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PVV wil van buitenlandse 
studenten af 

Zweedse studentes lusten 
er steeds meer pap van

50%

Irene 
Moors 
is klaar 
met 
studenten

Volg Sensor op www.snsr.nl of op Twitter (@snsr)

Als studenten en medewerkers van de HAN zouden mogen kiezen, 
vergezelt de Dalai Lama hen in het Glazen Huis. Dat blijkt uit een poll 
op snsr.nl. Op de vraag ‘Met wie zou jij in het Glazen Huis willen?’ koos 
50% voor de Dalai Lama (dan kom je niet alleen lichter uit het huis, 
maar ook verlichter...). 30% koos voor Yolanthe Cabau, omdat het oog 
ook wat wil. Marco Borsato, de ideale schoonzoon, kreeg slechts 10%. 
Ook de altijd irritante Giel Beelen kon rekenen op 10%.
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Irene Moors is haar vertrouwen in studerend Nederland helemaal 
kwijt. Vorige maand belde er namelijk een student bij haar aan, die 
vertelde dat hij bij haar in de straat woonde, zichzelf buiten had 
gesloten en naar Amsterdam moest. Of hij 18 euro voor een 
treinkaartje mocht lenen! Dat geld heeft de presentatrice nooit meer 
teruggezien. ‘Het leek me zo’n leuke jongen’, zei Moors in haar 
programma Life4You. Dus heeft ze hem in goed vertrouwen E 20,- 
meegeven. Sindsdien ontbreekt van deze ‘leuke jongen’ ieder spoor en 
wacht Irene Moors nog altijd op haar geld. 

Het citaat
‘Op mijn vijfde kreeg ik al wel eens jenever!’

Wij zeggen: ‘Weg met die buitenlandse studenten!’ Aan welke 
politieke partij denk je dan? Juist, de PVV. ‘Ze verdringen de 
plekjes van Nederlandse studenten’, vinden Wilders en zijn 
volgelingen. Studentenhuisvesting kan de toestroom niet aan en 
daarom moet deze beperkt worden. Studentenhuisvesters 
reserveren zo’n tien procent van hun woningaanbod voor 
buitenlandse studenten. ‘Ik krijg signalen vanuit 
studentenorganisaties dat dit een toenemende trend is’, stelt 
kamerlid Lucassen. ‘Als je ziet dat 30.000 Duitsers in Nederland 
studeren zou ik niet weten waarom voor hen een huis moet 
worden gereserveerd. Gezien de afstand kunnen ze prima zelf 
een huis zoeken.’

Dat Zweedse studentes er wel pap van lusten, was in de meeste 
kringen duidelijk. Maar dat het libido van onze blonde 
bovenbuurtjes de afgelopen tien jaar twee keer zo groot geworden 
is, mag gerust een schokkend nieuwtje genoemd worden. De 
lossere moraal onder Zweedse studentes blijkt uit een onderzoek 
van de universiteit van Uppsala. Tien jaar geleden had de 
gemiddelde studente tot het einde van haar studietijd het bed 
gedeeld met zo’n 5 á 6 mannen, terwijl dat getal nu al op 11 ligt.  
Een verdubbeling van het aantal bedpartners betekent ook een 
verdubbeling van het aantal studentes met een geslachtsziektes. 

HAN-student Jack vertelt in Sensor #7 over zijn alcoholverslaving. 

Best gelezen 

3



Sensor is het redactioneel onafhankelijk 

magazine van de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen. Het magazine is gratis voor 

studenten en medewerkers. Het volgende 

nummer verschijnt op 21 december 2011.

redactie-adres  

Nijmegen, Kapittelweg 33, 

Kamer A3.11 (024) 353 03 90

Arnhem, Ruitenberglaan 29, 

Kamer 3.19 (026) 369 12 40

www.snsr.nl, sensor@han.nl

postadres  

Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen

redactie

Han Geurts, hoofdredacteur, 

(024) 353 03 88

Herman van Deutekom, 

plv. hoofdredacteur

(026) 369 12 40

Renée Jenniskens,

(024) 353 03 92

Olga Helmigh,

(026) 369 12 16

Sander Arink

(024) 353 03 89

Raïssa Soeter

(024) 353 03 89

Els Sanders,

redactie-assistent

Arno Jans

stagiair

medewerkers 

Ruud Kroes

Marijn Hondorp

Claudia Fitsch

Marjolein Hoegen

redactieraad 

G. Hendriks (voorzitter), 

W. Sips, P. Freriks, 

M. Nederhoed, E. Cuppen

fotografie

Ralph Schmitz

Coos Dam

Bart van Dieken

vormgeving en productie 

Communicerende Ontwerpers, Ubbergen

advertenties

Bureau Nassau BV 

Achterom 100 C 1621 KW Hoorn

info@bureaunassau.nl, tel. 020-6230905

kopij 

Kopij en reacties moeten voorzien zijn 

van naam en telefoonnummer.

De redactie houdt zich het recht voor 

ingezonden stukken te weigeren of 

in te korten.

B

pagina  10

verder in dit nummerrubrieken
7heuvelenloop	 	5

Octrooi	 	11	

Volleybal	Papendal	 	18

Geluiden	uit	Genadedal	 	30

Ontwikkeld	 	 4

HannaH	 	 4

Passie		 	 	 24

Kwoots		 	 31

‘Het zweet brak me uit’ 
Faalangsttraining 

De HAN lééft  
Puinhoopdag

Fashionista’s
Coolhunting op de HAN

Gratis op wintersport
Prijsvraag

20

22

Ondertussen 
       op SNSR.nl…

29

13

Mail
& Win



‘Dansen en muziek maken tegelijk, dát is de kracht van flamenco’, verklaart Mique haar passie 
voor de Spaanse dansstijl. ‘Deze foto is gemaakt in 1987, toen ik me al fanatiek met flamenco 
bezighield, ook al kwam ik toen pas net om de hoek kijken. De sierlijkheid, ultravrouwelijkheid 
en passionele aard  grepen me direct aan toen ik kennismaakte met de intens vurige dansstijl. 
Ik studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en was lid van de introductiecommissie. 
We organiseerden onder meer activiteiten voor in de introweek. We vroegen dansschool Centro 
Flamenco Puro mee te doen. Het was eigenlijk bedoeld om studenten te interesseren, maar 
uiteindelijk was ík degene die bij de demonstratie het meest verkocht was, haha! Kort erna 
begon ik bij Centro met flamencodansen, wat ik vervolgens acht jaar lang drie keer per week 
deed.’ De rok die is te zien op de foto heeft Mique zelf gemaakt. ‘Destijds was dit een populaire 
look: rood of zwart met witte stippen. Dat is nu uit, zo weet ik van een vriendin van me die 
ik ken uit die periode en nu professioneel flamencoartieste is. Het duurde even om de rok te 
maken, maar uiteindelijk was ik apetrots.’ De schoenen, voorzien van speciale spijkers die de 
‘muziekklikken’ maken,  heeft Mique in Spanje opgeduikeld. ‘Daar heb je speciale winkels tjokvol 
met flamencokleding, -schoenen en -attributen. Logisch, het komt daar vandaan. Hoewel, veel 
Spanjaarden kijken neer op de dans: flamenco hoort bij zigeuners, en die vormen de onderste 
laag van de bevolking.’ Op haar dertigste stopt Mique met flamenco. ‘Mijn dansschema was 
simpelweg niet meer te combineren met mijn werk. Ik heb nog een tijdje geprobeerd om één keer 
per week te dansen, maar ik merkte dat ik er geen voldoening uithaalde als ik zo weinig oefende. 
De kick was juist om het op peil te houden. Het komt misschien drastisch over, maar toen ben ik 
maar helemaal gestopt. Daar heb ik geen spijt van; het is een 
mooie periode waar ik met veel plezier op terugkijk.’ Ondanks 
dat Mique erna nog wat andere dansstijlen – van Argentijnse 
tango tot house en bioritmisch - heeft geprobeerd, is ze nu 
even ‘dansloos’. ‘Op dit moment gaat mijn werk voor. Maar 
wie weet vind ik weer iets waar ik me in kan verliezen.’   OH

Kinnesinne
Kinnesinne, zult u zeggen. En ongetwijfeld 

speelt dat mee; niets menselijks is mij vreemd. 

Maar het blijft merkwaardig. To say the least. 

Vol goede hoop trok ik twee weken geleden naar 

het Gymnasion. Nu eens bij de hoofdingang 

niet naar links, naar de lerarenopleidingen, 

maar rechtsaf naar de sportkantine. Jaarlijkse 

uitslag van de Sporter Van Het Jaar-

verkiezingen door de Nijmeegse Studenten 

Sport Raad (NSSR). Altijd gezelli: muziek, 

prijzen, bier en studentikoos gebral. De hele 

avond door vallen de prijzen. En de schellen 

van mijn ogen. 

Niks mis met de winnaars, natuurlijk. Alle lof, 

maar een raar smaakje blijft toch in mijn 

mond achter. Rechtsboven naast de achterste 

kies. Winnaar is een mountainbiker die op 

eigen kracht de altijd lastige marathon van 

Houfalize won. Chapeau. Bij de dames gaat de 

beker naar de 137ste op de ranglijst van 

wielervrouwen. Wellicht omdat ze ook een 

bijrolletje heeft in Grey’s Anatomy? Kiezen 

meid: sport of soap. Bij de clubs wint onze 

lokale trots: de schermvereniging. Maar liefst 

een kleine dertig gelukkige winnaars. Verder 

nog een judoka, en een triathlonner (Jezus, 

wat een hunk zeg, daar zou ik wel eens een 

beschuitje mee willen ontbijten). Kortom, niks 

mis met de winnaars. Maar waar zijn de 

HANners? Kleine honderd studenten met een 

topsportregeling, maar waar zijn ze?

Waar is Ajacied Jasper Cillessen? Speelt 

Europacup voor 60.000 mensen. Waar is 

Dafne Schippers? Loopt de pannen van het dak 

op weg naar de Olympische spelen. Waar is 

Lucie Houwen? Rolstoelbasketbalt zich naar 

de Paralympics, Waar is…ach ik stop er maar 

mee. Hebben we eindelijk weer eens een 

HAN’er in de NSSR en een eigen jurylid, en 

dan dit. Zitten slapen, Ronnie?

