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Een leerlijn ‘Professionalisering’... Op de universiteit? 
Inderdaad.
Want zoals een van de studenten opmerkte: ‘je kan niet alles 
uit een boekje halen’. 

Mariska Kleemans, Associate Professor bij Communicatie-
wetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, nam 
het initiatief tot het ontwikkelen van een innovatief pro-
gramma. Samen met een team van experts van verschillende 
disciplines werd er een jaar intensief gewerkt aan een geheel 
nieuwe didactische leerlijn binnen de opleiding, onder de noe-
mer Professionalisering.  

Ruim twee jaar geleden ontving Communicatiewetenschap 
(CW) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen het heu-
gelijke nieuws: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap gaf te kennen dat hun aanvraag binnen de ronde 
Comenius Senior Fellows 2018 werd gehonoreerd. En hoe. 
Van de in totaal 76 gegadigden kwam de aanvraag Adaptief 
en autonoom: hoe de student van vandaag zich kan ontwikkelen 
tot de communicatieprofessional van de toekomst uit de bus als 
‘zeer goed’. Uit onder andere de ‘concrete en doordachte visie 
op onderwijs en de wijze waarop die in de onderwijspraktijk 
toegepast moet worden’ sprak vertrouwen.   

De gedegen voorbereidingen hadden hun vruchten afge- 
worpen, de verwachtingen waren hooggespannen. Hoogste 
tijd om diezelfde visie door te vertalen naar de onderwijs- 
praktijk. Er werd een kernteam samengesteld bestaande uit 
docenten, experts en studenten, die in gezamenlijkheid het 
programma vormgaven, implementeerden en uitvoerden. 
En dat ging niet over één nacht ijs. Van de nodige leerdoelen 
tot profielen, expedities, innovaties, autonomie, adaptiviteit, 
regie, coaching, intrinsieke motivatie, impact en nog veel 
meer gevreesde, geroemde en/of doodgeknuffelde kracht-
termen passeerden de revue. Maar stuk voor stuk kregen ze 
een waardevolle betekenis binnen de context van de leerlijn 
Professionalisering. 

De leerlijn Professionalisering: sinds studiejaar 2019/2020 een 
verplichte toevoeging aan het curriculum van Communicatie-
wetenschap, wat loopt vanaf het eerste bachelorjaar tot en 
met de master. In de bachelor besteden studenten ieder jaar 
5EC aan deze leerlijn (in totaal dus 15EC); in de master is 
dit 2EC. De cursus heeft, in tegenstelling tot andere vakken, 
ieder leerjaar een looptijd van een heel studiejaar. Middels 
het identificeren van doelen gericht op de eigen persoon-
lijk-professionele ontwikkeling, activiteiten (onder de noemer 
‘expeditie’) te ondernemen die hieraan bijdragen, workshops 
te volgen plus een onmisbaar coachingstraject (bestaande 
uit individuele en groepsgesprekken), ontwikkelen de studen-
ten een persoonlijk-professioneel profiel waarin hun eigen 
visie, waarden, drijfveren, kwaliteiten en ambities naar voren 
komen. Die vervolgens kunnen worden toegepast in het 
leven dat onvermijdelijk volgt na het behalen van dat soms 
zuurverdiende, maar vooral felbegeerde papiertje. 

Oftewel studenten wordt de mogelijkheid geboden om te ont-
dekken: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Een proces wat wel-
licht logisch lijkt, maar de praktijk wijst uit dat er daar anno 
nu nog veel winst valt te behalen. 

Voor de Communicatiewetenschap studenten en docenten 
is deze materie inmiddels gesneden koek, voor anderen verre 
van. In deze publicatie nodigen we zowel geoefende lezers 
als nieuwe geïnteresseerden uit om mee op reis te gaan, 
voor een blik achter de schermen vanuit het perspectief van 
betrokkenen in diverse stadia en op allerlei lagen, gebaseerd 
op persoonlijke ervaringen. Verwacht geen uitputtende chro-
nologische rapportage of een wetenschappelijk onderzoek, 
maar een verzameling van persoonlijke ervaringen, anekdo-
tes, succesverhalen, uitdagingen en teleurstellingen, zonder 
blad voor de mond. Van het prille begin, het heden, tot een 
hoopvolle blik op de toekomst. 
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Leerlijn
Professionalisering
In een wereld waar media overal 
en altijd aanwezig zijn, is er een 
groeiende behoefte aan academisch 
geschoolde communicatieprofessi-
onals. De dynamische en complexe 
mediaomgeving vraagt om media-
wijze, eigenzinnige en flexibele 
denkers en doeners. 

De Radboud Universiteit in 
Nijmegen leidt studenten 
Communicatiewetenschap op tot 
adaptieve en autonome communica-
tieprofessionals met een flinke dosis 
expertise, ervaring en contacten 
in het werkveld. Om studenten de 
brede, tijdloze academische basis 
van kennis en vaardigheden mee 
te geven die zij nodig hebben als 
wetenschappelijk geschoolde com-
municatieprofessional, wordt in 
de bachelor- en masteropleiding 
Communicatiewetenschap een 
inhoudelijke en een methodische 
leerlijn aangeboden. In aanvul-
ling daarop is de nieuwe leerlijn 
Professionalisering bedoeld om 
studenten de kans te bieden om deze 
kennis en vaardigheden toe te passen 
in de voortdurend veranderende 
actualiteit in het werkveld. 

Iedere cursus in het curriculum 
sluit aan bij een of meerdere 
leerlijnen. De kern van de leer-
lijn Professionalisering wordt 
gevormd door de cursussen 
Professionalisering 1, 2 en 3, (totaal 
15EC/studiepunten) aangevuld met 
een stage (10EC, met mogelijkheid 
tot uitbreiding naar 15EC). In ieder 
bachelorjaar is één van de drie cur-
sussen onderdeel van het reguliere 

curriculum, met een omvang van 
5EC. In de masteropleiding wordt de 
kern van de leerlijn gevormd door 
de cursus Professionalisering mas-
ter (2EC) en de cursus Onderzoek 
in de praktijk (10EC). Daarnaast 
zit Professionalisering in zowel 
de bachelor als master verweven 
in diverse andere (inhoudelijke of 
methodische) cursussen.

Professionaliserings-
cursussen
In ieder bachelorjaar is een cursus 
Professionalisering van 5EC opge-
nomen in het reguliere curriculum; 
wat betekent dat het om verplichte 
cursussen gaat. Hoewel de focus en 
uitwerking in ieder leerjaar anders is, 
is de opbouw van de cursus in ieder 
leerjaar vergelijkbaar. De cursussen 
starten in periode 1 en lopen het hele 
jaar. Studenten starten in septem-
ber met het formuleren van doelen 
gericht op hun persoonlijk-professi-
onele ontwikkeling. Daarna hebben 
zij tot ongeveer eind april de tijd om 
expeditie-activiteiten te ondernemen 
die bijdragen aan het behalen van de 
geformuleerde doelen. 

Studenten houden hun inzichten 
en ervaringen bij in een e-portfolio. 
Gedurende dit hele proces worden 
studenten individueel en in kleine 
groepen gecoacht door een docent-
coach. Als eindproduct leveren 
studenten een portfolio in; bestaande 
uit doelen, verslaglegging van expe-
ditie-activiteiten en een persoonlijk 
en professioneel profiel. Dit portfolio 
wordt aan de hand van een beoorde-
lingsformulier door de eigen coach 
beoordeeld en besproken in een 

individueel eindgesprek. De master-
cursus Professionalisering (2EC) kent 
een vergelijkbare opbouw, maar is 
minder omvangrijk. De cursus focust 
zich vooral op loopbaanoriëntatie. 
Studenten hebben geen individuele 
coach, maar worden in het eerste 
semester begeleid door de docenten 
die de cursus verzorgen. In het tweede 
semester neemt de thesisbegeleider 
de rol van coach op zich. Meer dan 
in de bachelor is het de eigen verant-
woordelijkheid van de masterstudent 
om zelf de docenten en/of thesisbege-
leider om hulp te vragen. 

Doelen
Jaarlijks bepalen bachelorstudenten 
hun eigen doelen op het vlak van hun 
persoonlijk-professionele ontwikke-
ling. Deze formuleren zij aan de hand 
van de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan 
ik’ en ‘wat wil ik’. In bachelor 1 ligt 
de focus op de eerste twee vragen, 
in bachelor 2 gaan studenten vooral 
aan de slag met de laatste vraag. In 
bachelor 3 spelen alle drie de vragen 
een rol, met een speciale focus op de 
context; wie je bent, wat je kunt en 
wat je wilt in de samenwerking met 
anderen. Studenten formuleren aan 
het begin van het jaar ten minste 
drie doelen die gedurende het jaar 
nog kunnen worden aangevuld of 
aangepast op basis van inzichten 
die zijn opgedaan. Ze worden 
aangemoedigd om doelen te for-
muleren die concreet, positief en 
haalbaar zijn. Er is voor studenten 
een e-learning module ontwikkeld 
om hen te helpen bij het verkennen, 
formuleren, realiseren en evalueren 
van doelen.

Expeditie
Zodra studenten hun doelen hebben 
geformuleerd, kunnen zij aan de 
slag met de expeditie. De expeditie 
omvat de activiteiten die studenten 
nodig hebben om hun doelen te 
kunnen behalen. Er is een online 
catalogus ontwikkeld waar een 
groeiend aantal relevante activitei-
ten gebundeld is. Studenten kunnen 
in de catalogus zien welke activi-
teiten relevant zijn om hun doelen 
te behalen, wat de activiteit precies 
inhoudt en wanneer deze plaats-
vindt. Voorbeelden van activiteiten 
die in de catalogus zijn opgenomen 
zijn cursussen door Radboud Career 
Service, relevante online cursus-
sen, workshops aangeboden door 
onze alumni (zoals tekstschrijven, 
basiscursus photoshop) en moge-
lijkheden tot het interviewen van 
professionals in het werkveld. 

Studenten kunnen ook zelf relevante 
expeditie-activiteiten aandragen. 
Voor iedere expeditie-activiteit 
wordt een bepaald aantal pun-
ten toegekend, afhankelijk van 
de omvang van de activiteit. 
Voorafgaand aan iedere activiteit 
vult de student een formulier in met 
algemene informatie en specifieke 
doelen en aandachtspunten. Na 
afloop van de activiteit wordt dit 
formulier aangevuld met een kort 
verslag van het verloop en welke 
inzichten de student heeft opgedaan. 
Al deze formulieren worden gebun-
deld in het portfolio. Studenten 
wordt gevraagd om na deelname aan 
een expeditie-activiteit uit de catalo-
gus een (anoniem) review achter te 
laten, om zo andere studenten te hel-
pen bij het kiezen van activiteiten.

BEGRIPPENLIJST
DOELEN-EXPEDITIE-COACHING-PORTFOLIO
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Coaching
Tijdens de cursus Professionalisering 
wordt de student gecoacht door 
een docent die een speciaal voor 
Communicatiewetenschap ont-
wikkelde training heeft gevolgd om 
de rol van coach goed te kunnen 
vervullen. Ieder jaar worden nieuwe 
docenten getraind. Met de indivi-
duele coach stelt de student doelen, 
bespreekt hij/zij inzichten die zijn 
opgedaan tijdens expeditie-activi-
teiten en daarbuiten, en reflecteert 
de student op de eigen persoonlijke 
en professionele ontwikkeling. De 
ontmoetingen met de coach vinden 
zowel plaats in een vaste groep van 
gemiddeld 6 studenten als indivi-
dueel. De inhoud van alle bijeen-
komsten blijft vertrouwelijk. Tijdens 
de groepssessie is veel ruimte voor 
intervisie. Daarnaast is een deel van 
de bijeenkomst gevuld met theore-
tische inzichten en opdrachten die 
studenten verder kunnen helpen 
in hun persoonlijk-professionele 
ontwikkeling.

Portfolio
Iedere cursus Professionalisering 
wordt afgesloten met het inleveren 
van een digitaal portfolio. Dit port-
folio bestaat uit de geformuleerde 
doelen en toelichting/onderbou-
wing daarvan, de formulieren over 
de expeditie-activiteiten, een per-
soonlijk profiel en een professioneel 
profiel. 

In het persoonlijk profiel reflecteren 
studenten aan de hand van een aan-
tal vragen op alle inzichten die dit 
jaar zijn opgedaan. Het professioneel 
profiel bestaat uit een sollicitatiebrief 

met CV en bijbehorende producten 
ter illustratie. De bedoeling is dat stu-
denten aan het einde van de bachelor 
een compleet portfolio hebben dat 
zij kunnen gebruiken bij het vinden 
van hun weg op de arbeidsmarkt. 
Het portfolio is richtinggevend voor 
de student zelf, maar ook aantrek-
kelijk voor opdrachtgevers. Het is 
onderscheidend, persoonlijk en biedt 
de mogelijkheid om het ook na de 
studie door te blijven ontwikkelen. 
De coach bespreekt het portfolio 
in een individueel eindgesprek en 
beoordeelt het aan de hand van een 
beoordelingsformulier (Rubric). Er 
wordt geen cijfer toegekend, maar 
beoordeeld of de student al dan niet 
voldaan heeft aan de eisen en alge-
mene leerdoelen van de cursus.

DOELEN-EXPEDITIE-COACHING-PORTFOLIO



gemeenschappelijke interesses 
en complementaire talenten, 
groeiden in hun eigen karak-
ter. Paul ‘de ritselaar’ Ketelaar, 
met zijn enorme netwerk, 
grootsche manier van denken 
en fijne neus voor trends was 
de ideale link met de prak-
tijk. Creatieve energievlinder 
Rebecca ‘Rebella’ de Leeuw 
bestoof de hele groep met haar 
ideeën over positieve psycho-
logie, ‘groeien en bloeien’ en de 
autonomie-ondersteunende 
benadering. Mariska ‘ons Maris’ 
Kleemans, nog niet eens gepro-
moveerd toen we begonnen, 
ontpopte zich in een paar jaar 
tijd tot een onderwijsbestuur-
der van formaat, met een visie 
en daadkracht waar zelfs onze 
onderwijsminister naar luistert. 

En ergens in die onstuimige 
periode, met af en toe wind-
kracht 10, ontstond de aanpak 
van de gouden driehoek; die 
van student-docent-alumnus. 
Het idee om bij de onder-
wijsverbeteringen niet alleen 
de hele groep docenten te 
betrekken, maar ook - en echt 
vanaf het begin - studenten 
en alumni. Vanaf het moment 
dat een student de keuze 
maakt voor Communicatie-
wetenschap tot en met het 
werkveld als communicatie-
professional. De alumni van 

onze opleiding, niet alleen voor 
de studenten maar ook voor 
de docenten, het contact met 
de echte wereld. Deze twee 
groepen ervaringsdeskundigen 
werden gelijkwaardige partners 
met wie we samen behoeften 
vaststelden, plannen maak-
ten en implementeerden. Het 
paste perfect in onze nieuwe 
teamcultuur. De basis voor het 
Professionaliseringstraject 
was gelegd.

