshoeken voor verbeterin-
gen, zoals extra spiegels en waar-
schuwingslichten.”
Dolf: “er was nog weinig onder-
zoek gedaan naar oversteekge-
drag bij trams, dus onze scriptie 
voegde echt iets toe. We mochten 
zelf ook een keer meerijden op 
een tram, toen zagen we zelf hoe 
moeilijk bestuurders kunnen anti-

Op vrijdag drie oktober nam 
studentenpastor Bert Koetsier 
afscheid van Windesheim. Daar-
bij kreeg hij het eerste exem-
plaar overhandigd van zijn 
boekje ‘Beeldend Bijbellezen’. 

koetsier werd die middag geïnter-
viewd door frenk van der Linden. 
Daarna was er een afscheidsborrel. 
bert was de initiatiefnemer achter 
‘7 voor 1’, het dagelijkse medita-
tieve moment in het Heim. Deze 
activiteit zal worden overgenomen 
door Windesheim in Dialoog. In re-
actie op zijn vertrek prees student 
Yasien Ismaiel in de vorige win’ de 
inzet van koetsier maar hij merkte 
ook op dat hij in 7 voor 1 ‘het isla-
mitische aspect gemist’ had. en 
“persoonlijk heb ik nooit iets aan 
de dienst gehad.” Deze opmerkin-
gen leidden binnen Windesheim 
tot veel discussie. In deze win’ rea-
geert arie jansen van Windesheim 
in Dialoog. Daarnaast is er een re-
actie van Ömür Gökcan van de 
turkse studentenvereniging Win-
desheim turkish society. Gökcan 

De pastor en de islam
vindt de opmerkingen van Yasien 
‘te kort door de bocht’.  “naar onze 
mening is bert koetsier een ruim 
denkende man die openstaat voor 
alles. Daarmee willen wij ook be-
nadrukken dat hij een zeer groot 
aandeel heeft gehad bij de plaat-
sing van de rituele wasruimte voor 
Islamitische studenten.” (MH)

u	Lees verder op pagina 6/7

Lederhosen  en Heidi-pakjes in het Paard

Mark Koers (21)
eerstejaars werktuigbouwkunde
“Dit is een christelijke school en 
ik denk dat een moslimpredikant 
hier niet op zijn plek is.” Ik heb niks 
tegen de islam, ik heb ook islamitische 
vrienden en iedereen moet geloven wat 
‘ie wil, maar Windesheim zou dan een 
keuze moeten maken: óf een christelijk 
school zijn zonder islam, óf andersom, 
óf een openbare school zijn met ruimte 
voor alle geloven.”

Marjan van der Vegt (52)
docent lerarenopleiding wiskunde
“Windesheim staat open voor alle reli-
gies. In 2011 is er al een rituele wasruim-
te gecreëerd naast de stilteruimte. Ik 
denk dat de moslimpredikant een 
logische volgende stap zou zijn. Het 
aantal islamitische studenten neemt toe 
en meer aandacht is goed voor de inte-
gratie: studenten weten dan beter van 
elkaar wat er speelt.”

Corieke Gerritsen (18)
eerstejaars pedagogiek
“Als christen sta ik open voor iedereen, 
dus ook voor moslims. Christelijke 
studenten hebben de mogelijkheid 
om een predikant te bezoeken, 
waarom zou er dan geen ruimte 
zijn voor een moslimpredikant? 
Binnen elke religie kun je sommige 
dingen immers beter bespreken met ie-
mand die verstand heeft van je geloof, 
dan met iemand die er niets van weet.”

Botaina Nafi (20)
eerstejaars international business 
and languages
“De moskee is te ver weg om in een 
pauze naartoe te gaan. Daarom zou 
het goed zijn als er op Windesheim meer 
aandacht is voor moslims. Als er weke-
lijks een predikant is, kunnen islamiti-
sche studenten met diegene praten als ze 
dat willen. Voor mezelf is dat minder in-
teressant, ik praat liever met iemand met 
wie ik een persoonlijke band heb.”

Wouter van der Meer (21)
tweedejaars sportmanagement
“Als islamitische studenten zich prettig 
voelen bij een moslimpredikant, is het 
fijn voor ze dat die er is. Er moet wel 
echt behoefte aan zijn, want Win-
desheim moet niet gaan investeren 
in iets waar geen vraag naar is. Ik 
geloof zelf niet, maar je moet iedereen in 
zijn waarde laten en iedereen moet doen 
wat hem of haar gelukkig maakt.” (JSt)

’/stemming

‘Er moet een moslimpredikant 
op Windesheim komen’

In de vorige win’ pleitte een islamitische  
student voor een moslimpredikant op Windes-
heim, die eens per week een preek houdt in 
stilteruimte ’t Heim. Goed idee?

contact gekomen met buitenge-
woon interessante mensen.”

u	Hoogbegaafde scholieren
Manouk van der Linden van de lera-
renopleiding basisonderwijs in al-
mere deed onderzoek voor een ba-
sisschool die hoogbegaafdheid als 
speerpunt heeft. “De school had 
voor de bovenbouw veel maat-
regelen getroffen voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen, maar bij 
groep 3/4 gebeurde weinig. Mijn 
onderzoek heeft de school een 
spiegel voorgehouden. De leer-
krachten van de onderbouw ble-
ken de eerder aangeschafte mate-
rialen voor hoogbegaafde kinde-
ren niet in te zetten. Hun kennis 
over hoogbegaafdheid moest ver-
groot worden en ook hun gevoel 
van urgentie om te handelen in de 
klas. pas daarna kun je de bruik-
baarheid van de materialen en 
activiteiten verder onderzoeken. 
Marjolijn rietveld was mijn bege-
leider, ik ben haar dankbaar voor 
haar voortdurend kritische hou-
ding.”

u	Huiswerk maken
Marlies Verhoeff van pedagogiek 
in Zwolle onderzocht hoe basis-
schoolkinderen hun huiswerk be-
ter kunnen leren plannen en uit-
voeren.  
“Mijn scriptie, getiteld breinge-
heimen, gaat over de ‘executieve 
functies’ van scholieren tussen 
8 en 12. Deze functies zijn een 
nieuw begrip in de onderzoeks-
wereld, ze helpen het dagelijks 
leven te plannen en organiseren. 
om huiswerk te maken moet je 
een beroep doen op de executieve 
functies. De school wilde weten 
hoe je deze functies bij scholieren 
kunt stimuleren en eigen maken. 
Ik schreef aanbevelingen vanuit 
de literatuur en praktijk, die aan-
trekkelijk zijn voor zowel leerlin-
gen als leerkrachten. Want als je 
methodes ‘klein’ houdt, is stimu-
latie makkelijker en spelender-
wijs te integreren.” (eM)

u	Op 6 november reikt de jury 
van ‘Windesheims Beste’ de 
scriptieprijs uit. 

ciperen op overstekende voetgan-
gers en fietsers.”

u	Klimaatverandering
De scriptie van Christel van Eck van 
het Windesheim honours colle-
ge ging over het verbeteren van 
de communicatie van het vn kli-
maatpanel IpCC. “Ik liep stage in 
oxford bij een instelling die aca-
demische kennis over het klimaat 
vertaalt. Ik heb zestien grote na-
men in de wereld van klimaat-
verandering mogen interviewen, 
waaronder journalisten en ex-
perts van non-gouvernementele 
organisaties. Daaruit bleek dat 
het IpCC zich voornamelijk richt 
op het communiceren naar be-
leidsmakers en overheden, maar 
daardoor steken laat vallen in de 
communicatie naar andere doel-
groepen. Het IpCC zou bijvoor-
beeld onderzoeken op aanvraag 
kunnen laten uitvoeren, of toe-
gankelijke rapporten schrijven 
die het menselijke verhaal achter 
de wetenschap vertellen. Ik ben 
erg blij met deze stage, ik ben in 

Bert Koetsier op bezoek bij de 
Windesheim Turkish Society.
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Kort nieuws
Honours College mag selecteren
Het Windesheim Honours College (WHC) kan vanaf het volgende collegejaar 
studenten weigeren. Het WHC mag dit doen omdat het van keurmeester 
NVAO het kenmerk ‘kleinschalig en intensief onderwijs’ heeft ontvangen. 
Voorheen kregen studenten die de uitgebreide selectieprocedure doorlie-
pen, alleen een niet-bindend advies. De NVAO is zeer positief over het WHC, 
in de accreditatie (waarvan de uitslag begin deze maand bekend werd ge-
maakt) zijn de beoogde eindkwalificaties beoordeeld als ‘excellent’. De on-
derwijs-leeromgeving, de toetsing en de gerealiseerde eindkwalificaties zijn 
‘goed’. Nog meer goed nieuws: het WHC is met een instroom van 62 eerste-
jaars flink gegroeid, een jaar eerder waren dat er 35. Om het kleinschalige 
en intensieve karakter te kunnen waarborgen wil het WHC vanaf september 
2015 maximaal 80 nieuwe studenten toelaten.  (WvE)

Kleine groei aantal eerstejaars
Er lopen iets meer eerstejaars studenten rond op Windesheim dan een jaar 
geleden. Op 1 oktober 2014 waren dat er, inclusief omzwaaiers (studenten 
die binnen de hogeschool veranderen van opleiding) 7.151, tegenover 6.969 
precies een jaar eerder. Dat is een groei van 2,6 procent. Het aantal nieuwe 
eerstejaars deeltijdstudenten ligt met 850 stuks flink lager dan een jaar eer-
der toen er 1.045 studenten instroomden. De totale studentenpopulatie van 
Windesheim is een heel klein beetje gedaald: 20.625 nu tegenover 20.479 in 
oktober 2013. (WvE)

Crawlen tegen rugklachten
Vier studenten psychomotorische 
therapie onderzoeken of rugcrawl 
helpt tegen rugklachten. De hypo-
these is dat de specifieke beweging de 
klachten kan verminderen en de rug 
sterker kan maken. Gedurende negen 
weken gaat een groep van negen men-
sen, onder begeleiding van de stu-
denten en een docent, rugcrawlen en 
oefeningen doen in het nieuwe thera-
piebad op de campus. De start was afgelopen maandag (zie foto). Nemen de 
klachten inderdaad af, dan komt er wellicht een vervolg op het project. De 
studenten doen het onderzoek vanuit het ambulatorium, een leerwerkplek 
van hun opleiding. (WvE) 

Waarschuwing voor dodelijk virus
Windesheim heeft zeventien studenten die voor hun opleiding in Uganda 
verblijven, geadviseerd terug te komen naar Nederland. In Uganda is het mar-
burgvirus uitgebroken, dat lijkt op ebola. Het virus veroorzaakt hevige bloe-
dingen uit alle lichaamsopeningen en is vaak dodelijk. Ook studenten die 
binnenkort naar Uganda gaan, wordt afgeraden te vertrekken. Windesheim 
betaalt de terugkeer of annulering en biedt de studenten ondersteuning om 
hun studieonderdeel in Nederland af te ronden. Het virus lijkt weinig angst in 
te boezemen: slechts twee van de zeventien studenten zijn teruggekeerd. (JS)

Nieuwe manager journalistiek
Bas Mesters wordt de nieuwe manager van de 
opleiding journalistiek. Mesters is een ervaren 
journalist: hij werkte onder andere voor de NOS 
en voor NRC Handelsblad. Hij was daarnaast 
tien jaar lang correspondent voor verschillende 
media in Italië, een land waar hij momenteel 
ook een boek over schrijft. Mesters is tevens 
directeur van het Expertisecentrum Journalis-
tiek, een instituut verbonden aan de Universi-
teit van Amsterdam. Mesters zei bij z’n kennis-
making met de opleiding positief te zijn over de 
veranderingen die hier de afgelopen jaren zijn 
doorgevoerd. Hij begint op 15 november. (JS)

Brandweer beschadigt lift
De brandweer heeft tijdens een oefening begin oktober een lift van het X-
gebouw beschadigd. Tijdens de oefening is het contragewicht in de schacht 
met een vaart naar beneden gevallen, waardoor de liftkooi (het gedeelte 
waar je als gebruiker in zit) omhoog schoot en tegen het plafond klapte. Er 
zat op dat moment niemand in de lift en er zijn geen gewonden gevallen. 
Het gaat om één van de twee liften naar de even verdiepingen. De lift is ze-
ker een maand buiten gebruik. (JS)

Adieu elfde competentie
 Windesheim neemt afscheid van de oude elf ‘onderwijscomptenties’. Voort-
aan kent de hogeschool acht ‘leerdoelen’ die docent én student meer ruimte 
moeten geven voor eigen initiatieven. Dat betekent het einde voor de ‘elfde 
comptentie’ (door Windesheim zelf ooit toegevoegd aan tien ‘hbo-compten-
ties’ van alle Nederlandswse hogescholen), de ‘zelfsturing op studie en loop-
baan’. (MH)

u	Lees verder op pagina 9

u	De nieuwe opleiding 
Mobiliteit van Flevoland 
krijgt een uitmuntende 
beoordeling van de 
nieuwe Keuzegids. 

u	Het Honours College 
scoort ook uitstekend 
met een 9,4.

