Altijd onderweg
25 jaar Hogeschool Utrecht

Productiehuis Trajectum
Utrecht 2020

Copyright © 2020 Productiehuis Trajectum
Uitgave: Productiehuis Trajectum
Productie en eindredactie: Janny Ruardy
Teksten: Alex Beishuizen, Marc Janssen, Janny Ruardy, Bente
Schreurs, Monica Smits
Research: Nettie Peters, Janny Ruardy, Monica Smits
Fotografie: Kees Rutten
Beeldmateriaal: Seth Carnill, Jan Willem Groen, Femke van
den Heuvel, Janny Ruardy, Art Zaaijer, Het Utrechts Archief
en Trajectum
Vormgeving en infographics: Nanda Coppens - Studio Oblong
Omslag: Pascal Tieman - Death Valley
Druk: Tuijtel
Wij hebben ons uiterste best gedaan om bronnen en
rechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op
welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteurs
ISBN 978 94 6402 2377

Altijd Onderweg, 25 jaar Hogeschool Utrecht
is geschreven in opdracht van het college van
bestuur van Hogeschool Utrecht

Maar we zien ook in onze zoektocht naar de

Heao’s, sociale akademies, fysiotherapie- en docen-

geschiedenis van de HU, dat veel hetzelfde is ge-

tenopleidingen worden tot een huwelijk gedwon-

bleven: docenten geven nog steeds les in lokalen,

gen. Ze moeten met elkaar verder onder de paraplu

studenten vinden nog steeds moeilijk een kamer in

van Hogeschool van Utrecht. Dat is die eerste jaren

Utrecht. Ook twintig jaar geleden gaven studenten

niet eenvoudig. Ieder instituut wil z’n eigen sfeer en

aan stress te hebben van de studie en in De

identiteit behouden en zet de hakken in het zand.

Uithof (nu Utrecht Science Park) kun je na tienen

Nu 25 jaar later, zitten economen bij journalisten,

nog steeds een kanonskogel afschieten.

zorgen minoren voor kruisbestuiving tussen oplei-

In Altijd Onderweg, beschrijven we de wegen die de

dingen en studenten en heeft het hbo-onderzoek

HU heeft ingeslagen, laten we eerstejaars aan het

een grote vlucht genomen na de komst van lecto-

woord, geven we via gebouwen en architectuur ook

ren en kenniscentra. De Hogeschool van Utrecht

een kijk op de onderwijsvisie, vertellen docenten

wordt Hogeschool Utrecht in 2005. Langzamer-

over hun veranderde rol en nemen we de snelle

hand vervagen de sentimenten over het Schooltje

ontwikkeling van het hbo-onderzoek in een steeds

voor de Journalistiek aan de Ravellaan, kloppen

kleurrijker wordende school onder de loep.

Horstharten voor Utrecht en Amersfoort en drinken
studenten van verschillende opleidingen ‘s middags

Vlak voor de afronding van het boek werd Neder-

vanaf vier uur hun biertje in de sciencecafé’s in de

land getroffen door het coronavirus. Vanaf 12 maart

onderwijsgebouwen.

2020 lag het hele land plat. Alle evenementen
werden tot 1 september afgelast. De hogeschool

Wie, zoals wij hebben gedaan, de geschiedenis van

sloot ook die dag de deuren. Studenten en perso-

deze jonge hogeschool bestudeert, ziet dat het een

neel werkten thuis en hadden contact op afstand.

geschiedenis van snelle verandering is. Misschien

Binnen twee weken werden colleges online gege-

is dat onlosmakelijk verbonden met nieuw onder-

ven, hadden docenten via Teams, Zoom of Skype

wijsbeleid van een nieuwe minister van een andere

contact met hun studenten. Toetsen bleek wat inge-

signatuur, krimpende en groeiende economie,

wikkelder, het bindend studieadvies verviel dit jaar.

globalisering en toenemende internationalisering
en digitalisering. Die veranderingen gaan zo snel,

Veel lees- en kijkplezier!

dat we nu vaak horen dat we niet weten waartoe
we studenten opleiden. Bestaan hun beroepen over

Janny Ruardy, Monica Smits, Marc Janssen, Bente

twintig jaar nog wel?

Schreurs, Alex Beishuizen
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Het begint allemaal met een ‘moetje’ in 1995.
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Wat is het verhaal van Hogeschool Utrecht?
In vijfentwintig jaar verandert de HU van een
verzameling verspreide opleidingen in de stad
en regio in één grote onderwijsorganisatie
op het Utrecht Science Park. De ontwikkeling
van de organisatie na de fusie is één verhaal.
Maar de maatschappelijke ontwikkelingen,
economische pieken en dalen, een
veranderende arbeidsmarkt en kabinetten
met verschillende inzichten hebben ook grote
invloed op hoe de school er nu uitziet. Samen
vormen zij het verhaal van 25 jaar HU.

Het eerste logo.
De zes vingerafdrukken symboliseren de zes
faculteiten van
de Hogeschool
van Utrecht
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T

erug naar het begin. Er ligt veel op het bord van
de fusieorganisatie in 1995: organisatie inrichten, onderwijs op orde brengen, vernieuwingen
doorvoeren en neuzen dezelfde kant op krijgen.
Van laboratoriumschool tot School voor Journalistiek, van verpleegkunde-opleiding tot heao,
alle opleidingen gaan op in een mega-organisatie onder de
naam Hogeschool van Utrecht (HvU) en moeten hun eigenheid steeds meer opgeven.

banden met het bedrijfsleven en de gemeente te versterken. Goede

‘Die eerste jaren waren een mooie tijd,’ aldus Harm Noordhof bij zijn

De fusies in het hbo hebben als doel de kosten te dekken en bezui-

vertrek als lid van het college van bestuur tien jaar later. ‘Een nieuwe

nigingen door te voeren. In de praktijk betekent dit dat opleidingen

ploeg, we hadden de wind in de zeilen, er zat directe groei in terwijl

verhuizen en ondergebracht worden in een van de zes faculteiten. Om

we op krimp hadden gerekend. Nieuwe gebouwen, nieuwe onder-

meer financiële armslag te krijgen, gaan sommige faculteiten fondsen

wijsideeën, mooier kun je het bijna niet hebben.’ Meevallers die de

werven. Het past in een tijd waarin privatisering opkomt. Ook in het

nieuwe organisatie helpen. Maar de fusie verloopt niet zonder slag

onderwijs. Sponsorgelden worden dankbaar in ontvangst genomen,

of stoot. De opleidingen die gedwongen onder de vlag van de HvU

iets wat twintig jaar eerder onethisch zou zijn geweest. Bedrijven

varen, strijden voor hun autonomie. Die strijd valt vooralsnog in hun

mogen geen invloed hebben op de inhoud van het onderwijs. De

voordeel uit. Het zal nog vele jaren duren voordat medewerkers zich

borsten van Pamela Anderson hangen straks in de kantine, kopt

onderdeel van de hogeschool voelen. Hun harten kloppen nog voor

hogeschoolblad Trajectum in 1996, in een artikel over sponsoring van

sociale akademie De Horst in Driebergen, De Jelburg in Baarn of de

opleidingen. Bedrijven komen niet zomaar over de brug, maar met

heao in Utrecht.

wat lobbyen levert het faculteiten een paar ton per jaar op en dat is

Naast deze interne beslommeringen werkt het college van bestuur

mooi meegenomen. Zo krijgt de opleiding optometrie meet-

ondertussen ook aan de naamsbekendheid van de Hogeschool van

apparatuur, lenzen en brillen van verschillende leveranciers. De

Utrecht als grote onderwijsorganisatie in de regio. Zo schuiven colle-

faculteit Economie en Management (FEM) haalt 220.000 gulden

geleden geregeld aan bij allerlei overlegverbanden. Onder meer bij de

binnen en heeft in het nieuwe gebouw aan de Padualaan 101 een

Stichting Kenniscentrum Utrecht (KCU). Doel is de

ING-lokaal, een VSB-auditorium en een Sarah Lee/DE-plein. Hoofd

contacten met bedrijven en organisaties in de omgeving zijn hard
nodig. Om het onderwijs actueel te houden moeten opleidingen in
kunnen spelen op de vraag van het werkveld. Studenten hebben
stageplaatsen nodig en afgestudeerden een baan. Andersom heeft
het werkveld de hogeschool nodig, vooral als leverancier van toekomstige werknemers. Maar het is vooral de hogeschool die energie moet
steken in de relatie en moet meebewegen met de eisen en verwachtingen van het werkveld.

’De enige bedrijven die wilden, waren eigenlijk bedrijven waar we toch
al een relatie mee hadden. Het feit dat je een onderwijsinstelling bent,
is niet genoeg. Je merkt dat deze bedrijven een heleboel sponsoraanvragen krijgen.’ Bedrijven vinden jongeren een interessante populatie
voor hun marketing.

ANDER
ONDERWIJS

De zes faculteiten opereren in deze jaren nog los van elkaar. De opleidingen daarbinnen hebben autonomie op het gebied van onderwijs.
Met het werkveld onderhouden ze al jaren warme banden door stageplekken en opdrachten. Maar de maatschappij is aan het veranderen.
Het idee dat je een vak leert en de rest van je leven bij dezelfde baas
werkt is achterhaald. De maatschappij vraagt steeds meer flexibele
arbeidskrachten, die kritisch en zelfstandig zijn.
Het zijn ook de jaren van het probleemgestuurd onderwijs, een succes
aan de relatief nieuwe Universiteit Maastricht. De student krijgt minder kennis voorgeschoteld, in plaats daarvan moet hij aan de slag met

Jo Ritzen, PvdA-minister van Onderwijs, is enthousiast. Niet in de

vaardigheden in een praktijksituatie. De docent doceert minder, in

laatste plaats vanwege het financiële plaatje. Duale studenten hebben

plaats daarvan begeleidt hij. Het competentieleren met zijn vaardig-

na hun tweede jaar immers een eigen inkomen, dat verlicht de druk

hedenlijstjes en reflectieverslagen begint zijn opmars in het beroeps-

op de studiefinanciering.

onderwijs.

Voor de opleiding Verpleegkunde, ontstaan uit de inserviceopleidingen in ziekenhuizen, is het mogelijk een succesvol duaal traject te
ontwikkelen. Maar voor het meeste voltijdsonderwijs blijkt het ideale

DE ‘B’ VAN
BEROEP

In het hbo krijgt dit gestalte in plannen voor de invoering van het dua-

plaatje een brug te ver. In de werkelijkheid is geen enkele partij toe

le onderwijs. Het ideale plaatje ziet er zo uit: na een brede tweejarige

aan duaal onderwijs. Werkgevers zijn niet bereid een student als vol-

propedeuse werken alle hbo-studenten deels in de praktijk en volgen

waardig werknemer te betalen. De hogeschool, met haar rigide jaar-

deels onderwijs. Wanneer ze een diploma op zak hebben, komen ze

roosters, is niet flexibel genoeg en studenten die net van de middelba-

terug voor bij- en nascholing. Zo krijgt de ‘B’ van beroep meer beteke-

re school komen, zijn nog niet toe aan het leven van een werkstudent.

nis. Opleidingen spelen in op de vraag van organisaties en bedrijfsle-

Duale trajecten zijn succesvol voor wie een carrièreswitch wil maken

ven in de regio, studenten leren in de praktijk, bedrijven halen nieuwe

of voor mensen die al werken in het vakgebied en zich verder willen

kennis binnen en afgestudeerden krijgen sneller een baan.

specialiseren.
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marketing en communicatie van de FEM geeft aan dat het moeilijk is.

het zal nog vele
jaren duren voordat
medewerkers zich
onderdeel van de
hogeschool voelen

Een student die een duale vorm van bedrijfseconomie oftewel co-op
studeert, zegt hierover in Trajectum in 1995:
‘Je moet werk hebben bij deze opleiding, daar gaat het eigenlijk om
in de co-op: werken en leren tegelijk. Heb je dat niet, dan loop je
vertraging op. Soms kun je alleen een onbetaalde stage vinden, maar
dat mag niet van de officiële richtlijnen. Je wordt niet geholpen, contracten of contacten met het bedrijfsleven zijn er niet. Zo ben ik een
kostbaar half jaar kwijtgeraakt... En ik heb nog meer te mopperen.
Je kunt maar één keer per half jaar tentamen doen. Daar gaat een
hele procedure aan vooraf. Anderhalve maand van tevoren moet je je
inschrijven voor een tentamen. Als je die termijn overschrijdt mag je
niet meer meedoen. Partijbureaucratisch vind ik dat. Als er toch een
paar tafeltjes over zijn… tsjees.’
Er worden andere vormen bedacht om de praktijk naar binnen te
halen. Opleidingen gaan experimenteren met opdrachten die lijken
op wat er echt in de praktijk gebeurt. Studenten zoeken zelf naar
oplossingen, binnen de veilige setting van school. Zo snuffelen ze
aan de beroepspraktijk en mogen ze fouten maken. Wil je studenten
motiveren, dan moet het onderwijs leuk en uitdagend zijn, is het adagium. Professionals worden op school uitgenodigd, het liefst BN’ers. In
2003 verschijnt zangeres Ellen ten Damme voor een groep studenten
Sport- & Entertainment marketing, die de opdracht heeft binnen twee
weken een marketingplan rond haar persoon te bedenken. De gastdocent, een manager van platenmaatschappij Sony, geeft uitleg over
hoe je artiesten in de markt kunt zetten. Niet alle studenten weten
wie Ellen ten Damme is.
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sponsorgelden
worden heel
gewoon

VERZAKELIJKING

Het gaat goed met de economie eind jaren negentig. Er is veel werkgelegenheid en de meeste hbo’ers vinden na hun afstuderen snel een
baan. HvU-alumni profiteren van de krachtige groei van de dienstensector in de regio Utrecht. Het bedrijfsleven staat te springen om
mensen die een vak hebben geleerd.
‘Meer geld naar het beroepsonderwijs, de motor van de economie,’
is de heldere boodschap van werkgeversorganisatie (VNO-NCW) en
van het midden- en kleinbedrijf, verenigd in het MKB. Hogescholen
moeten praktijkgericht onderwijs geven, docenten kunnen praktijkgericht onderzoek doen, maar hbo’s moeten geen universiteitje willen
spelen. Een sneer naar de lectoraten die sinds 2001 in het hbo werken
aan praktijkgericht onderzoek. Toch zijn het juist de lectoren, die
de connectie met het werkveld kunnen vergroten door bedrijven te
betrekken bij hun onderzoek. De inkomsten die dit oplevert zijn nodig,
want het hbo moet steeds meer zijn eigen broek ophouden. Bij de
HvU doet de verzakelijking zijn intrede. Aangestelde accountmanagers moeten zorgen voor contacten met partners van buiten.
Het tweede kabinet Kok (Paars II) juicht de ondernemingslust toe.
Sponsoring en bekostigde onderzoeksopdrachten (derde geldstroom)
passen helemaal bij de privatiseringsgolf die Nederland overspoelt.
Het toverwoord is marktwerking.
Minister van Onderwijs, de VVD’er Loek Hermans, komt met het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000, waarin hogescholen en universiteiten meer vrijheid krijgen. Ze mogen voortaan zelf bepalen of
ze samenwerken, fuseren of op eigen benen verder gaan. Instellingen
kunnen zelf nieuwe opleidingen starten, om beter te kunnen inspelen
op behoeften uit de beroepspraktijk.
Dat is niet tegen dovemansoren gezegd. Door de fusie in het hbo, is
het nu gemakkelijker de krachten te bundelen bij het ontwikkelen van
nieuwe opleidingen. En steeds meer jongeren met een mbo-, havo- of
vwo-diploma op zak stromen door naar het hbo en de universiteit. De
slag om de student is begonnen, ook de internationale student. De EU
reorganiseert het hoger onderwijs om het voor studenten makkelijker

hbo’s
moeten
geen
universiteitje
willen
spelen

Met een vooruitziende blik
constateren twee studenten
Technische Bedrijfskunde al in
1997 dat er aan voorzieningen
als Cube behoefte is. Zij mogen
stage lopen bij hun eigen internetbedrijf. Heel anders dan
tijdens een gewone stage lopen de
jonge ondernemers aan tegen alle
problemen bij het starten van een
eigen bedrijf. Alles komt voorbij.
Van het schrijven van een ondernemingsplan tot het werven van
klanten. Ze zijn tiepmiep en grote
baas, zoals ze zelf zeggen. Een
docent en een oud-manager van
computerbedrijf IBM zijn de stagebegeleiders. Voor de opleiding
is het nieuw, maar het past goed
binnen het kader van het stimuleren van ondernemerschap. De
studenten-stagiairs-ondernemers
kijken verder. Ze zien het wel
zitten als er ruimtes komen voor
bedrijfjes van studenten over de
breedte van de hele hogeschool,
zodat je verschillende disciplines
kunt koppelen.

25 jaar HU - Altijd onderweg - 21

25 jaar HU - Altijd onderweg - 20

Stage in je eigen bedrijf
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Opdrachten uit de praktijk
In 2004 vormen vierdejaars studenten Communicatiemanagement communicatiebureaus om
een plan te bedenken voor het
aanbieden van vakantiewoningen
op de website van D-reizen. Net
als in het echt pitchen zij hun
plan bij het bedrijf. De winnaar
sleept geen betaalde opdracht
van tonnen in de wacht, maar
kan een wisselbeker en een reisje
naar Antwerpen winnen. De opdrachtgever staat versteld. ‘Het
was voor mij een echte eyeopener
om de ideeën van de verschillende
groepen te horen. De spontaniteit
deed niet onder voor de realiteit.
Uit elk communicatieplan kunnen
we aanbevelingen halen om die te
verwerken in een nieuw plan.’
Vanaf 1999 is Scompany het
studentenadviesbureau van de
opleiding Communicatie al actief.
Met een professionele website
presenteert Scompany zich aan
potentiële klanten uit het bedrijfsleven, de overheidssector en
de non-profit markt. Sterke punten: een frisse blik van studenten,
die intensief begeleid worden
door door de wol geverfde docenten en tegen een aantrekkelijk

tarief. De junior communicatieadviseurs, derdejaars studenten,
werken volgens een uitgestippeld
traject in teams aan een advies,
dat na acht weken moet worden
opgeleverd.
Vanaf 2018 bestaat het Specialisatielab van het Instituut voor
Communicatie. Hier worden
plannen echt uitgevoerd. Studenten in de rol van junior communicatieprofessionals werven zelf
opdrachten en voeren die uit voor
echte opdrachtgevers. Een online
platform brengt adviseurs en
opdrachtgevers bij elkaar.

(vlnr) CvB-voorzitter Geri Bonhof, FC
Utrecht voorzitter Jan Willem van Dop en
directeur marketing en communicatie van
de HU, Cor Jansen

Hogeschool Utrecht heeft een partnerovereenkomst gesloten met FC Utrecht. Er is
onder meer afgesproken dat FC Utrecht exclusief haar stages aan de HU aanbiedt op
het gebied van communicatie, marketing
en de organisatie van evenementen, maar
ook op sportmedisch gebied, waarbij het
lectoraat Leefstijl en Gezondheid is betrokken. Tenslotte zijn beide partners betrokken
bij het al langer lopende project Verbinden
door voetbal, waarbij jongeren van meerdere voetbalverenigingen leren respectvol
met anderen om te gaan en zich in te zetten
voor het maatschappelijk belang.

Vanaf 2010 kunnen studenten
aan de slag bij
FC Utrecht

te maken een deel van hun studie aan een andere onderwijsinstelling in eigen land of in het buitenland te doen. In alle lidstaten komt
hetzelfde hoger onderwijssysteem van twee cycli, de bachelor-masterstructuur. De hogeschool gaat voortvarend aan de slag en dient
jaarlijks plannen in voor nieuwe bachelors. Opleidingen die nu niet
meer weg te denken zijn, zoals HBO-Rechten, Mondzorgkunde en
Integrale Veiligheidskunde komen voort uit deze uitbreidingshausse.

de slag om
de student is
begonnen

In 2001 komen de HvU en andere hogescholen ongewild volop in de
aandacht door een affaire die de geschiedenis ingaat als de hbo-fraude. Eén opleiding van de HvU en diverse opleidingen van andere hogescholen hebben onterecht subsidies van het Ministerie van Onderwijs
opgestreken voor Belgische studenten, die nooit onderwijs kregen op
de betreffende instellingen. Uit de accountantscontrole en eigen ‘zelfreinigend’ onderzoek blijkt het geen fraude, maar creatief boekhouden te zijn. Het college van bestuur reageert geschokt en terugkijkend
ziet oud collegelid Noordhof het als het dieptepunt in zijn loopbaan.
‘Daar heb ik echt wakker van gelegen. Je komt in de krant als een stelletje fraudeurs.’ De HvU verliest zijn onschuld en heeft de handen vol
aan het beperken van imagoschade. Een reden om de touwtjes op de
financiën strakker aan te trekken.
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HU EN VOETBAL

SCHOOL IN
DE WERELD

Met de komst van Geri Bonhof in 2003 als voorzitter van het college
van bestuur gaan de luiken open. De HvU presenteert zich aan de
buitenwereld. Dat is ook zichtbaar in het jaarverslag van dat jaar:
een boekwerk in kleur met veel foto’s en korte interviews in plaats
van A4’tjes. De hogeschool verandert van onderwijsinstelling naar
kennisonderneming, gericht op het oplossen van maatschappelijke
problemen in de regio. Studenten Journalistiek zetten met een film
het Volksbuurtmuseum in Wijk-C beter op de kaart. Studenten
bedrijfskunde maken een bedrijfskundige analyse voor een zorg- of
welzijnsinstelling en doen daar tegelijkertijd vrijwilligerswerk.
Voorzitter van de Kamer van Koophandel Jeu Bielders zegt in
hetzelfde jaarverslag, dat hij meer openheid en bereidheid tot
samenwerken bij de hogeschool bespeurt.
Een van de paradepaardjes op het gebied van samenwerking is Cube,
dat technostarters een zachte overgang van het studentenbestaan
naar het ondernemerschap biedt. De afkorting, die staat voor het
Centrum Utrecht Bedrijven Expertise, is een knipoog naar de hippe

wil je studenten motiveren,
dan moet het onderwijs
leuk en uitdagend zijn

term ‘business incubator.’ Twee jaar kunnen studenten en vers
afgestudeerden voor weinig geld kantoor houden in een ingerichte
werkruimte in het bestuursgebouw van de HvU aan de Oudenoord
330. De HvU, provincie, gemeente en KvK en andere partners bieden
coaching en netwerkmogelijkheden. Het Ministerie van Economische
Zaken geeft subsidie om de kenniseconomie te stimuleren. Er ontstaan tal van samenwerkingsverbanden die start-ups ondersteunen:
CvOI, Cube, Taskforce Innovatie, de Utrechtse Ondernemers
Academie. Ieder jaar komt er wel één bij, verdwijnt weer of fuseert
met een andere club.
Ook krijgt de hogeschool aandacht voor diversiteit. Met het Crossing
Cultures Congres kijkt de HvU over de grenzen heen. De hogeschool
heeft inmiddels veel studenten met een migratieachtergrond en
internationalisering komt langzaam op gang.
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Studenten
Journalistiek
tijdens een
studiereis in
Suriname

RECESSIE

In 2002 voorspelt het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) dat als
gevolg van de automatisering het aantal werkzoekenden in het bankwezen en de ict-sector zal toenemen. Als Nederland in 2003 officieel
in een recessie zit, treft die vooral werkzoekende afgestudeerden
van de economie- en ict-opleidingen. Voor leraren en werkers in de
gezondheidszorg ziet het er minder somber uit. Het wordt steeds
moeilijker om economische trends te volgen en jongeren op te leiden
met de zekerheid dat ze een baan zullen vinden in hun vakgebied. De
komende jaren zal de vraag ‘waar leiden wij toe op?’ steeds urgenter
worden. Op verschillende manieren komt de school werkzoekende
afstudeerders te hulp. Zo kunnen studenten bij Studium Generale
een cursus solliciteren volgen die studiepunten oplevert. En als je een
baan zoekt, kun je bij het eigen uitzendbureau Campus Recruitment
terecht.
De School voor Journalistiek overweegt het vak freelance verplicht
te stellen in de snel veranderende arbeidsmarkt, zodat journalistiekstudenten zich kunnen voorbereiden op een freelancebestaan. Stages
blijven echter nog steeds een belangrijke brug tussen student en
werk.
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de komende jaren
zal de vraag ‘waar
leiden wij toe op?’
steeds urgenter
worden

‘Van’ tussen Hogeschool en Utrecht verdwijnt in 2005. En daar past
een nieuw, fris logo met bijpassende huisstijl bij. Vanaf de A28 zie je
HU in rood en blauwe verlichte letters op het gebouw van Educatie bij
de toegang tot De Uithof prijken. Tegelijkertijd profileert de HU zich
voor het eerst met een gemeenschappelijk onderwijsprofiel: competentie- en vraaggericht onderwijs in een sterke leeromgeving. De
school staat centraal in de driehoek student – opleiding – werkveld.
Opleidingen bepalen nog steeds de inhoud en vorm van het onderwijs. Minoren moeten het onderwijs flexibeler maken. Daarmee kunnen studenten een half jaar vakken buiten de eigen opleiding volgen
om daarmee hun blikveld te verbreden. Docenten krijgen hierdoor
studenten van totaal andere opleidingen over de vloer. De minoren
zijn direct een groot succes. In 2004 volgen ruim 600 studenten er
één, een jaar later zijn het er een kleine 3.500.
De hogeschool loopt voorop met het aanbieden van minoren, maar
de organisatie rond de inschrijving blijkt niet zo flexibel de eerste
tijd. Faculteiten moeten betalen voor studenten die elders een minor
volgen. Om concurrentie tussen faculteiten tegen te gaan geldt de
afspraak, dat er geen reclame gemaakt mag worden. Het studie-informatiesysteem Osiris heeft last van kinderziektes en kan de kruisbestuiving niet aan. Hierdoor komen studenten in de problemen.

het idee dat je de
rest van je leven bij
dezelfde baas werkt
is achterhaald
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VETTE
JAREN

Het college van bestuur sluit aan bij de ontwikkelingen in de regio en
de inrichting van het Utrecht Science Park. Kijken we verder de wereld
in, dan zie je dat door globalisering en opkomende landen als India en
China de concurrentie toeneemt. Wil Nederland niet achterop raken,
dan moet er flink geïnvesteerd worden in vooral technologie-onderwijs. De faculteit Economie en Management start met Engelstalige
bachelors. Om zich in het buitenland te kunnen presenteren, heet de
HU voortaan University of Applied Sciences.