Maar hoe doe je dat dan, in 
een logge organisatie als een 
universiteit, notoir verstrikt in 
hun eigen en nationale bureau-
cratische structuren? Ook daar 
is het mogelijk de ruimte te 
nemen, en er zelfs plezier in 
te hebben. Laveren door het 
systeem, bakkies doen met 
bestuurders en ondersteuners, 
inspirerende ontmoetings-
plekken vinden, nét buiten de 
organisatie. Een zachtjes, oh zo 
liefdevol, schoppen tegen hei-
lige huisjes. Dat blijken name-
lijk soms ook gewoon maar 
conventies waar je je helemaal 

Het ontwikkelen van het pro-
fessionaliseringstraject was 
zo’n wind-mee-project. Alles 
viel op z’n plek. Het juiste idee, 
het juiste moment, de juiste 
mensen op de juiste plek, de 
juiste financieringsmoge-
lijkheid, de juiste ondersteu-
ning... Mazzel? Toeval? Nee, 
eerder een perfecte storm, in 
Nijmegen, waarin een zeld-
zame combinatie van omstan-
digheden leidde tot ongekende 
natuurkrachten. 

Onze perfecte storm was het 
gevolg van lokale opwarming: 
een positieve cultuurveran-
dering. Een paar jaar daar-
voor was die al ingezet bij 
Communicatiewetenschap. 
Een cultuur van alle hens aan 
dek, van elkaar de ruimte 
geven en de ruimte nemen. 
Een cultuur ontstaan binnen 
een groep wetenschappers/
docenten, die de sfeer vervol-
gens actief liet doorsijpelen 
richting studenten en alumni. 

Toegegeven, de omslag ont-
stond uit bittere noodzaak. 
We hadden een mooie groep 
mensen bij elkaar met veel 
potentie, maar die nét niet 
helemaal voldeed aan de op 
dat moment geldende kwali-
teitscriteria voor onderzoek 
en onderwijs. Er was een hoop 

werk aan de winkel, maar 
nauwelijks leiders in de tradi-
tionele universitaire opvatting 
(lees: hoogleraren) te beken-
nen, terwijl de junioren juist 
barstten van de energie. We 
kozen ervoor om het samen 
te rooien, samen beslissen, 
samen de schouders eronder, 
in een platte structuur. Het 
herstel van het onderzoek en 
onderwijs, later ook nog de 
financiële situatie, werd een 
typisch geval van complete 
co-creatie. Van ‘bovenaf ’ 
gaven we alleen wat kaders, 
wat ondersteuning, wat sti-
mulans om teams te vormen 
met oog voor elkaars comple-
mentaire kwaliteiten. Maar 
bovenal: we gaven de ruimte.

Terwijl ik me dagelijks met 
klotsende oksels afvroeg of ik 
hier mee weg zou komen als 
afdelingsvoorzitter, begon de 
groep te floreren. Junior ener-
gie werd ook senior energie. 
Als vanzelf kwamen de juiste 
mensen op de juiste plekken 
terecht, vormden teams met 
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niet aan hoeft te houden. En 
het is verrassend, louterend 
ook, om te zien hoeveel men-
sen er lol in blijken te hebben 
als zo’n heilig huisje geen stand 
houdt. 

Nu we toch bezig zijn met ont-
boezemingen; nog wat kleine-
maar-fijne concrete take aways 
die goud waard bleken in ons 
traject: 

1.  Gebruik het motto van de 
meerjarenstrategie - te pas 
en te onpas. Meestal bespot 
en verguisd, maar vaak zo 
geformuleerd dat je er alle 
kanten mee op kan. Het 
maakt het voor bestuurders 
makkelijker om groen licht 
te geven voor je ideeën. Die 
van ons was change perspec-
tive. Oké, dat was dan wel 
echt een beetje mazzel.  

2.  Haak aan bij pilotprojecten. 
Ons Maris die altijd alles 
weet van wat er gaande 
is op de uni, wist de juiste 
initiatieven bij de kladden 
te grijpen. En daarmee 
ook meteen dat netwerk 
binnen de organisatie van 

andere vooruitdenkers en 
aanpakkers. 

3.  Wees zeer scheutig met 
naïef en blij enthousiasme. 
No shame. Niemand, nou 
ja bijna niemand, kan daar 
weerstand aan bieden. Als 
je denkt dat je het niet in je 
hebt: fake it till you make it. 

4.  Wees echt inclusief. Betrek 
iedereen die interesse heeft. 
Past het niet bij je plan? 
Verander het plan. Past het 
niet op de beoogde locatie? 
Verander van locatie. En 
betrek niet alleen voor de 
vorm, maar luister ook écht 
naar iedereen. Sta open voor 
ideeën; een kleine opmer-
king van een schoonmaker 
kan een aanzet zijn voor een 
nieuwe workshop. 

5.  Maak er een feestje van. 
Letterlijk. Afspraken 
rondom voedertijd? Eet 
gezamenlijk, liefst net even 
wat anders dan je gewend 
bent. Vergader buiten als 
het mooi weer is. Houd je 
inspiratiesessies op daad-
werkelijk inspirerende loca-
ties (en dat zijn vaak niet de 
meest praktische). De oude 
hortus naast de campus is 
ons clubhuis geworden. 

Maar eerlijk is eerlijk, laveren 
door dat systeem, vol vastge-
roeste structuren en figuren, 

kost ook strijd. Vergt veel 
inspanning, vooral om pas-
sende waardering te krijgen 
voor de mensen die essentiële 
rollen waren gaan vervullen, 
die niet naadloos pasten bij 
hun papieren functieprofiel. 
Om zo’n autonomie-onder-
steunende co-creatieve aanpak 
langdurig vol te houden, moet 
uiteindelijk ook de bestuurs-
structuur van de organisatie 
mee doen. En daarvoor waren 
wij nét een beetje te vroeg. 

Net, want het systeem draait 
bij. Team science, co-creatie, 
bottom-up, talentbeleid en 
-diversiteit, termen die we nu 
overal horen en waar wij - vol-
gens onszelf - ‘allang mee bezig 
waren’. Inderdaad, nog voordat 
het hip/cool/tof werd. Zelfs 
het nieuwe universitaire beoor-
delingssysteem van erkennen 
en waarderen doet recht aan 
diversiteit in kwaliteiten en 
interesses. En wij hebben laten 
zien wat dat op kan leveren. 

Inmiddels heb ik op een andere 
plek zelf de ruimte gekregen, 
en genomen, voor een nieuw 
avontuur. 

Met een gerust gevoel laat ik 
de groep achter en kijk ik nog 
even achterom. De storm is 
gaan liggen. En die gouden 
driehoek, die staat als een rots 
in de branding. 
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Mariska Kleemans is als universitair hoofddocent verbon-
den aan het Behavioural Science Institute. Daarnaast is zij 
opleidingsverantwoordelijke van de bachelor- en master-
opleiding Communicatiewetenschap. Ook is zij werkzaam 
in het kernteam van het Radboud Teaching and Learning 
Centre, als aanjager onderwijsontwikkeling en -innovatie. 
In 2018 sleepte ze het Senior Comenius Fellowship bin-
nen, die het mogelijk maakte om de innovatieve leerlijn 
Professionalisering uit te rollen.

Zou je in één zin kunnen omschrijven wat de leerlijn 
Professionalisering kan bijdragen aan de opleiding van 
de student? 
Ruimte om van, voor en over jezelf te leren.

Waarom is dat zo belangrijk voor studenten? 
In toenemende mate is het duidelijk dat jongeren 
tegen allerlei problemen aanlopen: stress, burnout 
klachten, voortdurende drang om zich te vergelijken 
met anderen. Met alle gevolgen van dien. Dat zien 
we ook terug in onze studenten. Hun perceptie dat 
de aansluiting tussen opleiding en werkveld lastig is, 
lagere opkomst in colleges, verminderde intrinsieke 
motivatie. Zeg maar passief studeren ten koste van 
actief studeren. Ik hoop dat deze leerlijn studenten 

kan helpen om dich-
ter bij zichzelf te blij-
ven en tegelijkertijd 
zich beter staande 
te kunnen houden 
in welke context dan 
ook. Autonoom kun-
nen werken, adaptief 
vermogen hebben, 

weerbaarder worden 
en meer veerkracht 
ontwikkelen. De con-
text heb je niet zelf in 
de hand, maar wel hoe 
je daarmee omgaat. En 
daarnaast hoop ik dat 
Professionalisering ze 
de mindset geeft om 
een leven lang te blijven 
leren. 

En daar profiteert het werkveld dan ook weer van…? 
Als studenten worden opgeleid tot professionals die 
beter weten wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze wil-
len, is dat heel waardevol binnen een organisatie. Dat 
zijn immers mensen die hun eigen verhaal kunnen 
vertellen, die doelen kunnen stellen over wat ze willen 
bereiken én die in staat zijn om hulp te vragen als ze 
dat nodig hebben, waardoor uitval veel minder snel op 
de loer ligt. Kortom: professionals die maximaal een 
bijdrage kunnen leveren in een werkomgeving die bij 
hen past en daardoor gelukkiger en tevredener zijn.  

Hoe is dit programma ooit ontstaan? 
Binnen de vakgroep voeren we al veel langer 
gesprekken over hoe we ons onderwijs kunnen ver-
beteren. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen 
in het medialandschap moeten wij als opleiding 
Communicatiewetenschap ons curriculum blijven 
updaten. Deze discussie bracht ons bij de didacti-
sche principes van autonomy-supportive teaching. 
We wilden proberen om intrinsieke motivatie onder 
studenten te stimuleren door ze meer autonomie 
te geven, beter aan te sluiten bij hun (ervaren en 
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benodigde) competenties en tegelijkertijd de verbin-
ding tussen studenten onderling en met docenten te 
versterken. Op veel plekken in het programma heb-
ben we daarom geprobeerd accenten te verschuiven. 
Maar we kwamen tot de conclusie dat het ook echt 
prominent zichtbaar moest worden in een nieuwe 
leerlijn Professionalisering, waarin studenten ruimte 
zouden krijgen om zich op persoonlijk-professioneel 
vlak te ontwikkelen. Daarmee zouden we als oplei-
ding dus niet meer alleen op vakinhoud focussen, 
maar ook op de eigen ontwikkeling van de student. 
We geloven dat die combinatie maakt dat we betere, 
toekomstbestendige professionals kunnen afleveren 
aan de arbeidsmarkt.

Mooie theorie. Maar toen de praktijk nog. 
Precies op het juiste moment kwam het Senior 
Comenius Fellowship op mijn pad. Om die aanvraag 
goed te kunnen indienen werden we als het ware 
gedwongen om zoveel mogelijk concreet te maken. 
Vanaf het eerste begin hebben we rondgevraagd 
wie graag betrokken wilde zijn, inclusief studenten. 
Vooral dat laatste vond ik heel belangrijk; we wil-
den echt dat de student werd vertegenwoordigd en 
een gelijkwaardige plek aan tafel kreeg. Het gaat per 
slot van rekening om hen. En na een heel proces 
van brainstorms, workshops, toetsingen en research 
kregen we het verhaal rond. Met als gevolg dat het 
Comenius Fellowship inderdaad werd toegekend, 
waardoor we ook financieel in staat werden gesteld 
om de leerlijn daadwerkelijk te ontwikkelen.  

Was de leerlijn er anders niet gekomen? 
Zeker wel, want de noodzaak was ons al lang duide-
lijk, alleen had het veel langer geduurd. Door deze 

beurs kon het proces een 
stuk sneller plaatsvinden. 
Maar ook zonder externe 
financiering is het mogelijk, 
als je het graag genoeg wil. 
Er komen onherroepelijk 
investeringen kijken bij 
het ontwikkelen van nieuw 
onderwijs. Aan de andere 
kant: als andere partijen 
interesse zouden hebben 
hoeven ze niet - zoals wij 
- from scratch te begin-

nen. We hebben namelijk veel voorwerk gedaan en 
onze methodiek en bevindingen delen we natuurlijk 
graag. Hoe breder deze leerlijn wordt verspreid, 
hoe beter.  

Hoe heb je intern draagvlak weten te creëren? 
De universiteit is vrij decentraal georganiseerd 
waardoor er binnen iedere faculteit een zekere mate 
van bewegingsvrijheid is. Binnen Communicatie-
wetenschap was door de jaren heen al bewust een 
cultuur gecreëerd met oog voor het onderwerp - en 
een sfeer en manier van werken die oplossingsge-
richte initiatieven toejuicht. Het management had-
den we dus al mee, maar ook collega’s waren heel 
enthousiast. De bewustwording dat je als opleiding 
niet alleen de taak hebt om inhoudelijke professi-
onals af te leveren, maar dat studenten zich ook 
als mens moeten kunnen ontwikkelen, werd breed 
gedragen. Die bewuste aandacht voor persoon-
lijk-professionele ontwikkeling (in welke vorm dan 
ook) moet dan ook een zichtbare plek krijgen in het 
curriculum.
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Welke criteria speelden een rol bij het samenstellen van 
het kernteam? 

Eigenlijk heb ik het 
kernteam niet vooraf 
expliciet en doelbewust 
samengesteld, dat is zo 
gegroeid. Wat in ieder 
geval voorop stond was 
dat ik er studenten bij 
wilde, dus daar ben 
ik actief naar op zoek 
gegaan. Binnen het 
kernteam heeft ieder-
een vanuit zijn of haar 

expertise iets anders toegevoegd, waardoor er sprake 
is van een mooie evenwichtige samenstelling. Ook 
de andere docenten zijn uiteraard nauw betrokken. 
Daar zat overigens geen enkele verplichting van 
bovenaf bij; we hebben rondgevraagd wie interesse 
had. Ongeveer de helft van de docenten bood zich 
direct aan. Dat leverde een groot aantal coaches op, 
die allemaal enthousiast aan de slag zijn gegaan. Dat 
was voor mij ook het belangrijkste criterium; zelf zin 
hebben om deze innovatie aan te gaan.  

Je had een plan, de juiste organisatiecultuur, mensen 
aan boord, financiering…
Ja, en dan moet je het dus gaan doen. Een van de pij-
lers van ons concept was de integratie van de leerlijn 
in het curriculum. Dat is absoluut de onderschei-
dende factor. Er zijn elders initiatieven die faculta-
tief zijn, maar niet ingebed. Waardoor je nooit alle 
studenten bereikt. Bij Communicatiewetenschap 
hebben we ruimte gecreëerd door het programma 
opnieuw in te delen, inclusief het toekennen van 

studiepunten aan de leerlijn. Dat is ook volgens de 
richtlijnen van het Comenius Fellowship; de beurs 
is bedoeld om iets op te starten, daarna moet het 
worden verduurzaamd. In 2019-2020 zijn we in alle 
leerjaren gestart met een herzien curriculum, inclu-
sief de leerlijn Professionalisering. En we hebben 
het inderdaad meteen studiebreed ingevoerd; de 
behoefte onder de studenten was zo groot dat we 
het niet eerlijk vonden de leerlijn alleen in het eerste 
bachelorjaar in te voeren en daarna pas op te bouwen 
richting de andere jaren. We hebben dus voor de 
rigoureuze aanpak gekozen en van bachelor 1 tot en 
met de master ruimte gecreëerd. 