Mobiliteit startte twee jaar geleden 
in almere en telt momenteel 32 
studenten. Dit jaar werd ze groot 
genoeg voor een beoordeling in de 
nieuwe keuzegids Hbo 2015. en 
dat blijkt meteen een voltreffer: 
Mobiliteit almere krijgt maar liefst 
100 punten, zeg maar een tien als 
rapportcijfer. Dat is de beste beoor-
deling van alle Windesheimstudies.
Wat doet de jonge studie beter dan 
de rest? opleidingscoördinator 
adriaan Walraad: “We zijn met vijf 
docenten die allemaal één been in 
het vakgebied hebben. We geven 
onze studenten graag voorbeelden 
uit de praktijk, we gaan naar con-
gressen en we halen veel gasten 
naar onze lessen. Daar zijn onze 
studenten duidelijk enthousiast 
over.”
De Zwolse variant van Mobiliteit 
krijgt van de keuzegids welis-
waar ook het predicaat ‘topstudie’ 
(voor studies die in de 7,5 of meer 
scoren), maar ze scoort lager dan 
haar almeerse zusje (7,6). Windes-
heim heeft zeven voltijd topstu-
dies. Daaronder scoort het Win-
desheim Honours College uitste-
kend met een 9,4, vorig jaar kreeg 
het nog een 8,6. Commerciële 
economie almere en elektrotech-
niek doen het ook goed met een 8. 

De andere topstudies zijn Civiele 
techniek en pedagogisch Manage-
ment kinderopvang.
journalistiek, die vorig jaar het 
laagst scoorde van Windesheim, 
krabbelt omhoog naar een 4,8. 
Hekkensluiters zijn nu small busi-
ness and retail Management alme-
re en Lvo biologie, beiden krijgen 
een dikke onvoldoende.
opmerkelijk vergeleken met vorig 
jaar is de 7,2 voor pabo almere, vo-
rig jaar scoorde die studie nog een 
onvoldoende.
Het hoogste rapportcijfer onder 
de deeltijd- en duale opleidingen 
(deze studies staan voortaan sa-
men met de voltijdstudies in de 
keuzegids) gaat naar de deeltijd-
studie pedagogisch Management 
kinderopvang, hekkensluiter is 
de deeltijdopleiding verpleeg-
kunde.
De uitval van studenten na het eer-
ste jaar blijft onverminderd een 
grote zorg voor Windesheim. Meer 
dan de helft van de studies krijgt 
hiervoor een min of zelfs een dub-
bele min in vergelijking met ande-
re hogescholen.
De beste hogeschool van neder-
land is volgens de keuzegids Iva 
Driebergen, met een 9,3. De beste 
grote hogeschool is nHtv breda 
(7,3). Windesheim staat met een 
6,3 gemiddeld in de top tien van 
grote hogescholen. Windesheim 
stijgt wel van een gedeelde zesde 
naar een gedeelde vijfde plek (sa-
men met Hanze hogeschool). Dus 
wie weet is de weg naar boven 
weer ingezet, want tot een paar 
jaar terug stond Windesheim re-
gelmatig in de top 3. (eM)

Mobiliteit krijgt
10 van Keuzegids
Windesheim stijgt in ranking

‘Wordt het privacy of veiligheid?’
Klaas van der Kolk is docent 
recht bij onder andere de op-
leiding hbo rechten en de op-
leiding Bedrijfskunde MER. 
In het kader van de populai-
re minor ‘veiligheid en recht’ 
geeft hij het vak  ‘terrorisme-
bestrijding’.

De vraag is: welke juridische mid-
delen hebben we om mensen die 
radicaliseren in de gaten te hou-
den? Wat telt zwaarder, ‘de’ pri-
vacy of ‘de’ veiligheid? Die vraag 
staat centraal tijdens mijn les. en 
de studenten zijn erg geïnteres-
seerd. De minor was dit jaar in 
één dag vol geboekt.”
Is radicalisering een mediahype of echt 
een probleem?
“Die radicalisering is een feit, en 
ik denk dat een omkering van dat 

proces heel moeilijk gaat worden. 
Zo’n opmerking als ‘Windesheim 
kan moslimvriendelijker’ (van 
Yasien Ismaiel in de vorige win’, 
mh) zou een eerste stap op de weg 
naar radicalisering kunnen be-
tekenen. een eerste piketpaaltje 
slaan. Maar je ziet het natuurlijk 
vooral aan uiterlijke kenmerken 
als een onverzorgde baard laten 
staan, bepaalde kleding dragen en 
bepaalde mensen, zoals ongelovi-
gen of vrouwen, gaan mijden. je 
ziet dat proces overigens bij àlle 
religies waar men radicaliseert. 
De vraag is: in hoeverre moet dat 
proces tolereren worden getole-
reerd? Moet de overheid in dat sta-
dium kunnen ingrijpen? en hoe? 
De wet is wat dat betreft niet hel-
der en duidelijk.”
Wat is de opinie van de studenten?
“In de les hebben we het over vra-
gen als: moeten er wetsartikelen 
komen die afluisteren of zelfs fy-
siek ingrijpen toestaat, alleen op 
basis van uiterlijke kernmerken? 
Uiteraard zal dat een zeer ingrij-
pende, te ingrijpende, maatre-
gel zijn. studenten kiezen vaak 
in eerste instantie voor veiligheid 
ten koste van privacy. Maar zoiets 
is controversieel. en dat probeer 
ik ze duidelijk te maken.” (MH)

Studen t wordt ondernemer
nieuwe regeling m aakt combineren van studie en werk gemakkelijker

foto: HerMan enGbers

kevin Mepschen is tweedejaars 
student bouwkunde. en hij heeft 
zijn eigen bedrijf: Mepschen bouw. 
Hij maakt gebruik van de nieuwe 
topondernemersregeling (tor), 
voor ondernemende studenten. 
een regeling die het hem mogelijk 
maakt om, in overleg met zijn do-
centen, tentamens te verschuiven, 
colleges te laten schieten en met 
minder eC’s dan voorgeschreven 
van het eerste naar het tweede jaar 
te gaan. kevin: “alleen heb ik ge-
woon mijn bsa-norm behaald, en 
kon ik gewoon door naar het twee-
de jaar.”
De tor is uniek. als eerste hoge-
school in nederland heeft Windes-
heim (samen met enkele beroeps-
opleidingen in regio) een aparte 
regeling opgesteld die studenton-
dernemers helpt om hun studie te 
combineren met een eigen bedrijf. 
De behoefte een aan dergelijke re-
geling is groot, en groeiende. 

Aiten Yadai: 

‘Op dit moment 
heb ik vier 
verkooppunten 
en de vijfde komt 
eraan’

een op de tien Windesheim-stu-
denten heeft een eigen onderne-
ming; vier jaar geleden was dat 
nog maar de helft. Gerrit kuiper, 
manager van het Center for entre-
preneurship, benadrukt dat die 
twee elkaar niet hoeven te bijten: 
“Het gaat mij om succesvol stude-
ren én ondernemen. je moet niet 
uitgaan van: het een gaat ten kos-
te van het ander; waar het ons om 
gaat is dat beiden succesvol zijn.”
“Het grote belang van de tor is 
dat de rechten en plichten van de 
ondernemende student en de ho-
geschool vastgelegd zijn. en het 
dwingt de student om planma-
tig te werk te gaan – ook met zijn 
studie. als hij of zij een beurs wil 
bezoeken, en daardoor een tenta-
men moet missen, kan hij daar-
over met zijn docent afspraken 
maken. nu ligt vast hoe de proce-
dure is. vroeger was het te vrijblij-
vend; studenten meldden te laat 
dat ze niet aanwezig konden zijn, 
of soms zelfs achteraf. en ander-
zijds, vroeger vond de ene docent 
zoiets goed, een ander juist niet. 
De tor schept duidelijkheid.”
je zit niet zo maar in de tor. stu-
denten die in aanmerking willen 
komen moeten in ieder geval in-
geschreven zijn bij de kamer van 
koophandel, een stevige order-
portefeuille hebben en een sub-

stantiële omzet draaien. als daar-
aan is voldaan, en de student tot 
de tor is toegelaten, kan hij of zij 
aanspraak maken op diverse faci-
liteiten, zoals een eigen ruimte in 
de Wincubator (in het X-gebouw), 
advies en coaching. tijdens de 
tor-pilot, die onlangs werd afge-
sloten, kwamen al heel veel be-
drijfsideeën naar voren. van een 
marketingbureau, een paardrijles-
school, reparatie van iphones tot 
motorpakken ‘op maat’.
aiten Yadai, derdejaars student 
commerciële economie, impor-
teert vanuit Marokko arganolie. 
Hij heeft drie maanden geleden 
argan natural opgericht, na een 
succesvolle studentenonderne-
ming gerund te hebben (vanuit de 
minor zelfstandig ondernemen). 
aiten: “via de webshop verkoop 
ik pure arganolie en natuurlijke 
verzorgingspakketten. arganolie 
wordt ook wel het Marokkaanse 
goud genoemd, Het is een schaar-
se olie die uit de vruchten van de 
arganboom wordt geperst. op 
dit moment heb ik vier verkoop-
punten door heel nederland en 
de vijfde komt eraan.” Windes-
heim heeft zijn studentonderne-
ming al stevig gesteund: “Docen-
ten hielpen met folders maken en 
teksten nalezen enz. en Windes-
heim heeft vijftig verzorgingspak-
ketten gekocht om als geschenk 
te geven aan bijvoorbeeld gast-
docenten. een goed begin dus!” 
argan natural is nog te klein voor 
de tor: “op dit moment ben ik 
in mijn opstartfase en krijg ik 
veel advies van ferna jalink van 
het startpunt. Zij stuurt me door 
naar de juiste personen als ik een 
vraag heb over bijvoorbeeld belas-
tingen. Laatst stuurde ze me de tip 
om mee te doen aan een pitch. Ze 
heeft me verteld over toponder-
nemersregeling, maar daar heb ik 
me nog niet in verdiept.”
studenten met een idee voor een 
eigen bedrijf kunnen aankloppen 
bij startpunt , dat gerund wordt 
door ferna jalink. elke vrijdag 
is er spreekuur, op X1, en op de 
community van startpunt kun-
nen studenten van alles vinden 
over hoe ze als ondernemer kun-
nen starten, een daar vinden ze 
ook informatie over de gratis ad-

viesgesprekken met adviseurs uit 
het bedrijfsleven. Windesheim 
doet er alles aan – maar waarom 
eigenlijk? kuiper:

Kevin Mepschen: 

‘Toen ik 
gemotiveerd 
werd door stage-
begeleiders wist 
ik dat ik door 
moest zetten’

