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Twintig onderwijsprojecten van

het mbo, hbo en wo zijn genomi-

neerd om een felbegeerde LC

Award in de wacht te slepen. 

Vier winnaars krijgen tijdens de

finale van woensdag 12 juni de

prijzen in de handen gedrukt. 

In deze speciale bijlage vertellen

Mirthe en Charelle en de andere

genomineerde studenten alles

over hun bijzondere geestes-

kindjes: de innovatieve ideeën

die het verdienen om in 

’t zonnetje te worden gezet. 



Succes
bij de LC Awards!

Samen Goud koppelt een jonge buddy

aan een oudere, om samen op pad te gaan voor

leuke en belangrijke zaken. Een prachtig voorbeeld:

Barbara van Loo en meneer Van den Wijngaarden.

Sibrich Wijnia is een ambitieuze mbo’er.

Creatief en gedreven… Sibrich neemt graag het

voortouw, onder meer in het project waarin

FC-studenten een fraai kinderboek over Escher

maakten met Deense studenten.

David van Kampen moest na een

jeugd op speciale scholen heel wat overwin-

nen om te komen waar hij nu is. ‘Maar er kan

veel, als je gelooft in je zelf.’ David wil een

voorbeeld zijn voor anderen…



Wat (of wie) de
boer niet kent…

‘I k woon zelf op een melk-
veehouderij en ik zie van
dichtbij hoe hard mijn

vader werkt. Hij is 24/7 bezig”, zegt
Géline Andringa (18) uit Burgum
verontwaardigd. „En als je ziet hoe
weinig geld en waardering ze ervoor
krijgen”, valt de Jouster Antsje Veld-
stra (18) haar bij. „De consument wil
zo weinig mogelijk betalen, maar
heeft wel overal commentaar op.” 

„Boeren zijn eigenlijk alleen nog
maar negatief in het nieuws.” Lynet-
te de Vries (18) woont op een akker-
bouwbedrijf in Kantens, in het noor-
den van Groningen, maar voelt
zichtbaar mee met haar groepsgeno-
ten. 

„Hierdoor weet de jeugd eigenlijk
helemaal niet hoe belangrijk melk
eigenlijk is”, voegt Iris van der Gun
(17) uit Haule gelijk toe. „Het is on-
misbaar, net zoals de boeren.” Als
dochter van een melkboer, melkt ze
nog vaak bij boeren in de buurt. 

Voor de vier studentes van de
opleiding ‘Bedrijfskunde & Agribusi-
ness’ aan Van Hall Larenstein in
Leeuwarden is de maat vol wat
betreft de negatieve berichtgeving
rondom de boer en zijn melkvee.
,,Wist je dat er veel bedrijven failliet
zijn gegaan door de lage melkprijs?”
Een alles overheersend gevoel van
onrechtvaardigheid klinkt door in
Iris’ stem.

Hoog tijd dus, volgens het viertal,
om de jeugd te laten zien dat melk
de drijvende kracht achter een ge-
zond en sterk lichaam is. En omdat
je niet vroeg genoeg kunt beginnen,
besloten ze een kinderboek te ma-
ken over de waardevolle ‘witte mo-
tor’. Want, zoals Géline het ver-
woordt, boeren maken toch het eten
en moeten ook iets van zich laten
horen. 

„We willen met ons boekje het
negatieve beeld van de boer veran-
deren en onderstrepen hoe gezond
melk is”, zegt Lynette duidelijk.
Géline haakt hier direct op in. „Maar
het is ook voor stads- of dorpskinde-
ren die niet van het platteland ko-
men. Zij weten soms niet eens waar
de melk vandaan komt! Ja, uit de
supermarkt, denken ze dan.” 

In het boekje staat de reis die de
melk aflegt van koe tot aan ontbijt-
tafel. „We vertellen bijvoorbeeld wat
er bij de boer gebeurt, leuke weetjes
over de koe, maar ook welke gezon-
de voedingsstoffen er allemaal in

‘Melk is goed 
voor elk’, met 
dit gezegde zijn 
de oudere genera-
ties letterlijk en
figuurlijk grootge-
bracht. Maar voor
de moderne jeugd
is dit helemaal
niet zo vanzelf-
sprekend meer.

Sharon Cornelissen

VAN HALL LARENSTEIN

Vanaf links: Lynette de Vries, Antsje Veldstra, Géline Andringa en Iris van der Gun brengen een ode aan de melkboer

met hun boekje De witte motor. FOTO NIELS WESTRA

melk zitten”, licht Iris toe, terwijl ze
het opengeslagen boekje als een
trofee omhoog houdt. Daarnaast
kunnen de kinderen zelf de keuken
induiken met de lekkermakende
recepten die in het laatste hoofdstuk
staan. 

Bij het omslaan van de pagina
staart een grote, roodbonte koe met
neongele oornummers de lezer
tevreden aan. „Ik heb de foto’s van
de koeien op het bedrijf van mijn
vader gemaakt”, vertelt Géline trots.
„En het boekje doet het erg goed. De
eerste druk van 100 stuks zijn we al
kwijt.” 

Basisscholen, melktaps en super-
markten blijken de grootste afne-
mers. Iris: „Ik heb het boekje ook bij
de basisschool van mijn broertje
gebracht. Hij is dyslectisch, dus
daarom hebben we extra grote
letters gebruikt. Zo kan iedereen het
lezen.” 

Dat de gepassioneerde meiden
begaan zijn met het onderwerp staat
als een paal boven water. ,,Iris en ik
gaan nog verder om het boekje op
meer basisscholen in het program-
ma te krijgen”, voegt Lynette nog
toe. Zo hebben de studentes zeker
iets in de melk te brokkelen.
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H
et aantal onderwer-

pen in deze LC

Awards-bijlage is

even divers als ons onder-

wijsstelsel. Zo onderzochten

studenten van Van Hall alle

ins en outs van melk. Een

studente van NHL Stenden

dook juist de statistieken in,

om te onderzoeken hoe (en

hoe eerlijk) de gelden van

het Europees Sociaal Fonds

worden verdeeld. Nuttig

onderzoek waar meteen wat

mee wordt gedaan. Vier

jongens van Friese Poort

besloten buitenmeubels te

verkopen, met echte produc-

ten, echte klanten en ook

echte omzet (al duurde dat

even). Verder valt vooral op

dat duurzaamheid niet meer

weg te denken is uit de

huidige samenleving en dus

ook niet uit het onderwijs.

De volgende generatie denkt

heel bewust na over de

consumptiemaatschappij en

afval, zoveel is duidelijk.

Gerbrich heeft bijvoorbeeld

een nieuwe methode van

chemisch recyclen ontwik-

keld. Ids en Jurjen van

Friese Poort stoppen bijna

tweeduizend uur in de bouw

van een duurzame sloep.

Ook buitenlandse studenten

zijn bezig met het onder-

werp. Martin van RUG

Campus Fryslân komt uit

Bulgarije en ergerde zich

dood aan alle plastic flessen

die eenmalig worden ge-

bruikt. Dus ontwikkelde hij

een systeem waarbij de

klant alleen betaalt voor de

inhoud als hij zelf een fles

meeneemt. Het is een mooi

voorbeeld van hoe de toe-

komst van innovatie in

Friesland eruit kan zien:

duurzaam, praktisch en

internationaal. 

De Leeuwarder Courant is

trots om een platform te

bieden voor al dit mooie

onderzoek. Veel leesplezier

en stem op www.lc.nl/

lcawards op uw favoriet!

Sander Warmerdam

Hoofdredacteur LC

VOORWOORD



HET IS EEN TOCHT
VAN 30 KILOMETER
DOOR DE KANALEN

IN VENETIË

school of ze zin hadden een project nieuw
leven in te blazen: het ontwerpen en bou-
wen van een roeisloep, waarin innovatieve
en duurzame technieken verwerkt zouden
moeten worden.

,,Nou, dat hadden we wel’’, lacht Jurjen.
Wisten zij veel.

Een jaar later staat de urenteller op dui-
zend – de man. ,,Aan het ontwerp hebben
we allebei meer dan vijfhonderd uren be-
steed. En nu zitten we met het bouwen
alweer op meer dan vijfhonderd uur, per
persoon’’, grimlacht Ids. ,,Het is een beetje
tegengevallen.’’ Ids: ,,Eigenlijk is het gekken-
werk.’’

In de meivakantie werkten ze van ’s mor-
gens een uur of acht tot ’s avonds elf uur
door. Met tussendoor een pizza of Chinees.
,,De bezorgers weten inmiddels precies waar
we zitten.’’

Maar er ligt nu wel een roeisloep van tien
meter, gemaakt op basis van vlas. Uniek,
aldus de makers. Het spul wordt in Engeland

tot platen geperst en geïmpregneerd met
biohars. Supersterk en duurzaam. 

De boot spreekt tot de verbeelding, mer-
ken ze. Het is ook fantastisch om daarmee de
Vogalonga te roeien. In 1974 begonnen als
een protest tegen het oprukkende gemotori-
seerde vaarverkeer, is de tocht nu uitge-
groeid tot een manifestatie tegen klimaatver-
andering en het stijgen van de zeespiegel –
een grote bedreiging voor Venetië. 

Als de tocht achter de rug is, zullen ze met
grote vermoeidheid maar even grote voldoe-
ning terugkijken. ,,We hebben zo vreselijk
veel geleerd. Als we het opnieuw moesten
doen, ging het twee keer zo snel’’, zegt Jurjen.
,,Maar mede dankzij dit project heb ik nu een
baan gekregen als werkvoorbereider op een
werf in Makkum.’’

En Ids gaat vol vertrouwen door naar het
hbo: maritieme studies bij NHL Stenden. ,,We
zijn vanuit niks naar een ontwerp gegaan en
hebben het schip vervolgens gebouwd. Het
was een enorme leercurve.’’

Duurzame
sloep voor
Venetiaanse
klimaattocht 

E ven poseren voor de foto kan, en
hun verhaal vertellen bij een kop
koffie – vooruit. Maar dan moeten

de twee studenten van de Friese Poort toch
echt weer aan de slag. 

Op de werf van ROC Friese Poort in Sneek
staat hun roeisloep te wachten. Verder schu-
ren, dan in de primer, strak plamuren en
hoogglans spuiten – er is nogal wat te doen.
En er is een strakke deadline. 