Was de financiering eigenlijk toereikend? 
Lastig om te zeggen; veel geld zit in tijd. Het blijft een 
vage scheidslijn; wat hoort nou precies bij je taken-
pakket en wat niet. Maar binnen Communicatie-
wetenschap proberen we altijd kritisch te kijken naar 
de investering van tijd. Ik heb mijn best gedaan om 
collega’s genoeg uren te geven voor hun werkzaam-
heden. De werkdruk is hoog, zoals op alle universi-
teiten, maar de bevlogenheid van alle betrokkenen 
is nog groter. Dus tot nu toe heb ik van niemand 
gehoord dat het te veel is. 

Jullie draaien nu het tweede jaar. Valt er al iets te zeg-
gen over resultaten?
Het is nog te vroeg om er harde conclusies aan te 
verbinden. Er loopt een impactonderzoek mee, maar 
vanwege de pandemie is de evaluatie nog wel lastig. 
Autonomie is een ander begrip geworden als je al 
een jaar bij wijze van spreken alleen op je kamer zit 
te studeren. Maar we zien absoluut dat er hele mooie 
dingen gebeuren. Vorig jaar was ik zelf coach van 
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eerstejaarsstudenten. Tijdens een van de gesprekken 
kwam het op mogelijke activiteiten die studenten 
konden ondernemen in het kader van de expeditie. 
Een student verzuchtte dat ze wel beter wilde leren 
photoshoppen, maar dat de door de opleiding aan-
geboden cursus al vol zat en dat het ergens anders 
volgen heel duur is. Vervolgens bood een groepsge-
noot aan om haar te helpen, omdat hij hier veel erva-
ring mee heeft. Er werden meteen meer studenten 
enthousiast, en zo werd geregeld dat de betreffende 
student een workshop ontwikkelde en verzorgde 
voor medestudenten. Daarmee werkte hij zelf aan 
zijn eigen leerdoelen en hielp hij anderen met het 
behalen van hun doelen. Het was heel leuk om te 
zien hoe dit ontstond en dat het ook concreet ergens 
toe leidde. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. 

Wat was het meest onverwachte wat je hebt 
meegemaakt? 
Ik ben aangenaam verrast hoe de leerlijn al na een 
jaar voor sommige studenten echt een kantelpunt is 
gebleken of hoe het hen heeft geholpen om hun dro-

men na te jagen en doelen 
waar te maken. Ik had niet 
verwacht dat dit project zo 
‘groot’ zou kunnen worden. 
Het is niet alleen beter en 
groter dan ik in de aanvraag 
voor ogen had, maar ik heb 
ook onderschat hoeveel 
behoefte er aan zulke initia-
tieven is bij andere opleidin-
gen en dus hoeveel potentie 
het heeft om ook anderen te 
inspireren. 

Waar baseer je dat op, dat er zoveel behoefte is bij 
andere opleidingen?
Naar aanleiding van dit project word ik steeds vaker 
benaderd door derden. Collega’s van andere oplei-
dingen weten mij te vinden en tonen interesse in 
wat wij hebben gedaan. Ook binnen het landelijke 
ComeniusNetwerk - waar onderwijsvernieuwers 
uit het HBO en WO elkaar ontmoeten - is het een 
prominent thema. Zij willen graag weten hoe wij 
dit voor elkaar hebben gekregen. Mijn passie voor 
onderwijs deel ik natuurlijk graag. En we hebben de 
tijdgeest mee; maatschappelijke discussies over het 
welzijn van studenten en aansluiting met de arbeids-
markt worden alleen maar actueler. Eventuele vraag-
tekens of ons initiatief wel academisch genoeg is en 
studenten dit niet in hun eigen tijd moeten doen, 
kunnen we daarmee pareren.  

Is er iets dat je, terugkijkend, anders zou hebben 
gedaan? 
Ik zou het liefst meer tijd en ruimte hebben voor 
het coachingsgedeelte, dat de coachgroepen elkaar 
vaker kunnen zien en dat we meer tijd hebben als 
coaches om met de studenten te praten. Maar dat 
is iets dat in de huidige organisatie van het hoger 
onderwijs (met name vanwege werkdruk en finan-
ciën) niet zomaar haalbaar is.

Wat we wel kunnen realiseren is het nog meer betrek-
ken van studenten en alumni in de leerlijn, zodat we 
het aanbod nog concreter kunnen afstemmen op 
waar zowel studenten als het werkveld behoefte aan 
hebben. Dat kunnen wij als docenten onvoldoende 
inschatten, dus daar hebben we (oud-)studenten bij 
nodig; hun expertise is zo relevant. Waar mogelijk 
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zoeken we de samenwerking al op; er zijn bijvoor-
beeld twee alumni met een eigen tekstbureau die 
workshops tekstschrijven bij ons geven. Maar we 
willen hier nog veel meer ruimte aan geven. 

Heb je tot slot 
nog iets wat je 
kwijt wil? 
Ik zou heel tevre-
den zijn als deze 
bundel van opge-
tekende verhalen 
van ervarings-
deskundigen 
ertoe leidt dat 
ook andere 
docenten en 
studenten het 
gesprek aangaan 
over in  hoeverre 
het nodig of nut-
tig is om binnen 
een opleiding 
aandacht te 
besteden aan de 
persoonlijk-pro-

fessionele ontwikkeling van de student. Misschien 
is de conclusie dat een bepaalde opleiding al meer 
dan genoeg doet, of dat er geen behoefte is bij die 
studenten. Dan is dat prima natuurlijk. Het is zeker 
niet mijn doel om iedereen de les te lezen en te zeg-
gen dat iedere opleiding (precies) dit moet hebben. 
Maar het zou wel heel mooi zijn als het studenten, 
docenten en bestuurders aan het denken zet over of 
er in hun opleiding iets mist, of wat er eventueel beter 
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zou kunnen. Met Professionalisering hebben wij laten 
zien dat het niet onmogelijk is om te signaleren en 
daar structureel concrete acties aan te verbinden.   

PS Studenten hebben Mariska’s onderwijsactiviteiten in 2015-2016 
en 2016-2017 beloond met de ‘Docent van het jaar award’. In decem-
ber 2016 ontving Mariska de Senior Onderwijsprijs van de Faculteit 
Sociale Wetenschappen. In september 2017 ontving zij bij de opening 
van het academisch jaar de Universitaire Onderwijsprijs voor beste 
senior docent van de Radboud Universiteit. Daarnaast is zij bestuurs-
lid van het ComeniusNetwerk, een landelijk netwerk voor hoger 
onderwijsvernieuwers. Mariska werd in 2020 geselecteerd als lid van 
de Radboud Jonge Akademie.
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Van Radboud naar Erasmus?
Ik overweeg om voor mijn master een overstap 
te maken richting Publiek Beleid. Of Verander-
management aan de Erasmus in Rotterdam. Een 
hele stap, omdat ik ben geboren en getogen in 
Nijmegen. Hoe ik daar zo op ben gekomen? Nou, 
dat heeft van alles te maken met een zekere cursus 
Professionalisering… 

De studie. En dan? 
Van nature wil ik graag weten waar ik aan toe ben. 
Op de Radboud is het veilig, de studie geeft me hou-
vast. Maar in het echte leven kan het natuurlijk heel 
anders lopen. Die baangarantie, ook met een mas-
ter op zak, is er al lang niet meer. Voordat ik aan 
Professionalisering begon, rekende ik op wat mijn 
studie me bracht. Maar Communicatiewetenschap 
is, net als de meeste universitaire studies, heel theore-
tisch. Vooral als je het vergelijkt met HBO studies. 

Door gebrek aan praktijkervaring denk ik dat met 
mij veel studenten angstig zijn voor de transitie naar 
het werkveld. Vandaar het enthousiasme om via 
Professionalisering meer praktijkervaring op te doen 
- en daar ook nog eens studiepunten voor te krijgen. 
Dat zeg ik er eerlijk bij. Maar achteraf weet ik: je hebt 
er pas écht iets aan als je het niet doet om studiepun-
ten te sprokkelen, maar voor jezelf.  

To ukelele or not to ukelele 
We begonnen met het opstellen van doelen. Wat 
ik meteen het moeilijkste vond van de hele cursus. 
Want die doelen moeten niet alleen concreet zijn, 
maar ook haalbaar. In het eerste jaar had ik bedacht 
dat ik ukelele wilde leren spelen, om meer discipline 

te krijgen. Leuk bedacht, maar niet gelukt. Ook wel 
weer leerzaam, want ik heb geleerd om er beter over 
na te denken en mijn doelen anders te formuleren. 
Beter te toetsen op de betekenis ervan en hoe je dat-
gene wat je voor ogen hebt concreet voor elkaar gaat 
krijgen. Dus je moet het ook koppelen aan de juiste 
acties. Vandaar dat ik voor dit jaar veel abstractere 
doelen heb gekozen, waardoor ik ook een bredere 
keuze heb in activiteiten.  

En toen werden we los gelaten…
Waar ik tegenaan liep - en velen met mij - was dat 
de cursus in tegenstelling tot andere vakken een 
jaar lang doorloopt. Maar na het stellen van de doe-
len ben je eigenlijk behoorlijk op jezelf aangewezen. 
Waardoor ik het in eerste instantie ook maar een 
beetje liet gaan. Er waren geen tentamens of andere 
toetsingsmomenten. Bovendien: je had het hele jaar 
nog. Dus dat was inderdaad wel even wennen, deze 
nieuwe benadering. Wat meer handvatten zou mis-
schien wel goed zijn, zeker in het eerste jaar. Omdat 
je het programma zelf in moest richten en er niets 
op het vaste rooster stond en niemand je vertelde 
wat je precies wanneer moest doen, leek het alsof je 
alles ‘in je eigen tijd’ moest doen. Wat natuurlijk niet 
zo is. Maar we waren al zo gewend aan de vele ver-
plichtingen die in veel andere vakken zitten, dat we 
behoorlijk moesten wennen aan het idee van ‘eigen 
verantwoordelijkheid’. 

Minder angst, meer vertrouwen
Maar het is ook onderdeel van het proces dat je daar 
gaandeweg achter komt. Als je een jaar lang bij wijze 
van spreken iedere dag wordt verplicht om na te den-
ken over jezelf, moet het wel heel raar lopen wil je er 
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niks uit halen. Juist doordat we veel aandacht hebben 
besteed aan het vinden van waar je goed in bent en 
waar je gelukkig van wordt, heb ik meer vertrouwen 
gekregen in mijn toegevoegde waarde als toekomstig 
werknemer. Hierdoor ben ik minder bang en veel 
positiever geworden over de toekomst. Mijn scope 
is breder geworden. Vandaar dat ik ook eens buiten 
mijn eigen faculteit wil kijken. 

Onverwachte eyeopener
Een van de eye openers was toen mij werd aangera-
den om als activiteit naar de voorstelling Time Out 
te gaan. In die periode leefde ik van tentamenweek 
naar tentamenweek. Maar dit interactieve theater-
stuk, waarin er heel uitgesproken aandacht was voor 
zaken die niet zo snel worden besproken zoals burn 
out, het gevoel van mislukking en de hoge prestatie-
druk, heeft me echt geraakt. Uit mezelf was ik hier 
niet zo snel naartoe gegaan, maar omdat het via 
Professionalisering op mijn pad kwam heeft het bij 
mij echt een ommekeer veroorzaakt. Het maakte me 
bewust van het feit dat alles wat ik nu kan leren han-
dig is voor de rest van mijn leven. Een van de eerste 
dingen die ik heb gedaan na Time Out, is een cursus 
netwerken. 

Even lekker een potje reflecteren 
Professionalisering heeft mij in heel veel opzichten 
gedwongen om te reflecteren. Normaal gesproken 
doe je dat gewoon niet, even lekker een potje reflecte-
ren. Maar nu moest ik steeds stilstaan bij mijn kwa-
liteiten en potentie en in hoeverre ik bezig was met 
het ontwikkelen daarvan. En ik heb daarbij meer-
dere keren uit mijn comfort zone moeten stappen. 
Bij het onderdeel netwerken bijvoorbeeld, daar leer 

je jezelf te verkopen. Wat heel spannend leek, maar 
uiteindelijk bleek neer te komen op het herkennen 
en erkennen van kwaliteiten die je al in huis hebt. En 
vertrouwen op je eigen kunnen. 

De groepsopdrachten hebben me daar wel bij gehol-
pen. Iemand zei dat een goede eigenschap van mij 
is, dat ik hard kan zijn. En daardoor vast in staat ben 
om moeilijke beslissingen te nemen op de werkvloer, 
zoals bijvoorbeeld iemand ontslaan. Ik herkende me 
daar in eerste instantie helemaal niet in, maar eigen-
lijk klopt het wel. Organiseren, communiceren, lei-
ding geven, dat past bij mij, alleen wist ik dat nog niet. 
Er wordt dus naar boven gehaald wat er in zit, maar 
waar je je (nog) niet bewust van bent. 

Je kan niet alles uit een boekje halen 
Eigenlijk is ‘Ontwikkeling’ een betere naam dan 
‘Professionalisering’. Want dáár gaat het namelijk 
over. Het feit dat de meeste studenten geen idee had-
den wat ze met de cursus aanmoesten en maar wat 
aanmodderden in het begin, maar aan het eind van 
alles hebben opgestoken wat niet in het traditionele 
curriculum zit, zegt alles. Door jezelf te leren kennen, 
professionaliseer je vanzelf. Het zou daarom eigenlijk 
een standaard leerlijn moeten worden in elke facul-
teit. Met een stevige verbinding met alumni. Niet 
iedere studie besteedt aandacht aan het opdoen van 
praktische kennis. En dan is datgene wat ervarings-
deskundigen in huis hebben ongelofelijk nuttig. Zij 
zijn geweest waar wij nu zijn en kunnen inzicht geven 
in het werkveld. En je vergroot meteen je netwerk. Zie 
je, ik pas nu alweer toe wat ik heb geleerd; even lekker 
een potje netwerken. 
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Via modemanagement
naar Rijksoverheid

Eigenlijk ben ik een echte bèta. Mijn mentor op de 
middelbare school had graag gezien dat ik natuur-
kunde ging doen. Maar blijkbaar had ik andere plan-
nen, want uiteindelijk werd het modemanagement. 
Wat helemaal niet mijn ding bleek; veel te ambach-
telijk, ik ben meer een denker dan een doener. Het 
enige vak waar mijn hart tijdens die opleiding echt 
sneller van ging kloppen was Trendwatching, daar 
wilde ik iets mee gaan doen. Na gedegen research 
maakte ik de switch naar Communicatiewetenschap 
aan de Radboud. Toen ik eenmaal op de juiste plek 
zat, was ik een behoorlijk ijverige student. Mijn vak-
ken koos ik heel bewust en uiteindelijk ben ik cum 
laude afgestudeerd. Na mijn studie werd ik getipt 
door mijn afstudeerbegeleider Paul Ketelaar om eens 
te gaan praten met DVJ Insights. Dat bleek een gewel-
dige klik, omdat alles wat ik interessant vind hier 
samenkomt. 

