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VOORWOORD Voor mijn gevoel 

maakte ik pas vorige week de af-

spraak om met een groep eerste-

jaarsstudenten door het centrum 

van Tilburg te lopen voor een 

verslag van hun introductie. Maar 

dat is alweer 10 maanden geleden. 

Een nieuwe groep studenten staat 

voor de (selectie)poort en wordt 

onder meer getoetst op hun niveau 

Engels. Avans heeft namelijk als 

eerste Nederlandse hogeschool 

de ambitie uitgesproken om alle 

studenten te laten afstuderen met 

minimaal Engels B2-niveau. Wat 

dat inhoudt voor (aankomende) 

studenten lees je in dit magazine.

In februari plaatste Punt een 

oproep voor Avansstudenten die in 

een Bosch’ bejaardenhuis wilden 

wonen. Inmiddels zijn de eerste 

studenten verhuisd naar De Hooghe 

Clock. Een goed moment om een 

kijkje te nemen en studenten en 

ouderen te vragen hoe het bevalt. 

Of er sprake is van een strijd tus-

sen de generaties lees je ook in deze 

editie van Punt.

De redactie werkt de komende 

tijd nauw samen met derdejaars-

studenten Illustratie en Grafische 

Vormgeving van de Akademie voor 

Kunst en Vormgeving|St. Joost. Het 

eerste resultaat daarvan zie je bij 

het artikel over Engels bij Avans. 

Volgende maand hopen we alle 

lezers te verrassen met de laatste 

Punt van dit studiejaar.

Arold Roestenburg,  
Hoofdredacteur Punt
aa.roestenburg@avans.nl
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Punt is een uitgave van Avans Hogeschool 
en wordt gratis aan studenten en mede
werkers ter beschikking gesteld. Het blad 
verschijnt maandelijks met uitzondering 
van de hogeschoolvakanties. De redactie 
werkt volgens beginselen van onafhanke
lijke journalistiek, zoals vastgelegd in het 
redactiestatuut.  
De redactie wordt terzijde gestaan door 
een Raad van Advies, die toeziet op de na
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Geen roosters, klaslokalen of vooraf  

bedachte lessen, maar als student zelf 

aangeven wat je wil leren. De Academie 

voor Algemeen en Financieel Manage

ment (AAFM) heeft met dit idee de Avans 

Innovatieprijs 2016 gewonnen en kreeg 

van zowel de jury als het publiek de 

meeste stemmen.

Om na het afstuderen een ondernemende 

student af te leveren, wil AAFM dat stu

denten samen met docenten en bedrijven 

uit het werkveld kijken naar hun leerbe

hoeftes. ‘Je formuleert je eigen leervraag. 

Door vervolgens zelf op zoek te gaan naar 

de antwoorden en oplossingen, word je 

gedwongen om out of the box te denken 

en creatief te zijn’, zegt Jesca Heijker, een 

van de deelnemende studenten, over de 

nieuwe manier van leren.

POLL
De huidige openingstijden van 
Xplora zijn te beperkt

38%    >  Nee, de huidige openingstijden zijn 

prima

29%   >  Ja, Xplora moet zowel op zaterdag 

als op zondag open

27%    >  Ja, Xplora moet ook op zaterdag open

6%    >  Geen mening

GEEF OOK JE MENING OP  
PUNT.AVANS.NL/POLLS/

BOSSCHE KUNSTACADEMIE GESLOOPT VOOR NIEUWBOUW

Als het aan Avans ligt, wordt de kunstacademie in Den Bosch gesloopt en komt er 
op die plaats nieuwbouw. Avans wil in 2021 alle Bossche opleidingen onderbrengen 
aan de Onderwijsboulevard. De hogeschool hoopt de huidige twee huurlocaties in 
Den Bosch en de noodgebouwen in de tuin dan niet meer nodig te hebben. Kunst
studenten zouden vanaf de zomer van 2017 voor vier jaar moeten verhuizen naar het 
voormalige distributiecentrum van PTT Post aan de Parallelweg.
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TOP5 
MEEST GELEZEN OP PUNT.AVANS.NL
1.  Examencommissie IV buigt zich over tijdens college  

gemaakte foto’s
2.  Student begrijpt niets van totstandkoming eindcijfer
3.  Brandalarm Avans Den Bosch: deel tentamens onderbroken
4.  Column: de jacht op stages is geopend
5.  Nakijkfout kost universiteit 9.000 euro

Bij Avans in Breda zijn in een maand tijd twee keyloggers 
aangetroffen, apparaatjes die aanslagen van het toet
senbord bijhouden en bijvoorbeeld internetverkeer en 
wachtwoorden registreren. Op basis van camerabeelden 
en inloggegevens heeft Avans inmiddels een student in 
beeld als verdachte. DIF is bezig maatregelen te nemen 
om het nieuwe hackers moeilijker te maken.

AVANS HACKERS

‘Luister, je bent superleuk, en ik heb het echt 
heel gezellig met je. Maar, los van het feit dat 
ik het echt heel druk heb, merk ik dat ik niet 
verliefd op je ben. En ik heb het gevoel dat jij 
dat wel voelt voor mij. Als dat zo is kunnen 
we dat wellicht nu beter uitspreken. Want 
dat is een gevoel dat ik niet kan forceren.’
Een standaardtekst die je kunt inzetten voor 
elke verhouding, affaire, swing… We (her)ken-
nen het allemaal. Mijn kritische vraag: hoe 
oprecht en echt zijn we als we een dergelijke 
tekst nagenoeg kunnen knippen en plakken 
bij elk net-niet-leuk-genoeg-maar-heeft-toch-
wel-iets-…-het-is-ingewikkeld-vriend(innet)je?
Zo zat ik twee weken geleden bij mijn 
NNLGMHTWIHIIV (afkorting voor boven-
staande absurd perfect omschreven relatie). 
En ik moest het nieuws brengen. Ik had de 
tekst in mijn hoofd als een nieuwslezer.
‘Eef, ik moet even ergens met je over praten’, 
begon hij. Gaat hij het nu doen? Niet hele-
maal de bedoeling, maar het bespaart mij de 
voorzet voor een confrontatie. Bring it on.
‘Ik heb het enorm gezellig met je, maar ik 
merk dat je het lastig vindt daarmee om te 
gaan. Dat jojoën, daar ben ik niet zo van. 
Ik denk dat het beter is als je even gaat 
nadenken over wat je wel en niet wilt. Dus 
neem even die tijd en ruimte.’ Het wordt heel 
moeilijk een postmoderne feminist te blijven 
als hij zo adequaat en volwassen doet.
Open kaart met je NNLGMHTWIHIIV, is dat 
de ‘way to go’? Hij en ik hebben elkaar spo-
radisch nog gesproken. Het was een eerlijke 
ruil: onze avontuurlijke nachtjes tegen echt 
contact en oprechtheid. 
Oprechtheid is gaaf. Maar niet op vrijdag-
avond om half twaalf als je vrienden een 
night out zojuist hebben gecanceld en jij vast 
zit aan de Netflix van die andere NNLGMHT-
WIHIIV die één keer heeft ingelogd op jouw 
pc en nooit meer heeft uitgelogd. Ik kan me 
spannendere avonden voorstellen.