Op 9 juni doet de sloep mee aan de Voga-
longa in Venetië, als één van de pakweg 1800
roeiboten. De bouwers roeien mee en moe-
ten dus ook nog trainen. ,,Het is een tocht
van 30 kilometer door de kanalen in Venetië.
Maar inclusief de tocht van de camping naar
de start moeten wij wel 62 kilometer roeien’’,
verzucht Ids. 

Jurjen Beeker (19) uit Makkum en Ids Bon-
ga (20) uit Gorredijk zijn watersporters in
hart en nieren. Ze volgen de opleiding
scheeps- en jachtbouwkundige bij Friese
Poort in Sneek. Vorig jaar kwam de vraag van

Er zijn momenten
geweest dat Ids Bonga
en Jurjen Beeker het
bouwen van hun 
innovatieve sloep
behoorlijk beu waren.
Tweeduizend manuren
zitten er zeker in.
,,Maar de leercurve 
was enorm!’’

Maarten Pennewaard

FRIESE POORT

Zangeres en docent Saskia Plaat deed onderzoek
naar improvisatie en concludeert: wie buiten de 
lijntjes durft te spelen, leeft een rijker leven.

J e kunt wel zeggen dat Saskia
Plaat al heel wat bladmuziek
heeft verstouwd in haar

leven. De 33-jarige zangeres, onder
meer van de band Stokowski, speel-
de op haar vierde al viool en begon
op haar twaalfde met zangles. Ze
leerde theorieën, methoden en
technieken die haar hielpen de
kwaliteit van haar muzikale presta-
ties te verbeteren, maar haar soms
ook erg in de weg zaten. 

„Muziek willen maken die van
binnenuit komt, helemaal van jezelf
is, is een soort rode draad door mijn
muzikale carrière’’, vertelt Saskia
aan haar keukentafel in Zuidhorn.
„Het is een zoektocht naar de balans
tussen techniek en inspiratie, tus-
sen spontaniteit en doordachte
opbouw. Je wilt je eigen stem vin-
den en niet ‘klinken als...’’’

Ze zag dit ook bij haar studenten
van Art ‘n Sound, een minor van
Communication & Multimedia
Design aan NHL Stenden in Leeu-
warden. „Die willen vernieuwend en
creatief zijn, maar raken verkrampt
door prestatiedruk. Door wat ze
denken dat van ze verwacht wordt
en door wat ze geleerd hebben,
vallen ze – oneerbiedig gezegd –
steeds terug op hetzelfde riedeltje.’’

Met deze ervaring als docent en
zangeres in haar achterhoofd raakte
Saskia in de ban van de improvisa-
tie. Volgens haar de meest pure
vorm om jezelf uit te drukken, maar
een ondergeschoven vaardigheid in
het onderwijs. Voor de master
Kunst-educatie van NHL Stenden in
Leeuwarden en Hanzehogeschool
Groningen deed ze onderzoek naar
improviseren.

Saskia koos voor de onderzoeks-
methode A/r/tography, een aanpak
waarbij het maken van kunst ge-

bruikt wordt om kennis en ervarin-
gen te genereren. Dit vanuit drie
verschillende rollen: die van artist,
researcher en teacher. 

Als artiest volgde ze workshops
en cursussen, improviseerde ze er
voor publiek op los op het podium
en sprak ze met collega-muzikan-
ten. Met haar studenten hield ze als
docent vier improvisatiesessies
waarin verschillende benaderingen
en instructies werden uitgepro-
beerd. En als onderzoeker dompelde
ze zich onder in de literatuur. 

De conclusie: iedereen kan im-
proviseren. „Er hangt een mysterie
rondom improvisatie. Er wordt vaak
gedacht dat het niet voor iedereen
is weggelegd, dat je er een speciaal
talent voor moet hebben.’’ 

Hoe je het doet? ‘Improviseren
vraagt je om te zijn in het moment,
grenzen te verleggen, ‘trial-and-
error’ te accepteren en vanuit op-
rechtheid in contact te komen met
jezelf maar ook met die ander’,
schrijft Saskia. 

Aan tafel: „Het begint met de
juiste mindset. Improviseren is
overgave, toegeven aan je eerste
impulsen. Je intuïtie weet het best
wel goed, maar daar vertrouwen we
niet zoveel op. En dat is ook best
eng. Wat nou als het mis is? Maar
dat is het mooie van improviseren:
het is nooit mis, alles is goed.’’

De zoektocht heeft Saskia veel
gebracht. „Improviseren heeft me
bewust gemaakt van mijn creatieve
proces waardoor ik mij als zangeres
heb ontplooid: vrijer, authentieker,
expressiever en veelzijdiger. Het
heeft mijn leven verrijkt.” Voor haar
lessen en workshops gebruikt ze
muzikale spelvormen om met mini-
male structuur maximaal buiten de
lijntjes te kunnen spelen.

De kunst van 
het improviseren

Ervaringsdeskundige Saskia Plaat gebruikt muzikale improvisatie voor zelf-

ontplooiing. FOTO JAN WILLEM VAN VLIET

NHL STENDEN

José Hulsing

Ook al liggen de koraalriffen ver bij ons vandaan
en zie je ze pas als je onder water gaat, toch is 
het behoud ervan voor iedereen van belang. 
Het zijn de longen van de zee. Deze studenten
bepleiten actie in een interactieve workshop
voor middelbare scholieren.

D e koraalgebieden nemen
veel CO2 op en produce-
ren net zoveel zuurstof

als het regenwoud. Maar het koraal
wordt wereldwijd bedreigd door
opwarming van het klimaat.

In 2017 verscheen de documentai-
re Chasing Coral. Een internationaal
team van duikers, wetenschappers
en fotografen legde met een tijds-
verloopcamera het afsterven van
het Great Barrier Reef vast. Dit rif
strekt zich uit over 2300 km langs
de Australische oostkust en her-
bergt drieduizend individuele kora-
len. Een van de crewleden barstte in
tranen uit toen hij in enkele weken
tijd op verschillende plekken alle
kleur en leven uit het koraal zag
wegtrekken.

Ook de tweedejaars studenten
Kust- en Zeemanagement van Ho-
geschool Van Hall Larenstein in
Leeuwarden waren stil, toen een
docent hen de Netflix-documentai-
re liet zien. „Echt schokkend”, zegt
Mirthe Knaap (18) uit Hoogeveen.
Anne Baauw (18) en Charelle Holle-
man (25), beiden uit Leeuwarden,
knikken instemmend. Met nog drie
medestudenten beloofden ze zich-
zelf en elkaar om iets bij te dragen
aan de redding van het koraal.

„Als het regenwoud opeens alle
kleur zou verliezen, dan is iedereen
in shock”, zegt Mirthe. Bij de koraal-
riffen, even belangrijk als schakel in
het ecosysteem, is dat bewustzijn
veel minder. „Terwijl 25 procent van
het maritieme leven er voedsel of
een schuilplaats in vindt.” Boven-
dien trekken de koraalgebieden
toeristen en dus werkgelegenheid
aan. En bijvoorbeeld het Great Bar-

rier Reef dient als kustbescherming
voor Australië, omdat het de golven
breekt.

Reden genoeg om in de bres te
springen. Na overleg met onder
meer biologiedocenten uit de regio
bedacht het zestal een interactief
lespakket voor de bovenbouw van
havo en vwo. Pijlers zijn bewust-
wording en activering. „Deze groep
heeft al basiskennis”, legt Charelle
uit. „Dan kun je snel door naar de
kern van het probleem.” En ze gaan
weldra studeren, zegt Anne. „Als wij
ze bewuster kunnen maken, kiezen
ze misschien voor een studie die
bijdraagt aan natuurbehoud.”

De eerste lessen worden deze
maand gegeven op CSG Bogerman
in Sneek. Het moet een motiverend
geheel worden, vinden de Van Hall-
studenten. „Van Chasing Coral
word je vrij depri”, aldus Charelle.
„Het is goed om mee te geven dat er
ook oplossingen zijn.” Zo worden er
inmiddels artificiële riffen op de
zeebodem geplaatst. Op deze door
mensenhanden gemaakt harde
ondergrond kan zich nieuw koraal
vestigen.

„Zelf kun je ook van alles doen
om verdere opwarming van aarde
en zee tegen te gaan”, zegt Charelle.
„Dat willen we zeker meegeven.” Ze
somt op: lichten uit, op de fiets in
plaats van met de auto… „Zonne-
brandmiddel zonder schadelijk
uv-filter gebruiken”, gaat Mirthe
verder. Hun workshop moet anders
zijn. Mirthe: „Dan blijft het hangen
en vertellen leerlingen verder over
de leuke les.” Zo verbreidt de bood-
schap zich. De koraalridders trekken
ten strijde.

Red de longen 
van de zee

Twee van de drie ‘koraalridders’: Mirthe Knaap en Charelle Holleman. 

FOTO NIELS WESTRA

VAN HALL LARENSTEIN

Caroline Bieckmann

Op de werf van de Friese Poort zijn studenten Jurjen Beeker en Ids Bonga aan het bouwen aan hun spe-

ciale, snelle, lichtgewicht sloep. FOTO NIELS WESTRA
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www.rocfriesepoort.nl

Christel�k beroepsonderw�s Leeuwarden Dokkum Drachten Sneek Emmeloord Urk

W� z�n trots
op onze
finalisten!

Duurzame roeisloep

Lyts Húske

Start-up Mooie tafel



Met Mauk
op

reptielen-
jacht 

Sibrich Wijnia toont trots haar kinderboek, geïnspireerd op Escher. 

FOTO NIELS WESTRA

‘Z e kozen mij als leider
van de groep”, vertelt
Sibrich Wijnia (17),

zichtbaar nog steeds beduusd. „Kon
ik opeens bevelen uit gaan delen aan
24-jarige Deense studenten.” 

Klaarblijkelijk een goede keus,
want deze gepassioneerde tweede-
jaars mbo-studente ‘Mediavormge-
ving’ uit Sneek is niet op haar mond-
je gevallen. Op het Friesland College
in Heerenveen vertelt ze honderduit
over haar project. 

„Het was een samenwerking met
Deense studenten van het Techcolle-
ge in Aalborg, in opdracht van de
bibliotheek in Leeuwarden en die in
Aalborg”, begint ze, terwijl ze door
haar Engelstalige pronkstuk bladert.

Op de voorkant prijkt een klein
jongetje in een rood-blauw matro-
zenpakje. „Van zijn moeder moest
Escher altijd zo’n pakje aan. We
hebben een kinderfoto van hem
gevonden toen hij 6 jaar was. Hier
hebben wij onze Mauk op geba-
seerd.”