“omdat ondernemerschap past 
bij het beeld van de moderne ho-
geschool die in de regio actief is, 
en die opbrengstgericht denkt, 
Maar bij opbrengst moet je niet 
denken aan euro’s. Wanneer een 
student hier zijn papiertje haalt 
én in staat is gesteld om daarnaast 
een bedrijfje op poten te zetten, 
dan wordt zo iemand onderdeel 
van je netwerk in de regio, en een 
hele goede ambassadeur voor ho-
geschool.” en het staat natuurlijk 
goed op je cv, benadrukt hij: “je 
diploma is heel belangrijk, daar 
zijn we hier trots op, maar je suc-
ces op de arbeidsmarkt hangt niet 
alleen af van dat papiertje maar 
ook van zaken als stage en buiten-

landse ervaring. Het hebben van 
een eigen bedrijf is ook zo’n ma-
nier waarop je je kunt onderschei-
den. Het laat zien dat je initiatief 
toont.”
voor kevin Mepschen geldt dat 
niet echt. Zijn bedrijfje is zijn 
droom: “Ik had al jaren de ambi-
tie een eigen onderneming te heb-
ben. Maar toen ik gemotiveerd 
werd door bekenden, stagebege-
leiders en vorige werkgevers wist 
ik zeker dat ik dit door moest zet-
ten. natuurlijk weet niemand hoe 
het zal gaan in de bouwsector, 
maar zolang ik blijf streven naar 
mijn doelen en tevreden klanten 
heb, ben ik er niet bang voor.”
Hetzelfde geldt voor ellen over-
weg, derdejaars sph-deeltijd. Ze 
runt momenteel samen met haar 
vader een zorgboerderij voor jon-
geren met autisme: “vanaf het 
begin heb ik regelmatig mee ge-
holpen, nu werk ik volledig op de 
zorgboerderij. Het bedrijf is ont-
zettend snel gegroeid waardoor 
er meer dan genoeg werk te ver-
zetten is. Zo zijn we hard bezig 
om het keurmerk te behalen en 
zitten we midden in een verbou-
wing om het begeleid zelfstandig 
wonen deze maand te kunnen 
starten. aan de andere kant ben 
ik zelf nog bezig met een hbo- 
opleiding. Momenteel ben ik, 
naast het werken, druk bezig met 
mijn eindonderzoek.” Ze hoopt 
over een paar jaar samen met 
haar vader een tweede zorgboer-
derij te kunnen starten, die dan 
haar eigen verantwoordelijkheid 
wordt: “Het is al heel lang mijn 
droom om zelf een zorgboerderij 
te runnen.”

voor sven jonker, die vorig jaar 
het starters abC heeft gewonnen 
en deelnam aan tor-pilot, bleek 
de combinatie van werk en studie 
toch lastig. sven is al geruime tijd 
zzp’er in marketing & communi-
catie: “Ik ben in 2008 voor mezelf 
begonnen, nog voor ik met de stu-
die Communicatie begon op Win-
desheim. Inmiddels werk ik voor 
opdrachtgevers als scania neder-
land, UnesCo, gemeente Meppel, 
team Giant-shimano en schaats-
team stressless. Mijn rol is om de 
strategie voor de marketing en 
communicatie uit te zetten en 
dit te vertalen naar de creatie van 
communicatiemiddelen.” 

Sven Jonker: 

‘Er moet een 
regeling komen 
waarbij men meer 
kijkt naar de 
competenties van 
de student’

als zzp’er moet hij altijd alert zijn 
op potentiële nieuwer opdracht-
gevers: “Ik heb ontzettend veel 
plezier in mijn werk. Maar tegen-
woordig verliezen ‘vaste contrac-
ten’ hun vastigheid en is niks meer 
zeker. Deze manier van werken 
zorgt ervoor dat ik nooit zonder 
werk kom te zitten.” Maar de com-
binatie werk en studie viel in zijn 
geval toch ongelukkig uit: “Door 
mijn werk heb ik behoorlijk wat 
vertraging opgelopen en het lijkt 
erop dat ik, ondanks dat ik in sep-

tember ben afgestudeerd, alsnog 
zonder diploma deze hogeschool 
ga verlaten omdat er studiepun-
ten zijn vervallen. Helaas blijven 
hbo-instellingen logge organisa-
ties waar alles volgens de regeltjes 
moet zonder dat men kijkt naar 
de huidige capaciteiten en compe-
tenties van de student. er zou een 
regeling moeten komen waarbij 
men óf meer kijkt naar de compe-
tenties van de student tijdens de 
studie, óf studiepunten minder 
snel laat vervallen.”
en kevin? bij hem gaat dat com-
bineren (voorlopig) goed: “Ik heb 
een tor-coördinator, roy van enk-
huyzen, die mij helpt en eventueel 
ondersteund met het combineren 
van mijn werkzaamheden voor 
school als zowel mijn werk. De les-
sen volg ik vrijwel allemaal en de 
tentamens heb ik nog niet hoeven 
te verschuiven. Het derde leerjaar 
ga ik wel zo goed als zeker mijn 
stage volgen in mijn eigen bedrijf. 
Wat dit allemaal nog precies in-
houd krijg ik nog te horen.”
en hoe ervaart hij de steun van-
uit Windesheim? “Windesheim 
doet op dit moment genoeg om 
mij te ondersteunen in mijn stu-
dieloopbaan. Ik heb een goeie co-
ordinatie achter mij staan, waar 
ik zeer tevreden over ben, en ik 
krijg genoeg mogelijkheden om 
mijn onderneming te combineren 
met mijn school. bijna alle lera-
ren weten wat ik doe en als ik iets 
bijzonders heb, waardoor ik een 
les moet overslaan, kan ik dat al-
lemaal regelen. Windesheim doet 
genoeg voor mij!” (MH)

u	Zie ook pagina 10

Je kunt studeren. Je kunt werken. 
En je kunt die twee combineren. De 
nieuw TOR-regeling moet het onder-
nemende studenten mogelijk maken 
om in beide succesvol te zijn.

Waar moet je starten?
Windesheim heeft in de domeinen tor-coördinatoren aangesteld.  
samen met Gerrit kuiper vormen zij het sparteam studentonderne-
merschap Windesheim. De coördinatoren zijn: roy van enkhuijzen (t),  
edward Gilsing (bMr), brenda Goossens (G&W), bobby perrels (b&e), 
jurriaan Louman (W-f) en ferna jalink (startpunt). Heb je een idee voor 
een eigen bedrijf ? neem gerust contact met ze op!

Kevin Mepschen heeft een eigen bouwbe  drijf
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Samen zelf regelen
“stoppen meneer! eerst gaan de auto’s rechts-

af en dan kunt u rustig doorfietsen.” bijna 
tuimelde ik op een vroege ochtend voor-
over van mijn dienstfietsje. Met luide 
stem en forse hand werd ik tegengehou-
den door een grote bebaarde man, ge-
stoken in een felgeel en gifgroen hesje. 
“Wtf heb ik nu aan mijn fiets hangen?”, 
riep ik. “Het moet hier echt niet veel 
gekker gaan worden.” 

ach menneke – zo heb ik mezelf leren 
temmen – let op je bloeddruk en tel tot tien. 

Die verkeersregelaars zijn van goede wil en 
voeren oekazes uit waar ze geen enkele vat op 

hebben. Het is weer de spreekwoordelijke put die 
gedolven wordt wanneer het kalf reeds verdronken 

is.  Waarom is er ten tijde van de bouw en inrichting 
van Groot Windesheim geen rekening gehouden met die 

stroom mieren vanaf het station? onbegrijpelijk. We had-
den immers de deskundigen en techneuten zelf in huis. Wakker 

worden Windesheim! Uit meer dan dertien jaren ervaring kan ik u 
vertellen dat dit helaas een vast patroon van haar bestuur en beleid 
is geworden. voor mij staan deze verkeersregelaars symbool voor het 
ontbreken van bestuurlijke visie omtrent gedragsregulering. In elke 
geleding heeft het een eigen verkeersregelaar in een opvallend vestje 
neergezet om de ontwikkeling te normaliseren, disciplineren en be-
heersen. “stoppen docent! De protocollen, prestatielijstjes en pro-
ductresultaten hebben voorrang en daarna kunt u met eigen ideeën 
komen.” of: “stoppen student! eerst gaat de excellente,  eigenwijze 
en egoïstische voor en dan bent u aan de beurt.” en: “stoppen facili-
tair medewerker! Commerciële en winstgevende zaken krijgen prio-
riteit boven het intermenselijke verkeer.”  
elke gedragsbeïnvloeding, ook van regel geleid gedrag, vergt een 
gedegen analyse vanuit haar sociale context. regelgeleid handelen 
vraagt – naast strategie – vooral om goede en adequate communi-
catieve vaardigheden van ons allen op Windesheim. verkeersrege-
laars inzetten lost weinig tot niets op. sterker nog, het leidt tot meer 
onnodige frustratie. Durf los te laten en heb meer vertrouwen, de 
geledingen zijn mans genoeg. Denk meer relationeel en contextueel 
en laten we het samen zelf regelen. al die jaren vonden de werkmie-
ren zonder al te veel ongelukken en verkeersregelaars toch ook hun 
weg naar de campus?

    HErman VErVELd

is docent sociale wetenschappen aan de Calo

In de win’ van 2 oktober 2014 
stelt student Yasien Ismaiel uit-
dagend dat Windesheim mos-
limvriendelijker moet worden. 

o
mdat Windesheim in 
Dialoog na het emeritaat 
van de studentenpastor 
bert koetsier 7 voor 1 on-

der haar hoede heeft genomen, en 
Yasien ook ingaat op de opzet en 
karakter van dit dagelijkse bezin-
ningsmoment in het Heim, voelen 
wij ons door de stellingname van 
Yasien uitgenodigd te reageren. 
Wij stellen dat het juist bert koet-
sier is geweest die zich altijd heeft 
ingezet voor alle studenten en me-
dewerkers van Windesheim. Hij 
gaf op zijn eigen wijze invulling 
aan de missie van Windesheim 
waarin de kracht van diversiteit 
sterk benadrukt wordt. Christen of 
moslim, gelovig of ongelovig, vrij-
zinnig of orthodox, atheïst of hu-
manist. Het maakte voor bert koet-
sier niet uit: hij was er als hoger 
onderwijs pastor voor iedereen.  
ook bij zijn afscheid op 3 oktober 
werd in diverse toespraken bena-
drukt dat doordat bert zich zo op-
stelde, vele medewerkers en stu-
denten de weg naar hem wisten te 
vinden. Iedereen kon met allerlei 
levensvragen bij hem terecht. Hij 
werd zo een vertrouwenspersoon 
voor velen, ongeacht religieuze 
achtergrond. Daarin schuilt vol-
gens ons ook de kracht van een 
hoger onderwijs pastor. 
ook het Heim, het stiltecentrum 
waaraan Yasien refereert, geeft ui-
ting aan die kracht van diversiteit. 
Het Heim herbergt geen symboliek 
die naar één geloof of religie te her-
leiden is. er brandt, desgewenst, 

Het Heim is er voor ie dereen

 ’/herman

alleen een kaars. In die zin is het 
Heim een religieus-neutrale ruim-
te die voor iedereen gastvrij open 
staat. 
Dat het Heim gebruikt kan wor-
den als gebedsruimte voor mos-
lims, was niet altijd vanzelfspre-
kend. Het was bert koetsier die 
zich hier in het verleden sterk 
voor gemaakt heeft, evenals voor 
de installatie van een rituele was-
ruimte in de directe nabijheid. In 
dat licht is het schrijnend dat Ya-
sien zegt bij bert het islamitische 
aspect gemist te hebben. enig 
onderzoek van zijn kant had een 
dergelijke uitspraak kunnen voor-
komen, lijkt ons.
Dan 7 voor 1. Dit is nadrukkelijk 
geen christelijke kerkdienst, zo-
als Yasien veronderstelt. Het is een 
dagelijks ritueel van en voor Win-
desheim. van Windesheim: een 
groeiende groep medewerkers en 
studenten, in alle diversiteit, zorgt 
dagelijks voor een voorgedragen 
tekst: de gedachte van de dag. Dit 
kan van alles zijn. een intellectue-
le gedachte, een meditatieve inval, 
een kritische noot, een poëtische 
tekst of een bemoedigend woord, 
meestal naar aanleiding van de 
actualiteit van de dag op Windes-
heim of in de wereld. Het kan een 
citaat uit de bijbel of koran zijn, 
uit een gedicht of songtekst of ge-
bed, of bijvoorbeeld een eigen ge-
dachte naar aanleiding van een be-
richt in de krant. 
voor Windesheim: studenten en 
medewerkers kunnen om 12:53u 
komen luisteren naar de gedachte 
van de dag, gevolgd door een mo-
ment van stilte. Dagelijks is inder-
daad een beperkt aantal mensen 
fysiek aanwezig, maar ongeveer 

Dit gedicht past niet in Hsk-WIn
Met echoput als wederhoor 
Hier wordt niet over 
naar buiten getweet
Want wie niet voor ons is, is tegen 
Hebben wij doorgekregen

ooooooh,
It’s lonely at the top
Lege gangen, gure wind
enkelingen hangen 
op apegapen in een stoel
Waar zit mijn energie?
Het lege bureau heeft
eieren voor geld gekozen

Maar we laten ons niet kennen
vliegen rond als struisvogels
Laten de arme kinderen niets 
Merken van het brok in onze keel

kwaliteit à la carte
De soep wordt steeds heter 
opgediend en dan gegeten
Mag ik u afserveren? 