Eva-Lisa Janssen is derdejaarsstudent  
Communicatie in Breda

COLUMNEVA-LISA
Afwijzen voor dummies
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CENTRALE LOTING WORDT AFGESCHAFT
 TEKST SJUUL NELISSEN  ILLUSTRATIE ANNA VAN DOOREN

Poorten	van	het	onderwijs	worden	langzaam	dichtgetrokken

Vanaf het studiejaar 20172018 wordt de centrale loting van DUO 
afgeschaft. De blinde willekeur van loting wordt ingeruild voor een 
intakegesprek bij de hogeschool. Je motivatie, persoonlijkheid en 
schoolprestaties bepalen of je wordt toegelaten tot een opleiding 
met meer aanmelders dan plekken. Hogescholen lachen zich de bil
len uit de broek. Als het aan hen zou liggen, selecteren ze het liefst 
alle studenten zelf. Gemotiveerde studenten met een aansprekende 
persoonlijkheid en goede schoolprestaties studeren keurig binnen 
vier jaar af, is de gedachte.
Onbewuste vooroordelen zullen bij selectie aan de poort altijd 
meespelen. Is je Nederlands niet zo vloeiend? Draag je een hoofd
doek, keppel of het kruis van Christus op je rug? Het kan allemaal 
bewust of onbewust het advies van de intakecommissie beïnvloe

den. De poorten van het vrij toegankelijke onderwijs voor iedereen 
worden langzaam dichtgetrokken en de minister draait stilletjes de 
sleutel om.
Daarnaast wordt de aanmelddatum van deze zogenoemde numerus 
fixusopleidingen vervroegd. Studenten moeten zich uiterlijk 15 janu
ari hebben aangemeld voor een nieuwe studie. Zo heeft de student 
nog de kans om zich op tijd aan te melden voor een andere opleiding 
als hij of zij niet wordt toegelaten, is het idee. Een volgbare gedachte, 
maar een havo of vwoscholier weet in januari nog helemaal niet 
waar hij aan toe is. Met de kater van oud en nieuw in het hoofd lijkt 
het eindexamen nog ver weg. Wie weet dan al of hij zijn eindexamen 
gaat halen en wat hij wil? Laat staan dat je dat duidelijk weet te 
maken tijdens een intakegesprek. ●
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De studentenpopulatie laat zich blijkbaar lastig voorspellen. Al jaren 
rekent Avans op een daling van het aantal studenten. In geval van een 
daling wil Avans niet te veel grond bezitten, dat zou kunnen leiden tot 
financiële problemen. Huurlocaties en noodgebouwen zijn makkelijk 
op te zeggen. Maar vooralsnog blijven serieuze dalingen achterwege.
Anno 2016 telt Avans in totaal twaalf locaties waarvan de helft in 
eigen bezit. Op de Hogeschoollaan in Breda en de Onderwijsboule
vard in Den Bosch vind je meerdere noodlokalen. In Breda werden 
die in 2014 geplaatst, in Den Bosch staan ze er al sinds 2008. Door de 
aankoop van een naastgelegen pand in Breda hopen studenten op het 
eind van de lescontainers. Maar het Bossche noodgebouwenverle
den toont aan dat een nieuw gebouw nog niet betekent dat noodge
bouwen overbodig worden. De verwachting was in 2008 dat ze in Den 
Bosch na drie jaar weer zouden verdwijnen, vanwege de uitbreiding 
van de hoofdlocatie. Ondanks die uitbreiding en het vertrek van drie 
academies naar huurlocaties aan het Hervenplein en de Parallelweg in 
Den Bosch bleven de noodgebouwen staan.
Ook nu roept Avans dat het eind van de noodgebouwen in zicht is. De 
hogeschool heeft een nieuwe Bossche locatie op het oog. Het plan is 
om de huidige kunstacademie te slopen. Nieuwbouw moet daar meer 
ruimte geven voor Avansstudenten.  ● 

Bronnen: Persvoorlichting Avans, eigen archief
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STUDENTEN   ZOEKEN NAAR ORDE IN 
VLUCHTELINGENCHAOS

Tweedejaarsstudenten Culturele en Maatschappelijke Vorming Hannah Wiersinga en 
Anne van Engelen proberen voor het project ‘Thuis in de Wijk’ jonge statushouders te 
helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk in Breda. ‘We hebben dikke lol.’

TEKST LOTTE GERRITSE FOTOGRAFIE BEELDVELD/WILFRIED SCHOLTES



    Punt.  9

PRO
JECT

M
 

 

 

et een grote glimlach 
zitten Hannah en Anne aan 

tafel met Ibrahim, Jabarti en Liban. De broers 
zijn anderhalf jaar geleden vanuit Afrika naar 
Nederland gevlucht. Ze woonden eerst in 
een asielzoekerscentrum in Assen en hebben 
nu als statushouders, vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning van minimaal vijf jaar, een 
huis toegewezen gekregen in Breda.
De jongens hebben zichtbaar plezier in het 
contact met Hannah en Anne. Ibrahim: ‘We 
zitten veel thuis. We gaan naar school of 
naar een taalcursus en ik voetbal af en toe, 
maar daarna gaan we naar huis en komen we 
weinig buiten.’
Dat beschrijft volgens de studenten precies 
het probleem in Breda. Anne: ‘Als je in een 
nieuwe stad komt wonen, is het lastig om te 
weten waar je moet zijn voor een bijbaantje of 
bij welke voetbalvereniging je kunt aanklop
pen. Dat is voor ons al moeilijk, laat staan 
als je uit een ander land komt en de taal niet 
spreekt.’

Lijntjes uitzetten
De studenten doen daarom onderzoek naar de 
initiatieven die zijn opgezet om statushouders 
te helpen bij het opbouwen van hun leven in 
een nieuwe stad. ‘Er is veel te doen in Breda, 
maar er is totaal geen overzicht’, verzucht 
Hannah. ‘Hoe moet iemand, die net uit Assen 
is overgeplaatst naar een woning in Breda, 
weten waar hij een taalcursus kan volgen?’
Hannah en Anne benaderen organisaties in de 
stad en bespreken met hen wat er gedaan kan 
worden om vluchtelingen te helpen. ‘Neder
land is niet goed voorbereid op het aantal 
vluchtelingen dat naar ons land komt, maar er 
moet wel een oplossing komen. Met ons on

derzoek zetten we lijntjes uit voor de mensen 
waarmee ze hun netwerk hier in Nederland 
kunnen opbouwen.’

Moeilijk afscheid
Ook het duo geniet van het contact met de 
jongens. Anne ontmoette Ibrahim tijdens een 
evenement van Breda Actief. ‘Ik begeleidde 
ouderen tijdens een beweegtest toen er ie
mand naar me toe kwam en vroeg of ik Engels 
sprak. Ibrahim stond namelijk samen met zijn 
moeder en broertje voor deur. Ze wilden graag 
mee doen. Via hem zijn we ook in contact 
gekomen met Jabarti en Liban.’
Het zal voor de studenten lastig zijn om straks 
afscheid te nemen van de jongens. ‘We doen 
alles vanuit ons hart, maar we moeten ook 
professioneel blijven. Dat is best lastig, want 
we hebben dikke lol. We hopen dat de broers 
straks een leuker, socialer leven in hun wijk 
hebben. Alles begint bij elkaar ontmoeten.’
De studenten hopen dat de gemeente Breda 
hun onderzoek serieus neemt. Wij hebben nu 
nog geen oplossingen, maar zijn op zoek naar 
de mogelijkheden. ‘Organisaties moeten gaan 
samenwerken. Wij hebben het voorwerk al 
gedaan, er moet alleen nu iemand komen die 
de kar trekt en alles samenbrengt.’

Thuis in de Wijk
Het onderzoek van Hannah en Anne is 
onderdeel van het project ‘Thuis in de Wijk’. 
Daarin zoeken studenten en docenten van 
de Academie voor Sociale Studies Breda en 
de Academie voor Gezondheidszorg samen 
met bewoners, professionals en de gemeente 
Breda naar innovatieve manieren om samen 
te leren en te leven binnen de Bredase wijk 
Heusdenhout. ●

STUDENTEN   ZOEKEN NAAR ORDE IN 
VLUCHTELINGENCHAOS
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Ambitie Avans:  
iedereen beheerst  Engels 
op B2-niveau
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>
Het niveau van Engels van studenten moet omhoog vindt 
Avans. Studenten die komend studiejaar starten moeten na vier 
jaar Engels op minimaal B2-niveau beheersen. ‘Het is onderdeel 
van het curriculum, net als presenteren en stagelopen.’

             TEKST AROLD ROESTENBURG ILLUSTRATIES  JULIA KREWINKEL            

Ambitie Avans:  
iedereen beheerst  Engels 
op B2-niveau
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ls eerste hogeschool 
heeft Avans de ambitie 
uitgesproken dat in 
2020 alle afstudeerders 
Engels op minimaal 

B2niveau beheersen. Dat is een stap hoger 
dan havoEngels. ‘Het is lastig om precies te 
duiden wat B2niveau inhoudt. Het is niet 
alleen het juiste gebruik van grammatica. 
Netafgestudeerden moeten zich kunnen 
redden op de werkvloer. Ze moeten Engels 
durven spreken tijdens een werkvergadering’, 
legt Bart van Woerkom, docent Engels bij de 
Academie voor Ondernemerschap Marketing 
en Innovatie, uit. Hij is programmamanager 
van het Avans Engels B2programma.
‘Beroepen worden steeds internationaler, 
beroepsopleidingen dus ook. Je merkt het 
ook als studenten van ons voor een stage 

naar het buitenland gaan. Steeds vaker 
wordt dan gevraagd naar een bepaald 
niveau Engels. Laat ik voorop stellen 

dat de meeste Nederlanders al goed 
Engels spreken. Misschien niet 

foutloos, maar iemand 
als eurocom
missaris Frans 

Timmermans is 
niet de norm. 