Kinnesinne. Dus toch
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Wie:  Mique Menheere     

Functie: Loopbaanadviseur

Wat: Flamencoles    

Waar: Utrecht  

Wanneer: 1987
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De Zevenheuvelenloop is een hoogtepunt voor hardlopers. Al die bergen op en af, spugend en zwetend, 
je zou het er warm van krijgen. De loop is dan ook een bron van onderzoek voor Thijs Eijsvogels, van de 
Radboud Universiteit. Hij promoveerde op de warmtehuishouding van vierdaagselopers. De afgelopen jaren 
deed hij ook onderzoek onder lopers van de Zevenheuvelenloop. ‘Voor hardlopers is de warmtehuishouding 
een issue. De gemiddelde temperatuur van de finisher is 39.2 graden’, vertelt hij. Van bijna zesduizend 
renners die reageerden op een enquête selecteerde hij er vijftig met warmteproblemen. Die werden 
gekoppeld aan vijftig vergelijkbare lopers zonder warmteproblemen. Beide groepen werden onderzocht 
op warmte- en vochthuishouding, kleding enzovoorts. ‘Als we weten waar het euvel ligt, dan kunnen we er 
misschien iets aan doen’, zegt Eijsvogels. Vijf studenten van het Instituut voor Paramedische Studies hielpen 
mee bij de metingen. De kerntemperatuur werd gemeten door het inslikken van een warmtezendertje. 
Ook winnaar Haile Gebrselassie kreeg zo’n pil. Opmerkelijk was dat vóór de start, na de warming up, zijn 
lichaamstemperatuur 37.8 graden was en bij de finish nog geen 0.4 graad hoger. ‘Mogelijk onderscheidt 
hij zich daarin’, meent Eijsvogels. Misschien heeft de onderzoeker de kern van het succes van Gebrselassie 
ontdekt: een optimale warmtehuishouding.  RJ

Het geheim 
van 
Gebrselassie

Het zou binnenkort wel eens afgelopen kunnen zijn met de rimpels bij de 
iets oudere HAN-bevolking. Eline Rütten & Pieternel Welles, studenten 
van de opleiding Logopedie, doen momenteel een onderzoek naar het 
anti-rimpel-effect van logopedieoefeningen. Binnen de logopedie wordt 
al veel met gezichtsoefeningen gewerkt en een docent was het opgevallen 
dat daarbij de kaaklijn strakker wordt. De studenten ontwikkelden daarom 
een programma met oefeningen. Voor kaak en mond, maar ook voor 
wenkbrauwen, voorhoofd, hals en oogleden. Sommige van de oefeningen 
komen uit de logopedie en dat is te merken: soms moet je er lekker bij 
roepen: ‘O, o, o…’.  Bij andere oefeningen moet je aan je wenkbrauwen 

trekken of centenbakken maken. Facial fitness noemen ze hun programma. 
In Amerika is een instituut dat ook zoiets uitvoert. Toen de studenten in 
hun vooronderzoek daarmee contact opnamen, bleek dat ze daar geen 
wetenschappelijk bewijs hebben dat het daadwerkelijk effectief is. Een mooi 
onderwerp voor een onderzoek dus. Met weinig moeite vonden ze, vooral 
onder HAN-medewerkers, 25 proefpersonen die vier weken lang elke dag 
vijf minuten oefenen. Van deze mensen maken ze foto’s, vóór en na, die 
vergeleken worden. Ter controle zijn er ook 25 mensen die niet met het 
programma meedoen. In januari komt er een presentatie. Hopelijk hebben 
de dames dan hun eigen antwoord op Botox. RJ

Voor het eerst is de Joke 
Mintjes Award uitgereikt voor 
praktijkgericht (student)onderzoek 
in de spoedzorg. De felicitaties en 
de geldprijs gingen naar studenten 
Linda Braam en Linda Peeten 
met ‘Triage op de Eerste Hart 
Hulp in het Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen’. De 
award werd uitgereikt tijdens de 
jaarlijkse Invitational Conference 
van het Lectoraat Acute Intensieve 
Zorg. Tijdens deze bijeenkomst 
nam lector Joke Mintjes afscheid 
van de hogeschool. Als eerbetoon 
aan de lector is deze onderzoeksprijs 
in het leven geroepen. HG

Eerste 
Joke 
Mintjes 
Award

O, o, o, stop Botox 
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Studenten van de Minor Creativiteitsontwikkeling (voornamelijk GGM’ers) 
kregen de opdracht iets nieuws en waardevols neer te zetten. Ze besloten de 
bijzondere persoonlijkheid Frank Los uit te nodigen voor een inspirerende sessie. 
Hij is entertainer, karikaturist, dichter, presentator, filosoof, en oprichter van de 
Transparante Kerk (een opblaasbare kerk zonder religie). Deze wervelende storm 
heeft er geen enkele moeite mee de aandacht van de studenten vast te houden. 
Tijdens de bijeenkomst gaat hij met ze in gesprek over ‘beperkende overtuigingen’ 
(‘Zolang je niet buiten de gevangenis komt, weet je niet dat je er in zit’), en over 
professionele distantie. ‘Hoe kun je iemand helpen als er een muur tussen blijft 
zitten? En als je werkgerelateerde problemen mee naar huis neemt, dan zijn die niet 
van de ander, maar van jezelf.’ Los zorgt voor een uitdagend debat, en hoewel de 
studenten het niet met alles eens zijn, is zijn hoofddoel bereikt: ‘als je er maar over 
nadenkt’. RS

Info: despelendefilosoof.nl en detransparantekerk.nl. 

De spelende filosoof

Luisteren 
naar de 
toekomst
Bedenk onderwijsconcepten die 
ondernemendheid bij studenten 
stimuleren. Dat is de opdracht die  18 
medewerkers en studenten van het 
Instituut voor Sociale Studies krijgen 
in de prachtige bibliotheek van VDO 
aan de Berg en Dalseweg. Na een 
ochtend brainstormen onder de 
aanstekelijk enthousiaste begeleiding 
van Bregje van Geffen van het 
Centrum van Ondernemerschap, 
worden de beste ideeën geclusterd 
tot concepten. Een basisidee dat in 
meerder groepen naar voren komt, 
is een praktijkhuis in een wijk waar 
talentvolle studenten multidisciplinair 
onderzoek doen naar behoeften en 
mogelijkheden van de wijkbewoners 
en daar passende vervolgacties op 
ondernemen. Om het innovatieve 
karakter van dit praktijkhuis te 
benadrukken, wordt het concept 
luisteren naar de toekomst gedoopt.  
Opdrachtgeefster Petra Verhagen en 
Bregje van Geffen zijn na afloop zeer 
te spreken over de opbrengst. ´We 
maken nu van de uitkomsten een 
concept op hoofdlijnen en leggen dit 
voor aan de directie van ISS ,́ aldus 
Van Geffen.  RK

Internationale studenten hebben al vaker aangegeven dat zij het heel leuk vinden in Arnhem en/
of Nijmegen, maar dat ze niet of nauwelijks met Nederlandse studenten in contact komen. Een 
nieuwe poging om hier verandering in te brengen komt van Lucienne Wiskerke van de sectie 
Spaans bij de Arnhemse faculteit Economie en Management.  Het idee is even slim als simpel: 
waar vind je studenten vaak? In de kroeg. En waar vind je studenten zéker? In een kroeg die de 
drank gratis uitdeelt. Als café is voor de HANgar (in het FEM-gebouw in Arnhem) gekozen, voor 
de gratis drank zorgen Lucienne en haar collega’s, door consumptiebonnen uit te delen. Het enige 
dat van studenten wordt gevraagd is om een badge in te vullen en die op de internationale borst 
te dragen. Daarop moet je naam te lezen zijn, de taal die je spreekt en de taal die je zou willen 
spreken. De eerste Café Exchange had een redelijke opkomst. Er waren natuurlijk vooral Spaanse 
studenten te vinden. De hoop is dat zich in de toekomst meer studenten van andere nationaliteiten 
melden. De eerstvolgende mogelijkheid is op 13 december. Café Exchange is een keer per maand 
open, is het plan. En alle HAN-studenten zijn welkom. HVD
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De HANgar connectie

Frank Los: ‘Als je er 
maar over nadenkt.’

Café Exchange: contacten met 
Nederlandse studenten bevorderen.



‘Waß macht Die Post eigentlich mit Briefen ohne Anschrift, mit falscher Anschrift….’ HAN-studente 
Cornelia Schiwietz leest het dictee voor aan de vijfdeklassers van het vwo. Zestien handen schrijven 
mee. In een ander lokaal zwoegen dertien scholieren van vwo 4, op hun eigen niveau. Enkele ruimten 
in het Gymnasion vormen het strijdtoneel van de Nederlandse Deutscholympiade, voor de gelegenheid 
voorzien van Duitse vlaggen en Schoko-Lebkuchen (chocoladekoekjes). Tijdens de drie voorrondes, eerder 
in Groningen en Leiden en nu in Nijmegen, laten deelnemers zien hoe goed ze zijn in luisteren, lezen, 
schrijven en spreken. Marisse van den Burg (5 vwo, Mgr. Frenckencollege, Oosterhout) doet mee om 
zo haar Duits te testen. Gijs Altena (Dominicus College Nijmegen, 5 gymnasium) grinnikt: ‘Het is onder 
schooltijd en je kunt ook nog een reis winnen.’
Twaalf scholieren uit de Nijmeegse voorronde mogen door naar de finale in Amsterdam, in maart volgend 
jaar. De uiteindelijke winnaars, een vierde- en een vijfdeklasser, vertegenwoordigen Nederland op de 
internationale Deutscholympiade in Frankfurt am Mein.  CF
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Drie dagen lang was Nijmeegse Annie (of was het toch dochter Sjannie?) 
vorige week weer actief op de Kapittelweg in Nijmegen om studenten er 
op te wijzen hun omgeving schoon te houden. Samen met studenten 
maakte de echte Nimweegse zelfs een rap, te zien op Sensor-site 
www.snsr.nl.  HG 

Opnieuw 
Nijmeegse 
Annie

Denise Schrader en Florentien Vink, 
beiden studenten Bouwkunde, hebben 
op de Betondag in Rotterdam de ENCI-
studieprijs in de categorie Hogescholen 
gewonnen met hun afstudeerscriptie 
‘Hybride beton, voordelig voor je kosten 
en je scheurvorming’. De rapportage die 
Denise en Florentien maakten, ging over 
het beperken van de scheurvorming door 
het toepassen van ‘hybride beton’, een 
constructie met traditionele wapening 
en een toevoeging van staalvezels. 
De traditionele wapening zorgt voor 
het verdelen van de scheuren over het 
betonoppervlak. HG

Bouwkunde-
studentes 
winnen 
ENCI-
studieprijs
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DEutsChoLympIaDE 
mEt vLaggEN 
EN LEBkuChEN



Censuur 
bij VOX
Studentenblad VOX van de Radboud 
Universiteit mag geen artikel plaatsen over 
hoogleraar Roos Vonk, betrokken bij het 
schandaal rond frauderend hoogleraar 
Stapel. De redactie wilde op de campus 
de mening peilen over de berisping van 
de hoogleraar, maar het college van 
bestuur kwam met een publicatieverbod. 
Bepaald niet de eerste keer; zo werden 
eerder al  een verhaal over de bezetting 
van het Erasmusgebouw  en een artikel 
over zelfdoding verwijderd. Kersverse 
hoofdredacteur Annemarie Haverkamp: 
‘Raar toch dat je als studentenblad geen 
onafhankelijke website hebt.’  HG