We leven verder in drie categorieën: 
berouwbaar, vertrokken, verdreven.

een langere versie van dit gedicht heeft op het prikbord van journalistiek gehangen.

niek Hietbrink, docent Communicatiewetenschap bij de opleiding journalistiek.
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150 mensen hebben erop ingete-
kend de overdenking elke dag via 
sharenet te ontvangen.  
Hopelijk helpt bovenstaande Ya-
sien om zijn beeld van de moslim-
vriendelijkheid van Windesheim 
te nuanceren. Windesheim is naar 
onze mening, juist vanwege haar 
geloof in de kracht van diversi-
teit, heel open en ruimte biedend 
naar iedereen, en dus ook naar 
moslims toe. Mocht dat in de ogen 
van Yasien en mogelijk anderen 
onvoldoende zijn, het staat ieder-
een vrij om krachten te bunde-
len, zich te organiseren en eigen 

Leraren en ouders werken 
langs elkaar heen bij het sti-
muleren van gezond eet- en 
beweeggedrag onder leerlin-
gen in het voortgezet onder-
wijs. Het is niet altijd duide-
lijk welke verantwoordelijk-
heid bij de school ligt. Stem 
af, kijk hoe je samen kunt 
werken en hanteer dezelfde 
normen, adviseert onderzoe-
ker Monique Ridder. 

voedings- en gezondheidsweten-
schapper Monique ridder (50) 
bekeek in het kader van haar 
promotieonderzoek vanuit het 
onderzoekscentrum preventie 
overgewicht Zwolle (opoZ) en 
in samenwerking met de GGD 
bij negen Zwolse scholen voor 
voortgezet onderwijs waarom 
in de onderbouw lessen over ge-
zond eten en bewegen op de lan-
ge termijn weinig effect hebben 
op het gedrag en het lichaams-
gewicht van leerlingen. ridder, 
bij domein bewegen en educatie 
coördinator van de ontwikkeling 
van de master ‘expert Docent be-
roepsonderwijs’, noemt in haar 
proefschrift als een oorzaak dat 
ouders en leraren langs elkaar 
heen werken.

Marsen 
 “beide partijen vinden een ge-
zond gewicht en bewegen belang-
rijk, maar niet iedereen handelt 
ernaar. Leraren zeggen: in de 
broodtrommels zitten de van huis 
meegenomen Marsen. ouders zeg-
gen: kijk eens wat er in die school-
kantines te koop is. en: als mijn 
kind maar gelukkig is, deel uit-
maakt van de groep en vrienden 
heeft, dan ga ik geen ruzie maken 
over uren voor de tv zitten. Het 
interesseert ouders wel dat ge-
zond gedrag bevorderlijk is voor 
de leerprestaties, maar een goede 
relatie met hun kind is hen meer 
waard dan gezond gedrag.” 
scholen kunnen hun steentje bij-
dragen met gezonde kantines. 
“je kunt als school niet bij ouders 
op de bank gaan zitten, maar je 
mag je wel met de opvoeding op 

het terrein van gezond eet- en be-
weeggedrag bemoeien. overge-
wicht hangt immers samen met 
gezondheidsproblemen, die de 
maatschappij veel geld kosten. 
alle scholen moeten in 2015 een 
gezonde kantine hebben. Dat 
heeft mogelijk niet direct effect 
op het snoepgedrag van kinderen 
die hun snoepgoed van huis mee-
nemen. Maar met een gezonde 
kantine laat je als school wel zien 
waar je staat.”

Voorbeeld
“een ouder zei: school is om te 
leren. een kind blijft niet zitten 
omdat het geen appels eet of niet 
ontbijt. toch vinden de meeste le-
raren het stimuleren van gezond 
eet- en beweeggedrag bij hun wer-
ken horen.” Zowel ouders als lera-
ren kunnen het goede voorbeeld 
geven. “Zo nu en dan boeken 
de leraren resultaten. nadat op 
school besproken was dat bruin 
brood gezonder is, besloot een 
leerling thuis om bruinbrood te 
vragen. en met succes. een andere 
leerlinge ging naar aanleiding van 
de lessen vaker op de fiets naar 
school, ondanks het feit dat haar 
moeder haar met de auto wilde 
brengen.”
ridder beklemtoont dat ouderbe-
trokkenheid van wezenlijk belang 
is bij het bevorderen van gezond 
gedrag. scholen kunnen ouders in 
de thuisomgeving ondersteunen 
bij het voorkomen van overge-
wicht bij hun pubers. “De jonge-
ren vinden dat hun ouders er voor 
moeten zorgen dat zij gezond 
eten, maar bij het snacken tussen-
door maken zij hun eigen keuzes. 
en die zijn vaak niet zo gezond. 
jongeren in de leeftijd van twaalf 
tot vijftien jaar nemen hun ver-
antwoordelijkheid voor gezond 
eten niet. Het helpt als school èn 
ouders dezelfde normen stellen: 
je ontbijt elke morgen, je gaat op 
de fiets naar school en je eet elke 
dag fruit en groente.”

HanS InVErnIZZI

Tips? Mail win@windesheim.nl

‘Overgewicht voorkomen
zorg school èn ouders’

Monique Ridder: “Met een gezonde kantine laat
 je als school zien waar je staat.” 

foto: WoUter van eMst

‘We zijn trots op wat 
Windesheim biedt’
Namens de Windesheim Tur-
kish Society, een organisa-
tie binnen Windesheim die 
door studenten is opgericht, 
wil ik graag reageren op het 
interview met Yasien Ismai-
el‚’Windesheim kan moslim-
vriendelijker’. 

Z
oals Yasien ook aangeeft is 
Windesheim vriendelijk 
en tolerant. Zijn mening 
over wat er allemaal beter 

kan zoals het rekening houden 
met onze wensen in de kantine, 
daar sluiten wij ons echter niet bij 
aan. Het feit dat er zoiets gevraagd 
moet worden is niet reëel, dan 
moet er met iedereen rekening 
worden gehouden en niet alleen 
Islamitische mensen die aanwe-
zig zijn op Windesheim. een ve-
getarische hap is een prima optie 
of een salade, zo niet dan heerst 
er bij ons de gedachte dat je nie-
mand kan verplichten om iets in 
de kantine te halen. aangezien 
het geen verplichting is, is het op 
dit moment prima geregeld. vaak 
is het ook zo dat de medewerkers 
in de kantine wel andere hand-
schoenen willen aantrekken als 
ze broodjes met varkensvlees heb-
ben gemaakt. Het is maar net hoe 
je het vraagt.
Yasien zegt dat hij persoonlijk 
niets aan ‘7 voor 1’ heeft gehad. 
Dat is iets te kort door de bocht 
naar onze mening want bert koet-
sier is een ruim denkende man 
die openstaat voor alles. Daarmee 
willen wij ook benadrukken dat 
hij een zeer groot aandeel heeft 
gehad bij de plaatsing van de ri-
tuele wasruimte voor Islamiti-
sche studenten. Het perspectief 
waarvoor werd gekozen tijdens 
de diensten komt ook groten-
deels door de profilering van de 
gehele organisatie. Windesheim 
is een Christelijke Hogeschool, 
dat weet iedereen voordat zij zich 
hier aanmelden. Hoewel het een 
Christelijke Hogeschool is, zijn 
wij als Windesheim turkish soci-
ety zeer trots op wat wij allemaal 

qua mogelijkheden hebben op 
onze Hogeschool. Wij willen sterk 
benadrukken dat wij jaren trots 
zijn geweest op bert koetsier en 
het onderlinge verband met stu-
denten. Yasien willen wij graag 
meegeven dat hij zelf ook inbreng 
mag hebben op de diensten, graag 
nodigen wij hem zelfs uit om dit 
te doen. Het is maar net in hoever-
re je zelf iets wilt doen, in plaats 
van bepaalde vragen neerleggen 
bij anderen.

‘De beste weg 
in alles is de 
middenweg’

’Ik denk dat er een grote behoef-
te is aan activiteiten gericht op 
moslims’ zegt Yasien. Waarop 
baseert hij deze uitspraak? Het 
grote deel van Islamitische stu-
denten is turks en wij hebben 
als organisatie een redelijk beeld 
bij de behoeften van deze groep. 
Wij willen benadrukken dat stu-
denten bewust kiezen om hier 
te studeren en niet om activitei-
ten te doen. er heersen duidelijk 
verschillende prioriteiten. Het 
is maar net waar je persoonlijk 
je prioriteiten legt. Wij kunnen 
ons herinneren dat er een aantal 
studenten, ongeveer een jaar te-
rug, geïnformeerd hebben naar 
de behoefte voor een Islamitische 
predikant. Het is leuk en mooi 
meegenomen, maar met de faci-
liteiten die wij al hebben op Win-
desheim mogen wij ons gelukkig 
prijzen. er is niets mooiers dan 
tolerantie naar andere geloven. 
Dat is in de stilte ruimte dagelijks 
te zien, verschillende geloven bij 
elkaar. Het is maar net hoe je zelf 
in deze situatie staat.  
Graag nodigen wij Yasien uit om 
contact met ons op te nemen. We 
willen dit onderwerp besluiten 
met een citaat van onze profeet 
Muhammed (vzmh): ”De beste 
weg in alles is de middenweg”.
 
Ömür okcan 

’/onderzoek

initiatieven te ontplooien. Wij, 
als Windesheim in Dialoog, staan 
open voor een dergelijk overleg.

arie jansen en Iris Creemers, Windesheim 
in Dialoog. oproep: Wij willen hierbij ie-
dereen op Windeheim – student of me-
dewerker, christen of moslim, gelovig of 
ongelovig – uitnodigen om deel te nemen 
aan 7 voor 1. Dagelijks om 12.53 uur in het 
Heim, centrale hal gebouw C. Wil je een-
malig of regelmatig een gedachte voor de 
dag uitspreken? Meld je dan bij arie jansen 
a.jansen@windesheim.nl. Wil je elke dag 
een melding op je activity stream als de ge-
dachte van de dag online staat? volg dan de 
community van 7 voor 1.

Robots zijn het    probleem niet
Robots nemen de wereld over 
en vernietigen de mensheid! 
Tenminste, volgens sommige 
populaire films en boeken. 
Dat is echter een voorname-
lijk westers denkbeeld. Als we 
het goed aanpakken, kunnen 
robots helpen een paradijs op 
aarde te creëren.

De vraag die je je zelf moet stellen 
bij de introductie van nieuwe tech-
nologie is: “ben ik een luddiet of 
niet?”. Luddieten (luddites) waren 
mensen in de 19e eeuw die voor-
namelijk in engeland actief waren. 
bij het opkomen van de industriële 
revolutie zagen velen hun banen 
verdwijnen. Dit leverde sociale on-
rust op. Luddieten vernielden de 
iconen van de industriële revolu-
tie: de machines. De opkomst van 

deze machines was beangstigend. 
Met de opkomst van nieuwe tech-
nologieën zijn er altijd mensen 
die hun baan kwijt raken. We zien 
dat robots fabrieken hebben over-
genomen. Waar eerst veel (kin-
der-)arbeiders nodig waren die 12 
tot 16 uur per dag werkten, zijn 
nu voornamelijk een paar tech-
nici en managers bezig met de fa-
briek draaiende te houden die 8 
uur per dag werken. De kwaliteit 
van banen, en van het leven, is 
daarmee gestegen. 
sociale en intelligente robots zul-
len steeds meer gaan voorkomen 
in het dagelijkse leven. ook dat 
zal voor sociale onrust zorgen. 
Ze zullen ‘banen inpikken’ en 
zorgen voor ‘minder menselijk 
contact’ in de wereld. Maar is dat 
ook zo? 