Gemotiveerd en perfectionistisch
Ik werk er nog steeds, inmiddels als Research Team 
Lead. Mijn team doet onderzoek naar alle grote 
campagnes van de Rijksoverheid; die worden betaald 
door belastinggeld, dus rust er een grote verant-
woordelijkheid op om de effecten te onderzoeken en 
vervolgens de opdrachtgever - ministeries en andere 
overheidsorganen - te adviseren. Het is mijn uitda-
ging om de planning hiervan te coördineren, maar ik 
wilde ook graag onderzoek blijven doen, dus zowel 
operationeel als inhoudelijk bezig zijn. Ik beschouw 
het als een voorrecht om voor de Rijksoverheid te 
mogen werken; het maatschappelijke belang maakt 
het relevant. 

Bij DVJ heeft vrijwel iedereen een academische ach-
tergrond. Als onderzoeker moet je in staat zijn om 
systematisch te denken en kritisch te blijven, weten-
schappelijke literatuur te raadplegen, statistiek te 
begrijpen, resultaten te duiden en vervolgens een 
vertaalslag te maken van de wetenschap naar de 
praktijk. En de werkdruk is best hoog, dat merk ik ook 
in mijn team. Maar iedereen is heel gemotiveerd en 
perfectionistisch, wat misschien ook wel karakteris-
tiek is voor onderzoekers. Voor mij geldt dat in ieder 
geval wel. 

Does it still spark joy? 
Nog niet zo heel lang geleden ben ik mezelf flink 
tegen gekomen. Direct na mijn master begon ik met 
een veeleisende baan. Tegelijkertijd was ik samen 
met Paul een boek aan het schrijven én betrokken bij 
het meedenken over de leerlijn Professionalisering. 
Het was veel tegelijkertijd, maar ik wilde graag alles 
doen. En dan zo goed mogelijk natuurlijk, ik wilde 
niets missen en vind het lastig om nee te zeggen. 
Ben zelfs nog genomineerd voor Onderzoeker van 
het Jaar. Maar uiteindelijk ben ik over mijn grenzen 
heen gegaan, wat zich uitte in een paniekstoornis. 
Inclusief de bekende klamme handen en hartklop-
pingen. Gelukkig trok mijn leidinggevende aan de bel; 
zij adviseerde me om snel hulp te gaan zoeken. In een 
jaar therapie heb ik heel veel geleerd over mezelf. En 
ik vind het geen enkel probleem om transparant te 
zijn over wat ik heb meegemaakt; mijn team weet het 
ook. Iedere woensdag heb ik 1 op 1 meetings met de 
teamleden. Ik begin het gesprek altijd met ‘hoe voel 
je je? Heb je nog plezier in je werk?’. Het is zo goed 
om daar bij stil te staan en alle ruimte te creëren om 
dat te bespreken. Ik realiseer me ook dat dit niet in 
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elke bedrijfscultuur mogelijk of gebruikelijk is, maar 
het is écht belangrijk. Je bent jong, gedreven, wil jezelf 
bewijzen. En dan kan het ook mis gaan, met alle 
gevolgen van dien. Het was zeker een hele steile leer-
curve, maar ik was er gelukkig net op tijd bij. 

Zoek en gij zult vinden 
Ik ben ervan overtuigd dat de leerlijn Professiona-
lisering studenten echt kan helpen, nog voor ze het 
werkveld in gaan. Het draagt bij aan meer inzicht te 
krijgen in wat je drijft, waar je enthousiast van wordt. 
Waar je tijdens je studie, maar ook tijdens je carri-
ère, veel profijt van kan hebben. Bijvoorbeeld door 
gericht(er) vakken en onderwerpen te kiezen. Want 
als je iets doet wat je supergaaf vindt, vergroot je echt 
de kans op een leuke loopbaan, bij een bedrijf wat 
bij je past. En voorkom je uitval. Maar daar moet je 
dus wel over nadenken. Als ik sollicitatiegesprekken 
voer met jonge professionals, vallen degenen die nog 
niet aan hun persoonlijke en professionele zoektocht 
zijn begonnen al snel door de mand. Ze hebben geen 
idee wat ze nou eigenlijk willen, wat niet bepaalt 
aanspoort om ze aan te nemen. Dat klinkt hard, maar 
met professionals die dat wèl weten, die hebben ont-
dekt wat ze leuk vinden, en zichzelf kennen en daar-
mee ook hun grenzen, in staat zijn om te luisteren 
naar hun emotionele en fysieke signalen, bereiken we 
veel meer. De leerlijn Professionalisering faciliteert 
die zoektocht tijdens een cruciale periode in hun ont-
wikkeling; nog voordat ze het werkveld betreden. 

Selectie aan de poort 
Ooit zat ik in dezelfde positie als de studenten nu. 
Hen aanzetten tot nadenken of zelfreflectie, met de 
kennis die ik nu heb, dat vind ik leuk. Ik lever dan 

ook graag een bijdrage, bijvoorbeeld door het geven 
van gastcolleges over hoe het is om na de universiteit 
communicatieonderzoek in de praktijk te doen. Ik 
probeer er ook altijd generieke learnings in te stop-
pen, die breder zijn dan marktonderzoek. En als ik 
dan terug hoor van een student ‘je hebt mijn ogen 
geopend, het lijkt me heel vet als we contact kun-
nen houden’, dan is mijn missie geslaagd. Daarnaast 
probeer ik ook altijd studenten uit te nodigen bij mij 
op kantoor. Dit was afgelopen jaar lastig, maar het 
blijft heel zinnig. Mijn werkgever vindt het ook heel 
belangrijk. Binnen het bedrijf zijn we namelijk altijd 
op zoek naar mensen met een visie, die hebben nage-
dacht over wat ze willen en waarom. En we krijgen 
veel aanmeldingen, dus dan kan je het je permitteren 
om precies degenen met de juiste achtergrond én 
mindset aan te nemen.  

Een communicatieprofessional
raakt nooit uitgeleerd

Ik denk dat het heel belangrijk is om vanuit een 
leerlijn contact te houden met alumni op verschil-
lende plekken in het werkveld. Blijven kijken naar 
ontwikkelingen die daar plaatsvinden, onderzoe-
ken wat belangrijke thema’s zijn en zorgen dat je 
daar op in kan spelen. Je moet voortdurend kennis 
blijven ophalen uit het werkveld om een leerlijn als 
Professionalisering actueel te houden. En daar heb je 
echt alumni en hun ervaringen voor nodig. Door alle 
technologische innovaties ontwikkelen media zich 
razendsnel - en daarmee de manier waarop mensen 
met elkaar communiceren. Het gaat over maatschap-
pelijke impact en gedrag en de ethische vragen die 
daaruit voortkomen. Heel erg dynamisch. En relevant. 
Een communicatieprofessional raakt nooit uitgeleerd.
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Kers op de taart 
Het team EDT (Educational Design & Technology), 
waar ik werkzaam voor ben, is betrokken bij het 
onderwijsontwerp voor de leerlijn Professionalisering. 
Ik vond het geweldig dat ik onderdeel mocht zijn 
van het ontwerpproces. Want wat een verademing 
dat ze bij de opleiding Communicatiewetenschap de 
moed hadden om per leerjaar flink wat studiepunten 
vrij te maken voor dit onderwerp. Dat ik vervolgens 
gevraagd werd als coördinator en docent was een 
kers op de taart.

Regisseur van je eigen leven 
Bij Professionalisering leren studenten ervaren wat 
het nemen van regie je kan brengen. Niet alleen 
tijdens de studie, maar ook daarna. Als je leert om 
keuzes te maken, wat je wilt leren en hoe je dat gaat 
doen, dan helpt dat enorm. Die regie pak je op basis 
van je eigen potentieel, je waarden, je talenten, je 
leerstijl en nog veel meer. Daarin ben je afhankelijk 
van de context, van de situatie, of van anderen. Hoe 
verhoud je je daartoe? En hoe ga je daarmee om? 
Door studenten autonomie te geven en ze vooral 
te blijven bevragen, hopen we dat ze leren om zich 
onder allerlei omstandigheden niet alleen staande 
te houden, maar ook te blijven groeien. Als je in een 
situatie terecht komt waarvan je niet goed weet hoe 
je ermee moet dealen, kan je in plaats van te balen of 
te mokken - wat best wel even mag - daarna het heft 
in eigen handen nemen.  

De illusie van maakbaarheid
Waar we ook alert op blijven: de keerzijde van het 
nemen van regie. Dat zou de illusie kunnen creë-
ren dat alles maakbaar is. Context, geluk en toeval 
worden dan zwaar onderschat. Iets wat we, zeker in 

bachelor 3, expliciet proberen te maken. Bijvoorbeeld 
door in projecten aandacht te hebben voor samen-
werken met anderen. Vrijwel iedereen zal in de 
toekomst komen te werken in teams, vaak met een 
wisselende samenstelling. Als je je dan realiseert dat 
je met jezelf en je eigen gedachten en gevoelens te 
maken hebt, maar ook met anderen en een specifieke 
context, dan kan dat je veel opleveren. Bovendien 
geeft de bewustwording dat je onderdeel bent van 
een systeem ook wat realiteitszin ten aanzien van 
de maakbaarheid van je leven. We proberen ons niet 
alleen maar op het individu te richten, maar juist ook 
op wat je voor een ander kunt betekenen. 

Gezamenlijk delen van onhandigheden 
De kaders moeten wel superscherp zijn. Een duide-
lijke visie, met oog voor wat er nodig is en hoe zo’n 
leerlijn het beste kan worden vormgegeven, met de 
juiste personen aan boord met de juiste vaardighe-
den. Studenten moeten ook de ruimte krijgen, daar 
leren ze van. Niet door alles voor te kauwen, of als 
reflex steeds in die adviesrol te schieten. Oftewel: 
docenten moeten leren coachen. Het geven van coa-
ching aan studenten en de bijbehorende trainingen 
gaat de een makkelijker af dan de ander. Wat goed 
werkte was dat de docenten niet werden verplicht 
om deel te nemen aan de nieuwe leerlijn, maar zich 
konden aanmelden. Intrinsieke motivatie is heel 
belangrijk, als dat goed zit kom je er wel. Ik hou er 
niet van om mensen te overtuigen als ze met de hak-
ken in het zand gaan. Maar daar was absoluut geen 
sprake van. 

De training van de docenten valt onder mijn verant-
woordelijkheid. In de praktijk betekende dat oefenen, 
oefenen en nog eens oefenen met elkaar. Sommige 
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oefenmomenten werden opgenomen op video, die we 
vervolgens samen evalueerden. Alle docenten waren 
bereid om zich kwetsbaar op te stellen. En juist die 
openheid maakte dat iedereen snel leerde, ook van 
elkaar. Daarbij hebben we soms hartelijk gelachen, 
vooral als het mis ging. Met plezier leren was zeker 
van toepassing binnen het kernteam. Relativering en 
gezamenlijk delen van onhandigheden zorgde voor 
een hele constructieve, fijne sfeer. 

Balans tussen vrijheid en uniformiteit 
Op een later moment in het traject ben ik ook 
gevraagd om de leerlijn te coördineren in de 
bachelor. Wat ik graag doe, want ik vind het een 
prachtig organisch project waarbij alles steeds meer 
op zijn plek lijkt te vallen. Wat niet wil zeggen dat 
het altijd makkelijk is. De coördinatie bijvoorbeeld 
kan best lastig zijn met al die verschillende leerjaren, 
daar moet een zekere lijn in zitten. Tegelijkertijd wil 
je wel dat iedereen een bepaalde mate van vrijheid 
heeft bij de invulling. Dus dat blijft een zoektocht. 
Voortdurend wordt er waar nodig bijgestuurd en 
ontstaan er nieuwe inzichten. Ook worden er steeds 
weer mensen betrokken die allemaal een bijdrage 
leveren aan het beter maken van het geheel. Echt 
een proces van co-creatie, wat ik heel tof vind. 

Aardstralen en varkens knuffelen 
Het grote voordeel van deze leerlijn is dat het binnen 
de bestaande opleiding kan plaatsvinden. Vrijwel 
alle oefeningen worden onderbouwd met literatuur, 
onder andere uit de Positieve Psychologie. Overigens 
krijg ik stiekem jeuk van uitdrukkingen als ‘passie’ of 
‘flow’. Prima als mensen het leuk vinden om met var-
kens te knuffelen om zich beter te voelen. Ik vind het 

belangrijk om hetgeen we doen te vertalen naar wat 
het concreet betekent voor de student. En ondanks 
al onze inspanningen blijven sommigen het nog 
steeds zweverig vinden. Dus dat is iets waar we goed 
op blijven letten. Gelukkig is er een docent aan boord 
die absoluut wars is van alles wat met aardstralen 
of geitenwollensokken te maken heeft, zij is het 
perfecte filter. 

Al met al ben ik onverdeeld enthousiast. Er zijn al 
andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit 
die interesse hebben getoond. En je ziet nu ook al 
initiatieven ontstaan vanuit de studenten; zij weten 
wat ze willen en bouwen dat in in de expeditie. Als 
het aan mij ligt hebben studenten over 10 jaar een 
groot deel van Professionalisering overgenomen. 
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Co-creatie op de hei 
Ik zat in de taskforce die de eerste ideeën op papier 
heeft gezet, dat was echt ontzettend leuk. Vanaf het 
prille begin hebben we structureel studenten betrok-
ken bij de opzet van het programma. Via open oproe-
pen kon iedereen die wilde meedenken; live of in een 
online omgeving. Het was dus echt co-creatie. We 
organiseerden meerdere heidagen over hoe we ons 
onderwijs zouden kunnen verbeteren. En dan ging 
het niet alleen over Professionalisering, maar ook 
over andere onderwerpen zoals de manier van les-
geven. Een student die aanwezig was bij de co-creatie 
vond het uitgewerkte idee van Professionalisering zo 
cool geworden dat hij de opleiding wel nog een keer 
zou willen doen. 

Van Pedagogiek naar CW   
Vanuit mijn achtergrond in Pedagogische Weten-
schappen was mijn perspectief weer net even 
anders. Toen ik binnenkwam bij Communicatie-
wetenschap was ik er eerlijk gezegd behoorlijk 
verbaasd over dat de persoonlijke ontwikkeling 
nog helemaal geen onderwerp was. Bij Pedagogiek 
moet je jezelf goed kennen, dat hoort bij het vak. Bij 
Communicatiewetenschap hebben we naar aanlei-
ding van de heidagen nu als uitgangspunt dat het 
welbevinden van studenten afhangt van drie facto-
ren: de mate van verbondenheid, van competentie 
en van autonomie. Deze vorm van autonomie-onder-
steunend onderwijs, waarbij studenten leren om zelf 
de regie te nemen is nu via Professionalisering geïn-
tegreerd in Communicatiewetenschap.

En zo bracht ieder lid van het kernteam zijn of haar eigen 
expertise in. TEAM = ‘Together Each Achieves More’, 

wat zeker opgaat voor deze groep! Ook kregen we als 
team veel vrijheid en tijd om het programma op te 
zetten; ik denk wel dat dat een vereiste is als je zo aan 
het pionieren bent. 