Hoe kunnen jongeren de regie krijgen over de hulpverlening? Over deze vraag en rondom een 
viertal stellingen heeft het lectoraat Jeugdzorg onlangs een Lagerhuisdebat georganiseerd. 
Lector Huup Pijnenburg licht het onderwerp toe aan de hand van een paradox: ‘Onze 
zorgelijke jeugd is niet zorgelijk. We staan in de top 10 van landen met de gelukkigste jeugd 
en toch zijn er meer dan een half miljoen kinderen die gebruik maken van speciale zorg en 
speciaal onderwijs.’ Wat hem betreft komt er een ‘sociale huisarts. Dat is een hulpverlener 
die niet alleen inhoudsdeskundig  is maar ook meebouwt aan sociale netwerken met inzet 
van sociale media, een soort Jeugdzorg 2.0. De aanwezige wethouder Frings is niet mals in 
zijn kritiek op de jeugdzorg. ‘Jeugdzorg is een zwart gat waarin kinderen verdwijnen. 40% 
van de kinderen had niet in de zwaardere zorg mogen komen.  De regie ligt te weinig bij de 
cliënt.’ De emoties lopen hoog op als bureau jeugdzorg beschuldigd wordt van opzettelijk 
stigmatiseren van cliënten om zo financiering te krijgen. Eén ding is duidelijk: er moet en 
gaat nog veel veranderen op de markt van welzijn en geluk.  RK

Een goede leraar is niet te serieus. Dat is de mening van Demmy en Carolina, leerlingen van het 
Raayland College in Venray. Zij maakten een videoblog waarin ze vooral speelden hoe een leraar niet 
moet zijn. Met die video wonnen ze tijdens de open dag van de HAN de eerste prijs in een blogwedstrijd 
van de lerarenopleidingen. In totaal kwamen er vijftien inzendingen binnen. De meiden wonnen een 
dagje naar Burgers’ Zoo om daar een kijkje achter de schermen te nemen bij Burgers’ Ocean. En dat 
met de hele klas en twee begeleiders. Ze kregen de prijs van directeur Yvonne Visser, die het filmpje 
wel zou willen gebruiken op de open dagen. Het allereerste wat de twee deden na het in ontvangst 
nemen van de prijs was hun mentor whatsappen, Daarna vertelden ze dat ze opnames en montage niet 
zelf gedaan hadden:  ‘Dat deed papa’. Concept, draaiboek en regie deden ze wel zelf. En dat is in film 
toch het belangrijkste, kijk maar naar Reinout Oerlemans. RJ

HAN-
medewerker 
bij Groot 
Dictee
Medewerker José Velzeboer is een 
van de gelukkigen die uitverkoren 
zijn om deel te nemen aan het 
Groot Dictee der Nederlandse Taal. 
José vulde enkele weken geleden 
het dictee in de Volkskrant in, 
scoorde nul fouten en werd prompt 
uitgenodigd om naar de Eerste 
Kamer te komen voor de opnames. 
Het dictee wordt dit jaar geschreven 
door Arnon Grunberg en de immer 
sonore stem van Philip Freriks zal 
de tekst voorlezen. Uitzending is op 
woensdagavond 14 december. 
HG

De goede leraar

Jeugdzorg 2.0
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De Gemeente Nijmegen voert met de burgers een debat over haar 
cultuurbeleid en de verdeling van 18 miljoen euro cultuursubsidie. 
Zo ook tijdens een op de HAN georganiseerde discussie. Deelnemers 
aan het debat zijn voornamelijk studenten van de Minor Muziek- en 
Theatermanagement. Cultuurwethouder Henk Beerten vertelt hoe trots 
hij op zijn stad is: ‘Zestig procent van de Nijmegenaren is actief bezig 
met cultuur’. Toch gaat de Nijmeegse cultuursubsidie vooral op aan ‘De 
Grote Zes’, waaronder LUX, de Vereeniging en de Schouwburg. 
Cultureel ondernemerschap is de rode draad van de avond. Godfried 
Verstegen, directeur van de Affaire, een muziekfestival tijdens de 
Vierdaagsefeesten, zegt: ‘Wij hebben in Nijmegen een culturele 
humuslaag nodig naast de gevestigde instellingen.‘ Hij pleit voor 
gemeentelijke microkredieten voor culturele ondernemers met de 
gemeente als garantsteller.

Cultuur hoeft 
niet per se 
met subsidie
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Op de derde verdieping van de C-vleugel van de Kapittelweg is 
plotseling een echt appartement verschenen. Leuke IKEA-meubeltjes, 
een douche, een knusse huiskamer en een slaapkamer met een kast 
vol soepjurken, maatje tent. Hoewel het appartementje de droom van 
elke student weerspiegelt, misschien op de kleding na, is de bewoner 
iemand heel anders, namelijk een imaginaire ergotherapiecliënt. 
We zijn hier namelijk in Het Praktijkhuis en dit appartement is het 
eerste onderdeel dat daarvan in gebruik genomen is, compleet met 
een feestelijke receptie. 
Het Praktijkhuis is de praktijkomgeving van het Instituut voor 
Paramedische Studies en Verpleegkundige Studies. Studenten 
Voeding, Ergotherapie, Verpleegkunde, Medische Hulpverlening, 
Fysiotherapie en Logopedie vinden er een waarheidsgetrouwe 
leeromgeving. Voor Ergotherapie zijn behalve dit appartement 
bijvoorbeeld ook nog een badkamer en een observatieruimte 
ingericht. Dit studiejaar zullen ook de eerste en tweede verdieping van 
de C-vleugel onder handen worden genomen voor de verschillende 
opleidingen. Hoewel iedere opleiding zijn eigen ruimtes zal houden, 
is het ook de bedoeling dat dit praktijkhuis een multidisciplinaire 
leeromgeving zal zijn, analoog aan de ontwikkelingen naar 
multiprofessioneel werken en opleiden. RJ
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Er wordt flink gediscussieerd. De studenten hebben stellingen voorbereid 
en omlijsten ze met filmpjes. Moet er meer geld naar cultuureducatie ten 
koste van cultuur? De zaal vindt van wel. Kortom, een creatief debat, met 
Cabaretgroep de Gemeentereiniging die steeds op het juiste moment met 
grappen en liedjes komt.  RJ

Praktijkhuis geopend

Cabaretgroep De Gemeentereiniging 
weet wel wat cultuur is.



film televisie

Olga Oordeelt
sensor redacteur olga helmigh zet het mes erin

muziek boek

Er zijn van die mysteries over jezelf, waar je per toeval achterkomt. Zo ben ik dol op literatuur en verslind ik boeken als 
M&M’s, en toch had ik tot vorige week nog geen enkele roman van Anna Enquist gelezen. Bijzonder, omdat Enquist 
(pseudoniem van psychoanalytica Christa Widlund)  ruim twintig literaire werken op haar naam heeft staan. Misschien 
dat mijn AKO-boeken-toptien-vermijdingsdrang daarvoor verantwoordelijk is, maar hoe dan ook: ik ben Enquist-maagd af. 
De Verdovers, met een verduveld mooie kaft, werd de vuurdoop. We maken kennis met psychotherapeut Drik (ja, dRik ja) 
de Jong. Krap drie maanden na de dood van zijn vrouw, pakt hij de draad weer op in zijn praktijk. Zijn eerste patiënt, Allard 
Schuurman, is een student psychologie die in leertherapie ‘moet’. Hij blijkt een zware dobber. Drik krijgt geen grip op de 
van woede vervulde Allard en is in twijfel over zowel zijn eigen kundigheid, als de ware motivatie van de jongen. Ondertussen 
volgen we Driks zus Suzan, anesthesioloog (je weet wel, die verdovingen en narcoses toedient). Waar Drik constant worstelt 
met zijn gedachten, is Suzan van het type ‘niet nadenken en dóórgaan’. Als Allard plots anesthesiologie wil studeren en 
onder de vleugels van Suzan terechtkomt, weet Drik niet goed wat hij moet doen. Hij besluit niets van de verstrengeling te 
zeggen, maar dat heeft noodlottige gevolgen. Wát voor gevolgen, verklap ik natuurlijk niet. Afgezien dat Enquist af en toe 
verzandt in zeer gedetailleerde beschrijvingen van anesthesiologie (boeiuh!), heeft ze een spannende roman geschreven, 
waarin langzaam opgebouwd wordt naar een heftige climax. Toch maar eens haar hele oeuvre opduikelen in de bieb. Beter 
laat dan nooit. 

De Verdovers – Anna Enquist

Fab Apps to have

Dutch Cowboys
Wij zijn fan: de iPhone app DC combineert overzichtelijk de Nederlandstalige blogs DutchCowboys, 
MobileCowboys en DutchCowgirls. Met alle nieuwtjes op gebied van onder meer nieuwe media, trends, 
gadgets, interactieve marketing en Web 2.0.

Handige, leuke, flauwe en geniale applicaties die je volgens de Sensor redactie op je smartphone móet 
zetten:

Viber
Omdat de telefoonmaatschappijen genoeg geld verdienen: naast Skype is ook de Viber app interessant 
om kosteloos, gratuito, free, voor nada, noppes te bellen met andere Viber-gebruikers. Voor iPhone 
bezitters is de Tango app met hetzelfde doel ook interessant.

WorldView
Wil je weten hoe het straatbeeld in Barcelona erbij staat, het strand in Florida of de Mount Everest in Nepal? 
Met de gratis WorldView app kun je over de hele wereld sneakpeaken via geplaatste webcams.

Groupon
Niet nieuw, wel handig: de Groupon app. Want je weet maar nooit wat je voor een prikkie kunt scoren. 
Een driegangendiner? Een laserbehandeling? Een foto op canvas? Bekijk het aanbod per stad.
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Tijdens haar HAN-studie Industrieel Product Ontwerpen (IPO) heeft Linda 
Leendertse meegewerkt aan twee producten die inmiddels de markt hebben 
gehaald. De Rollz is een rollator die je moeiteloos verandert in een rolstoel. 
En dankzij de MOVE-In tilt ambulancepersoneel zich niet langer een breuk 
aan brancards met patiënten. Haar naam prijkt zelfs op het MOVE-In octrooi. 
Als uitvinder. ‘Het is leuk om aan dingen mee te werken waaraan mensen 
écht iets hebben.’

