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In 1997 ben ik afgestudeerd 

aan de Willem de Kooning 

Academie in Rotterdam als 

grafisch ontwerper. Na ruim 

tien jaar bij verschillende 

bureaus in Rotterdam, Den 

Haag en Utrecht te hebben 

gewerkt ben ik in 2007 

als zelfstandig ontwerper 

gestart.

Als ontwerper ben ik graag 

van begin tot eind bij het 

proces betrokken. Een 

samenwerking tussen 

opdrachtgever en ontwerper. 

Het werken vanuit een 

onderzoek en een daaruit 

volgend concept staat 

voorop. Een zoektocht naar 

het juiste communicatie 

middel voor doelgroep 

en opdrachtgever. En een 

goede combinatie tussen 

functionaliteit en esthetiek. 

In november 2004 ben ik 

afgestudeerd aan de master 

‘Editorial Graphic Design’ 

van de HKU. Een part-

time opleiding waar het 

ontwerpproces vanuit een 

redactioneel concept wordt 

benaderd. Hierin staan 

analyse, vormgeving en 

inventie van tekst en beeld 

centraal.

In de ultieme opdracht werk 

ik vanuit het redactionele 

proces met een team 

van experts. Waarbij alle 

disciplines vanaf het begin 

betrokken zijn. Zo ontstaat 

door kruisbestuiving van 

kennis en betrokkenheid het 

beste resultaat. 

De afgelopen jaren heb ik onder andere gewerkt voor:
Artoteek Schiedam, Audi, Fortis, Colland, Dikema TOP, Enof ontwerp + 

communicatie, Eric van Casteren ontwerpers, 7Causes, Havenbedrijf 

Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Utrecht, Insituform, 

Interpolis Pensioenen, Kennisnetwerk Directeuren Shared Services & 

ICT, KNMP, Ontwerpwerk, Maritiem Museum Rotterdam, Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie 

van Justitie, Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst, 

Minsiterie van VWS, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederlandse 

Hartstichting, Raad voor de Kinderbescherming, SDB Groep, SenterNovem, 

Shell, Sonneheerdt, SRS, Pharming, Provincie Zuid Holland, Tappan 

Communicatie, Things to make and do, TPO, TU Delft - faculteit Bouwkunde, 

Tomtom, Unilever, De Zonnebloem - LinQ

Jantien Methorst ontwerper
Nieuwe Binnenweg 58 IIR • 3015 BB Rotterdam

mobiel 06 24 74 11 71 

ontwerp@ jantienmethorst.nl
www.jantienmethorst.nl



 Interactie is de essentie van de stad en 
architecten en stedebouwkundigen zouden zich 
actief op de kwaliteit en vormgeving van interactie-
milieus moeten richten; op het ontwerp van de 
omgevingen, waarin interactie plaats vindt.  
In de afgelopen vier jaar bekleedde ik de praktijk-
leerstoel Stedebouwkundig Ontwerpen Stad & 
regio aan de TU-Delft. Daar kreeg ik de gelegen-
heid om de enorme dynamiek in de interactiemilieus 
in de grote steden in de randstad in kaart te 
brengen. De Hollandse Metropool (Thoth, Bussum 
2012) is daarvan het concrete resultaat. Tot in 
de jaren ’80 kenden de meeste steden weliswaar 
allerlei, vaak verspreid gelegen faciliteiten voor 
interactie; het aanbod aan volwaardige interactie-
milieus was echter beperkt tot de winkelgebieden 
en uitgaanspleinen in de binnensteden. Daar werd 
geëxperimenteerd met voetgangersgebieden, 
bevoorrading, straatmeubilair, verlichting en 
reclame. Door een aantrekkelijke inrichting kon 
de verzorgingsfunctie van de traditionele centra 
behouden blijven ondanks de spreiding van de 
bevolking over de omringende regio. Het is 
interessant om te zien dat in de laatste decennia 
allerlei nieuwe typen interactiemilieus in de steden 
geïntroduceerd zijn en dat hun bereik veel groter 
en internationaler is geworden. 
nieuwe typen interactiemilieus zijn bijvoorbeeld 
cultuurparken, kenniskwartieren, waterfronten, 
science parks en zorg- en leisureboulevards. 
Ook voor fenomenen als het zakendistrict en  
het regeringscentrum werden nieuwe formules 
ontwikkeld. Het aantal evenementen en festivals is 
bovendien spectaculair toegenomen. Het stad s-
toerisme werd een volwassen economische sector. 

De Haagse binnenstad is een mooi voorbeeld 
van een samengesteld ‘district’ met het winkel-
kwartier rond lange Poten en grote Markt-
straat, de cultuurclusters rond het Binnenhof en 

het Spuiplein en het kenniskwartier rond de 
ministeries in het Wijnhavenkwartier. De verschil-
lende onderdelen zijn betrekkelijk eenzijdig of 
– positiever geformuleerd – gespecialiseerd, 
maar bij elkaar vormen ze een heel gemengde 
en aaneengesloten slenterstad. Cruciaal is de 
continue ‘vloer’ van de binnenstad, die in de 
jaren ’90 gerealiseerd werd op basis van het 
door alle Hosper in 1988 opgestelde plan De Kern 
gezond. De keuze voor één type straatklinker en 
trottoirband en voor een familie van verlichtings-
armaturen, kolken en straatmeubilair geldt hier 
niet alleen voor het winkelgebied, maar voor de 
binnenstad als geheel. De nieuwe vloer zorgt 
voor rust en continuïteit in het straatbeeld. 
Daarnaast zijn een vijftal gebieden onderscheiden 
met een eigen sfeer en ruimtelijke identiteit, 
zoals de smalle en de brede winkelstraten en  
de reeksen van stedelijke en van groene pleinen. 
De dragende lijnen en de samenbindende ‘hartlijn’ 
er dwars op zijn nauwkeurig gedetailleerd, 
inclusief interventies zoals de tramtunnel en de 
Koningstunnel. Bibliotheek en stadhuis smeden 
de verschillende clusters tot slot ook in het 
gebruik aan elkaar.

naast het binnenstadsdistrict kent Den Haag 
nog twee concentraties van interactiemilieus.  
De ‘Internationale Zone’ is een opkomend district 
rond het Worldforum-congrescentrum en het 
gemeentemuseumcluster. In het district liggen 
ook een groot aantal hotels en een hele reeks 
internationale instellingen, zoals het Vredespaleis, 
ambassades en het nieuw te bouwen Europees 
Strafhof. Een tweede opkomend district tekent 
zich af in Scheveningen-Bad. Het langgerekte 
uitgaans- en hotelcluster rond het zeefront  
krijgt een steeds gemengder karakter door  
de toevoeging van allerlei culturele en congres-
faciliteiten.  

Met dit brede aanbod neemt Den Haag in de 
Hollandse metropool een bijzondere plaats in. 
amsterdam heeft het grootste en meest diverse 
aanbod aan interactiemilieus en trekt verreweg 
de meeste bezoekers, ook vanuit het buitenland. 
Den Haag is een goede tweede.
Het ontbreken van een universiteit lijkt op het 
eerste gezicht een nadeel, maar daar staat 
tegenover dat Den Haag het regeringscentrum 
is en de stad heel succesvol is geweest in het 
aantrekken van nationale en internationale 
organisaties in de niche van vrede en recht.  
Het is bovendien gelukt om alle ministeries 
terug te halen naar de stad en deze vergaand  
te concentreren. Ook ruimtelijk onderscheidt de 
stad zich. Het hovencomplex rond de ridderzaal 
en de parlementsgebouwen is een uniek 
binnenstedelijk ensemble. De lanen en parken 
rond Zorgvliet geven de Internationale Zone een 
on-nederlands groene uitstraling. Ten opzichte 
van de samengestelde waterfronten in amsterdam 
en rotterdam heeft het zeefront een kristalheldere 
opbouw.

De bijzondere kwaliteit van de Haagse interactie-
milieus zorgt er voor dat algemene recepten voor 
verdere ontwikkeling niet zullen werken. Daarom is 
het een mooi initiatief van het Haagse architectuur 
Café om de Haagse interactiemilieus nauwkeuriger 
in kaart te brengen en zo de basis te leggen 
voor een scherp debat over vervolgstappen. 