Na vier jaar nog niet weten wat je er 
allemaal mee kan 

Ook hoorde ik vaak: wat is nou eigenlijk de link naar 
de praktijk? Communicatiewetenschap is zó breed, 
dat sommige studenten na vier jaar nog steeds geen 
idee hebben wat ze er allemaal mee kunnen. Ik wilde 
meteen betrokken zijn bij het opzetten van een tra-
ject om ze daarbij te helpen. Coachen vind ik een van 
de leukste aspecten van mijn baan, want hoe mooi is 
het om mensen te helpen de leukste versie van zich-
zelf te worden?

Niet voor een tentamen, maar voor jezelf 
Ik coach op dit moment 18 studenten en afgelopen 
academiejaar 21. Voor zover ik het kan overzien, 
want ongetwijfeld krijg ik niet alles te horen, zijn ze 
enthousiast. Zelfs degene die in het begin sceptisch 
was. Over het algemeen vinden ze het heel zinnig, 
vooral omdat ze voor zichzelf bepalen wat ze wil-
len leren/hoe ze zich willen ontwikkelen. Geweldig 
om die ruimte voor intrinsieke motivatie te kunnen 
creëren in je onderwijs. En een mooie kans voor ze 
om hun CV te verrijken en dingen te doen waar ze 
tijdens hun normale studentenbestaan vaak niet aan 
toekomen. En dat is precies waar Professionalisering 
over gaat. Het werpt echt z’n vruchten af, nu al. Ik zie 
zoveel vaardigheden voorbij komen waar studenten 
aan willen werken. Spreken in het openbaar bijvoor-
beeld, hebben ze soms moeite mee. Is ook niet raar 
natuurlijk, dat moet je trainen. Net als photoshoppen, 
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een taal leren, websites bouwen, videobewerken; alle-
maal typische skills die buitengewoon handig zijn, 
maar die je meestal niet standaard leert tijdens de 
opleiding. Maar ook extra kennis opdoen is mogelijk 
en die kans pakken ze ook.

Studenten houden ons scherp 
De ervaringsdeskundigheid van studenten is heel 
relevant. Er was bijvoorbeeld een maximaal aan-
tal punten verbonden aan de expedities, dat had-
den we zo met elkaar vooraf bepaald. Maar in de 
praktijk bleek dat er studenten waren die de voor-
keur gaven aan één grotere activiteit in plaats van 
meerdere kleine, omdat dat beter paste bij hun 
doelen. Op basis van die feedback hebben we het 
puntenaantal aangepast. En zo blijven we bijstel-
len, omdat we de meningen van studenten oprecht 
waarderen. En nee, dat hoeft echt niet altijd positief 
te zijn. Inmiddels is er ook een review programma 
gemaakt, waarin studenten kunnen aangeven hoe 
ze bepaalde programmaonderdelen waarderen. Dat 
creëert ook weer transparantie en houdt ons scherp. 
Professionalisering blijft zich dus doorontwikkelen. 

Groeien en bloeien 
Er waren zoveel mooie, onverwachte momenten… 
Zo maakte een bachelor studente  heel veel indruk 
doordat ze meteen - bij het allereerste coachingsge-
sprek - vertelde dat ze deze cursus als een kans zag 
om iets voor de wereld te kunnen betekenen. En dat 
waren niet alleen woorden; tijdens de eerste lock-
down zette zij zich actief in voor mensen om zich 
heen, onder meer door boodschappen te doen voor 
ouderen. Heel lief en bijzonder. Ook durfde zij het 
aan om coole ondernemers aan te schrijven en ze te 

interviewen over hun werk, wat veel studenten toch 
(te) spannend vinden. 

Ik geniet er ook ontzettend van om studenten te zien 
groeien. Zo had ik afgelopen academiejaar een stu-
dente die een beetje onwennig en onzeker binnen-
kwam. Aan het eind van het jaar herkende je haar 
bijna niet meer terug; er zat iemand voor me die 
precies wist wat ze wilde. Of een student bij wie het 
doel van de cursus aanvankelijk niet binnen leek te 
komen en niet door had wat er allemaal mogelijk was. 
Uiteindelijk heeft ook hij activiteiten gevonden die 
voor hem van betekenis waren. 

Droomscenario 
Mijn droomscenario is dat over tien jaar de gehele 
opleiding van Communicatiewetenschap zo zal zijn 
ingericht dat je (voor een groot deel) zelf je opleiding 
kunt samenstellen. Dat het dan nóg meer mogelijk 
zal zijn je eigen weg te kiezen - en nog meer te profes-
sionaliseren op de onderwerpen die bij je passen. En 
hopelijk niet alleen bij Communicatiewetenschap, 
maar bij nog veel meer opleidingen, over de hele 
wereld. Daarnaast verwacht ik dat er nog meer 
aandacht zal komen voor het welbevinden van stu-
denten. En dat het systeem van toetsen dan einde-
lijk is afgeschaft. Ik geloof veel meer in tracking, het 
volgen van de ontwikkeling van een student over 
een langere termijn, niet afhankelijk van een aantal 
momentopnames. 
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Stilzitten is niet mijn hobby
Als kind was ik al ondernemend en ook als student 
was ik behoorlijk actief, iemand die de lat hoog 
legt voor zichzelf. In het eerste jaar zat ik meteen 
in de introductiecommissie, in het tweede jaar 
raakte ik betrokken bij Freem, het tijdschrift van 
Communicatiewetenschap, uitgegeven door studie-
vereniging Mycelium. Ik schreef zelf en werd uitein-
delijk hoofdredacteur. Ook zat ik als student in de 
Opleidingscommissie. Daarnaast heb ik tijdens mijn 
studie vrijwilligerswerk gedaan als cameravrouw in 
een ziekenhuis. Hoe dat zo komt? Ik rol altijd wel 
weer ergens in; juist door al die activiteiten komt er 
van alles op mijn pad. Stilzitten is dus niet bepaald 
mijn hobby, sterker nog, ook in mijn vrije tijd mag ik 
graag een paar rondjes rennen. 

Achter het net gevist
Of ik Professionalisering dan zelf nodig had gehad…? 
Ik denk oprecht dat het voor iedereen nuttig is. Het is 
maar net wat op jou van toepassing is. Ondanks dat 
ik altijd actief ben geweest heb ik mezelf pas beter 
leren kennen tijdens mijn master. Dus als het had 
gekund, had ik inderdaad graag zelf het programma 
doorlopen tijdens de bachelor. Ik was nét afgestu-
deerd toen de leerlijn begon, maar door mijn betrok-
kenheid aan de achterkant heb ik er toch veel van 
meegekregen. Mooi dat andere studenten nu de kans 
krijgen om zichzelf op zowel persoonlijk als professi-
oneel vlak te ontwikkelen, zodat ze tijdens hun studie 
zelfkennis opdoen en intussen vast een mooi port-
folio opbouwen. 

Het paard van Troje 
Toen Mariska mij vroeg of ik haar wilde helpen bij 
de aanvraag, door vanuit mijn studentenperspectief 
actief mee te denken, zag ik dat als een geweldige 
kans om een bijdrage te leveren. Zeker toen de toe-
zegging werd gedaan dat als de aanvraag zou worden 
gehonoreerd, ik er een baan aan over zou houden. 
Het was een intensief traject waarbij ik in die fase in 
m’n eentje ‘de student’ vertegenwoordigde. Maar ik 
werd niet behandeld als spuit elf maar als gelijkwaar-
dig teamlid, een expert zelfs, vanuit mijn perspectief 
als student. En via mij was het ook makkelijker om 
andere studenten te benaderen, want dat kan best 
lastig zijn. Maar dat lukte prima, zeker met behulp 
van consumptiebonnen voor de kantine haha. 

Docenten zijn net mensen 
Toen de subsidieaanvraag binnen was kon ik inder-
daad meteen als student-assistent officieel aan de 
slag. Mijn taken bestonden onder andere uit het 
inventariseren en regelen van workshops, het ont-
wikkelen van een platform waarop studenten zich 
konden inschrijven, het onderhouden van contact 
met de studievereniging, het meedenken over coach-
ing, het helpen organiseren van een alumni-avond, 
het regelen van alumni-coaches, en nog meer. Heel 
veel meer… Ook in deze fase werd er vanuit het team 
positief gereageerd op mijn suggesties. Als ik aan-
gaf: dit gaan studenten echt no way doen, keken we 
samen naar een passend alternatief. Het was een 
toffe periode waarin ik heel veel heb kunnen doen. 
En veel heb geleerd. Zo ontdekte ik onder andere 
dat docenten, tegen wie ik als student logischerwijs 
toch opkeek, ook gewoon maar mensen zijn. Zelfs 
zij hebben de wijsheid niet in pacht, hadden vragen 
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of maakten soms fouten. Mooi om te zien dat ook zij 
zich blijven ontwikkelen. Je bent nooit te jong of te 
oud om te leren.  

Het belang van de drijvende kracht 
De kracht zat wat mij betreft echt in het team. Zoveel 
gemotiveerde en getalenteerde mensen bij elkaar, 
ieder met hun eigen perspectief op het programma. 
De toon werd gezet door initiatiefnemer Mariska, die 
echt door het geluid is gegaan om alles voor elkaar 
te krijgen. Ik denk dat het heel belangrijk is, zo niet 
onontbeerlijk, dat er zo’n aanjager achter zit. Die 
anderen weet te inspireren, het juiste team bij elkaar 
brengt, maar ook het concept bewaakt. En vooral 
vertrouwen geeft, ieders mening op waarde schat en 
durft los te laten. Als je als leider op zo’n manier te 
werk gaat, werkt dat meteen door in de sfeer binnen 
het team. Mariska vroeg me zelfs een keer mee naar 
een congres in Valencia, over onderwijsinnovatie. 
Inzichten die we hier hebben opgedaan hebben we 
weer kunnen gebruiken voor de cursus. Overigens 
ontdekten we wel dat Nederland behoorlijk ver 
vooruit is in vergelijking met andere landen. Wat 
ons alleen nog maar meer sterkte in het goed willen 
neerzetten van Professionalisering. Niet alleen vanuit 
de Radboud Universiteit, maar ook internationaal 
gezien. 

Je moet het zelf fixen
Inmiddels ben ik alweer een jaar weg. Mijn taken zijn 
overgenomen door een andere student; heel goed dat 
de doelgroep wel vertegenwoordigd blijft. Voor de 
lange termijn hoop ik dat de cursus wordt toegepast 
bij veel meer opleidingen. Ik denk dat het voor iedere 
student een must is om meer inzicht in zijn of haar 

persoonlijke en professionele ontwikkeling te krijgen. 
Dit helpt heel erg bij de verdere carrière van studen-
ten. Wat echt nodig is. Als alumnus sprak ik laatst 
nog een groepje bachelor 3 studenten die een uurtje 
online kwamen meekijken op mijn werk. En ik merkte 
dat ze echt nog heel weinig idee hadden van welke 
kant ze nou eigenlijk op willen, of waar hun kwalitei-
ten liggen. Zelf had ik dat namelijk wel; ik wilde graag 
aan de slag bij een bureau waar ik te maken zou 
krijgen met verschillende onderdelen van communi-
catie en marketing. Dus solliciteerde ik heel gericht. 
Ik voelde me meteen helemaal thuis bij dit bureau 
en gaf aan dat ik vooral graag meer wilde leren over 
marketing en strategie. Bij het tweede gesprek kreeg 
ik te horen dat ze de functie van content marketeer 
voor mij hadden gecreëerd, die past bij mijn talen-
ten en ambities. Wat bleek te kloppen, want ik heb 
het - ook na dit rare jaar waarin ik na drie maanden 
al vanaf huis moest werken vanwege corona - enorm 
naar m’n zin. 
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Nooit meer weggegaan
Ik heb zelf hier aan de Radboud gestudeerd en ben 
na mijn afstuderen blijven hangen, waarna ik nooit 
meer ben weggegaan. Je kan dus wel stellen dat ik het 
klappen van de zweep ken. In mijn huidige functie 
geef ik enerzijds begeleiding en advies aan studenten, 
anderzijds hou ik me als onderwijscoördinator bezig 
met het beleidsmatige stuk; de organisatie van het 
onderwijs. Beide vullen elkaar heel goed aan. Door 
jarenlange ervaring in begeleiding van studenten, heb 
ik voelsprieten ontwikkeld waardoor ik weet wat er 
leeft en speelt. 

Psychisch een hoop te verhapstukken
Mooi om te zien dat er via Professionalisering gehoor 
wordt gegeven aan wat studenten nodig hebben, 
anders dan de theoretische kennis die ze opdoen bin-
nen Communicatiewetenschap. Als studieadviseur 
heb ik deze behoefte jarenlang voorbij zien komen. 
De tijd was rijp voor een dergelijke leerlijn. 

Studenten hebben psychisch een hoop te verhapstuk-
ken in deze tijd. Ten opzichte van vijftien jaar gele-
den is dat echt anders. Toen was het eigenlijk geen 
onderwerp, nu vrijwel non stop. Heeft denk ik deels 
te maken met veranderingen in de maatschappij: er 
is meer keuzestress, peer pressure, angst om iets mis 
te lopen of buiten de boot te vallen. Er is een soort 
beeld dat alles, of in ieder geval een hoop, maakbaar 
is in het leven. Huizenhoge verwachtingen, wat ook 
verlammend kan werken. Ga er maar aan staan. 
Tegelijkertijd blijven ze, vaak noodgedwongen, veel 
langer thuis wonen. Waardoor ze minder snel leren 
om zelfstandig te zijn. 

Ze moeten er ook nog iets mee,
met die studie 

Plus natuurlijk de veranderingen binnen het onder-
wijs. Vroeger was de tendens: zoek het maar uit. Je 
kon de tijd nemen en hoe lang die studie dan duurde, 
dat merkte je wel. En als het niet bij je paste dan 
stapte je gewoon over. Nu ervaren studenten veel 
meer druk. Ze moeten voldoen aan meer verplich-
tingen. Bindend studieadvies, of financiële conse-
quenties. Waardoor ze het eerste jaar al oververhit 
binnenkomen met de vraag ‘wat moet ik allemaal op 
mijn CV zetten’. Wellicht chargeer ik enigszins, maar 
ik zie zeker een tendens. En al deze veranderingen 
vragen ook om een andere vorm van begeleiding. Ik 
zie bij studenten geen verharding, maar juist meer 
kwetsbaarheid. Issues die vroeger minder speelden, 
of niet op de radar stonden, zoals depressie, een-
zaamheid en burn-out.

Studenten zijn zich er absoluut bewust van dat ze 
bezig zijn met iets dat ook nog ergens toe moet leiden. 
Het is alleen de grote vraag: hoe komen ze daar. Dus 
daar helpen wij ze bij. Vanuit mijn eigen vakgebied, 
maar zeker ook vanuit Professionalisering. Een heel 
mooi project, dat gaat om studentbegeleiding in de 
breedste zin. 