Mauk, de bijnaam van de jonge
Maurits Cornelis Escher, ontdekt op
de eerste bladzijden dat de salaman-

der uit een van zijn tekeningen is
weggelopen. „Ken je dat kunstwerk
van Escher met al die salamanders
die het beeld uitlopen? Daar hebben
wij het begin van ons verhaal op
gebaseerd”, legt Sibrich uit.

Na zijn ontdekking gaat kleine
Mauk bij alle winkeltjes in de Leeu-
warder Kleine Kerkstraat langs om te
kijken of zijn verloren reptiel zich
daar verbergt. Sibrich legt het boek
open bij de bladzijde met de ‘Zuivel-
hoeve’. Gedroogde metworstjes,
driehoekjes gatenkaas en opgesta-
pelde bakjes tapenade lijken regel-
recht vanuit de winkel het boek in te
zijn gewandeld. 

„Dit is mijn favoriete bladzijde, zó
realistisch.” Liefkozend strijkt ze
voorzichtig het papier glad. „De
Kleine Kerkstraat was om de hoek
van de plek waar Escher is geboren,
in een deel van het huidige Kera-
miekmusum Princessehof.”

Op de volgende bladzijde is een
kapper druk in de weer met scheer-
spullen om zijn bebaarde klant weer
tiptop verzorgd de deur uit te laten
gaan. 

,,In die kapperszaak hangen alle-

maal fotolijsten aan de muur. Wij
hebben facebookfoto’s van onszelf
nagetekend en die ingelijst in de
frames.” 

Een artistieke knipoog, met alle
groepsleden als ware kunstwerken
aan de muur. „Het is de bedoeling
dat je ons boek steeds opnieuw kunt
lezen. Daarom hebben we een inter-
actief element toegevoegd. Overal
zijn dieren verstopt, geïnspireerd op
Eschers kunstwerken, die de lezer
moet gaan zoeken. Hierbij verwijzen
we ook door naar de website die we
hebben gebouwd. Daar staan nog
meer puzzels en spelletjes op.”

Daar stopt het verhaal, letterlijk
en figuurlijk, niet. Naast de website
en het kinderboek, hebben Sibrich
en haar groep ook nog een kinder-
kleurboek, t-shirts en mokken op de
markt gebracht. 

„Ik weet niet precies wat de biblio-
theken er verder mee gaan doen. Ik
vind het al fantastisch dat mijn
neefje van 4 nu wordt voorgelezen
uit míjn boek. Ik had een proefdruk
bij mijn beppe achtergelaten.”

Stel, je krijgt als creatieve 
student de opdracht om een

kinderboek te maken rondom
befaamd kunstenaar 

M.C. Escher. Wat doe je? 
Juist, je maakt gewoon een
even zo kunstig boek met

de jonge Escher, kleine Mauk,
in de hoofdrol.

Sharon Cornelissen

FRIESLAND COLLEGE
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Projecten waar

Van Hall Larenstein

trots op is!

Doe iets zinnigs
Volg een hbo-opleiding bij Van Hall Larenstein

Bij Van Hall Larenstein werken studenten uit de hele wereld samenmet partners uit het

bedrijfsleven aan de belangrijke, zinnige vraagstukken van deze tijd en deze wereld. Inno-

vatie en samenwerking vormen daarbij de rode draad. Al tijdens je studie help je het vak-

gebied verder en kijk je uit op een boeiende carrière in een vakgebied dat er echt toe doet.

Volg jij je dromen, je interesses, je kwaliteiten en je ambities? Kom dan eens kennismaken

bij Van Hall Larenstein.

www.hvhl.nl

ChasingCoral is eenworkshop voor
jongeren over de problemen rond
koraal en de gevolgen hiervan.

ChasingCoral
Studenten Kust- en Zeemanagement

ChemicalRecycling
opPETmaakt het
mogelijk omPET
plastic schoon te
maken zodat dit
hergebruikt kan
worden.

Chemical
Recycling of PET
Studenten Chemie

Dewittemotor is een voorleesboek voor
kinderen vanaf 8 jaar om zemeer te leren
overwaarmelk vandaan komt.

Dewittemotor
Studenten Bedrijfskunde en Agribusiness



To bring or not to
bring (your own)

‘I edere dag ging ik naar de
Albert Heijn om de hoek
om zo’n fles verse jus

d’orange voor mij en mijn vriendin
te kopen”, verzucht Martin Ba-
kardzhiev (22) van RUG Campus
Fryslân. Hij wijst naar twee door-
zichtig plastic flessen voor hem op
tafel die glinsteren in het avond-
zonlicht. De ene is tot aan de nok
toe gevuld met het helderoranje
sap, de ander is leeg en wiebelt als
de Masterstudent ‘Sustainable
Entrepreneurship’ zijn elleboog op
tafel legt.

„Je komt in de supermarkt, ziet
zo’n machine met sinaasappels
staan, pakt daar een fles en vult ’m.
Hier, moet je eens voelen”, zegt hij,
terwijl hij de lege fles oppakt en
aanreikt. „Dit is dik plastic dat
moeilijk te recyclen is. Daar word ik
dus iedere dag mee geconfron-
teerd”, voegt de student in duur-
zaam ondernemerschap er gefrus-
treerd aan toe.

„Daarbij is het ook nog eens
hartstikke onvoordelig voor de
consument. Ten eerste betaal je
voor de fles. Plus, of ik de fles nu
voor de helft vul of helemaal tot
aan de dop, de prijs is altijd hetzelf-

de. De kassière scant de barcode en
kijkt verder niet naar hoeveel er in
de fles zit. Ik betaal dus ook ge-
woon voor lucht.”

Ondernemen zit de student uit
Bulgarije in het bloed. Als middel-
bare scholier was hij al bezig met
het handelen in oude schoolboe-
ken, T-shirts en het organiseren
van kinderdisco’s voor groep ach-
ters. Hij moet lachen als hij eraan
terugdenkt. „Mijn familie zei altijd:
je moet jezelf ontwikkelen. Ga geen
geld vragen aan anderen, maar
zorg zelf dat het binnenkomt.” 

Niet zo vreemd dus dat Martin
direct in termen van geld denkt.

„Duurzaamheid is efficiëntie”,
legt hij uit. „Het betekent dat je de
kosten terug kunt snoeien. Natuur-

lijk is het goed voor milieu en
maatschappij, maar bij mij gaat het
ook om geld verdienen.” Martin
neemt in elke hand weer een fles
en houdt ze omhoog. „Kijk, ik wil
de mensen in de supermarkt de
keuze geven: een eigen fles meene-
men of eentje uit de winkel gebrui-
ken.”

Hiertoe heeft de tegenwoordige
Leeuwardenaar een scaling system
bedacht waarbij de klant zijn eigen
fles voor en na het vullen kan we-
gen. „Hierbij betaal je dus alleen
voor het sap dat je daadwerkelijk
krijgt. Net als wanneer je fruit of
groente koopt en dit afweegt. De
prijs staat op het geprinte etiket.”

De bedoeling is om op deze
manier kosten te besparen en de
berg plastic afval te verminderen.
„Als ik naar de supermarkt ga om
boodschappen te doen, dan gooi ik
zo’n kwart weg aan verpakkingsaf-
val. Dit wil ik minimaliseren.” Zijn
principe is namelijk ook eenvoudig
toepasbaar op andere producten.
„Op rijst, water, pasta, noem maar
op. Ik wacht nu op goedkeuring
voor subsidies van de Europese
Commissie, dan kan ik mijn plan
gaan uitrollen naar supermarkten.” 

Pak het overschot aan plastic puin aan door
de consument de keuze te bieden. Dat is de 
missie van deze bevlogen student.

Sharon Cornelissen

DUURZAAMHEID

IS GELD 

BESPAREN

RUG CAMPUS FRYSLÂN

Masterstudent Martin Bakardzhiev op zoek naar een oplossing voor de plastic jus d’orange fles. FOTO NIELS WESTRA
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Geen start met droge stof uit boeken,
maar meteen aan de slag. Een prak-
tijkopdracht in tentjes in de weide.

V oor de tachtig eerstejaars mbo-studenten
Bouw en Infra van de vier vestigingen van
ROC Friese Poort begon dit studiejaar in het

veld. Ook de studenten van de vestiging in Emmeloord
moesten naar Friesland. ,,We sliepen onze eerste dag
in Feanwâlden. Een boer die met het bedrijf gestopt is
en het land heeft teruggegeven aan de natuur wil er
voor toeristen twee ‘lytse húskes’ bouwen waar men-
sen een nacht of twee kunnen verblijven. Die moesten
wij ontwerpen’’, vertelt Roos Wilke (18) uit Dronten
over de opdracht.

Ze vormde een team met Erik Heldoorn (16) uit
Tollebeek, Raoul van den Born (17, Emmeloord) en
Luuk Veendrick (18, Creil). Groepen kregen tien weken
om een plan te bedenken voor een duurzame, eigen-
tijdse variant van de trekkershut. Want dat is wat
Romke Kinderman uit Feanwâlden graag zou willen
realiseren bij zijn onder water gezette graslanden. 

,,Wij hebben veel ramen ingetekend, dat bespaart
energie: daglicht in plaats van lampen’’, zegt Erik over
hun ontwerp. Het verrijdbare huis dat hij met z’n
groep bedacht, zou helemaal met hout gebouwd wor-
den. Het bestaat uit twee verdiepingen en heeft een
slaapkamer, toilet en douche. Het is niet bijzonder
luxe, maar wel comfortabel, zoals werd gevraagd. Om
de gebruikers ook hun privacy te schenken, tekenden
de studenten in de buitenmuren van de bovenverdie-
ping minder ramen. Dat compenseerden ze weer met
een groot raam met deur naar een balkon. Het huis
staat op stempelpoten, zodat het ook verrijdbaar is.

Om niet extra milieubelastend te zijn door de aan-
wezigheid van toeristen, bedachten de studenten
verder om een helofytenfilter in de waterafvoerlijn in
te passen, zodat afvalwater al op locatie weer CO2-
neutraal gemaakt kan worden. Daarmee gaven ze hun
ontwerp een bonus qua originaliteit. ,,We waren bezig
met opvangen van regenwater, zodat je dat kon omto-
veren tot drinkwater. Maar dat bleek heel ingewikkeld
en duur’’, zegt Erik. 