B Claudia Fitsch

Twee jaar geleden studeerde Linda Leendertse af aan de HAN. Niet wetende 
dat zowel haar stage als haar afstudeeropdracht daadwerkelijk vruchten 
zouden afwerpen. Tijdens haar stage werkte ze aan een rollator die je in een 
handomdraai ombouwt tot een rolstoel waarmee je makkelijk op pad kunt. 
Vorig jaar zag ze hem terug, in Düsseldorf. Op de RehaCare, een vakbeurs 
voor revalidatie en aanpassingen, werd hij gepresenteerd: de Rollz. ‘Het is een 
mooi, hip ding geworden. Na mij hebben er nog een heleboel studenten aan 
gewerkt,’ relativeert ze bescheiden. ‘Er was veel aan veranderd, maar ik zag ook 
dingetjes terug die ík had bedacht. Iedereen reageerde enthousiast, het was hét 
gesprek van de beurs. Mensen vroegen mij: Heb je dát gezien? Heel leuk, want 
ze wisten niet dat ik daaraan had meegewerkt.’

gewicht  Het succes herhaalt zich. Want momenteel komt de MOVE-In op 
de markt. Linda bedacht dit in- en uitrijsysteem voor ambulancebrancards 

tijdens haar afstudeerproject bij het Nijmeegse bedrijf Caretech (nu ReqCare), 
ontwikkelaar van innovatieve zorgproducten. Linda legt uit: ‘Het ziektevezuim 
van ambulancepersoneel is vaak te wijten aan rugklachten, bleek uit onderzoek. 
Dat betekent een flinke kostenpost en daar valt dus winst te behalen.’
Nu zijn er meerdere oorzaken voor die rugklachten, maar een van de grootste 
knelpunten is het moment dat iemand de brancard in de ambulance schuift. 
Daarbij moet diegene zowel tillen, zo’n honderd kilo, als duwen. ‘Daarvoor 
wilden we een oplossing verzinnen. Het was leuk om daaraan te werken. Ik 
heb met verschillende gebruikers gepraat. En dan ontdek je dat een brancard 
bijvoorbeeld ook wordt gebruikt om apparatuur op te zetten.’ 
Probleem was dat er verschillende typen brancards zijn. Vervanging daarvan 
door een nieuw type zou te kostbaar worden. Uiteindelijk bedacht Linda een 
systeem dat bij alle ambulances en brancardtypen in Nederland gebruikt kan 
worden: de MOVE-In. Simpel gezegd neemt de MOVE-In het gewicht over 
van de brancard, op het moment dat de brancard de ambulance in moet. ’Dus 
degene die de brancard naar binnen duwt, hoeft niet meer te tillen, alleen nog 
te schuiven.’ 

octrooi  Ook de MOVE-In is na haar afstuderen nog doorontwikkeld, door 
een ingenieursbureau, getest en verbeterd nadat ambulancepersoneel hem had 
gebruikt. ‘Zo’n aanpassing moet natuurlijk perfect werken, het gaat vaak om 
mensenlevens.’ Het bedrijf vroeg octrooi aan, met Linda als uitvinder. Ze vindt 
het wel bijzonder om een octrooi op haar naam te hebben. ‘Je vereeuwigt in de 
database. Het is heel leuk om aan dingen mee te werken waaraan mensen écht 
iets hebben. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van het ambulancepersoneel.’
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oCtrooI voor DE movE-IN
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Linda Leendertse: 
‘Je vereeuwigt in 
de database.’

minder rugpijn ambulancepersoneel 



Totaal kantoorbenodigdheden

Fellowes papiervernietiger P-20
normaal € 22,95

• Biedt basisveiligheid 
• Snijdt tot 5 vellen tegelijk in stroken van 7mm 
• Brede invoeropening van 220mm 
• Elektronische auto-start en terugloopmechanisme
• Opvangbak van 11 liter voor 110 pagina’s 
• 1 jaar garanti e 

Fellowes papiervernieti ger P-35 wit
normaal € 46,50

• Snijdt 5 vel - 70 gr papier invoerbreedte 220mm
• Mechanische start-stop
• Beveiliging bij overbelasti ng met terugloop
•  SafetyLock voorkomt het per ongeluk inschakelen 

van de machine
• Automati sche stop bij een volle afvalzak
• Opvangbak 12 liter

Fellowes lamineermachine Lunar A4 
normaal € 29,95  
• Lamineert 80 micron lamineerhoezen
•  Geluids- en visuele indicatoren geven duidelijk 

aan wanneer deze gebruiksklaar is
• Releaseknop bij fout ingevoerde documenten
• Nauwkeurige temperatuurcontrole aanwezig

diaboloshop.nl

Kijk voor deze aanbiedingen op www.diaboloshop.nl

nu voor

€ 15,95

nu voor

€ 29,95

nu voor

€ 19,95

diaboloshop.nl

SENSOR knaller
Nutricia�warme�chocomelk

met�slagroom�en�mini

kerststolletje

Van�Roekel
Catering

Iedere dag een nieuwevan�Roekelknalleraanbieding

Voor�meer�info�en�reserveringen�kijk�op www.vanroekelcatering.nl

1,50
Wij�werken�met�de�beste

duurzame�producten�uit�de�streek.

Komt�eens�proeven�op�de�campus

Arnhem�bij�techniek�en�autotechniek.



   C oolhuntin g in 
Arnhem en N ijme gen

Oververtegenwoordigd zijn ze niet: fashionista’s op de HAN. Sensor ging 
desondanks op pad en spotte deze studenten die met kleding graag laten 
zien wie ze zijn. Met kledingstijlen van casual chique tot stoere vintage en 

punkabilly. Want: ‘met mode kun je je onderscheiden van de massa’. 

Enjoy!

B Olga Helmigh en Raïssa Soeter
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KateDonkor      

Vierdejaars Communicatie in Arnhem, Woont in: Barneveld 

Kledingstijl: casual chique 

Manon draagt een broek van Maison Scotch, enkellaarsjes en sjaal van Zara, een trui van de Trendline van H&M, een vintage aktetas en 
sieraden van Buddha to Buddha.

Kosten totale outfit: 250 euro

Favo winkels: ‘Ik winkel het liefst in Maison Scotch, bij de H&M Trend Line (in Amsterdam of Utrecht) en bij vintagewinkeltjes als 
Froufrou’s in het Modekwartier in Arnhem.’

‘Ik houd nu twee jaar mijn blog ‘Mylifeisafashionshow’ bij, zodat ik mijn creativiteit en passie voor mode kan uiten. Dagelijks post ik 
berichten over nieuwe collecties, catwalkshows en tentoonstellingen. Ik blijf op de hoogte van de trends door tijdschriften als de 
buitenlandse Vogue te lezen, fashion websites af te struinen, maar ook goed te kijken naar het straatbeeld. Met mode kun je je 
onderscheiden van de massa, en ik vind het dan ook belangrijk mijn eigen stijl te hebben. Ik heb overigens ook een tassen- en 
schoenentic, ver-sla-vend.’

Vierdejaars SPH
Woont in: Arnhem

Kledingstijl: speels, kleurrijk en een beetje gek

Kate draagt een jumpsuit van H&M en Adidas sneakers 
van www.sneakershop.nl.

Kosten totale outfit: 130 euro

Favo winkels: ‘Ik vind de winkels ‘Sam & Diego’ en 
‘Fabulous Fifties’ in Arnhem te gek. Verder shop ik 
graag online bij Zalando, H&M en de Sneakershop.’

‘Ik ben vrij schaamteloos wat betreft kleding, er is niet 
snel iets wat ik niet aan zou trekken. Mijn motto: When 
the going gets weird, the weird turn pro. Mijn 
groepsgenoten noemen mij paasei vanwege mijn aparte 
kledingstijl. Ik hou van dingen die knallen, misschien is 
dat wel het stukje Afrika dat ik meeneem, ik ben 
namelijk half Ghanees. Met modetrends houd ik me 
niet bezig. Ik zie kleding als een leuke manier om me te 
uiten. Als ik me goed voel trek ik eerder kleren aan die 
gewaagd en knallend zijn, en als ik me wat minder voel 
trek ik een slonzig kloffie aan. Het verschilt per dag.’

    M anon 
Bruinekreeft
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Eerstejaars Communicatie en Multimedia Design
Woont in: Duiven

Kledingstijl: netjes maar creatief, volgens de laatste 
kleurentrends en met matchende details

Jawid draagt een broek van Zara, een trui van 
het merk Jason (The Score) en schoenen van 
Clarks. ‘Het merk van de muts weet ik niet 
meer en het staat er niet op.’

Kosten totale outfit: tussen de 200 en 250 euro

Favo winkels: Zalando, Vans, Bijenkorf, 
Levi’s, Stone Island

‘Vroeger kreeg ik altijd al te horen dat 
ik ‘zo schattig ben’ en dat ‘alles mij 
staat’. Mijn zussen hielden ervan 
om me aan te kleden en te stylen. 
Ik denk dat ik daardoor geïnter-
esseerd ben geraakt in kleding. 
Waar ik erg op let, zijn details. 
Because it’s all in the details.  Zo heb ik 
mijn broekspijpen zorgvuldig omgevouwen en 
past het donkerrode stiksel van mijn schoenen bij 
mijn broek. Omdat mijn trui nu een druk patroon 
heeft, is mijn broek een effen kleur, en zijn mijn 
schoenen neutraal beige. Daar denk ik over na, wat 
ook goed van pas komt bij mijn ontwerpen op school: 
ik ben een perfectionist. Mijn wens is om binnen-
kort mijn eigen T-shirtlijn uit te brengen, waarin 
contrasten de hoofdrol spelen. Toevallig heb ik 
nu geen accessoires om, maar ik draag graag 
een horloge of subtiele ketting. Dus geen goud,
 maar een stoere houten of zo. Het is fijn om je 
goed in je vel te voelen door een lekkere outfit. 
Het beïnvloedt echt mijn stemming. Winkelen 
doe ik dan ook alleen, zodat ik me kan concen-
treren en niet afgeleid word.’  

Tweedejaars SPH
Woont in: Nijmegen

Kledingstijl: Stoere vintage

Inge draagt een zwarte jeans short, een shirtje 
en een vest van de H&M en blauwe Vans. 
Het leren motorjack – haar favoriete item of all 
time- komt van de Open 32. De gouden ring is de
 trouwring van haar oma.

Kosten totale outfit: 275 euro

Favo winkel: ‘Ik shop in ‘standaard’ winkels als Zara, Mango en H&M shop, maar ik kom ook graag in vintage 
winkeltjes als de Hoge Hoed en 2ND MAS in Nijmegen.’

‘Ik woon middenin het centrum van Nijmegen, gevaarlijk dicht bij de H&M, waardoor ik er wel drie keer per week 
binnenloop. Ik mag onderhand wel een grotere kledingkast aanschaffen, want ik gooi niet snel iets weg. Hoewel ik er 
eens in de zoveel tijd radicaal doorheen ga. Ik wil er graag goed uitzien en een eigen stijl uitdragen, maar ik vind het 
net zo belangrijk dat het comfortabel zit. Zo draag ik niet vaak sieraden, want ik irriteer me al snel aan het gerammel. 
Ook draag ik graag grote truien en shirts, maillots met shorts en Vans.’ 

Ing e 
Be v e r l o o

 Jaw i d 
Sa b e t
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  Katinka 
Stapelbroek

16

Eerstejaars Creatieve Therapie
Woont in: Lichtenvoorde

Kledingstijl: ‘Katinka-style! 
Haha’, oftewel: vrolijke vintage

Katinka draagt rode laarsjes van 
Schuurman, een rood vestje van 
de Wehkamp, een broek van 
Focus (gekregen van 
schoonmoederlief) en het 
shirtje met hert van Review 
(P&C in Bochelt). 