Laat ik als voorbeeld de zorgsec-
tor nemen. er komen steeds meer 
zorgbehoevenden door de ver-
grijzing, en er komen steeds min-
der werknemers door diezelfde 
vergrijzing en door de bezuini-
gingen. als ik zeg dat ze best een 
robot kunnen gebruiken krijg ik 
vaak de reactie dat dat het mense-
lijk contact verloren gaat, dat het 
zielig is voor een oudere om met 
een robot te moeten leven. 
Maar wat zegt een oudere? 
stel je voor dat je ouder wordt en 
dat je in plaats van iemand die 
’s ochtends je steunkousen aan 
doet en ’s avonds uitdoet je een 
robot butler hebt die je de hele 
dag helpt? Die je ondersteunt als 
je zelfstandig een rondje wilt lo-
pen of naar de supermarkt wilt 
gaan? Is dat niet veel socialer dat 
in je eentje thuis zitten? Zo’n ro-
bot zorgt niet voor minder mense-
lijk contact, maar maakt het leven 
van een mens juist menselijker. 
Hoe kan iemand daar tegen zijn?

als we dit perspectief doortrek-
ken tot in de verdere toekomst 
worden misschien wel alle nood-
zakelijke banen door robots over-
genomen. Zou dat slecht zijn? Het 
lijkt mij heerlijk om alleen met 
wetenschap en mijn familie en 
vrienden bezig te zijn. Wat zijn 
jouw hobby’s en interesses? 
als we het goed aanpakken kun-
nen we een paradijs op aarde 
creëren. als we het niet goed aan-
pakken dan betekent dat onze 
ondergang. robots zijn het pro-
bleem niet. Militaire robots zijn 
het probleem. als deze intelligent 
worden verzinnen ze militaire op-
lossingen voor hun problemen. 
Misschien wil je de internatio-
nale beweging tegen autonome 
militaire robots steunen? Ga dan 
naar: http://www.stopkillerrobots.
org/ en maak de wereld een beetje 
mooier.

tijn van der Zant is lector robotica 
op Windesheim flevoland



De oude standaard-opleidingen met weinig flexibi-
liteit hebben hun tijd gehad. Studenten willen meer 
maatwerk en docenten willen meer ruimte om tege-
moet te komen aan actuele ontwikkelingen. Het nieu-
we Onderwijsconcept Windesheim moet het mogelijk 
maken het onderwijs daar op af te stemmen.

W    
  ie wil weten waaraan het onderwijs op Win-
desheim moet voldoen, welke visie de hoge-
school daarop heeft, kan terecht bij de Wos: 
Windesheim onderwijs standaarden (Wos). 

nog wel. Want de Wos is on the way out. een projectcom-
missie heeft een gloednieuw onderwijsconcept opgesteld 
dat de Wos moet gaan vervangen. Het werd tijd, constateert 
commissielid frank van de Loo: “Die standaarden zijn dui-
delijk verouderd. De Wos is te weinig flexibel en wordt als 
knellend ervaren. Ze leggen bijvoorbeeld heel strikt vast hoe 
je studieloopbaanbegeleiding moet organiseren, hoe je dat 
moet toetsen, enzovoorts. Het nieuwe onderwijsconcept 
biedt veel meer ruimte.”
een nieuwe, Windesheimbrede visie op onderwijs, hoe krijg 
je dat voor elkaar? ergens in een kamertje iets verzinnen en 
dat aan iedereen opleggen heeft weinig zin. Dat is een recept 
voor mislukking. Dus ging de projectgroep op pad. project-
leider ellen kloet: “we zijn bij alle domeinen langs geweest 
en we hebben daar vele gesprekken gevoerd.” De project-
groep nam alle inbreng en opmerkingen in ontvangst, en 
ontwikkelde op basis daarvan een eerste versie van een 
nieuw onderwijsconcept. “Die versie keerde terug naar de 
domeinen, en uit alle opmerkingen die dáár weer op kwa-
men, ontstond een tweede versie. een waarvoor, zo merkten 
we, veel draagvlak bestaat.  Het Concept is inmiddels door 
het cvb geaccepteerd en moet binnenkort beoordeeld wor-
den door de cmr.” Dan is de Wos definitief verleden tijd.

bij elk domein was de terugkoppeling anders georganiseerd. 
kloet: “bij techniek bijvoorbeeld luisterden we naar pitches 
van teams die in kort bestek hun visie op het onderwijsconcept 
gaven.” Maar wat vonden ze op de werkvloer van het onder-
wijsconcept? “Wat we tijdens die gesprekken vooral merkten 
is dat teams het heel belangrijk vinden dat ze als professionals 
met hun team de ruimte krijgen om hun eigen inzichten te 
ontwikkelen en uit te werken. Wat dat betreft was er ook wel 
argwaan – krijgen we die ruimte wel? en ook was het vaak niet 
duidelijk over welke professionele ruimte ze op dit moment al 
beschikken. Het Concept gaat er juist van uit dat docenten deze 
ruimte, binnen zekere grenzen, kunnen benutten.”
Maar ook studenten moeten meer ruimte krijgen. Hoe en 
wanneer – de discussie daarover hangt nauw samen met een 
andere vraag die in het hele hoger onderwijs speelt: kies je 
voor een breed fundament gevolgd door een beroep specifie-
ke inkleuring later in de opleiding  (waarbij studenten eerst 
een breed vakkenpakket krijgen om zich breed te ontwikke-
len en later een bepaalde richting kiezen) of kies je voor een 
opleiding die vanaf het begin sterk gericht is op bepaalde 
beroepen, en de bijbehorende vaardigheden? kloet: “Wat je 
ziet is dat studenten aan hun studie beginnen met het idee 
‘ik kom hier om dit-en-dit vak te leren’, en daardoor niet 

warm lopen voor  een breed opgezette  opleiding zonder hel-
der beroepsprofiel. Dat zou er dus voor pleiten om opleidin-
gen sterk beroepsgericht te houden. Maar wat je óók ziet is 
dat studenten later in hun opleiding toch behoefte krijgen 
aan méér, aan verdieping en verbreding gevoed door prak-
tijkervaringen. Het onderwijsconcept biedt de ruimte om op 
dat soort wensen in te spelen.”
van de Loo: “stel dat een student techniek eens verder kijkt 
dan zijn neus lang is en stage wil lopen in Duitsland. Dat 
wordt lastig want zijn Duits is niet goed genoeg. In zo’n 
geval moet Windesheim een keuzemodule Duits kunnen 
aanbieden om Duits bij te spijkeren. Geen complete minor, 
maar een korte module die zo’n verbreding van de studie 
mogelijk maakt. en een studente Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening die een eigen bedrijf wil kunnen starten, 
moet ook buiten haar opleiding de benodigde kennis en 
vaardigheden op kunnen doen.”

‘De student moet kunnen 
kiezen uit een breed aanbod 
van minoren’

een belangrijk onderdeel van het onderwijsconcept is de ont-
wikkeling van domeinoverstijgende minoren. op dit moment 
schrijft de Wos twee minoren voor per opleiding. kloet: “We 
hebben dat teruggebracht naar één. en dat moet dan niet een 
minor zijn die dwingend wordt opgelegd. De student moet 
kunnen kiezen uit een  breed aanbod multidisciplinaire mi-
noren. We willen stimuleren dat studenten uit verschillende 
domeinen zich daarvoor gaan inschrijven, zodat ook langs die 
weg de contacten tussen de domeinen intensiever worden. 
om dat te bereiken, moeten we die verschillende minoren na-
tuurlijk eerst samen gaan ontwikkelen en daarna vooral goed 
Windesheim breed communiceren. Gelukkig zijn er binnen 
Windesheim al minoren die voldoen aan deze eisen, op deze 
basis kunnen we verder bouwen.”
een steen des aanstoots in de huidige Wos was voor studen-
ten de wijze waarop sLb was vormgegeven. naar het idee 
van veel studenten leidde dit tot een overvloedige en lang 
niet altijd zinvolle productie van reflectieverslagen, allemaal 
met het oog op de elfde Windesheimcompetentie: “zelfstu-
ring op studie en loopbaan”. Dat laatste blijft belangrijk, 
maar opleidingen mogen voortaan zelf bepalen hoe studen-
ten daaraan werken. en voortaan is het ook aan de opleiding 
hoe ze studentbegeleiding inricht. kloet: “We hebben de be-
roepscompetenties gecombineerd met 21st century skills en 
Waardenvolle professionaliteit tot een aantal competenties 
waar heel Windesheim mee aan de slag kan.” Waardenvolle 
professionaliteit is dus geen nieuw, afzonderlijke competen-
tie? kloet: “Iets wat opleidingen kunnen afvinken van ‘dat 
kan de student’? nee. Het moet op deze manier veel meer 
een middel worden om met studenten over de waarden en 
normen binnen de beroepspraktijk te kunnen spreken.”

marcEL HULSPaS

De 8 leerdoelen van Windesheim
De Nederlandse hogescholen hanteren de tien alge-
mene ‘hbo-competenties’. Windesheim had daar een 
elfde competentie aan toegevoegd, zelfsturing op 
studie en loopbaan. In het Concept blijft deze com-
petentie bestaan maar ze hoeft niet meer gekoppeld 
te zijn aan SLB. Het is aan de opleiding om te bepalen 
hoe ze studentbegeleiding vorm en inhoud geeft, en 
waar en hoe de student opgeleid wordt tot een pro-
fessional die bewuste keuzes maakt in zijn loopbaan. 
Naast de tien ‘nationale’ onderwijsdoelen zijn er nog 
de Europese ‘Dublindescriptoren’. In het Concept zijn 
deze descriptoren gecombineerd met de 21st Centu-
ry Skills en Waarde(n)volle Professionaliteit tot acht 
‘leerdoelen’. Studenten die op Windesheim afstude-
ren, moeten in staat zijn…

…te reflecteren op hun professionele en kwalitatieve bijdra-
gen binnen hun directe werkomgeving, hun beroepsgroep 
en de maatschappij met inachtneming van maatschappelij-
ke verschillen en diversiteit tussen mensen.

…te reflecteren  op hun professionele en kwalitatieve  bij-
dragen binnen hun directe werkomgeving, hun beroeps-
groep en de maatschappij. Zij stellen hun oordeel uit, ken-
nen hun eigen vooronderstellingen

…regie te nemen binnen de beroepscontext en hun hande-
len op basis van relevantie en betekenis te verantwoorden.

…gefundeerd te vernieuwen en gebruiken hiervoor al be-
staande en gevalideerde kennis. Ze  zijn op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen, kunnen deze interpreteren op re-
levantie en weten deze voor de  verbetering in hun beroeps-
praktijk te integreren.

…actief functionele verbindingen te leggen tussen hun di-
recte beroepscontext en de wereld daar buiten.

…zodanig samen te werken dat zij een balans vinden  tus-
sen persoonlijke doelen, waarden en normen en die van de 
organisatie.

…professioneel en met weloverwogen middelen te commu-
niceren met, en af te stemmen op, hun doelgroep(en) en/of 
klanten, waarbij zij hen in hun waarde laten.  

…op een ethische-verantwoorde manier informatietechno-
logie in te zetten.
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Josephine Woltman Elpers heeft een flinke dobber gehad aan het scheppen 
van duidelijkheid over het begrip topopleiding. “Er zat ruis tussen hoe het 
bestuurscollege en de werkvloer erover dachten. Het opleggen van het pre-
dicaat topopleiding was het wrijfpunt. Het college realiseert zich dat niet 
alle opleidingen in 2015 de beleidsdoelstelling driemaal ‘goed’ bij de accre-
ditaties zullen hebben gehaald. Sommige opleidingen worden pas na 2015 
geaccrediteerd. Opleidingen mogen nu hun eigen ambities nastreven en zelf 
bepalen of ze top willen zijn.”

Wat wordt dan de definitie van ‘topopleiding’? 
“De term topopleiding was ongelukkig gekozen. alsof je alleen top bent als je je fo-
cust op excellente studenten. voor mij ben je een topopleiding als je een unieke waar-
de hebt in het nederlandse hbo. Wat die waarde is, moet een opleidingsteam zelf kun-
nen bepalen.”

Is jouw WHC een topopleiding?
“Zeker. toen ik begin 2013 jaar startte werden we door velen beschouwd als een 
kneusje. een jaar later hebben we bij de accreditatie laten zien dat we een voortref-
felijk jongetje zijn en een schoolvoorbeeld van hoe je je vanuit een onderliggende 
positie tot topopleiding kunt ontwikkelen. Dat is gelukt omdat we een club gepassio-
neerde mensen zijn die wil leren van anderen. We zijn trots op ons succes, maar niet 
arrogant.”