Bij toeval stuitte een van hen op het helofytenfilter.
Raoul: ,,Het is een waterzuiveringssysteem: water valt
van boven naar beneden, wordt schoongemaakt door
de wortels van moerasplanten en gaat vervolgens naar
een reservoir waar het doorgepompt wordt.’’

Naast het huisje worden een stroompaal en water-
paal geplaatst en komt een zonnepanelenveldje. Dat
laatste bleek slimmer dan om alle zonnepanelen op
het huis te gooien, stelt Erik. ,,Als je een zonnepanelen-
veld aanlegt én je hebt een stroompaal, heb je ook de
optie om nog lytse húskes bij te bouwen. En iemand
met een tent kan ook stroom gebruiken.’’ 

Lyts duorsum
húske

Een verrijdbaar huis, volledig van hout. Dat is het ont-

werp van deze vier studenten. FOTO NIELS WESTRA

FRIESE POORT

Tsjomme Dijkstra



AL IS HET MAAR 
ÉÉN ZINNETJE, 

DAN BEN JE EEN
HEEL ANDER MENS

‘N ou, ik lust nog wel een
derde kopje koffie, hoor”,
merkt meneer Van den

Wijngaarden (79) verlekkerd op als hij het
lege witte mokje voor zich bekijkt. Onder-
tussen praat Barbara van Loo (18) honderd-
uit over de opgezette mummies die ze ábso-
luut samen moeten gaan bekijken. Als bud-
dy bij het project ‘Samen Goud’ trekt de
tweedejaars studente ‘Sociaal Maatschappe-
lijk Dienstverlener’ aan het Friesland College
in Leeuwarden er vaak op uit met meneer.

„Laatst zijn Henk en ik nog naar het Dou-
we Egberts museum in Joure geweest”,
vertelt Barbara enthousiast, terwijl ze me-
neer Van den Wijngaarden een por in zijn zij
geeft. „Weet je nog?” Op het antwoord hoeft
ze niet lang te wachten. Met pretlichtjes in
zijn ogen vertelt meneer over de theezakjes-
machine waarmee ze samen eigen builtjes
hadden gemaakt. „Die hadden ze speciaal
voor ons tweeën aangezet. Anders doen ze
het eigenlijk alleen voor groepen.”

Insteek van het project is om eenzaam-
heid onder ouderen te lijf te gaan. Ruben
van der Goot (25) werkt als projectleider bij
de overkoepelende organisatie ‘Sociaal
Goud’, initiatiefnemer van het idee. Zijn
ogen worden groot van verbazing als hij
vertelt over de harde cijfers. „50 procent van
de 75+’ers in Friesland ervaart eenzaam-

Een
bakkie
met
een

buddy

heidsklachten. Ik schrok er gewoon van.”
Vol passie vertelt hij over de oudere vrouw

die hij eens bezocht, wiens hoogtepunt van
de dag het was als ze even naar de postbode
buiten kon zwaaien. Meneer Van den Wijn-
gaarden weet maar al te goed waar Ruben
het over heeft. „Ik heb twee kinderen, ze
wonen in Rotterdam. Eentje staat voor de
klas, die komt af en toe in de vakantie langs.
Maar verder mis je het sociaal contact. Als je
met iemand praat op een dag, al is het maar
één zinnetje, dan ben je een heel ander
mens.”

In totaal doen er vijftien studenten van
Friesland College Leeuwarden mee als buddy.
„Iedereen is tegenwoordig heel erg op zich-
zelf”, zegt Barbara nadenkend. „Je kent je
buren niet meer. In onze opleiding wordt
weinig aandacht gegeven aan de ouderen,
alles draait om jeugd- en gehandicaptenzorg.
Maar met de huidige vergrijzing is ouderen-
zorg juist een tak waar hulp nodig is. Hier
wilde ik iets mee doen.”

Projectleiders inventariseren de wensen
van de ouderen en de buddy’s om passende
koppels te maken. Samen een rondje door de
tuin, een kopje koffie zo nu en dan of met de
trein erop uit: alles mag, alles kan. „Maar het
is ook bedoeld om het sociaal netwerk van
de ouderen te versterken”, licht Ruben toe.
,,Daarvoor organiseren we ook samen met de

Samenleven doe je 
samen. Dat betekent
ook omkijken naar 

eenzame ouderen die
zo nu en dan wel een 

gezellig praatje 
kunnen gebruiken.

Sharon Cornelissen

FRIESLAND COLLEGE

Meneer Van den Wijngaarden en buddy Barbara van Loo zitten gezellig te keuvelen. Ruben van der Goot,

projectleider, is duidelijk tevreden. FOTO NIELS WESTRA

buddy’s activiteitenmiddagen.”
Meneer Van den Wijngaarden die geani-

meerd het hele gesprek heeft gevolgd, haakt
hier lachend op in. „Laatst was er een beauty-
middag. Toen hebben we een handmassage
en gezichtsmaskertje gekregen”, zegt hij,
terwijl hij naar Barbara kijkt. „Klopt, moet je
kijken naar dat huidje. Je ziet er nu geen dag
ouder uit dan zestig”, grapt zij op haar beurt.

„Maar ik heb ook weer mensen van vroe-
ger ontmoet”, vult meneer aan. „Vroeger
woonde er een mevrouw Van Zijl schuin
achter ons huis. Tijdens die middag zag ik
plots een bekend gezicht, bleek zij het te zijn!
Dat soort dingen kom je tegen.”

„Wy moatte mear ‘denkreizen’ meitsje.” Dat bepleit
Jolanda Verhoef. Er moet volgens haar meer 
ruimte komen voor filosofie binnen het onderwijs.

‘Y n it ûnderwiis giet it
hiel bot om opbring-
sten en folle minder

oer ‘wie ben ik?’ en ‘wie is een ander’.
It foel my op dat de pedagogiek nei
de eftergrûn rekke.” 

Jolanda Verhoef (49) heeft met
bijna dertig jaar onderwijservaring
recht van spreken. Ze doorliep in die
drie decennia bijna alle facetten: van
kleuterjuf tot directrice. Na de Pabo
begon ze eerst nog aan een studie
Onderwijskunde in Groningen, maar
daarmee stopte ze na twee jaar om-
dat ze een vaste baan aangeboden
kreeg. Wel met de bedoeling om die
master ooit binnen te slepen. 

Toen één van haar eigen kinderen
ging studeren, raakte ze getriggerd.
„Ik wol ek wer”, dacht ze toen ze met
haar zoon open dagen afliep. 

Dat, in combinatie met eerder
genoemde argumenten, zette haar
aan tot inschrijven voor de master
Pedagogiek op NHL Stenden. 

‘Van muis-docent naar dialoog-
docent’ is de ondertitel van haar
onderzoek. Praten in plaats van klik-
ken. Uitleggen in plaats van opdreu-
nen. De filosofische dialoog inzetten
als burgerschapsinstrument. Basis-
school De Twinter in Sint Jacobiparo-
chie diende als pilotschool en dus als
onderzoeksplaats voor Verhoef. Op
school ontbrak het aan een doorlo-
pende leerlijn op het gebied van
burgerschapsvorming. 

Na een literatuurstudie kwam
Jolanda met een plan hoe deze vorm
van lesgeven ook daadwerkelijk in
het curriculum kan worden opgeno-
men. Niet als apart vak, maar als
aanpassing op het bestaande aanbod.
Enige scepsis bij de leraren moet
Verhoef, in het dagelijks leven zelf-
standig onderwijsadviseur, daarvoor
wel overwinnen. „‘Do dochst it foar
dien oplieding’. Of: ’Der leau ik net
yn, noemt ze als voorbeelden. „Alle
feroaring is lestich”, nuanceert ze.

„Mar op termyn moat it in hâlding
wurde.”

Het vergt namelijk een verande-
ring van denkwijze, zowel bij de
leerkracht als bij de leerling. De klas-
sieke rol van zender en ontvanger
verdwijnt. Waar normaal gesproken
een leraar 80 procent aan het woord
is en de leerlingen de overige 20
procent invullen, ziet Jolanda deze
verhouding liever omdraaien. Zo
komt er ruimte voor discussie, ruim-
te voor argumenten en ook ruimte
voor twijfel. ‘Ik weet dat ik iets niet
weet’, noemt ze als voorbeeld. Ze
heeft het over een ‘Socratische hou-
ding’, naar voorbeeld van filosoof
Socrates. 

„Bern kinne folle mear dan wy
tinke. Dit is in moaie manier om
demokratyske feardichheden te
oefenjen.” Juist in deze tijd, waarin
veel zwart-wit gedacht wordt, een
belangrijke vaardigheid, zo vindt
Verhoef. „De multiculturele maat-
skippij wurdt hieltyd breder. Do
moast elkoar kennen leare. Dat kin
mei in dialooch.”

Langzamerhand krijgt ze de leer-
krachten mee, zeker na een filoso-
fisch gesprek onderling. „Dat wie sa
moai”, kijkt Verhoef met een tevre-
den glimlach terug. Wel vraagt het
personeel om hulpmiddelen. Die
komen er, onder meer in de vorm
van een ‘filosofische vloermat’. Aan
de hand van een centrale vraag wordt
zo de dialoog aangegaan, voorname-
lijk tussen de leerlingen. Op de mat
staan symbolen die voor verdieping
kunnen zorgen in het gesprek. Van
belang is dat de leraar zich terugtrekt.
„Learlingen moatte sels kritysk nei-
tinke.”

Hoewel haar twee jaar durende
project zijn einde nadert, hebben
verschillende scholen al interesse
getoond. „Ik bin sa entûsjast wurden.
Alle skoallen yn Fryslân soene filoso-
feare moatte.”

Meer denkreizen
in het onderwijs

De ‘filosofische vloermat’ lokt leerlingen uit tot verdieping. FOTO NIELS WESTRA

NHL STENDEN

Yme Gietema

Ze is een enorme Pietje Precies. Die eigenschap
kwam Kaylee Stol (26) goed van pas bij haar afstu-
deerscriptie van de Thorbecke Academie van NHL
Stenden Hogeschool in Leeuwarden. De studente
analyseerde hoe eerlijk de gelden van het Europees
Sociaal Fonds (ESF) in Nederland worden verdeeld. 