'De bijzondere  
kwaliteit van  
de Haagse  
interactie milieus 
zorgt er voor 
dat algemene  
recepten voor  
verdere  
ontwikkeling niet 
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 PLATFORM  voor  

haagse transformaties  

en architectuur

 Boulevard Scheveningen: van bad naar dorp tot haven  

 De Rode Olifant leeft    Transparantie ten top  

 World Forum: een besloten ontmoetingsplek    en meer > 

jaargang 1

#02

 About

 Het initiatief van HAACS is genomen door het Haags Architectuur 

Café (HaAC). Wij willen de vele organisaties met eigen invalshoeken een 

platform geven voor het debat over veranderingen in Den Haag - organi   saties 

die zich, direct of indirect, bezig houden met de stad, soms als beroeps-

groep, soms als belangenvereniging en soms als verontruste burgers die 

een stedelijke transformatie bekritiseren. De rubrieken in HAACS blikken 

terug, kijken vooruit, houden beschouwingen over actuele thema’s, interviews 

met prominenten, doen verslag van activiteiten en presenteren nieuwe 

spraakmakende projecten. Kortom, Haags en soms tegendraads: HAACS!

b e e l d

Bart van Hoek

De Rode Olifant, Den Haag
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2012 > HAACS is een platform voor Haagse stedelijke transformaties en architectuur. Dit magazine doet ieder kwartaal verslag van recente ruimtelijke ont-

wikkelingen, biedt ruimte voor opinie, toont schatten uit het gemeentearchief, verrassende projecten in de stad, verslagen van de ADHD debatten en terug- of 

vooruitblikken op activiteiten van HaAC en BNA Kring Haaglanden. Samen met Rogier Rosema maken we het grafisch ontwerp.  Johan Nieuwenhuize verzorgt  

de beeldredactie.
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 In het najaar van 2011 opende het cultuurcentrum Zuid 57 voor het cultuurminnend 

publiek van het Haagse stadsdeel Escamp. Een gebouw vol met kunsttoepassingen uit de 

jaren vijftig transformeerde tot een plaats waar kunst wordt geproduceerd. Het project laat zien 

dat herbestemming meer is dan een likje verf en een nieuwe functie voor een afgeschreven 

gebouw. In plaats van herbestemd is het hier beter om te spreken van herboren. De grootste 

Haagse krachtwijk van Nederland kreeg weer een centrum voor kunst en cultuur

t e k s t 
Leo Oorschot

b e e l d 
Johan Nieuwenhuize
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REDACTIE

De redactie van HAACS magazine bestaat uit leden van het Haags 

Architectuur Café: Corine Keus, Leo Oorschot (eindredactie),  

Judith Schotanus, Lotte Zaaijer, Joke Stolk, Melvin Kaersenhout 

(beeldredactie), Johan Nieuwenhuize (beeldredactie)

GRAFISCH ONTWERP

Rogier Rosema > www.thingstomakeanddo.nl    

Jantien Methorst > www.jantienmethorst.nl   

FOTOGRAFIE

Johan Nieuwenhuize > www.johannieuwenhuize.nl   

Christian van der Kooy > www.christianvanderkooy.com     

Denis Guzzo > www.denisguzzo.com   

 

Mieke Meesen > www.miekemeesen.nl    

Bart van Hoek > www.foto.architectuur.org

KOPIJ

'Kopij wordt op prijs gesteld en beoordeeld op relevantie:  

redactie@haac.nu 

VERSPREIDING

HAACS magazine is een digitale (kwartaal)uitgave die te lezen is 

op www.haac.nu en kosteloos gemaild wordt naar iedereen die de 

uitnodiging van het HaAC ontvangt en de verschillende organisaties 

en verenigingen die zich bezig houden met het Haagse stadsbeeld.

InhouD en coLofon

Over het haags architectuur café

het haags architectuur café (haac) is er voor iedereen die geïnteresseerd 
is in gebouwd Den haag. Wil je op de hoogte blijven van ons programma, 
bezoek dan iedere maand even onze website, meld je aan voor de digitale 
uitnodiging of volg ons via Linkedin.

Pasklaar

Iedere derde dinsdag van de maand gaat haac naar een pas opgeleverd 
gebouw of andere interessante plek in Den haag. In deze reeks ‘Pasklaar’ 
wordt in gezelschap van de architect een gebouw bezocht en besproken. 

Actueel den haag debat (adhd)

aDhD is een gezamenlijk initiatief van haac, Bna Kring haaglanden, 
het nutshuis en stroom Den haag. alert, levendig en actief worden  
de laatste ontwikkelingen in de haagse stedenbouw en architectuur  
bespreekbaar gemaakt. Bezoek de aDhD wordpress blog voor een volledig 
overzicht van de afgelopen jaren http://actueeldenhaagdebat.wordpress.com

Juni fietstocht door de stad

In juni organiseert het haags architectuur café een fietstocht door de stad 
onder leiding van iemand die van betekenis is of was bij de wording van 
Den haag.

Dag van de architectuur (dvda)

Jaarlijks, meestal in juni, organiseert het haac samen met de stichting 
Dag van de architectuur Den haag, Bna Kring haaglanden, gemeente 
Den haag, Bouwfonds ontwikkeling en stroom Den haag de Dag van  
de architectuur.

Commissie

corine Keus, Judith schotanus, Leo oorschot (voorzitter), Lotte Zaaijer, 
Dolf Langerak, Joop Bolster (penningmeester), Joke stolk, raúl Wallaart, 
angela Lott, robin Jongejan, melvin Kaersenhout (voorzitter), regien 
Kroeze, Paul de vries, vivian hofstede (secretaris) en Tim de Boer

Bezoek voor een overzicht van onze activiteiten onze haac website 
 www.haac.nu
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Op een frisse lenteochtend word ik wakker door de 

zon die door mijn raam schijnt. Mijn hoofd duidelijk 

minder fris dan de ochtend. Het was gisteravond 

later dan gepland. Er speelde een leuk bandje in de 

boogbar in het Station Hofplein en alle oude bekenden 

waren er. Fantastisch hoe het station als monument 

is op genomen in de nieuwe bebouwing eromheen. De 

ro buus te betonnen constructie zorgt voor een hele 

besloten sfeer in het oude station. Een plek waar je 

gemakkelijk de tijd vergeet. Een scherp contrast met de 

lichte wereld die er omheen is verschenen.

Ik sta op en zet koffie. Vanuit mijn keuken heb ik 

een prachtig uitzicht over de stad. Zelfs vanuit mijn 

apparte ment op de 7e etage aan het Pompenburg kijk 

ik over de Jacobsplaats via de Binnenrotte helemaal 

naar de torens aan de Blaak. Er tussendoor zie ik 

zelfs nog net de Hef en de Maas. Onder mij fietsen 

mensen naar hun werk of naar het station. Vanaf het 

res taurant op de bovenste verdieping van het Hotel 

hier naast is het uitzicht trouwens helemaal fantas-

tisch. Het mooie is dat iedereen dat kan ervaren vanuit 

de cocktailbar op het dak. Als het niet te hard waait is 

er een heerlijk dakterras, en anders kun je natuurlijk 

gewoon binnen zitten. Niet alleen hotelgasten komen 

hier, maar het is echt een plek geworden waar iedereen 

Rotterdam komt ervaren. Toeristen die komen voor 

de spannende combinatie van de Hofbogen met het 

dakpark, de architectuur van het Nieuwe Rotterdam 

en de fijnmazigheid van het Laurenskwartier, zaken-

lieden die in het Centraal District moeten zijn of in het 

con ferentiecentrum,  maar ook veel studenten die hun 

nieuwe stad aan hun ouders laten zien. 

Met mijn maag gevuld en mijn blik iets scherper stap 

ik in de lift. In de lobby zegt de portier me gedag en ik 

herinner hem er even aan dat ik een pakketje verwacht 

vandaag, of hij die in ontvangst kan nemen. Geen 

probleem uiteraard en hij herinnert me er op zijn beurt 

weer aan dat hij mijn pak vandaag terug verwacht van 

de stomerij. Ideaal, die heb ik morgen weer nodig. 

Onze lobby komt uit op een nieuw stadspark 

bovenop het overkluisde spoor. Rechtsaf is de Sint 

Jacobsplaats en linksaf naar het Centraal District en 

het Station Hofplein. De straat, die alleen toegankelijk 

is voor fietsers en voetgangers, grenst aan het groen. 