Het hoeft niet 
perfect te zijn, 

als studenten zich 
maar uit kunnen drukken in hun 

vakgebied’, vindt Van Woerkom.

Grote verschillen
Daarom wordt het ook aan de opleidingen 
zelf overgelaten hoe ze Engels willen opne
men in het curriculum. ‘Kijk, bij een opleiding 
als International Business and Languages 
zitten ze al op C1niveau. Dat is heel anders 
dan bijvoorbeeld een technische opleiding die 
misschien Engels als losstaand vak wil geven. 
De Pabo is weer aan het kijken hoe ze het op 
een andere manier in de opleiding kunnen 
verweven. Vergis je niet: toen we begonnen 
met het opstellen van het programma bleek 

dat er vijftien Avansopleidingen zijn met geen 
of nauwelijks Engels in het curriculum. Je 
hebt dus te maken met enorme verschillen en 
daarom ook andere ambities. Maar elke oplei
ding moet minimaal op B2niveau zitten.’
Alle studenten die komend studiejaar bij 
Avans aan een opleiding beginnen, worden 
getest op Engels. ‘Dat doen we tijdens de 
intake. Avansstudenten moeten in het eerste 
jaar een bepaald niveau hebben. Is dat niet 
het geval, dan gaan wij ze helpen’, zegt Van 
Woerkom. ‘De intake is een advies, we weige
ren scholieren niet omdat ze de Engelse taal 
nog niet goed genoeg beheersen.’

Flauwekul
‘In de media wordt gedaan alsof scholieren 
die slecht zijn in Engels zich maar beter niet 
kunnen inschrijven bij Avans. Dat is echt 
flauwekul. Sterker nog, Avans is de eerste 
hogeschool die scholieren helpt om wel op 
het goede niveau te komen. Wij zeggen niet 
tegen mbo’ers: “Zoek het maar uit”. Nee, we 
nemen medeverantwoordelijkheid.’
Inmiddels zijn al meer dan tweeduizend scho
lieren getoetst, 10 procent daarvan zit nog 
niet op het gewenste niveau. De hogeschool 
biedt die scholieren een zomercursus aan, 
zodat ze in september op B1niveau zitten. 
‘Daar is interesse voor onder scholieren, maar 
de ervaring van Avans is dat zoiets niet storm 
loopt. Willen ze geen zomercursus volgen, 
dan kunnen instromers ook tijdens hun eerste 
jaar meedoen aan een prepcourse van twee 
blokken, naast de opleiding. Beide opties zijn 
kosteloos, studenten betalen daar dus niet 
extra voor.’
Daarnaast kunnen alle studenten gebruik ma
ken van Rosetta Stone, een online leeromge

‘	We	leggen	de	

lat	hoger,	maar	

plaatsen	er	ook	

een	trap	bij’
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ving die bedoeld is voor ondersteuning bij het 
bijspijkeren van de Engelse taal. ‘Het is echt 
een toevoeging aan en geen vervanging van 
gewone lessen’, benadrukt Van Woerkom. ‘De 
visie van Avans blijft: kleinschalig onderwijs 
met veel contact tussen docent en student. 
Daarom worden de prepcourses ook per oplei
ding georganiseerd en niet generiek voor alle 
studenten. Op die manier kun je er ook een 
praktijkcomponent in stoppen, raakvlakken 
met de opleiding. Daarin leer je echt de taal 
spreken, dat kan niet zo goed online. Wat wel 
mogelijk is met Rosetta Stone is studenten 
selectief extra huiswerk geven. Er zit in totaal 
voor zo’n 750 uur aan werk in het programma. 
Je kunt er van niveau A1 naar C1 groeien. We 
leggen de lat hoger, maar plaatsen er ook een 
trap bij. We laten studenten niet aan hun lot 
over.’

Ophef
Geen Engels op B2niveau aan het einde van 
de opleiding? Dan geen Avansdiploma. Op 
die manier werden de ambities van Avans 
door de media naar buiten gebracht. Zelfs Jet 
Bussemaker, minister van Onderwijs, voelde 
zich geroepen om een reactie te geven in het 
Radio 1Journaal: ‘Wat Avans doet hoeft niet 
per se op alle hogescholen te gebeuren. Ze 
mogen het zelf weten.’ Een hogeschool dicht 
bij de Duitse grens zou misschien een andere 
keuze maken, meent ze.
‘Die ophef begrijp ik helemaal niet. Engels is 
gewoon een onderdeel van het curriculum, 
net als presenteren en stagelopen. Scoor je 
voor een van die onderdelen onvoldoende, 
studeer je ook niet af’, zegt Van Woerkom. 
‘Avans wordt niet van de ene op de andere 
dag extra streng op Engels. We hebben alleen 
de ambitie om alle afstudeerders minimaal 
op B2niveau te hebben. Let wel, daar hebben 
we dus vier studiejaren de tijd voor.’
Vanaf augustus start Avans met het klaar
stomen van eerstejaarsstudenten. Wat doet 
Avans met huidige studenten die ook graag 
op dat niveau willen komen voor ze afstude
ren? ‘Zoals gezegd zijn veel opleidingen daar 

nu al mee bezig, of ze doen zelfs nog meer. Of 
er voor huidige studenten met die vraag iets 
geregeld wordt, durf ik niet te zeggen.’

Avans Language Center
Om alle opleidingen goed te ondersteunen 
komt er een Avans Language Center. Dat 
helpt opleidingen bij het toepassen van En
gels in het curriculum en verzamelt en deelt 
best practices. ‘We gaan niet als een toezicht
houder overal bovenop zitten. Het is vooral 
de verantwoordelijkheid van onderwijscom
missies dat Engels goed 
gewaarborgd is. Wat we 
natuurlijk wel doen, is 
af en toe polshoogte 
nemen, de voortgang 
bewaken. Ook kan ik 
me voorstellen dat alle 
docenten Engels een 
paar keer per jaar bij 
elkaar komen. Dat doen 
we in Den Bosch nu al 
met een wat kleiner 
groepje.’ Momenteel 
telt Avans 59 docenten 
Engels, naar verwach
ting neemt dat aantal 
de komende jaren toe. 
‘Als je hier wil studeren, 
dan hoort Engels erbij. 
Om die ambitie waar 
te maken, heb je meer 
docenten nodig.’ ●

‘	We	weigeren	

scholieren	niet	

omdat	ze	de	

Engelse	taal	nog	

niet	goed	genoeg	

beheersen’
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BETUL CAVUS  
eerstejaars Ruimtelijke Ontwikkeling 
Tilburg

‘Ik heb liever zomervakantie, dus als ik de 
opleiding op een andere school zou kun
nen volgen, zou ik dat doen. Als er geen 
andere optie is, zou ik kijken hoelang de 
cursus duurt. Maar eigenlijk doe ik zo’n 
cursus dan nog liever tussendoor, in het 
eerste studiejaar.
Ik denk wel dat Engels belangrijk is. Bij
voorbeeld als je gaat werken bij grote, 
internationaal gerichte bedrijven, of in 
het buitenland. Het Engels dat ik tot dus
ver op deze school heb gehad, is voor mij 
veel te makkelijk, het is echt basisEngels. 
Maar hoe goed studenten hier op school 
de Engelse taal beheersen, verschilt per 
persoon.’

JEAN-PAUL FIDDELERS
vierdejaars Bedrijfseconomie deeltijd 
Breda

‘Als blijkt dat mijn niveau te laag is en 
de opleiding zou het van mij verlangen, 
dan zou ik het denk ik wel doen. Juist 
in de zomer, dan heb ik namelijk meer 
tijd. Door het jaar heen moet ik colleges 
volgen en zit ik al hier op school. Dan heb 
ik het druk genoeg. Ik heb een fulltime 
baan waardoor naast mijn opleiding 
Bedrijfseconomie en werken bijles volgen 
haast onmogelijk is.
In de zomer heb ik niet heel veel te doen, 
dan doe ik bijna niks naast mijn werk. Ik 
heb dan geen colleges en ga ook niet op 
vakantie, dat doe ik buiten het hoog
seizoen. Dus ik zeg ja tegen een zomer
cursus.’