VERNIEUWINGEN

Ook andere opleidingen vernieuwen om beter aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Directeur van de School voor Journalistiek Han
Smits zegt bij het 40-jarig bestaan van de opleiding in 2006: ‘Ik wil
graag dat wij een soort leerbedrijf worden, waarin de studenten zich
vanaf dag één journalist voelen. Oefenen in een zo realistisch mogelijke omgeving samen met docenten en het beroepenveld.’ Zover is
het nog niet, in het programma voor ouderejaars wordt wel samengewerkt met AD-UN en RTV Utrecht en er komt meer aandacht voor
het multimediale aspect. Bij de faculteit Gezondheidszorg werken ze
aan integratie van de klinieken, waar studenten van Mondzorgkunde,
Huidtherapie, Logopedie en Optometrie patiënten behandelen.
Met het programma 'Leven Lang Leren' richt de HU zich op de hele
loopbaan van professionals. Het aantal masters breidt gestaag uit,
net als het aanbod van deeltijdstudies en post-hbo-opleidingen. Voor
afgestudeerde mbo’ers lopen er sinds 2007 Associate Degree-programma’s. Daarin kunnen deze studenten in twee jaar een
hbo-diploma halen.
Inspelend op de vraag van het beroepenveld worden er nieuwe
bachelors opgezet. Twee daarvan zijn Communication and Media
Design (CMD) en Medische Hulpverlening. CMD springt in op de
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Het succes van
de minoren
vertaalt zich in
drukbezochte
minormarkten
voor studenten
van de HU en
daarbuiten

door minoren
verbreden
studenten
hun blikveld

‘De media en de politiek hebben door het rapport-Veerman (over

nalistiek. Medische Hulpverlening speelt in op krapte op de arbeids-

de toekomstbestendigheid van het onderwijs, red.), de situatie bij

markt in de zorg en leidt mensen op in de ambulancezorg, de spoed-

Inholland en de langstudeerdersmaatregel veel aandacht voor de

eisende hulp en de anesthesie. De opleiding is direct zo populair dat

kwaliteit van het hoger onderwijs. Het is terecht dat de kwaliteit van

er een numerus fixus ingevoerd moet worden.

het onderwijs kritisch gevolgd wordt. Door de stapeling van berichten

Er is alle reden tot optimisme. ‘Hogeschool Utrecht ligt op koers. In

en Kamervragen rondom de onderzoeken van de Onderwijsinspectie

2009 zijn goede resultaten behaald in het onderwijs en onderzoek,’

dreigt echter in de media een ongenuanceerd beeld te ontstaan. De

merkt het college van bestuur tevreden op.

grote bijdrage die onderwijsinstellingen leveren op maatschappelijk,

Maar er klinken ook andere geluiden, niet zo zeer tegen vernieuwin-

economisch en sociaal gebied wordt soms uit het oog verloren.’

gen in het onderwijs, maar vooral tegen het feit dat die door het management worden aangegrepen om onderwijsuren te verminderen en
bezuinigingen op het onderwijs door te voeren. Slagingspercentages
en inkomsten zijn belangrijker dan vakinhoudelijke eisen. De kosten
van het almaar uitdijende aantal managers moeten ergens uit betaald
worden.

TOP-DOWN

En dan komt de Volkskrant met onthullingen over diplomafraude bij
Inholland. De Volkskrant wint er de Tegel voor beste journalistieke
productie van 2010 mee. De hogescholen komen allemaal onder vuur
te liggen.
In het eerste digitale jaarverslag van dat jaar is de toon zakelijk. Dit
keer geen mooie plaatjes en persoonlijke verhalen. Onder de kop
‘Belangrijke ontwikkelingen’ worden de problemen waarvoor de HU
zich geplaatst ziet, samengevat:

In de HU
Klinieken bieden
studenten gratis
advies en behandeling onder
de deskundige
begeleiding van
docenten
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groeiende vraag naar creatievelingen in de communicatie en jour-
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het gaat om
rendement en
studiesucces
Het college van bestuur grijpt de ontstane situatie aan om orde op
zaken te stellen en zet met ingehuurde managers in op kwaliteitsverbetering met HU-brede programma’s ‘Van cijfer tot diploma’ en
‘Kwaliteit en rendement’. Geen gesjoemel meer. Het gaat om rendement en studiesucces, studenten moeten sneller hun diploma halen.
Dit moet succesvol worden met digitale protocollen. Zowel voor het
aanvragen van potloden als het invoeren van cijfers. Van decentrale
autonomie is geen sprake meer. Docenten ervaren een toename van
regel- en werkdruk en beknotting van hun vrijheid. De doorgeschoten
regeldwang voelen zij als een aantasting van hun professionaliteit.
Niet alleen de HU heeft last van bureaucratisering, het is een maatschappelijke trend, die in het onderwijs en in de zorg tot veel klachten
van professionals leidt.

STARHEID

Ook geeft de economie in deze periode minder reden tot optimisme.
De economische crisis is voelbaar voor afgestudeerde hbo’ers. Bij

vlnr: Doekle
Terpstra, Geri
Bonhof, Alexander Pechtold en
Paul Schnabel
Onderwijsdebat
in Academiegebouw in 2010

Beatrice Boots, directielid van het Platform Bètatechniek en een van
de debaters, vindt dat scholen eerder de neiging hebben opleidingen

het vijftienjarig bestaan van de HU in 2010 gaan arbeidsmarkt- en

aan te bieden die vooral ‘leuk’ zijn voor studenten, in plaats van waar

onderwijsexperts uit de bètatechniek, gezondheidszorg en zakelijke

vraag naar is. ‘De kennisuitwisseling tussen arbeidsmarkt en onder-

dienstverlening in debat over wat er wordt verwacht van afgestu-

wijs is belangrijk. Scholen zijn te intern bezig terwijl contact met de

deerde hbo’ers. De gedeelde opvatting is dat de arbeidsmarkt vooral

arbeidsmarkt routine zou moeten zijn. Het hbo staat met de rug naar

geïnteresseerd is in afgestudeerden met een passie voor hun vak en

de arbeidsmarkt.’

mensen die het zichzelf tijdens hun studie flink moeilijk durven te

Hiddo Velsink, clustermanager van het Instituut voor Gebouwde

maken. De tegenstelling tussen verwachtingen van het werkveld en

Omgeving (IGO) van de faculteit Natuur en Techniek is het daar niet

de realiteit waarmee opleidingen moeten dealen komt duidelijk naar

mee eens. ‘De opleidingen zitten in een semesterritme waar ze zich

voren. Op de steeds snellere veranderingen in de samenleving kan het

aan moeten houden. We kunnen niet meteen op elk project springen

onderwijs niet adequaat reageren.

wanneer er een verzoek komt vanuit het bedrijfsleven.’

spelen op vraag vanuit het werkveld lastig. De trage molens van de
overheid vormen ook een obstakel. Zo komt de populaire opleiding
Medische Hulpverlening in de problemen. De start in 2007 lijkt ideaal,
want er is vraag van ziekenhuizen en instellingen naar deze medisch
geschoolde werkers. Maar dan blijkt dat het moeilijk is stageplaatsen
te regelen, omdat het beroep nog niet is opgenomen in het medisch
register, de BIG. Het BIG-register schrikt toekomstige werkgevers af,
want kunnen ze de afgestudeerden straks wel een baan bieden?
Studenten lopen studievertraging op en spannen in 2016 een rechtszaak aan tegen de HU. Die ze in hoger beroep winnen. Uiteindelijk
wordt de BIG aangepast en kunnen medische hulpverleners zich vanaf
2019 eindelijk - tijdelijk - inschrijven.

RUIMTE
VOOR ONTWIKKELEN

Het strakke managerspak begint al snel te wringen. Wil je flexibel
onderwijs bieden, dan moet dat ingebed worden in een flexibele
organisatie, beseft ook het college. Bureaucrazy is de titel van een
artikel in Trajectum uit 2013, waarin collegelid Jan Bogerd uitlegt dat
er steeds meer ‘administratie bij de bron’ wordt gedaan: docenten
voeren zelf administratieve taken uit, die vroeger door ondersteuners
werden gedaan. Hoe minder overdrachtsmomenten, hoe minder
fouten. Het college is bezig met meer ‘professionele ruimte’ voor do-

Virtuele brillen,
klaslokaal of lab.
Allemaal plekken
waar je kunt leren

centen, maar niet met het terugdringen van bureaucratie. De filosofie
is, dat wanneer docententeams autonoom kunnen werken, ze minder
last hebben van die bureaucratie. In 2016 presenteert Jan Bogerd,
sinds 2015 collegevoorzitter, de plannen voor een nieuwe organisatie.
Kernwoorden: vertrouwen in elkaars kwaliteiten, de menselijke maat,
het stimuleren en benutten van professionele ruimte door eigen
verantwoordelijkheid, initiatief en vrijheid in verbondenheid.
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Niet alleen de starheid van de onderwijsorganisatie zelf maakt in-

de professionals, maar ook vanwege de kosten. De zes faculteiten
verdwijnen en maken plaats voor twintig onderwijsinstituten. Het
praktijkgericht onderzoek wordt ondergebracht in vier kenniscentra.
De centrale diensten zorgen voor de ondersteuning. Werken in interdisciplinaire teams moet ‘horizontale samenwerking en ontmoeting’
stimuleren.
Het lijkt te werken: docenten verzorgen het onderwijs, lectoren en
onderzoekers in de kenniscentra geven input voor vernieuwingen.
Lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs Ilya Zitter is een
groot voorstander van het praktijkleren. Studenten doen vanaf de
eerste dag van hun opleiding praktijkervaring op door aan de slag te
gaan in bedrijven en organisaties. De kennis komt van de expert op
de werkvloer en minder van een docent, die weliswaar veel vakkennis
heeft, maar niet goed op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen op de werkvloer. In deze tijden van snelle innovaties is kennis just
in time meer op zijn plaats dan kennis just in case. De school en de
docent, of liever leerteambegeleider, blijft verantwoordelijk voor het
leren, het monitoren van het niveau en het diplomeren. Het gaat niet
alleen om het ondersteunen van het leerproces, maar ook om het
bepalen wanneer de student bekwaam is.
Zo heeft de opleiding Built Environment een brede bachelor waarin
ze in leerteams werken. Precies zoals ze ook in de bouw werken.
Studenten Journalistiek vormen redacties die in de regio lokale
nieuwswebsites in de lucht houden. Vaak nog de enige lokale
nieuwsvoorziening. Een stap verder gaat het, wanneer studenten
op de werkvloer samenwerken met professionals. Social Work heeft
een pilot samen met een welzijnsorganisatie, waarbij een leerteam
samen met professionals een jongerencentrum draaiende houdt.
Bij Verpleegkunde wordt samen met zorgprofessionals gewerkt in
zorginnovatiecentra, waar studenten verpleegkundige vaardigheden
opdoen, maar ook praktisch onderzoek doen.

Social Work: pilot praktijkleren
Tweedejaars studenten Social Work
toetsen als stagiairs hun theoretische
kennis met de werkelijkheid in een
jongerencentrum in Huizen. Docent
Marco van Stralen is daar aanwezig
bij een leerteambijeenkomst, weg van
de veilige muren van het klaslokaal.
Een student zit het leerteam voor.
Voor alle partijen is er winst: docenten houden contact met het werkveld,
studenten hebben de verantwoordelijkheid voor hun leerproces en
houden de organisatie en de werkers
scherp.
In de praktijk valt het nog niet mee:
studenten klagen dat ze onvoldoende
uren kunnen maken op hun stageadres, stagebegeleiders zijn zelf nog
maar net afgestudeerd en de werkgever wil studenten een jaar lang aan
zich binden. De school heeft moeite
om het allemaal in roosters in te passen en het management maakt zich
zorgen over de kwaliteit en studentenaantallen.
Welzijnsorganisatie Versa in de
Gooi- en Vechtstreek, is blij met deze
nieuwe aanpak, ondanks wat kinderziekten, zoals de lengte van de stages.
Voor de continuïteit contracteren ze
het liefst studenten voor een heel
schooljaar. De stagiaires zijn zeer
welkom. Ze zorgen voor activiteiten
voor de doelgroepen. Het is dan ook
niet gek dat de coördinator van Versa
aan het einde van de leerteambijeenkomst aan Marco vraagt of hij nog
acht nieuwe studenten kan leveren.
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De organisatie moet platter, niet alleen om meer ruimte te geven aan

er
ontstaat
ruimte
voor
nieuwe
vormen
van leren
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Het nieuwe
leren: robotica en
interdisciplinaire
leerteams

School voor Journalistiek
Begin jaren 2000 komen studenten Journalistiek voor één dag
uit de schoolbanken om mee te
doen aan het project Breaking
News. Deelname is vrijwillig. Wie
niet meedoet is vrij. De studenten worden in Utrecht op pad
gestuurd om verhalen te maken
over de stad en de inwoners. De
resultaten worden nog dezelfde
dag op een website gepubliceerd.
Studenten leren zo flexibel te
zijn. Maar het blijkt moeilijk
om het op school geleerde in de
praktijk toe te passen. Tweedejaars student Kiki Colenbrander,
nu werkzaam bij RTL Boulevard,
had liever vrij gehad vanwege
het slechte weer. Ze doet haar
bijdrage af als vakantiekiekjes in
plaats van als spannend journalistiek werk.
Vijftien jaar later gooit de
opleiding Journalistiek zijn
curriculum radicaal om.
Studenten werken vanaf dag
één samen in redacties die in
wijken van Utrecht of omliggende
plaatsen op jacht gaan naar
nieuws en daarvan verslag doen
via verschillende media.

studenten
krijgen
ruimte om
hun eigen
onderwijs
en ritme te
bepalen

LEERTEAMS

Een stap verder gaan de leerteams, waarin studenten van
verschillende opleidingen samenwerken aan een project. Wonen
3.0 – onderdeel van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities
– een samenwerking tussen HU, bedrijfsleven en publieke sector
ondersteunt team Celcius HU. Dit interdisciplinair studententeam
gaat meedoen aan de Solar Decathlon 2020 in Washington. Het
is een zogenaamd challenge based leerproject, waarbij studenten
verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de uitvoering en de PR van
een duurzaam en energieneutraal huis. Deze vorm kan studenten
motiveren. Studenten krijgen ruimte om hun eigen onderwijs en
ritme te bepalen en competenties te ontwikkelen. Coach Nanda
Vrielink gaat met opleidingen in overleg om het voor studenten
mogelijk te maken mee te doen aan de challenge als stage, minor of
afstudeerproject. Zij ziet een discrepantie tussen de kwaliteits- en
diplomeringseisen van opleidingen en de verwachtingen van de
praktijk. Een challenge als studieonderdeel vraagt om flexibeler en
een meer gepersonaliseerd onderwijsprogramma. Bedrijven die in het
project meedraaien en er geld insteken, zien deze studenten als jonge
professionals aan het werk. Als ze het goed doen, willen ze hen graag
een baan aanbieden.

Denver House,
van studenteninitiatief tot living
lab in Utrecht
Science Park

In het Solar Decathlon project (SD)
krijgt een groep derdejaars werktuigbouwkunde in 2015 de praktijkgerichte opdracht een draaiboek
te maken voor deelname aan de
Solar Decathlon 2017. Een internationale wedstrijd van het Amerikaanse ministerie van Energie. De
studenten besluiten het niet bij een
draaiboek te laten, maar zich onder
de naam Selficient daadwerkelijk
in te schrijven. In september 2017
staat het huis op de tentoonstelling
in Denver en wint meerdere prijzen.
Het is allemaal mogelijk omdat zo’n
tachtig studenten van verschillende
opleidingen meedoen. Vaak vrijwillig, buiten studietijd.
De HU besluit Selficient te faciliteren in de vorm van begeleiding en
de aanstelling van docent Meine
Jansma als programmamanager.
Hij maakt zich hard om bekendheid
binnen de HU te vergroten en geld
los te krijgen. Naast de HU zoeken
ze partners met geld, kennis en
materialen uit het bedrijfsleven.
Het is pionieren. Robin Spijker een
van de projectleiders van SD 2017
is nu ondernemer van het Selficient
concept. In 2018 krijgt het huis
een definitieve bestemming in het
Utrecht Science Park met de naam
Denver House. Het moet een Living
Lab worden, waar studenten en
partners nieuwe ideeën kunnen
testen en ontwikkelen.
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in het buitenland mag de HU
zich voortaan University of
Applied Sciences noemen

Solar Decathlon

'De HU in verbinding met de stad'
is het thema van
de jaaropening
2016 in TivoliVredenburg.
(Collegevoorzitter Jan Bogerd
midden)

Onderwijsfestival 2019 in
de Werkspoorkathedraal

AMBITIE

Terugkijkend op vijfentwintig jaar lang organiseren en ontwikkelen
ontstaat een beeld van een school die meegaand met de maatschappelijke ontwikkelingen, zichzelf vormgeeft. Wat de HU
kenmerkt en waar zij nu voor staat, vat Ilja Zitter mooi samen: ‘Bij
de HU wordt een bottom-up proces gestimuleerd en gefaciliteerd,
gebaseerd op een top-down visie, een soort overkoepelende visie.
Dan kunnen er allemaal experimenten ontstaan en ruimte, maar er is
ook een gedragen visie. Waardoor je wel probeert dezelfde kant uit te
gaan. En die twee dingen zijn vrij uniek. Daardoor krijg je weleens ‘een
zootje ongeregeld’.’
‘HU in 2026’ weerspiegelt de ambities voor de toekomst.
Collegevoorzitter Bogerd presenteert ze bij de jaaropening in
augustus 2019 in het Beatrixtheater. Het bindend studieadvies heeft
zijn langste tijd gehad. Studiesucces maakt plaats voor studentsucces
en studenten krijgen meer begeleiding en maatwerk. Grenzen
tussen opleidingen worden verder opengebroken en er ontstaat
ruimte voor nieuwe vormen van leren. De school ontwikkelt zich
tot een HU-gemeenschap voor onderwijs en onderzoek, die midden
in de samenleving staat en die ambitie heeft om aanjager van
veranderingen te zijn.
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interdisciplinaire
teams stimuleren
samenwerking en
ontmoeting
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Alumni over hun
eerste jaar

De mooiste
tijd...

het eerst binnenliep in het gebouw van de School
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voor Journalistiek aan de Ravellaan. Ik was net zeventien jaar, een broekie nog. Alles was spannend.
Vind ik de weg in Utrecht? Gaat het klikken met de
andere studenten? Dat onzekere gevoel verdween
toen ik voor het eerst contact maakte. Ik stond in
de rij om me ergens voor in te schrijven tijdens de
introductieweek. Twee jongens observeerden die rij

Amanda
Kuyper

lacherig. “Zij komt vast in ons groepje”, zeiden ze.
We raakten aan de praat, het klikte en dat was het
begin van een geweldige week.
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‘Ik voelde me net Alice in Wonderland toen ik voor

Veel studenten aan de School voor Journalistiek
waren al wat ouder en hadden eerst andere studies

‘Ik vond Utrecht als
stad fantastisch. Zo
veel levendigheid’

gedaan. Het waren leuke wijsneuzen met brede
interesses en een sterke mening. Over politiek,
economie en persvrijheid. En ook: welke muziek of
welk boek goed was. Die brede kijk op de wereld
kende ik helemaal niet van de middelbare school.
Mijn vriendengroep hield zich toen vooral bezig
met hockey en uitgaan. Hier liepen studenten al
stage bij de grote kranten en hadden hun toekomst
al uitgestippeld. Dat intimideerde me, maar maakte
me ook nieuwsgierig. Al in het eerste jaar verwaterde het contact met mijn vrienden uit Schiedam.
Ook de relatie met mijn toenmalige vriendje ging
uit.
Journalistiekstudenten vormden één hechte groep.
We aten samen in café de Vingerhoed en gingen
dansen in Woolloomooloo, beter gezegd de Woo
en Tivoli. Door die saamhorigheid had ik nooit het
idee dat ik oploste in de massa. Ik vond Utrecht als
stad fantastisch. Zo veel levendigheid. Toch duurde
het nog even voordat ik op kamers ging. Het eerste
jaar treinde ik op en neer naar mijn ouders. Als ik
mijn eerste jaar over zou doen, zou ik meteen op
mezelf gaan wonen. Dan begint het studentenleven
pas echt.’

Amanda begon
in 1993 met de
opleiding Journalistiek. Ze is nu
muziekjournalist
bij NRC Handelsblad

‘Veritas was
helemaal niet zo
elitair als ik dacht’

was. Ontgroeners mochten acht uur achter elkaar
drinken, daarna acht uur ontnuchteren en acht uur
nuchter zijn. Er waren artsen aanwezig en iedereen
moest genoeg water binnenkrijgen.
Natuurlijk gingen er ook wel eens dingen mis.

‘Mailadressen, groepsapps, Sharepoint, Osiris,

In 1996 bestond er geen Facebook met groepen

liep ik door Zuilen met een envelop vol geld.

Tijdens mijn ontgroening hielden we een water-

Dropbox… Dat bestond allemaal niet toen ik be-

als: Kamer gezocht in Utrecht. Nee, ik zette adver-

De verhuurders waren volkse Utrechters: volop

pistoolgevecht. Toen is er een emmer verwisseld,

gon aan de HU. Verslagen leverde je in op papier,

tenties in de krant en hing briefjes op in de Albert

rokend en bierdrinkend, gezellig. Heel zuiver was

waardoor de verkeerde vloeistof in een waterpis-

contact met de docent had je alleen in de les. In

Heijn. Zo vond ik nog voor de UIT-week een kamer

die constructie waarschijnlijk niet, maar ik was

tool belandde. Dat verschil was te ruiken…

ons studentenhuis gebruikten we een tikkenteller.

bij een hospita. Ik mocht daar alleen noedels koken

opgelucht dat ik een plek had.