Het park wordt veel gebruikt door omwonenden, maar 

in de zomer is het de plek waar de hele binnenstad van 

Rotterdam komt ontspannen in de zon op het gras. Het 

uitzicht richting de Binnenrotte geeft de plek een erg 

stedelijk gevoel. Ook worden er regelmatig evenemen-

ten georganiseerd, vooral openlucht tentoonstellingen 

van musea in de buurt.

Als ik tussen het groen en de nieuwe bebouwing door 

loop richting het Centraal Station kom ik op een kruis-

punt van fietsers en voetgangers. Het is hier ‘s-ochtends 

al een drukte van belang. Aan de linkerkant zit het 

Hofplein Court Hotel en Conferentce Center, die spec-

taculair over een wandelroute zijn gebouwd. Aan de 

straat zitten winkeltjes en cafeetjes. De meeste onder-

nemers die er zitten zijn op dit tijdstip bezig hun winkel 

te openen of hun terras op te bouwen. Op de hoek zit 

een koffiebarretje met een terras dat al vroeg open 

gaat. Vanochtend is het er druk, het terras zit vol met 

mensen die genieten van een koffie en een croissantje 

in de zon. Zo te zien is er een of ander congres, want de 

voertaal is Engels en iedereen draagt een badge.

Op de andere hoek zit een boekwinkel gericht op de 

studenten in de buurt, die overigens ook bij toeristen 

en andere bezoekers erg in trek is. Vooral de collectie op 

het gebied van grafisch ontwerp is erg goed. De fiets-

route helt achter me enigszins naar beneden richting 

Pompenburg en Binnenrotte doordat het gebouwd 

is boven het spoor naar Dordrecht. Ik wandel langs 

de ‘Centrale Knoop’, wat een knooppunt van fietsers 

en voetgangers die vooral in de spits zorgen voor een 

drukte van belang. Mensen fietsen van en naar het 

Centraal Station, richting het Laurenskwartier en het 

Oude Noorden. Wandelaars komen uit alle richtingen. 

Studenten wandelen vanaf het metrostation Stadhuis 

Midden in de wereld, midden in de stad
Pompenburg in 2020

proloog
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2009 > Een ontwerp voor het 'Manifest Pompenburg'. Een onderzoek voor het stedenbouwkundig plan voor dit gebeid in Rotterdam.  

In opdracht van Tappan Communicatie.
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sinds 2009 > Na een restyling van het logo ontwikkelde ik samen met Jack Broeders een website. In samenwerking met Designerdutch werd een gevelbelettering 

ontworpen. Intussen is er ook een nieuwe brochure en tarievenkaart. En zijn er nog steeds diverse uitingen in ontwikkeling.

Fysico Fysiotherapie & trainingscentrum

  Bentinckplein 12 & 14 • 3039 KL Rotterdam • www.fysicorotterdam.nlinfo@fysicorotterdam.nl • 010 465 43 50 • 06 20 66 99 71

Fysico is een praktijk voor 

fysiotherapie én een (medisch) 

trainingscentrum in de 

Rotterdamse wijk Blijdorp.

Wilt u na het lezen van deze folder nog meer informatie? Op onze website 
www.fysicorotterdam.nl kunt u meer vinden over FYSICO en de verschillende 
behandelmethoden die mogelijk zijn.
U kunt ook telefonisch meer informatie vragen via 010 465 43 50. Onze 
medewerkers staan u graag te woord en geven alle informatie die u wenst.
afspraken maken voor een intakegesprek (en eerste training), uw eerste 
fysiotherapieconsult en vervolgafspraken (medisch fitnesstraining of 
behandelingen/oefentherapie) kan ook via onze website!

Fysico Fysiotherapie & trainingscentrum is centraal gelegen 
aan het Bentinckplein in Rotterdam Blijdorp. Het is goed te bereiken 
met het openbaar vervoer. Bus 33 en 44 stoppen vlak voor de deur. De 
metrohalte Blijdorp is vijf minuten lopen. Vanaf de rijksweg zijn we eveneens 
gemakkelijk bereikbaar. In de wijk rondom FYSICO is voldoende betaalde 
parkeergelegenheid. 

OpenIngStIjDen 
tRaInIngSCentRUm 
MA	 8.00	-	12.00	uur	/	16.00	-	21.30	uur

dI	 8.00	-	12.00	uur	/	16.00	-	21.30	uur

wo	 8.00	-	12.00	uur	/	16.00	-	21.30	uur

do	 8.00	-	12.00	uur	/	16.00	-	21.30	uur

vr	 8.00	-	12.00	uur	/	16.00	-	20.30	uur

zA	 8.30	-	13.00	uur

FYSIOtHeRapIe Op aFSpRaaK 
MA	t/M	vr	tussen	7.00	en	21.00	uur

010 465 43 50	óf	06 20 66 99 71 
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Fysico Fysiotherapie & trainingscentrum  

Voor informatie en inschrijvingen zijn wij telefonisch bereikbaar op 

010 465 43 50. Ook op onze website www.fysicorotterdam.nl kunt 

u meer informatie vinden en afspraken maken.

Fysiotherapie

Met een verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u een afspraak maken voor 

uw eerste consult. De fysiotherapeut is ook direct toegankelijk: een verwijzing 

is meestal niet noodzakelijk. Het eerste consult wordt dan voorafgegaan door 

een korte screening door uw fysiotherapeut. Voor kinderen onder de 18 jaar en 

patiënten met een chronische aandoening  (voorkomend op de landelijke lijst met 

chronische aandoeningen) geldt er wel een verwijsverplichting.

Controleer de dekking van uw aanvullende verzekering!

Consulten duren ongeveer 30 minuten en bestaan uit fysiotherapie (of manuele 

therapie/oedeemfysiotherapie), individuele revalidatie-training of een combinatie 

hiervan. 

trainingscentrum

Trainen onder begeleiding van fysiotherapeuten: onder andere (medisch) fitness, 

60+ fitness, voortzetting revalidatie-training en sportspecifiek trainen.

De groepstrainingen worden niet vergoed door uw zorgverzekering (raadpleeg uw 

verzekering of een deel van de kosten wél wordt vergoed).

U maakt een afspraak voor een intakegesprek. Na het intakegesprek, uitleg over uw 

trainingsplan en eventuele metingen van lichaamssamenstelling en conditie, start 

u met uw eerste training. Afhankelijk van uw behoefte en doelstellingen worden er 

evaluatiemomenten afgesproken. Uw begeleidend fysiotherapeut zal uw vragen 

beantwoorden, de training bijstellen en oefeningen corrigeren.
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tarieven trainingscentrum

Intakegesprek/inschrijfgeld    ¤ 23,00

1 keer per week
Maandabonnement    ¤ 41,00

Kwartaalabonnement     ¤ 113,00

Halfjaarabonnement     ¤ 212,00

60+kwartaalabonnement     ¤ 73,00

2 keer per week
Maandabonnement     ¤ 77,50

Kwartaalabonnement     ¤ 214,50

Halfjaarabonnment    ¤ 408,00

60+kwartaalabonnement    ¤ 135,00

onbeperkt
Maandabonnement   ¤ 107,00

Kwartaalabonnement   ¤ 307,00

Halfjaarabonnement   ¤ 580,00

60+kwartaalabonnement   ¤ 181,00

strippenkaarten
10 strippenkaart (6 maanden geldig)    ¤ 102,00

60+strippenkaart (10 x trainen)   ¤ 73,00

Jongeren tot 25 jaar: 20% korting (10 x trainen) ¤ 81,50

losse training    ¤ 15,50

OpeNINgsTIJDeN 
TrAININgsCeNTrUM 
MA 8.00 - 12.00 uur / 16.00 - 21.30 uur
dI 8.00 - 12.00 uur / 16.00 - 21.30 uur
wo 8.00 - 12.00 uur / 16.00 - 21.30 uur
do 8.00 - 12.00 uur / 16.00 - 21.30 uur
vr 8.00 - 12.00 uur / 16.00 - 20.30 uur
zA 8.30 - 13.00 uur

Fysico Fysiotherapie & trainingscentrum
Bentinckplein 12 & 14 • 3039 KL rotterdam

010 465 43 50 • 06 20 66 99 71 • www.fysicorotterdam.nl 

Regels betreffende vakantie:
•	 		Per	kalenderjaar	is	het	toegestaan	uw

abonnement	maximaal	zes	weken		

te	onderbreken.

•	 		Vakantieperioden	dienen	één	maand	

van	te	voren	aan	de	administratie		

doorgegeven	te	worden.