Daar dachten ze bij de diensten aanvankelijk anders over….
‘sommige diensten wilden niet met ons samenwerken; die zagen ons als een elitie-
groepje. er werd zomaar aangenomen dat al mijn docenten in de top van de salaris-
schalen zaten. Dat is niet zo. Dat komt ervan als je niet naar de bron gaat voor je infor-
matie. Gelukkig zijn de meeste Windesheimers open en hartelijk. Wat me wel opvalt, 
is dat mensen vaak beginnen over de inhoud van hun functie en sterk denken in ter-
men van: zo moet het. Ik denk graag out of the box. Maar dat kan hier ook.” 

Kunnen andere opleidingen profijt kunnen hebben van de 
WHC-expertise?
“beslist, maar wij ook van die van hen. neem journalistiek. Het is vreselijk dat er men-
sen wegmoeten, maar dat is de werkelijke wereld. Met het team dat je overhoudt heb 
je een unieke kans en vrijheid om je opleiding opnieuw vorm te geven. ook hier wa-
ren mensen bang hun baan te verliezen. Wat helpt is in je team je zwaarste angsten 
uiten. Dat heb ik zelf ook gedaan.” 

Klinkt mooi, de baas die zich kwetsbaar opstelt – maar je 
blijft de baas…
“Ik voel me geen baas. bij mij past coachend leidinggeven. niet bedreigen, niet beoor-
delen en niet afrekenen. je mensen positief benaderen. Geef hen nog een kans als ze 
iets fout hebben gedaan. Dat is een lange en moeilijke weg, maar ik geloof er in. en ik 
zal echt wel een keer tot hier en niet verder zeggen.”
Woltman elpers onderhoudt een latrelatie met haar Duitse vriend, sören. Zelf woont 
ze in Wapenveld met haar paarden pallas en Hamir. Ze rijdt endurance en de paarden 
helpen bij het trainen van managers en het sportieve afleiding bieden aan kinderen 
met een moeilijke thuissituatie. “je mag me een paardenfluisteraar noemen.” josep-
hine leeft duurzaam. Ze drinkt gefilterd leidingwater en consumeert veel groente en 
fruit. Maar af en toe springt ze uit de band. “Ik ben geen brave saaie muts!”
Woltman elpers’ voorouders waren rijke Duitse zeepzieders, maar haar vader erfde 
geen cent. “Mensen dachten: die patriciërsfamilie zal wel geld hebben. Dat was echt 
niet zo.” na haar jeugd in Haarlem en arnhem studeerde josephine in Groningen. 
“Mijn professor Michel Wedel creëerde een excellentietraject voor mij: een combi 
van psychologie, bedrijfseconomie en statistiek.” josephine promoveerde bij Wedel 
op een onderzoek naar zappgedrag bij het bekijken van tv-reclames. voor ze bij Win-
desheim startte, bekleedde Woltman elpers een toppositie in Duitsland bij het ameri-
kaanse chemieconcern 3M. In haar vrije tijd is ze gastdocent bij de vU.

Hoever reiken je ambities?
“Ik ben geen carrièrejager. Ik heb wel een sterke drive om iets te bereiken. Ik zie voor 
mezelf een rol weggelegd bij de transitie naar nieuwe, betere onderwijsvormen. Lid 
worden van het college van bestuur? Waarom niet. Ik ben nog jong maar ik heb een 
bak levenservaring.”

En dan nu graag je zwakke punten….
“Ha ha. Ik verveel me snel en moet oppassen dat ik niet op de troepen vooruit loop 
en onderweg mensen verlies. Ik rijd meestal in versnelling zes. Zelfs als ik in versnel-
ling één rijd, is dat voor een ander versnelling drie. Ik ben vaak te haastig en moet dan 
stevig op de rem trappen. Mijn natuurlijke neiging is gasgeven. Daar ergert men zich 
aan. als je ambitieus bent, heb je vrienden èn vijanden.”

HanS InVErnIZZI

foto: jasper van overbeek

josephine Woltman elpers zegt
geen nee tegen plek in het cvb

‘Laat opleidingen zelf bepalen
of ze top willen zijn’

Josephine Woltman Elpers (40) is verantwoordelijk voor de Windesheimbrede 
honours programma’s voor excellente studenten en ze leidt de hogeschoolproject-
groep topopleidingen. Hoewel ambitieus en competatief ‘op het fanatieke af’ gelooft 
de dean van het Windesheim Honours College (WHC) niet in uitblinken ten koste 
van een ander. “excellentie is voortreffelijk zijn in wat jij kunt met jouw talenten.” 

‘We zijn trots op het succes van

het WHC; dat is geen arrogantie’ 

Meer ruimte voor wensen

ILLUstratIe: jUDY baLLast



Weggooien
als vulploegleider van een 

supermarkt in een groot, 
Drents dorp zag ik soms 
dingen die niet stroken 
met mijn boerenverstand. 
Zelfs na zeven jaar ver-
baasde ik mij elke zater-
dagavond weer. 
Ze gooiden heel veel weg. 
Maar dan echt: Heel. erg. 

veel. De groentejongen én 
de slagerijknul waren elke 

zaterdagavond minstens een 
uur kwijt aan het uitscannen 

van artikelen die over de datum 
gingen. We mochten niks uitdelen 

aan klanten of de voedselbank opbel-
len, maar we mochten wel iets meenemen 

naar huis. als ik wilde kon ik het hele jaar 
door gratis rib-eye eten. Het gros verdween in 
de kliko. Maaltijdsalades, zakjes soepgroente en 
hele kippen verdwenen erin. Inderdaad, een kip 
werd vermoord om in de afvalbak van een Drent-
se super weg te rotten en er kraaide geen haan 
naar.

een paar weken geleden organiseerde Youth food 
Movement op het Grote kerkplein het evenement 
‘Damn food Waste’. Daar werd gekookt met rest-
jes én lelijke groente. Met gekke wortels en toma-
ten met abcessen. Daar zouden we met z’n alles 
iets van moeten leren. Dat zodra het eten er niet 
meer zo vrolijk en fris uitziet (vlees en vis daar-
gelaten) we het in een soep of curry stoppen. De 
volgende stap is wilde plantjes eten (waar de kat 
overheen kan hebben gepiest) en insecten veror-
beren. 

In de eerste win’ van dit jaar schreef ik het ook 
al: weggooien is het stomste wat je kunt doen als 
student. Gooi je vlees op tijd in de vriezer, ver-
trouw je neus waar het vla en yoghurt aangaat 
en bekijk groente en fruit kritisch. een rot plekje 
snij je zo weg. Houd veel granen en deegwaren in 
je voorraadkast zodat je weinig verse ingrediën-
ten nodig hebt om een voedzaam maal te maken. 
en start met het verzamelen van specerijen in de 
toko, daar maak je alles lekker mee.

bas robben
kookt en eet héél graag
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Peter Buitenhuis, vierdejaars industrieel pro-
ductontwerpen, studeert de komende maan-
den in Nantes, Frankrijk. Iedere twee weken 
deelt hij hier zijn belevenissen. 

De school is weer begonnen! na een lange vakantie 
van drie maanden mag ik eindelijk aan het werk. 
Ik heb een erg gevarieerde klas met mensen vanuit 
de hele wereld. De school is erg klein vergeleken met 
Windesheim, ik schat zo’n vijfhonderd 
studenten. Design is in frankrijk meer 
een vrouwenstudie, terwijl we op Win-
desheim een overduidelijke meerder-
heid aan mannen hebben. verder 
valt het me op dat de internationale 
studenten meer de drang hebben 
om te hard te werken voor hun oplei-
ding. Ik vermoed dat dat komt 
omdat ze vanuit de hele 
wereld helemaal naar nan-
tes zijn gekomen om te 
studeren. fransen zijn 
wat meer afwach-
tend. veel van de 
buitenlandse 
studenten wo-
nen in dezelfde 
flat als ik, dus 
samen dingen doen 
is vrij makkelijk. Ik ga met 

de auto naar school. Het is namelijk begonnen met 
regenen. en ik heb gehoord dat het hier nooit meer 
ophoudt als het eenmaal begonnen is. Met de auto is 
prettiger dan longboarden, maar ik mis mijn sport-
momenten wel. 
Inmiddels heb ik héél nantes gezien. De oude LU-
koekjesfabriek, alle verschillende kerken, het kasteel 
in het stadscentrum en natuurlijk de crêperies. Hier 
schijnt de crêpe geboren te zijn, dus ik zal de komen-
de tijd veel avonden nodig hebben om uit te zoeken 

welke crêperie de lekkerste maakt. 
er is een toren die boven nantes uitsteekt, 

die gratis toegankelijk is. aan iedereen 
die nantes in een gekke bui wil bezoeken, 

raad ik die toren van harte aan, vanwe-
ge het uitzicht. Ik denk dat ik zelfs zó 

overwhelmed was door de prachtige 
views, dat ik op de terugweg bij de 

tramhalte vergat op te letten. op 
de een of andere manier ben ik 
mijn tas met daarin mijn mo-
bieltje kwijtgeraakt. Gelukkig 
heeft de eerlijke vinder vervol-

gens contact opgenomen met mijn 
moeder in nederland. alleen moet ik ‘m wel 
ophalen in bordeaux, vierhonderd kilome-
ter verderop. een Deense klasgenoot heeft 
aangeboden me aankomende zaterdag te 
vergezellen. roadtrip! 

salut! peter

Student bouwt fie ts van kunststof
‘De mogelijkheden zijn gigan  tisch’

’/bas

’/nantes /4

Werktuigbouwkundestudent 
Johannes Alderse Baas ont-
wikkelt momenteel een fiets 
gemaakt van kunststof: de 
DutchFiets. Deze fiets wordt 
diefstal-proof, minstens zo be-
trouwbaar als een stalen ros én 
krijgt een studentvriendelijke 
prijs. “Een goede fiets moet 
ook voor mensen met een klein 
budget toegankelijk zijn.”

D
utchfiets is ook de 
naam van het bedrijf 
van vierdejaars johan-
nes (23). Zijn doel: in 

2015 een fiets op de markt te 
brengen die duurzaam en mak-
kelijk te onderhouden is. “Het 
wordt een fiets door en voor stu-
denten, je krijgt topkwaliteit 
voor minder dan 400 euro”, ver-
telt johannes. enthousiast gaat 
hij verder: “De mogelijkheden 
van kunststof zijn gigantisch. je 
zit niet vast aan de buizenvorm, 
maar je kunt bijna elke vorm die 
je wilt in een mal gieten en be-
paalde onderdelen integreren”. 
johannes giet alleen het frame 
in één stuk, en dat alleen al biedt 
veel mogelijkheden: “Ik kan 
bijvoorbeeld de verlichting in-
tegreren in het ontwerp. of het 
slot meegieten in het frame. Dan 
is het meteen duidelijk dat een 
Dutchfiets zonder slot hoogst-
waarschijnlijk gestolen is. Dat 
maakt diefstal bij voorbaat min-
der aantrekkelijk, want niemand 
wil op een fiets rondrijden die 
duidelijk gejat is.” Momenteel 
ontwikkelt johannes een proto-
type, de eerste versie van de fiets 
hoopt hij eind 2014 te testen. 

Loods met goedkope fietsen 
enkele jaren geleden kwam jo-
hannes op het idee voor de Dutch-
fiets. “een vriendin van me was 
op zoek naar een betaalbare fiets 
en vroeg mij om haar te helpen in 
haar zoektocht. Dan kom je al snel 
uit op Marktplaats. We belandden 
in een achterstandswijk in een 
loods met goedkope fietsen waar 
veel mis mee was. op de meeste 
zat ook geen origineel slot meer. 
Dan weet je dus eigenlijk al ge-
noeg.” kort na deze ervaring start-
te hij als tweedejaars een project 
waarbij hij met vier medestuden-
ten als fictief ingenieursbureau 
een opdracht bij een bedrijf moest 
werven. “Ik had er geen behoefte 
aan om een opdracht uit te voeren 
waarmee vervolgens misschien 
niets zou worden gedaan.” De 
zoektocht naar een fiets zat nog 
steeds in zijn gedachten. Zo kwam 
de groep op het ondernemings-
plan voor de fiets. 
nu, twee jaar later, loopt johan-
nes met begeleiding van het Green 
paC Innovation Lab (iLab) stage in 
zijn eigen bedrijf. iLab is een initia-
tief van Windesheim en biedt star-
tende ondernemers ondersteuning 
bij toegepast onderzoek naar het 
ontwikkelen van slimme en inno-
vatieve producten in de groene (ve-
zel)chemie en om uiteindelijk een 
zelfbewuste ondernemer te zijn. 
De begeleiding stelt hem in staat 
om fulltime aan een prototype van 
de Dutchfiets te werken. 