Elke paar minuten tikte het kastje. Na het gesprek

en moest een dekentje op de wc-bril leggen na het

noteerde je dan hoeveel tikken op jouw rekening

plassen. Uiteindelijk heb ik daar geen nacht gesla-

Aan het eind van het eerste jaar ging ik in een

kelijk dacht. Het was vooral gezellig. Vijf keer per

moesten komen. Als je met een vriend wilde afspre-

pen, omdat een vriend van me een huis in Zuilen

kroeg werken, café Meesters, waar ik veel mensen

week was ik op de sociëteit, geweldige avonden

ken, sprak je van tevoren een tijd af. Was je vriend

had gevonden. Niet de meest veilige wijk destijds.

van studentenverenigingen leerde kennen. Toen

waren dat. Ik ga nog steeds op vakantie met de

besloot ik bij Veritas te gaan. De ontgroening

vrienden die ik toen gemaakt heb. Achteraf had ik

om 18.10 uur nog niet bij de Dom, dan wachtte je

Veritas was helemaal niet zo elitair als ik aanvan-

nog vijf minuten. Nu sturen we al een appje als we

Ik sliep achter een schuifdeur in de woonkamer. De

was pittig – je sliep weinig – maar wel te doen.

meteen in het eerste jaar lid moeten worden, zo

één minuut later zijn.

huur moesten we contant betalen. Iedere maand

Het viel me op dat alles zorgvuldig georganiseerd

leuk vond ik het.’
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Joep begon in
1996 met de
studie Bouwkunde, werkt nu bij
beleggingsfonds
Urban Industrial

Joep
Cuppen

Kasbah
in de
polder
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Het is 11 oktober 1995. Het nieuwe gebouw
van de Faculteit Economie & Management
gaat vandaag officieel open. Tot dan
toe zitten alle opleidingen verspreid in
de stad en de regio. ‘De FEM’, zoals het
gebouw in de volksmond gaat heten, is een
architectonisch hoogstandje van bureau
Mecanoo. Het trekt liefhebbers van over
de hele wereld. De nieuwe bewoners
moeten wennen aan de strakke
verschijning op de Padualaan 101.
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een gebouw
met een
sobere,
open stijl
met drie
binnentuinen

E

ind jaren tachtig krijgen de architecten Rem
Koolhaas en Art Zaaijer van Office for Metropolitan
Architecture (OMA) een opdracht van de
Universiteit Utrecht (UU): ontwerp een Masterplan
Uithof 2000. De universiteit zit dan al sinds 1963
in wat vroeger de Johannapolder heette. Erg gezellig is het
er niet. De studenten studeren in grauwe, betonnen blokken
met weinig tot de verbeelding sprekende namen als Trans 1, 2
en 3. Studeren is strikt gescheiden van wonen en recreëren.
Voor dat laatste moet je in de binnenstad zijn.
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de
winderige
Uithof
mist
een hart

Boven

Centrumcluster
met noordelijke
en zuidelijke
helft of 'Kasbahzone’

Tekening O.M.A.
/ Art Zaaijer 1989
Rechts

Computermodel van het
centrumcluster
met diverse
verbindingen
Rendering O.M.A.
/ Art Zaaijer 2005

Masterplan. De wens is om te komen tot een campus met een
duidelijk centrum. Het gebied hoort niet langer exclusief voor
onderwijs en onderzoek te zijn. Studenten willen er graag wonen en
het is aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen.
Voor de Padualaan bedenken de architecten een kasbahzone, verwijzend naar Noord-Afrikaanse woongemeenschappen. Aaneengesloten,
lage, in zichzelf gekeerde gebouwen. Die kasbahgedachte ontstaat
min of meer gedwongen. De hogeschool strijkt namelijk ook neer op
het universiteitsterrein en heeft aangegeven dat zij geen geld heeft
voor hoogbouw. De oplossing ligt dan ook in aan-elkaar-bouwen, met
patio’s en doorgangen. Wanneer je gebouwen dicht bij elkaar zet,

Bebouwing van
De Uithof.
Tekening O.M.A. /
Art Zaaijer 1988

Maar als de studentenaantallen in de jaren tachtig toenemen,

breng je mensen ook dichter bij elkaar, is de gedachte.

wordt de roep om meer gezelligheid luider. De winderige Uithof

In het plan van Koolhaas en Zaaijer speelt vernieuwende architectuur

mist een hart! Het is tijd voor verandering. Het college van bestuur

een grote rol. De campus in wording heeft spraakmakende gebouwen

van de universiteit zoekt hiervoor jonge, creatieve, spraakmakende

nodig. De universiteit zal in de jaren die volgen dan ook opdrachten

architecten en stedenbouwkundigen. Koolhaas heeft net naam

geven aan bekende, vernieuwende architecten. Rem Koolhaas (OMA)

gemaakt met de bouw van de Kunsthal in Rotterdam.

ontwerpt het Educatorium, Neutelings en Rietdijk tekenen voor het
Minnaertgebouw en Wiel Arets voor de Universiteitsbibliotheek. De

De Uithof moet 'een vrolijke mengelmoes van verschillende

Uithof zet zich daarmee in elk geval architectonisch (internationaal)

individuen, instituten en voorzieningen worden, verbonden met

op de kaart.

de stad en ingebed in een aantrekkelijk landschap', staat in het

In 1995 wordt het eerste gebouw in de kasbahzone
opgeleverd. Niet voor de universiteit, maar voor
een relatief nieuwe bewoner: de Hogeschool
van Utrecht. Een uitvloeisel van de fusiegolf in
het hbo. Kleine opleidingen en instituten in de
provincie en stad Utrecht komen samen in een
hogeschool met een college van bestuur en in een
nieuw gebouw. De hogeschool heeft sinds kort een
Faculteit Gezondheidszorg aan de Bolognalaan, op
de Heidelberglaan eentje voor sociaal-agogische
opleidingen en op Padualaan 99 zit Communicatie
en Journalistiek. Economiestudenten strijken
neer in de gloednieuwe Faculteit Economie &
Management aan Padualaan 101, ontworpen door
architectenbureau Mecanoo.

25 jaar HU - Kasbah in de polder - 61

patio’s
vormen
het hart
van het
gebouw
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Maquette
ontwerp van
Padualaan 101

open ruimte
met veel
ontmoetingsplekken

details, net als bij een echte kasbah. Alleen de patio met bamboe
en een loopbrug (tegelijk kunstwerk) is toegankelijk voor publiek en
krijgt een jungle-uitstraling.
Houben wil geen klaslokalen met minimale gangen, maar een open
ruimte met veel ontmoetingsplekken waar je het collectief van de
school kunt voelen. Wat in de wandelgangen gebeurt, bepaalt de
sfeer is haar gedachte hierbij.
Dat idee spreekt Noordhof aan. Hij wil dit nieuwe gebouw zo open
mogelijk hebben. Je moet elkaar altijd kunnen zien. Over de centen
steggelen ze nog wel. Het budget voor de bouw van deze faculteit is
beperkt, overschrijdingen zijn niet toegestaan. Noordhof rekent dus
alles drie keer na voordat hij ja zegt tegen Mecanoo. Naderhand
houden ze een miljoen gulden over.

Zo komen studenten van heao’s en andere economische opleidingen

Aan de voorzijde van het gebouw mag niet zichtbaar zijn dat er

van zeven verschillende locaties in de stad, waaronder de Kaatstraat

beknibbeld is op het budget. Mecanoo pakt uit met een ruime hal

en de Laan van Chartroise, samen in dit gebouw.

en centrale voorzieningen als een mediatheek, restaurant en grote

Vier jaar eerder geeft Harm Noordhof groen licht aan het ontwerp

collegezaal. De laatste gaat ook een congresfunctie vervullen. De col-

‘Kasbah in de polder’ van architect Francine Houben van bureau

legezalen hangen als vier onregelmatig gevormde dozen in de ruimte.

Mecanoo. Noordhof is dan bestuursvoorzitter van de Hogeschool

Het grootste blok is bekleed met kobaltblauw geëmailleerd plaat-

voor Economie en Management (HEM), later is hij collegelid van

staal. Daarnaast hangt een wit gestucte doos met een zaal voor 150

Hogeschool van Utrecht. Houben en haar collega’s van Mecanoo

studenten. Daar weer naast ligt een met fijnmazig ijzer raster bekleed

hebben zich verdiept in het idee van een Noord-Afrikaanse gemeen-

blok met drie zalen van 90 plaatsen en aan het uiteinde tenslotte

schap en komen uit bij een gebouw met een sobere, open stijl met

hangt een rechthoekige doos met twee collegezalen met 120 zitplaat-

drie binnentuinen. Die patio’s vormen het hart van het gebouw en

sen. De voorgevel en een deel van het dak zijn gemaakt van glas.

zijn de belangrijkste elementen. Ze zorgen voor het daglicht binnen.

Noordhof is enthousiast over het modernistische ontwerp: de

Elke patio heeft een eigen thema: zen, water en jungle. Dat idee heeft

spectaculaire binnenkomst en hoe de collegezalen als dozen in het

Mecanoo tijdens een studiereis naar Japan opgedaan. Het zijn de

gebouw hangen. Ook al wordt het naar achteren toe wat gewoner.
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collegezalen
hangen als
onregelmatig
gevormde
dozen

Het visuele genoegen is slechts een

erg in zichzelf gekeerde wereld. Al in

onderdeel van de gehele beleving

de hal is er volop zicht op de groot-

en dat is door de architecten over-

ste patio, ingericht als oerwoud-

gewaardeerd. Daardoor bekruipt je

achtige tuin. De gevels aan deze

op den duur het akelige gevoel dat

patio zijn van een on-Nederlandse

Mecanoo, wellicht door zijn voort-

schoonheid: houten en metalen

durende succes, te veel begint op

muren samengesteld uit schijnbaar

te gaan in zijn eigen spelletjes. Het

willekeurig geplaatste panelen. Maar

is leuk om mooie dingen te maken,

de tuin is vrijwel alleen te betreden

maar dat kan ten koste gaan van het

via akelige loopbruggen van roosters

gebruik. Het is immers de vraag of

die, sinds Koolhaas met zo'n vloer in

de onwereldse schoonheid van Zen-

de Kunsthal begon, te pas en te on-

en jungle-tuin opweegt tegen het

pas worden toegepast. Een andere

nadeel van tuinen waar je nauwelijks

patio kreeg de benaming Zen-tuin en

in kunt zitten en tegen een kantine

deze Japans-achtige buitenruimte is

waar je vergaat van de herrie en elk

niet toegankelijk. De derde patio is

gevoel van beslotenheid ontbreekt.

evenmin te betreden en bestaat uit

De verzorging van het interieur is bo-

een vijver met daarin enkele stenen.

vendien armetierig, vergeleken met

Op zichzelf zijn de patio's een

die van de patio's. De ramen zijn ook

briljante vondst om het hele facul-

hier wel speels in de muren gezet,

Elke opleiding krijgt in het gebouw een eigen studieplein, met secre-

teitsgebouw tot een feest van licht

de kozijnen en de deuren zijn fraai,

tariaat en een kunstwerk van Henk Metselaar. Studenten kunnen hier

te maken. Te meer omdat Mecanoo

maar de betonvloeren zijn lelijk,

terecht met vragen of gewoon studeren. Metselaar heeft de toilet-

de hal, kantines, gangen en binnen-

het meubilair in de talrijke zitjes is

blokken voorzien van muurschilderingen.

pleintjes tot één doorlopend, open

armoedig en vrijwel alle plafonds zijn

Bij de opening in 1995, krijgt het gebouw veel (internationale) publi-

gebied heeft gemaakt. Het daglicht

onafgewerkt. Treurig dieptepunt zijn

citeit. Het ‘avontuurlijke gebouw van glas en beton, vol ruimtelijke

werkt als bindend element dat niet

de zogeheten binnenpleintjes, waar

verrassingen’ krijgt zelfs een jaar na oplevering in 1996 een nominatie

alleen via de patio's, maar ook via

een gesprek nauwelijks mogelijk is

voor de Mies von der Rohe Pavillion Award. Vooral architectuurlief-

daklichten en de glazen voor- en

door het lawaai van apparaten. Maar

hebbers spreken in superlatieven over het gebouw. Japanners,

achtergevel extra kans krijgt naar

misschien is dit wel de architectuur

Amerikanen en Noren vergapen zich dagelijks aan deze parel.

binnen te stromen. Tot in de diepste

die een land verdient dat goedver-

Meer kritische geluiden komen van bijvoorbeeld de Volkskrant-jour-

krochten dringt daglicht door. De

dienende architecten subsidieert om

nalisten Ids Haagsma en Hilde de Haan. Hoewel ze erg te spreken zijn

visuele schoonheid van de patio's en

een studiereis naar Japan te maken,

over de buitenkant: die vinden ze een verademing tussen de beton-

het spel van lichtinval en ruimtelijk-

terwijl het zijn studenten opleidt in

kolossen in de buurt. Ook de collegeblokken getuigen van ambities,

heid vallen echter in het niet bij de

een betonnen rimboe in plaats van in

schrijven ze op 28 februari 1996 in een recensie in de Volkskrant. Maar

herrie die al die openheid in keiharde

de rijkdom van een stad.’

over de drie patio’s is het duo een stuk minder te spreken:

betonnen ruimtes tot gevolg heeft.
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avontuurlijk
gebouw
van glas
en beton

‘Daarmee creëerde Mecanoo wel een

25 jaar HU - Kasbah in de polder - 69

25 jaar HU - Kasbah in de polder - 68

CHESTERFIELD

In die laatste zinnen kunnen veel docenten en studenten zich al gauw
vinden. Tijdens de bouw zijn ze nog benieuwd. Er worden busreisjes
naar de bouwplaats georganiseerd. Janus Ruighaver, dan docent
bedrijfseconomie, is onder de indruk van de kasbahfilosofie tijdens
zo’n bezoek. Hij geeft les op de Kaatstraat en hij vindt het contrast
enorm. Van een kantoor zonder collegezaal naar een prettig, open en
licht gebouw.
Maar eenmaal gesetteld op de Padualaan, begint ook het gemor.
Docenten en studenten missen een centrale ontmoetingsplaats.
Daarom organiseren docenten elke maand een borrel in een lokaal.
De lokalen in de ‘hangende’ gangen met loopbruggen en balustrades

mensen
geven hun
eigen draai
aan het
gebouw

in de overheersende grijze kleur, geven studenten een ‘bajesgevoel’.
Anderen hebben het idee in een groot vrachtschip te studeren, op
drie dekken met open ruimtes. Daaronder de hutten waar de klas-

In 1996 neemt het aantal studenten af. De FEM heeft ineens 4000

lokalen te vinden zijn. De deuren hebben allemaal een patrijspoort.

vierkante meter meer dan ze kan betalen. Een enorme schadepost.

En dan al die verwarmingsbuizen en leidingen in het zicht: ongezellig

Het kan in de miljoenen lopen, blijkt uit een meerjarenraming. Het col-

en onvriendelijk. Op de studiepleinen, aan het einde van de gangen,

lege van bestuur denkt het probleem op te kunnen lossen door samen

is de akoestiek slecht. Om het gezelliger te maken, staan er al gauw

te werken met de groeiende Faculteit Communicatie en Journalistiek.

meubels van IKEA. Slimme studenten Commerciële Economie sluiten

De gebouwen worden om die reden aan elkaar geschakeld, meldt

een deal met het concern.

Trajectum op 10 oktober van dat jaar.

Zeven jaar na de oplevering transformeert de
ruimte boven de receptie tot personeelsrestaurant
FEMke. De inrichting ervan contrasteert met
de strakke architectuur: Chesterfields, een
donkerhouten bar en tafels geven de ruimte
de uitstraling van een sjieke facultyclub voor
sigarenrokende heren, die met elkaar een goed
gesprek voeren. Janus Ruighaver organiseert in
‘deze prettige ontmoetingsruimte’ bridge- en
klaverjastoernooien. De uitstraling past ook meer
bij het type student dat hier dan studeert: veelal in
pak, das en attachékoffer. Ook de kale, rumoerige,
ongezellige kantine krijgt een facelift. Waar de
kleur aanvankelijk ‘functioneel grijs’ moest blijven,
krijgen muren een kleurtje en alle studiepleinen
een eigen kleur. Harm Noordhof, nauw betrokken
als opdrachtgever, vindt leren fauteuils niet passen
bij dit modernistische gebouw. Francine Houben
daarentegen vindt het een normaal proces dat
mensen hun eigen draai geven aan het gebouw
waarin ze werken.
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de zentuin is
niet toegankelijk
voor publiek
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DOLLE BOEL

Nog even terug naar de plannen van Koolhaas en
Zaaijer om van De Uithof een vrolijke mengelmoes
te maken. Zaaijer voorspelt in een interview in
Trajectum in 2001, dat die ‘eigenzinnige campus’
binnen vijf jaar is gerealiseerd. Zeker nu in de
Cambridgelaan aan het eind van het decennium
het eerste studentencomplex van architect Rudy
Uytenhaak met 1002 studentenkamers door

studenten
gaan
liever
in de
stad uit

studentenhuisvester SSH is opgeleverd en er de
komende jaren nog een aantal complexen bijkomt.
’s Avonds moet er van alles te doen zijn.
Ondanks de vele pogingen van de universiteit om
cultuur naar De Uithof te halen, blijft het een dooie
boel. Het complex aan de Cambridgelaan heeft
alleen een eigen niet-commerciële bar, beheerd
door vrijwilligers.
Maar wanneer de lichten van de faculteiten uitgaan
na de laatste les, heerst er stilte in De Uithof.
Studenten gaan liever in de stad uit.
Zaaijer denkt dat het klimaat in Nederland ‘per
definitie een handicap’ is voor meer gezelligheid in
de voormalige polder. Hij is heel enthousiast over
de binnentuinen van de FEM. ‘Als die in Barcelona
hadden gestaan, was het er al lang een dolle boel.’
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om gezond
te blijven
moet
geïnvesteerd
worden
vormt de westelijke afsluiting van de kasba-zone.
Ook hier komt het daglicht via drie patio’s binnen.

Een kleurtje in
de kantine moet
het gebouw wat
vrolijker maken

Door de kleurtjes op de voorgevel is het een blikvanger voor wie De Uithof vanaf deze kant binnenkomt. Het is een metafoor voor de veelkleurigheid
van de HU-gemeenschap.

REAL
ESTATE

Met het verstrijken van de tijd veranderen opvattingen en onderwijs-

De situatie is helder. Als Hogeschool Utrecht niet

visies en daarmee ook eisen waaraan gebouwen moeten voldoen. Zo

snel handelt, loopt ze een groot financieel risico.

komt het college van bestuur in 2010 met het plan om de facultaire

Om gezond te blijven zijn investeringen nodig in

structuur los te laten en opleidingen meer met elkaar te verbinden.

nieuwbouw, herhuisvesting en communities.

Die verbinding moet zichtbaar zijn in de huisvesting. Een grote opera-

Ontmoeten en verbinden op kleinschalig niveau

tie, waarvoor een real estate manager nodig is. Diane de Kruijf, die in

– in communities waarbij mensen zich geborgen

2010 met deze opdracht aan de slag gaat, ziet bij haar indiensttreding

voelen – is daarbij het nieuwe adagium. De

dat iedereen zich verbergt in de eigen faculteit en kamertjes. De deur

HU moet een netwerkorganisatie worden, de

is vaak ook nog op slot en veel lokalen staan leeg. Dat laatste is on-

huisvesting sluit daarop aan. Alle opleidingen

wenselijk in tijden van bezuinigingen en daarmee gepaarde efficiency.

en diensten die elders in de stad Utrecht zijn

Huisvesting kost de hogeschool op dat moment jaarlijks drie miljoen

gehuisvest, verhuizen op termijn naar De Uithof.

euro meer dan begroot. Daarnaast zijn de gebouwen hoognodig toe

Oudenoord, Nijenoord en het Ooglijdersgasthuis

aan een opknapbeurt. Ze verpauperen. Op Nijenoord, waar studenten

gaan in de verkoop en Bolognalaan 101 op termijn

techniek les krijgen, is het zo erg dat onderdelen vaak al niet meer le-

ook. De zes bestaande faculteiten worden vanaf

verbaar zijn. Daardoor is de lift nogal eens buiten gebruik. Geen pretje

2017 opgeheven en vervangen door 22 instituten

als je negen hoog moet zijn. Alleen HU Amersfoort en Padualaan 97

die allemaal een plek krijgen, verspreid over de

zijn op orde. In het laatste gebouw zit sinds 2008 de Faculteit

verschillende gebouwen. Vijftig procent leegstand

Educatie, ontworpen door architect Ector Hoogstad. Het gebouw

is immers niet langer te verantwoorden.

medewerker en student beschikbaar. Medewerkers
krijgen 30 centimeter plank tot hun beschikking.
Daarnaast omarmt de HU het nieuwe werken,
inclusief flexwerken. En het moet duurzamer. Maar
voor het zover is, verhuizen alle studenten en
medewerkers naar tijdelijke locaties in De Uithof en
naar lege kantoorpanden in Rijnsweerd. Soms voor
wel twee jaar.
Heidelberglaan 7 wordt als eerste onder handen
genomen. De beoogde transparantie is terug te
zien in veel glas: van de vloer tot aan het plafond,
liefst over de volle breedte van klaslokalen en
projectruimtes. Wie het gebouw binnenstapt via
de Heidelberglaan kan een ruime ‘straat’ doorlopen tot aan de Cambridgelaan. Bij de oplevering

'kasbah in de polder' is
na vijftien jaar
hard toe aan
een opknapbeurt

in 2015 nemen instituten met opleidingen binnen
de gezondheidszorg en Life Science and Chemistry
hun intrek.
Op de instituutspleinen zitten flexwerkende docenten en studenten door elkaar. Wie in stilte wil werken, moet op zoek naar een werkplek. Ook nieuw:
de gescheiden afvalinzameling, voor papier, gft en
ander afval. ‘Eigen’ afvalbakken zijn verdwenen.
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In het nieuwe concept is er minder oppervlakte per

Studenten van studieverenigingen Paramedus en Uranymus runnen in
het gebouw hun eigen Sciencecafé Het7de. Vanaf vier uur ’s middags
gaat de biertap open. Kantines zijn passé. In lunchtijd haal je je broodje bij de inpandige vestiging van de Spar University.
Maar door al die transparantie voelen studenten zich soms letterlijk in
hun hemd gezet. Bij sommige lokalen hangen studenten en docenten
al gauw vellen papier aan de ramen. Ze hebben behoefte aan een
beetje privacy. Studenten Fysiotherapie willen niet door iedereen bekeken kunnen worden. De ramen krijgen al snel witte folie opgeplakt.
Docenten missen een eigen ruimte en collegiaal overleg. Gevolg is dat
ze vooral thuis werken en alleen komen wanneer ze lesgeven.
Dat het flexwerken en de daarmee beoogde efficiency-operatie enige
aanpassing behoeft, blijkt al snel uit een belevingsonderzoek in 2016.
Daar komt uit naar voren dat medewerkers en studenten niet samen
in eenzelfde ruimte willen werken. Medewerkers in dit gebouw krijgen
hierna hun eigen zone, niet toegankelijk voor studenten.
‘Kasbah in de polder’ is vijftien jaar na oplevering hard toe aan een
opknapbeurt. Op Heidelberglaan 7 is het mogelijk om een geheel
nieuwe binnenkant te realiseren. Voor Padualaan 101 ligt het ingewikkelder door de structuur van het gebouw waar niets aan veranderd
kan worden. Zo zijn er geen flexibele wanden, dat maakt renovatie en
herinrichting lastig. Toch proberen de architecten ook hier meer openheid te creëren. De economische studies verhuizen en in 101 worden
de Social Work-opleidingen en een aantal ondersteunende diensten
gehuisvest. De media, ict en economie-opleidingen krijgen een nieuw

gebouw op Heidelberglaan 15, een voormalige parkeerplaats tegenover het bestuursgebouw van de universiteit. Het gebouw vormt het
oostelijke sluitstuk van de kasba-strook. Een ontwerp van het Deense
bureau Schmidt Hammer Lassen Architects, dat met BESIX en
Luchtfoto De
Uithof 1999
Fotodienst HUA,
85413 / collectie
Het Utrechts
Archief

Strukton Worksphere het consortium SPARK vormt.
Elk gebouw z’n eigen karakter is het uitgangspunt. Wel herkenbaar
als van de HU, maar met elk een eigen sfeer. In elk gebouw beheert
een studievereniging een café aan de straatkant. Medewerkers en
studenten kunnen kiezen uit een groot assortiment lunch- en avond-
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elk gebouw
z’n eigen
karakter
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Luxe broodjes,
pasta's en verse
fruitshakes in de
foodcourts

gerechten. De wereldkeuken doet zijn intrede: Italiaans op nummer
15, Aziatisch en hamburgers op 101. Op de stoep aan de voorzijde de
hippe foodtrucks van Broodje Ben of biologische patat. Ze vallen in de
smaak, de luxe broodjes, pasta’s en verse fruitshakes.
Dat was 11 oktober 1995 anders. Toen namen we bijna allemaal nog
boterhammen in een zakje of broodtrommeltje mee. We kochten een
kopje soep voor 50 cent, een tosti of kroketje op donderdag. En laten
we vooral die gezellige kantinedame niet vergeten. Die had altijd tijd
voor een praatje of luisterend oor.
De Uithof wordt in 2019 officieel omgedoopt tot Utrecht Science
Park. Zaaijer is nog steeds betrokken bij de campusontwikkeling.
Met de nieuwbouw op Heidelberglaan 15 is de
Kasbahstrook
voltooid

Enthousiast is hij over de manier waarop Hogeschool Utrecht de
kasbahzone heeft ingericht. De levendigheid, de foodcourts, de
verbinding tussen de gebouwen. Ook is hij nog steeds enthousiast
over Padualaan 101. ‘Het was een grensverleggend gebouw. De
hangende dozen aan de voorkant, dat was nog nooit vertoond en
dat voor een onderwijsgebouw. Het heeft tegenwoordig, met alle
veranderingen door de jaren heen, nog veel aanzien.'

De mooiste
tijd...
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Thijs
Eerens

Thijs begon in
2001 met de
studie Industriële
Automatiseringstechniek, geeft
nu les op Avans
Hogeschool in
Breda en heeft
een eigen bedrijf
(Games-XL.com)

‘Als het echt fout ging,
eindigde de avond in de
Get Down of de Woo’

‘Tijdens de UIT-week in 2001 werd ik gevolgd door
een journalist van Trajectum. Iedere dag belde hij
me op en deed ik verslag van onze activiteiten: van
een ‘sangria-race’ tot het beklimmen van de Dom
en een schuimparty. Wat was ik jong, naïef
en laconiek. Zo had ik het over een bekende dj,
‘dj Chester ofzo’. Het zou ook kunnen dat de

huisgenoot op 11 september 2001 door de kamer

journalist mijn antwoorden wat meer sjeu gegeven

stuiterde. De Twin Towers waren ingestort! Ieder-

tjes. Zoals handjeklap, waarbij je de handen kruist

heeft. Verder noemde ik Lotte, die de hele week bij

een heeft het hier morgen op school over, dacht ik.

en vervolgens op tafel slaat. De buren waren niet

technische beurzen destijds alleen voor gratis

mij logeerde. ‘Bloeit er iets moois op tussen jullie?’,

Nee hoor, de andere eerstejaars keken Spongebob

zo blij met die knallende tafels, wij vermaakten ons

stickers en pennen. Nu gaan studenten uit interes-

vroeg de journalist. Nou, ik spreek Lotte nog steeds.