Blijft er wel werk voor mij over? 
Hier volgt een bekentenis: in het begin moest ik 
wel even wennen. Omdat mij in die eerste fase stie-
kem wel eens de gedachte bekroop dat coaches 
zich dan wel heel erg op mijn werkterrein zouden 
begeven. Waardoor ik me afvroeg: wat is dan nog de 
toegevoegde waarde van een studieadviseur. Blijft 
er wel werk voor mij over? Wat me overigens niet 
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tegenhield, want het belang van de studenten staat 
voorop. Maar het mooie is: het maakt het begeleiden 
van studenten vanuit mijn vakgebied juist nog com-
pleter. Omdat de cursus drempelverlagend werkt 
voor studenten, om hulp te zoeken. Eigenlijk heb ik 
het er alleen maar drukker op gekregen omdat ze 
de weg naar mijn kantoor nu makkelijker weten te 
vinden.  

Van studieadviseur naar coach en weer terug 
Binnen het team ben ik degene die meedenkt over de 
relatie tussen studieadviseur en coaches. Hoe kunnen 
we samen die studentbegeleiding het beste inrichten. 
De coach is er om binnen de leerlijn studenten aan 
te zetten tot nadenken, op weg te helpen, te prikke-
len en deels ook om inhoudelijk te kijken. Waar ik 
kom kijken is als studenten vanuit daar tegen zaken 
aanlopen, of als er meer persoonlijke dingen spelen. 
Maar het is vloeibaar hoor, en soms zit er overlap in. 
Daarom onderhoud ik ook intensief contact met de 
coaches. En de opzet is er ook naar; het concept zit 
niet dichtgetimmerd maar is flexibel van opzet en 
biedt veel ruimte voor eigen invulling. We kunnen 
waar nodig bijsturen. En het team bestaat uit be- 
vlogen, enthousiaste en positief ingestelde docenten 
die zorgen voor een veilige omgeving. 

Onderschat niet het belang van een kernteam wat er 
op die manier in staat. Bij ons is het niet een opgelegd 
programma, maar van binnenuit ontstaan. Het leren 
van coaching zal niet bij alle docenten passen, daar 
moet je voor openstaan. Er zullen bijvoorbeeld altijd 
docenten zijn die zich liever uitsluitend willen bezig 
houden met kennisoverdracht. Oftewel: je hebt echt 
mensen nodig die de toegevoegde waarde zien. 

Vroeger moest het in je eigen tijd
Er is gelukkig wel een grote omslag gaande binnen 
het wetenschappelijk onderwijs. Heel lang werd er 
gezegd: het hoort hier niet thuis, stap maar over naar 
het HBO. Als je op een universiteit praktische vaar-
digheden wilt leren die buiten het curriculum vallen, 
moet je dat maar in je eigen tijd doen. Nu hoeft dat 
niet meer. En dat is ongelofelijk waardevol. Vooral 
omdat iedere student binnen Professionalisering zelf 
kan kiezen waar de behoefte ligt. Niet iedere student 
zoekt hetzelfde. Je kan zelfs heel goed zijn in je stu-
die, maar persoonlijk alsnog vast lopen. In het oude 
systeem, laat ik het zo maar even noemen, heb ik 
dat vaak zien gebeuren. Gelukkig zie ik steeds meer 
draagvlak ontstaan voor deze nieuwe benadering. 

Een leven lang leren 
Studenten worden door coaching aangezet tot 
reflectie. Dat is spannend, want dat betekent dat je 
je kwetsbaar op moet stellen. Dat je het moet durven 
om bespreekbaar te maken waar je tegenaan loopt. 
Door studenten op de juiste manier te prikkelen gaan 
ze over zichzelf nadenken. Leren ze doelen te stellen 
en daar acties aan te koppelen. Waardoor je ze ziet 
groeien. Ja, ook degenen die op het eerste gezicht al 
wat verder zijn. Die kunnen dan verdieping opzoeken. 
Op die manier kan iedereen zich blijven doorontwik-
kelen, daar ben je nooit klaar mee. Het proces, dat is 
het allerbelangrijkste.
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Genoeg is genoeg
Professionalisering heeft me op een andere manier 
naar mezelf doen kijken, mede dankzij gesprekken 
met mijn coach. Ik heb geleerd dat de eigenschappen 
die ik als negatief zie - of zag moet ik eigenlijk zeggen, 
ook al is het work in progress want ik ben er nog lang 
niet - juist ook positief kunnen zijn. Ik ben een perfec-
tionist, die dingen niet graag uit handen geeft omdat 
ik het liefst alles zelf doe; ik wil gewoon graag dat 
dingen goed gaan. Waardoor ik de lat heel erg hoog 
leg voor mezelf. Faalangst, daar had ik ook behoorlijk 
last van. Met als gevolg dat ik vaak veel te veel tijd 
besteedde aan taken waarbij dit helemaal niet nodig 
was. Nee, met dit soort dingen ben ik nooit naar de 
studieadviseur gestapt. Omdat ik het gevoel had dat 
die er vooral is voor praktische zaken, niet voor zoiets 
persoonlijks. En nogmaals: als perfectionist doe je 
alles het liefste zelf…  

Maar mijn coach liet me inzien dat deze eigenschap-
pen juist ook waardevol kunnen zijn, maar dat ik 
wel moet leren ermee om te gaan omdat het me 
anders in de weg gaat zitten. En heel belangrijk: dat 
het niet altijd 200% hoeft. Die bewustwording heeft 
me meer rust gegeven, waardoor ik steeds beter leer 
los te laten. Dat is voor mij denk ik de grootste winst 
geweest van de cursus. Dat ik ‘gedwongen’ werd om 
de confrontatie met mezelf aan te gaan, door een jaar 
lang heel bewust te reflecteren. Iets wat ik uit mezelf 
nooit op die manier had gedaan.    

Nieuwsgierig van nature 
Van nature ben ik nieuwsgierig. Wil ik graag betrok-
ken zijn, om uit te vogelen waarom dingen zijn zoals 
ze zijn. Ik heb vaak een sterke mening, maar vind 

wel dat je niet alleen maar kan roepen maar dan ook 
moet doorpakken en aangeven hoe jij denkt dat het 
wèl moet. Daarom zat ik ook bij de studentenraad. 

Tegen het einde van de middelbare school moest 
ik kiezen welke studie ik zou doen. Nu had ik altijd 
al journalistiek in mijn hoofd, maar dan HBO, in 
Zwolle. Ik heb toen een paar gesprekken gehad met 
journalisten. En die zeiden allemaal: het is geen 
makkelijke arbeidsmarkt. Te weinig vraag, te veel 
aanbod. Bovendien willen ze meestal iemand die 
universitair geschoold is. Toen ben ik uiteindelijk 
bij CW terecht gekomen. Om hopelijk nog steeds de 
journalistiek in te gaan. En anders kan ik altijd nog 
een andere kant op. 

Geen gespreid bedje 
Ik heb mijn best gedaan om activiteiten op te zoe-
ken die waardevol zouden zijn voor mij en voor de 
richting die ik op wil. Wat ik een behoorlijke opgaaf 
vond. Ik moet bekennen dat ik het dan ook wel fijn 
had gevonden als er vanuit Professionalisering meer 
begeleiding was geweest. Maar aan de andere kant: 
hierna kom je ook niet in een gespreid bedje terecht. 
Wat ik tof vind aan WO is dat ik niet het gevoel heb 
ik dat nog steeds ‘op school’ zit. Ik hoef niet van uur 
tot uur de hele dag een programma te volgen waarin 
de docent boos wordt als je je taken niet af hebt. 
Hier wordt zelfstandigheid van je gevraagd. En dat 
geldt ook voor Professionalisering, wat ook confron-
terend kan zijn. Want als student kan je de cursus 
maken of breken. Je doet het voor jezelf, niet voor je 
coach - en je moet het dus zelf tot een succes maken. 
Mijn advies? Pak het serieus aan. Echt. Ga iets doen 
wat je altijd al hebt willen leren; je krijgt er nu zelfs 
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studiepunten voor. Een beter excuus is er niet. Het 
autonome van de universiteit, met praktische vaar-
digheden daar nu aan toegevoegd - die je bovendien 
zelf kan invullen. Best of both worlds wat mij betreft. 

Geen gewoon Indisch meisje
Ik heb gekozen voor de master Nieuws & Informatie. 
Niet de meest populaire richting, want de meeste 
studenten kiezen voor Commerciële Communicatie. 
Daar valt vast meer geld in te verdienen. Maar ik 
vind juist die inhoudelijke kant zo interessant. De 
familie van mijn moederskant heeft een Indische 
achtergrond, ik ben me erin gaan verdiepen wat 
dat betekent en daar heb ik het ook veel met haar 
over. Mijn droombaan is om uiteindelijk te werken 
bij een Indisch tijdschrift. Behoorlijk niche inder-
daad, want zoveel media zijn er niet die zich hierop 
focussen. Maar ik vind het interessant om meer te 
ontdekken over dit stuk Nederlands erfgoed en wat 
voor invloed dat heeft op identiteit, ook van jon-
gere generaties. Met mijn coach Paul bleek ik die 
Nederlands-Indische achtergrond gemeen te heb-
ben. Daar hebben we uiteindelijk over doorgepraat. 
En het heeft me op het spoor gezet om mijn scriptie 
te wijden aan dit onderwerp. Nog een uitkomst van 
de cursus die ik niet had verwacht, maar waar ik wel 
heel blij mee ben. 
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ik, tot mijn eigen verrassing, heel leuk bleek te vinden. 
Daar wil ik dus graag mee verder. En eerlijk is eerlijk: 
misschien had ik dat zonder de expedities niet zo 
snel ontdekt. 

Zelf uitvogelen 
Ook andere praktijkgerichte expedities vond ik leuk: 
het interviewen van een sportmarketeer bijvoor-
beeld. Een presentatie houden, een gespreksverslag 
in elkaar zetten. Of advertenties maken op Google. 
Dat zijn toch allemaal zaken waar je concreet wat 
aan hebt. Al met al heb ik een beter inzicht gekregen 
in het werkveld van CW; dat het zo breed is. Maar 
dan moet je wel zelf uitvogelen wat je leuk vindt. Ik 
zou zeggen: geef dus vooral je eigen invulling aan 
Professionalisering. Anders heb je er denk ik weinig 
aan. Zeker als die persoonlijke gesprekken niet perse 
je ding zijn, zoals bij mij; ik ben vooral praktijkgericht. 
Maar het opdoen van handige ervaring voor het 
werkveld: dat is voor iedereen handig. 

Meer vrijheid óf meer begeleiding  
Ik denk dat het voor Professionalisering goed zou zijn 
om studenten die al weten wat ze willen, iets meer 
los te laten. Meer vrijheid te geven om hun eigen 
invulling op te zoeken. In mijn geval meer gesprekken 
met alumni bijvoorbeeld, of meeloopdagen voor een 
kijkje in de keuken. Of andersom: studenten die nog 
geen idee hebben juist wat meer begeleiding bieden. 
Wat mij betreft zou het dus wel wat gedifferentieer-
der mogen. Als dat zou gebeuren, dan denk ik dat 
Professionalisering voor alle universitaire studies 
zeker heel nuttig zou kunnen zijn.  

STUDENT
STUDENT COMMUNICATIEWETENSCHAP, 
MASTER COMMERCIËLE COMMUNICATIE

Wij van WC Eend 
Omdat ik VWO heb gedaan heb ik bewust geko-
zen voor CW op de universiteit, niet voor HBO 
Communicatie. Bovendien had ik de verwachting 
dat je met een wetenschappelijke opleiding meer 
kanten op zou kunnen. En naar het HBO, dat kan 
altijd nog. Pas in mijn derde jaar werd de cursus 
Professionalisering geïntroduceerd. Maar toen wist 
ik al zo’n beetje welke richting ik op wilde. In mijn 
tweede jaar was er namelijk bij een ander vak een 
gastspreker van een reclamebureau, dat sprak me 
meteen aan. En in mijn eigen omgeving is er ook 
iemand die CW heeft gestudeerd en nu in de reclame 
werkt. Inmiddels ben ik bezig met mijn master 
Commerciële Communicatie. Ik heb stage gelopen bij 
een data engineering bedrijf, op de marketing afde-
ling. Uiteindelijk wil ik aan de slag bij een reclamebu-
reau, en dan met name de creatieve kant.   

Creatiever dan ik dacht
Door Professionalisering ben ik overigens op dat 
creatieve spoor gezet, waarvan ik niet wist dat ik het 
in me had. Omdat het een verplicht onderdeel is, 
moet je zogenaamde expedities uitvoeren. Oftewel: 
zelfstandig activiteiten ondernemen die aansluiten 
bij je doelen. Dat onderdeel sprak me nog het meeste 
aan. Want die groepssessies aan het begin van het 
jaar, daar had ik gewoon niet zoveel mee. Filosoferen 
over wie ik nou ben, mijn flow ontdekken, dat vind 
ik eigenlijk veel te zweverig. Ongetwijfeld interessant 
voor anderen, maar dan komt toch mijn Twentse 
nuchterheid naar boven. Aanpakken, daar ben ik veel 
meer van. Vandaar dat ik de expedities het meest 
boeiend vond: iets waar je in de praktijk wat mee kan. 
Dus besloot ik een cursus design te gaan volgen. Wat 
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Merendeel komt niet in de 
wetenschap terecht 

Het idee van Professionalisering speelde al veel lan-
ger omdat er veel behoefte aan is, niet alleen van-
uit de studenten maar ook vanuit docenten. Het 
academisch onderwijs schiet hierin al jaren tekort. 
Professionalisering en zelfreflectie zijn wel degelijk 
ook academische vaardigheden. Hoewel ik alweer 
heel wat jaren werkzaam ben op de universiteit, heb 
ik een commerciële achtergrond. Die verbinding met 
het werkveld zal ik altijd proberen te maken. De basis-
vraag is: waar leid je studenten, onze primaire klan-
ten, op de universiteit voor op? Het merendeel komt 
niet in de wetenschap terecht, dus moet je ze iets 
meegeven om zich voor te bereiden op de arbeids-
markt. Dat was het vertrekpunt voor een heel traject 
waar we vol in zijn gedoken. Van meet af aan zijn 
alle relevante partijen daarbij betrokken: studenten, 
docenten, alumni en onderwijsprofessionals. Deels 
om draagvlak te creëren, maar ook vanuit de intrin-
sieke behoefte om het zo goed mogelijk uit te rollen. 

Fundamenteel onderdeel
van het curriculum

Waar de leerlijn Professionalisering uniek in is, is dat 
het is gelukt om een formule te ontwikkelen die echt 
geïntegreerd is in het curriculum. Geen facultatief 
vak, een aparte cursus of ad hoc workshops zoals we 
wel vaker zien, maar een fundamenteel onderdeel van 
het onderwijs. Ieder studiejaar heeft een eigen cursus 
Professionalisering  die het hele jaar duurt, met spe-
cifieke primaire leerdoelen zoals: wie ben ik, wat kan 
ik en wat wil ik. Maar ook: hoe werk je samen in team-
verband, hoe verhoud je je tot de ander, waar liggen 
jouw voorkeuren in dat opzicht en hoe benut je die bij 

welke bedrijfscultuur. Alles bij elkaar een substantiële 
toolkit voor studenten, met grote potentie. 