Trial and error 
Het moeilijkste bij het ontwikke-
len van het prototype is zorgen dat 
de fiets bestand is tegen allerlei 

krachten. johannes legt uit: “als jij 
op je fiets zit, kan het zijn dat je in 
een bocht van een stoep af rijdt ter-
wijl je ondertussen remt. Dat vergt 
veel van bepaalde onderdelen van 
je fiets. Zodra het frame af is, gaat 
johannes hem daarom testen in 
een simulator die die krachten na-
bootst. “Het is onmogelijk om bij 
het ontwerpen van de fiets al reke-
ning te houden met alle krachten, 
omdat het zo complex is. De simu-
lator is dan ook echt een uitkomst.” 
op basis van de resultaten optima-
liseert hij zijn ontwerp. “Ik doe dit 
volgens de trial and error-methode: 
ontstaat tijdens de simulatie ergens 
bijvoorbeeld een scheur, dan pas ik 
het frame daar aan. Het uiteindelij-
ke doel is een veilige en duurzame 
fiets.” 
 
Beter dan de Volvo-fiets 
In 1982 ontwierp volvo al een fiets 
van kunststof, maar die flopte 
enorm omdat hij te buigzaam en 
daarmee gevaarlijk werd gevonden. 
“Dat is ruim dertig jaar geleden, 
dus de techniek is nu ook dertig 
jaar verder”, begint johannes. “De 
kwaliteit van de huidige kunststof 
is bijvoorbeeld een stuk beter.” ook 
was de manier waarop de fiets in de 
markt werd gezet volgens johannes 
niet optimaal. “Hij werd verkocht 
in dozen en je moest hem zelf in el-
kaar zetten. Dat is nu heel gewoon 
als je iets koopt bij Ikea, maar des-
tijds was een zelfbouwpakket nog 
een onbekend concept.” er werden 
slechts tweehonderd fietsen ge-
importeerd en tien verkocht. “Ik 
heb hier zo’n volvo-fiets staan. een 
vriend van me is fietsengek en vond 
deze op Marktplaats. Hij is dertig 

jaar oud, maar fietst nog prima.” Is 
hij inderdaad zo gevaarlijk? “Hij is 
wel wat wiebelig, maar dat is ook 
een voordeel van kunststof fietsen: 
wanneer je over een ruw wegdek 
rijdt of over een drempel gaat, is 
een kunststof fiets een stuk comfor-
tabeler dan een stalen.” johannes 
concludeert: “Ik wil zoveel moge-
lijk voordelen van kunststof tot zijn 
recht laten komen in mijn fiets.” 
Uitbestedingsallergie 
Het maken en repareren van 
voorwerpen heeft johannes al-
tijd al gedaan. “als iemand anders 
het kan repareren, kan ik dat zelf 
ook, was mijn instelling. Ik ben 
nog steeds allergisch voor uitbe-
steden.” ook ontwerpen zit in 
zijn bloed: als vijftienjarige won 
johannes al een zeepkistenont-
werpwedstrijd. Hij kreeg budget 
om de kist te ontwikkelen en 
mocht meedoen aan een wed-
strijd. “Dat is uiteindelijk nooit 
gebeurd. De kist was te groot voor 
de meeste races in de buurt en 
vervoer ervoor regelen was lastig. 
en toen hij tijdens oud en nieuw 
in de brand vloog doordat er een 
vuurpijl in terecht kwam, was het 
einde oefening.” 
als alles volgens plan gaat, is de 
Dutchfiets een langer leven bescho-
ren dan de zeepkist. “Het grootste 
voordeel van mijn fiets is dat het 
grotere gemak in onderhoud je re-
paratiekosten bespaart. Wanneer de 
fiets daadwerkelijk te koop is, hangt 
af van veel variabelen, maar als het 
hele proces vlekkeloos verloopt, 
hoop ik hem in 2015 op de markt te 
kunnen brengen.”

JanInE StErEnbOrg 

Hoe kom je aan zo’n lang shirt?
“Ze heten longline of extended 
t-shirts. Meestal is onderaan een 
strook andere stof genaaid, of 
zo’n stuk ‘overhemd’. In Zwolle 
zie je het af en toe, maar in am-
sterdam is het al gewoon. Ik ben 
vrij lang en dun, als ik XXXL koop 
dan zit dat veel te wijd. Longline 
staat me veel beter. Deze sweater 
is super longline. je hebt ook nog 
extreme longline, dat gaat tot ver 
onder de knie.”

Geef je veel geld uit aan kleren?
“afgelopen maand voor zeshon-
derd euro! tot voor kort gaf ik he-
lemaal niet om kleding. Ik droeg 
saaie shirts en had niets bijzon-
ders in mijn kast. Maar de laatste 
tijd vind ik het leuk om de mode 
te volgen. Dus al mijn spaargeld 
gaat er aan op. Deze mooie snea-
kers zijn ook nieuw, ik heb mijn 
broekspijpen opgerold zodat je ze 
beter ziet.”

Krijg je veel opmerkingen over  
je uiterlijk?
“ja, ze roepen van alles, of ze kij-
ken me helemaal na. tijdens het 
introductiekamp kwam een meis-
je naar me toe en zei: ‘Ik heb een 
vraag, ben je homo?’ Ze zei het 
zo hard dat iedereen het hoorde. 
normaal knap ik helemaal af op 
zulke opmerkingen, maar in dit 
geval bleek het een binnenkomer, 
ze vond me leuk en wilde een 
praatje maken. Uiteindelijk heb-
ben we zelfs gekust.”

ErnESt mEttES
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Maikel Leurink (19),
eerstejaars sociaal pedagogische 

hulpverlening

Hoe langer 
hoe beter!

Let op zijn mooie 
sneakers
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‘Liever longline

dan XXXL’

‘Even een weerwolf zijn’
Simone Haverkate, derdejaars cultureel maat-
schappelijke vorming, heeft afgelopen zater-
dagavond ergens op een zolderkamer het rol-
lenspel Weerwolven gespeeld. Een spel waar 
je kan moorden en slachten. 

Weerwolven klinkt heel duister, wat is het precies?
‘Het spel wordt geleid door een verteller. verder 
speelt het zich af in het dorp Wakkerdam, waar je 
een weerwolf of een burger bent, maar niemand 
weet het van elkaar. je moet dan met je eigen groep 
proberen te winnen.’

Wat is er zo leuk aan Weerwolven?
‘je mag en je moet de anderen overtuigen van je ei-
gen onschuld, ook al ben je een moordende weer-
wolf. je weet dat je voor de gek wordt gehouden,

 maar je weet niet altijd door wie. Het is gewoon 
heel verwarrend en uitdagend, want je mag roe-
pen wat je wilt. Ikzelf vind het leuk om weerwolf 
te zijn, je hebt dan partners in crime om het zo te 
zeggen. als onschuldig meisje is het heel spannend 
omdat je mag gluren tijdens het spel.’

Hoe was het afgelopen zaterdag?
‘De groep van ongeveer vijftien mensen, was een 
mix van oude goede vrienden en een handje vol 
nieuwe mensen. niet iedereen had het spel eerder 
gespeeld maar het was enorm gezellig. De potjes 
gingen er heftig aan toe, complete verwarring en 
misleiding. Geen enkel spel was halverwege al saai 
of voorspelbaar.’

manOn HESSELS
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Werktuigbouwkundestudent Johannes Alderse Baas toont de mal van    zijn kunststof fiets foto: jasper van overbeek

‘Design is in Frankrijk een vrouwenstudie’
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Dat jurkje hangt al een jaar onge-
dragen in de kast en geld voor een 
nieuwe heb je niet. Wat doe je dan 
om toch een leuke outfit te scoren? 
Ruilen! 

een jonge vrouw draait heen en weer 
voor de spiegel. valt de jurk wel netjes 
over haar billen? Hoe goed is haar buik 
te zien? Is ‘ie leuk genoeg qua kleur? Ze 
kijkt tevreden. “Dit wordt hem”, roept 
ze naar een vriendin die even verderop 
in de kledingrekken speurt. overal 
hangen fleurige kledingstukken en 
in de geïmproviseerde pashokjes kan 
uitgebreid worden bekeken of dat ene 
shirt echt leuk staat. Het is druk tijdens 
de kledingruilbeurs op 11 oktober in 
de kleine zaal van poppodium Hedon. 
De middag is medegeorganiseerd door 
Das nouveau vod, een initiatief van de 
Zwolse amelieke van de Lavoir. Ze or-
ganiseert kledingruildagen en kleding-
pimpevents.

Goedkoop en laagdrempelig
amelieke studeerde aan arteZ in Zwol-
le. Ze zag hoe in de randstad overal 

kledingruilavonden werden georgani-
seerd en dat moest volgens haar ook in 
Zwolle kunnen. “Want waarom nieu-
we spullen kopen als de oude spul-
len nog niet afgedragen zijn. Zonde!” 
De eerste editie viel echter tegen. “er 
kwamen vier man en een paardenkop 
op af. Maar ik hield vol. na een paar 
edities kwamen er gelukkig ook ein-
delijk andere mensen dan vrienden en 
familie.” Inmiddels worden door het 

hele land kledingruilbeurzen en -eve-
nementen georganiseerd. je kunt zelfs 
kleding ruilen via internet. simone bo-
shove, programmeur bij buro ruis (dat 
culturele evenementen voor studen-
ten in Zwolle op poten zet) haalde Das 
nouveau vod voor een middagje naar 
Hedon. tijdens haar studententijd or-
ganiseerde simone zelf ook ruilavon-
den (swapparty’s) met vriendinnen. 
“Dit is bij uitstek geschikt voor studen-

ten. Het is goedkoop, laagdrempelig 
en het levert voor iedereen wel wat 
leuks op. In het voorjaar organiseren 
we het misschien nog een keer, maar 
dan wel op een iets andere manier. Het 
liep het eerste uur al storm en dan is 
veel leuke kleding al weg. De volgende 
keer houden we ook wat kleding ach-
ter.”

Niet voor mannen?
Hoe werkt dat nu eigenlijk, zo’n kle-
dingbeurs? je geeft je van tevoren op 
en levert verschillende stuks kleding 
in. amelieke: “Wat er niet goed uit-
ziet, nemen we niet aan. als het oké is, 
krijg je stempels op een stempelkaart 
voor elk kledingstuk dat je inlevert. 
een t-shirt is bijvoorbeeld één stem-
pel, een broek twee en een jas drie. je 
kunt die stempels inzetten als je een 
leuk shirt, trui of tasje op onze beurs 
tegenkomt. overigens kun je ze ook 
onder handen laten nemen door een 
aanwezige styliste.” op dit moment 
moeten de kledingruilbeurzen het 
vooral hebben van mond-tot-mond-
reclame vanuit bestaande klanten. 

amelieke ziet vaak dezelfde gezich-
ten. Maar tijdens de middag in Hedon 
kwamen er ook nieuwe vrouwen op-
dagen. alleen vrouwen. amelieke: “Ik 
zou ook graag willen dat er mannen 
komen. Maar dat gebeurt bijna nooit. 
en als er maar één man komt, valt 
er zo weinig te ruilen hè?” Ze lacht. 
“Misschien moet ik er een kledingruil-
beurs met bier van maken.”

Kleine handjes 
“ruildagen zijn ideaal als je bewust 
met kleding om wilt gaan”, zegt ame-
lieke. “en juist voor studenten is het 
een goedkope manier om aan leuke, 
nieuwe kleren te komen. kleding die 
je op een ruilbeurs aanschaft, is kwa-
litatief goed. We checken namelijk 
alles vooraf. Het is dus kleding die 
wel een tijdje meegaat. Daarnaast 
betaal je maar 2,50 euro entree.” bo-
vendien krijgt kleding die anders mis-
schien wel weggegooid zou worden 
een tweede leven. “Dus beter voor 
het milieu en, in tegenstelling tot kle-
ding uit heel goedkope winkels, is je 
broek waarschijnlijk niet gemaakt 

door kleine handjes in een derdewe-
reldland.” 
De ruilmiddag in Hedon trok vrou-
wen van alle leeftijden, maar het 
aantal studenten was minimaal. jam-
mer, vindt amelieke, maar een echt 
duidelijke verklaring heeft ze niet. 
Misschien dat toch die goedkope kle-
dingzaken als primark roet in het eten 
gooien? 

tESSa KLOOStEr

Circumcise me?!