Squarepants of hadden het over techniek. Die

goed. Als het echt fout ging, eindigde de avond in

se. En kiezen ze relevante bijbaantjes. Er ligt ook

We werken beiden op een hogeschool. Maar meer

maatschappelijke betrokkenheid miste ik. Nu moet

de Get Down of de Woolloomooloo. Daar wist je de

meer druk op ze, denk ik. Tijdens mijn eerste jaar

dan vrienden zijn we niet geworden.

ik erbij zeggen dat ik al een mbo-studie achter de

volgende dag niet veel meer van. Maar ’s ochtends

had ik via een website geregeld dat ik vijf gratis

rug had, waardoor ik wat ouder was. Maar toch.

zat ik altijd weer braaf in de les.

sms’jes per dag kon versturen. Dat was genoeg. Er
was geen fear of missing out. Als je er was, was je

Vooral buiten de studie om sloot ik vriendschappen. Ik was wat breder geïnteresseerd dan mijn

Al meteen in het eerste jaar ging ik veel op stap.

Ik heb het idee dat studenten van nu wat serieuzer

er. Zo niet, dan wist je niet dat het feestje plaatsge-

studiegenoten. Ik weet nog dat mijn toenmalige

Eerst aten we bij iemand en deden we drankspelle-

zijn. Dat merk ik sinds ik zelf lesgeef. Wij bezochten

vonden had.’

‘Op de middelbare school wist ik niet goed wat ik
wilde. Net voor het eind van de inschrijfperiode heb
ik een lijstje gemaakt van vakken die ik interessant
vond: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en
maatschappijleer. Daarnaast vond ik het computerSander begon in
2002 aan Ruimtelijke Ordening
en Planologie, is
nu verkeerskundige, planoloog,
jurist en promovendus

spel Sim City leuk, waarmee je steden kon bouwen.
De combinatie van dat alles vond ik terug in de
studie Ruimtelijke Ordening en Planologie. Open
dagen heb ik niet bezocht. Ach, dacht ik, ik begin
gewoon. Dan zien we wel.
Een goede keuze, merkte ik de eerste weken
al. Ruimtelijke Ordening en Planologie was
kleinschalig: we waren met zo’n zestig studenten,
verdeeld over twee klassen. Docenten kenden je
bij je naam en er was dynamiek en discussie. We
moesten veel praktische opdrachten doen, zoals
een verkeersplan schrijven. De opleiding was
persoonlijk. Je was geen nummer, zoals vaak het
geval is bij grotere studies.
Op kamers ben ik nooit gegaan. Of ik daar ooit spijt
van heb gehad? Allesbehalve. In mijn eerste jaar
was ik te jong, ik was pas 16 jaar. Bovendien was de
afstand tot de HU prima te doen vanaf Mijdrecht.
Als we de kroeg ingingen, kon ik bij vrienden slapen

‘Ik heb er nooit spijt
van gehad dat ik niet
op kamers ben gegaan’

die op kamers woonden. Al snel hadden we een
vriendengroep gevormd. Op donderdagen gingen
we vaak op stap. Binnenkomen was zelden een
probleem. Stond ik daar als 16-jarige tussen de
twintigers. Best gek, achteraf. Toch heb ik nooit het
gevoel gehad dat ik veel jonger was. Iedereen liet
elkaar in zijn waarde.’
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Sander van
Barneveld

Van expert
naar jongleur
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Bij een hogeschool horen docenten. Zij zijn
de vaste waarden in het hoger onderwijs.
Maar hun rol is veranderd. Pure vakdeskundigen die alleen kennis overdragen
redden het niet meer. In een vernieuwend
onderwijssysteem zijn docenten tegenwoordig naast vakspecialist ook organisator, co-creator en coach. De een vindt dat
een goede ontwikkeling, de ander verlangt
terug naar vroegere tijden. Over trends,
twijfels en de generatie-snel-afgeleid.

de student van
tegenwoordig wil
iets anders dan
de leerling van
vroeger

Arno Wilkens (1984) werkt
sinds 2010 bij de HU als docent
bij Communication & Multimedia Design en als coördinator bij
Creatieve Industrie. Hij maakt
graag een verschil in de levens
van studenten en wil hen verder
helpen in hun ontwikkeling. Hij
geniet ervan als bij studenten
"kwartjes vallen". Mooi vindt
hij het, wanneer studenten naar
hem toekomen om hem te bedanken, soms ook jaren later. De HU
is voor hem een omgeving waarin
hij als entrepreneur gebruik
maakt van de vele kansen die er
altijd zijn, want er kan heel veel.

Januari 2020: in een zaaltje van de Werkspoorkathedraal aan het
Amsterdam-Rijnkanaal vertelt docent Arno Wilkens met geconcentreerde blik over zijn visie op het onderwijs. Hij is op dat moment
finalist voor de verkiezing van Docent van het Jaar. Later die middag
zal de jury hem uitkiezen tot winnaar. Wilkens toont zich in zijn presentatie betrokken en vol energie. Hij toont zich ook een consequent
voorstander van vernieuwing in het onderwijs. De coördinator en
docent Creatieve Industrie stipt twee dingen aan die anders kunnen
op de HU: het klaslokaal en de tentamens. ‘Want als studenten aan
het werk gaan, zitten ze ook niet in zo’n lokaal en doen ze geen
tentamens meer.'
Om daarna het concept van ‘De Hele Taakbenadering’ uit de doeken
te doen. Veel werken in teams, in de praktijk, inderdaad zonder
klaslokalen en klassieke tentamens. ‘Het geeft studenten energie’,
merkt Wilkens, ‘heel veel energie.'
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D

e weg naar vernieuwing en naar andere rollen voor de docent lijken anno 2020 definitief
ingeslagen. Een weg geplaveid met woorden
als digitalisering, controlezucht, masterplicht,
lectoraten en leerteams. Sommige docenten
worstelen met innovaties en andere rollen.
Ze voelen de generatiekloof en hun eigen twijfels over de
ingeslagen weg. Anderen omarmen de route naar coaching,
teams en verdere vernieuwingen.
Maar uiteindelijk lijken energie, enthousiasme en betrokkenheid veel bepalender voor de vraag wat echt goede docenten
zijn.

Die onderwijsvernieuwing, die ombuiging naar andere manieren van
werken, lijkt hem moeiteloos af te gaan. Maar dat ogenschijnlijke
gemak geldt natuurlijk niet voor iedereen. Logisch, want er is veel
veranderd voor de hogeschooldocent in die 25 jaar.
Een van die wijzigingen: de docent neemt vaker de rol van coach
op zich. Niet langer volstaat het overbrengen van alleen kennis aan
studenten, die andere rol hoort er ook bij. En daar valt wat voor te
zeggen. We weten immers ondertussen meer over hoe studenten

Joost Ansems (1957) werkt
sinds 1987 bij de HU onder meer
als docent, honourscoördinator
en afstudeerbegeleider. Houdt
van zijn vak, omdat hij graag
kennis, inzicht en enthousiasme
overbrengt en studenten ziet
groeien. Ontmoet binnen de HU
veel bijzondere mensen die voor
een goed leerklimaat kunnen
zorgen.

leren. Hoe kennis beklijft. En de student van tegenwoordig wil ook

vakken. Daarnaast hadden de verschillende opleidingen binnen de

iets anders dan de leerling van vroeger. Het is de generatie-snel-af-

hogeschool een grote mate van eigenheid. Docenten waren vakinhou-

geleid, verbaal vaardig en met de durf om eisen te stellen. Daarnaast

delijke deskundigen die autonoom bepaalden hoe en wat ze doceer-

verwacht de praktijk iets van een afgestudeerde hbo’er: dat het een
kritische, zelfstandig werkende professional is.
En dus kan de docent niet alleen maar voor de klas staan en zaken
uitleggen. Hij of zij moet zich tussen studenten bewegen en ze als
een coach begeleiden. Daar hoort ook bij dat ze in teams werken. Met
collega’s zijn ze samen verantwoordelijk voor resultaten. Niet langer
kunnen ze vrij solistisch in één bepaald vak lesgeven. Sterker nog:
soms lijkt lesgeven niet eens meer het uitgangspunt.
Ter relativering: ook in 1995 – aan de wieg van Hogeschool Utrecht
- zien sommige docenten zich al als een soort coach. Maar dan wel
eentje die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. En hoe deze
specialist zijn kennis overdraagt, bepaalt hij zelf. Zo ervaart Joost
Ansems (63) het dan ook: ‘In de begintijd van de hogeschool had je
enorme didactische vrijheid’, vertelt de docent aan het Instituut voor
Arbeid en Organisatie. ‘Er was weinig vastgelegd over hoe vakken
gegeven moesten worden en wat studenten precies moesten leren.
Er waren daardoor grote verschillen tussen docenten onderling en

Paul Go (1960) werkt sinds
1990 bij de HU. Na zijn studie
aan het conservatorium werkte hij bij Mediatechnologie en
Social Work met studenten aan
de emotionele impact van muziek
en geluid op mensen. Daarnaast
is hij trainer en coach Onderwijs
Uitvoeren bij het huidige HU
Teaching & Learning Network. In
het contact met studenten hanteert hij in gelijke verhouding drie
richtlijnen als docent: Hou van je
student, respecteer het persoonlijke en professionele leerproces
en als laatste, geen genade. En
als coach: Als de werkelijke vraag
gevonden is, is er alle tijd.

den. De een was daardoor veel praktijkgerichter dan de ander.’
Ansems kent de hogeschool. Hij loopt er al lange tijd rond, zit jarenlang in de Hogeschoolraad en is veelvuldig finalist bij de verkiezing
voor Docent van het Jaar.
Collega-docent Paul Go (60) wint die verkiezing in 2011 als docent bij
de Faculteit Natuur & Techniek. Ook hij kent de HU goed, mede omdat
hij op uiteenlopende faculteiten heeft lesgegeven. In 1990 begint hij
als docent muziek bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening: ‘Vroeger ging het voor tachtig procent om je specialisme en
voor twintig procent om je didactische vaardigheden’, zo blikt hij terug. ‘Je was bijvoorbeeld een wiskundige die lesgaf op de hogeschool.
En ik was musicus, maar wel eentje met een lesbevoegdheid, want ik
wilde het onderwijs in na mijn studie.’
Ook Go ziet de grote vrijheid aan de HU in de begintijd ‘Ik was als docent altijd dé expert, ik mocht alles zelf bepalen. Natuurlijk probeerde
ik professioneel de lesstof te selecteren en studenten te beoordelen.
Maar ik werd erkend in mijn handelen als expert. Inhoudelijk hoefde
ik geen verantwoording af te leggen’, zegt hij.
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generatie-snel-afgeleid
is verbaal vaardig en
stelt eisen

Het lijkt op vrijheid-blijheid voor docenten én opleidingen die eerste
tien jaar van de HU. Maar in het tweede decennium is het gedaan met
die vrijheid. De hbo-fraude in 2001 en de examenfraude bij
Hogeschool InHolland in 2010 (zie ook het eerste hoofdstuk) maken
dat schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs jarenlang veel nadruk leggen op controleerbaarheid, standaardisatie en verzakelijking.
Docenten ervaren hierdoor steeds meer regels en grenzen. ‘Het hele
onderwijs schoot in de stress’, zegt Joost Ansems. ‘En stress is nooit
een goede voedingsbodem voor belangrijke zaken als ondernemerschap en creativiteit bij docenten.’ Docenten die gewend zijn alles zelf
te bepalen, krijgen te maken met zaken als leerdoelen en toetscriteria.
Ze worden ineens onderdeel van een module in plaats van
onafhankelijk.
‘Dat er uiteindelijk regels en beoordelingscriteria zijn gekomen, daar
zit iets goeds in’, constateert Go. ‘Voorheen kon een student bij de

de docent was dé
expert, mocht alles
zelf bepalen

Marijke Hezemans (1964)
werkt sinds 1998 bij de HU als
docent en MT-lid Expertisecentrum Docent HBO. Het leukste
en meest bijzondere aan haar
baan is het samenwerken in een
docententeam. Het betekent voor
haar dat je taken kan verdelen,
elkaar dingen kunt vragen en
elkaar kan steunen. Daardoor
is het voor haar mogelijk om
zichzelf als docent te blijven ontwikkelen. Binnen de hogeschool
krijgt ze ruimte om zich professioneel te ontwikkelen.

ene docent een zes halen, waar de andere docent misschien de
prestatie met een vier zou beoordelen.’
Nu behandelen docenten dezelfde stof en ze toetsen op basis van
vastgestelde criteria. Dat biedt meer garantie voor kwaliteit voor
studenten, constateert Go, ‘en dat is alleen maar goed.’
Al zorgt het volgens hem er ook voor dat er minder maatwerk
mogelijk is. ‘Voorheen behandelde en beoordeelde ik de ene
student anders dan de andere, op basis van mijn expertise en de
persoonlijkheid en capaciteiten van de student. Ik probeerde het
maximale eruit te halen en daardoor was de ene zeven soms meer
waard dan de andere. Dat is nu niet meer mogelijk.’
Ook docent en hbo-auditor Marijke Hezemans (56) weet dat de kwaliteit van de toetsing bij een aantal opleidingen beneden de maat was
en dat regels en criteria hard nodig waren. Ze is nu lid van het managementteam van het Expertisecentrum Docent HBO. Het centrum
richt zich op de professionalisering van HU-docenten. Hezemans
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NAAR REGELS,
PROCEDURES
EN SYSTEMEN

refereert aan het project ‘Van cijfer tot diploma’ uit 2011 waarin de HU

pakken, waar het management al veel eerder had moeten ingrijpen.

procedures, regelgeving en systemen in het leven roept om uiteinde-

De examencommissie zit daardoor ook in een spagaat en dat maakt

lijk de waarde van diploma’s te kunnen garanderen.

dan de werkverhoudingen binnen de faculteit gespannen.’

Maar het zorgt ook voor kopzorgen bij docenten: het beleid, de proce-

Haar overstap naar het middelbaar onderwijs dicht Rundervoort deels

dures en instanties als een examencommissie die de betrouwbaarheid

toe aan de toenemende regeldruk, administratie en verantwoording:

van cijfers en diploma’s moet controleren. Ze moeten vanaf 2010

‘Het werd voor mij veel te zakelijk. Dat ging ten koste van mijn passie.

steeds meer verantwoording afleggen voor zaken als de lesstof en

Al die precieze regels waar je aan moet voldoen en het is allemaal

vooral de toetsing. Wijken ze af van wat ze vooraf hebben vastgelegd

zo onpersoonlijk geworden. De relatie met de student is in mijn ogen

in de studentenhandleiding, dan kunnen studenten bezwaar maken

daar kapotgemaakt.’

bij de examencommissie. Bij docenten van diverse opleidingen zit

Manon Rundervoort (1972)
werkte ruim negen jaar op de HU
en is nu werkzaam als docent
Nederlands op het Farel College in Amersfoort. Ze vindt het
docentenvak bijzonder omdat je
leerlingen/studenten tot nieuwe inzichten kunt laten komen,
maar die krijgt zij ook door hen.

de angst voor de examencommissie er flink in. Vooral als studenten
geregeld in het gelijk worden gesteld.

INNOVEREN
MAAR!

Naast de aangescherpte regels en criteria zien docenten ook allerlei onderwijsinnovaties op zich af komen. Vanaf 2010 wordt het

Manon Rundervoort (48) is van 2008 tot 2017 docent op de Faculteit

leerwegonafhankelijk toetsen ingevoerd. Hierbij is het niet relevant

Communicatie en Journalistiek. Ze herkent die angst van docenten

hoe en waar een student de kennis of vaardigheden vergaart. Ook

voor de examencommissie: ‘Studenten krijgen in die periode steeds

blended learning neemt een vlucht, een mix van face-to-face leren,

meer het gevoel dat ze bepaalde rechten hebben en dat de docent

leren op de werkplek en online leren.

daaraan moet voldoen. Zodra een student ontevreden is over een

Een andere onderwijsinnovatie is het gepersonaliseerd onderwijs,

les, deadline of cijfer, is de gang naar de examencommissie gauw

waarbij de studenten hun eigen weg kiezen om zelf gestelde

gemaakt. Het beleid binnen de opleiding lijkt erop gericht om

leerdoelen te halen. Bij een aantal opleidingen binnen de HU, zoals

studenten te 'servicen'. Anderzijds blijkt de examencommissie soms

bij Pedagogiek en Verpleegkunde, is de aanpak al geruime tijd

een instrument te zijn om niet-functionerende docenten aan te

gemeengoed. Andere opleidingen maken mondjesmaat stappen.
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Oud Studium
Generalecoördinator
Rienk Wielinga
organiseert
bijeenkomsten
met studenten

stuurders en soms zelfs studenten. Ansems meent dat het komt omdat veel onderwijsinnovaties van bovenaf worden opgelegd. Terwijl je
dus dit soort zaken juist niet van bovenaf kunt regelen. ‘Ga dus ook
niet als HU vernieuwing opleggen’, waarschuwt hij. ‘Dat levert alleen
maar discussie op en dat gebeurt nu ook met gepersonaliseerd leren.’
Ook ziet hij inhoudelijke bezwaren: ‘Uitleggen doen we als docent niet
meer. Maar vraag aan studenten voor welke docenten ze het meeste
respect hebben: een coach van het leerproces of iemand die ver boven de stof en midden in de actualiteit van de praktijkontwikkelingen
staat? Bovendien kan een coach met weinig vakkennis de kwaliteit
van gemaakt werk niet goed beoordelen.’

Go gaat geregeld het gesprek aan met collega’s over de inhoud van
het vak van docent. Dus ook over de overgang van docent naar
coach. Voor hem begint dat met de erkenning dat de expertise als
docent niet meer centraal staat. ‘Het gaat om je vaardigheden als
coach en begeleider van leerprocessen. Dat is lastig, want je positie
als docent was voorheen grotendeels gebaseerd op je kennis van een
vak. Docenten worstelen ermee, dat ze geen wiskundige meer zijn die
lesgeven, maar coaches die studenten begeleiden bij hun leerproces.

Een ander geluid komt van Luuk van Loon (41), sinds 2013 docent aan

Luuk van Loon (1979) werkzaam sinds 2013 bij de HU als
docent aan de Lerarenopleiding
Engels. Hij vindt het geweldig om
onderdeel te mogen zijn van het
leerproces van studenten. De wil
en drive van dichtbij mee te mogen maken en soms zelf te mogen
en kunnen aanwakkeren. De kers
op de taart is om op het einde van
de opleiding een klein beetje mee
te mogen vieren met het halen
van hun diploma's. Hij vindt de
HU een fijne werkgever, omdat
er ontzettend veel mogelijkheden
zijn om je te ontwikkelen.

de Lerarenopleiding. ‘Kennis is vrij toegankelijk’, zegt hij, ‘respect krijg
je alleen als je het geeft, dat staat voor mij buiten kijf. Ik behandel
daarom vanaf dag één alle studenten als professionals.’
‘Maar wat doe je als studenten niet goed kunnen lezen, of zich niet
goed voorbereiden? Dan sta je coachend met lege handen’, meent
Ansems. Om vervolgens tot de nuance te komen: ‘Het is nooit zwartwit, ook niet in dit geval. We hebben een mengvorm van traditioneel
en gepersonaliseerd onderwijs nodig. Beschouw een docent als een
jongleur met ballen. Hij doet allemaal verschillende trucjes met de
ballen. De trucjes zijn de vorm, de didactiek in het onderwijs. De
ballen zijn de inhoud, die verandert niet.’

We hadden altijd het Model Didactische Analyse van Van Gelder dat
ervan uitgaat dat alles staat en valt met lesvoorbereiding. Maar je
taak is niet meer alleen om een goede les te geven. Impact veroorzaken, op de student en zijn leerproces, dat is leidend geworden.’
Marijke Hezemans van het Expertisecentrum Docent HBO benadrukt
dat docenten in die nieuwe rol vooral didactisch meer in huis moeten
hebben. Dat is Go met haar eens: ‘Sommige docenten denken hier
te lichtvaardig over. Het draait niet meer om het verhaal dat je te
vertellen hebt, maar om mensen te laten groeien. Als docent moet
ik verstand hebben van het menselijk brein om ervoor te zorgen dat
de opgedane kennis uiteindelijk in het langetermijngeheugen van
studenten belandt. Daarvoor ga je als docent ook andere werkvormen

In de zeven jaar dat Van Loon verbonden is aan de HU heeft hij drie

gebruiken. Zo geef ik studenten een paar minuten de ruimte om de

onderwijsveranderingen meegemaakt. Dat is veel en maakt het voor

informatie te verwerken, bijvoorbeeld door ze een samenvatting te

docenten lastig om hierin steeds weer mee te gaan, meent hij. En

laten schrijven nadat een onderwerp is besproken. In de les vertraag

zijn collega-docenten met een relatief hoge leeftijd hebben nog veel

je, maar je erkent het leerproces van de student en dat proces krijgt

meer zien veranderen. ‘Maar vooral de overgang van frontale docent,

dan meer diepgang. Ik denk dat de hogeschool te weinig onderkent

iemand die voor de klas staat en lesgeeft, naar een coach die zich

dat veel docenten vooral didactisch tekortschieten om daadwerkelijk

tussen de studenten beweegt, is ingrijpend voor docenten.’

een goede coach te zijn.’
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De innovaties zorgen nogal eens voor onmin tussen docenten, be-

veel
docenten
schieten
vooral
didactisch
tekort
om een
goede
coach
te zijn

MODERNE DOCENT

...Heeft op alles een antwoord.
...Maakt geen multiple choice
tentamens, waar alle antwoorden
op elkaar lijken.
...Zal nooit ‘ook een goede morgen’,
roepen als je met het zweet op je
rug tien minuten te laat komt.

. . . Is vooral zichzelf.
. . . Ruikt naar pepermuntjes, praat
dichterlijk, behandelt de moeilijkste
formules op een klokhuis-fähige
manier.
. . . Zet motiverende teksten als:
‘Ga zo door’ en ‘Interessant’ op je
nagekeken verslag.

. . . Weet dat Hyves een vriendensite
is en geen enge ziekte.
. . . Begrijpt het als je na de vakantie
niet helemaal bij de les bent.
. . . Begrijpt dit ook op een vrijdag- of
maandagochtend.

DE VERPLICHTE
MASTER EN HET
ONDERZOEKEND
VERMOGEN…

Daarmee komen we op een ander belangrijk thema van de laatste
pakweg tien jaar: de verplichte mastertitel. Al vanaf 2008 stimuleert
de rijksoverheid dat hbo-docenten minimaal academisch zijn geschoold. Academici voor de klas zou de kwaliteit van het onderwijs
vergroten, is de gedachte. In 2011 stelt staatssecretaris Halbe Zijlstra
van Onderwijs dat in 2020 alle hbo-docenten een mastertitel moeten
hebben. Een jaar later spreekt de HU de ambitie uit dat al in 2016 te
realiseren. Dat blijkt te ambitieus maar zet wel van alles in beweging.

...Herinner je je later nog steeds
...Spreekt de waarheid.
...Is ook na de les nog interessant.
...Houdt van goede muziek etc. etc.

Een groot deel van de docenten haalt een mastertitel, de HU faciliteert dat. Maar er vertrekken ook veel docenten. Een substantieel
deel van de vertrekkers is afkomstig uit de beroepspraktijk. Zo ook

. . . Wordt niet boos wanneer je je opdracht niet maakt, is niet je buurman
of vader, zegt vriendelijk gedag als
je door de gangen struint, luistert altijd, heeft een prachtig handschrift
. . . Draagt geen geitenwollen sok.

Technische Bedrijfskunde-docent Martin van Haastrecht, die in 2015
moet vertrekken omdat hij geen mastertitel heeft. Van Haastrecht
werkt 25 jaar in het bedrijfsleven voor hij in 2012 als docent aan de
slag gaat bij de HU. Hij is al gauw een door studenten gewaardeerde
en populaire docent en wordt in 2014 genomineerd voor Docent van

. . . Spuit deodorant.
. . . Maakt af en toe een grapje.
. . . Hoeft geen regels uit te leggen.
. . . Heeft sowieso niet zo heel veel
met regels.

het Jaar. Maar als hij in 2015 zijn MBA-studie nog niet heeft afgerond
- en dus geen mastertitel op zak heeft - krijgt hij geen contractverlenging. Van Haastrecht vertrekt naar de Hogeschool Rotterdam
en wordt daar in 2018 verkozen tot Docent van het Jaar, nog altijd

Dat is nogal een lijst, hè?
Daarom hiernaast een alfabetisch
spiekbriefje voor een gegarandeerd
ideaal doceerklimaat.

zonder mastertitel.
Hezemans van het expertisecentrum ziet de mastertitel als een eerste

Door Jasmijn Masius

Pagina uit een
editie van
Trajectum in
aanloop naar de
Docent van het
Jaar verkiezing
2013

Finale bi
jwonen
?
Meld je
aan via:
www.t
rajectum
.hu.nl

12
NR12.indd 12

DOCENT VAN HET JAAR

maatstaf voor kwaliteit. Nog beter is het volgens haar wanneer
docenten de master Docent HBO zouden halen. Een paar opleidingen
binnen de Faculteit Educatie nemen hiertoe initiatieven, maar slagen
niet in deze missie. Ook Paul Go staat achter het principe dat docenten in het hbo een stapje hoger zijn opgeleid dan de studenten. ‘Maar
het zou beter zijn als docenten een master in begeleidingskunde
halen.’