Januari	2011,	alle	voorgaande	prijslijsten	zijn	hierbij	vervallen.
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Fysico Fysiotherapie & 
trainingscentrum

De fysiotherapeuten van FYSICO zijn specialisten in het verbeteren van 
houding en bewegingsgewoonten, vanuit een medische hulpvraag of wanneer 
u onder goede begeleiding (opnieuw) wilt (leren) bewegen. In beide gevallen 
geloven wij in een actieve rol voor de cliënt.

In ons uitgebreide trainingscentrum kunt u zowel individueel als in een groep 
trainen, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Door het combineren van 
behandelingen met oefentherapie en medische fitnesstraining, sluiten we 
naadloos aan op de nieuwste inzichten binnen de fysiotherapie. 

Fysico Fysiotherapie

FYSICO Fysiotherapie verzorgt fysiotherapiebehandelingen 
met als doel: revalidatie en functieverbetering. De fysio
therapeuten van FYSICO zijn bewegingsspecialisten. 

In ons uitgebreide trainingscentrum helpen onze 
therapeuten u zélf beter bewegen. middels fysiotherapie
behandelingen, revalidatietraining, manuele therapie en 
oedeemfysiotherapie adviseren, behandelen en begeleiden 
wij u naar een zo goed mogelijk herstel.

Op onze website www.fysicorotterdam.nl kunt u meer 
informatie vinden over de verschillende therapieën die 
mogelijk zijn in FYSICO.

Fysico maakt voor iedere bezoeker een individueel 
trainingsplan en geeft intensieve begeleiding

Zowel in de herstelfase van uw klachten als daarna, in de preventieve 
fase, is intensieve begeleiding nodig. tevens maken wij graag een 
trainingsprogramma voor u dat is afgestemd op de sport die u beoefent  
of de actieve vakantie die u wilt voorbereiden.

Daarom stellen wij een individueel trainingsprogramma voor u samen, 
gericht op (zo mogelijk) herstel, het (opnieuw) leren gebruiken van bepaalde 
functies, het vergroten van de algehele belastbaarheid en het verbeteren 
van conditie, kracht en hart en longfunctie.

Of u nu sportspecifiek wilt bewegen of voor uw gezondheid: een positieve 
instelling vinden wij daarbij van groot belang. Daarom stelt FYSICO 
duidelijke doelen. Dat vergroot het enthousiasme en maakt bewegen niet 
alleen nuttig, maar ook leuk.

Vergoedingen Fysiotherapie
In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden welke aanvullende 
verzekering u hebt. Om uw verzekeringsrecht te controleren kunt 
u onder andere terecht op www.fysiotherapie.nl.
FYSICO FYSIOtHeRapIe heeft contracten afgesloten met alle 
zorgverzekeraars, zodat uw behandelingen rechtstreeks bij uw 
verzekering gedeclareerd worden.

Bewegen & gezonde voeding
Bent u door uw huisarts, specialist of tandarts doorverwezen naar 
een diëtist? FYSICO werkt samen met de diëtisten van DIetHeeK, die 
u graag adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het gebruik van de 
juiste voeding. DIetHeeK is gevestigd in het pand van FYSICO.  
meer informatie hierover kunt u vinden op www.dietheek.nl.

www.fysicorotterdam.nl
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2010/2011 > We ontwikkelde een belettering voor de gevel van de katolieke basisschool voor Dalton onderwijs 'de Globetrotter Toermalijn' in Rotterdam.  

Het werd een illustratieve ontdekkingsreis op basis van het gedicht 'de Wonderen' van Han G. Hoekstra. In samenwerking met en opdracht van Karla de Witte.

12 februari 2010

Misschien wel aan de trekvogels die trekken,Ingang  
om de hoek 
Hillestraat 7

Maar of dat waar is moet je zelf ontdekken. De wonderen zijn de wereld nog niet uit,

de wonderen zijn de wereld nog niet uit,

RAAM bReDe HIlleDIjk
bAsIsscHool

ingang om de hoek HIllestRAAt 7 Ingang 
om de hoek
Hillestraat 7

of aan de klimroos, of het f uitekruid,

of aan het vlie
gtuig, sneller dan ’t geluid,

 ontdek het maar en zoek op alle plekken,

de sterrenpracht, je hand, je eigen huid,
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit,

luister, en kijk! ontdek wat het beduidt:

 De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

aan de giraffen met hun lange nekken...

12 februari 2010

Misschien wel aan de trekvogels die trekken,Ingang  
om de hoek 
Hillestraat 7

Maar of dat waar is moet je zelf ontdekken. De wonderen zijn de wereld nog niet uit,

de wonderen zijn de wereld nog niet uit,

RAAM bReDe HIlleDIjk
bAsIsscHool

ingang om de hoek HIllestRAAt 7 Ingang 
om de hoek
Hillestraat 7

of aan de klimroos, of het f uitekruid,

of aan het vlie
gtuig, sneller dan ’t geluid,

 ontdek het maar en zoek op alle plekken,

de sterrenpracht, je hand, je eigen huid,
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit,

luister, en kijk! ontdek wat het beduidt:

 De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

aan de giraffen met hun lange nekken...
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2010 > Ontwerp voor de belettering voor de gevel van basisschool 'De Akkers' in Rotterdam. Een verdieping van de bestaande huisstijl.  

In opdracht van Karla de Witte.

2011 & 2012 > Ontwerp voor het onderzoeksdossier over De nieuwe lichting voor Studentalent. In opdracht van en samenwerking met 7Causes.

“Over talentmanagement 
en bijbanen”

“ik heb een
gezellige
bijbaan in de
horeca”

Erika via Studentalent

Voorwoord 

Inleiding

 De nieuwe lichting  

De arbeidsmarkt  

FARE challenge 

 F van FIND

Praktische tips

 A van AttRAct 
 
 Interview Harold Schuurman van De Lage Landen 

 R van REtAIN 

E van ENgAgE 

 Interview ties Helmich 

Nu? Manage talent!  

Bronnen & suggesties
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inhoud

inhoud 32

gENERAtIE Y 

(19751990)

Opgegroeid in een tijd 

met enorme overvloed en 

consumptie. Economische en 

politieke stabiliteit. Internet, 

mobiele telefoon en email zijn 

normaal. kernwoorden zijn 

alles kan en alles moet.

E
in

st
ei

n

gENERAtIE EINStEIN 

(19902005)

Nu nog op school en in de 

generatievormende periode. 

De wereld is kleiner dan 

ooit, ontstaan van de 24/7 

informatiemaatschappij. 

Volledig in staat vliegensvlug 

informatie te filteren. 

kernwoorden zijn altijd online 

en alles kunnen vinden.

Y

Een nieuwe generatie hoger opgeleiden die nu studeren of net hun eerste 

stappen op de arbeidsmarkt hebben gezet. Wij noemen hen De nieuwe 

lichting. 

De meest bekende benamingen voor onze nieuwe lichting zijn generatie Y  en 

generatie Einstein, mensen die ruwweg zijn geboren tussen 1975 en 2000. 

Er zijn verschillen tussen beide generaties, maar ook veel overeenkomsten 

die een gemeenschappelijke mentaliteit en dezelfde waardeoriëntaties 

laten zien. Dit komt doordat De nieuwe lichting in hun generatievormende 

periode dezelfde invloeden kent, namelijk economische welvaart en snelle en 

ingrijpende technologische ontwikkelingen.  

Jonge mensen zijn opgegroeid in een wereld vol zichtbare mogelijkheden; en 

al die mogelijkheden lijken eenvoudig bereikbaar te zijn. De hoge mate van 

welvaart staat De nieuwe lichting toe om de wereld te ontdekken. Het streven 

naar meer geld en spullen is minder belangrijk geworden, vooral omdat ze 

er simpelweg zijn. Als er voldoende welvaart is worden andere zaken, zoals 

persoonlijke groei en duurzaamheid, belangrijker. Zaken die op de hoogste 

trede van de piramide van Maslow staan. 