MIRTE BROEKMAN
tweedejaars Advanced Business Creation 
Den Bosch

‘Ik heb er al weleens over nagedacht om 
een cursus Engels te volgen. Dat zou ik dan 
in Engeland willen doen. Ik ben sowieso 
gewend om Engels te spreken, ik heb fami
lie in Australië en Amerika. Maar dat blijft 
toch beperkt tot basisEngels, en op school 
wordt mijn kennis ook niet echt uitgebreid.
Van een cursus hoop ik dat mijn niveau wat 
verbetert.
Om bij een bedrijf binnen te komen is het 
ook wel handig als je goed Engels spreekt. 
We hebben nu al Engels, maar dat is maar 
een uurtje per week. Ik heb niet het idee dat 
je daar wat van leert. Dat is jammer, want 
Engels is een belangrijke taal. Al helemaal in 
het bedrijfsleven.’

IK BEN BEREID OM IN DE ZOMER 
NAAR SCHOOL TE GAAN

JA

JA/NEE

 JA
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RYAN DAVIS
derdejaars International Finance  
Management Breda

‘Ik ben van origine Amerikaans, maar 
woon al tien jaar in Nederland. Mijn 
Engels hoeft dus niet bijgespijkerd te 
worden, maar ik merk wel dat het voor 
mijn medestudenten goed is om wat 
extra lessen te krijgen.
Toch ben ik erop tegen studenten in de 
zomer te verplichten naar school te gaan 
om hun kennis bij te spijkeren. Ik ben zelf 
met mijn mboopleiding gestopt omdat 
er in het laatste jaar opeens extra eisen 
werden gesteld. Als je voordat je aan de 
opleiding begint, weet dat je bijlessen 
moet volgen als dat nodig is, dan is 
het prima. Maar ik vind niet dat Avans 
halverwege de opleiding extra verplich
tingen kan opleggen.’ 

SAPHIRA HOEVENAARS 
derdejaars Informatica Den Bosch

‘Je hebt niet voor niets zomervakantie. Je 
hebt meestal al een vakantie gepland met 
je ouders of anderen. Wat ik heb gehoord 
van de bijspijkercursussen is dat je er nou 
ook weer niet bijzonder veel van leert. Dus 
ik vind het een beetje zonde om daar je zo
mervakantie voor op te offeren.
Ik denk dat je hetzelfde effect hebt als je 
de eerste twee maanden van je studie een 
bijspijkercursus doet. En Engels wordt niet 
zo veel toegepast in mijn studie, dus het is 
volgens mij niet echt een must.’

Om	het	Engels	van	aankomende	studenten	te	verbeteren,	wil	Avans	ze		

een	zomercursus	aanbieden.	Als	ze	dan	in	september	met	hun	opleiding	

beginnen,	is	hun	Engels	op	het	juiste	niveau.	Zitten	studenten	er	wel	op	te	

wachten	om	hun	vakantie	in	de	schoolbanken	door	te	brengen?

STEFAN DORST
eerstejaarsstudent Verpleegkunde Breda

‘Persoonlijk zou ik niet zo snel in mijn 
zomervakantie extra lessen gaan 
volgens bij Avans. Ik heb dan ook geen 
bijscholing voor Engels nodig, want ik 
spreek en schrijf het al heel goed. Tij
dens zo’n zomerschool zou ik dan alleen 
maar mijn tijd verdoen.
Mocht ik erg slecht zijn in een vak dan 
zou het wel een goed idee zijn, al vind ik 
niet dat Avans mij kan verplichten om 
tijdens mijn vakantie te studeren. Het 
lijkt mij het beste als ze voorafgaand 
aan de studie eerst een intake doen bij 
nieuwe studenten. Als je dan onder het 
niveau zit, moet je extra lessen volgen. 
Ik vind het wel belangrijk dat studenten 
goed Engels spreken. Het is in ieder vak 
van belang.’

JA/
NEE

NEE

NEE



Avansstudenten Maud van Look, Stan Voskuilen en Wouter Moes hebben 

hun intrek genomen in een verzorgingshuis. In ruil voor een lage huur 

doen ze vrijwilligerswerk voor de bejaarden.          

TEKST SJUUL NELISSEN  FOTOGRAFIE MARIEKE PLASIER

VOOR 100 EURO  
WONEN TUSSEN  
DE BOSSCHE  
BEJAARDEN



>

VOOR 100 EURO  
WONEN TUSSEN  
DE BOSSCHE  
BEJAARDEN

H
 
 
 
ier geen fietsen in de 
gang maar keurig achter 
elkaar opgestelde scoot

mobielen en rollators. Het ruikt bij bin
nenkomst ook niet zoals in een studen
tenhuis. Geen bier en vettige etensresten, 
maar de steriele lucht die je kent van het 
maandelijkse bezoek aan je grootouders. 
De gemiddelde leeftijd van de bewoners 
van het verpleeg en verzorgingshuis 
Vivent de Hooghe Clock in Den Bosch ligt 
boven de tachtig jaar.

Wonen
Sinds drie maanden wonen verspreid door 
het tehuis vier studenten, onder wie drie 
Avansstudenten. Student Verpleegkunde 
Maud van Look woont op de tweede 
verdieping, Bedrijfskunde MERstudent 
Stan Voskuilen op de derde en Wou
ter Moes, student Advanced Business 
Creation, op de zesde. Tussen de ouderen 
hebben zij hun intrek genomen in voor 
studentenbegrippen ruime kamers van 
32m2 met eigen keuken, douche, toilet en 
balkon. Een tweepersoonsbed, tafel met 

vier stoelen en hoekbank passen er met 
gemak in. Voor al die ruimte betalen de 
studenten slechts 100 euro per maand. 
‘Iedere dag sta ik op en denk ik: dit is echt 
fucking chill.’
De omgang van de studenten onderling 
verschilt niet veel van die in een studen
tenhuis. Er wordt vaak samen gegeten, 
gedronken en gekletst. Om wat makkelij
ker te communiceren tussen de verschil
lende verdiepingen, staan ze in contact 
via portofoons. Maud: ‘De regel is, ben 
je thuis, dan staat de portofoon aan. Als 
ik boodschappen ga doen, roep ik even 
of iemand iets wil hebben.’ Een strakke 
‘etherdiscipline’ is er niet. Stan draait voor 
de lol weleens muziek. Dan klinkt er ‘s 
ochtends ineens Ronnie Flex met Drank & 
Drugs door de porto.

Werken 
In ruil voor de lage huur moeten de stu
denten 28 uur per maand besteden aan 
vrijwilligerswerk. Per week zijn er voor 
ongeveer drieënhalf uur aan vaste taken, 
de rest is vrij in te delen. Koffie drinken 
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met de buren, iemand helpen op de gang of 
een klusje voor iemand doen.
Maud staat wekelijks op de gesloten afde
ling van de Hooghe Clock. In de woonkamer 
helpt ze de dementerende ouderen met het 
avondeten. ‘Ik probeer ze veel persoonlijke 
aandacht te geven.’ De ouderen op de geslo
ten afdeling hebben veel verzorging nodig. 
Pijn uiten is bijvoorbeeld lastig en dat leidt 
weleens tot agressie. Een mevrouw die afge
zonderd in de hoek zit, klopt iedere minuut 
hard op het raam en roept warrig iets over de 
foto’s die voor dit verhaal gemaakt worden. 
Het schrikt de student Verpleegkunde niet af. 
‘Contact met ze krijgen is lastig. Maar ik zie 
het als een uitdaging om dat te doen.’
Bedrijfskunde MERstudent Stan draait ook 
zijn uren op een gesloten afdeling. ‘Ik heb 
alleen een oma die ouder is dan tachtig, dus 
ik heb daar geen ervaring mee. Ik wilde zien 
hoe het is en het gaat steeds beter.’
Voor Wouter is de gesloten afdeling nog een 
stap te ver, hij staat liever achter de bar bij de 
bingoavond en doet graag wat koffierondjes 
op de afdeling. ‘Ik wil eerst even wennen hier. 
Misschien doe ik het op een later moment 
wel.’ Het maakt ook niet veel uit. Alles gaat 
in overleg. ‘Het gaat erom wat jij wil en wat 
jij de ouderen kunt bieden’, aldus Wouter.
Meneer Lambooij hoort slecht en is bijna 
blind. Lezen en computeren, zijn grootste 
hobby’s, zijn niet meer zelfstandig mogelijk. 
Hij krijgt daarom wekelijks bezoek van zijn 
nieuwe buurman Stan. Die helpt hem met 
zijn computer en met het overzetten van 
luisterboeken.
‘Voorheen hielp een jonge stagiair me wel