3/4/09 1:36:21 PM
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De ideale docent…

‘Het is zonde dat diploma’s bepalen of iemand kundig genoeg is of

Ineke Edes (1965) werkt sinds
2004 bij de HU als docent (coach)
bij deeltijdopleiding Pedagogiek
vanuit een ecologisch perspectief
en bij het HU Teaching & Learning Network.
Vindt in het werk het contact met
de studenten, vooral in leerteams
leuk. Heeft vanaf 2007 de mogelijkheid te werken volgens het
opleidingsconcept Levend Leren.

niet’, zegt docent Ineke Edes (55), coach aan de opleiding Pedagogiek.
‘Er zijn mensen die uit de praktijk komen en misschien niet het juiste

Toch zien veel docenten de opkomst van de lectoraten met lede ogen

diploma hebben, maar keien van docenten zijn. Het is niet nodig om

aan. Ze merken dat het onderzoek invloed heeft op de dagelijkse les-

dat soort mensen te frustreren door ze te verplichten een master te

praktijk. Zo moeten studenten hun bronnen ineens gaan weergeven

halen.’

volgens de zogeheten APA-norm, terwijl er voorheen nauwelijks eisen

‘De norm van honderd procent mastertitels binnen de HU is voor het

werden gesteld aan literatuurlijsten. Ook lijkt de rol van de docent

Expertisecentrum Docent HBO geen noodzaak als er in een onder-

hierdoor minder centraal te komen staan binnen de hogeschool. Aan

wijsteam wordt gewerkt’, zegt Marijke Hezemans. ‘Zolang binnen dat

de andere kant: tientallen docenten gaan meedoen aan onderzoeken.

team alle vaardigheden en competenties maar zijn gewaarborgd.’

Dat wordt van hogerhand ook gestimuleerd: lectoraten horen er nu
eenmaal bij, want bij hoger onderwijs hoort onderzoek.

Toch hebben in 2020 op een paar uitzonderingen na alle docenten
een mastertitel.
En dan wordt er nog een stap gezet die uiteindelijk moet bijdragen

DE COACHBARE
STUDENT?

Onderwijsinnovaties en technologische innovaties zoals smartphones, apps en dergelijke hebben invloed op het werk van docenten.

aan vernieuwing. In 2000 wordt het eerste lectoraat van de HU

Welke invloed hebben studenten eigenlijk op dat werk? Of zijn die

opgericht. Sindsdien neemt onderzoek langzaam maar zeker een

een constante? ‘Zeker niet’, zegt Joost Ansems. ‘De laatste jaren is er

steeds prominentere plek in op de hogeschool (zie het hoofdstuk over

wel degelijk wat veranderd. Studenten zijn minder geconcentreerd en

onderzoek). Er zijn inmiddels zo’n vijftig lectoren actief, ondersteund

werken bij voorkeur kortcyclisch. Daarnaast zijn ze meer gericht op

door onder meer enkele tientallen docent-onderzoekers. Verschillen-

instant bevrediging. Daar moet je wat mee als docent.’

de docenten zien de komst van lectoraten als een kans om onderzoek
aan hun werk toe te voegen. Hezemans noemt de lectoraten een

‘Ik ben al een tijd bezig met gepersonaliseerd onderwijs en coaching

verruiming en een verdieping voor de hogeschool: ‘Via de lectoraten

maar een paar jaar geleden ervoer ik ineens een hiaat in mijn contact

werken we aan het leveren van professionals met onderzoekend ver-

met studenten’, bekent Paul Go. ‘Ik merkte dat ze in de verkeerde

mogen.’ Oftewel: al dat onderzoek moet ook zijn doorwerking hebben

stand staan. Ik kan een coach zijn, maar studenten moeten zich ook

naar het onderwijs.

laten coachen. Daarvoor moet je je kwetsbaar en open opstellen.

25 jaar HU - Van expert naar jongleur - 105

25 jaar HU - Van expert naar jongleur - 104

laat docenten
een mastertitel
Docent HBO
halen
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Veel studenten hebben een houding van: ik kan het al, oefenen is niet
nodig. dat heeft deze generatie misschien ook meer van huis uit meegekregen. Vervolgens zijn er sociale media om te laten weten dat het
goed met je gaat. Hun kwetsbaarheid kunnen ze niet bespreekbaar
maken. Ik moest ze in een andere stand krijgen. Hun houding moest
veranderen - terwijl je ze als persoon wel erkent in hun bestaan. Dus
was ik degene die het eerst moest veranderen.’
Zo legt Go de bal bij zichzelf neer: de docent moet veranderen. Maar
bij die student van nu is ook het nodige verandert. Ansems noemt
nog een paar dingen: ‘De leesvaardigheid is verminderd, ze zijn weinig
bezig met de actualiteit van de dag en krijgen naar mijn idee een
steeds beperkter wereldbeeld. Aan de andere kant zijn studenten zo
ontzettend druk naast de studie een baantje, sporten, noem maar op.

Docenten hebben gemiddeld
twee uur per jaar
per student voor
coaching

En ze hebben hoge verwachtingen van zichzelf, vaak opgelegd door
hun ouders.’
Van Loon bevestigt dat de druk op studenten hoog is. Hij verbaast
zich over de sociale druk die studenten zichzelf en elkaar opleggen.
Ze hebben binnen vriendengroepen meer verplichtingen dan hij had
tijdens zijn studietijd. ‘Het lijkt of ze nergens weg mogen blijven, last
hebben van FOMO (fear of missing out – red.). Het komt misschien
ook door het perfecte leven dat ze willen uitstralen via sociale media.’
Daarnaast ziet Van Loon de druk van de hoge en soms te hoge
verwachtingen van familie, vooral ouders. Het komt daardoor voor
dat studenten tegen hun ouders liegen over hun studiepunten. ‘Dat is
toch verschrikkelijk. En het gebeurt soms dat ouders mij benaderen
over de prestaties van hun kind. Dat was in mijn studietijd volkomen
ondenkbaar.’
Go probeert om als coachende docent iets in gang te zetten bij de studenten. ‘Kijk, als het om studiepunten gaat heb je meteen aandacht’,
constateert hij. ‘Maar de focus moet op het eigen ontwikkelproces. Op
het bespreekbaar maken van ongemakkelijke situaties in de praktijk.
Het kost me een paar bijeenkomsten om ze te laten ontdekken wat
vertragen is. En dat je kwetsbaarheid uiten de sleutel tot groei is.

studenten leggen
zichzelf en anderen
sociale druk op
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Een veranderende rol vraagt ook
om een andere
benaming:
geen docent en
student meer,
maar coach en
professional

vergaderen en docenten meer vertrouwen geven. Verminder de verantwoordingslast en de vernieuwingsdrang en laat docenten samen
Studenten moeten leren om te durven zeggen: dat kan ik nog niet.

met het werkveld bepalen wat er nodig is.’

Coaching betekent per definitie dat je een student moet vertragen,
eerst stil laten luisteren naar elkaar en eventueel een vraag stellen in

Van Loon en Go denken dat de veranderende rollen en verhoudingen

plaats van meteen elkaar adviezen geven. Dát is voor mij de nieuwe

ook vragen om andere benamingen. Go: ‘Wat we verkeerd doen, is

uitdaging.’

dat we nog altijd spreken van docenten en studenten. Stel je voor:
je bent 17, 18 jaar en je komt van de middelbare school. Daar heb je

Van Loon herkent dat het soms lastig is om studenten te coachen:

jarenlang docenten gehad, dus je denkt precies te weten wat je kunt

‘Vooral wanneer studenten alleen bezig zijn met het zo snel moge-

verwachten van docenten op de HU. Maar dat is een onjuiste aanna-

lijk afstuderen. Het traject naar het diploma is belangrijker dan het

me. Je bent bezig om een professional te worden in jouw zelfgekozen

eindresultaat’, zo stelt hij. Maar om als coach de juiste snaar te raken

beroepsopleiding. Je moet zelf actief verantwoordelijk worden voor je

en om je als student kwetsbaar op te stellen, daar is een goed gesprek

ontwikkeling. Als we onszelf eerst presenteren en gedragen als coach,

voor nodig. Helaas ontbreekt daarvoor vaak de tijd. Van Loon rekent

en studenten heten geen studenten meer, maar professionals in oplei-

voor: ‘Ik ben momenteel coach voor vierdejaars, afstudeerbegeleider

ding, dan creëer je totaal andere verhoudingen en verwachtingen. Die

van 42 studenten. Daarvoor krijg ik 114 uur waarvan alleen al 25 uur

passen beter bij de onderwijspraktijk van nu.’

opgaat aan groepsbijeenkomsten. Dan blijft er nog 89 uur over om 42

En dat sluit mooi aan bij het pleidooi van de docent waarmee dit

studenten een heel jaar te begeleiden. Gemiddeld ruim twee uur per

hoofdstuk begon: geen klas geen toets, zo stelt Wilkens (die als

student. Dat is onhaalbaar, dus dat doe ik vooral in mijn eigen tijd.’

student les kreeg van Paul Go). ‘Radicaal? Valt wel mee’, zegt hij
desgevraagd. ‘Natuurlijk is het radicaal als je het van de ene op de

‘We moeten meer tijd maken voor persoonlijk contact tussen collega’s

andere dag zou willen. Dat hoeft niet. Maar ondertussen vindt er echt

en vooral met studenten’, zegt Joost Ansems. ‘Dat betekent minder

een verschuiving plaats, ook binnen de HU.’

coachende teamspeler in toetsingsarme praktijkomgevingen? Dat
zou een te grove veralgemenisering zijn. En het zou onrecht doen aan
nog een ander verschijnsel. Wie de finales voor Docent van het Jaar
Studenten
en collega's
moedigen de
finalisten van
een editie van
Docent van het
Jaar verkiezing
aan tijdens hun
minicollege in
2014

verkiezingen heeft gevolgd, weet één ding: docenten zijn er in veel
soorten en maten. Van innoverende coach tot traditionele uitlegger
met een ouderwets krijtbord. Wat ze vooral zo geliefd maakt bij
studenten is dit: inzet, energie en vooral betrokkenheid. Die blijven
nodig, waarheen de weg ook mag leiden.

docenten en
studenten
moeten beiden
een nieuwe rol
aannemen

25 jaar HU - Van expert naar jongleur - 111

25 jaar HU - Van expert naar jongleur - 110

Tot slot: is hiermee het hele verhaal geschetst? Van docent naar

De mooiste
tijd...
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dag van het eerste jaar. Met zes anderen vormden
we een vriendengroepje. Na het laatste college van

samen naar mijn ouders in Lelystad, of bleven bij

die dag wist Jakob niet zo goed welke trein terug

haar ouders in Alkmaar slapen. Altijd een rugzak

naar Lelystad ging. Ik vergezelde hem naar station

met slaap- en schoolspullen mee. In het derde jaar

Duivendrecht, want ik moest zelf in Alkmaar zijn,

vroeg ik Liesbeth ten huwelijk, in het vierde jaar

en wees hem op de goede trein. Onderweg praat-

zijn we getrouwd. De hele klas was uitgenodigd,

ten we aan één stuk door: over muziek, IT en

plus een aantal leraren. Ze hadden de gehele relatie

andere gedeelde interesses. Vanaf dat moment

immers op de HU meegemaakt.

reisden we elke dag samen.’
We zijn vroeg getrouwd, omdat het vanaf dag één
Jakob: ‘Op 7 december kregen we verkering. Daar-

goed voelde. Ongetwijfeld speelde het mee dat we

voor scheidden onze wegen altijd in Duivendrecht,

allebei uit een christelijk nest komen. Maar dat is

maar vanaf deze datum niet meer. We gingen

nooit de drijfveer geweest. Ik denk dat onze ouders
een hartverzakking kregen. Jakob was pas 21, ik
pas 24.”
Liesbeth: ‘We zijn allebei niet op kamers gegaan
tijdens onze studie. Ik heb wel vaak gehospiteerd,
maar werd meestal tweede. Uiteindelijk liet ik het
varen. Het kostte een hoop geld. Een kamertje van
zes vierkante meter voor €600,- per maand zag ik
niet zo zitten.

Jakob en Liesbeth begonnen
in 2004 aan de
opleiding Informatica. Jakob
werkt nu als associate manager
bij Accenture,
Liesbeth zorgt
voor hun meervoudig gehandicapte dochter
en hun zoon

Niet alleen in de liefde, ook tijdens de studie
vormden we een team. Ik was goed in vakken waar
Jakob slecht in was, hij hielp me bij mijn zwakke
punten. Als ik niet gemotiveerd was, was hij het
wel. En andersom. De helft van de studenten was
afgevallen na het eerste jaar, wij hadden onze
punten netjes gehaald.’
Jakob: ‘Ik heb het eerste jaar – en eigenlijk mijn
hele studieperiode – als een heerlijke tijd ervaren.

‘In ons eerste jaar kregen we
verkering, in het vierde jaar
zijn we getrouwd’

Intensief, want we kregen een relatie, maakten
nieuwe vrienden, moesten veel reizen en volgden
een pittige opleiding. Toch was het een zorgeloze
tijd. Onze ouders betaalden onze studies en we
hadden altijd lol op school. Toen dachten we dat
het druk hadden, maar we lagen wel gewoon tot
11.00 uur in bed. Wat een leven!’
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Jakob Dun en
Liesbeth
Dun-Ruiten

Liesbeth: ‘We leerden elkaar kennen op de eerste

‘Tijdens mijn eerste jaar
woonde ik nog in een
asielzoekerscentrum’

‘Ik denk altijd vooruit. Daarom koos ik voor deze
studie. In Iran studeerde ik wiskunde en Engelse
te richten. Toen ik in Nederland kwam, dacht ik: wat
kan ik hier toevoegen met een studie Engels? Genoeg mensen beheersten de Engelse taal beter dan
ik. Het leek me handiger me te onderscheiden door
mijn kennis over een vak. Dat vak werd marketing.
Ik denk dat Nederlandse studenten eerder de
neiging hebben om te kiezen voor een opleiding die
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literatuur. Ik wilde ooit mijn eigen taalinstituut op
Masoud begon
in 2005 met de
studie Integrated
Communication
Management
(ICM), werkt nu
als marketing
digital manager
bij Vereniging
Eigen Huis

ze leuk vinden. Dat zag ik althans bij klasgenoten.
Voor mij hoeft niet alles leuk te zijn. Ik zoek altijd
een balans tussen leuk en nuttig. Leer ik iets van
wat ik doe? Kan ik me er verder in ontwikkelen?
Mijn persoonlijke situatie speelde ook mee.
Ik kwam in 2003 als (politieke) vluchteling in
Nederland. Ik wist dat ik voor mezelf moest zorgen.
Dan is de noodzaak om een goed doordachte
keuze te maken groter.
Tijdens mijn eerste jaar aan de HU woonde ik nog
in een asielzoekerscentrum. Daar was ik zo min mo-

2005

gelijk. Ik leidde mezelf af met leukere zaken: studeren, vrienden, uitgaan en politieke bijeenkomsten
bezoeken. In die periode waren mijn zorgen groot.
Niets was zeker. Mocht ik in Nederland blijven? Die
onrust weerhield me er niet van mijn tijd zinvol te

De sfeer was persoonlijk en warm. Je kon docenten

gebruiken. Gelukkig zijn mijn concentratie en focus

gemakkelijk benaderen, hen alle vragen stellen en

altijd goed geweest. Achteraf gezien was mijn

ze met ‘je’ benaderen. In Iran is de afstand tussen

studie een perfecte afleiding in die periode.

docent en student een stuk groter. Grappig genoeg
waren mijn docenten van toen mijn toekomstige

Ik zat meteen op mijn plek aan de HU. Ik herinner

collega’s. Van 2011 tot 2013 heb ik namelijk lesge-

me een vibe van energie. We waren jonge mensen

geven aan de HU. Op dezelfde locatie, aan dezelfde

met honger naar kennis. Meer dan de helft van de

opleiding. Eén van mijn voormalige studenten is nu

klas kwam uit een ander land: Duitsland, Brazilië,

mijn collega. En een oudklasgenoot is mijn buur-

Mexico, Engeland en nog veel meer. Voor mijn

man. De opleiding komt steeds terug. ICM loopt als

gevoel zat ik tussen de hele wereld. Ook de lesstof

een rode draad door mijn leven.’

was internationaal gerelateerd. Het was een
dynamische studie met een interessante inhoud.

Masoud
Banbersta

Jaar in
jaar uit
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1995

Marieke van Duuren, Prijs voor
miss Natuur en Techniek

Onrust in De Uithof
door Utrechtse
serieverkrachter

Vrouwen studeren sneller

1996
– De Uithof zet in op groen
vervoer
– Studentenpsychologen krijgen
het steeds drukker
– Studentenradio van start

Student Semere Gidey
gegijzeld in Jemen

Het witte bolwerk moet
meer kleur krijgen

1998

Ophef over wc-kunst

– 50 jaar Creatieve Therapie
– Economen beginnen met
teleleren
– Uithofpersoneel moet de
auto uit

Eerste student woont
in De Uithof

– RSI-plaag voorspeld
– Kamernood is hoog
– De HvU schendt privacy van
studenten
– De HvU moet meer vrouwen
in de top hebben
– Nog weinig studenten hebben
een mailaccount

Strijd om zelfstandigheid
Sociale Akademie De Horst

1999

Ontgroening alcoholvrij

– Docenten en studenten
moeten meer mailen
– Internet via school sneller
– Eén pc voor 8 studenten

Collegevoorzitters UU en HvU kruisen
de degens over samenwerking

Opleiding Tuintherapie
verdwijnt

HvU-computers werken ook na
de eeuwwisseling

1995 - 2000

1997

– Internetnetwerk HvU dreigt
te verstoppen
– Studeren op afstand wordt
mogelijk
– Student HvU is eerste
Nederlandse computerboef
– Hoger Onderwijs voor
Ouderen (HOVO) van start
– Decanen naar Marokko om
cultuur te leren kennen
– Vrouwen komen ook mèt
cursus niet hogerop
– Laatste lichting dienstplichtigen
– Spoorstudenten hebben geen
binding met HvU
– Studenten kunnen een beurs
krijgen voor een bestuursjaar

2000

– Studenten Esther Vergeer en
Patrick Beljaards doen mee
aan Paralympische/Olympische Spelen in Sydney
– Ontgroeningstaferelen:
feuten verneder je in stilte
– Gefeliciteerd: afstudeerrelletje rond Jeroen Wollaars
– Adviesraad: geen hbo-voorzitter bij UIT

Esther Vergeer

2001

Patrick Beljaards

–
–
–
–
–

Viering eerste lustrum flopt

Tikkenteller verdwijnt
Playboy kleedt studentes uit
Eerste lector: Tim Zaal
Vergrijzing onder docenten
neemt toe
Studenten willen info per mail
HvU ontdekt Amersfoort
HvU koopt historische tjalk
Managementcrisis bij de SvJ
Topsportklasje van start

De Jonge Koop van
Utrecht

Merknaam rukt op
in onderwijs

2003
– Geri Bonhof, eerste vrouwelijke collegevoorzitter en opvolger van Henk de Greef
– Huishoudboekje student in
euro's
– Laatste faculteitsgebouw
(FEM) rookvrij

Omstreden regels en eisen
rondom negatief bindend
studieadvies

2004

André Rouvoet
opent Happietaria

– 35 jaar Pann-feesten
– Master dovenstudies
goedgekeurd
– Eerste Happietaria van start:
eten voor het goede doel
– Invoering van Osiris
– Speciale voorlichtingsdagen
om mbo'ers te trekken
– Accreditatie opleiding
Advances Nurse Practioner
Pensionado's HvU
verenigen zich
in Oud Goud

Robin Zijlstra

2000 - 2005

2002

– Minoren in de
startblokken
– Containerwoningen
in De Uithof
– HvU-Idol Robin

–
–
–
–

2005

– CMV-student Anuar
Abdelkrim wint het
Camaretten Festival
– Educatieve opleidingen
bestaan 15 jaar
– Fusie met Driebergse
Hogeschool De Horst een feit
– HvU wordt HU

Anuar Abdelkrim

– Invoering van de nieuwe
functieprofielen HBO-personeel zorgt voor onrust
– Sharepoint ingevoerd
– Begin honoursprogramma
– Kofi Annan Business school
van start bij FEM
Het onderwijs
'verjuft'

Ook Amersfoort krijgt
spaceboxen

2008

– Alle docenten moeten een
master halen
– Debat over ‘Hoe verslaan we
Wilders?’ in het actualiteitencafé van de faculteit Communicatie en Journalistiek leidt
tot verontwaardiging
– HU wil een steentje bijdragen
aan krachtwijken van minister
Vogelaar

College vanuit je bed: hoorcolleges op Sharepoint

– Hogeschool voortaan
University of Applied
Sciences
– Steeds meer medewerkers
moeten vaste werkplek
opgeven voor een flexplek

Kensington, HU-studenten
winnen HU-popprijs

Opening collegejaar 2009

2010
– HU Klinieken van start
– Eerste Docent van het Jaar
verkiezing gewonnen door
Else de Haan
– Cijferlijsten publiceren op
prikborden wordt verboden
– Fusie met Hogeschool
Domstad
Else de Haan en Mark
Pertijs (tweede plaats)

2009

Mexicaanse griep veroorzaakt pandemie

– Studenten gebruiken de
smartphone gemiddeld een
uur per dag voor ontspanning
– Toptalenten Siham Moumna
en Néné Barry ontvangen een
ECHO-award van het Expetisecentrum diversiteitsbeleid
– Het nieuwe pand van HU
Amersfoort wordt in gebruik
genomen

Maxima op bezoek bij nieuwbouw
Faculteit Educatie

2005 - 2010

2007

2006

2011

2012

Utrechtse Studentenschaatsvereniging Softijs geeft clinic
op ondergespoten bouwput

– De tram naar De Uithof gaat
er definitief komen
– 100 fietsen van VANMOOF
voor studenten
– Windmolen op het dak van de
faculteit Natuur en Techniek
geplaatst
De redactie van The Daily
Dutch brengt elke dag actualiteiten uit Olympisch Londen

Matthijs van Nieuwkerk in
talkshow van studievereniging LEF

IBB

2014

Bezoek uit Qatar

Eerste HU Prom in de
Winkel van Sinkel

– Utrecht heeft twee commerciële scriptiebureaus
– Opening klimmuur aan de
parkeergarage P+R De Uithof
– Lidmaatschap Utrechts
Studenten Corps naar 18 jaar,
vanwege alcoholverbod < 18
– Overheidscampagnes tegen
Whatsappende en bellende
fietsers
– Numerus fixus voor bijna een
derde van de opleidingen
– Bibliotheek Utrecht geeft
studenten 50% korting

Google Glass uitproberen
in De Uithof

10 weken durende staking van
schoonmakers in dienst bij ISS
Cleaning

Gratis massage
voor medewerkers

– Studenten en docenten kunnen online rooster checken
– De leeftijdsgrens voor het
gebruik van alcohol van 16
naar 18 jaar
– Betonkanorace in de Oudegracht met internationale
studententeams
– Trajectum bestaat 25 jaar
– Utrecht op één-na-duurste
studentenstad
– Maatregelen tegen frauderende studenten ingesteld
– Lokale Partij Student & Starter
gelanceerd

Opleiding Oefentherapie
Cesar bestaat 75 jaar
– Grote landelijke manifestatie
in Den Haag tegen leenstelsel
Ondersteunend personeel lijdt
onder ‘ontvlechting’, ‘harmonisatie’ en bezuiniging
– 25 jaar opleiding Sociaal
Juridische Dienstverlening
– Studenten winnen de Future
Health Battle 2014

China Light festival in de
Botanische Tuinen

2010 - 2015

2013

HU Open,
jaarlijks golftoernooi

– Medewerkers kunnen gratis
elektrische auto's, scooters en
fietsen gebruiken
– Studenten moeten van de NS
voortaan altijd in- en uitchecken in de trein
– Het laatste nummer van
Personeelsblad HU Magazine
– Actieweek tegen plannen voor
langstudeerboete van staatssecretaris Zijlstra
– Eerstejaars Bedrijfskunde Lisa
den Braber wint brons op
de 100 meter schoolslag bij
Paralympics
– HU heeft tien procent
langstudeerders
– Het IBB bestaat 50 jaar
– Negen maanden cel geëist
tegen beruchte huisjesmelker
Wim Vloet

2015

– 11,6 miljoen euro voor extra
investeringen in het onderwijs
– Studieverenigingen gaan de
cafés in de gebouwen runnen
– Le Grand Départ in Utrecht
– Webportaal Mijn HU uitgebreid met digitale collegekaart
– Eerste jaargang studenten die
onder het leenstelsel valt
– Jan Bogerd volgt Geri Bonhof
op als collegevoorzitter