Authenticiteit en zelfontplooiing zijn twee belangrijke cultuurwaarden voor 

De nieuwe lichting. Jezelf zijn, doen waar je goed in bent en waar je je goed 

bij voelt. Zo is ook de stijl van opvoeden afgelopen jaren geweest. Met 

veel aandacht voor positieve kwaliteiten, stimuleren van zelfvertrouwen, 

denkend in mogelijkheden. kinderen werden en worden gestimuleerd om 

zichzelf zo veel mogelijk te ontplooien. Deze nadruk op authenticiteit en 

zelfontplooiing leidt ertoe dat De nieuwe lichting veel belang hecht aan ruimte 

om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze zijn leergierig, ze willen 

gestimuleerd worden, ze wil len zichzelf ontwikkelen en ze willen werken 

met impact. En impact heeft twee betekenissen: ten eerste het volledig en 

nuttig inzetten van hun talenten, en ten tweede het halen van voldoening uit 

inspanningen. Of dat nou in hun privéleven of in hun werk is, overal willen ze 

uitgedaagd worden om zichzelf verder te ontwikkelen en hun talenten sterker 

te maken. De nieuwe lichting is grenzeloos ambitieus. 

de nieuwe lichting

Studentalent - De nieuwe lichting 2012 - eDitie #110 de nieuwe lichting 11

	 Studentalent	vraagt	

	 De nieuwe lichting	naar:

-	De	arbeidsmarkt

-	Social	media

-	Het	Nieuwe	Werken	

-	Recruitmentsites

STUDENTALENT
De nieuwe lichting

Voorwoord

Het tweede onderzoeksdossier - 4

Wie is 

De nieuwe lichting? - 11

De nieuwe lichting  

als schaars goed?  - 17

De nieuwe lichting  

op Safari  - 21

De nieuwe lichting 

is sociaal  - 31

De nieuwe lichting 

op expeditie in vacatureland - 43

De nieuwe lichting  

en Het Nieuwe Werken - 57

Social Media ‘Slang’ - 64

inhoud
inclusief
4 interviews
#durftediscussiëren

Op zoek naar een bijbaan, op zoek naar die eerste “echte” baan. Bijbanen zijn 
voor De nieuwe lichting simpelweg nodig om in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien, maar liefst 94% van de studenten heeft een bijbaan. Naast praktisch is 
een bijbaan ook een goede manier om kennis te maken met de arbeidsmarkt, je Cv 
op te bouwen en te leren werken. voor bedrijven is het in onze ogen een uitgelezen 
kans om zich te profileren onder het schaarse talent van de toekomst. 

voor het tweede jaar is sfeer en leuke collega’s gekozen als de belangrijkste factor 
in de keuze voor een eerste baan. Dit sluit naadloos aan bij de visie van De nieuwe 
lichting op werk. Werk is niet alleen iets dat gewoon moet, het moet ook plezierig 
zijn. Het plaatsen van filmpjes over het bedrijf of foto’s van medewerkers op de site 
blijkt geen goede manier te zijn om De nieuwe lichting te overtuigen van sfeer en 
leuke collega’s. Slechts een hele kleine groep vindt filmpjes en foto’s interessant! 

De nieuwe lichting heeft een bijbaan, loopt stage en gaat op zoek naar die eerste, 
echte baan. Op allerlei manieren nemen zij deel aan de arbeidsmarkt en hoe zij dat 
doen en wat zij daarbij ervaren geeft ons belangrijke inzichten. Immers, het bouwen 
aan een aantrekkelijk werkgeversimago wordt al gevormd ver voor het afstuderen! 

Aan de respondenten die in 2010 actief gezocht hebben naar een bijbaan, stage 
of baan (88%) hebben wij vragen gesteld over hun expeditie in vacatureland. Hoe 
oriënteert De nieuwe lichting zich op de arbeidsmarkt? Wat spreekt hen aan in 
een baan? Wat verwachten zij in een baan? Nieuw dit jaar is onderzoek naar de 
recruitmentsites van bedrijven en de wensen van De nieuwe lichting om online 
contact te kunnen leggen met bedrijven. Chat? Skype? Of gewoon ouderwets 
mailen en bellen? 

De bijbaan 
Als De nieuwe lichting een bijbaan zoekt om snel geld te verdienen dan raadplegen 
zij als eerste een uitzendbureau (27%), daarna zijn online vacaturebanken (21%) en 
google (16%) favoriet. Inzet van het persoonlijke netwerk van familie en vrienden 
komt pas op de vierde plaats.

BlIJKBAAr IS DE OvErtUIgINg vAN De nieuwe lichting DAt HEt gEBrUIK vAN 

HEt pErSOONlIJKE NEtWErK MEEr tIJD KOSt DAN ZElF AAN DE SlAg gAAN. 

verrassend zijn de tegenpolen print media en online media. Beiden zijn het minst 
populair bij de zoektocht, slechts 2% kiest voor deze kanalen.

de nieuwe lichting op expeditie

Je wilt een nieuwe bijbaan om snel geld te verdienen. 
Wat doe je als eerste om deze te vinden?
(elke respondent kon meerdere antwoorden kiezen)

16% 15% 15% 2%

27% 21% 2% 2%

Ik gebruik Google
Ik ga naar websites van organisaties die ik leuk vind
Ik bel mijn persoonlijke netwerk
Ik gebruik mijn online netwerk
Ik ga naar een uitzendbureau
Ik ga naar online vacaturebanken
Ik zoek in advertenties van bladen en kranten
Anders

Studentalent De nieuwe lichting 201144 De nieuwe lichting op expeditie in vacatureland 45
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Welkom bij Van Santen netwerk 1dé brug tussen opdrachtgevers en uitvoerenden

Welkom bij Van Santen netwerk
de brug tussen opdrachtgevers en uitvoerenden

2

Wie zijn wij?

Pero diam, quat, sum quismol ortisi euguero eugait velisl dolor 
ing eu feu feugue feugiamcommy nonum nim vullan ex eriliquis 
adionsed endre velenis aliscil issisi. Eniam iustrud duis autpat 
praestrud te dio odit dit nullan eugait iriureet, con utat. Ut ul-
putatio eratie commy niate et, verat Eniam iustrud duis autpat.  
<50 woorden>

HelgaCHristian Melissa

Pero diam, quat, sum quismol ortisi euguero eugait 
velisl dolor ing eu feu feugue feugiamcommy nonum 
nim vullan ex eriliquis adionsed endre velenis aliscil 
issisi.

Eniam iustrud duis autpat praestrud te 
Dio odit dit nullan eugait iriureet, con utat. Ut 
ulputatio eratie commy niate et, verat. Ommy nonum 
zzrit, consed enit, conullaor accumsan ulla augue en-
drem at luptat vullutp atisismolor iriureetue diamet, 
sequis alisl ulla con et irillaorper ilit lut ut in eriuscin 
hent nibh eumsandre dolor in ulla feugue dolor 
ipsuscip ex esed tis nullum iriurerosto od delit eu 
faccummod dolor sed dolor sim in velit incinisit ver 
sustrud tissi ut ulputatio enzo. sequis alisl ulla con et 
irillaorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh eumsandre 
dolor in ulla feugue dolor ipsuscip ex esed tis nullum 
iriurerosto od delit eu faccummod dolor sed dolor sim 
in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio enzo dio 
odit dit nullan. 
Pero diam, quat, sum quismol ortisi euguero eugait 
velisl dolor ing eu feu feugue feugiamcommy nonum 
nim vullan ex eriliquis adionsed endre velenis aliscil 
issisi.
Eniam iustrud duis autpat praestrud te dio odit dit 

nullan eugait iriureet, con utat. Ut ulputatio eratie 
commy niate et, verat. Ommy nonum zzrit, consed 
enit, conullaor accumsan ulla augue endrem at lup-
tat vullutp atisismolor iriureetue diamet, sequis alisl 
ulla con et irillaorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh 
eumsandre dolor in ulla feugue dolor.
tissi ut ulputatio enzo. sequis alisl ulla con et iril-
laorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh eumsandre 
dolor in ulla feugue dolor ipsuscip ex esed tis nullum 
iriurerosto od delit eu faccummod dolor sed dolor sim 
in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio enzo dio 
odit dit nullan.  

Ipsuscip ex esed tis nullum 
Iriurerosto od delit eu faccummod dolor sed dolor 
sim in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio 
enzo. sequis alisl ulla con et irillaorper ilit lut ut in 
eriuscin hent nibh eumsandre dolor in ulla feugue 
dolor ipsuscip ex esed tis nullum iriurerosto od delit 
eu faccummod dolor sed dolor sim in velit incinisit 
ver sustrud tissi ut ulputatio enzo dio odit dit nullan. 
<350 woorden>

4

Visie
Pero diam, quat, sum quismol ortisi euguero eugait 
velisl dolor ing eu feu feugue feugiamcommy nonum 
nim vullan ex eriliquis adionsed endre velenis aliscil 
issisi.