‘	Wat	leren	jullie	

tegenwoordig	

eigenlijk	op	de	

opleiding?’
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eens’, vertelt meneer Lambooij. ‘De oudere 
verpleegsters zijn niet zo handig met compu
ters.’ Hij is blij met de vaste hulp die hij van 
Stan krijgt. Daarnaast praten ze veel. Met 
zichtbaar plezier spreken ze over politiek, het 
Oekraïne referendum of oude Romeinse filo
sofen. ‘Cicero! Ken je die niet? Wat leren jullie 
tegenwoordig eigenlijk op de opleiding?’
Wonen in het bejaardentehuis is moge
lijk doordat ouderen langer thuis moeten 
blijven wonen van de overheid. De wachtlijst 
verdween en de kamers waarin de studenten 
hun intrek hebben genomen stonden leeg. 
Avansstudenten onderzochten als afstudeer
opdracht wat het zou opleveren om die te 
verhuren aan studenten. ‘We waren meteen 
enthousiast’, vertelt Ria Kandelaars, vrijwil
ligerscoördinator bij Vivent. Ze merkt een 
duidelijk verschil tussen studenten en andere 
vrijwilligers. ‘Wat jong bloed in huis is heel 
goed. Studenten voeren heel andere gesprek
ken dan een vrijwilliger van 65 jaar. Ze halen 
de buitenwereld naar binnen.’ Daarnaast 
merkt ze op dat de studenten erg flexibel 
zijn. Tussen de bedrijven door doen ze veel 
voor hun nieuwe buren. ‘Ze onderschatten 
dat zelf een beetje. De praatjes die ze maken, 
de korte contacten die ze hebben met de 
bewoners, het zijn juist die kleine dingen die 
zo veel betekenen.’
De studenten denken meteen aan een paar 
bewoners die regelmatig verdwalen in het 
verzorgingshuis. ‘Een mevrouw vond ik in 
de kelder. Ze was de weg kwijt, dan breng ik 
haar even naar huis’, vertelt Maud. Wouter: 
‘Voor ons is dat heel normaal, je doet het 
gewoon.’
Iedere dag gaat Maud op de koffie bij een 
buurvrouw. Niets bijzonders, alleen even 
een praatje maken. Als ze een dag niet komt, 
vraagt de buurvrouw zich meteen af waarom 
ze er niet is.
Worden de ouderen niet te afhankelijk van 
de studenten? Wouter: ‘Wij hebben overdag 
gewoon onze studie. Dat vergeten mensen 
soms. We kunnen er niet altijd zijn. Terwijl 
sommige bewoners dat wel verwachten.’ 
Maud heeft daarom nog niemand meegeno
men naar haar eigen kamer. ‘Dat is voor nu 
echt privé.’ Bij Wouter mogen de buren altijd 

aanbellen, maar het kan zijn dat hij er niet 
is of even geen tijd heeft, heeft hij met ze 
afgesproken. ‘Op die manier blijft het luchtig 
en leuk.’

Leven 
Het leven in het verzorgingshuis is natuurlijk 
anders dan in een studentenhuis. Maar be
zoek is geen probleem en in het dubbele bed 
mag volgens de officiële regels één keer per 
week iemand blijven slapen. ‘In overleg kan 
er heel veel’, aldus Wouter. Ook de maande

lijkse vergadering van Maud met de commis
sie sport en activiteiten van studentenvereni
ging Animoso kan gewoon plaatsvinden. ‘Het 
beeld van studenten is dat die alleen maar 
lawaai maken’, vertelt Wouter. Hij dacht dat 
alle mensen de deur op slot zouden draaien 
zodra hij zijn intrek in het tehuis nam. ‘Je 
bent een beetje vreemd in het begin, maar ik 
voelde me al snel welkom.’ 
Leven in de Hooghe Clock went snel voor de 
studenten. De locatie is prima, de omgang 
met de ouderen gaat goed en de alarmknop 
in de kamer voelt, hoewel overbodig, erg 
veilig. ‘Het ritme hier in huis is even wennen’, 
vertelt Wouter. ‘Het is lastig om in bed te blij
ven liggen als om zeven uur in de ochtend de 
verpleging zingend over de gang loopt.’ Maar 
leven tussen de ouderen heeft ook zeker 
voordelen. Maud: ‘Mijn buurvrouw is doof, de 
tv staat ’s avonds goed hard. Dan is het geen 
probleem als ik mijn muziek wat harder zet.’
Helaas kunnen de studenten niet in het 
verzorgingshuis blijven wonen tot ze zelf 
bejaard zijn. Zolang ze studeren, mogen ze 
blijven. ●

‘	Om	zeven	uur	

loopt	de		

verpleging		

zingend	over		

de	gang’
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‘Ik huur twee kamers samen met mijn vriendin. Eén is de werkwoon
chillkamer, de ander is de slaapkamer. Het samenwonen is eigenlijk 
een beetje vanzelf gegaan. Mijn vriendin moest uit haar kamer op de 
Onderwijsboulevard en voor even terug naar huis in Finland. Ze had een 
plek nodig om haar spullen te stallen. Sindsdien wonen we samen. Dat 
bevalt erg goed. Ik leer veel van haar. Zo is mijn hele levensstijl wat betreft 
voeding en fitheid omgegooid.
Het is belangrijk in een relatie dat je de goede dingen bij elkaar naar bo
ven brengt. Dit jaar zijn we samen zeven maanden in Australië geweest. 
Ik volgde daar mijn minor en zij werkte aan haar scriptie. We hadden 
de kamer onderverhuurd aan twee Indische mannen. In december, een 
maand voor we terugkwamen, hadden zij al een nieuwe kamer. Het huis 
is niet echt vochtbestendig. Het raam was een maand lang dicht en de 
verwarming is niet aan geweest. Toen wij terugkwamen zaten alle mu
ren dik onder de schimmel. Het was zo erg dat we ons afvroegen of we 
hier wel moesten blijven. Ik heb twee dagen flink gepoetst en delen van 
het interieur, zoals het vloerkleed, weggegooid. De huisbaas heeft de 
kosten gelukkig vergoed en het is nu weer goed leefbaar. Vandaar ook de 
moestuintjes. Die staan er om te testen in hoeverre de omgeving ze hin
dert in de groei. Mijn kamer moet vooral inspireren: Good vibes only.’ ●

Kuba Lewicki is vierdejaarsstudent Com

merciële Economie in Den Bosch en lid 

van de Avans Medezeggenschapsraad. In 

een statig herenhuis dichtbij het centrum 

huurt hij samen met zijn Finse vriendin 

twee kamers voor 500 euro.

‘ MIJN KAMER 
MOET  
INSPIREREN’
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uim een half jaar geleden besloten Gergely en Levente Pocs 
Chilion op de Nederlandse markt te brengen. ‘Mijn vriendin 
ging in Hongarije voor Chilion werken’, zegt Gergely, student 

International Business and Management Studies in Breda. Bij de broers 
werd de interesse voor de chilisauzen gewekt. ‘We hebben contact opge
nomen met de makers. Het ging goed met de zaken en ze hadden zelf al 
plannen om uit te breiden.’
Omdat Nederlanders steeds meer bezig zijn met wat ze eten en waar het 
vandaan komt, durfden Gergely en Levente het wel aan om de sauzen naar 
Nederland te halen. ‘Onze ouders zijn ook ondernemer. We dachten al na 
over een eigen zaak. Chilion kwam op het goede moment. We hebben 
exclusiviteit in Nederland.’

Duivelse sterkte
In de chilisauzen van Chilion worden de heetste pepers uit India gecom
bineerd met typisch Hongaarse ingrediënten. De tomatensaus in de 
Habanero bijvoorbeeld, die wordt in Hongarije gemaakt van met de hand 

geplukte tomaten. ‘Alle ingrediënten zijn van hoge kwaliteit’, vertelt Ger
gely. ‘En er zit minder dan 1 procent conserveringsmiddelen in de sauzen. 
Toch blijven de sauzen lang goed, een geopend potje kun je wel een jaar 
bewaren in de koelkast.’
Veel heb je ook niet nodig om je eten wat pittiger te maken. Een theelepel
tje, meer niet. De chili heeft een ‘duivelse sterkte’ schrijft het tweetal op 
hun website. ‘Mijn broer is de kok’, zegt Gergely. ‘Hij experimenteert met 
Chilion. Laatst heeft hij zelfs wat door een salade gedaan.’ Levente voegt 
daaraan toe: ‘Een beetje maar, dat geeft het gerecht een boost.’