Jan Bogerd DJ op de Nacht
van de Professoren in Ekko

2016

Optometrie student
Saqib Zulfiqar speelt in
Nederland A cricketteam

Festival deBeschaving

Het Ponsgebouw wordt
afgebroken

Eerste diversiteitsdag
UU en HU

– Schietincident tram legt
Utrecht plat
– Wall of fame voor winnaars
Docent van het Jaar
– HU haalt instellingstoets
– Animo voor flexibele
deeltijd groeit flink
– Openstelling bieb HU ook
in het weekend
– 45% van de Utrechtse
studenten wil geen
international in huis
– Einde bus 12, tram 22 rijdt
eindelijk

2018

HU verwijdert smartpil
Braincaps uit automaat

Campagne Nietmijnschuld
van start, studenten sturen
tikkies aan premier Rutte

– Informatieplatform MyHU in
gebruik genomen
– Laatste papieren nummer
van Trajectum
– Verpleegkunde stelt numerus
fixus van 400 eerstejaars
– Nieuwbouw HU Heidelberglaan 15 in gebruik genomen
– Prijs voor vernieuwde
huisvesting van de HU voor
effeciënter ruimtegebrek
– Promovendi van de HU
organiseren zich
– Nieuwe onderzoeksprijs voor
hbo-lectoren: de Deltapremie
– Herstart tweejarige associate
degrees

2019

De Uithof officieel omgedoopt tot
Utrecht Science Park

2020

Docenten geven in coronatijd
online les vanuit huis (op de foto
Arno Wilkens)

– De Woolloomooloo bestaat
vijftig jaar
– Studenten gebruiken steeds
vaker ritalin om zich te
kunnen concentreren bij
tentamens
– Utrecht Science Park maanden
uitgestorven door coronavirus

2017

Opening nieuwe
bibliotheek
Padualaan 99

2015 - 2020

Nadja Jungmann

– Project taalbuddy’s voor
studenten uit het buitenland
gaat van start
– Minormarkt in Sportcentrum
Olympos
– Nadja Jungmann, lector
Schulden en Incasso, wordt
Lector van het Jaar
– 55% van de instroom aan de
HU is vrouw
– SSH beboet studenten die hun
kamer via Airbnb verhuren.
– De HU-student geeft een 7,3
aan zijn leven
– 3000 studenten rijden rond
op de SWAPfiets
– Utrecht stad met de meeste
hoogopgeleiden

– De HU start een pre-bachelor
ICT voor vluchtelingstudenten
– Zora de zorgrobot opent het
Care Techlab bij de faculteit
Gezondheidszorg
– Kamervragen over flexplekken aan de HU
– HU-gebouwen Padualaan 99
en 101 worden gerenoveerd
– Helft van de hbo’ers woont
nog thuis
– De HU biedt steeds meer
‘blended learning’ aan
– School voor Journalistiek
bestaat vijftig jaar
– Bij Institute of Engineering
and Design moeten solliciterende docenten een proefles
geven

De mooiste
tijd...
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‘Een topsportstatus? Tot 2012, toen ik in mijn

2008

taekwondo-pak op de cover van Trajectum
stond, had ik geen idee wat dat was. Dat je zo’n
status op de HU kon krijgen, wist ik al helemaal
niet. In mijn eerste jaar schreeuwde ik niet van
de daken dat ik op hoog niveau aan taekwondo
deed. Dat wisten veel mensen pas nadat ik in

Ilhame begon
in 2008 met de
studie Rechten,
nu teamleider
bij Douane
Nederland en
meervoudig
wereldkampioen taekwondo

dat jaar wereldkampioen werd in Canada. Een
topsportstatus hield in dat je onder andere extra
begeleiding en vrijstelling voor bepaalde vakken
kreeg. Dat had me een hoop stress gescheeld. Ik
moest knallen: studeren, sporten, weer studeren,
weer sporten. Aan de andere kant heeft het me
gemaakt tot wie ik ben. Ik heb discipline, weet van
aanpakken en sta stevig in mijn schoenen.
Voordat ik op de HU begon, volgde ik een mbo
opleiding. Die overgang was pittig. Op het mbo
haalde ik zonder moeite hoge cijfers. Op het hbo
werd de stof inhoudelijker en lastiger. Van de
eerste vijf tentamens heb ik er maar één gehaald.
Ik moest leren plannen en een ritme vinden.
Herkansingen en nieuwe vakken volgden elkaar
snel op. Welk tentamen moest ik prioriteit geven?
Even liep ik achter de feiten aan, op een gegeven
moment had ik de achterstand bijgewerkt en werd
het wat rustiger.
Op kamers ben ik nooit gegaan, ik woon nog steeds

‘Ik moest knallen:
studeren, sporten, weer
studeren, weer sporten’

thuis. Ik ben continu bezig met mijn sport en mijn
werk. Ik heb genoeg kosten. Sommige reizen moet
je uit eigen zak betalen. Maar ik heb het allesbehalve slecht bij mijn ouders. We lopen elkaar niet voor
de voeten en ik leid mijn eigen leven. Hoewel ik veel
zelf doe, is het fijn na een lange dag thuis te komen
in een gezellig huis.’
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Ilhame El
Kafroune
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iedere universiteit en hogeschool bezocht. Ik heb
altijd hard moeten werken voor het vwo. In het
begin moest ik van mezelf voor een universitaire
studie kiezen, zoals mijn vriendinnen, maar ergens
twijfelde ik of dat haalbaar was. Uiteindelijk werd
ik enthousiast van een open dag Neerlandistiek.
Juf worden was ook altijd een droom geweest. Dus

2012

Esra
Pennings

kwam ik uit bij de docentenopleiding Nederlands.
Ik twijfelde tussen Nijmegen en Utrecht, maar mijn
gevoel was het beste bij de HU. Al speelde het vast
mee dat veel vriendinnen uit Den Bosch in Utrecht
gingen studeren.
Van mijn ouders moest ik meedoen met de UITweek. Ik had een horrorbeeld van studenten. Die
zuipen toch alleen maar? Met een geleende fiets

Esra begon in
2012 met de
Lerarenopleiding
Nederlands, is
nu docent op het
ROC in Utrecht

kwam ik aan in De Uithof. Waar zet ik hem neer? Ik
voelde me bekeken. Zie ik er wel leuk uit? Gelukkig
viel het allemaal mee. Het was mooi weer, ik zat in
een leuk groepje en werd helemaal niet gedwongen
elk feestje af te gaan. Utrecht vond ik geweldig.
Voorheen kwam ik alleen in Hoog Catharijne om te
winkelen. Nu wist ik ook de weg in de binnenstad te
vinden.
De eerste weken stuurden mijn middelbare schoolvriendinnen en ik elkaar nog appjes: ik neem de
trein van 8.10, wie gaat er mee? Al snel kreeg
iedereen een eigen leven. Voor mij werd het pas
echt leuk toen ik lid werd van een studentenzwemvereniging. Dat was letterlijk en figuurlijk een warm
bad. Rond dezelfde tijd ging ik op zoek naar een
kamer. Ook tegen het hospiteren zag ik op. Ik weet
nog dat ik uitstapte op Kanaleneiland en meteen
weer de tram in wilde. Toch dwong ik mezelf te
gaan. Nog voordat ik weer terug was in Den Bosch,
kreeg ik een telefoontje dat ik het geworden was.
Ineens voelde ik me volwassen.’

‘Ik had een
horrorbeeld van
studenten. Die zuipen
toch alleen maar?’
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‘Voor mijn gevoel heb ik iedere open dag aan

De heilige
graal
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Eigenlijk hoort dit hoofdstuk hier niet.
Dit boek gaat immers over een zilveren
jubileum: 25 jaar. Maar zoveel jaar geleden
was er geen onderzoek aan de hogeschool.
Geen lector. Geen onderzoeksgroep of
kenniscentrum. Zeker niet zoals we het nu
kennen.

Terug naar de beginperiode. En bij deze gelegenheid zoomen we wat
langer in op die tijd. Ook omdat het nodig is om de huidige plaats van
praktijkgericht onderzoek te kunnen begrijpen. Daarvoor gaan we in
gesprek met Frans Leijnse. Onder andere Tweede Kamerlid voor de
PvdA, van 1984 tot 1994. Maar belangrijker voor dit verhaal: Voorzitter van de HBO-raad tussen 1998 en 2004, waar hij mede vorm
geeft aan de start van onderzoek in het hbo. Bovendien: op 1 januari
2005 begint hij aan de HU als lector Kenniscirculatie. Bedoeld om het

De lectorenpenning, 'de
ambtsketen'
van de lector

onderzoek verder te organiseren. Hij kent de geschiedenis van nabij,

O

is het wandelend archief voor deze geschiedschrijving. Zegt bijvoorbeeld: 'Die eerste twee evaluaties van lectoraten binnen de HU, daar

ké, er bestaat sinds medio jaren negentig
de mogelijkheid om iets aan onderzoek te
doen. Maar officieel mag dat dan alleen als
het onderwijsondersteunend is. En in de
loop der jaren duiken hier en daar verdwaalde docenten op met een onderzoekstaak.
Soms als dank voor bewezen diensten. Die
onderzoekende docenten houden dan wat kennisseminars
voor collega-docenten of volgen een extra cursus over onderzoeksmethodes.

hadden we heel veel aan. De derde heb ik geschreven.' Om vervolgens
van elke evaluatie een korte samenvatting te geven en een explicatie
over waarom en hoe dit dus logisch aansloot op de stappen die hij
zette.

Maar er hangt de geur van hobbyisme in een onderwijsfabriek. Een luchtje dat nog lang zal blijven hangen.
Wat we dan als het officiële begin van onderzoek aan de HU kunnen
beschouwen? Laten we daarvoor 31 augustus 2000 aanhouden. Dan
begint namelijk Tim Zaal als eerste fulltime lector in Nederland, bij de
Faculteit Natuur & Techniek, aan het lectoraat Integraal Ontwerpen.
En daarmee is het onderzoek twintig jaar oud. Nog geen zilveren
jubileum, maar toch bijna een feestje waard – en dus ook een hoofdstuk in dit jubileumboek. Bovendien: als er onderweg medailles te
verdienen zouden zijn, dan zou de HU met alle onderzoeksactiviteiten
best wat goudwerk binnenhalen. Maar op die prestaties komen we
nog terug.

Frans Leijnse,
voorzitter van de
HBO-raad in de
jaren negentig
van de vorige
eeuw, is aanjager
van de start van
het onderzoek op
hogescholen
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PIONIEREN

nodig. Leijnse: ‘Het woord “Onderzoek” durven ze nog niet eens te
gebruiken, want dan kom je te dicht bij de universiteiten.’
En inderdaad, daar zit een grote hobbel: de universiteiten. Van daaruit
zijn in de loop der jaren vaak negatieve geluiden te horen geweest. ‘Ze
gaan professor spelen’, is de spottende reactie op de eerste initiatieven. ‘Onderzoek wordt nu eenmaal verricht aan universiteiten, niet
aan hogescholen’, zo luidt het officiële standpunt van de VSNU.
Maar de HBO-raad ziet dat anders. In de lijn van de trend in Engeland
is het tijd om het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten
op te doeken. Elke andere richting valt onder de noemer ‘achterhoe-

En toch, voordat we met zijn uitleg meegaan, even een stap terug:

degevechten’. Zoals Leijnse het formuleert: ‘Achterhoedegevechten

want dat onderzoek aan de HU, dat komt niet uit de lucht vallen. Wie

waarbij ambtelijke en universitaire netwerken proberen de hogescho-

het wil snappen, moet de jaren negentig van nabij hebben meege-

len in een achterhoedepositie te zetten.’

maakt. Tijdperk van onderwijsminister Jo Ritzen, van de PvdA. Opgevolgd door Loek Hermans, VVD-er. Afscheid van Lubbers, 'paarse'

En de HBO-raad zoekt naar een opstapje om een slag te maken in de

kabinetten met Kok. Sinds de val van de muur lijkt de geschiedenis

discussie. Het instellen van lectoraten in 2000 is zo’n opstapje. ‘Een

zich te voltrekken naar een onontkoombaar eindpunt - en we denken

doorbraak’ volgens Leijnse. ‘Want als je het onderzoek ophangt aan

dan ook de contouren van dat eindstadium te kunnen schetsen. Iets

docenten binnen zo'n onderwijsfabriek, dan komt het niet van de

met democratie, liberalisering en globalisering. Maar dus ook van

grond.’

opkomende nieuwe machten, zoals China. De enige juiste reactie op
dit soort macrotrends lijkt investeren in kennis, kennis en nog eens

Minister Hermans ziet het wel zitten en stelt voor het hbo-onder-

kennis. De kenniseconomie, kennisintensivering, kennisproductie: alle-

zoek tien miljoen euro beschikbaar, met de belofte dat het ook wel

maal veel gebezigde termen uit die tijd. En zo bezien is het niet meer

vijftig miljoen kan worden. Klinkt aardig, maar wie dat bedrag eerlijk

dan logisch dat het hbo zich gaat richten op die heilige graal: kennis.

verdeelt over de instellingen, die het dan weer omslaan naar facultei-

Niet alleen om te onderwijzen, maar ook om te onderzoeken.

ten en/of instituten, ziet dat bedrag al snel ineenschrompelen tot een
klein extraatje. Geen wonder dat bestuurders en onderzoekers van nu

Leijnse verwijst naar de Adviesraad Wetenschap en Technologie: ‘Die

op deze tijd soms nog terugblikken als de tijd van – negatief gesteld:

komt in 1999 met de analyse dat het hoger beroepsonderwijs zich

hobbyisme. Positiever gestemd, is het de tijd van ‘laat-duizend-bloe-

veel meer op innovatie van de praktijk moet richten. Die innovatie

men-bloeien’.

gaat inmiddels zo snel, dat het onmogelijk wordt voor het reguliere

Maar laten we het houden op de pioniersfase – inmiddels ver achter

onderwijs om dat bij te benen.’ Daarvoor is, zo staat inderdaad in het

ons gelegen.
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Een handjevol
lectoren gaat al
snel binnen de
HU aan de slag
met de opzet
van toegepast
onderzoek

de geur van
hobbyisme in een
onderwijsfabriek

rapport ‘HBO en Kenniscirculatie’ te lezen, meer ‘kennisactualisatie’

VAN PIONIER
NAAR OPBOUWER

Die pioniersfase is nog zo onwennig dat Trajectum in 2003 aan twee
lectoren uit de beginperiode met enige verwondering vraagt wat ze
nou de hele dag doen. Het gaat om lector Jean Pierre Wilken, lector
Maatschappelijke Integratie en Community Support, plus Luc

Lector Leefstijl en
Gezondheid
Faculteit Gezondheidszorg
Jean Pierre Wilken
Lector Maatschappelijke
(Re)integratie &
Community Support
Faculteit Sociaal Agogische
Opleidingen
8.45 - 9.30
uur

post bekijken en beantwoorden

9.30 - 10.30
uur

overleg over project Tussenvoorziening Bram en Lia

10.30 -11.30
uur

overleg met studenten over
project de toekomstgroep

11.30 - 12.00
uur

projectovereenkomst VGU-programma bijstellen

12.00 -12.45
uur

brainstorm over project Kwartiermaken met Gerda

12.45 -13.00
uur

kort overleg met Thilde over
trip naar Aarhus in het kader
van Europees project “social
work in local communities”

13.30 - 14.30
uur

overleg op Trimbosinstituut
over samenwerking en

15.00 - 16.00
uur

kennistransfer lectorenoverleg
met Hans van Ewijk

16.00 - 17.30
uur

overleg met programmamanagers Social Work over
samenwerking met docenten en
studenten, en ontwikkelen van
onderzoekslijn

Vanhees, lector Leefstijl en Gezondheid. Beiden beginnen de dag nog
met een inmiddels achterhaald klinkende taak: de post doornemen en
beantwoorden. En verder rennen ze van overleg naar overleg met docenten, studenten, medelectoren en ‘het beroepenveld’. Bij de een is
dat het Trimbos Instituut, bij de ander het UMC Utrecht. Daadwerkelijk
schrijven aan artikelen is uitbesteed aan de avonduren. ‘Een bruggenbouwer’ noemt Wilken zichzelf, iemand die ervoor zorgt dat kennis
uit de praktijk wordt opgenomen in het onderwijs en omgekeerd.
In datzelfde jaar neemt voorzitter Henk de Greef van het college
van bestuur afscheid. In een interview met Trajectum noemt hij de
introductie van toegepast onderzoek aan de hogescholen een van zijn
hoogtepunten. ‘Een meesterzet voor het hoger onderwijs’, volgens
hem. ‘Het zal nog wel een jaar of tien tot vijftien duren voordat ze
volledig van de grond zijn gekomen, maar dan tellen we echt mee.’

’s avonds: Literatuur lezen, schrijven aan artikel
over vraaggericht werken

9.39
uur

post ophalen, groetjes links en rechts
beantwoorden, pc opstarten en alle
benodigde documenten voor die dag
boven halen.

10.00
uur

toekomstige samenwerking met een
firma in medische toestellen besproken,
samen met twee leden van de kenniskring. Resulteert in formele toezegging
tot samenwerking.

11.50
uur

even binnenlopen bij de voorzitter van
de faculteit directie, die bij een zondagse
fietstocht onzacht kennismaakte met de
grond en één week zelf de kwaliteit van
de Nederlandse gezondheidszorg kon
bevoelen.

13.00
uur

bespreking met twee kenniskring leden
over het onderzoeksproject ‘gezondheidsdeskundige interventies bij patiënten met het metaboolsyndroom’.

15.00
uur

na een net voldoende plaspauze,
afspraak over het eventuele samenwerking met het UMC en inpassing studenten Fysiotherapie-wetenschappen in
onderzoeksprojecten.

16.30
uur

de gewone gang van zaken op dinsdag
en vrijdag, mijn twee werkdagen bij
de hogeschool: haastig stappen naar
de bus, vijf minuten wachten op de
trein die ditmaal slechts twee minuten
vertraging heeft.

20.33 uur: ik kom thuis in Waltwilder (België),
hongerig, moe maar met een goed gevoel.
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'een
meesterzet
voor het hoger
onderwijs'

Luc Vanhees

Trajectum vroeg
deze lectoren in
2003 om op te
schrijven hoe hun
dag er uitziet
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Links aan het
woord Frans
Leijnse en rechts
collegelid Huib De
Jong. Beiden zijn
hoogleraar, komen
uit de universitaire
wereld en maken
zich hard voor het
hbo-onderzoek

De HU kiest er overigens in 2006 voor om de lectoren aan te stellen aan kenniscentra op faculteitsniveau. Op die manier hoopt de instelling dat de
relatie met het onderwijs sterk blijft, maar tegelijkertijd ook met ‘de omgeving’: de praktijk waarop
de onderzoeksvragen zijn gericht. Dat klinkt wat
abstract, maar de HU onderscheidt zich zo duidelijk
van andere hogescholen. Die plaatsen de lectoraten
dichterbij de instituten en bacheloropleidingen, met
een sterkere oriëntatie op het onderwijs.
Nog meer waarin de HU zich onderscheidt: de
hogeschool probeert al snel tot iets van een onderzoekscultuur te komen. Het lectoraat Kenniscirculatie kan daartoe vanaf 2007 gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Ook krijgt onderzoek
naast het organiseren van brede onderzoekscongressen, een structurele plaats in de jaaropening

hoogleraar in college van
bestuur moet onderzoekscultuur bevorderen

bij de start van een nieuw collegejaar. Lectoren
krijgen bij hun openbare rede met licht ceremonieel
vertoon een rood-wit lint met de lectorenpenning
omgehangen. Ook publiceert de hogeschool een
serie over de rol van praktijkgericht onderzoek. Bovendien benoemt de HU in 2006 met Huib de Jong
een hoogleraar-bestuurder als portefeuillehouder
onderzoek in het college van bestuur. Het zijn allemaal tekenen van een blijvend grote ambitie op het
terrein van onderzoek.

domein met erg veel potentie’ voor het Kenniscentrum Gezond en
Duurzaam Leven. En het Kenniscentrum Sociale Innovatie heeft 'de
fase van volwassenheid ruimschoots bereikt.' Voor het Kenniscentrum
Economisch Sterke en Creatieve Stad geldt dat het ‘energie en creativiteit' toont, maar het is tijd dat er ook echt gezamenlijke projecten
komen. En bij het vierde Kenniscentrum, Leren en Innoveren, is de
In 2009 komt de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek met

conclusie: 'De meerwaarde van de huidige samenstelling en het nog

een positief oordeel over de hogeschool. Het vervult ‘een voortrek-

diffuse profiel vragen wel nadrukkelijk om aanscherping.'
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Tegelijkertijd is er lof. Zo gaat het over ‘een vliegende start in een

kersrol bij de ontwikkeling van onderzoek aan hogescholen.’ Wat nog
nodig is: duidelijkere normen, meer focus en meer tegendenkers als

Binnen de organisatie klinkt toch opluchting door. ‘We hebben het

critical friends. Kortom: er valt wat te verbeteren, maar de HU is in

eigenlijk best goed gedaan’, klinkt het. Want een organisatie die zo

praktijkgericht onderzoek gewoon koploper onder de hogescholen.

enorm in beweging is, kan het onmogelijk zo snel al op alle punten
goed doen. Tegelijkertijd wringt het met de ambities: de HU heeft de
lat zelf hoog gelegd, maar springt nu over een lager latje – zo lijkt het.

NAAR FOCUS
EN MASSA

En zo loopt de opbouwperiode door tot ongeveer 2009, om daarna
over te gaan in de fase van ‘focus en massa’, zo omschrijft de HU het

Maar direct daarop volgen de acties elkaar snel op. Zo verandert het

in de zelfevaluatie van 2017: het onderzoek van de HU professionali-

Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad de naam naar

seert verder, stabiliseert en krijgt een vaste plaats in de HU.

Digital Business & Media. Er komen in het economisch domein nieuwe

Na 2015 begint de erkenning en herkenning van het praktijkgericht

lectoren en onderzoekers op het gebied van digitalisering – en andere

onderzoek in het wetenschappelijk veld, zo staat ook in de zelf-

kenniscentra ontwikkelen nog meer gezamenlijke onderzoeksinitiatie-

visitatie te lezen. ‘Het onderzoek is steeds meer verankerd in het

ven. De ambitie zit er nog altijd in.

onderwijs en heeft een stevige relatie tot het beroepenveld.’ Doel is
dan om meer te werken vanuit het HU profiel. Bovendien moet de
organisatie op de schop: van 25 kenniscentra naar vier.
En daarmee vliegen we door de geschiedenis van onderzoek aan de
HU. Zoals aan het begin geschreven: met speciale aandacht voor die
beginperiode. Omdat daar de basis ligt voor het nog altijd ambitieuze karakter. En heeft de hogeschool aan de eigen, zelfgeschapen
verwachtingen voldaan? Ach, er zijn veel manieren om dat oordeel te
vellen. De visitatiecommissie van 2018 probeert het in een uitgebreide
analyse van de vier Kenniscentra, die dan nog maar net opgezet zijn.
Het leidt tot ellenlange aanbevelingslijstjes die de indruk wekken dat
er nog veel moet gebeuren. En dat zal zeker het geval zijn.

meer
tegendenkers
en critical friends

Dit overzicht, met focus op de beginperiode van
het onderzoek, is natuurlijk verre van compleet.
Dat is onmogelijk binnen het bestek van een hoofdstuk. Daarom beperken we ons tot de hoofdlijnen.
In de volgende paragrafen duiken we in de thema’s
die door de jaren heen hebben gespeeld. Het zijn
concrete cijfers, maar ook grote lijnen en ontwikkelingen daarachter. Waarbij opvalt dat er altijd weer
een aantal thema’s opduikt. Bijvoorbeeld de plaats
van het onderwijs binnen het onderzoek – en vice
versa. Maar ook over methodologisch verantwoord
‘versus’ praktijkgericht onderzoek. Over promovendi en docent-onderzoekers. En wat is eigenlijk de
beste plek voor onderzoek binnen de organisatie,
de afstand tot de universiteiten en de band met het
beroepenveld/praktijk/bedrijfsleven. We proberen
een aantal van die lijnen te laten zien. Vanuit het
losse eindje van de twintigste eeuw naar de dag
van vandaag, twee decennia verder. Op naar het
echte zilveren jubileum voor het onderzoek.