Kosten totale outfit: 190 euro 
(met gouden oorbellen)

Favo winkels: ‘Zara en Mango. 
Voor accessoires ga ik naar 
vintage of Kringloop winkels.’

‘Ik zorg er altijd voor dat alles 
matcht, tot aan mijn ondergoed. 
Mijn kleding mag best een 
beetje opvallen, want ik wil er 
niet standaard uit zien! Ik wil er 
graag vrolijk uitzien. Vandaar dat 
ik mijn haar altijd zo draag, en 
dat ik nooit zwart aan heb. Ik 
hou van snoezige kleding, maar 
ook van folkloristisch en 
indianen-achtig.’

  Koos de 
 Kleijne

Eerstejaars Bedrijfsinformatica
Woont in: Millingen aan de Rijn

Kledingstijl:  Comfortabel, relaxed en wisselend van stijl. 
‘Vandaag heb ik een nette kakker-look. Morgen is dat weer 
anders, het ligt aan mijn stemming.’ 

Koos draagt alles van H&M, en schoenen van Vans. 

Kosten totale outfit: rond de 200 euro

Favo winkels: H&M, Vans, Jack & Jones, America Today

Fan van: Vans. ‘Ik heb verschillende modellen, zo’n stuk of vijf.’

‘Mijn familie is van Surinaamse afkomst. Vandaar mijn 
krullenbos. Ik was en kam het elke dag, anders heb ik enorme 
klitten die al snel vette dreadlocks vormen. Welke shampoo en 
conditioner ik gebruik? Perfecte Krul van Andrelon, haha!’

‘Tot groep acht had ik mijn haar altijd kort. Vriendjes lieten hun 
haar groeien, en ik besloot mee te doen. Binnen no time had ik 
een afro. Daar kreeg ik veel complimenten over, hoewel er ook 
mensen zijn die het lelijk vinden. Een tussenweg lijkt er niet te 
zijn: je vindt mijn haar óf tof óf stom. Als iemand het niet leuk 
vindt, lig ik daar niet wakker van. Lekker boeiend. Ik vind het wél 
leuk en daar gaat het om.’
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  Vince 
Hopkins

J ohannes 
 Schwarzmann

 Derdejaars Duitstalige Culturele en Maatschappelijke Vorming 
 Woont in: Moers, Duitsland

Kledingstijl:  rockabilly, punkabilly, psychobilly, jaren ’50-stijl en in ieder geval elke dag een band 
T-shirt

Johannes draagt een T-shirt van de Amerikaanse band Hudson Falcons, een jack van zijn eigen 
punkabillyband The Sewer Rats, zwarte jeans, tweed petje en bowlingbalstijl gympen. Zijn 
sieraden:  een ketting met Egyptische hanger (‘Gekregen van mijn vriendin die daar op vakantie 
was. Het is mijn naam in hiërogliefen’) en een oorbel in het linkeroor (‘Heb een klein gaatje laten 
piercen, maar hem zelf met steeds grotere oorbellen groter gemaakt’).

Kosten totale outfit:  200 euro (en met Ray Ban nog een paar honderd euro meer)

Favo winkels: ‘Ik winkel bijna nooit. Soms ga ik online naar speciale rockabillyshops. In Essen zit 
een aantal van die speciaalzaakjes, daar ga ik nog weleens naar toe.’

‘Het kan me niet zo veel schelen wat anderen van me vinden: ik draag gewoon wat ik leuk vind en, 
belangrijker, lekker vind zitten. Hippe mode snap ik niet echt. Zo kun je spijkerbroeken kopen waar 
al gaten en slijtage inzitten, maar waaróm zou je dat willen? Ik koop gewoon een mooie Levi’s 501 
en draag die tot ‘ie helemaal worn out is. Dat is tenminste echt. Mijn vriendin, die veel reist, koopt 
vaak spullen voor me in het buitenland. 
Verder schaf ik bij ieder concert een T-shirt van de band aan. Ik heb een pact gesloten met de 
vriend van mijn zus dat we élke dag een bandshirt aandoen, en de kleuren zwart en blauw vaak 
dragen. Mijn haar heb ik aan de zijkanten opgeschoren, mijn vriendin houdt dat netjes bij. Mijn 
moeder knipt de bovenkant en zorgt dat ik er een mooie Pompadour-kuif van kan maken.’

Eerstejaars Biologie en 
Medisch Laboratorium-
onderzoek. 
Woont in: Nijmegen

Kledingstijl: Vrouwelijk en strak

Vince draagt een skinny jeans van 
de Hennes, een vest van The Sting, 
zwarte hakken van Van Haren en 
oorbellen van Claire’s. 

Kosten totale outfit: 160 euro

Favo winkel: ‘Ik kom graag in New 
Yorker. Omdat ik naar de mannen 
en vrouwenafdeling kan, heb ik 
lekker veel keus! Haha.’

Favo designer: Alexander McQueen

‘Mode betekent voor mij een 
manier om me te uiten. Ik vind 
vrouwenkleding gewoon mooi, en 
ik voel me goed zo. Het kan me niet 
schelen wat anderen vinden. 
Hoewel ik het natuurlijk wel 
spannend vond om de eerste keer 
op hakken naar school te gaan, 
maar het viel me alles mee. 
Nijmegenaren zijn best open in dat 
opzicht. Maar eerlijk is eerlijk: ik 
hou er wel van om een beetje te 
provoceren. Mijn haar is van rood 
naar paars en turkoois gegaan, en 
soms draag ik ook nagellak en 
eyeliner.’
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De toekomst van het Nederlandse vrouwenvolleybal is nu al enkele jaren bij 
elkaar en traint bijna dagelijks op sportcentrum Papendal. Deze meiden, in 
leeftijd variërend van 14 tot en met 17 jaar, spelen in het zogeheten 
TalentTeam. Voor deze talenten is alles zó op elkaar afgestemd dat fulltime 
trainen, studeren en wonen te combineren is. Voor een aantal nevenzaken 
zijn studenten van diverse HAN-opleidingen ingeschakeld. En met succes.

B Herman van Deutekom 

Gekoesterd worden ze, de meisjes van het TalentTeam. De Nederlands 
Volleybal Bond (NeVoBo) doet er werkelijk alles aan om de grootste talenten 
tot de beste van Nederland te maken. Professionele voorzieningen en minimale 
reistijd voor de sporter staan hierbij centraal. Trainingsaccommodaties, 
onderwijsfaciliteiten, huisvesting en voorzieningen als (para-)medische en 
mentale begeleiding, fysieke trainingen, alles ligt slechts enkele kilometers van 
elkaar verwijderd. Matt van Wezel is als talentcoach van het Instituut voor 
Sport en Bewegingsstudies (ISBS) bij de HAN betrokken én bij het TalentTeam. 
Hij heeft dus een schat aan jonge mensen ter beschikking die hij kan gebruiken 
in de organisatie rond het team. En dat doet hij ook. ‘We hebben gekeken naar 
bepaalde functies en hoe we die kunnen laten invullen door studenten. Op dit 
moment zijn er achttien studenten van verschillende opleidingen bij ons aan 
het werk. Er zijn bijvoorbeeld zes studenten van Voeding & Diëtetiek, die 
onderzoek doen naar de eetgewoonten van de talenten.’ 

vier wedstrijden in vijf dagen Ook zijn twee studenten van Sport 
Gezondheid en Management (SGM) bij de organisatie betrokken, Mitchell 
Valkhof en Femke Dijkstra. De derdejaars studenten moesten, net als de 

andere studenten, solliciteren naar een functie bij het TalentTeam. Het 
belangrijkste werk voor Mitchell en Femke ligt vooral in het organiseren van 
wedstrijden tussen het TalentTeam en tegenstanders van formaat. Maar dat is 
niet het enige. De wedstrijden, vier in totaal, moeten binnen vijf dagen 
plaatsvinden. ‘En dat is gelukt’, glimlacht Mitchell. Eind november hebben de 
meiden achtereenvolgens tegen Energo uit Beers, Longa ’59 uit Lichtenvoorde, 
Favorita uit Dinxperlo en het Apeldoornse Kindercentrum-Alterno gespeeld. 
Hij legt uit dat de coaches op deze manier een cyclus willen nabootsen die 
vergelijkbaar is met die van grote toernooien als een EK, WK of de Olympische 
Spelen. ‘Daarom trainen de meiden eerst zeven weken lang twee keer per dag 
en in de achtste week worden er vijf wedstrijden gespeeld.’ 

naar wens Mitchell en Femke hebben vooral erg veel gebeld om volleybalteams 
uit de hoogste klassen in Oost- Nederland bereid te vinden een vriendschappe-
lijke wedstrijd te spelen. Dat viel niet mee: Mitchell: ’Het moet bij de diverse 
teams maar net in het schema passen, tussen de reguliere en bekerwedstrijden 
door.’ Bij alle wedstrijden waren de twee aanwezig. Femke: ‘Je bent betrokken 
geweest bij het voortraject, dan wil je niet dat er op de dag zelf iets misgaat. 
Gelukkig verliep alles naar wens.’ 
Dat vond ook coach Matt van Wezel, die erg tevreden was over de organisatie 
en het verloop van de wedstrijden: ‘Het is heel simpel: zij hebben in het 
voortraject die wedstrijden georganiseerd, wat me een hoop werk heeft 
gescheeld, en tijdens de vier speeldagen heb ik geen sores aan mijn kop. Is er 
een probleem? Dan roep ik Mitchell of Femke. Dat is ook het mooie van deze 
stageplaatsen’, vindt Van Wezel: ‘Het gebeurt nog vaak dat studenten bij een 
bedrijf een onderzoek doen waarvan het resultaat in de kast belandt. Bij een 
stage bij het TalentTeam lever je een echte bijdrage. Het resultaat is direct 
waarneembaar.’ 

Alles voor het tAlent
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De meisjes van het volley Talent Team met voor hen 
organisatoren Femke Dijkstra en Mitchell Valkhof.
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‘vier wedstrijden in vijf dAgen’
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Reza studeert International Event, Music and Entertainment Studies aan 
de Fontys Hogeschool. ‘De minor Event Management wilde ik aan de HAN 
doen, omdat het goed aansluit bij mijn huidige studie’, aldus Reza. Hij 
legt uit waarom de studenten van zijn groep hebben besloten in de hal de 
boel tot leven te wekken. ‘Vorig jaar is er ook een Puinhoopdag gehouden, 
en we hoorden dat dit een geslaagde actie was.’ Ze zochten sponsors en 
regelden onder meer sumoworstelpakken, een ‘Bassie & Adriaan caravan’, 
gratis Red Bull, cola en broodjes, een vingerverfspandoek en een aantal 
bands. ‘Ook hebben we een loterij met superprijzen. Lootjes zijn vijftig 
cent. Koopje!’ 

komt dat zien, 

komt dat zien!