H eel veel statistische
gegevens kreeg Kaylee
Stol te verwerken. „Ter-

wijl ik helemaal niet van de cijfer-
tjes ben”, zegt de inmiddels afge-
studeerde studente ‘European
Studies’ uit Peize. Maar op wils-
kracht kom je ver. „Ik ben heel
secuur te werk gegaan.” Haar men-
tor complimenteerde zijn pupil.
„Hij had het zelf niet beter kunnen
doen, zei hij. En hij is aan het pro-
moveren.”

Het ESF is een structuurfonds
van de Europese Unie dat zich inzet
voor versterking van de economi-
sche en sociale samenhang in Euro-
pa. De gelden uit het fonds worden
gebruikt om het vinden van werk
en een soepele doorstroming op de
arbeidsmarkt voor alle EU-burgers
te bevorderen.

Elke zeven jaar bekijkt de EU wat
de speerpunten zijn en welke re-
gio’s de subsidie het hardst nodig
hebben. Ons land ontvangt in de
lopende periode 507 miljoen euro.
Hiervan gaat 5 procent naar de vier
grote steden, de rest wordt ver-
deeld over de verschillende regio’s.
Het geld moet met name worden
besteed aan de reïntegratie van
groepen die moeilijk aan het werk
komen: 55-plussers, laagopgeleide
vrouwen en ex-gedetineerden.

Kaylee deed haar onderzoek in
opdracht van het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland (SNN)
dat ijvert voor een sterkere positie
van de regio. Waar is het geld tot
nu toe terecht gekomen, was de
vraag. Kaylee zag het als een uitda-

ging om dit uit te zoeken. Ze wilde
iets doen wat nodig was, waar de
samenleving iets aan had. „Mijn
werk mag niet in een of ander
laatje verdwijnen.”

Ze werkte zich achter haar lap-
top gestaag door bergen documen-
ten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Taaie
kost. „Het was geen spannend
project, nee.” Aan de hand van vijf
indicatoren, zoals bevolkingsaan-
tallen en arbeidsparticipatie,
kwam Kaylee tot een slotsom. Qua
bevolkingsaantallen is het geld in
ons land eerlijk verdeeld.

Voor de overige indicatoren
vond ze „geen significant statis-
tisch verband.” Zo heeft het Noor-
den op grond van de hoge werk-
loosheidcijfers en toenemende
vergrijzing geen specifiek bedrag
gekregen. „Je mag niet zonder
meer zeggen dat dit oneerlijk is”,
weet Kaylee. Zo’n waardeoordeel is
niet wetenschappelijk. Maar je
kunt wel een conclusie trekken:
„De verdeling is niet per se oneer-
lijk geweest, maar wel willekeu-
rig.”

De SNN presenteerde de gege-
vens aan de noordelijke bestuur-
ders. Mede op grond van Kaylee’s
onderzoek worden nu initiatieven
ontplooid voor een gerichtere
verdeling van ESF-subsidies bij de
volgende beleidsperiode, die in
2021 ingaat. „Misschien is ook voor
onze regio een gereserveerd bud-
get mogelijk, net als voor de Rand-
stad”, luidt een van Kaylee’s aan-
bevelingen.

Taaie, maar 
nuttige statistieken

Kaylee Stol wilde een onderzoek doen waar de samenleving iets aan had.

FOTO NIELS WESTRA

NHL STENDEN

Caroline Bieckmann
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Christiaan de Graaf,

Pepijn Bruinink, Marnik Jan

Slagerman, Kaylee Stol,

Helena Kloosterman,

Bart Riesebos, Patrick

Gordon, Jolanda Verhoef,

Lizet Veldkamp en Saskia Plaat.

Gefeliciteerd met de nominatie.
NHL Stenden wenst jullie veel
succes bij de LC Awards!



Geen vuiltje 
op straat

strijden. Bijvoorbeeld een zoek-
tocht naar wie het eerst vijf publie-
ke afvalbakken vindt.” Die afval-
bakken vallen namelijk helemaal
niet zo duidelijk op in het straat-
beeld, vindt Maryse. ,,Ik wist niet
eens waar ze stonden.”

De term ‘Himmelwike’ verwijst
naar het Friese woord ‘himmelje’,
zegt Maryse. „Dat betekent schoon-
maken. Het oorspronkelijk project
van Omrin is dan ook een soort
schoonmaakweek waarin scholen
in verschillende gemeenten de
straat op gaan om zwerfafval te
rapen.” 

Het project maakt de nieuwbak-
ken universiteitsstudenten zelf ook
een stuk bewuster van het milieu
en hun omgeving. Maryse moet
lachen: ,,Laatst liet ik mijn hond uit
en zag ik van die blikjes Red Bull op
straat liggen. Toen heb ik het opge-
pakt en in de afvalbak gegooid, de
troep van iemand anders.” 

,,We moeten de planeet leefbaar
houden voor volgende generaties.
Ik wil de politiek in, maar dan moet
er nog wel een wereld zijn waar ik
iets over kan zeggen”, voegt Zarina
verontwaardigd toe. 

Elise: ,,Nu maar hopen dat Omrin
wat doet met ons idee.” 

Anders dan de
naam aanvanke-
lijk doet vermoe-
den, heeft het
project ‘Himmel-
wike’ niets te ma-
ken met het
woord ‘hemel’.
Tenzij je het te-
gengaan van
zwerfafval
schaart onder de
categorie ‘engel-
daden’.

Sharon Cornelissen

RUG CAMPUS FRYSLÂN

Zarina Buckert, Maryse Brandsma en Elise van Zalinge gaan de strijd aan met zwerfaf-

val. FOTO NIELS WESTRA

O p het eerste oog vinden
ze de stad best schoon
lijken. ,,Maar als je erop

gaat letten, dan zie je toch wel veel
zwerfafval liggen”, zegt Maryse
Brandsma (18). Zarina Buckert (18)
en Elise van Zalinge (19) knikken
instemmend. De drie eerstejaars
studenten ‘Responsibility & Lea-
dership’ van RUG Campus Fryslân
wonen met z’n allen in een groot
studentencomplex in Leeuwarden
en fietsen dagelijks door de stad
naar college.

Doel van het project is om kin-
deren bewust te maken van zwerf-
afval op straat. ,,Omrin organiseert
jaarlijks zelf de ‘Himmelwike’, een
week waarin basisschoolkinderen
zwerfafval gaan opruimen”, aldus
Maryse. ,,Maar de effecten op
lange termijn waren nihil.” 

Tijd voor Omrin om aan de bel
te trekken en de verlichtende
geesten van studenten in te scha-
kelen.

,,Voor het vak ‘Psychologie’
moesten we nadenken over een
manier waarop we wél resultaat
zouden boeken op de lange ter-
mijn.” Het drietal nam de hele
‘Himmelwike’ op de schop en
bedacht een tweejarig traject bom-

vol wedstrijdjes, speurtochten en
speelse lessen. Zarina: ,,We wilden
echt dat interactieve element erin
brengen. Dan blijft de informatie
beter hangen.”

Maar ook herhaling doet won-
deren, zo blijkt uit hun psychologi-
sche onderzoek. ,,Daarom begin-
nen we al in groep 6 van de basis-
school. Vier weken op een rij krij-
gen de kinderen sessies met
informatie, waarbij ze zelf ook de
straat op gaan om zwerfafval te
verzamelen. Van dit afval moeten
ze dan uiteindelijk een informatie-
ve poster maken en die presente-
ren aan de klas.” Elise wijst naar de
posters die achter hen aan de
muur hangen.

Aan de ene bungelt een lege Spa
blauw fles onder een in blokletters
geschreven slogan: Zero litter, no

one’s bitter. Een verfrommeld
verpakkinkje van een chocolade
granenreep versiert de andere
poster, begeleid door de angstaan-
jagende boodschap van een 140
euro hoge boete wanneer je afval
op straat gooit. 

,,In groep zeven voegen we een
wedstrijdelement toe. Dan raken
de kinderen meer gemotiveerd
omdat ze tegen elkaar kunnen

&LC AWARDS

Het is voor veel kleine bedrijven een
crime: de Algemene verordening ge-
gevensbescherming. Christiaan de
Graaf, Marnik Jan Slagman en Pepijn
Bruinink schoten te hulp.

H oge boetes en grote reputatieschade. Dat
zijn de risico’s die bedrijven nemen als ze
niet voldoen aan de privacywetgeving die

een jaar geleden van kracht werd. Maar hoe ze verant-
woord moeten omgaan met de privacy van klanten en
welke maatregelen ze moeten nemen om bij voor-
beeld een datalek te voorkomen – het is voor veel
ondernemers een groot mysterie.

Als een soort ‘ghostbusters’ trokken de drie hbo-
studenten Rechten aan NHL Stenden daarom van
bedrijf naar bedrijf. Met een zelfgemaakte ‘toolkit’
reikten ze goede informatie aan en gaven ze concrete
tips. Dankbaar werk, zegt Marnik Jan Slagman (22) uit
Damwâld. ,,We wisten dat zeven op de tien onderne-
mers in het midden- en kleinbedrijf niet voldeden aan
de eisen van de AVG’’, vult Pepijn Bruinink (24) uit
Meppel aan. ,,Een blik op hun website maakte vaak al
duidelijk dat de privacyverklaring uit de losse mouw
geschud was en niet goed meer was’’, vult Christiaan
de Graaf (23) uit Mantgum aan.

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbe-
scherming, die er in de hele Europese Unie voor moet
zorgen dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de
persoonsgegevens van burgers. Het onderwerp kwam
langs tijdens hun studie en de studenten besloten zich
er meer in te verdiepen. 

Een oproepje op ondernemersplatform Yn Business
leverde direct tientallen reacties op. ,,We hadden ei-
genlijk plek voor vijftig bedrijven, maar na twee dagen
zaten we al op 67’’, vertelt Christiaan. Bij al deze onder-
nemers hebben de studenten gesprekken gevoerd en
‘eerste hulp’geboden. Een kant-en-klare juridisch com-
plete privacyverklaring voor de website, bij voorbeeld.
Tips om datalekken te voorkomen. En informatie voor
de ondernemers om zelf verdere stappen te zetten.

,,Want dat is uiteindelijk wel noodzakelijk’’, zegt
Marnik Jan. Veel bedrijven gaven aan ‘eigenlijk geen
tijd te hebben’ om de noodzakelijke maatregelen te
nemen om te voldoen aan de wet. Niet verstandig,
oordelen de drie, want er staan torenhoge boetes – van
tonnen tot maximaal 20 miljoen euro – op het niet
naleven van de AVG. 