Ondersteuning
De broers worden bij het ondernemen ondersteund door Starterslift. Ze 
krijgen hulp bij het in de markt zetten van het product en hebben via Star
terslift de mogelijkheid gesprekken te voeren met experts uit de foodbran
che en andere ondernemers. Om hun product te verkopen, staan Gergely 
en Levente in de weekenden op foodmarkten en evenementen. Daarbij 
helpt Starterslift op financieel gebied.

CHILION MOET NEDERLAND IN VUUR   EN VLAM ZETTEN

De Hongaarse broers Gergely en 

Levente Pocs, beiden student 

International Business and 

Management Studies in Breda, vonden 

dat het eten hier wel wat heter mocht. 

Chilisauzen uit hun vaderland moeten 

nu de Nederlandse markt veroveren.
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Leeftijd: 24 jaar
Afgestudeerd: juni 2015
Opleiding: Communicatie in Breda
Werkt bij: Eigenwijs Communicatie en PR
Functie: zzp’er
Verdient: privé

Je werkt als zzp’er, waarom die keuze?
‘Ik merk dat steeds meer bedrijven in de communicatiebran
che mensen met specifieke kennis inzetten op basis van 
zzpopdrachten. Daarnaast kun je met de opleiding Com
municatie veel kanten op. Ik wil graag ‘proeven’ van alle 
mogelijkheden. Ik heb nu zelf de regie in handen over de 
opdrachten die ik aanneem. Ik doe wat mij leuk lijkt en kom 
er zo achter wat ik niet leuk vind. Ik heb tijdens mijn studie al 
aan mijn netwerk gebouwd en dat stimuleerde mij om voor 
mezelf te beginnen.’

Vind je het niet onzeker?
‘In het begin vond ik het lastig om geduld te hebben en had 
ik onzekere momenten. Als je geen opdrachten binnenhaalt, 
komt er ook geen geld binnen. Dat moet je altijd in je achter
hoofd houden. Er komt meer bij kijken dan een inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel en een beetje netwerken. Je 
bent verantwoordelijk voor je eigen inkomen en je moet ook 
vooruit kunnen en durven denken.’

Wat is het leuke aan zelfstandig zijn?
‘Ik creëer zelf de invulling van mijn baan. Daarnaast werk ik 
samen met veel professionals, van alle leeftijden, die werk
zaam zijn in verschillende werkgebieden. Ik leer veel van en 
met anderen en kom steeds een stapje dichter bij mijzelf en 
bij wat ik echt graag wil.’

Mis je het studentenleven?
‘Haha, ja natuurlijk. Het studentenleven is een heerlijke tijd. 
Daar moet je met volle teugen van genieten. Een voordeel 
is wel dat ik als zzp’er mijn eigen tijd indeel. Als straks het 
zonnetje vaker schijnt, mag ik van mezelf ‘s middags best 
even lekker op het terras zitten. Maar dan moet ik die uren 
‘s avonds wel inhalen.’

 Rowanda Blijenberg             

NET       
AFGE STUDEERD

CHILION MOET NEDERLAND IN VUUR   EN VLAM ZETTEN
Vaste verkooppunten hebben de twee nog niet, dus zijn ze voorlopig af
hankelijk van markten. Voordeel daarvan is dat bezoekers meteen kunnen 
proeven. ‘De vraag die het meest gesteld wordt is of het te vergelijken is 
met sambal’, vertelt Levente. ‘Maar het is een unieke ervaring. De smaak 
komt het meest tot z’n recht bij het koken. Van iedereen die het proeft op 
de markt, koopt 75 procent de chilisauzen. De reacties zijn positief.’
Sinds kort is Chilion ook online te koop in de webshop. ‘Als we op een markt 
staan, delen we bonnen met een kortingscode uit om klanten naar de web
shop te trekken. Daarnaast zijn we erg actief op sociale media als Facebook 
en gebruiken we Google AdWords. Nu zijn we vooral aan het testen wat 
werkt.’

Markthal
Ook is Chilion binnenkort te vinden in hét foodwalhalla: de Markthal in 
Rotterdam. Een maand lang mogen de broers daar hun producten verko
pen. ‘Het contract is getekend, we moeten alleen nog te horen krijgen wan
neer we aan de beurt zijn.’ ●

TEKST SUZANNE WOLTERS  FOTOGRAFIE MARIEKE PLASIER
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Studeren in het weekend, ik vond er iets van als 
student. Een noodzakelijk kwaad vlak voor mijn 
tentamens en deadlines. Van studeren doorde-
weeks vond ik overigens ook iets. De enige reden 
dat ik in het weekend wat deed, was namelijk 
omdat ik doordeweeks belangrijker dingen te doen 
had en mijn plancapaciteiten nogal te wensen 
overlieten. En dat nog steeds doen. Dat is precies de 
reden dat ik op zondag noodgedwongen tentamens 
nakijk of lessen voorbereid.
Maar waarom gaan studenten niet liever sporten, 
vakken vullen (zodat ik gewoon mijn boodschap-
pen kan doen) of naar hun ouders om nog wat stu-
diefinanciering los te peuteren? Hoe dan ook, laat 
ik uitgaan van de goede student, of van het goede 
in de student: studeren in het weekend, super! En 
gebruik je het slechts als smoes om niet naar je 
familie te moeten, evengoed super!
Het past ook in de 24 uursmaatschappij en bij ‘het 
nieuwe studeren’: videocolleges bekijken wanneer 
het jou uitkomt, om middernacht naar de super-
markt kunnen voor je drinken, en in het weekend 
voor (te) veel geld cateringvoer wegwerken op 
school. Een dicht Xplora, het is niet van deze tijd. En 
eigenlijk hoor ik maar één bezwaar vanuit het LIC: 
de kosten. Daar moet toch wat op te vinden zijn?
Premium werkplekken tegen betaling, bijvoor-
beeld: een tafel zonder afval van je voorganger, 
automatenkoffiebediening aan je tafel, snellere 
wifi en niet hoeven luisteren naar uiterst oninte-
ressante gesprekken over dronken avonden in de 
kroeg.
Nog een optie: maak Xplora zelfvoorzienend. Team 
Integrale Veiligheid zorgt voor de goede sfeer, de 
afdeling Informatica regelt het internet, ver-
pleegkundigen verzorgen studenten die studeren 
in het weekend niet meer aankunnen, de HBO-
Rechtenstudenten doen iets met kleine lettertjes en 
de accountants werken eventuele financiële gaten 
geraffineerd weg.
Xplora 24/7 geopend, ik vind het een goed idee. 
Zolang de rest van het gebouw maar dicht blijft. 
Ik bereid mijn lessen namelijk nog altijd het liefst 
noodgedwongen voor op het terras.

Michael Doove is docent taal- en communicatieve 
vaardigheden aan de Juridische Hogeschool

COLUMNMICHAEL
Avans: open 24/24, 7/7, 365/365

Het randje opzoeken

Al bijna 25 jaar loopt Edwin Melis rond op de hogeschool. Hij begon als 
student Hogere Informatica en is nu docent bij de Academie voor de 
Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM). ‘Blijkbaar heb ik het naar 
m’n zin hier.’