Grote bereidheid tot investeren
Ik ben er trots op dat we een leerlijn hebben weten te 
ontwikkelen waarvoor structureel ruimte is gecreëerd 
binnen de opleiding; ook voor de vrijwillige omscho-
ling van een aantal docenten tot coach. Dat docenten 
zich meer als coach gaan gedragen is elementair voor 
het eigenaarschap wat studenten moeten gaan voe-
len. Docenten houden op met alleen maar zenden, 
maar houden zich bezig met autonomous learning 
waarbij de verantwoordelijkheid van het leerproces 
bij de student komt te liggen. Maar dat gaat niet van 
de ene op de andere dag, dat behoeft een grote inves-
tering. Het heeft tijd nodig om in te dalen en vervol-
gens te landen. Studenten moet je zien mee te nemen 
in deze filosofie, bijvoorbeeld door een beloning in de 
vorm van studiepunten. Anders bereik je ze niet. En 
het is nog legitiem ook, want Professionalisering is nu 
een wezenlijk onderdeel van hun studie. 

Zinnige exercitie voor alle studenten
Bij Communicatiewetenschap kwam alles samen: het 
signaleren van de behoefte, het gezamenlijke besluit 
van alle betrokkenen om er concreet iets mee te doen. 
Een leidinggevend team met investeringsbereidheid 
- zowel financieel als in ruimte (tijd en effort) - en het 
co-creëren van een heuse formule die is ingebed in het 
curriculum. Het opzetten van een dergelijk initiatief 
moet ook passen bij de heersende cultuur. De juiste 
mindset, maar ook een gedeelde urgentie die wordt 
gevoeld: studenten hebben het echt nodig, deze struc-
turele bijdrage aan de ontwikkeling van hun identi-
teit ter voorbereiding op het werkveld. Bij een breed 
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georiënteerde studie als Communicatiewetenschap 
waar je veel kanten mee op kan, is dat misschien nog 
relevanter dan bij bijvoorbeeld Tandheelkunde waar 
de richting al grotendeels is bepaald. Het is een zin-
volle exercitie voor alle studenten, wat ook weer een 
aanzuigende werking heeft op nieuwe studenten. 

Improvisatie karaoke 
Ik zie zoveel studenten langskomen die al een hoop 
in huis hebben, maar dat zelf nog niet zien. Het helpt 
dan als we ze op de juiste manier uitdagen om te 
reflecteren. Ook hebben studenten vaak de mindset: 
ik volg colleges want ik moet afstuderen. Die knop 
gaat pas om als ze klaar zijn. De arbeidsmarkt ligt 
tijdens de studie psychologisch nog ver weg, terwijl je 
op het eind van de studie eigenlijk al te laat bent. Met 
Professionalisering door de studiejaren heen vullen 
we dat gat. Maar daar moeten studenten wel echt 
aan wennen. Het is totaal nieuw, dat je als het ware 
gedwongen wordt om goed over jezelf na te denken. 
Vandaar dat studenten Professionalisering soms als 
ongrijpbaar ervaren. Of als zweverig, omdat het voor 
hen een flinke stap uit hun comfortzone is. Gelukkig 
heeft iedere coach binnen de kaders een zekere speel-
ruimte om er een eigen invulling aan te geven, te 
checken wat het beste bij ze past zodat hun aanpak 
authentiek blijft. 

Improvisatie karaoke is een mooi voorbeeld wat we 
gebruiken; een groepsoefening waarbij studenten 
medestudenten confronteren met twee beelden die 
ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben 
maar waar zij ad hoc een presentatie over moeten 
geven. Motto: als je dat kunt, hoef je ook niet bang te 
zijn om te presenteren. Met deze oefening word je 

flink in het diepe gegooid, maar iedereen leert er van. 
Ook de coaches leren van de cursus. Want het blijft 
een uitdaging, met name om tijdens de persoonsge-
richte coachingsgesprekken niet in de advies modus 
te schieten. Want je bent al snel geneigd om vanuit 
goede intenties concrete tips te geven, terwijl het 
juist zo belangrijk is dat studenten elkaar tips geven 
en niet aan het handje worden genomen. Dus ook wij 
blijven reflecteren. Na vrijwel ieder gesprek vraag ik 
me af: ben ik zelf niet te veel aan het woord geweest? 

Iedere academische opleiding
zou dit moeten willen 

Gezien onze ervaringen zou het een mooi ideaal zijn 
om bij alle academische opleidingen een dergelijke 
leerlijn in het curriculum te verwerken. Eigenaar-
schap leggen bij studenten, dat is best revolutionair. 
Om dat goed te doen is zeker geen gemakkelijke 
opgave. Zoals ik al eerder aangaf moet je voldoen 
aan een aantal cruciale randvoorwaarden. Alleen 
door deze leerlijn in te bedden in het onderwijs kan 
je structurele veranderingen bewerkstelligen. En een 
organisatie moet zich ervoor willen lenen. Bereid zijn 
tot een cultuurverandering. Maar als die ambitie er is, 
evenals de mogelijkheid om investeringen aan te gaan 
en zo’n leerlijn structureel stapsgewijs te implemen-
teren, zijn de gevolgen niet te overzien. En dat bedoel 
ik heel positief. Wat mij betreft is het een droom die 
is uitgekomen en ik ben trots dat ik aan de wieg heb 
mogen staan.
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Eline en Daan ontmoetten elkaar in de collegebanken 
bij Communicatiewetenschap en houden het inmiddels 
al ruim een decennium met elkaar uit. Als alumni geven 
zij hun visie op de leerlijn Professionalisering. 

Keuzes, keuzes... zwa
Ik ben wel een paar keer van gedachten veranderd 
ja. Eerst wilde ik de journalistiek in, toen toch de 
commerciële kant op. Als student-assistent gaf ik 
als bijbaantje tijdens mijn studie al voorlichting op 
middelbare scholen, wat ik heel erg leuk vond. Ik 
hoorde over de Docenten Academie, wat me wel 
aansprak, maar na het schrijven van m’n scriptie zag 
ik het niet zitten om nog aan een tweede master te 
beginnen. Dus ben ik maar aan het werk gegaan. Via 
via vond ik al snel een baan, maar na een half jaar 
kwam ik er achter dat ik er niet gelukkig van werd. 

Een zwart gat zwatat
Ik was een typische VWO leerling; kon makkelijk 
leren, deed keurig wat er altijd van me verwacht 
werd en kreeg uitsluitend positieve feedback. Dit 
zette zich door op de universiteit. Daar was ik 
overigens behoorlijk actief; zat in het bestuur van 
de studievereniging, had altijd bijbaantjes en was 
sowieso wel ondernemend. Nooit bang of onzeker 
eigenlijk. Kortom: op papier zag het er allemaal 
gelikt uit. Maar toch, na mijn studie viel ik in een 
zwart gat. Ik kwam er achter dat ik, onbewust, had 
gedaan wat er van me verwacht werd. Maar ik had 
er gek genoeg nooit écht over nagedacht wat ík 
nou eigenlijk wilde. Het verstikkende gevoel van 
‘is dit alles? Tot aan mijn pensioen?!’. Hoogste tijd 
om aan mijn persoonlijke ontwikkeling te gaan 
werken. Met behulp van een coach kwam ik tot 
de ontdekking dat mijn hart toch bij onderwijs 

lag. Dus ben ik uiteindelijk alsnog voor die master 
gegaan aan de Docenten Academie. In een jaar 
tijd leer je heel praktisch hoe je voor de klas moet 
staan. Ik koos voor Maatschappijleer; inhoudelijk 
heel interessant omdat het altijd onderhevig is 
aan de actualiteit en de vertaalslag naar de lessen. 
Inmiddels sta ik voor de klas op een middelbare 
school, en dat bevalt heel goed.  

              Onderzoek? Nee dank u
Als jochie wilde ik niets liever dan boer worden. 
Toen brandweer. En toen mensen helpen. We 
woonden ook onder de aanvliegroute van de 
traumahelikopter, dat was natuurlijk machtig 
interessant. Omdat ik graag geneeskunde wilde 
doen koos ik voor een bèta-pakket. Toen ik werd 
uitgeloot, werd het biologie. Maar na drie weken 
voortplanting van de dennenboom was ik er wel 
klaar mee. Nadat ik weer werd uitgeloot kwam 
ik uiteindelijk bij Communicatiewetenschap 
terecht. Wat ik me herinner van het toekomst-
perspectief tijdens de studie was dat vakdo-
centen zeiden: we leiden je op tot onderzoeker. 
Gastdocenten gaven juist aan: je kan terecht 
komen in de media, of bij een communicatie-
bureau. Er was dus meer dan onderzoek alleen, 
want in de praktijk waren er per jaar maar één 
of twee studenten die daar daadwerkelijk mee 
verder gingen. Maar die meerwaarde, dat je ver-
schillende kanten op kon, dat hadden wij toen 
voor mijn gevoel helemaal niet door. Pas later 
kwam ik erachter wat er allemaal mogelijk was. 

                 Alles wat je zegt, moet relevant zijnwa 
Verder de wetenschap in werd ‘m voor mij in 
ieder geval niet. Mijn stage bij een com muni catie-
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bureau beviel zo goed dat ik er ben blijven han-
gen. Daar leerde ik: alles wat je zegt, moet rele-
vant zijn voor degene tegen wie je het zegt. Dat 
is altijd blijven hangen; goed luisteren, hoe komt 
je boodschap over op anderen en hoe zorg je 
dat het beklijft. Op het moment van afstuderen 
werkte ik al 32 uur. Bovendien zat ik nog een 
jaar in het bestuur van de studievereniging en 
maakte ik vier avonden per week een radiopro-
gramma. Genoeg omhanden dus. Ik heb trou-
wens wel wat langer over de studie gedaan - dat 
kon toen nog - maar juist door al die nevenactivi-
teiten heb ik ongelofelijk veel geleerd. 

       IT’ers communiceren niet
Nog steeds heb ik een brede interesse. Voor mijn 
werk als scrum master werk ik momenteel op 
de IT-afdeling van een grote bank. Mijn belang-
rijkste taak is om er voor te zorgen dat mensen 
met elkaar blijven praten. Wat ze helemaal niet 
gewend zijn in de IT, daar communiceren ze 
moeilijk. Hier kan ik met mijn communicatieve 
skills echt het verschil maken. Daarnaast ben 
ik sinds kort werkzaam als stemacteur/voice 
over; ik spreek voornamelijk bedrijfsfilms en 
animaties in en volg daar momenteel ook een 
opleiding voor. En dan ben ik ook nog werkzaam 
als radio- en tv presentator en coördinator van 
bijzondere evenementen voor RN7, de streekom-
roep van Nijmegen. 

Warm badwa
De sfeer bij Communicatiewetenschap heb ik 
altijd als prettig ervaren. Heel toegankelijk en 
open. Ik bedoel maar, er zijn zelfs docenten die 
graag meegaan op studiereis. Dat zegt wel wat. 

De studie is ook niet zo groot, dus je komt elkaar al 
gauw tegen. Hetzelfde geldt voor Nijmegen, na je 
afstuderen sta je nog steeds schouder aan schou-
der bier te drinken bij de Vierdaagse. En zeker als 
je actief bent binnen de studievereniging is het een 
soort van vanzelfsprekend dat je wel contact blijft 
houden. 

     Licht kritisch
Klopt, wij zijn daar ook zeker geen uitzonde-
ring in. Want de lijntjes zijn kort. Destijds zat 
ik ook nog in de alumnicommissie. Maar als-
nog voelde ik me vereerd om gevraagd te wor-
den om mee te denken over die nieuwe leerlijn 
Professionalisering. Maar ik was eerlijk gezegd 
ook wel licht kritisch; er zijn eerder initiatieven 
geweest in die richting die al snel strandden. 
Pas toen er iemand van buitenaf kwam, uit 
Amsterdam (red. Moniek Buijzen) werd er ver-
der gedacht dan de gebaande paden. Zij bracht 
een stuk visie en commercie mee. Maar goed, ik 
vond het een gaaf initiatief, maar was benieuwd 
waar het toe zou leiden. 

We hebben een aantal sessies bijgewoond, om te 
brainstormen. En ook een paar keer met studen-
ten om de tafel gezeten die geen idee hadden wat 
ze nou eigenlijk wilden, of wat er überhaupt moge-
lijk was. Wat mij aansprak was de ontwikkeling 
van bepaalde vaardigheden. Meer diversiteit en 
creativiteit. Aangezet worden tot nadenken, wat 
wil je nou eigenlijk. 

Regel het maar
Ja, het waren gemêleerde groepen; studenten, 
docenten, alumni, van alles door elkaar. Goed 
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om al die standpunten te horen. Als alumnus geef 
ik ook nog wel eens gastcolleges. Liefdewerk 
oud papier, want het kost veel voorbereiding, 
maar ik draag het een warm hart toe. Ik vind 
het namelijk echt belangrijk om studenten te 
laten zien: deze kanten kun je allemaal op. Toen 
ik zelf nog studeerde miste ik dat. Dus pakte ik 
maar gewoon van alles op. De introductie van 
nieuwe studenten bijvoorbeeld, daar was ik 
verantwoordelijk voor. Heb ik ongelofelijk veel 
aan gehad; verzin maar hoe je het voor elkaar 
gaat krijgen, regel het maar en zorg dat het goed 
komt. Er is eigenlijk maar één vak waar ik dat 
terug heb gezien, bij focusgroepen van Paul 
Ketelaar. Een van de weinige momenten tijdens 
mijn studie dat ik het gevoel had: dus zo voelt 
het als je bij een bedrijf werkt. 

Ik zie veel scholieren vlak voordat ze gaan stu-
deren, 6 VWO. Die voelen die verandering van 
studiefinanciering wel ten opzichte van vroeger, 
wat veel impact heeft. En dan heb je ook nog grote 
maatschappelijke issues zoals het klimaat en poli-
tieke spanningen. Ik zie dat ze zich daar niet alleen 
bewust van zijn, maar zich ook echt druk maken 
over de wereld. Plus dat ze natuurlijk ook nog 
gewoon pubers zijn. Zelfvertrouwen opbouwen is 
daarom zo belangrijk. Veel reflecteren op wie ze 
zijn, wat ze willen en wat er allemaal mogelijk is. 
Als dat vertrouwen en die zelfkennis er zijn, komt 
het wel goed.   

          Iedereen doet maar wat
En vergeet niet: iedereen doet maar wat hè. 
Niemand weet precies hoe het allemaal gaat 
lopen. Daarom kan je maar beter zo goed 

mogelijk voorbereiden. Al in een vroeg stadium 
beginnen met nadenken. Het leven als student 
gaat namelijk waarschijnlijk heel anders zijn dan 
het leven als professional. En dan kan zo’n leer-
lijn Professionalisering die stap (en de klap) een 
stuk kleiner maken. Je gaat pakweg de helft van 
je wakkere tijd besteden aan je werk, dus het is 
hartstikke belangrijk. Het is een onderdeel van 
wie je bent. Het is dan best handig als je weet wie 
je bent. Ook al heb ik altijd veel verschillende 
dingen opgepakt, ik wil nog meer uit mezelf halen. 
Daarom heb ik sinds dit jaar zelf een coach in de 
arm genomen. Als ik daar tijdens mijn studie al 
mee was begonnen, of liever nog op de middel-
bare school, had ik mezelf al veel eerder kunnen 
ontplooien. 