De grote belangstelling voor hun hulp was mooi.
Wellicht kunnen ze er na hun studie nog mee verder,
want er zijn alleen al in Friesland tienduizenden mkb-
bedrijven. ,,Mensen hebben wel eens gezegd dat we
wel een bureautje kunnen oprichten’’, zegt Marnik Jan,
,,maar we moeten eerst onze studie afmaken.’’

Waakhonden
voor privacy

De jonge privacywaakhonden. FOTO NIELS WESTRA
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Maarten Pennewaard



‘A ch poppeke.’’ Zodra
Jelmer Holwerda uit
Menaam een zwart

konijn uit een reismand tovert,
begint een 95-jarige bewoonster
van woonzorgcentrum Abbinga-
hiem tegen het dier te spreken.
Liefdevol vertelt ze het beestje - dat
het zich behaaglijk maakt op haar
schoot - alles wat er in haar op-
komt. Zo nu en dan bromt ze ‘mie-
ne, miene, miene’, net als vroeger
als ze een konijn zag. 

„Dit is heel bijzonder hoor’’, stelt
activiteitenbegeleider Hinke Nauta
die de dementerende mevrouw
zelden een volle zin heeft horen
spreken. „Net als muziek en kinde-
ren raken dieren bij mensen diep
van binnen iets aan. Iets wat refe-
reert aan hun kindertijd, iets dat
nog van vroeger in hun lijf zit.’’

Dat merkt Jelmer ook. ,,Minsken
begjinne faak oer dat se sels bern
wienen en bisten hienen.’’ De ze-
ventienjarige student van de en-
treeopleiding aan het Nordwin
College brengt, samen met een stuk
of negen schoolgenoten, voor de
vierde keer een bezoek aan Abbin-
gahiem. ,,Dat dy minsken sa opfleu-
re fan bisten. Dat hie ik noait tocht,
mar ik fyn it sa moai.’’

Ondertussen begraaft het zwarte
konijn zich in de rok van de 95-
jarige. ,,Wat sikest dêr?’,’ vraagt ze
aan het beest. Opeens roept ze:
„Oh, oh dit draait op stront út.’’ 

Het is vanwege die keutels, zo
verklapt ze, dat ze zich nooit aan
een konijn als huisdier gewaagd
heeft. ,,Ik haw wol poezen hân, mar
dy rêden harsels.’’ 

Niet alleen de ouderen, maar ook
de studenten worden blij van de
bezoekjes, merkt hun docente
Ineke Inia. ,,Sjoch hoe’t dy eagen
fan Jelmer glimme.’’ 

Het uitstapje is onderdeel van
hun opleiding - per uur krijgen ze
een zogeheten vrije ruimte punt
waarvan ze er per schooljaar veer-
tig moeten verdienen - maar Jelmer
heeft er zoveel schik in dat hij in de
vakantie wel met zijn eigen konij-
nen langs wil komen.

&LC AWARDS

Bezoek 
met hoge
aaibaarheid

Met reisman-
den vol kleine
dieren brengen 
studenten van
het Nordwin
College zes keer
per schooljaar
een bezoek aan
Abbingahiem in
Leeuwarden. Al-
tijd ontstaat er
iets magisch.

José Hulsing

NORDWIN COLLEGE

Michel Prijsje en Jelmer Holwerda (rechts) met een schildpad en een konijn op bezoek in de huiskamer van

Abbingahiem. FOTO NIELS WESTRA

„Het gaat niet alleen om een mondiaal, 
theoretisch probleem. Het is ook lokaal 
belangrijk.” Aanpakken die plastic soep. 

‘K ijk, dit is de hyper-
spectrale kubus. We
nemen alle omlig-

gende pixels mee”, vertelt Helena
Kloosterman (41) uit Leeuwarden
enthousiast, terwijl ze een dik pak
papier vol theorie en ingewikkelde
grafieken op tafel legt. Meteen haakt
Bart Riesebos (21) erop in: „Iedere
pixel gaat 224 verschillende lagen, of
banden, door. Per band meten we de
absorptie, zo heeft iedere pixel een
aparte grafiek.” Voor de Ureterper is
het duidelijk gesneden koek.

Terwijl alle technische termen
langzaam beginnen in te dalen,
vervolgt Patrick Gordon (22) uit
Drachten in hetzelfde vakjargon het
verhaal. „We gebruiken hyperspec-
trale camera’s die infrarood banden
tussen de 900 en 1700 nanometer
vastleggen. Deze maakt daar uitein-
delijk afbeeldingen van, de hyper-
spectrale kubussen. Met behulp van
neurale netwerken hebben wij nu
een manier ontwikkeld om plastics
beter te classificeren.”

De derdejaars hbo-studenten
‘Chemische Technologie’ en ‘Toege-
paste Wiskunde’ weten er klaarblij-
kelijk raad mee. Bij de doorsnee
mens beginnen de oren te klapperen
bij het horen van deze ingewikkelde
materie.

„Het identificeren en sorteren van
de meest gebruikte plasticsoorten is
niks nieuws, Omrin doet dit al”,
aldus Bart. „Maar met ons onderzoek
kunnen wij nu ook plastics herken-
nen die onbekender zijn, samenge-
steld zijn uit verschillende soorten
plastic, een andere vorm hebben, of
vies of beschadigd zijn.”

Simpel gezegd, traint het onder-
zoeksteam een soort digitale kunst-
matige intelligentie dat op den duur
variaties in plastic kan onderschei-
den. „Aan de hand van voorbeelden
leert het systeem zichzelf de ken-

merken van de plastics.” Helena’s
ogen beginnen te glimmen als ze
haar verhaal vervolgt. „We werken
hier op school nu met de Deep Frisi-
an, een supercomputer die razend-
snel allerlei data verwerkt. Fantas-
tisch dat wij met zulke state of the
art-apparatuur mogen werken.”

Bart probeert de theorie nog wat
te verduidelijken. „Facebook ge-
bruikt ook neurale netwerken voor
bijvoorbeeld gezichtsherkenning op
foto’s. Wij passen die nu toe op de
afvalstroom, om plastics beter te
kunnen scheiden voor het recyclen.”
„En een klein stukje plastic soep op
te lossen”, vult Patrick aan. 

Zichtbaar verontwaardigd doet hij
cijfers uit de doeken: 5,3 miljard ton
plastic dat niet is gerecycled en in
het milieu is geloosd.

Met het oog op de toekomst, is
het belangrijk dat het netwerk ook
nieuwe plastics herkent. Bart: „Coca-
Cola gaat een nieuwe plasticvariant
voor zijn flesjes gebruiken.” Helena:
„Met ons project is het de bedoeling
dat het netwerk de nieuwe variant
herkent en er niet apart weer een
deskundige bij moet komen.” 

De studenten zijn hoopvol over
het vervolg van het project. De lecto-
raten Circular Plastics, Computer
Vision en Data Science, verbonden
aan de opeleiding, investeren graag
nog meer in het onderzoek. „Vol-
gend jaar schaft het lectoraat waar-
schijnlijk een kleine lopende band
aan. We willen studenten van Werk-
tuigbouwkunde vragen om een
soort constructie te bouwen met de
camera boven de loopband. Op die
manier kunnen we echt in de prak-
tijk oefenen.” 

Bart heeft er duidelijk zin in.
Patrick en Helena knikken instem-
mend. Maar eerst nog even hun
wetenschappelijke artikelen afma-
ken.

Leg de plastics aan
banden, letterlijk

Patrick Gordon, Bart Riesebos en Helena Kloosterman bestuderen verschil-

lende plastics onder de hyperspectrale camera. FOTO NIELS WESTRA
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Sharon Cornelissen

Voor sommigen is het instromen in een mbo- 
2-opleiding een weg met hoogstens wat hobbels 
en kleine omwegen. David van Kampen (25) uit
Leeuwarden moest echter bergen beklimmen 
om dat doel te bereiken.

‘D e kliniek is altijd
open, hè.” Het
wordt ’m verteld

als hij weer eens een zorginstelling
verlaat. David van Kampen krijgt
op zijn vierde de diagnose autisme.
PDD-NOS. „Ik was heel stil en praat-
te amper”, kijkt hij terug op zijn
jeugdige jaren. Het reguliere mid-
delbare schooltraject blijkt niet te
doen. ,,Ik werd geïsoleerd en apart
behandeld. Dat viel niet lekker.” 

Het grootste gedeelte van zijn
tienerjaren zat hij daarom op het
speciaal onderwijs. Afstuderen leek
onmogelijk en stoppen met school
is het beste, kreeg hij als advies
mee. Werk was er wel in een dagbe-
steding. 

Maar David blijkt eigenwijs en
ambitieus genoeg om hier geen
genoegen mee te nemen. Want hij
wil vormgever worden, zo weet hij
sinds zijn 16de. Maar het gebrek
aan een gunstig toekomstperspec-
tief zorgt voor een zware depressie.
Zo erg zelfs, dat hij na een uit-
spraak van de rechter drie weken in
een gesloten inrichting zit. 

Hij was een gevaar voor zichzelf
in die periode - begin 20 - zo geeft
hij toe. „De prognose die ik kreeg
was dat ik klinieken zou blijven
bezoeken voor de rest van mijn
leven. Dat maakte me angstig. Ik
ben nooit aangemoedigd. Dat
mondde uit in een negatieve spi-
raal.”

Hij vertelt zijn verhaal in alle
rust en gaat geen vraag uit de weg.
Zijn roerige jeugd heeft voor de
dosis vastberadenheid gezorgd die
hij nu heeft. ,,Ik kan niet om mijn
verleden heen. Dat komt altijd
terug, maar zoals toen nooit meer.” 

Hij is altijd strijdbaar gebleven,
ondanks alle negatieve adviezen.

„Ik heb vertrouwen in mezelf ge-
houden, alhoewel me honderd keer
verteld werd dat ik niets niet kon.”

Zo rondde David al een DTP-
opleiding af - DTP staat voor Desk-
top Publisher - maar dit vond hij
niet genoeg. Na een aanhoudende
zoektocht naar een ROC dat hem
wel wilde, kwam hij uit bij het
Friesland College in Leeuwarden. 

Hij spreekt van een „grote over-
winning” over het feit dat hij über-
haupt werd toegelaten. ‘Medewer-
ker Productpresentatie’, is de oplei-
ding die hij vanaf september 2017
volgt en waarschijnlijk volgende
maand afrondt. Sinds drie maan-
den is hij tevens gestart met de
opleiding Media Vormgeving (ni-
veau 4) waar hij na de zomer mee
doorgaat.