‘Als ik de loterij zou winnen, zou ik gewoon doorwerken.’ Na verschillende 
functies binnen de hogeschool zit Edwin Melis nu helemaal op de juiste 
plaats, als docent bij ATGM. ‘Ik vind het zo enorm leuk. Lesgeven past bij 
mij. Ik kan rondlopen, bewegen. Dat is beter dan de hele dag achter de 
computer zitten.’
Dat was wel de plek waar hij begon bij de toenmalige Hogeschool West
Brabant. In 1992 startte hij bij het laboratoriumonderwijs, maar daar 
bleek hij niet geschikt voor. ‘Ik ben te druk, te onhandig. Daarom besloot ik 
over te stappen naar Informatica. Toen nog in EttenLeur, twee jaar later 
verhuisde de opleiding naar Breda.’
‘De eerste twee jaar vond ik Informatica leuk, daarna was ik er klaar mee. 
Al die programmeertalen lijken op elkaar. Ik kende het kunstje wel. In de 
les was ik actief, ik deed goed mee, maar ik zocht altijd het randje op. Ik 
keek wat de randvoorwaarden van een opdracht waren, zorgde dat ik daar 
binnen bleef en pakte het op mijn eigen manier aan. Zo heb ik een keer 
een planbord gemaakt voor een taxicentrale, zonder een computer te 
gebruiken. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar het paste binnen de 
voorwaarden.’
‘Omdat mijn klas problemen had met een docent, kwam ik in contact met 
de medezeggenschapsraad. Zo ben ik er ingerold. Ik werd afgevaardigde 
in de centrale medezeggenschapsraad en kwam zelfs in het dagelijks 
bestuur.’ In Impuls, de voorloper van Punt, werd Melis in 1997 geïnter
viewd over vier jaar medezeggenschap. ‘Toen de fusie met de Hogeschool 
MiddenBrabant eraan kwam, was ik er een dag in de week mee bezig. Op 
mijn kamer lag twee meter aan dossiers. Het was fijn dat ik die na mijn 
afstuderen kon weggooien.’

EDWIN MELIS

STUDENTENTIJD VAN



RICK OVERHOF, VIERDEJAARSSTUDENT BUSINESS IT & MANAGEMENT IN BREDA, IS CARETAKER VOOR 
ALLEEWONEN. HIJ IS HET EERSTE AANSPREEKPUNT VOOR BEWONERS VAN STUDENTENCAMPUS 
EASYSTREET.

‘Als caretaker ben je tussenpersoon voor de studenten en de wooncorporatie. In het gebouw wonen bijna 
tweehonderd studenten en we zijn met vier caretakers, die hier ook wonen. Een deel van het complex is af
gehuurd voor internationale studenten. Als er een nieuwe groep komt, organiseren we een avond waarop 
we ze informatie geven over het wonen op de campus en over de stad. Goed Engels spreken is wel een 
vereiste om caretaker te worden. Ook doe ik de bezichtigingen. Studenten die hier willen wonen, leg ik uit 
hoe het werkt, wat de regels zijn en ik laat ze de algemene ruimtes zien. Daar ben ik vooral aan het begin 
en het einde van het schooljaar veel tijd mee kwijt. Als er ineens dertig kamers vrijkomen, zijn we alle vier 
nodig.
Op Facebook hebben we een pagina voor alle bewoners. Daar kunnen ze het melden als internet niet 
werkt of er een lamp stuk is. Of ze sturen een email. Er is een klein magazijn, waar bijvoorbeeld lampen 
liggen. We kijken eerst of we iets zelf kunnen vervangen of repareren, zo niet dan sturen we de melding 
door naar AlleeWonen.
Bewoners kunnen het op de Facebookpagina ook melden als ze een feestje geven in de algemene ruimte. 
Dat is voor ons weleens handig als ze hun rommel niet opruimen. Echt overlast is er gelukkig bijna nooit. 
Aan het einde van het jaar schaffen we van het budget dat over is dingen aan waar iedereen iets aan 
heeft. Zo staan er inmiddels een tafeltennistafel en een loungehoek en er hangt een volleybalnet. Het 
moet alleen wel hufterproof zijn.’

‘	Goed	Engels	spreken	
is	een	vereiste’
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‘Het is puzzelen zonder 

op je achterste te zitten.’ 

Joram Vrijaldenhoven, 

derdejaarsstudent Civiele 

Techniek in Tilburg, legt uit 

waarom hij klimmen zo’n 

mooie sport vindt.

Het is puur toeval dat Joram met klimmen in 
aanraking is gekomen. ‘Op de middelbare school 
hadden we een sportdag waarbij je kon kiezen 
tussen skiën, schaatsen en klimmen. Schaatsen 
vind ik niks en bij skiën was te weinig begelei
ding. Toen heb ik maar voor klimmen gekozen en 
ben ik verslaafd geraakt.’ Drie weken later deed 
hij al mee aan zijn eerste wedstrijd.
‘Je hebt bij klimmen veel verschillende disci
plines zoals boulderen, dat is klimmen zonder 
zekering tot 5 meter hoogte, speedclimbing, 
indoorclimbing en outdoorclimbing. Daarbin
nen heb je weer allerlei varianten.’
Joram ziet het als een uitdaging om de lastige 
routes zo goed mogelijk te klimmen. ‘Je moet je 
hersens gebruiken, maar ook bijna alle spieren 
in je lichaam. Afzetten met je benen, vasthou
den met je handen. Je evenwicht bewaren. Het 
is echt intensief, maar geen pure krachtsport. 
Ik train in de sportschool mijn bovenlichaam en 
romp, zodat ik als ik in de touwen hang goed 
mijn zwaartepunt kan vasthouden.’ Zelfs als 
je wekelijks in de klimhal bent, blijft het leuk 

vindt Joram. ‘De routes worden regelmatig 
ververst.’
Rotsklimmen is een heel andere tak van sport. 
‘Het weer speelt natuurlijk een grote rol. En je 
moet meer moeite doen om de juiste route te 
volgen. Soms zie je nog een magnesiumspoor 
van een voorganger maar vaak moet je het zelf 
uitzoeken. Terwijl je in de klimhal soms vloekt 
op de kleine grepen, zijn dat buiten je beste 
vrienden.’ Er zijn per regio boekjes te koop waar 
aan te raden klimroutes in staan. ‘Die geven 
een idee, in het echt is het meestal toch net 
wat anders.’
Elk jaar gaat Joram met een klimvereniging 
naar het buitenland. Zijn meest avontuurlijke 
reis tot dusver was een gletsjertocht in Scan
dinavië. ‘Langs het ijs klimmen is natuurlijk erg 
bijzonder. Helaas heb ik de top niet gehaald. 
Ik kreeg het echt te koud en had last van mijn 
ademhaling.’
Vanwege zijn studie staat het klimmen nu op 
een lager pitje. ‘Maar ik probeer wel om eens in 
de twee weken te gaan.’
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‘DIE KLEINE GREPEN ZIJN JE BESTE VRIENDEN’
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Waarom wilde je naar het buitenland en Boe-
dapest in het bijzonder?
‘In Tilburg woon ik samen met twee jongens 
die ook een half jaar in het buitenland hadden 
gestudeerd. Door hun verhalen werd ik heel 
benieuwd naar hoe het was. Ik was graag in 
Duitsland of Scandinavië gaan studeren maar 
Boedapest was gewoonweg de goedkoopste 
optie. En de stad is ontzettend mooi.’

Wat houdt je uitwisselingsprogramma in?
‘Ik heb binnen de faculteit Business Manage
ment een pakket samengesteld van vakken die 
in het Engels gegeven worden. Ik heb vooral 
vakken gekozen waar ik nog niks vanaf weet. 
In de colleges zitten voornamelijk andere in
ternationale studenten maar ook af en toe wat 
Hongaren die hun Engels willen bijspijkeren.’

Hoe woon je daar en wat heb je met je kamer 
in Tilburg gedaan?
‘Ik woon hier in een gedeeld appartement sa
men met een Italiaan en twee Franse meisjes. 
Het wonen in Boedapest is vrij goedkoop en 
er zijn veel kamers vrij. Als internationale stu
dent moet je wel oppassen dat je niet te veel 
betaalt. Het appartement ligt direct aan een 
groot plein midden in het uitgaanscentrum 
en tegenover een van de grootste nachtclubs, 
maar wel een stukje lopen van het mooie toe
ristische gedeelte van de stad. Mijn kamer in 
Tilburg heb ik onderverhuurd aan een jongen 
die tijdelijk een kamer zocht. Ik heb mijn kamer 

niet opgezegd omdat ik geen plek had om mijn 
meubels en dergelijke te stallen. Bovendien heb 
ik een grote kamer voor een klein prijsje dus ik 
wil er graag weer in als ik terug in Nederland 
ben.’

Is er wat te doen in Boedapest naast  
studeren?
‘Het uitgaansleven is heel divers. Het is mis
schien typisch om daar als student over te 
beginnen, maar Boedapest staat echt bekend 
om de clubs en ruin pubs. Dat zijn bars die 
gebouwd zijn in oude panden die eigenlijk klaar 
waren voor de sloop. Maar ook 
op cultureel gebied is er veel te 
doen. Ik probeer bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk musea te bezoe
ken omdat dit voor studenten 
erg goedkoop is. Op een vrije dag 
kun je hier de bergen in rondom 
de stad, of naar een badhuis. De 
internationale buslijnen zijn erg 
betaalbaar, dus in de weekenden 
is het makkelijk om een andere 
OostEuropese stad te bezoeken.’