‘De Han leeft!’, luidt de schreeuwende slogan van de 
‘Puinhoopdag’. De precieze bedoeling van dit evenement, 
in het leven geroepen door studenten van de minor Event 
Management? ‘Even de alledaagse sleur doorbreken. De boel 
wakker schudden en op z’n kop zetten door allerlei leuke spellen 
en activiteiten in de hal’, aldus Reza Ebrahimi Athar (24).  

B Olga Helmigh, foto’s: Bart van Dieken
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Op de sumoworstelmat staan Kim en Denise, beiden eerstejaars Culturele 
en Maatschappelijke Vorming. ‘Kim gaat winnen want die heeft sterke 
armen’, aldus Denise. Ze krijgt gelijk. Er is wat geduw en getrek, maar 
niets heftigs. Dat vinden hun klasgenoten ook. Een meisje rent op Kim 
af en duwt haar omver. ‘Nééé’’, gilt Kim nog, maar BAM, daar ligt ze 
hulpeloos op haar zij te spartelen. 

Half één worden de loten getrokken. Links en rechts winnen studenten 
gratis toegangskaarten en dinerbonnen. Minor coördinator Jean 
Leenders, heeft zich scheel gekocht aan lootjes en wint dan ook behoorlijk 
wat prijzen. ‘Kijk, een toegangskaart tot Spuiten en Slikken’, lacht hij. 
‘Ik denk dat ik er heen ga!’ Hij heeft ook drie tickets voor de Matrixx. 

‘Eentje is genoeg, eigenlijk. Wat moet ik nou met drie kaarten? Haha!’ 
Even later komt verlossing. Ivo Mercedes, student Ergotherapie, komt 
onderhandelen. ‘Acht euro’, besluit Jean. ‘Deal’, aldus Ivo, en hij trekt zijn 
portemonnee. Jean doneert het geld aan zijn minorgroep. ‘Voor al hun 
harde werk.’ 

Jean is tevreden over de middag, maar is niet content over de gang van 
zaken rondom het reserveren van plekken in de hal. ‘HAN Event gaat over 
het beschikbaar stellen van ruimte. Vorig jaar kregen we nog heel veel 
ruimte, nu alleen maar wat plekjes rond de entree. Jammer. Maar goed, 
dat mocht de pret niet drukken.’
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Huub ter Haar

Dertig procent van de Nederlanders lijdt eraan: faalangst. Je bent 
bang dat je niet aan de verwachtingen van jezelf en anderen kunt 
voldoen en probeert daarom alles perfect te doen (onhaalbaar) of 
gaat juist werk uitstellen (vermijden). Carlo Vissers, eerstejaars 
Elektrotechniek, kan dit uit ervaring beamen: ‘Je houdt jezelf voor 
de gek, verzint smoesjes en schuift voor je uit. Terwijl je wéét 
dat dit niet werkt.’ Om zijn probleem onder controle te krijgen, 
volgde Carlo de cursus ‘Omgaan met studiestress’, die de HAN 
in samenwerking met de Radboud Universiteit aanbiedt.

B Olga Helmigh 

‘Begin meteen met de constatering dat je het nooit afkrijgt’
‘Neem je vervolgens voor alles in één keer te snappen’
‘Begin nooit meteen, maar ga altijd eerst even wat anders doen’
‘Plan zóveel dat het niet haalbaar is en houdt het plan vaag en onduidelijk’

Zijn deze paradoxale redeneringen voor jou herkenbaar? Dan zou het 
zomaar kunnen dat je faalangst hebt. ‘Faalangst? Wat?!’ Rustig maar, het 
is geen ziekte en het ligt genuanceerder dan je denkt. Carlo: ‘De angst om 
te falen is op zich normaal. Soms is het productief: je maakt adrenaline aan 
en wordt alerter, waardoor je beter presteert. Maar als de angst je verlamt, 
wordt je onproductief. Je plant verkeerd, ontwijkt stress, legt de lat hoog 
en denkt daardoor dat je te dom bent, of te lui. Terwijl je tevens weet dat je 
over de capaciteiten beschikt om je huiswerk te maken. Anders zat je niet 
op school. Maar waarom dóe je het dan niet gewoon? Of ga je alles in één 
avond proppen? Faalangst is heel tegenstrijdig.’ 

kwakkelen   Carlo wist al vroeg in zijn leven dat er ‘iets’ was. ‘Op de 
basisschool begon het al, maar omdat er veel begeleiding was viel het 
minder op. De middelbare school triggerde het probleem meer. In VWO 2 
bleef ik zitten. Ik luisterde liever muziek dan dat ik huiswerk deed. Dat hoort 
bij pubers, maar als je op een gegeven moment wéét dat je achterloopt, 
maar daar nog steeds niets aan doet, ondanks dat het aan je knaagt en je 
bewust bent van wat wat je doet… dan is er iets aan de hand.’ Carlo kwakkelt 
voort. Hij blijft wederom zitten in VWO 5. ‘Ik had weleens gesprekken met 
mijn mentor, maar faalangst kwam nooit ter sprake. Toen ik eenmaal mijn 
diploma had en op Elektrotechniek begon, nam ik me voor alles anders te 
doen. Dat mislukte.’

openbaring   De valkuilen van Carlo kwamen snel terug. ‘Binnen de kortste 
keren liep ik weer achter. Een half jaar later besefte ik: dit gaat zo niet meer. 
Mijn studieloopbaanbegeleider verwees me naar een studentenpsycholoog. 
Dat vond ik heftig. Maar eigenlijk was het een opluchting. Hij noemde een 
aantal kenmerken van faalangst, zoals uitstelgedrag, alleen slechte punten 
van jezelf zien, black outs op belangrijke momenten, et cetera. Het kwartje 
viel direct. Hij verwees me door naar de cursus. Spannend, maar hoopvol.’ 
In de tien weken die volgen maakt Carlo kennis met zijn groepsgenoten 
(‘leuke, toffe mensen die hetzelfde hadden als ik’) en leert hij inzichten en 
methoden om zijn faalangst aan te pakken. ‘Het was een openbaring. Beter 
plannen is cruciaal. Niet zeggen: ‘Ik MOET nu vijf hoofdstukken lezen’, maar 
‘Ik ga een uur lezen, neem vervolgens een half uur pauze en ga dan weer 
verder.’ Wat blijkt is dat je dan zelfs langer doorwerkt. Verder leer je jezelf te 
kalmeren op stressmomenten via mindfulness en ademhalingstechnieken. 
Dat klinkt suf, maar het werkt echt.’

zweet en verlamming   In de eerste bijeenkomst teste de cursusbegeleider 
met een simpel opdrachtje of de deelnemers inderdaad faalangst hebben. ‘Ze 
vroeg ons een liedje te bedenken. Dat moesten we dan omstebeurt zingen, 
zodat de rest kon raden welk nummer het was.’ Je voelde de spanning in één 
seconde stijgen. Het zweet brak me uit en ik kreeg negatieve gedachten. 
Er trad dus een verlammende werking op. Gezonde zenuwen zijn normaal, 
verlammende zenuwen ineffectief. Uiteindelijk hoefden we niet te zingen 
trouwens, haha! Dat was een opluchting, hoewel het stiekem ook een 
teleurstelling kan zijn. Je wilt toch presteren, zelfs als je iets niet wilt doen. 
Tegenstrijdig, zoals ik al zei.’ 

ingebakken   Omdat Carlo intensief met zijn problemen aan de slag ging, 
mocht hij in overleg opnieuw starten met Elektrotechniek. ‘Daar bof ik 
mee. Anders had ik een negatief bindend studieadvies gekregen. Heel fijn 
dat de HAN me zo steunt, dat waardeer ik.’ Helemaal perfect gaat het 
nog niet. ‘Perfect is ook niet haalbaar, weet ik nu, haha! Helaas loop ik nu 
alweer iets achter. Faalangst zit zó ingebakken in mijn systeem, dat krijg 
je er niet in tien weken uit. Toch heb ik veel aan de cursus gehad en pas 
ik het geleerde zoveel mogelijk toe. Stap voor stap kom ik er wel, door te 
oefenen en te dóen.’

Herken je veel in het verhaal van Carlo? Ga dan naar je studieloopbaan begeleider 
en vraag om meer informatie en een eventuele doorverwijzing.

‘Het zweet brak me uit’
Faalangst bestaat, ook onder studenten

22
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Professioneel korfballer 
Casper Boom: ‘De grootste 
drempel was mijn weerzin 
om versmald te worden tot 
een nichtenrol.’
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‘Perfect is 
niet haalbaar’
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‘Googelen naar ‘ijshockey Arnhem’. Dat was het eerste wat ik deed toen ik 
zeker wist dat ik een half jaar in Nederland ging studeren. Afgelopen seizoen 
heb ik vanwege mijn studie niet gespeeld, maar dat overkomt me niet nog 
een jaar!’, vertelt Niklas met een lach op zijn gezicht. De Finse student 
speelde zijn laatste seizoen in de tweede divisie van Finland en heeft voor 
het nationale jeugdteam gespeeld. Het niveau van ijshockey ligt in Finland 
een stuk hoger dan in Nederland en Niklas heeft maar een paar telefoontjes 
nodig gehad om de coach in Nijmegen te overtuigen van zijn kwaliteiten. 

trainen  Niklas woont nu drie maanden in Arnhem en reist drie tot vier 
keer per week naar Nijmegen om te trainen of voor een wedstrijd. In februari 
gaat hij terug naar Finland. ‘In Finland trainde ik negen of tien keer per 
week met daarnaast nog een wedstrijd. Nu is het een stuk rustiger en heb 
ik wat meer tijd voor mezelf en voor mijn studie, dat bevalt me wel.’ Ook het 
spelletje zelf is makkelijker voor Niklas: ‘In Nederland ligt het tempo een 
stuk lager, ik krijg veel meer tijd om de puck weg te spelen of zelfs een aanval 
op te zetten. In Finland beperkte ik me veel meer tot alleen verdedigen.’ Hij 
heeft nu twee wedstrijden gespeeld voor de Devils en beide matches werden 
ruim gewonnen, met 14-0 en 12-4, maar bescheiden als hij is, krijgt het 
team de credits voor die uitslagen. Toch vindt Niklas het een beetje jammer 
dat het kwaliteitsverschil tussen clubs zo groot is in Nederland. Een beetje 
spanning is goed voor een wedstrijd én voor het team. 

‘one of the best feelings 
 in the whole world’

B Arno Jans
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hulp  Niklas is in Nederland gaan studeren omdat hij van reizen houdt, 
maar door zijn drukke programma in het ijshockey was daar weinig tijd voor. 
Toen hij de mogelijkheid zag om tijdelijk in het buitenland te studeren wist 
hij het wel. De keuze voor Nederland komt door veel positieve reacties die hij 
gehoord heeft, omdat veel mensen hier Engels spreken en vanwege het hoge 
opleidingsniveau in het land. Daarnaast is hij blij om zijn favoriete sport in 
Nederland te beoefenen en voelt hij zich thuis bij de Devils. ‘Ik ben goed 
ontvangen in het team en heb hier veel vrienden gemaakt. Dat is ook een 
van de mooie aspecten bij deze sport. Er is altijd een heel sterk teamgevoel 
en iedereen staat voor elkaar klaar. Onze ‘goalie’ (de keeper) heeft een tijdje 
in Finland gewoond en heeft me veel geholpen toen ik net in Nederland was. 
Gebruik maken van het openbaar vervoer bijvoorbeeld, daar begreep ik in 
het begin echt niets van hier.’ 