Een jaar geleden is hij naar Leeu-
warden verhuisd. „Die verandering
van omgeving is goed geweest.
Vaak werd ik niet gezien als David,
maar als die jongen met autisme.”
Nu draait hij de zaken om. Hij legt
bewust niet de nadruk op zijn
aandoening. „Ik ben David, vorm-
gever in opleiding”, is nu vaak zijn
openingszin. ,,Als mensen vragen
hebben, prima. Ik wil het best uit-
leggen en ik ben er ook heel eerlijk
over, maar ik meld het niet meer.” 

Om een vervelende periode af te
sluiten wilde hij een prestatie neer-
zetten en tegelijk iets voor anderen
betekenen. Dat werd de marathon
van Berlijn: 42 kilometer hardlopen
voor KiKa. Los van de sportieve
prestatie een symbolisch traject.
Ondanks sceptische reacties is het
hem gelukt. In september vorig jaar
kwam hij binnen de vier uren over
de finish. Wat hem -in dit geval
letterlijk- over de streep heeft ge-
bracht? „Mijn wil om door te gaan.”

FRIESLAND COLLEGE

Yme Gietema

David van Kampen deed het: hij liep de marathon in Berlijn voor KiKa, ter-

wijl niemand in hem geloofde. FOTO NIELS WESTRA

Een route vol scepsis 
en ongeloof

De meegebrachte dieren - dit
keer zijn het naast een zwart ko-
nijn, ook cavia’s, kuikentjes en
twee schildpadden - brengen niet
alleen herinneringen boven, ze
zorgen ook voor rust. Althans, in de
meeste gevallen. Jelmer: „Wy haw-
we ek wolris in slang by ús. De
foarige kear wie der in frou dy’t
begûn te roppen en te razen doe’t
se dy seach.’’

Een huiskamer verderop bewijst
een cavia de rustgevende werking
van het strelen. „Stil maar, je hoeft
niet te huilen’’, sust een dame
tegen het diertje dat luid piepend
op haar stem reageert. De pluizen-
bol krijgt een kus op z’n kop. „Men-
sen halen hier troost uit’’, stelt
student Daniëlle van der Wal (24)
uit Drachten. ,,Ze gaan met de
dieren praten alsof het mensen
zijn.’’
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PET levert als veelgebruikte 
plasticsoort in consumptiegoederen
bergen afval op. Hoe kunnen we 
dat hergebruiken?

Pionier in
plastic wassen

Gerbrich Kaastra heeft een nieuwe methode van 

chemisch recyclen ontwikkeld. FOTO NIELS WESTRA

VAN HALL LARENSTEIN/
NHL STENDEN

Tsjomme Dijkstra

T oen Gerbrich Kaastra op school haar eerste
scheikundelessen kreeg, trok een leerling uit
Delft wereldwijd de aandacht met zijn profiel-

werkstuk over het opruimen van plastic uit de wereld-
zeeën. Dat ambitieuze plan maakte ook op haar in-
druk. „Wij hadden ook een hoofdstuk over plastics en
ik vond dat toen al interessant en vind het nu nog heel
leuk”, vertelt Kaastra. In het lab van Van Hall Laren-
stein, dat haar nomineerde voor de LC Awards, doet de
tweedejaars studente chemie aan NHL Stenden, dage-
lijks proeven voor het recyclen van polyethyleenteref-
talaat, ofwel PET. ,,Alles wat je ziet dat van plastic is,
kan zomaar van PET zijn gemaakt’’, maakt ze de rele-
vantie kenbaar. ,,Als je elke dag een frisdrankflesje
koopt, gebruik je het elke dag. Het zit in zoveel.’’

En ongeveer 60 procent van dat plastic kan niet
mechanisch gerecycled worden. Gerbrich: „Je ziet wel
eens in televisieseries dat ze flessen omsmelten. Maar
bij gekleurde flessen, of shirts die half van polyester en
half van katoen zijn, zit er vaak nog een laag bij. Die
kun je wel omsmelten, maar het product waar je mee
eindigt is nog steeds vervuild.”

Al lang is bekend dat PET ook chemisch kan worden
gerecycled. Maar in de industrie gebeurt dat eigenlijk
alleen nog met nylon. Het bedrijf Cumapol in Emmen,
dat ongeveer 1 miljoen PET-flessen per dag verwerkt,
begint in de zomer met een pilot waarbij 20 kilogram
PET per uur chemisch gerecyceld wordt. „Er zijn nu
zoveel vervuilde PET-stromen in opkomst dat echt
naar andere mogelijkheden moet worden gekeken”,
zegt Gerbrich. ,,Met chemisch recyclen kun je een fles
recyclen en van het product een T-shirt maken, of je
begint met een T-shirt en eindigt met een vlag.’’

Gerbrich haar taak is te onderzoeken wat de facto-
ren zijn waarmee je PET het beste kunt afbreken. „Hoe
warm is het, wat is de verhouding van glycol en PET,
welke katalysator werkt het beste. Moet je misschien
stikstof toevoegen of niet.” 

Haar studie heeft haar de ogen geopend wat betreft
het milieu. „Ik zie dat er ontzettend veel onnodig
plastic wordt gebruikt. Zo ben ik er ook mee bezig.
Maar het is niet zo dat ik thuis in de keuken mijn
eigen plastic flesjes aan het afbreken ben’’, lacht ze.

Vanaf de zomer is Gerbrich vermoedelijk niet meer
direct bij de pilot betrokken. De studie duurt vier jaar
en ze moet nog twee andere stages volgen. „Plastic in
medicijnen lijkt me ook interessant. Maar als ik weer
de kans krijg onderzoek te doen naar het chemisch
recyclen van PET zou ik dat wel heel mooi vinden.’’

Echt bedrijf, echte
verantwoordelijkheid

‘Z al ik het verhaal
doen?”, vraagt Nordin
Scholten (19) aan zijn

kompanen. Het is duidelijk wie van
het viertal studenten van de Friese
Poort in Sneek verantwoordelijk is
voor de afdeling ‘sales’. Enthousiast
begint hij te vertellen over het
ontstaan van hun bedrijf. „We
wilden een andere manier van
stage lopen. Onze begeleider, me-
neer Frankena, kwam met het idee
voor een eigen onderneming.” 

In vogelvlucht legt hij uit dat ze
besloten om buitenmeubels van
bamboe te verkopen. Woorden als
‘duurzaamheid’ en ‘maatwerk’
vliegen over tafel, de hulp vanuit
school is slechts sturend.

Wel is het begin lastig, zo geven
de jongens toe. Aan alles moet
gedacht worden. Inkoop, logistiek,
klantcontact, fabricatie en uiteinde-
lijk het belangrijkste: de verkoop.
Juist dat proces komt moeilijk van
de grond. „We hadden veel vrijheid,
daar moesten we aan wennen”,
bekent Bart Zijsling (18), verant-
woordelijk voor de inkoop en as-

semblage. „De eerste tien weken
hebben we niks verkocht. Daarna
hebben we de tactiek veranderd”,
vertelt Nordin. Zo gaat hij op pad.
Het centrum van Sneek in, bij po-
tentiële klanten langs. Bij De Bom-
mel stuit hij op een luisterend oor.
De eigenaar van het grandcafé is
serieus geïnteresseerd. „Ik had een
heel goed gevoel. Eindelijk iemand
die mij m’n verhaal liet doen”, kijkt
de Sneker terug op dat gesprek. Een
ontwerp en een prijsopgaaf later is
hun eerste klant definitief binnen. 

In de tussentijd heeft Lars Zaad-
stra (18) gezorgd dat de website
functioneert en bekommert Ruben
van Hofwegen (20) zich om het
administratieve gedeelte. 

Met de bestellingen gaan bedra-
gen van duizenden euro’s gemoeid.
Het is menens, realiseren de stu-
denten van de opleiding Groothan-
del en Junior Accountmanager zich.
Ze voelen de verantwoordelijkheid,
met name richting hun klanten.
Sommige avonden wordt tot diep
in de nacht doorgewerkt, omdat de
volgende ochtend is afgesproken

om de spullen te leveren.
Het feit dat De Mooie Tafel een

echt bedrijf is, maakt het des te
leerzamer, zo vinden de vier. Ru-
ben komt met een voorbeeld. „Zelfs
kleine dingen, zoals een factuur
maken, moet je leren. Ik heb eentje
wel drie keer teruggekregen. Kom
maar terug als je wel een goede
hebt, zeiden ze.” Nordin springt in:
„We gingen niet als studenten naar
het bedrijf, maar als ondernemers.” 

Ook de rustige Lars is positief
over deze manier van stage lopen.
„Je leert prioriteiten stellen. Mooi
om dit mee te pakken, om te zien
wat er bij komt kijken.” ,,Je ziet
meteen wat je sterke punten zijn
en je zwakke punten kun je verbe-
teren”, haakt Bart in. 

In het nieuwe schooljaar gaat de
onderneming – een pilot van de
Friese Poort – verder met twee
nieuwe studenten. De vier ‘oprich-
ters’ blijven als adviseurs bij het
bedrijf betrokken. Ze leveren nog
wel een aantal nieuwe meubels aan
de nieuwe vestiging van de school
op het Zaailand in Leeuwarden.

Een ‘eigen bedrijf’ als afstudeeropdracht: het is geen
nieuw fenomeen. Bij de heren van De Mooie Tafel in
Sneek kunnen de aanhalingstekens echter weg. Echte
producten, echte klanten en dus ook echte omzet.
Yme Gietema

FRIESE POORT

Het bedrijf van de vier studenten begint inmiddels goed te lopen. FOTO NIELS WESTRA



M isschien wordt hij de nieuwe
David Attenborough. „Ik
verwacht in ieder geval dat

film maken mijn werk wordt”, zegt Jordan
van der Maas (20), die dit jaar examen doet
op mbo-niveau 3 ‘Bos en Natuur’ aan het
Nordwin College in Leeuwarden.

Leven in het veen gaat over de veenont-
ginning in het hart van Friesland. De
Drachtster combineert beelden van alles
wat er nu groeit en bloeit met het relaas
van de veenarbeiders. „Zij hadden het
zwaar.” Het is zijn tweede film. Eerder
maakte hij Licht en leven, over het beekdal
van het Koningsdiep.