Lectoren houden
een openbare les
tijdens de officiële beëdiging van
hun benoeming.
Op de foto Rob
Heerdink, lector
Innovatie van
Zorgprocessen in
de Farmacie
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het onderzoek
professionaliseert
en krijgt een vaste
plaats

Lectoren en docent-onderzoekers
2010-2017

Studenten betrokken bij het onderzoek van
de lectoraten 2010-2017

Bij een verhaal over onderzoek passen ook harde cijfers en andere data.
Die laten zien dat de ambitieuze
stellingname van de HU ervoor zorgt
dat de onderzoekspoot aardig kan
doorgroeien. Zo gaat het van 16
lectoren in 2003 naar 44 in 2009. En
in 2008 worden voor het eerst officieel de aantallen docent-onderzoekers
geteld, dat zijn er in dat jaar meteen
228. In 2009 zijn bijna duizend studenten betrokken bij het onderzoek.
Het budget ligt dan op 9,2 miljoen
euro. ‘Een bescheiden bedrag’, noemt
de HU dat terugblikkend in 2018,
in een interne evaluatie die geldt als
voorloper van de visitatie van alle
Kenniscentra, later dat jaar.
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In 2017 telde de HU 55 lectoren, 99
promovendi en nog eens 424 docenten en andere onderzoekers, zo meldt
het jaarverslag van de HU over dat
jaar.
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De cijfers bieden een aardig beeld.
Vaak lijken het allemaal stijgende
lijntjes: meer geld, meer lectoren en
onderzoekers, steeds meer studenten bereikt. Maar hier en daar is
een knikje in de groei te vinden, of
enige stagnatie. Die is te verklaren
door de wens om meer focus aan te
brengen. Daarom stoppen sommige
‘leeropdrachten’, en zien lectoren hun
tijdelijke contracten niet verlengd.
Het aantal docent-onderzoekers dat
betrokken is bij onderzoek stabiliseert. De lectoraten krijgen ook een
evenwichtigere opbouw: er worden
meer medewerkers met onderzoekservaring aangesteld, er komen meer
gepromoveerden en er wordt tussen
2010 en 2014 een start gemaakt
met het aanstellen van hogeschoolhoofddocenten om de verbinding
tussen het onderzoek en onderwijs te
maken.
Ter relativering bij de vele groeicijfers: onderzoek blijft een klein
onderdeel van de HU, dat nog altijd
rond de 35.000 studenten telt en
3300 personeelsleden.
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Heel veel groei, maar ook ‘focus’

dezeggenschapsraad (CMR), tegenover Trajectum: ‘Ik weet dat de
lectoren er zijn, maar in de praktijk zie je er weinig van terug. Het
onderwijs is er niet door veranderd. Met uitzondering van enkelen die
bij de lectoraten zijn betrokken, leeft het niet onder studenten.’
Maar daar ligt de op dat moment vertrekkende lector Gilbert Silvius
van het lectoraat Bedrijfskundige Advisering niet zo wakker van. ‘De
reden van de geringe bekendheid onder studenten is dat onze taak

Wat te doen met schulden?

vooral ligt in het geven van een impuls aan onderwijsinnovatie en de
professionalisering van docenten,’ zo formuleert hij het keurig.

ONDERZOEK
EN ONDERWIJS: HOE
MOET DAT
DAN?

Na de chronologische tocht door het HU-onderzoek en de harde
cijfers, resteren er nog altijd nieuwe vragen. Zo duikt lange tijd de
vraag op hoe het zit met de relatie tussen onderwijs en onderzoek. En
vooral de vraag: hoe moet die relatie er uitzien?
Het lijkt zo logisch: tussen onderwijs en onderzoek moet binnen een
hbo-instelling een relatie bestaan. Het hbo haalt immers op de eerste
plaats het bestaansrecht uit het onderwijs. Bovendien: het onderzoek
begon vanuit de ambitie om de onderwijspraktijk te ondersteunen
of te verbeteren. Maar toch: ondanks de vanzelfsprekendheid van
die verbinding lopen de opvattingen over hoe je die band vormgeeft
duidelijk uiteen. Zo stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
nog heel scherp in 2011 dat lectoren meer les zouden moeten geven.
Dat zou kunnen in een vak als onderzoeksvaardigheden of in minors
die voorbereiden op een universitaire master.
‘Lectoren zijn er in de eerste plaats om leiding te geven aan onderzoek op de hogescholen en om mee te denken over het curriculum’,
reageert daarop het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek.

Gevangen in schuld. Over de
uitzichtloze schuldsituaties van
cliënten van de verslavingsreclassering. Publicatie van Dr.
Nadja Jungmann (Lector); Drs.
Anneke Menger (Lector); Marc
Anderson (Lid Lectoraat); David
Stam (Lid Lectoraat) (2014)

Anderzijds wil hij best een pleidooi houden voor meer lectoren ín de

Na publicatie dient de Tweede
Kamer een amendement in met
verwijzing naar dit onderzoek.
Opnieuw zorgt onderzoek van dit
lectoraat voor andere wetgeving.
Overigens wordt in 2017 Nadja
Jungmann Lector van het Jaar.
De Jury: ‘Op het gebied van
onderzoek en onderwijs excelleert Jungmann, maar ook op
zaken als studentbetrokkenheid,
exposure en verbinding met de
maatschappij scoort Jungmann
goed.’

Aan de andere kant van deze discussie lijkt dan collega-lector Maai-

klas: ‘Als nieuw fenomeen verwerf je respect door onderwijs te geven.
Het draagvlak onder de professionals binnen de organisatie verhoogt
als je je zelf opstelt als een professional.’
Daarom stelt hij voor dat lectoren in de propedeuse colleges geven
aan grote groepen eerstejaars. ‘Op die manier ben je voor de studenten wel zichtbaar.’

ke Hajer te staan: ‘Het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de
opleidingen en hoort bij de instituten. Prima om af en toe een gastles
te geven, minors te ontwikkelen en voor input te zorgen door middel
van onderzoek. Maar de lectoren moeten niet het onderwijs gaan
overnemen, dat is niet onze taak.’
Veel later, bij zijn afscheidsrede in 2014, oppert vertrekkend lector Luc
van Hees in zijn afscheidsrede dat slechts een fractie van het personeel in de onderzoekstructuur is ingebed, vaak in deeltijd. ‘Men kan
niet verwachten’, stelt Van Hees, ‘dat in de huidige toestand en met
de huidige personeelsbezetting de lectoraten en de kenniscentra de
opdracht van meer praktijkgericht onderzoek kunnen waarmaken.’
Meer docenten moeten meewerken aan praktijkgericht onderzoek,

En vier jaar eerder speelt de discussie ook aan de HU. Zo stelt David

zo meent hij. Zijn voorstel: laat veertig procent van de docenten voor

van Swol, voorzitter van studentenfractie Must in de centrale me-

veertig procent participeren in het praktijkgericht onderzoek.
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lectoraten bij veel
studenten nog
onbekend
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Validation; Truth or Dare!
Abstract van Cyrille Krul,
Raymond Pieters en Mark
Teunis, in Toxicology Letters.
(2015)
Een van de publicaties van het
lectoraat Innovative Testing in
Life Sciences & Chemistry, die
bijdraagt aan een proefdiervrije
samenleving.

Van dat voorstel zien we weinig terug, Toch lijkt
een opmars van de docent-onderzoeker gaande in
de laatste jaren.
En wie nog dieper duikt in de geschiedenis, ziet
dat de HU in eerste instantie bewust kiest voor een
aparte onderzoekstak. Frans Leijnse vindt het bij de
opzet van de onderzoekspoot juist belangrijk om
dat onderzoek los van het onderwijs neer te zetten.
“Dat onderzoek vraagt een eigenstandige organisatie. Als je het permanent in de context houdt van
onderwijs, dan komt er weinig van terecht.’
Een onderzoeksgroep moet zelfstandig zijn en een
beetje body hebben, zo gelooft Leijnse. En dan heb
je het al snel over een onderzoeksgroep met een
fulltime lector, twee senioronderzoekers, misschien
een postdoc en wat promovendi. ‘En dan heb je
zeker nog een jaar of vijf, zes nodig om iets op te
bouwen.’
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Zijn proefdieren nog nodig?

Daarom zorgt ze ervoor, samen met de directeur van het Instituut
voor Verpleegkunde, dat het lectoraat aan de Bolognalaan dichtbij de
studenten zit. ‘We zorgden dat docenten bij ons konden binnenlopen

Geen onderzoek
zonder promovendi

met vragen. Zodat ze voor de ontwikkeling van een lesprogramma de
laatste evidence based kennis konden ophalen.’

Hoe kom je tot werkelijk
duurzame huizen?

Verbindt voetbal?

En dat brengt ons bij lector Marieke Schuurmans. Ze speelt een
grote rol in de ontwikkeling van het onderzoek aan de HU. Ze is erbij

Overbruggend sociaal kapitaal
door middel van sport: Een
exploratief onderzoek naar (het
verbeteren van) inter-etnische
contacten bij twee voetbalverenigingen in Nederland, door
Stijn Verhagen (2014)
Door lector Stijn Verhagen, (in
2010 Lector van het Jaar in een
landelijke verkiezing). Over hoe
sport kan segregeren, maar ook
(onder bepaalde voorwaarden)
begrip en onderling respect kan
vergroten

vanaf die pionierstijd, heeft duidelijke doelen voor ogen en weet
ze ook te bereiken – niet voor niets bekroond met een koninklijke
onderscheiding bij haar vertrek aan de HU in 2018. Ook zij heeft zo
haar opvattingen over de verwevenheid van onderwijs en onderzoek
– en over de rol van de lector hierin. Nee, ze ziet zichzelf als lector
zijnde niet snel en vaak voor de klas staan. Dat laat ze liever over aan
mensen die goed zijn in lesgeven, de professionele docenten. Maar
tegelijkertijd geldt: ja, de afstand tussen onderzoek en onderwijs kan

‘Energiesprong voor de troepen
uit’ , J.W. van de Groep , J.M.
van de Munckhof , Ivo Opstelten
(2015)
Een boek dat zes jaar
Energiesprong beschrijft. Het
verhaal dat loopt van ambitie
tot resultaat en van anekdote
tot de mensen die Energiesprong
maakten. Over 0-op-de-meter en
andere noodzakelijke ingrepen
voor een duurzame toekomst.

En vervolgens, zo is haar idee, geven die docenten de nieuwste
kennis door aan de studenten. Dat lijkt volgens haar moeilijker te
worden binnen de organisatie zoals die in 2017 is gekozen: met
vier kenniscentra, die los staan van de faculteiten – die bovendien
worden opgeheven – en instituten. ‘Het is superleuk om onderzoekers
van diverse pluimage bij elkaar te brengen, maar het gat met het
onderwijs is nog steeds te groot – daar zou ik eerst op inzetten,’ stelt
ze. Maar zegt ze erbij: ‘Er zijn vast meer wegen die naar Rome leiden.’
En bij dat laatste sluiten meer mensen zich aan. Geen zwart-wit-tegenstellingen, geen of/of. Maar wel: op zoek naar een onderzoeksgroep met body die tegelijkertijd geworteld is in het onderwijs, of het
nou gaat om curriculumontwikkeling of om meer up-to-date-kennis
bij docenten. En natuurlijk om meer betrokken studenten die willen
werken aan hun eigen onderzoekende vermogens. Dat lijkt op dit

niet klein genoeg zijn. Zo laat ze er tegenover Trajectum in 2018 geen

moment het na te streven ideaalbeeld, of het nou evidence based is

misverstand over bestaan: ‘De kloof tussen onderwijs en onderzoek is

of practice based – daarin opent zich alweer de volgende discussie...

nog veel te groot.’

Net zoals de vraag wat de echt ideale organisatie is voor de afstem-

En, zo herinnert ze zich: ‘Ik heb gezien hoe ze in het onderwijs naar

ming van dat onderwijs en onderzoek. De ideale situatie is nog niet

onderzoek keken. In het begin was dat vooral erg: je zat op het pluche

bereikt, durven veel betrokkenen wel te constateren. Maar na twintig

als je bij het lectoraat zat – zo zeiden collega’s dat. Je hoorde er niet

jaar raakt die relatie tussen onderwijs en onderzoek steeds meer

meer bij.’

uitgekristalliseerd.
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onderwijs overlaten aan mensen
die daar goed in zijn

te doen. Het onderzoek van Andriessens lectoraat maakt het vage
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abstractie.
Pas echt concreet wordt het als de vraag komt hoe je studenten dat
'onderzoekend vermogen' kunt bijbrengen. Moet dat met aparte
vakken als onderzoeksvaardigheden? Of kan het geïntegreerd in
bestaande vakken, net zoals dat met veel competenties het geval is?

Hoe kunnen techniek en gezondheid samenwerken?

ONDERZOEKEND
VERMOGEN,
WAT IS DAT
DAN?

Naast de kwestie over de samenhang tussen onderwijs en onderzoek
is er nog zo’n thema dat overal opduikt. In 2009 meldt de HBO-raad
in het rapport 'Kwaliteit als opdracht' dat het hbo de ambitie heeft
om bachelorstudenten af te leveren met 'onderzoekend vermogen'.
Het zorgt voor diepgang in hun vakmanschap, voor aanscherping van
de reflectieve en cognitieve vaardigheden. Zodat ze kunnen bijdragen
aan innovaties in de beroepspraktijk.
Maar wat dat onderzoekend vermogen precies inhoudt, blijft
nog lange tijd tamelijk vaag. Studenten moeten in elk geval iets

Hoe ga je om met social
media?
Geruchtvorming op social media: Annette Klarenbeek, lector
Crossmediale Communicatie in
het Publieke Domein en onderzoekers Baukje Stinesen en Petra
Sneijder (2016)
Over de zoektocht naar twee
vermiste kinderen en alle Twitterberichten hieromheen. Hoe
ontwikkelen geruchten zich
tijdens crisissituaties op social
media? Klarenbeek hielp eerder
ook in analyse en communicatie
bij de zaak-Vaatstra en Nicky
Verstappen.

kunnen op het gebied van onderzoek, maar ook weer niet te veel.
Ze worden immers niet net als de universitair student opgeleid tot

Development process of a mobile electronic medical record for
nurses - a single case study.
Danielle Vossebeld (Lid Lectoraat); Erik Puik (Lector); Joris
E. N. Jaspers (Onderzoeker);
Marieke J. Schuurmans (Lector)
(2019)
Mooi voorbeeld van lectoraatoverschrijdend onderzoek binnen
de HU, waar techniek en gezondheid elkaar ontmoeten.

En hoe kan een docent de ontwikkeling van onderzoekend vermogen
begeleiden en beoordelen? Het lectoraat ontwikkelt er in 2013 een
docentencursus voor.
In 2015 ziet Andriessen tegenover Trajectum dat sommige opleidingen
al een heel eind gevorderd zijn met het inbrengen van onderzoekend
vermogen. Hij noemt de lerarenopleidingen van het Instituut
Archimedes als positief voorbeeld. De eisen zijn al redelijk duidelijk
vastgesteld en toegepast in het curriculum. En het instituut werkt ook
al aan een consistente onderzoekslijn voor hun studenten vanaf jaar 1
tot en met 4.
Veel opleidingen worstelen dan nog met de vraag hoe je onderzoekend vermogen aanleert: apart of geïntegreerd in bestaande vakken.
Van dat laatste is Andriessen groot voorstander. Maar opleidingen
neigen naar het apart aanbieden van onderzoeksvakken. Andriessen:
‘Ieder is vrij om te doen wat hij wil.’

wetenschappelijk onderzoeker, maar zonder onderzoekskwaliteiten

Bij latere curricula-ontwikkelingen wordt dat onderzoekend vermogen

kan de student ook niet meer, zo is de indruk.

toch steeds meer geïntegreerd aangeboden. 'Het hbo was een beetje

De zoektocht naar een definitie en invulling van dit begrip begint voor

doorgeschoten', concludeert mede-onderzoeker Lisette Munneke in

de HU met de aanstelling van lector Daan Andriessen en zijn lectoraat

2019 tegenover Trajectum. Ze verwijst naar de Inholland-affaire als

Methodologie van praktijkgericht onderzoek. Hij neemt het onderzoek

veroorzaker daarvan. 'Het hele hbo is in een soort kramp geschoten:

naar deze term op zich en concludeert onder andere samen met

‘We moeten ervoor zorgen dat het onderzoek aan het einde van een

mede-onderzoeker Lisette Munneke in 2014: onderzoekend vermogen

goed niveau is!’ Vanuit de gedachte dat men dan ten minste save zit

gaat over het beschikken over een onderzoekende houding, het

als het gaat om de kwaliteit van de diploma’s.'

toepassen van onderzoeken in het professionele handelen en het

Nu ziet ze een kentering. 'Zo droeg onze lector Daan Andriessen bij

kunnen doen van onderzoek dat innovatie van de beroepspraktijk

aan het protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het

ondersteunt.

hbo 2.0. Terug naar de basis: je kijkt welke competenties een student

Het draait om het beter uitvoeren van het beroep waarvoor opgeleid

moet hebben en past daar de afstudeerprestaties op aan. Het onder-

wordt en een betere kwaliteit van beroepsproducten. Hbo-studenten

zoek komt weer op de plaats waar het hoort: namelijk niet als een

hoeven dus geen onderzoekers te worden, maar kunnen onderzoek

sluitstuk, maar als een onderdeel van alle beroepskennis en –vaardig-

wel inzetten in hun werk.

heden.’

Met dat onderzoek wordt op de HU een standaard neergelegd voor

En zo groeit een ogenschijnlijk vaag begrip uit tot een geïntegreerde

al het hbo-onderwijs in Nederland dat bezig is 'iets' met onderzoek

aanpak. Maar voltooid is de geschiedenis vooralsnog niet.
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begrip al een stuk concreter. Al blijft het voor veel docenten nog een

Een verhaal over twintig jaar onderzoek is niet
compleet zonder aandacht voor de promovendi.
Waar ze op universiteiten tegenwoordig deel lijken
uit te maken van een oververhit systeem met wankele arbeidsvoorwaarden, daar zouden de promovendi aan de HU wel eens de basis gelegd kunnen
hebben voor de verwerkelijking van alle ambitieuze
doelstellingen.
In het instellingsplan Koers 2012 staat het namelijk
zwart-op-wit: twintig procent van de docenten
moet in de toekomst zijn gepromoveerd of met een
promotieonderzoek bezig zijn. Dat is te halen door
nieuwe mensen binnen te halen, maar ook door
eigen mensen op te leiden. De HU begint daarom al

Cok Bakker houdt
op 4 juni 2013 zijn
Openbare Les
'Het goede leren;
leraarschap
als normatieve
professie'. De
theoloog en
onderwijskundige
is dan al tien jaar
hoogleraar aan
de Universiteit
Utrecht. Nu verdeelt hij de twee
functies gelijkelijk over de week:
twee dagen
universiteit, twee
dagen lector
'Normatieve professionalisering'.
En zo probeert hij
in hoogsteigen
persoon de optimale kruisbestuiving tussen
universiteit en
hogeschool te
vormen.

vanaf 2005 met het verstrekken van vouchers voor
promotieonderzoek: medewerkers krijgen vier jaar
lang voor 0,6 fte (24 uur) vrijstelling om promotieonderzoek te doen. Best een riante regeling, bij
andere hogescholen krijgen de meesten maximaal
0,4 fte (16 uur) vrijstelling.
En dus zijn er jaarlijks wel een stuk of veertien
promovendi te vinden die aan het traject willen
beginnen. Begin 2018 hebben 151 medewerkers
van de HU een voucher ontvangen. Naar schatting
vijftig promovendi worden betaald door andere
externe financiers.
Van de gepromoveerden groeit een derde door
naar een hogere functie, blijkt in dat jaar. Een aantal brengt het zelfs tot lector binnen de HU. Maar
ze ‘verdwijnen’ ook. Twintig procent blijkt te zijn
vertrokken, soms ook met een mooie bestemming,
bijvoorbeeld als lector bij een andere hogeschool.
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AAN DE
BASIS:
PROMOVENDI

medewerkers ertoe om in 2018 een HU Promovendi Netwerk (HUP)
op te zetten. Anniek van Doornik, op dat moment promovendus
bij het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, is een van de
initiatiefnemers. ‘We hangen een beetje tussen de hogeschool en de
universiteit in’, constateert Van Doornik in gesprek met Trajectum.
‘Bovendien beland je ineens weer in een opleidingspositie. Ik werk
hier al twaalf jaar als docent en onderzoeker, dus dan is die andere rol
weer even wennen.’
Van Doornik ziet hoe promovendi zichzelf hebben georganiseerd aan
de universiteiten en ze probeert dat ook aan de hogeschool van de

Hoe definieer je
hbo-onderzoek?
Meer waarde met HBO;
Doorwerking praktijkgericht
onderzoek van het hoger beroepsonderwijs. Door o.a. Anton
Franken en Daan Andriessen
(2017)
Bestuurders en lectoren presenteren hun visie op begrippen
als valorisatie, doorwerking en
impact.

PUBLIEK
DEBAT

In januari 2015 brengt Trajectum de Top 10 van invloedrijkste
HU-lectoren. Winnaar is Piet Bakker, lector Massamedia en

grond te krijgen. ‘De HU is nog een jonge onderzoeksorganisatie, dus

Digitalisering aan de faculteit Communicatie en Journalistiek.

daardoor is het soms zoeken naar de juiste aanpak. Maar het HUP

De lijst is gebaseerd op het aantal keren dat lectoren in 2014 voor-

wordt al gevonden, bijvoorbeeld als het gaat om het ophalen van

kwamen in Nederlandse kranten en tijdschriften. Ook telt het aantal

toestemmingsverklaringen.’

publicaties volgens Google Scholar dat jaar. Het is daarmee vooral
een indicatief lijstje, waarin radio- en tv-optredens bijvoorbeeld niet

Het belangrijkste voor promovendi binnen de HU is toch het carriè-

meetellen (simpelweg omdat het niet wordt bijgehouden). En dat

reperspectief na de promotie. ‘Nu is het vaak zoeken naar een juiste

terwijl bijvoorbeeld lector Nadja Jungman (nummer 2 op de lijst) ook

functie binnen de HU, soms vertrekken de gepromoveerden ook. En

dan al geregeld te zien is bij allerlei tv-programma's over schuldhulp-

dat is natuurlijk niet de bedoeling’, constateert Van Doornik.

verlening.

Daar tegenover staat dat de HU wel degelijk bezig is met het neerzet-

Ook lector Quirine Eijkman weet de weg naar talkshows en achter-

ten van zoiets als een ‘post-promovendi’-beleid. Sinds 2016 biedt de

grondprogramma's te vinden als terrorismedeskundige. En lector

HU een postdoc regeling voor recent gepromoveerde medewerkers.

Reint Jan Renes becommentarieert op radio en tv jarenlang

Zij kunnen een jaar lang voor 0,2 fte worden vrijgesteld om vervolg-

veelvuldig het effect van SIRE-campagnes en andere overheids-

onderzoek te doen of om financiering hiervoor te werven. Zo kunnen

communicatie.

ze doorgroeien naar een functie van senior-onderzoeker. Binnen twee
jaar maken achttien medewerkers gebruik van de regeling. Het zijn

En zo speelt het HU-onderzoek langzamerhand een rol in het publieke

weer een paar kleine stapjes van de HU in de groei naar een volwaar-

debat. Niet onbelangrijk: datzelfde HU-onderzoek krijgt een gezicht

dige onderzoeksorganisatie, die anno 2020 bestaat uit vier Kennis-

voor de buitenwereld. Ook dat lijkt een stapje op weg naar verdere

centra, 37 lectoraten, verschillende labs en Centres of Expertise.

volwassenheid.
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De nog wat onduidelijke positie van promovendi brengt een aantal

doorgroeien
tot senior
onderzoeker

Maar naast die deelname in het maatschappelijk
debat zijn er veel meer manieren om impact te
hebben. En dan gaat het vaak om impact binnen
het eigen kennisdomein en het aansluitende
beroepenveld. Die vaak lastig te meten is of te
koppelen aan een specifiek onderzoek. Het kan
soms zelfs gaan om invloeden die zich uitstrekken
over tien tot twintig jaar. Meten is niet altijd
weten, concludeert de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen (KNAW) dan ook in een advies aan
de minister over de impact van onderzoek. In een
poging dat toch te doen, meldt de evaluatie van de
vier kenniscentra in 2018 dat de 'doorwerking' van
het onderzoek bij alle vier 'goed' is.
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meten
is niet
altijd
weten

Zonnecollectoren
op het dak van
een onderwijsgebouw als onderzoeksproject
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Vera
Erends

Vera begon in
2018 met de
studie Werktuigbouwkunde

‘Ik heb nog nooit in een
werkgroep gezeten met
een ander meisje’

‘Veel mensen die denken aan de opleiding Werktuigbouwkunde, zien mannen voor zich. In mijn
eerste jaar zaten inderdaad maar negen meisjes

Naast mijn studie werk ik in een kroeg in Amers-

Het tempo van de opleiding ligt hoog, maar omdat

en honderdveertig jongens. Tot nu toe heb ik nog

foort. Dat is nodig, want ik betaal mijn studie zelf

de stof bij de basis begint, is de stap van de havo

nooit in een werkgroep gezeten met een ander

uur pas thuis ben. De opdrachten voelen zelden als

en op kamers wonen is niet goedkoop. Maar ik ga

naar het hbo goed te maken. Een verschil tussen

meisje, alleen in hoorcolleges. Toch is Werktuig-

huiswerk, omdat ik ze afwisselend en uitdagend

bewust om met geld. Ik doe boodschappen bij de

mijn havo en deze hbo-studie, is dat er op de havo

bouwkunde zeker geen jongensstudie. Het is een

vind. Het geeft een kick om een oplossing te vinden

Aldi, zoek altijd naar betaalbare schoolmaterialen

meer aparte groepjes waren. Hier vormen we één

brede, technische en creatieve studie voor iedereen

voor bestaande problemen. Doordat je een idee

en heb een kamer in een studentenhuis in

groep. Iedereen mag elkaar. We werken veel samen

die het leuk vindt om te ontwerpen. Van schetsen

vaak meteen kunt testen met een proefmodel of

Amersfoort. Die stad is over het algemeen betaal-

met projecten en doen graag een drankje doen bij

op papier tot 3D-modellen maken op de computer.

prototype, heb je snel iets tastbaars in je handen.

baarder dan Utrecht en je bent zo met de bus in De

onze studievereniging in het Proeflokaal. Dan gaat

Dat komt ook omdat er op de werkplaats aan de

Uithof. Dat de studiefinanciering is afgeschaft, snap

het vaak over techniek, daar raken we niet over

Voor deze studie moet je veel doen. Ik studeer elke

Padualaan ontzettend veel materialen liggen die

ik. Ik ben dankbaar dat er in Nederland een

uitgepraat.’

dag, ook in het weekend. Het kan zo gebeuren dat

we mogen gebruiken. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig

regeling bestaat waardoor ik de mogelijkheid heb

ik ’s ochtends vroeg naar De Uithof ga en om 21.00

met een robotgrijparm.

om te studeren. Ook al is het een lening.