Eniam iustrud duis autpat praestrud te dio odit dit 
nullan eugait iriureet, con utat. Ut ulputatio eratie 
commy niate et, verat. Ommy nonum zzrit, consed 
enit, conullaor accumsan ulla augue endrem at luptat 
vullutp atisismolor iriureetue diamet, sequis alisl ulla 
con et irillaorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh eum-
sandre dolor in ulla feugue dolor ipsuscip ex esed tis 
nullum iriurerosto od delit eu faccummod dolor sed 
dolor sim in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio 
enzo. sequis alisl ulla con et irillaorper ilit lut ut in 
eriuscin hent nibh eumsandre dolor in ulla feugue 
dolor ipsuscip ex esed tis nullum iriurerosto od delit 
eu faccummod dolor sed dolor sim in velit incinisit 
ver sustrud tissi ut ulputatio enzo dio odit dit nullan. 
<150 woorden>

Missie
Pero diam, quat, sum quismol ortisi euguero eugait 
velisl dolor ing eu feu feugue feugiamcommy nonum 
nim vullan ex eriliquis adionsed endre velenis aliscil 
issisi. Eniam iustrud duis autpat praestrud te dio odit 
dit nullan eugait iriureet, con utat. Ut ulputatio eratie 
commy niate et, verat. Ommy nonum zzrit, consed 
enit, conullaor accumsan ulla augue endrem at luptat 
vullutp atisismolor iriureetue diamet, sequis alisl ulla 
con et irillaorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh eum-
sandre dolor in ulla feugue dolor ipsuscip ex esed tis 
nullum iriurerosto od delit eu faccummod dolor sed 
dolor sim in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio 
enzo. sequis alisl ulla con et irillaorper ilit lut ut in 
eriuscin hent nibh eumsandre dolor in ulla feugue 
dolor ipsuscip ex esed tis nullum iriurerosto od delit 
eu faccummod dolor sed dolor sim in velit incinisit 
ver sustrud tissi ut ulputatio enzo dio odit dit nullan. 
<150 woorden>

Wat doen wij?

Pero diam, quat, sum quismol ortisi euguero eugait velisl dolor ing 
eu feu feugue feugiamcommy nonum nim vullan ex eriliquis adion-
sed endre velenis aliscil issisi. Eniam iustrud duis autpat praestrud 
te dio odit dit nullan eugait iriureet, con utat. Ut ulputatio eratie 
commy niate et, verat Eniam iustrud duis autpat.  <50 woorden>

5

Propsitie
Pero diam, quat, sum quismol ortisi euguero eugait velisl dolor ing eu feu feugue 
feugiamcommy nonum nim vullan ex eriliquis adionsed endre velenis aliscil issisi.
Eniam iustrud duis autpat praestrud te dio odit dit nullan eugait iriureet, con 
utat. Ut ulputatio eratie commy niate et, verat. Ommy nonum zzrit, consed enit, 
conullaor accumsan ulla augue endrem at luptat vullutp atisismolor iriureetue 
diamet, sequis alisl ulla con et irillaorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh eum-
sandre dolor in ulla feugue dolor ipsuscip ex esed tis nullum iriurerosto od delit eu 
faccummod dolor sed dolor sim in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio enzo. 
sequis alisl ulla con et irillaorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh eumsandre dolor 
in ulla feugue dolor ipsuscip ex esed tis nullum iriurerosto od delit eu faccummod 
dolor sed dolor sim in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio enzo dio odit dit 
nullan. <150 woorden>

Inhoudelijke Expertise
Pero diam, quat, sum quismol ortisi euguero eugait velisl dolor ing eu feu feugue 
feugiamcommy nonum nim vullan ex eriliquis adionsed endre velenis aliscil issisi.
Eniam iustrud duis autpat praestrud te dio odit dit nullan eugait iriureet, con 
utat. Ut ulputatio eratie commy niate et, verat. Ommy nonum zzrit, consed enit, 
conullaor accumsan ulla augue endrem at luptat vullutp atisismolor iriureetue 
diamet, sequis alisl ulla con et irillaorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh eum-
sandre dolor in ulla feugue dolor ipsuscip ex esed tis nullum iriurerosto od delit eu 
faccummod dolor sed dolor sim in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio enzo. 
sequis alisl ulla con et irillaorper ilit lut ut in eriuscin hent nibh eumsandre dolor 
in ulla feugue dolor ipsuscip ex esed tis nullum iriurerosto od delit eu faccummod 
dolor sed dolor sim in velit incinisit ver sustrud tissi ut ulputatio enzo dio odit dit 
nullan. <150 woorden>

“Eniam iustrud duis 
autpat praestrud te dio 

odit dit nullan eugait 
iriureet?”Nostrud magna 

faciliquam zzrit vulput-
pat adipis nis aut ad 

te tem vel dolobor am 
deliquisit vulla atueriure 

venibh eugiam”

Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf 
kinderen slachtoffer is van enige vorm van 
kindermishandeling. Gemiddeld overlijdt 
iedere week een kind aan de gevolgen van 
kindermishandeling. 
Hier kan en moet wat aan gebeuren!

kunnen, durven en 
Willen zien!!!

Kijk voor meer informatie over  

stichting samen sterk tegen kindermishandeling op

www.stichtingsstk.nl
info@stichtingsstk.nl
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ELEKTROTECHNIEK
Nieuwbouw, renovatie,

onderhoud en storingen bij
particulieren en bedrijf

 Jade 200
 Dordrecht

 Tel : 078 - 614 75 30
 Fax: 078 - 614 75 29

 www.ronic-elektrotechniek.nl
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vouwlijn: 
197 mm
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Waar staan We voor?
Stichting Samen Sterk Tegen Kindermishan
deling richt zich op de vroegsignalering van 
kindermishandeling. Het doel hiervan is om 
professionals en vrijwilligers te laten zien 
dat kunnen, durven en willen signaleren van 
het grootste belang zijn om kinderen die 
mishandeld worden een kans te bieden op  
een betere toekomst.

Wat Willen We bereiken? 
Sportorganisaties in staat stellen kinder
mishandeling vroegtijdig te signaleren. 
Medewerkers van deze organisaties 
trainen in het herkennen van signalen van 
kindermishandeling en informeren over de 
vervolgstappen. Hiermee wil de stichting 
actief bijdragen aan het terugdringen van 
kindermishandeling. 

Hoe gaan We te Werk?
Trainers, coaches en andere begeleiders 
hebben een bepaalde band met de 
kinderen waarmee zij werken. Zij zijn de 
aan gewezen personen om gevallen van 
kindermishandeling te signaleren.
Een training en workshop in het vroeg
signaleren van kinder mishandeling is  
voor deze mensen daarom onmisbaar.  
De stichting verzorgt deze training en 
workshop om professionals en vrijwilligers 
om te leren gaan met het protocol voor 
vroegsignalering van kindermishandeling.

Wat bieden We aan?
Workshop
In de workshop ligt de nadruk op basis
kennis over kindermishandeling en een 
eerste aanzet tot signalering hiervan. 
De workshop is bestemd voor trainers, 
coaches, zwemonderwijzers en andere 
begeleiders. 
onderwerpen
>  Wat is kindermishandeling?
>  Hoe vaak komt het voor?
>  Signalenlijst kindermishandeling.
>  Wat te doen met een vermoeden.
Duur workshop één dag deel.

Training
De training is een verdieping op de work
shop. In de training wordt het te doorlopen 
traject na en tijdens een signalering 
behandeld. De training is bestemd voor 
leidinggevenden binnen de organisaties.  
Extra onderwerpen
>  Beoordelen en onderbouwen vermoedens.
>  Melding AMK (Algemeen Meldpunt 

Kindermishandeling).
>  Evalueren binnen organisatie.
Duur training één dag
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Kindermishandeling

vouwlijn: 
100 mm
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200 mm
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Deze krant is een uitgave van BOOR en wordt verspreid onder 

alle leerlingen van groep 7 en 8 van de openbare basisscholen in 
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aan alle leerlinGen van 
Groep 7 en 8  
en hun ouders/verzorGers!