De grote liefde voor de sport is niets nieuws voor Niklas. ‘Op mijn zevende 
wilde ik ijshockey gaan spelen en ik heb een jaar lang moeten zeuren bij 
mijn ouders voordat het eindelijk mocht. Mijn ouders of de ouders van 
teamgenoten brachten ons altijd met de auto naar de ijshal, maar ik kon daar 
vaak niet op wachten. Als jongetje van acht jaar ben ik regelmatig met alle 
ijshockeyspullen op mijn rug alvast naar de hal gelopen, omdat ik zo graag 
wilde spelen.’ Datzelfde enthousiasme straalt Niklas nu nog uit: op het veld, 
in de omgang met zijn teamgenoten en als hij over zijn passie praat. ‘Het 
mooiste aan ijshockey? Het gevoel dat je krijgt na een wedstrijd, ik voel me 
dan zo gelukkig en voldaan. It’s one of the best feelings in the whole world!’ 

Niklas Rosti (23) studeert International Business and Management Studies 

aan de HAN in Arnhem. De Finse student woont een half jaar in Nederland. 

Zo lang kan hij zijn familie en vrienden wel missen, maar niet zijn geliefde 

sport: ijshockey. Hij speelt als verdediger voor de Romijnder Devils in 

Nijmegen. Het team speelt in de Eerste divisie.
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Wist je dat bij het 16e eeuws 
feestgelegenheid  OLD CAVE  

de zaalhuur boven de 50 
gasten gratis is kijk even op 

WWW.OLDCAVE.NL

St. Anthoniusplaats 13 • 6511 TR Nijmegen
Tel: 0481 - 465898 • www.oldcave.nl

NIJMEGEN · 024 323 26 98
www.pinoccio.nl

DONDERDAG T/M ZONDAG
STUDENTENKORTING
Op vertoon van een geldig 
collegekaart 10% korting 

op de rekening. 

MAANDAG T/M WOENSDAG
DIVERSE PIZZA’S & 
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Open vanaf 17.00 uur.
Regulierstraat 59, Nijmegen

024- 360 29 98

Een jaar
sporten,
slechts

€ 79,-

sportinarnhem.nl/studenten

Het Gelders Orkest 
daar horen we

www.hetgeldersorkest.nl

 op de concerten van Het Gelders 
Orkest in Musis Sacrum te 

Arnhem en Concertgebouw 
De Vereeniging te Nijmegen.

50% korting

Op vertoon van deze bon 
en je collegekaart.

Daalseweg 19  Nijmegen
024-3230257

Gratis 
zaalverhuur 

voor borrels, feesten 
en vergaderingen
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en vergaderingen

Daalseweg 19  Nijmegen
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zaalverhuur 
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en vergaderingen

Gratis 
zaalverhuur 

voor borrels, feesten 
en vergaderingen

Koop geen 
KiloKnaller!

GEEF YASMIN 
EEN 

‘BLIND DATE’

GEEF EEN LENS AAN EEN MEDEMENS

Voor € 35,- geeft u al 
een staaroperatie.  

Voor € 10,- een bril. 
Steun de actie van 

Eye Care Foundation. 

Giro 5 25 25                         
www.geefeenlens.nl
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‘Ze ziet eruit als een zorgzaam, vrolijk type. Ze doet vast Verpleegkunde, of iets 
anders waarbij je voor mensen zorgt. Ik schat dat ze negentien en ietwat verlegen 
is. Behalve bij vriendinnen, dan giebelt ze wat af. Volgens mij houdt ze wel van 
meidenavondjes. Haar kleding is niet heel hip of matchend, maar wel eigenzinnig, 
hoewel ook wat slordig. Volgens mij heeft ze wel een eigen stijl. Niet te wild, maar 
wel wat ze zelf wil. Dat zie je ook aan haar kapsel. Die pony staat haar goed, het 
maakt haar zachtaardig en dat past weer goed bij haar zorgzaamheid. Volgens mij 
woont ze nog thuis en heeft ze geen vaste relatie. Daar is ze nog wat jong voor. 
Ze ziet eruit als iemand die niet graag roddelt, en eerlijk is. Ze lijkt me ook niet 
arrogant, eerder heel vriendelijk en toegankelijk. Ook houdt ze, net als veel meisjes, 
van winkelen. Goede Tijden, Slechte Tijden en The Voice of Holland mist ze niet; daar 
gaat ze wel even voor zitten. Eerlijk gezegd heb ik verder geen idee, ik vind het best 
lastig. Voor hetzelfde geld doet ze aan kung fu en spaart ze opgezette dieren, haha! 
We zullen zien.’

Mensen kunnen binnen dertig seconden een redelijk beeld krijgen van 
iemands intelligentie, zelfvertrouwen, extraversie en opgewektheid: zo 
blijkt uit sociaal psychologisch onderzoek. In (Voor)Oordeel mag een 
student een oordeel vellen over een andere student op basis van één 
foto. Daarna mag de veroordeelde het oordeel ontkrachten of bevestigen. 

(Voor)oordeel

B Olga Helmigh & Raïssa Soeter

Volgend nummer is 
Geerten zelf het 
onderwerp

Anne reageert: ‘Geerten heeft mij goed ingeschat. Bijna alles klopt! Ik ben inderdaad 19, woon 
thuis en heb geen relatie. Ik studeer Voeding en Diëtetiek, dus geen Verpleegkunde, maar hij zat in de 
goede richting. Van vriendinnen en familie hoor ik vaak dat ik zachtaardig en zorgzaam ben, dus dat klopt 
wel. Ik word niet snel boos en probeer het mensen naar de zin te maken. Ik pas me makkelijk aan. Ook 
ben ik vrolijk en sta ik positief in het leven. Mijn motto is ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’. 
Over mijn look: ik ben niet echt bezig met mode, trek gewoon aan wat ik mooi vind en wat lekker zit. Of ik 
een eigen stijl heb weet ik niet zo goed, ik zou ‘m niet kunnen omschrijven. En tegen de kapper zeg ik: doe 
maar wat! Haha. Waar Geerten ook gelijk in had: in grote groepen ben ik niet iemand die vooraan staat. Ik 
kijk eerst de kat uit de boom. En ik hou inderdaad niet van achterbaks geklets.
Het enige waar hij naast zat, waren de tv-series en het winkelen, waar ik beide niet van hou. Ik kijk liever 
naar iets met meer diepgang, zoals de ziekenhuisserie ‘Overleven met kanker’. En ik weet niet wat hij onder 
meidenavondjes verstaat: maar tutavondjes met maskertjes et cetera zijn niet aan mij besteed. Ik kijk met 
mijn vriendinnen liever naar een goede film.’

Geerten oordeelt 
over Anne:
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Mededelingen
In de rubriek Mededelingen is plaats voor aankondigingen die interessant zijn voor personeel en/of studenten. De redactie kan inzendingen 
weigeren of inkorten. Nummer 9 van jaargang 16 zal verschijnen op 21 december, de deadline van dit nummer is op 12 december.
Informatie voor de agenda of de mededelingen kan naar de redactie van Sensor, liefst per e-mail naar sensor@han.nl.

op zoek naar de agenda?  kijk op www.snsr.nl

mr

audit procedure In de 200e MR vergadering is gesproken over aanscherping 
van de procedure die geldt bij het doen van interne audits. Deze audits gelden 
als voorbereiding op de accreditaties en zijn een belangrijk instrument om te 
beoordelen hoe opleidingen het doen volgens de accreditatienormen. De raad 
is het eens met het CvB dat het belangrijk is om deze interne toets zorgvuldig 
te organiseren en stemt daarom in met de aangepaste procedure.  

verplichte vakantiedagen 2012 De raad heeft ingestemd met het voorstel 
voor verplichte vakantiedagen 2012. Het CvB is ingegaan op de wens van 
de raad: op iedere campus zal een gebouw beschikbaar zijn voor studenten 
die gebruik willen maken van de HAN-voorzieningen en voor personeel die 
vanwege deadlines doorwerkt. 

beleidsagenda hoger onderwijs De raad heeft zich laten informeren 
over de inhoud van de strategische beleidsagenda voor het hoger onderwijs, 
opgesteld door de staatssecretaris. Dit wordt gebruikt als input bij de 
aandachtspunten die de MR voor het komend kalenderjaar gaat formuleren.

algemeen

hanovatie vernieuwd HANovatie, hét online platform voor kennisdeling en 
innovatie binnen de HAN, is vernieuwd. Behalve de technische vernieuwing 

en de nieuwe vormgeving is er ook een start gemaakt met de inhoudelijke 
kwaliteitsverbetering van de website. Hanovatie zal een prominente rol gaan 
spelen in het realiseren van de strategische doelen van de HAN. Kristel 
Baele namens College van Bestuur HAN: ‘Tijdens onze werkbezoeken en 
in onze gesprekken met medewerkers merken we telkens weer dat de HAN 
bruist van innovaties, kennis en inzichten. We komen regelmatig pareltjes 
tegen en voeren we met veel plezier het gesprek over de ontwikkeling van 
de HAN. Eigenlijk willen we iedereen de mogelijkheid gunnen over deze 
breedte het gesprek met elkaar aan te gaan en kennis te delen. Een intern 
digitaal platform ligt dan het meest voor de hand. Dat heeft er toe geleid 
dat we HANovatie, het bestaande digitale platform voor kennisdeling 
en innovatie, helemaal hebben vernieuwd. Nieuwe redactieraad, nieuwe 
formule, nieuwe vormgeving en een aantal technische verbeteringen.’ Denk 
mee over onderwerpen zoals Onderzoek in het onderwijs of Toetsing en 
beoordeling op www.hanovatie.nl.

word werelddocent Edukans is een ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs 
en werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Werk jij in het 
onderwijs en wil je in de mei-, herfst- of een deel van de zomervakantie 2012 
jouw kennis delen met een collega in een ontwikkelingsland? Geef je dan 
op als Werelddocent via  www.edukans.nl/werelddocent voor 8 januari 2012. 
Je kunt kiezen voor een programma van twee weken of drie maanden. Ook 
schoolleiders kunnen hun expertise delen met collega’s. 

Hoe kunnen wij als HAN-studenten en medewerkers er voor zorgen dat 
ons aandeel mobiliteit in de CO2-footprint kleiner wordt? Dit is de HAN 
Green challenge waar je aan kunt meedoen en €500, €300 of €200 mee 
kunt winnen! Maar liefst 60 % van de (HAN) footprint bestaat uit mobiliteit: 
het reizen per trein, auto, etc. van studenten en medewerkers. Dat kan en 
moet minder! De HAN maakt al gebruik van videoconferencing, stimu-
leert medewerkers op de fiets of met de trein te komen en probeert ook 
via slimme roostering reizen te verminderen. Wat slecht lukt, is om het 
autoverkeer naar en van de HAN terug te dringen. Heb jij de oplossing?