Met zeven groepsgenoten heb ik SandCastle
voor jongeren. We wilden geen doorsnee kledingJip begon in 2018
met de opleiding
Ondernemerschap & Retail
Management,
richtte in 2019
met studiegenoten in het kader
van hun studie
het duurzame
kledingmerk
SandCastle
Clothing op

lijn opzetten, maar iets met een boodschap. De

2018

Jip
Steur

naam duidt op de stijgende zeespiegel, die eerst de
zandkastelen op het strand wegspoelt. We werkten
samen met de duurzame groothandel Stanley/
Stella. Onze kleding wordt gemaakt van honderd
procent biologisch katoen en is volledig verantwoord geproduceerd. Ook gebruiken we gerecycled
verpakkingsmateriaal. Toen het onderwijsproject
afliep, stopten de meeste groepen met hun bedrijf.
Het grootste gedeelte van mijn groep ook. Samen
met mijn twee goede vrienden Lars en Niek besloot
ik verder te gaan. We hebben in korte tijd veel verkocht en zien dus wel een toekomst voor dit merk.
Al vanaf het begin van studie werk ik met hen
samen en dat gaat altijd soepel. We vullen elkaar
goed aan. Ik ben creatief en vind marketing leuk,

‘Het ondernemerschap moet in je zitten, denk ik. Al

Niek is goed in sales en Lars houdt zich graag bezig

op de middelbare school handelde ik in exclusieve

met financiën.

sneakers. Ik kocht grote aantallen sneakers in bij
merken als Adidas en Nike en verkocht die dan

We doen dit naast onze studie, dus het gaat

weer door via Facebook, Instagram of Marktplaats.

druk worden. Gelukkig kunnen we SandCastle

Dat liep best lekker, al had het niet zo’n goede

Clothing ook inzetten bij opdrachten voor school.

invloed op mijn schoolprestaties. Ik stak mijn tijd

Bijvoorbeeld als we een marketingplan moeten

liever in het zoeken naar limited edition sneakers

schrijven voor een bedrijf. Ik hoop dat we over vijf

dan in huiswerk. De vrijheid van het ondernemen

jaar een grote, bekende webshop hebben. Dat onze

heeft me altijd aangetrokken. Zelf je tijd indelen en

hoodies, longsleeves en andere items in winkels

bepalen wat je doet. De keuze voor deze opleiding

als de Bijenkorf hangen. En dat ik dan in een

was dan ook snel gemaakt.

willekeurige Nederlandse stad loop en mensen spot
met onze kleding aan. Ja, dat zie ik wel voor me.

‘Ik stak mijn tijd liever in het
zoeken naar limited edition
sneakers dan in huiswerk’

Ik zit op deze kleine, praktische opleiding met veel

En als we winst gaan maken, doneren we vijftien

groepsprojecten dan ook goed op mijn plek. Je

procent aan The Ocean Cleanup, een Nederlandse

leert snel mensen kennen. Tentamens hebben we

start-up die de oceanen plasticvrij maakt. Zo

weinig, we werken vooral aan projecten. Halverwe-

dragen jongeren die onze kleding kopen bij aan een

ge het eerste jaar begin je met het opzetten van je

schonere en betere wereld!’

eigen bedrijf. Je doet eerst een half jaar onderzoek
en zet je idee vervolgens in de markt.
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Clothing opgericht. Een duurzaam kledingmerk
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Een voorzichtige glimlach, nerveus
gefriemel met het toegangsbewijs, de blik
bescheiden naar beneden gericht. Het is
eind augustus 2019 en plukjes kersverse
studenten hebben zich weer verspreid
over de Domstad. Rondom de piano op
Utrecht Centraal, bij de Albert Heijn in Hoog
Catharijne en in Tivoli Vredenburg, waar het
openingsprogramma plaatsvindt.
Soms ook midden op straat.

D

it keer geen neonkleurige, kunststoffen tassen vol reclamemateriaal om de schouders van de eerstejaarsstudenten, maar hippe en verantwoorde linnen tasjes.
‘Weet jij wat het plan is? Waar kom jij vandaan? Ga je
al meteen op kamers? Ken je andere mensen die aan
de HU gaan studeren?’ Beetje bij beetje neemt de onwennigheid
af. De Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is begonnen.

BIER EN
BEZORGDE
OUDERS

In 2019 schrijven ruim 3.700 eerstejaars zich in voor de UIT-week. Ze
zijn klaar voor een kennismaking met de stad, met elkaar, met hun
mentoren, met de vele studentenverenigingen en kroegen. De UIT-lopers volgen workshops, yogalessen, doen flauwe spelletjes, bezoeken
musea en worden voorzien van lekker eten en een hoop bier. De
achttienplussers althans.
Dat was 25 jaar geleden niet veel anders. Goed, yoga is dan nog
niet zo populair. In plaats daarvan dansen de 1.400 UIT-lopers
op housemuziek en doen ze de ‘ramsamsam’. ‘Een traditioneel

De UIT (Utrechtse
Introductie Tijd)
door de jaren
heen

kringgebeuren, waarbij men elkaars handen en knieën bevoelt’, zo
schrijft een Trajectum-redacteur in 1995. Ouders hebben 25 jaar
geleden nog geen WhatsApp. Zijn ze bezorgd, dan kunnen ze de
centrale post bellen.

ALLES IS
NIEUW

Wat staat de studenten van toen en nu verder te wachten tijdens
hun propedeusejaar? Nieuwe vakken, gebouwen waarin ze de
weg kwijtraken, ingewikkelde lesroosters, veeleisende docenten,
tentamenweken, hospiteeravonden en opbloeiende vriendschappen.
Zelf je ritme bepalen, nachten doorhalen in de kroeg en ’s ochtends
braaf, maar brak weer in de werkgroep verschijnen.
In 1995 steken hbo-docenten nog sigaretten op achter hun bureau,
kunnen studenten een computer huren en zijn HU-mailadressen
nog toekomstmuziek. Hogeschool Utrecht heet nog Hogeschool van
Utrecht, Utrecht Science Park is nog gewoon De Uithof en de HU
vormt met 25.000 studenten de grootste hogeschool van Nederland.
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een
hoop
verandering

HONKVASTE
HBO’ER

Veel eerstejaarsstudenten willen nog niet meteen het huis uit. ‘Bijna
de helft van de voltijdse hbo-studenten woont bij de ouders, tegenover vijftien procent van de universitaire studenten’, meldt Trajectum
in 1997. Een nieuwe studie in een nieuwe stad, met nieuwe vakken en
nieuwe vrienden. Een hoop verandering. Dan is Hotel Mama nog wel
even comfortabel. Bovendien zijn de huurprijzen hoog, kamers vaak
klein en is er al in 1997 een groot tekort aan studentenwoningen in
Utrecht.
In maart 1998 kan een groot aantal studenten intrekken in de
Cambridgeflat. In De Uithof worden 1001 kamers beschikbaar gesteld.
Andere populaire studentencomplexen zijn het IBB (aan de Ina
§Boudier-Bakkerlaan) en de Warande in Zeist.
De zoektocht naar een kamer verloopt nog niet via Facebookpagina’s,
maar via briefjes in de supermarkt en advertenties in de krant. Waar
eerstejaarsstudenten 25 jaar geleden vaak een kamer huurden van
een hospita, hebben ze tegenwoordig eerder eigen studio’s. Ook bestaan er anno nu heuse ‘hospiteercoaches’, voor hulp bij het inpalmen
van toekomstige huisgenoten.

HUISJESMELKERS EN
CAMPUSCONTRACTEN

Vanaf eind jaren negentig begint de Utrechtse Stichting Sociale
Huisvesting (SSH) royalere eenheden voor studenten te bouwen. Met
een eigen douche, keuken en toilet. Waar studenten minder blij mee
zijn? De invoering van de eerste campuscontracten in 2006. Huurders
van onder andere de Cambridgelaan krijgen niet langer een contract

Om de kamernood aan te
pakken, bouwt de
SSH in De Uithof
verschillende
wooncomplexen
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veel
eerstejaarsstudenten
willen nog niet
meteen
het huis uit

blemen? Inmiddels wordt binnen de HU naar alternatieven voor het

afstuderen verlaten. Ook als je je studie vroegtijdig stopzet, kun je je

dwingende BSA gezocht. Verschillende deeltijdopleidingen, zoals de

spullen inpakken. Het doel: de doorstroom bevorderen en de enorme

PABO, hanteren een soepeler ‘dringend’ studieadvies. Krijg je zo’n ad-

wachttijden verkorten. Vanaf 2020 gelden deze contracten voor alle

vies? Dan mag je dat ook negeren en gewoon doorgaan met je studie.

SSH-woningen.
Toch slaat ieder jaar bij een klein gedeelte van de eerstejaarsstudenStudenten die particulier huren, hebben te maken met een ander

ten de twijfel toe. Soms al in de eerste paar weken. Eerstejaars die

obstakel: de beruchte ‘huisjesmelkers’. Huurbazen die te hoge

hun studiefinanciering voor 1 februari stopzetten, hoeven niets terug

huurprijzen rekenen, huurders intimideren en niets doen aan het

te betalen. Zo moeten torenhoge studieschulden voorkomen worden.

onderhoud van een pand. De Utrechtse Betty Chang is zo’n type.
Meerdere malen wordt zij door de jongerenafdeling van de SP
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voor onbepaalde tijd, maar moeten hun kamer binnen een jaar na

verkozen tot ‘huisjesmelker van het jaar’. Chang zou huurcontracten
het liefst in de McDonalds ondertekenen en niet willen verhuren aan
rechtenstudenten. Nog steeds spannen bewoners van zogeheten
‘€hang’ panden rechtszaken tegen haar aan. Die ze vaak winnen.
Zonder de aanwezigheid van zoveel studenten had Utrecht er
waarschijnlijk heel anders uitgezien. De 65.000 studenten drukken
een stempel op de stad: op de cultuur, het vervoer, de huisvesting,
het uitgaansleven en de politiek.

ZELFDISCIPLINE
EN STUDIERESULTATEN

In de loop der jaren raakt studeren onderhevig aan meer restricties.
HU-opleidingen stellen een aanwezigheidsplicht in om uitval te
beperken en sommige docenten controleren iedere les het huiswerk.
De ene eerstejaarsstudent vindt dat van weinig vertrouwen getuigen
en de ander heeft juist baat bij wat extra stimulering. Zelfdiscipline is
niet voor iedere student vanzelfsprekend.
Veel eerstejaarsstudenten maken zich druk om het bindend
studieadvies (BSA). Dat doet al in de vroege jaren negentig haar
intrede op de HU en is bedoeld om op tijd te beoordelen of een
student geschikt is voor de opleiding. Te weinig punten gehaald en
een negatief advies gekregen? Dat betekent het einde van je studie.
Door de jaren heen klinkt veel kritiek op het BSA: het legt een te grote
druk op studenten en lijkt eerder een manier om het rendement van
de opleiding te verhogen dan een duidelijk bewijs van een verkeerde
studiekeuze. Had de betreffende student niet gewoon opstartpro-

elk jaar
slaat bij
een klein
gedeelte de
twijfel toe

25 jaar HU - De mooiste tijd van je leven - 185

25 jaar HU - De mooiste tijd van je leven - 184

in vier
jaar
volwassen
zien te
worden

Uitgaven van een
student in 2002

studiekeuzeorganisaties schieten als paddenstoelen uit de grond en

EEN NIEUW
FINANCIEEL
STELSEL

‘De arme student’ is van alle tijden. Zo wordt in een Trajectum uit

steeds meer middelbare scholen adviseren een tussenjaar. Zodat

1996 omschreven hoe slecht de student het heeft. Het collegegeld

de aankomende studenten, die meestal pas 17 of 18 zijn, wat meer

wordt hoger, terwijl de student niet meer te besteden heeft. Decaan

levenservaring opdoen en de tijd krijgen een weloverwogen keuze te

Herman Beks waarschuwt voor een onheilsscenario: ‘Studeren aan

maken. Het liefst doen ze dat tijdens een verre reis.

een hogeschool of universiteit wordt een kwestie voor rijkelui.
Studeren raakt weer uit de mode.’

Ook opleidingen binnen de HU helpen een handje bij de studiekeuze.
Sinds het studiejaar 2014-2015 is er een ‘studiekeuzecheck’, in de

Dat valt alles mee, blijkt twintig jaar later, als het hele financiële stel-

vorm van een digitaal vragenformulier en een vrijwillige matchings-

sel op de schop gaat. In 2015 wordt de prestatiebeurs namelijk ver-

dag. De eerste resultaten zijn positief: de matchingsactiviteiten leiden

vangen door een leenstelsel. De ‘pechgeneratie’ is genoodzaakt meer

tot minder uitval en betere studieresultaten.

en vaker te lenen. Toch daalt het aantal studenten maar licht. Ook de
vrees dat studeren alleen nog voor de rijken is, wordt geen waarheid.
Studenten uit minder welgestelde milieus krijgen nog steeds een aanvullende beurs. Wel blijven HU-studenten nóg langer thuis wonen.

VRIJHEID
BLIJHEID

Tijdens het propedeusejaar proeven studenten aan zelfstandigheid
en vrijheid. Gaan ze op kamers, dan moeten ze ineens zelf koken en
boodschappen doen. Waar ze de eerste weken misschien nog met
een berg was naar het ouderlijk huis terugkeren, weten ze de aan- en

TUSSENJAAR
IS POPULAIR

Sinds de invoering van het leenstelsel zijn aspirant-studenten zich

uitknop van de wasmachine op den duur eigenhandig te vinden. Ze

bewuster geworden van de gevolgen van een verkeerde studiekeuze.

bepalen zelf hoe laat ze thuiskomen en hoe laat ze de volgende

Stoppen met de studie kunnen ze zich financieel moeilijker

ochtend weer opstaan om naar college te gaan.

veroorloven. Ouders zijn meer betrokken bij het maken van de keuze,

Of niet.

– en zichzelf. In 1999 zegt Jeanette van Ulden, dan decaan bij de
faculteit gezondheidszorg: ‘Voor iedereen die aan een studie begint,
geldt dat je in die fase ontzettend groeit. De wereld wordt groter en je
doet voortdurend ervaringen op.’

VRIENDSCHAPPEN
VOOR HET
LEVEN

Hoe je veel mensen leert kennen in je eerste jaar? Bijvoorbeeld
door je in te schrijven bij een studentenvereniging. Al sinds de jaren
zeventig kunnen ook hbo-studenten zich bij de meeste verenigingen
aansluiten. Veritas, Unitas, Biton, het Utrechtsch Studenten Corps,
maar ook religieuze verenigingen en sportverenigingen: er is voor elk
wat wils. De ene studentenvereniging is vrijblijvender dan de ander,
maar bijna overal vloeit het bier volop.
Al decennialang komen verenigingen negatief in het nieuws, vooral
als het gaat om ontgroeningen. ‘Flauwgevallen mensen, drollen in het
haar, het gedwongen opeten van bruistabletten (…) en straalbezopen
begeleiders’, zo omschrijft het Utrechts Nieuwsblad de ontgroeningen
bij Veritas en Unitas in 2002. Ook landelijke media smullen van zulke
taferelen.
Toch blijft het animo voor verenigingen stabiel. De Landelijke Kamer
van Verenigingen (LKvV) geeft als verklaringen: lidmaatschap kan je
een streepje voor op de arbeidsmarkt geven, helpt bij het vinden van

Voor elke student
een huis waar
hij/zij zich thuis
voelt. Linksboven
een UVSV-huis,
rechtsboven
een USC-huis,
onder een huis
voor christelijke
studenten

woonruimte en is een basis voor jarenlange vriendschappen.

STRESS EN
SPANNING

Niet iedere student komt de studietijd vlekkeloos door. ‘Stress en
spanning slopen snelle student’ kopt Trajectum al in 1997. In 2000
raakt zo’n vijf procent van de eerstejaars op de HU psychisch in de
knoop. De reden: gewenningsproblemen. Oud-docent Journalistiek
Rob Woortman zegt in 1998: ‘Ik moet er niet aan denken om nu te
studeren. De huidige student is nog geen twintig, heeft geen geld en
staat onder een enorme studiedruk.’
Twintig jaar later is het aantal burn-outklachten onder studenten nog
verder gestegen. Het leenstelsel plus de keuzestress en onzekerheid
die daaruit voortkomen, leggen een grote druk op eerstejaarsstudenten. Ze hebben een bijbaantje, een druk sociaal leven en moeten ook
online een picture perfect leven leiden, vinden ze zelf.
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vriendschappen
voor het
leven

In het eerste jaar leren studenten enorm veel nieuwe mensen kennen
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voor velen is
het ook gewoon
feest

Utrecht is bij
uitstek een studentenstad. Dat
bepaalt ook het
beeld op terrassen en in straten
waar studentenhuizen staan

Hoe groot sociale media ook zijn geworden, ze hebben het traditionele studentenleven gelukkig nog niet vervangen. Beruchte huisfeestjes
op de IBB, kratten bier op de balkons van studentenhuizen en
avonden vol gezelligheid op de sociëteit. Studeren zwaar? Voor
sommigen zeker, maar voor velen is het ook gewoon feest.

DE MOOISTE
TIJD

Tegelijkertijd maken digitale middelen het leven van een eerstejaars-

De doorsnee eerstejaarsstudent van 1995 is niet aan te wijzen en die

student makkelijker. In 2006 wordt Sharepoint geïntroduceerd, een

van 2020 evenmin. Nog steeds is De Uithof gevuld met zowel corps-

eenduidig intranet voor de hele HU. Hier kunnen studenten snel en

ballen als topsporters, modemeisjes en computernerds, hardwerken-

gemakkelijk roosters vinden, cijfers checken en verslagen inleveren.

de eerstejaars als types die er met de pet naar gooien. Nog steeds

In de jaren daarna worden presentaties opgefleurd met fancy power-

is het hbo voor de één een makkie en voor de ander afzien. En nog

points en video’s. En wil je even een project bespreken met je groeps-

steeds zit het eerste jaar voor de één vol stress, terwijl het voor de

genoten? Dat doe je gewoon via WhatsApp en Skype.

ander een relaxed begin is van de mooiste tijd van zijn of haar leven.
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Roos
Verbrugh
Dit is Roos (19). Ze is net klaar
met haar eerste jaar. In september
2019 begon ze aan de studie
Journalistiek. Een studie waar ze
op de middelbare school in
Nijmegen al serieus over nadacht.
Ze koos eerst voor de opleiding
Leraar Engels in haar hometown,
maar kwam er al snel achter dat
haar hart toch bij de journalistiek
lag. ‘Ik vind media interessant en
ben graag creatief bezig.’

Boven

De ondernemende student wilde
niet twee keer een verkeerde keuze
maken, daarom deed ze mee aan
allerlei matchingsactiviteiten. De
uitkomst was helder: Roos en de
opleiding Journalistiek waren een
goede match.
In dit hoofdstuk volgen we Roos
via beelden van belangrijke momenten in haar eerste jaar. Van het
introductiekamp tot haar verjaardagsborrel. Roos is nu helemaal op
haar plek aan de HU. ‘In het begin
moest ik wennen aan de deadlines
en het ritme, maar op een gegeven
moment zat ik in de flow. Je krijgt
veel ruimte om jezelf te ontwikkelen op deze opleiding en ik kan
mijn creativiteit hier kwijt.’

Rechts

Voordat Roos
definitief kiest
voor Journalistiek, doet ze
mee aan een
matchingsdag.
De dag bevestigt
haar positieve
gevoel over de
opleiding
Zenuwachtig ben
ik niet voor de
start van het eerste jaar. Ik heb er
vooral veel zin in

Ik ga met plezier
naar de meeste
lessen en colleges. Het ene vak
is boeiender dan
het andere. Ik
vind de lesstof
niet per se moeilijk, wel veel

Voordat ik aan
de UIT meedeed
kende ik niemand,
maar kreeg al
gauw nieuwe
vrienden. Er zijn
weinig groepjes,
iedereen gaat met
elkaar om
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Dit is het restaurant waar ik
in de bediening
werk: Ribsfactory
in Nijmegen. Het
is niet alleen
gezellig, maar
ook noodzaak. Op
mezelf wonen is
duur

Ik ben de eerste
tentamenweek
goed doorgekomen. Op één
tentamen na heb
ik alles gehaald.
Met best goede
cijfers
In het eerste
blok heb ik drie
keer per week
redactieles. We
moeten meteen
de praktijk in.
Op deze foto
interview ik
deelnemers aan
een jongerendebat en ik
redigeer artikelen
van medestudenten. Ik ben nogal
scherp op taal

Met negen
andere
studenten
woon ik in een
studentenhuis
in Nijmegen.
Ik woon hier
zo geweldig,
dat ik nog niet
overweeg om in
Utrecht te gaan
wonen.
Wat studie
betreft: ik heb
m'n bsa gehaald!

en verantwoording

online verder. Ook namen we de jaarverslagen van

totstandkoming van Altijd Onderweg de

de afgelopen 25 jaar door. Die gaven een impressie

geschiedenis van 25 jaar Hogeschool Utrecht.

van het veranderend denken en handelen vanuit de

Tijdens die periode hebben we als voltallige

bestuurlijke kant van de hogeschool.

redactie vaak met elkaar rond de eettafel bij een
van ons thuis zitten brainstormen. In het begin

We hopen, dat we ondanks deze beperkingen, toch

gingen de gesprekken vooral over de onderwerpen

een mooie en evenwichtige geschiedenis van de

die aan de orde moesten komen en de toon die

HvU en HU hebben beschreven. Een geschiedenis

daarbij zou passen. Wanneer we daarna aan de slag

die moeilijk te vatten is, juist vanwege die vele

gingen, bleek het toch ingewikkeld. Invalshoeken

veranderingen die het onderwijs de afgelopen jaren

veranderden, het beeld werd erbij gezocht en zo

heeft doorgemaakt.

kreeg het boek langzamerhand ‘smoel’. Zo gaat dat

Wij danken de leden van de leescommissie (Manon

in een creatief proces en dat is ook het leuke eraan.

Bloemen, Anton Boonen, Ibrahim Kumcu, Nico de
Vos en Danielle van Wallinga), die als critical friends

Het bleek lastig om vanuit verschillende hoeken

hebben meegelezen.

aan informatie te komen. Door de vele verhuizingen
in de afgelopen jaren van alle opleidingen en met

Vlak voor de afronding van het boek werd ook

de invoering van het flexwerken, is een deel van de

Nederland getroffen door het coronavirus. Vanaf 12

geschiedenis van de hogeschool verloren gegaan.

maart 2020 lag het hele land plat. Alle evenemen-

Dat was tien jaar geleden anders. Tijdens de

ten werden tot 1 september afgelast. De hogeschool

totstandkoming van het jubileumboek School

sloot de deuren. Het Utrechts Science Park lag er

Maken in het hart van het land, onder redactie van

vanaf die dag verlaten bij. Studenten en personeel

Ad van Liempt en Janny Ruardy in 2010, kwam er

werkten thuis en hadden contact op afstand. In

uit de bureaulades van medewerkers en kasten

twee weken werden colleges online gegeven, had-

van opleidingen geregeld mooi historisch materiaal

den docenten en andere mededewerkers via Teams

tevoorschijn: oude foto’s, personeelsmagazines,

of Skype contact met hun studenten en collega's.

folders, notulen…. Die gaven het verhaal kleur.

Toetsen bleek wat ingewikkelder, het bindend
studieadvies verviel dit jaar.

De bureaulades en kasten zijn vanaf 2019 allemaal

Het heeft veel gevolgen voor afstudeerders,

verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam een

studenten die een stage zoeken en nieuwe

meter plank of een kluisje. We waren daardoor

studenten kunnen niet feestelijk ontvangen

voor bronnen en beeldmateriaal voor het grootste

worden half augustus met de UIT. Een belangrijke

gedeelte afhankelijk van de ingebonden jaargangen

week, waarin ze kennismaken met de stad

van Trajectum, sinds 1985 het onafhankelijke

en vriendschappen voor het leven sluiten. De

journalistieke magazine van de HU dat tot juni 2018

interviews met de alumni in dit boek zijn daar het

op papier verscheen. Daarna ging het platform

bewijs van.
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Nawoord

We hebben anderhalf jaar gewerkt aan de