Beste leerlingen,
Op dit moment zitten jullie in groep 7 of 8 en 
zijn jullie meestal één van de oudste en grootste 
leerlingen van de school. In deze groepen start 
de oriëntatie op een nieuwe school. Deze nieuwe 
school moet natuurlijk net zo fijn zijn als je huidige 
school. Daarnaast moet de school goed bij je 
passen. Ook is het belangrijk dat je goed inschat, 
met behulp van je huidige juf of meester en de 
eindtoets, welk niveau in het voortgezet onderwijs 
het beste bij je past. 

Zo’n keuze voor een nieuwe school is nog niet 
zo eenvoudig. Misschien ken je wel vrienden of 
vriendinnen die al in het voortgezet onderwijs 
op school zitten en heb je al gehoord wat er wel 
en niet leuk is aan die school. Maar ja, is dat vol
doen de informatie om een goede keuze te kunnen 
maken? Vanuit het openbaar onderwijs in  
Rotter dam hebben we daarom deze krant gemaakt 
om jou, samen met je ouders, te helpen bij deze 
keuze. Er zijn in Rotterdam zeven openbare scholen 
voor voortgezet onderwijs (en zo’n 70 basis
scholen!). Deze scholen hebben allemaal een 
verschillend aanbod en je kan op deze scholen 
dan ook terecht voor alle denkbare schooltypen. 
In deze krant staan alle scholen op een rijtje. Ze 
presenteren zichzelf en nodigen je van harte uit 
om samen met je ouders, eens een kijkje te komen 
nemen.

Voor specifieke informatie over het openbaar 
onderwijs in Rotterdam verwijs ik je graag naar 
www.stichtingboor.nl. Bij het openbaar onderwijs 
kun je verzekerd zijn van een hoge kwaliteit en een 
school die bij je past.

Ik wens je veel succes bij het kiezen van een 
nieuwe school!

Wim Blok, 
Voorzitter van het College van Bestuur van BOOR

KRANT
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informatiedaGen 2009/2010

informatiedaGen
De zeven openbare scholen voor voortgezet onderwijs houden verschillende informatiedagen.  
Zet onderstaande data vast in je agenda!
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  Einstein lyceum 

locatie Middenbaan-Zuid | MiddenbaanZuid 71/73 | Hoogvliet

>  17 november 2009 / 19.30  21.30 uur / Informatieavond
>   6 februari 2010 / 10.00  13.00 uur / Open dag
locatie Albrandswaard | Zwaardijk 13 | Poortugaal

>  23 november 2009 / 19.30  21.30 uur / Informatieavond
>   6 februari 2010 / 10.00  13.00 uur / Open dag 

 Erasmiaans Gymnasium | Wytemaweg 25 | Centrum

>  13 januari 2010 / 20.00 uur /  
Voorlichtingsavond voor ouders 

>  6 februari 2010 / 09.00  13.00 uur / Open dag 

 libanon lyceum
locatie Mecklenburglaan | Mecklenburglaan 49 | Kralingen

> 18 november 2009 / 19.30 uur /  
 Informatieavond Wereldklas voor ouders en leerlingen
>  6 januari 2010 / Open lessen
>  7 januari 2010 / Open lessen
>  14 januari 2010 / 19.30 uur /  

Algemene informatieavond voor ouders 
>  25 januari 2010 / 19.30 uur /  

Informatieavond Wereldklas voor ouders en leerlingen
>  5 februari 2010 / 19.00  21.00 uur / Open dag
>  6 februari 2010 / 10.00  12.00 uur / Open dag
>  18 februari 2010 / 19.30 uur /  

Informatieavond Wereldklas voor ouders en leerlingen

 nieuw Zuid  
nieuw Zuid Putsebocht | Putsebocht 21 | Feijenoord

>  16 november 2009 / 19.00  21.30 uur / Open huis
>  25 januari 2010 / 19.00  21.30 uur / Open huis
nieuw Zuid olympiaweg | Olympiaweg 395 | IJsselmonde 

>  Bel voor een afspraak!
nieuw Zuid Hugo de Groot | Nachtegaalplein 53 | Charlois

>  19 november 2009 / 19.00  21.30 uur / Open huis
>  28 januari 2010 / 19.00  21.30 uur / Open huis  

 Praktijkschool Rotterdam noord | Hoornweg 45 | Overschie

>  17 februari 2010 / 13.30  15.30 / Open dag
> 24 februari 2010 / 13.30  15.30 / Open dag

 Thorbecke Voortgezet onderwijs 
 locatie Prinsenlaan | Prinsenlaan 82 | Prins Alexander

>  11 januari 2010 / 19.30  21.00 uur /  
Informatieavond Highschool Sport

>  18 januari 2010 / 19.30  22.00 uur /  
Informatieavond voor ouders

>  25 januari 2010 / 19.30  21.00 uur /  
Informatieavond Highschool Voetbal

>  5 februari 2010 / 16.00  21.00 uur / Open avond
locatie Tattistraat | Tattistraat 13 | Prins Alexander

>  11 januari 2010 / 19.30  21.00 / Informatieavond  
Highschool Sport

>  18 januari 2010 / 19.30  22.00 / Informatieavond
>  25 januari 2010 / 19.30  21.00 / Informatieavond  

Highschool Voetbal
>  5 februari 2010 / 16.00  21.00 / Open avond

 locatie nieuwerkerk a/d IJssel | Kamerlingh Onnesstraat 4 |  

Nieuwerkerk a/d IJssel

>  7 december 2009 / 19.30  21.30 uur /  
Informatieavond voor ouders

>  13 januari 2010 / 8.30  10.15 uur /  
Open lesmorgen voor sport

>  14 januari 2010 / 8.30  10.15 uur /  
Open lesmorgen voor talent, dans & toneel

>  5 februari 2010 /16.00  21.00 uur / Open avond
nevenvestiging Zorg | Hoofdweg 488 | Prins Alexander

>  27 februari 2010 /  
Open lesmiddag voor zorgleerlingen en begeleiders

 Wolfert van Borselen
Wolfert College | Schiekade 34 | Noord

>  14 januari 2010 / 19.30  21.30 uur /  
Informatieavond ouders en leerlingen

> 20 januari 2010 / 13.00  16.00 uur / Proefstuderen
>  26 januari 2010 / 19.30  21.30 uur /  

Informatieavond ouders en leerlingen
>  12 februari 2010 / 19.00  21.30 uur / Open dag
>  13 februari 2010 / 10.30  13.00 uur / Open dag
>  17 februari 2010 / 13.00  16.00 uur / Proefstuderen
Wolfert Tweetalig | Bentincklaan 280 | Blijdorp

>  12 januari 2010 / 19.30  21.00 uur /  
Informatieavond ouders en leerlingen

>  20 januari 2010 / 13.30  16.30 uur /  
Proefstuderen voor leerlingen

>  28 januari 2010 / 19.30  21.00 uur /  
Informatieavond ouders en leerlingen

>  10 februari 2010 / 13.3016.30 uur /  
Proefstuderen voor leerlingen

>  12 februari 2010 / 18.30  21.30 / Open dag
> 13 februari 2010 / 10.30  13.00 / Open dag
Wolfert Dalton | Argonautenweg 55 | Hillegersberg

>  1 december 2009 / 19.30  21.30 uur /  
Informatieavond ouders en leerlingen

>  27 januari 2010 / 19.30  21.30 uur /  
Informatieavond ouders en leerlingen

>  10 februari 2010 / 13.45 uur / Open lesmiddag
>  17 februari 2010 / vanaf 19.00 uur / Open avond
Wolfert lyceum | Boterdorpseweg 21 | Bergschenhoek

>  26 januari 2010 / 19.00  21.30 uur /  
Informatieavond ouders en leerlingen

>  11 februari 2010 / 19.00  21.30 uur / Open huis
>  17 februari 2010 / 14.00  16.00 uur / Open lesmiddag
Wolfert PRo | Boterdorpseweg 19 | Bergschenhoek

>  8 december 2009 / 19.30  21.30 uur /  
Voorlichtingsavond ouders en leerlingen

>  22 januari 2010 / 19.30  21.30 uur /  
Voorlichtingsavond ouders en leerlingen

>  25 januari 2010 / 19.00  21.00 uur / Open dag
>  3 februari 2010 / 13.30  15.30 uur / Open lesmiddag
>  5 februari 2010 / 19.00  21.00 uur / Open dag
>  6 februari 2010 / 10.00  14.00 uur / Open dag
>  10 februari 2010 / 13.30  15.30 uur / Open lesmiddag
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a > locatie Middenbaan-Zuid

gymnasium, atheneum, havo, vmbo-tl plus

MiddenbaanZuid 71/73, Hoogvliet

b > locatie Albrandswaard

gymnasium, atheneum, havo, vmbo-tl plus

Zwaardijk 13, Poortugaal

Kijk voor meer informatie op 

www.einsteinlyceum.nl

Vraag een brochure aan via 

info@einsteinlyceum.nl

of bel naar 010  295 72 12 

Einstein lyceum

de speerpunten van het einstein lyceum zijn:
>  een kleine school met een goede zorg voor de leerling;

>  het leerproces van de leerling staat centraal, niet het schoolsysteem.  