Ga dan vóór 19 december 2011 naar han.ideedock.com, 
schrijf je in en plaats daar je idee.

Verzin een duurzame oplossing voor de HAN-mobiliteit en win € 500,-!

Verzin
& Win
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Eind januari 2012 vindt het Snowevent plaats, het grootste wintersporteve-
nement voor studenten. Een tickets kun je niet kopen, alleen winnen! Samen 
met 299 andere studenten kun je een lang weekend in de Oostenrijkse sneeuw 
vertoeven. Heb jij wel zin in een vijfdaagse wintersportvakantie die bol staat 
van sport, ontspanning en het studentenleven? Een verblijf in een hotel op 
basis van halfpension? Overdag gratis ski- of snowboardles krijgen? ’s Avonds 
feesten met bekende Nederlandse dj’s en artiesten? Dat kan!
Sensor mag ook dit jaar weer een ticket weggeven aan een HAN-student. Maar 
wat moet je daarvoor doen?

Schrijf ons in dichtvorm waarom jij het bent, 
die een ticket verdient, voor dit event.
Wees niet bang, het hoeft niet lang.
Zorg dat je er op een of andere manier uit 
springt en niet een ander straks in de 
bergen het hoogste lied zingt.

Stuur je inzending uiterlijk 16 december naar sensor@han.nl en zit jij over 
zo’n anderhalve maand in een besneeuwd vakantiehotel!

WIN een ticket 
voor SNOWEVENT 2012!

Mail
& Win

Vraag & aanbod

Poetsbaantje Dagen en tijden in overleg. Bij voorkeur 2,5  
uur per week of 1 keer per 14 dagen 4 tot 5 uur. Niet roken. Goede 
betaling. Stuur een sms naar Louk Wolters 06 - 12781370 en je wordt 
zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Oppas gezocht Gezin met drie kinderen (6, 3, 1) zoekt oppas 
om af en toe een dag(deel) op één of twee kinderen te passen. 
Vergoeding € 8,- per uur. Fam. Korthuis, Velp 026 3892070.

De Studentenkerk zoekt twee studenten voor het Project 
Huiskamer. Je moet kunnen communiceren, organiseren en een 
(breed) netwerk hebben. Een student moet actief zijn (geweest) in 
de Studentenkerk. Gelovig zijn is geen selectiecriterium. Het project 
start 16 januari en beslaat 13 weken. Je krijgt betaalt en bent er zo’n 
acht uur per week mee bezig. Interesse? Schrijf of mail naar Theo 
Koster, Erasmuslaan 9A, 6525 GE; t.koster@studentenkerk.ru.nl. 
Meer informatie? Bel 024-3619188 (ma, wo en do).

MR Column

Professionalisering van de 
docent als kern van innovatie

Ondanks goede pogingen om binnen de HAN een discussie op te starten over 
de professionalisering van ons docentencorps, lijkt het wel of het onderwijzend 
personeel zich soms ‘lijdend’ opstelt als het gaat over een nieuwe toekomst. 
Hoe komt dat?
- Is het die typische gereserveerde houding tegenover de drie B’s; Baas, 
Beleid en Budget? 
- Zal het aan ons niet liggen als het gaat om professionalisme op de 
werkvloer? 
- Zien we professionalisering uitsluitend in het licht van een toenemende 
bureaucratie? 
- Is het gewoon een brug te ver?
- Of staat het niet op het docentenwenslijstje?
Eén ding is zeker: bij staatssecretaris Halbe Zijlstra staat het wel degelijk 
bovenaan zijn Strategisch Plan voor het Hoger Onderwijs.

Formeel gesproken gelden HBO-docenten zeker nog steeds als professionals 
die met grote mate van zelfstandigheid hun beroep uitoefenen. Zij zijn 
relatief hooggeschoold en zijn gewend hun eigen weg te kiezen. Door de 
toenemende regie van bovenaf, eerst begonnen met HOF (Hoger Onderwijs 
Flexibilisering) en nu, door de recente visitaties, een toenemende mate van 
‘tracking and tracing’-protocollen, bekruipt bij sommigen langzaam maar 
zeker een gevoel van ‘niet langer baas in eigen klas’ te zijn en daarmee ook 
niet meer de waardering te ontvangen als regisseur van eigen werk. Tezamen 
met de toenemende ‘coordinatielaag’ kunnen docenten zich steeds minder 
gaan voelen als ‘de kip met het gouden ei’.
Is dat wellicht de reden waarom sommigen een vervreemding voelen met het 
thema: ‘de docent als professional’? 

De MR is er echter van overtuigd dat professionalisering van het HAN 
docentenbestand DE hefboom moet zijn, waarmee zij zich in de toekomst gaat 
bewijzen, één waarbij de huidige bezuinigingen nimmer in de weg mogen 
staan om ons onderwijs te verrijken. En één ding is zeker; professionalisering 
MOET leiden tot een hogere efficiency en kwaliteit in het onderwijs, zeker 
als dit ooit gepaard zal gaan met een strikter toelatingsbeleid en verhoogde 
toelatingscriteria.

Samen met de vergrijzing, het opwaarderen van het docentenbestand door 
het halen van een graad, verbeterde kwaliteitsborging en ‘meer doen met 
minder’; het staat allemaal voor onze deur zoals Zwarte Piet op pakjesavond. 
Alleen zal de zak niet gevuld zijn met kadootjes, maar met de wens dat 
docenten actief een bijdrage moeten gaan leveren door mee te denken en 
mee te doen, mee te ontwikkelen en (er) ‘mee te leven’. Het zijn geen Halbe 
maatregelen daar in den Haag; maar het is niet anders.

Namens het Dagelijks bestuur van de MR
Eduard Vooren



Janita Hoefnagel loopt 
voor haar opleiding 
Creatieve Therapie, waar 
ze voor de studierichting 
Psychomotorische 
Therapie heeft gekozen, 
een jaar lang stage in 
Theewaterskloof, Zuid-
Afrika. Ze maakt ons 
komende maanden 
deelgenoot van haar 
belevenissen ver van huis.

Geluiden uit
Genadendal

Genadendal
Zuid-Afrik

aDit weekend zijn alle studenten uit Genadendal 
vertrokken naar Stellenbosch en Kaapstad. Ik kon 
helaas niet mee want mijn neef hier in Zuid-Afrika was 
jarig en ik moest uiteraard ‘even’ op verjaardagsvisite. 
Gevolg: ‘s avonds laat om half 11 de weg op, naar 
huis. Als je hier iets moet vermijden is het wel als 
blank poldermeisje alleen naar huis rijden over gure 
wegen zoals de weg van Fisherhaven naar Genadendal. 
Eenmaal in de auto kijk ik op mijn mobiel: LEEG. En 
zie ik de benzinemeter. Nog net genoeg, denk ik: ik 
waag het erop. Twee situaties waarbij een belletje had 
moeten gaan rinkelen. 

Onderweg gaat het wel heel rap met de benzine en ik 
hoop dat het benzine-station (ongeveer op de helft van 
de route) zo laat nog open is. Eenmaal daar, zie ik de 
auto voor me afslaan om benzine te halen, dus zonder 
te kijken gooi ik mijn stuur om. Half in de bocht kijk 
ik naar het benzine station: gesloten! Hè? Waarom 
gaat die auto hier dan in? Ik reageer snel en kan nog 
net mijn bocht afbreken en de weg volgen. Helaas is 
dit niet voldoende: de auto die al afgeslagen is, geeft 
gas en start uit het niets de achtervolging. Mijn eerste 
reactie: Kuuuhuuut! Heb ik weer. Wat nu? Ik grijp naar 
mijn mobiel, maar o ja, die is leeg. Ik controleer of alle 
deuren op slot zijn en begin gas te geven. 80 per uur, 
100, 120, 140, 150.... Het heeft geen effect, de auto 
blijft volgen. Wat als ik op de rem trap? Dan haalt ie 
me vast in. Dus van 150 terug naar 80, 60, 50. Ook 
dat helpt niet. Mijn benzinemeter staat inmiddels bijna 
in het rood. Binnen een seconde flitsen verschillende 
doemscenario’s voorbij. Mijn laptop is laatst al 
gestolen, en nu dit weer? 

Er zit niks anders op dan zo nonchalant mogelijk mijn 
route te volgen en te hopen op een wonder.  Mijn afslag 
de snelweg op nadert. Ik hoop dat de auto achter mij 
niet dezelfde route in gedachte heeft. Ik geef richting 
aan, de auto achter mij ook. Ik sla af en de auto achter 
mij maakt aanstalten om ook af te slaan. Maar op het 
laatste moment gaat hij toch rechtdoor. ‘Yes!!!’ denk 
ik. Wat een opluchting. Eenmaal op de snelweg ben ik 
verbijsterd door wat ik net heb meegemaakt. Wat was 
dat? Kwajongensstreken? Pesterijen? Of had die auto 
ook gewoon benzine nodig…
Op het moment dat ik Genadendal indraai, begint de 
auto te stotteren. Net gehaald! Eenmaal in bed denk 
ik: dit overkomt me noooit weer. In het vervolg laad ik 
mijn mobiel tijdig op en zorg ik te allen tijde dat ik 
genoeg benzine in de tank heb zitten! Lesje geleerd!

Nachtelijke avonturen
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Saskia Groenendijk (19) 
woont samen met haar vriend 
Leroy in Arnhem. Ze studeert 
Verpleegkunde en is derdejaars. 
In haar vrije tijd gaat ze graag 
paardrijden en hardlopen. Haar 
ambitie: de Koninklijke Militaire 
Academie voltooien en een 
succesvolle carrière binnen 
defensie maken. 

‘kwoots’
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Een volle band met 
boodschappen, om er 
achter te komen dat je 
geen geld hebt

Onverwachts 
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Mijn uniforM 
op stage

Dat er nog Italianen zijn 
die Berlusconi steunen

Je moeder die een foto 
van een dronken man 
op Facebook ’liked’

Ongeschoren 
benen en een 

driekwartbroek
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De Interpolis StudentenZorgverzekering. Die sluit je af zonder iets uit te hoeven zoeken. 
Regel het binnen 10 minuten op rabobank.nl/studentenzorgverzekering

Alle dekkingen die je als student 
nodig hebt in één zorgverzekering. Handig.

Interpolis. Glashelder
Verkrijgbaar bij de Rabobank.

Zoek ’t uit ! Kun jij de 6 dekkingen vinden uit de 

Interpolis StudentenZorgverzekering?

zorgbemiddeling fysiotherapie 
zorgdekking

buitenland 
zorgdekking

alternatieve 
geneeswijzen 
vergoeding

psychologische 
zorgdekking

bril/contactlenzen 
vergoeding