Primitief en achterlijk: de 
voorhuid van een pasgebo-

ren gozertje amputeren. 
Deze vorm van genitale 
mutilatie is niet alleen 
gangbaar in Bagdad en 
donker Afrika, maar ook 
in ons moderne westen.

Hoezo knutselen aan een per-
fect ontwerp? Met deze vraag 

gaan de documentairemakers in 
‘Circumcise me?’ op pad. Ze bezoe-

ken de joodse community, waar ze 
– voorspelbaar - met bijbelquotes om 

de oren worden geslagen. een stel jonge 
jodinnen leutert wat over schimmels onder 

de voorhuid, maar ja, weten zij veel. 
besnijdenis wordt door artsen aangeraden om pe-

niskanker te voorkomen. Deze vlieger ging vroeger 
op. Dit risico liepen alleen de habituele dragers van de 
‘spaanse kraag’. Iedereen die tegenwoordig ook maar 
middelmatige hygiëne bedrijft, heeft niets te vrezen. 
De joodse Dr. schamroth (4000+ penisverminkingen 

op zijn toepasselijke naam) ziet het als een handeling 
waarmee de pasgeborene toegang krijgt tot de ‘stam’, 
de gemeenschap. vanuit dat oogpunt bezien dus heel 
verklaarbaar dat deze aanpassing in Israel ‘trending’ is. 
Maar: in de Us is rond de tachtig procent van de man-
nen besneden. een Zionistisch complot? Hier is geen 
godsdienstwaanzinnig motief te bedenken. De geïnter-
viewde vrouwen zaniken dat het ‘a better look’ is, maar 
dat kan de reden niet zijn. In den beginne was besnij-
denis daar een kuur tegen waanzin, masturbatie, en al-
lerlei andere ziektes. Het werd, als een soort van vacci-
natie, direct na de geboorte uitgevoerd. De fanatiekste 
proponent van deze behandeling was Dr. kelloggs (die 
van de Cornflakes). Later was het vooral dè behandeling 
voor de middenklasse. niet besneden zijn betekende 
dat je arm was, en dat wil niemand zijn.
nazittend kun je niet anders dan het eens zijn met de 
conclusie van één van de tegenstanders van besnijde-
nis: “het is allerminst een triviale operatie. er wordt 
een stuk van je penis afgesneden!”

Circumcise me?
Gezien op youtube.com

marc SPItSE

heeft een eigenzinnige kijk  op zo ongeveer alles

’/spitse

Let’s get lost
u 27 (nog niet ontdekte) bandjes en 
muzikanten op 12 bijzondere locaties 
verspreid door Zwolle: het jaarlijkse 
festival Let’s Get Lost belooft weder-
om bijzonder te worden. Luister op 

zaterdag 25 oktober bijvoorbeeld 
naar singer/songwriter + band strand 
of oaks (zie foto) in De Harmonie, in-
diefolkband Wild Child in de staten-
zaal, zangeres Haley bonar in de sas-
senpoort of naar de folkliedjes van het 
duo black oak op de verhalenboot. ’s 
Middags verzorgt een paar artiesten 
gratis voorproefjes in (onder andere) 
museum De fundatie, café In de buurt 
en muziekwinkel plato. Het avondpro-
gramma begint om 18.00 uur. voor een 
kaartje betaal je 20 euro plus adminis-
tratiekosten. Meer info op: www.lets-
get-lost.nl.

Halloween: Freak Night
u Wil je lekker griezelen tijdens Hal-
loween? Dan moet je op zaterdag  
1 november in café De Docter zijn 
voor een avond vol spooky muziek. 
kom in je meest freaky verschijning en 
wie weet word jij uitgeroepen tot king 
of Queen freak. aanvang: 23.00 uur. 
toegang is gratis.

’/2 x uit

w
in

’/cu
ltu

u
r  1

3
23 o

kto
b

er 2014 · n
u

m
m

er 04

Steeds meer mensen ruilen hun kleding met anderen: goedkoop én duurzaam foto: HerMan enGbers

Delen is het nieuwe hebben
‘kleding-swappen ideaal voor studenten’

‘ecobewust’ in de lift
Het ruilen van kleding ruilen is hip en actueel, zegt ook de Zwolse Map rennes. 
Ze organiseert duurzame mode- en leefstijlfeesten onder de naam ‘frisgroen’. Met 
bijzondere initiatieven en evenementen wil ze duurzaamheid onder de aandacht 
brengen van inwoners van Zwolle. “jonge mensen hebben tegenwoordig minder 
belang bij bezit dan vorige generaties. vroeger hadden jongens een eigen auto, 
dat is nu veel minder ‘in’. bezit gaat vandaag de dag meer over technologie, zoals 
bijvoorbeeld een iphone. Ik zie dat steeds meer jongeren ecobewust worden. In 
grote steden wordt al van alles georganiseerd en ook gebeurt er steeds meer in 
Zwolle. Zo is medio juli de Youth food Movement opgericht. er zijn genoeg jon-
geren die wel iets willen doen. Dus studenten: zet ‘m op! Het nieuwe hebben is 
ruilen, delen en weggeven.” Meer weten? Check www.dasnouveauvod.nl en www.
groenkapje.nl.  



1 oktober tot 1 november – Bartjens Rekendictee
u	rekenwonders opgelet! je kunt weer meedoen met bartjens rekendictee. tot en met  
1 november staan de online voorrondes open: www.bartjensrekendictee.nl. De beste deel-
nemers gaan door naar de wedstrijd op vrijdagavond 21 november op Windesheim. De win-
naar krijgt, naast de titel ‘Beste rekenwonder van Nederland’, een prijzenpakket met 
onder meer een arrangement bij Librije en een 999-spellenpakket. Durf jij de uitdaging aan?

23 oktober – Interview Typhoon
u	vraag Glenn de randamie (beter bekend 
als rapper typhoon) het hemd van het lijf. De 
release van zijn nieuwe album heeft zeven jaar 
op zich laten wachten, want hij reisde over de 
wereld, op zoek naar zijn roots. Wie is de mens 
achter de artiest? Wat vindt hij belangrijk, 
waar leeft hij voor? Ook jij kunt je vragen 
stellen op donderdag 23 oktober, van 15.00 tot 
16.00 uur in het auditorium (de grote zaal bij de 
ingang van C). voor meer info mail je naar win-
desheimindialoog@windesheim.nl.

24 oktober – Toneelvoorstelling Flood
u	twaalf acteurs met een verstandelijke be-
perking en twaalf acteurs van theater the 
Young ones spelen samen ‘flood (a perfect 
day)’. De voorstelling gaat over een bont gezel-
schap dat uitkijkt naar de naderende don-
derwolken en fantaseert over de dag van mor-
gen. De première is geweest, maar aanstaande 
vrijdag (24 oktober) plus zaterdag en zondag 
kun je nog gaan kijken naar deze bijzondere 
samenwerking. Locatie: het theater aan de bis-
schop Willebrandlaan 32 te Zwolle. kaartjes à 
13 euro te koop via de site van the Young ones.    

25 oktober – Nacht van de nacht
u	In Doepark nooterhof bruist het van de donkere activiteiten voor jong en oud tijdens de 
Zwolse nacht van de nacht, op 25 oktober. op het programma staan onder andere een vuur-
show, een ontdekkingstocht door de donkerste delen van het park, sterrenkijken, 
braakballen van kerkuilen uitpluizen (voor kinderen), een labyrint, sfeervolle vertellingen 
over de maan en diverse lezingen. tijdstip: van 19.00 tot 22.00 uur, toegang is gratis. Meer 
info in de agenda op www.doeparknooterhof.nl.

28 oktober – Workshop yoga
u	Weg met de tentamenstress! buro ruis organiseert 
samen met Dance & Yoga styles een workshop yoga, 
waar je op een ontspannen manier kennis kunt ma-
ken met yoga. aanmelden kan door een mail te sturen 
naar projecten@buroruis.nl. kosten: 5 euro. De work-
shop vindt plaats in sportschool tabonon in Zwolle, 
floresstraat 2. 

29 oktober – Hoogtepunten in ‘Sixpack’
u	Cabaretier klaas van der eerden staat op 
woensdag 29 oktober in theater odeon met 
‘sixpack’, een verzameling van de beste 
conferences, typetjes en liedjes uit z’n 
cabaretshows van de afgelopen 12,5 jaar. 
kaarten kosten tussen 12,50 en 20 euro. 
aanvang: 2015 uur. Meer info op www.ode-
ondespiegel.nl.

31 oktober – Workshops en installatie lector
u	Michiel steeman wordt op 31 oktober officieel geïnstalleerd als lector supply chain  
finance bij het kenniscentrum strategisch ondernemerschap. aansluitend houdt hij zijn lec-
torale rede. verder zijn er workshops over supply chain finance (ketenfinanciering) in 
relatie tot researchconsortium, tot het midden- en kleinbedrijf en tot international sustaina-
ble development. Het gehele programma duurt van 12.30 uur tot 17.30 uur. Gratis toegang, 
wel even aanmelden. Zie windesheim.nl/agenda.

1 november – Kunstroute Schelle & Oldeneel
u	op zaterdag 1 november kun je tussen 11.00 en 17.00 uur een kijkje nemen bij diverse 
kunstenaars die werkzaam zijn in de Zwolse stadsdelen schelle en oldeneel. tijdens deze 
eerste ‘Kunst en cultuurroute Schelle Oldeneel’ is het eveneens open huis bij twee 
unieke hoogstamboomgaarden, een biologische boerderij met landwinkel en kaasmakerij, 
een biologische tuinderij en een echte wijngaard. aangeraden wordt de route wandelend of 
per fiets te volgen, parkeren kan bij De nieuwe bierton, schellerbergweg 27.

5 november – Onderzoek in de schijnwerpers
u	benieuwd naar onderzoeken die de onderwijspraktijk verbeteren? op 5 november wordt 
in het auditorium onderzoek van masterstudenten gepresenteerd dat een bruikbare, actu-
ele of originele bijdrage levert aan verbeteringen en opvattingen in scholen en organisaties 
tijdens het jaarlijkse symposium Vlootschouw. naast de presentaties zijn er workshops 
voor bezoekers en wordt er een prijs uitgereikt voor de beste onderzoeken. Gratis toegang. 
Zie windesheim.nl/agenda voor het programma.

De eerstvolgende win’ verschijnt op donderdag 6 november. Stuur je kopij 
uiterlijk woensdag 29 oktober naar de redactie via win@windesheim.nl.
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Colofon

win’ is het redactioneel onafhankelijke nieuws- en 
opinieblad van Windesheim. Het verschijnt twee-
wekelijks. 

redactie-adres: Campus 2-6, Gebouw b, kamer b246, 
8017 Ca Zwolle, (postbus 10090, 8000 Gb Zwolle), 
tel. 088-4699603. e-mail: win@windesheim.nl

redactie: 
Marcel Hulspas (hoofdredacteur), tel. 7175, 
Wouter van emst (redacteur), tel. 9081, 
ernest Mettes (redacteur), tel. 9901, 
jitse schipper (redacteur), tel. 7499
ronza jabrah (redactie-assistent), tel. 9603
 
aan win’ werken mee:  
Marc spitse, silke polhuys, bas robben,
johannes Hakvoort, Herman verveld, 
Monique ratheiser, tessa klooster, Hans Invernizzi, 
annika Haverkort, Manon Hessels, 
janine sterenborg

fotografen: frans Davids, Herman engbers, 
jasper van overbeek

Illustraties: judy ballast
opmaak: Ger bomans 

De inhoud van deze win’ (en nog veel meer) 
is ook te vinden op Sharenet: Zoek bij 
communities naar win’

advertenties: bureau nassau, 
tel. 020-6230905, fax 020-6390846,
e-mail: info@bureaunassau.nl 
www.bureaunassau.nl

abonnementen:  voor 22,50 euro krijg  je win’ een 
jaar lang thuisgestuurd (19 kranten). stagiairs van 
Windesheim kunnen win’ op het stageadres toege-
stuurd krijgen. Interesse? neem dan contact op met 
de redactieassistent van win’.  

Druk: Hoekstra krantendruk 
emmeloord

niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, 
micro-film of op welke andere wijze dan ook, zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever.
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