Er bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau;

>  ouders zijn actief betrokken bij het onderwijsproces en worden uitgeno

digd voor feedbackavonden om mee te denken in de schoolontwikkeling;

>  leerlingen doen mee aan internationaliseringprojecten;

>  mogelijkheden tot het behalen van Cambridge Certificates en Anglia 

certifcaten bij Engels  en certificaten van het Goethe Institut bij Duits;

>  er zijn sportklassen, plusklassen voor vmbotl en klassen voor tweetalig 

onderwijs;

>  in de Gymnasiumklassen wordt Grieks en Latijn gegeven;

>  de vakken levensbeschouwing (op humanistische basis) en wetenschaps

oriëntatie worden gegeven.

Gymnasium, atheneum, havo, vmbo-tl plus

het einstein leren
Het Einstein Lyceum is een openbare scholengemeenschap met een sport

profiel en is aangesloten bij de Montessori Vereniging voor Voortgezet 

Onderwijs. De hoofdvestiging staat in Hoogvliet. In Poortugaal, gemeente 

Albrandswaard, staat een nevenvestiging. Het Einstein Lyceum is een school 

met een vooruitstrevend, gedegen karakter. Leerlingen weten waar ze aan 

toe zijn. Het onderwijsconcept, het “Einstein Leren”, speelt daarin een 

belangrijke rol. De school is er van overtuigd dat leerlingen gedegen en 

modern onderwijs moeten krijgen in een vorm die aansluit bij hun moge

lijkheden en capaciteiten. Boven alles is het Einstein Lyceum een leuke 

kleine, maar ook strenge school waar leerlingen veel leren. 

het einstein leercentrum
Leerlingen kunnen op het Einstein Lyceum tweetalig onderwijs volgen. In 

2009 werd door het Europees Platform de officiële TTO Junior Status ver

leend! Er is een eigen cultureel programma en er zijn reizen naar Engeland. 

Met een school in Duitsland en een school in Engeland worden speciale  

contacten onderhouden. Binnen het vwo kunnen leerlingen klassieke talen 

volgen. Daarmee hebben zij de mogelijkheid een Gymnasium diploma te 

halen. De leerlingen in de sportklassen krijgen extra gymlessen en sport

clinics. Er zijn afspraken gemaakt met sportinstellingen in de omgeving. 

Het met drie onderwijsprijzen gewaardeerde “Einstein Leren”, één in 2004 

en twee in 2006, wordt toegepast in alle leerjaren. In 2007 en 2009 won de 

school een prijs voor wetenschapsoriëntatie. In 2007  werd de school toe

gelaten tot de Montessori Vereniging. In alle leerjaren volgen de leerlingen 

een leertraject op maat. Elke leeftijdsgroep heeft een eigen leercentrum.

De leerlingen kunnen daar in hun eigen tempo werken. Als een leerling wat 

sneller kan, is dat geen probleem. Op deze manier stemt het onderwijs goed 

af op de capaciteiten van de leerlingen en kan er bijvoorbeeld makkelijk 

rekening worden gehouden met topsporters die veel aan wedstrijden  

moeten meedoen. Het onderbouwgebouw heeft een eigen Open Leer

centrum. Leerlingen kunnen dagelijks zelfstandig, maar begeleid, gebruik 

maken van internet.

Voor een kleine gezellige school, met veel aandacht voor het individu, kiest 

u voor het Einstein Lyceum. 

Einstein lyceum 
Locatie MiddenbaanZuid | MiddenbaanZuid 71/73 | 
Hoogvliet
>  17 november 2009 / 19.30  21.30 uur /  

Informatieavond
>   6 februari 2010 / 10.00  13.00 uur / Open dag

Locatie Albrandswaard | Zwaardijk 13 | Poortugaal
>  23 november 2009 / 19.30  21.30 uur /  

Informatieavond
>   6 februari 2010 / 10.00  13.00 uur / Open dag
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Erasmiaans Gymnasium

Wytemaweg 25, Centrum

Kijk voor meer informatie op 

www.erasmiaans.nl

Vraag een brochure aan via 

info@erasmiaans.nl

of bel naar 010  436 00 45 

Erasmiaans Gymnasium

Gymnasium

Culturele bagage

Op het Erasmiaans wordt veel tijd en aandacht besteed aan de zogenaamde 

culturele vorming. In de vakken Latijn en Grieks word je meegevoerd naar 

de klassieke oudheid, maar daarnaast zijn er vele vakken en activiteiten 

waarin cultuur in brede zin centraal staat: filosofie, architectuur, literatuur, 

film en toneel, poëzie, museum en theaterbezoek, geschiedenis, talen, de 

kunstvakken. Je gaat de bronnen van onze beschaving ook echt bezoeken en 

bestuderen tijdens studiereizen naar Trier (in de derde klas) en naar Rome 

en Griekenland (in de vijfde klas). Een brede culturele basis heeft als grote 

voordeel dat je de wereld van nu nog beter leert begrijpen!

Erasmiaan worden

Om tot onze school te worden toegelaten moet je goed kunnen leren.  

Dat spreekt voor zich. Maar je moet ook gemotiveerd zijn om samen met  

anderen je sociale en emotionele vaardigheden te willen ontwikkelen.  

Hoe dat kan? De eerste stap is een kennismaking met het Erasmiaans 

Gymnasium op onze website: www.erasmiaans.nl. Of kom langs op onze 

Open Dag. Dan zie je met eigen ogen hoe leuk het is op het Erasmiaans 

Gymnasium.

Onze school is een bruisende school waar je jezelf kunt zijn. Waar je samen 

met andere kinderen mee kunt doen aan allerlei leuke, leerzame en interes

sante activiteiten. Die je overigens dikwijls zelf mee kan helpen organiseren. 

Dat geeft je veel vertrouwen in eigen kunnen. Kortom, het zorgt er mede 

voor dat je op het Erasmiaans goed in je vel zit.

Je wordt niet zomaar Erasmiaan!

Het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam bestaat al 681 jaar. Wie zijn 

naamgever was, weten we allemaal: de beroemde humanist Desiderius  

Erasmus. Wat we óók weten, is dat de kinderen op dit categoriaal gym

nasium slimme meisjes en jongens zijn. Toch is alleen een gezonde dosis 

intelligentie niet voldoende. Je moet op het Erasmiaans ook op z’n Rotter

dams hard werken. Maar daar krijg je wel wat voor terug.

Gymnasiumopleiding

Het Gymnasium is de naam van de school waar je een vooropleiding krijgt 

op het wetenschappelijk onderwijs; hierbij horen alle vakken waarin je 

allemaal vwoexamen kan doen, zoals talen, exacte vakken, geschiedenis, 

aardrijkskunde, economie en kunstvakken. Typisch voor het Gymnasium is 

nu dat je vanaf de eerste klas al les krijgt in Latijn en Grieks en in tenminste 

één van deze vakken eindexamen doet. Met een Gymnasiumdiploma op zak 

weet iedereen in Nederland dat jij geen genoegen neemt met het “gewone” 

pakket, maar zes jaar lang in extra vakken en vorming hebt geïnvesteerd.

Erasmiaans Gymnasium 
Erasmiaans Gymnasium | Wytemaweg 25 | Centrum
>  13 januari 2010 / 20.00 uur /  

Voorlichtingsavond voor ouders 
>  6 februari 2010 / 09.00  13.00 uur / Open dag
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2009 > Presentatie brochure voor Van Santen netwerk. In opdracht van Oebelicious.

2009 > Folder voor de Stichting Samen Sterk Tegen Kindermishandeling.

2010 > Keuzekrant voor Stichtimg Boor. In opdracht van en samenwerking met Karla de Witte.
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