Zijn liefde voor de natuur ontstond al
vroeg. Als jochie wandelde Jordan met zijn
oma door de bossen rond Beetsterzwaag.
„Het was er rustig en vredig. Het pakte me.”
Als puber trok hij eropuit. Het waren de
tijden van New Wilderness en de grote
natuurseries van de BBC. „Ik dacht: dat kan
ik ook. Dan kunnen anderen zien wat ik

veel boswachters en andere deskundigen,
onder wie regisseur Frank Krom. Hij werkt
samen met openluchtmuseum It Dams-
hûs in Nij Beets, dat behalve kennis ook
historische kleding en gereedschap levert
voor de gedramatiseerde scènes. En figu-
ranten, die in werkkiel en pet turf steken. 

Jordan filmt tot en met juli. Dan gaat hij
monteren. „Zo gaat dat bij natuurfilms.
Het is wat het is.” In het najaar moet Le-

ven in het veen af zijn. Jordan benadert
filmzalen en andere belangstellenden om
zijn film aan zoveel mogelijk mensen te
presenteren. „Mijn vorige film heeft drie
weken in een Drachtster bioscoop ge-
draaid.”

Hij hoopt zijn begeestering over te
brengen. „Ik wil laten zien hoe kleine
dingen groot kunnen zijn.” Dat is zijn
missie. „Je moet hier een beetje een raar
geval voor zijn. Leeftijdsgenoten zitten in
de kroeg, ik ga liever in het bos dassen
kijken.”

Liever in 
het bos dan
in de kroeg

zie.” Jordan werkt in een aparte volgorde.
Hij maakt eerst de muziek. Voor Leven in

het veen componeerde hij vijftien stukken
met een filmmuziekprogramma op zijn
laptop. De themamuziek klinkt alsof een
voltallig orkest neerstrijkt op zijn zolderka-
mer. „Ik luister met mijn ogen dicht, dan
zie ik er beelden bij.” Wuivend riet, bijvoor-
beeld, of de parende bruine kikker.

Hij werkt nu al twee jaar dagelijks aan
zijn huidige project. Aanvankelijk alleen,
later met hulp van vrienden en bekenden.
En sinds enige tijd ook met studiegenoten.
„Ik kon de film steeds meer combineren
met schoolopdrachten.”

Gebieden als de Alde Feanen en De Dee-
len kent Jordan inmiddels op zijn duimpje.
Vaak gaat hij een dagdeel ergens zitten,
camera in de aanslag. „Dan komt er van
alles tevoorschijn.” Hij ziet het landschap
veranderen als het seizoen wisselt en leert
hoe de bewoners zich gedragen.

Zijn netwerk groeit. Hij kent inmiddels

Het zwanenpaar is
in blijde verwach-
ting. Elke dag fietst
Jordan van der
Maas langs natuur-
gebied De Deelen
boven Heerenveen,
om te kijken of het
nieuwe leven zich al
aandient. Als het zo-
ver is, moet hij vlug
zijn Lumix-camera
ophalen, om beel-
den te schieten voor
zijn natuurfilm 
Leven in het veen.

Caroline Bieckmann

IK WIL LATEN ZIEN HOE

KLEINE DINGEN GROOT

KUNNEN ZIJN

NORDWIN COLLEGE&
LC AWARDS

Hoe maak je hulp voor kwetsbare studenten
efficiënter? Lizet Veldkamp (37) uit Zwolle 
onderzocht hoe onderwijs en hulpverleners de
handen ineen kunnen slaan om de hulp voor 
mbo-studenten dichterbij en beter op maat te
brengen. Alles met één doel voor ogen: „De 
student baas laten zijn over het eigen leven.”

S oms hebben studenten
ondersteuning nodig bij
persoonlijke problemen of

een heftige thuissituatie. De een
heeft een burn-out, een ander heeft
te maken met bijvoorbeeld versla-
ving, financiële problemen of zorg
voor een zieke ouder. Ook vluchte-
lingen in de Entree-opleiding vor-
men een kwetsbare groep. Als
schoolmaatschappelijk werkster
werkte Lizet de afgelopen vijftien
jaar op verschillende scholen in
Nederland, van basisschool tot
mbo-instelling. Ze merkte geregeld
dat jongeren niet de hulp kregen die
nodig was. „Terwijl er zoveel exper-
tise is, maar die ging langs elkaar
heen.”

Toen Lizet werkzaam was bij het
ROC Deltion College in Zwolle, ging
daar in 2015 het Jongerenteam van
start. In deze pilot werken hulpver-
leners, GGZ en jongerenwerk samen
met het onderwijs om schoolse en
niet-schoolse hulpvragen bij stu-
denten te lijf te gaan, voordat ze
uitgroeien tot enorme hindernis-
sen.

Lizet verbond zich als onderzoe-
ker aan het team en koppelde dit
aan haar master pedagogiek bij NHL
Stenden in Zwolle. Met de bevindin-
gen van haar ‘Ontwerpgericht on-
derzoek in de grenspraktijk van
hulpverlening en het mbo’ onder-
steunde ze het Jongerenteam. Vorig
jaar werd ze runner up bij de Scrip-
tieprijs van Movisie, het kennisin-
stituut voor sociale vraagstukken.

Van belang is niet alleen de deel-
name van docenten, hulpverleners
van binnen en buiten het onderwijs

en de gemeente, maar ook van
studenten zelf. Lizet bevroeg hen.
Waar lopen ze nou tegenaan? Som-
mige jongeren worden bijgestaan
door ouders of een psycholoog,
maar voelen zich toch niet gehoord.
Of er zijn al verschillende hulpverle-
ners geweest. „Dan is de jongere er
klaar mee.”

Anderen weten de weg naar zorg
niet te vinden of zien op tegen de
route. „Er zijn er ook die hun pro-
bleem niet goed kunnen verwoor-
den.” Voor deze groep werkt een
spreekuur evenmin. „Deze jongeren
stappen niet makkelijk zelf op ie-
mand af.”

Dan is het fijn als er iemand naar
jóu toekomt. Docenten blijken een
belangrijke schakel. „Ze zijn het oor
en oog van de hulpverlener. Zij zien
het als het niet goed gaat met een
student.” Lizet zette een registratie-
systeem op en Deltion ging werken
naar het voorbeeld van School Als
Werkplaats van het Friesland Colle-
ge, waarin hulpverleners van buiten
veel ín de school zijn. Zo kan een
docent snel deskundigheid inscha-
kelen of kan een hulpverlener op
iemand afstappen.

Korte lijntjes dus. Het was een
klus om alle neuzen dezelfde kant
op te krijgen. De betrokkenheid bij
iedereen is groot, merkte Lizet.
„Maar elke instantie heeft een eigen
werkwijze. Nu moeten ze samen
een nieuwe taal gaan spreken.” Het
lijkt te werken. De pilot is verlengd.
Mede dankzij Lizets onderzoek is er
veel geleerd. „Er is sneller hulp. En
studenten geven aan dat ze beter
geholpen zijn.”

Betere hulp mét
en voor studenten

„Studenten geven aan dat ze nu beter geholpen zijn”, aldus onderzoekster

Lizet Veldkamp. FOTO NIELS WESTRA
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Caroline Bieckmann

Hoe krijg je werknemers mee met de ‘duurzaam-
heidsambities’ van de top van een bedrijf? Sander
Douma uit Leeuwarden doet het met een app.

E en echte stapelaar, zo
kun je Sander Douma
(24) wel noemen. ,,Ik zit

al sinds het vmbo op het Nordwin
College’’, zegt hij lachend. Steeds
een stapje hoger, en inmiddels zit
hij in het derde jaar van de mbo-
opleiding natuur en recreatie. En
waarschijnlijk gaat de Leeuwarder
nog wel door, en stapt hij straks
over naar het hbo.

Zijn nominatie voor de LC
Awards dankt hij aan het project
waarmee hij al een flinke poos
werkt: zorgen dat medewerkers
van Caparis ‘duurzamer’ worden
en bewuster omgaan met energie
en grondstoffen.

In eerste instantie was het een
project waarbij ook studenten van
het Friesland College en de Hanze-
hogeschool waren betrokken. ,,We
maakten het plan voor de Duurza-
me Innovatie Challenge Fryslân, in
november 2018.’’ Na de finale,
waarin het idee de tweede prijs
behaalde, ging Douma met steun
van Caparis alleen verder.

,,Alex Bonnema, de directeur
van Caparis, was heel enthousiast
over het concept. Hij wil heel
graag dat de mensen die bij Capa-
ris werken ook ‘meeliften’ op de
duurzaamheidsdoelen van het
bedrijf. Dus ik mocht er na de
finale gewoon mee verder.’’

Caparis is een sociale werkvoor-

ziening, en om juist de werkne-
mers van dit bedrijf te betrekken
bij duurzaamheid dat is een kolfje
naar de hand van de sociaal bewo-
gen Sander. ,,Ik zit ook in de ge-
meenteraad van Leeuwarden voor
de PvdA. Dicht bij de mensen staan,
dat vind ik prachtig. Ik zeg altijd:
Den Haag geeft ons de kleurplaat
en wij mogen hem inkleuren.’’

Zo probeert hij het algemene
besef van duurzaamheid te verta-
len naar heel praktische zaken. In
een app, die op de mobiele telefoon
staat. ,,Het is eigenlijk een soort
ganzenbord, waarbij je steeds wat
meer te weten komt over allerlei
duurzaamheidsvraagstukken. Met
kleine prijzen als beloning.’’

Dat wil zeggen: die app maken is
de bedoeling. ,,Voor mij als mbo’er
is het leerzaam, maar ook wel eens
lastig, om te merken dat er heel
veel beslissingen omheen hangen.
Ik zou de app nu het liefste echt
willen bouwen’’, lacht Sander.

Maar om de tweeduizend mede-
werkers van Caparis goed mee te
krijgen is het goed om langer stil te
staan bij de specifieke wensen voor
deze doelgroep. ,,Soms is lezen
voor mensen een probleem. Dus
moet de app ook gesproken infor-
matie bevatten. Het is goed dat we
daarover nadenken, merk ik. Maar
ik verwacht toch wel dat we na de
zomer starten met de bouw.’’

Duurzaamheid
leuk maken
op de werkvloer

Sander Douma: ,,Dicht bij de mensen staan, dat vind ik prachtig. 
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Maarten Pennewaard

Jordan van der Maas in natuurgebied De Deelen, uiteraard met zijn Lumix-camera in de hand. 
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