Intrinsieke motivatie en assertiviteit
Ik heb de cursus zelf niet gevolgd, maar ik denk dat 
het studenten ertoe zou kunnen zetten om echt 
intrinsieke motivatie en assertiviteit te creëren, 
waardoor je veel bewuster bezig bent met wat je 
wilt leren en ontwikkelen. Zoals ik al aangaf viel ik 
echt in een zwart gat zodra ik klaar was met stu-
deren. Al vanaf de basisschool krijg je voorgescho-
teld alsof de wereld om je staat te springen als je 
een universitair diploma hebt, maar dat is natuur-
lijk niet zo. Ik had veel assertiever, zelfbewuster 
en zelfverzekerder de arbeidsmarkt op willen 
gaan. Wat mij aansprak bij de ontwikkeling van 
Professionalisering was het opdoen van bepaalde 
vaardigheden die ik zelf miste in mijn studie. 
Persoonlijke ontwikkeling is zo belangrijk. En uit 
ontdekken ‘wie ben ik’ of ‘wat wil ik’, volgt dan ook 
‘wat kan ik bijdragen, vanuit wie ik ben’. Dat geeft 
een gevoel van voldoening, wat bijdraagt aan het 
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plezier wat je hebt in je werk, of je op de juiste plek 
terecht komt. En het leren van concrete, praktische 
vaardigheden om daar te komen. Ook op de univer-
siteit. Of misschien wel juíst op de universiteit. 

         Imposter syndrome
Wij krijgen veel starters binnen, die vers van de 
universiteit komen. En dan merken we dat ze 
vaak best passief zijn; ze hebben geen idee dat er 
niet meer van alles voor je wordt geregeld maar 
dat je toch echt zelf de handen uit de mouwen zal 
moeten steken. Natuurlijk is het persoonsgebon-
den, maar toch… Ik had het er toevallig over met 
mijn zusje, die bij een theater werkt. Zij hebben 
eerder de neiging om voor hun stages een HBO’er 
te kiezen, want die kan meteen al wat. Praktische 
vaardigheden, zoals een persbericht schrijven, of 
een marketingplan maken. Bij iemand die van het 
WO afkomt moet je er in eerste instantie meer 
tijd in investeren. En dan kan er juist weer veel 
uit komen, maar die tijd moet je wel hebben. Bij 
veel van mijn vrienden merkte ik dat ze bij het 
begin van hun leven als professional heel vaak 
het idee hadden ‘ik doe net alsof ’. En dat ze nog 
steeds bang zijn dat ze ooit door de mand zullen 
vallen. Imposter syndrome. Maar als afgestudeerd 
Communicatiewetenschapper breng je juist echt 
iets mee waar bedrijven wat aan hebben. En het 
is heel goed als je door een persoonlijk leerproces 
met zelfkennis en zelfvertrouwen je werkende 
leven in kan stappen. 

Toekomstige leiderswa
Ik zie dat ook als docent, hoe belangrijk reflec-
teren is. Ik geloof er dus echt in dat die leerlijn 
Professionalisering heel veel goeds kan brengen. 

Als meedenkende alumni hebben we wel aange-
geven: kies voor een serieuze aanpak. Niet iets 
wat er bij bungelt, maar juist wordt geïntegreerd 
in de studie. Het is dan essentieel dat leiding en 
management meebewegen. Mooi dat dat hier ook 
gebeurt. En het toekennen van studiepunten aan 
de leerlijn. Anders gaat het niet werken. Het is echt 
belangrijk dat er gewerkt wordt aan de persoon-
lijke en professionele ontwikkeling van studen-
ten. Die studenten, dat zijn toch de toekomstige 
leiders. Die moeten ook kunnen reflecteren, zich 
bewust zijn van wat er speelt. Zowel bij zichzelf als 
bij het bedrijf. 

          Die eeuwige VVV bon
Heel positief dat dit gebeurt, nu we er weer zo 
over praten word ik weer helemaal enthousiast. 
Ik blijf graag meedenken. Of meedoen, bijvoor-
beeld door gastcolleges te blijven geven. Het is 
belangrijk om mensen uit de praktijk erbij te 
betrekken, om die link te maken naar het werk-
veld. Maar, en dat mag ook wel eens gezegd 
worden, dat heeft wel een prijs. Een VVV bon is 
heel gezellig, daar niet van, maar om een col-
lege of een scrum workshop goed te kunnen 
geven vergt een gedegen voorbereiding. En dat 
kost tijd. Dus als je als instelling wilt laten zien 
dat je ook dat gedeelte op waarde schat en seri-
eus neemt, dan hoort daar minimaal bij dat de 
onkosten gedekt worden. En dat ontbreekt nog. 
Waarvan akte. 
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15 kilometer fietsen
Als kind woonde ik een flink stuk buiten de 
bewoonde wereld. Iedere dag fietste ik pakweg 15 
kilometer heen - en weer terug natuurlijk. En denk 
maar niet dat iemand mij kwam halen als ik een lekke 
band had, dan was het gewoon lopen. Je snapt dat 
ik mijn ouders heel dankbaar ben haha. Maar ik heb 
dus wel van huis uit meegekregen om alles zelf op te 
lossen. Gewoon doen, dan kom je er vanzelf. En dat 
heeft me een hoop gebracht. 

Communicatiemaniak
Op de middelbare school was ik al actief bezig met 
wat we nu extra curriculaire activiteiten noemen - en 
dat is nooit opgehouden. Ik ben een zelfbenoemde 
‘communicatiemaniak’ en heb een eigen bedrijf in 
fotografie en tekstschrijven. Daarnaast werk ik als 
student-assistent. Hier merkte ik dat het lastig is om 
snel een creatief iemand in te huren voor een interne 
klus. Dus dacht ik: dat kan vast anders. En toen ben 
ik op zoek gegaan naar de juiste partijen en zijn we 
nu bezig om gezamenlijk het Radboud Creative 
Collective op te zetten: een platform waar studenten-
talent systematisch wordt gekoppeld aan de vraag, 
ingebed hier op de universiteit. Een pool waaruit we 
oeverloos kunnen putten zonder allerlei gedoe die 
het inhuren van externen met zich meebrengt. 

Gratis studiepunten 
Ik ben net even ouder dan de meeste studenten in 
mijn jaar. Via de mavo ben ik blijven doorstapelen. 
Na een uitstapje bij de kunstacademie zit ik nu in het 
tweede bachelorjaar op de Radboud Universiteit. De 
reden dat ik uiteindelijk koos voor een wetenschap-
pelijke studie is omdat ik niet zomaar genoegen wil 

nemen met dat dingen zijn zoals ze zijn. Ik wil leren: 
waaróm dan. De mogelijkheid hebben om te bevra-
gen. Die nieuwsgierigheid, altijd willen onderzoeken 
en zo veel mogelijk ervaren, sprak me ook aan bij 
Professionalisering. En als je me het op de vrouw af 
vraagt: eerlijk gezegd leek het me ook een makkelijke 
manier om studiepunten te halen. Hield ik meer tijd 
over om te focussen op mijn andere vakken. Want 
praktijkervaring opdoen naast het studeren, dat deed 
ik toch al. 

Vette projecten  
Maar ik vond het ook oprecht interessant om de 
interpretatie van de universiteit te ontdekken. Hoe je 
volgens hen de brug slaat van theorie naar praktijk. 
Want een stage is echt niet genoeg. Mooi dat die rea-
lisatie er is, binnen het wetenschappelijk onderwijs. 
In die zin is de leerlijn Professionalisering een heel 
toegankelijk instapmodel; vooral voor degenen die 
nog echt geen idee hebben hoe ze na - maar liever 
nog tijdens - hun studie verzeild kunnen raken in 
vette projecten, maar wel die ambitie hebben. 

Uit de bubbel 
Wat mij betreft zou het nog wel een paar tandjes ste-
viger mogen. Moedig studenten meer aan om uit hun 
eigen bubbel te stappen. Leer ze over het bestaan 
van Campus Detachering, van mediavacatures, korte 
zomerstages, meeloopdagen. Verenig mensen in 
interdisciplinaire projecten. Stuur ze op pad met een 
vraagstuk of een casus. Laat ze kennis maken met 
ondernemerschap, er is zo veel mogelijk. Persoonlijk 
had ik daar graag meer over geleerd. Maar aan de 
andere kant: juist door dat gebrek er aan werd ik 
alleen maar nog meer uitgedaagd om dan maar zelf 
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van alles te gaan ondernemen. Maar als ik een advies 
zou mogen geven: voeg een actieve studentencom-
missie toe aan Professionalisering. Zet hen tactisch 
in om anderen te helpen. Studenten geven toch een 
ander perspectief dan docenten of alumni. Hebben 
een ander netwerk, kunnen bijvoorbeeld interessante 
gastworkshops regelen of nieuwe thema’s aandragen. 
Op deze manier blijven die actieve studenten zelf ook 
uitgedaagd, waardoor je ze niet kwijt raakt maar juist 
een extra dimensie toevoegt. En komt de professiona-
lisering ook meer van binnenuit. 

Geitenwollen sokken 
Als je even verder kijkt dan de gebaande paden, is 
er altijd wel ergens een club of een project waar ze 
bezig zijn met iets wat aansluit bij je doelen. Toen ik 
vorig jaar verhuisde van Utrecht naar Nijmegen en 
een baan zocht ontdekte ik al gauw dat de horeca 
niks voor mij was. Toen ben ik eerst stage gaan lopen 
bij Kunstbende en kwam ik uiteindelijk via Campus 
Detachering terecht bij Green Office; een club nogal 
alternatieve types, waar ik nog werd aangenomen 
ook. En daar werd ik, voor het eerst in mijn leven, 
eindverantwoordelijk voor de communicatie. In een 
organisatie waar de identiteit en huisstijl nog gecre-
eerd moest worden. Uiteraard ging er van alles mis. 
Een baas die volstrekt geen kaas had gegeten van 
Insta, maar er wel van alles van vond. Een anti-plastic 
tentoonstelling waar het herbruikbare maandver-
band door het kantoor slingerde. Ik werd in het diepe 
gegooid, maar heb er ongelofelijk veel geleerd. Vooral 
toen iemand zich aansloot, die als corporate bij de 
universiteit werkt. Ook in ‘grote mensen banen’ loopt 
dus niet alles per definitie op rolletjes, maar met een 
goede samenwerking overleef je alles. 

The sky is the limit
Ik geloof dus absoluut in de potentie van de leerlijn 
Professionalisering. Sterker nog, het is heel nodig; 
concrete handvatten geven zodat studenten zich 
verder kunnen ontwikkelen richting de arbeids-
markt. Het team wat het programma heeft opgezet 
is enorm betrokken en gemotiveerd, dat helpt. Maar 
ik zie ook ruimte voor verbetering in de uitvoering. 
Als die er komt dan zijn de mogelijkheden eindeloos. 
Er zijn zoveel uitwisselingsmogelijkheden van kennis 
en ervaring. Geen autonomie, maar samenwerken. 
Jaaroverstijgend, interdisciplinair. Over tien jaar is 
dat hoop ik realiteit. En dan is de keus aan de studen-
ten: ga je mee op dat ruimteschip om al die mogelijk-
heden te verkennen en je kansen te pakken, of blijf je 
veilig op aarde?
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Ik zal het niet ontkennen; van oudsher staan universiteiten 
bekend als traditionele bolwerken. Maar zelfs deze bastions 
zijn in staat om mee te bewegen met de tijd, als we het maar 
belangrijk genoeg vinden. Een veranderende samenleving ver-
dient veranderend onderwijs. Met behoud van aandacht voor 
theorieën, onderzoek en academische vorming, maar aange-
vuld met vaardigheden die passen bij de huidige en toekom-
stige samenleving. Want de student van vandaag, is inderdaad 
de professional van morgen. 

Als eerste-generatie student binnen mijn familie, was de uni-
versitaire wereld een volledig nieuwe wondere wereld, waar ik 
overigens redelijk soepel doorheen fietste; zorgeloos en zon-
der enig besef van wat ik precies wilde worden als ik groot was 
en hoe ik dat ook alweer ging bereiken. De twijfel sloeg pas 
later toe. Want toen ik aan mijn proefschrift werkte, kwam ik 
mezelf behoorlijk tegen. Was ik wel een echte wetenschapper? 
Na een zoektocht die me de halve wereld over leidde kwam ik 
uiteindelijk tot het besef dat ik in plaats van mijn dromen als 
onmogelijk te beschouwen, ze ook gewoon zou kunnen uit-
voeren. En zo was de cirkel rond. Want op de vertrouwde plek 
waar het allemaal begon, de Radboud Universiteit, kon en kan 
ik mijn passie voor het onderwijs volledig uitleven. 

Het Comenius-project beschreven in deze publicatie past 
daar naadloos in. Eerst als ‘expeditie’, nu volledig geïmple-
menteerd, dankzij een samenwerking tussen docenten, 
onderwijsadviseurs, studenten en alumni. Allemaal verschil-
lende individuen, met verschillende functies, achtergronden, 
leeftijden, voorkeuren, specialismen, ervaringen, inzichten 
en stokpaardjes. Wat ze echter allemaal gemeen hebben: 
hun betrokkenheid - in welke fase dan ook - bij onze leerlijn 
Professionalisering en de uitgesproken wens om dit concept 
breder uit te dragen. Omdat zij ieder voor zich het grotere 
belang zien van de leerlijn. 

De gedeelde visie van het managementteam van de oplei-
ding was cruciaal, net als hun betrokkenheid en de ruimte 

die ik kreeg om te experimenteren; Moniek Buijzen en Esther 
Rozendaal, dank voor jullie niet aflatende support. En zonder 
de hulp van mijn directe collega’s bij Communicatieweten-
schap was dit project nooit van de grond gekomen. De inno-
vatieve kracht en bevlogenheid van het Team Educational 
Design en Technology. De betrokkenheid van onze eigen 
alumni. De open houding van studenten, niet alleen zeer 
relevant, maar ook een grote motivatie om alles uit de kast 
te trekken om dit project te laten slagen. De verhalen in deze 
bundel, opgetekend door Annemiek Mi-Jin de Groote en 
Nanna Kassenaar, illustreren de unieke en onmisbare bijdrage 
die velen hebben geleverd aan dit project, en waar ik met veel 
trots en dankbaarheid op terugkijk. 

Het hele proces, van het prille begin tot en met deze publi-
catie heeft me zowel in persoonlijk als professioneel opzicht 
meer gebracht dan ik had kunnen voorzien. Lef om te inno-
veren, te reflecteren, los te laten en bovenal de stip op de 
horizon te blijven zien. Want dit project is het waard om ver 
boven zichzelf, boven Communicatiewetenschap, boven de 
Radboud Universiteit en het universitaire werkveld uit te 
stijgen. Ik kijk er naar uit om met degenen wiens interesse 
is gewekt, te verkennen welke kansen er liggen voor de toe-
komst. Samen met de collega’s bij Communicatiewetenschap 
en in het Radboud Teaching and Learning Centre ben ik er 
meer dan klaar voor om dit begin een vervolg te geven. 
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