Wat zijn de grootste verschillen 
tussen Hongaren en Nederlanders?
‘Ik denk dat Hongaren minder ambitieus zijn 
dan Nederlanders, de prestatiedruk ligt in 
Nederland veel hoger. Hongaren 
lijken ook nooit haast te heb
ben. Ik stond ervan te kijken dat 
voetgangers echt wachten tot het 
stoplicht groen wordt. Ook sta je 
hier ontzettend lang te wachten 
om je boodschappen af te reke
nen of een biertje te bestellen. De 
colleges beginnen vaak 10 minuten 
te laat omdat iedereen, inclusief 
docent, te laat komt. Ik weet nog niet 
zo goed wat ik daarvan vind.’ ●

Bram van der Heijde is derdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde in Tilburg. Op dit  
moment studeert hij in Boedapest en moet daar lang wachten op zijn biertjes.

  HONGAREN HEBBEN NOOIT HAAST
Hongarije
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Puntuit H

Het stadsstrand van Tilburg is weer open. En dat wordt gevierd met het Waterjump Festival. 
Twaalf uur lang kun je dansen bij verschillende artiesten in drie area’s. Gerson Main, bekend 
van De Beste Singer-Songwriter van Nederland, treedt op. Ook Vince Irie van The Voice of 
Holland staat op het podium. En het wordt sowieso feest met Kees van Hondt.

Stadsstrand Waterjump Tilburg, 12.00 uur, 20 euro

28 MEI - FESTIVAL

WATERJUMP

Typhoon, Fresku en Tourist Lemc staan op het Eindhovense Boogiedown. Het black music 
festival heeft z’n roots in Breda, maar maakte vorig jaar de overstap naar de andere kant van 
Brabant. Hiphop, soul, reggae en beats zorgen voor een uitstekende sfeer. Boogiedown is 
onderdeel van het driedaagse Emoves Urban Culture Festival.

Strijp-S Eindhoven, 13.00 uur, 22,50 euro

BOOGIEDOWN
5 JUNI - FESTIVAL

Ook dit jaar weer grote namen op het driedaagse Best Kept Secret Festival. En het is 
pas de vierde editie. Beck, Editors, Jamie xx en Air prijken bovenaan een lange lijst 
artiesten. Die staan op vijf verschillende podia verspreid over het terrein van de Beekse 
Bergen. Blijven slapen kan ook.

Beekse Bergen Hilvarenbeek, weekendticket 147,50 euro/dagkaart 69 euro

17 T/M 19 JUNI - FESTIVAL
BEST KEPT SECRET

9 JULI - FESTIVAL
DAYLIGHT

Daylight festival strijkt neer op een wel heel bijzondere locatie: Breda International 
Airport. In vier verschillende area’s kun je terecht voor hardstyle, freestyle, raw 
en hardcore van onder andere Paul Elstak, Darkraver en Frequencerz. Vanaf de 
stations in Breda en Roosendaal rijden bussen naar de festivallocatie.

Breda International Airport, 12.00 uur, 34,50 euro

Ploegendienst is een van de eerste grote festivals 
op de locatie Breepark, dat hét nieuwe evene-
mententerrein van Breda moet worden. Op het 
‘werkrooster’ staan de verschillende ‘ploegen’ die 
gaan draaien: van oude rotten Dimitri en Joost van 
Bellen tot jonkies Tsepo en Will Oirson. Voor 22 
euro koop je een broodtrommel met acht munten.

Breepark Breda, 12.00 uur, 24,50 euro

PLOEGENDIENST
4 JUNI - FESTIVAL
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GPuntthuis

BOEK BILAL PARKER - MOORD IN DE OASE

● ● ● ● ●

Privédetective Makana wordt in Caïro ingehuurd door een vrouw 
die haar man wil laten volgen. Al snel blijkt dat haar echtgenoot 
niet vreemdgaat maar stiekem een verbrand meisje bezoekt in een 
ziekenhuis. Als zij overlijdt, leiden aanwijzingen naar woestijndorp 
Siwa waar Makana meteen wordt geconfronteerd met een moord.
Moord in de Oase is het derde boek in Parkers Makana-reeks. 
Net als de vorige twee delen beschikt dit boek over een ingeni-
eus misdaadplot met onverwachte wendingen. Parker schetst 
het verhaal wederom tegen een sociaal-maatschappelijke 
achtergrond. Het speelt zich namelijk af vlak na 9/11 en die 
aanslagen hebben duidelijk hun weerslag op het Egyptische volk. 
De seculiere Makana moet subtiel navigeren door een politiek en 
religieus mijnenveld om de waarheid te achterhalen.
Ondanks verwijzingen naar de eerste twee delen, is Moord in 
de Oase spannend genoeg om ook ‘los’ van te genieten. [Sanne 
La Grouw]

GAME OVERWATCH

● ● ● ● ●

Spellenmaker Blizzard ken je natuurlijk van World Of Warcraft en 
HeartStone. In de nieuwe first-person shooter Overwatch gooit 
de ontwikkelaar het over een heel andere boeg. Het enige wat in 
deze game doet denken aan de succesverhalen van Blizzard zijn 
de bijzondere heroes die tot je beschikking staan: van de botte 
Warcraft-achtige trol met hamer tot de flitsende cowboy met 
dampende sigaar, alle karakters zijn goed uitgewerkt. Ieder heeft 
zijn eigen krachten en specialiteiten.
Gaat het even niet zoals je had gehoopt? Dan wissel je snel van 
held. Het zorgt voor veel variatie in het spel, maar je bent wel 
dagen bezig om alle karakters goed onder de knie te krijgen. 
Overwatch werkt het beste als je met vrienden speelt en een 
goed uitgebalanceerd team hebt. Wie gaat er vol in de aanval, 
wie houdt de verdediging staande en wie verzorgt de gewonden? 
Het is een redelijk eenvoudige shooter en ziet er met de gete-
kende vormgeving fantastisch uit. [Sjuul Nelissen]

FILM  BØLGEN (THE WAVE)

● ● ● ● ●

Het pittoreske Noorse dorpje Geiranger leeft al jaren met de 
wetenschap dat een grote bergwand van het fjord kan instorten 
met een grote vloedgolf tot gevolg. De vraag is niet óf de berg 
instort, maar wanneer. Als het zover is, hebben de inwoners en 
de toeristen van het dorp tien minuten om zo snel mogelijk naar 
hoger gelegen gebied te vluchten. Een ervaren geoloog houdt 
de berg al jaren in de gaten en hij is dan ook de eerste die ziet 
dat de berg het zal begeven. Uiteraard gelooft geheel in lijn der 
verwachting niemand hem tot het te laat is.
Bølgen vertelt het verhaal van een ramp die Noorwegen al jaren 
boven het hoofd hangt, maar doet dat zonder ook maar een 
enkele verrassende wending in het verhaal te gebruiken. De 
shots van de Noorse natuur zijn schitterend, maar de film heeft 
verder weinig hoogtepunten. Bølgen is met recht een rampenfilm 
te noemen. Vanaf 26 mei in de bioscoop. [Sjuul Nelissen]

NEW YORK
‘Vorig jaar februari was ik met mijn vriend twee weken in Amerika. In New York sliepen we een week 
lang in een hotel naast Times Square. De sfeer in de stad is vrij kolossaal en indrukwekkend en de 
mensen zijn enorm vriendelijk. Heel anders dan in Nederland. Natuurlijk stond ook een bezoek aan het 
vrijheidsbeeld op het programma. We zijn naar boven gegaan, maar omdat het -15 graden was, hebben 
we niet erg lang van het uitzicht genoten. Ook zijn we nog een dag naar Washington geweest.
Na een week in New York hebben we een grote Amerikaanse bak gehuurd en zijn we in een paar uur 
naar het stadje Oxford in Connecticut gereden waar mijn oom en tante wonen. Zo konden we onze reis 
combineren met een familiebezoek. Inmiddels staat onze volgende vakantie ook al gepland: we vertrek-
ken binnenkort naar Thailand.’FA
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Meer info

8 SEP 2016
Binnenstad     17:00 uur

1 SEP 2016
Residentieplein     17:00 uur

(aan de Onderwijsboulevard)

den bosch breda
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