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EUR-student wil beurs houden
Minister	van	Financiën	Wouter	Bos	sluit	niet	uit	dat	de	basisbeurs	wordt	om-
gezet	in	een	lening.	Ruim	de	helft	van	de	EUR-studenten	zou	ondanks	een	le-
ning	blijven	studeren.	Dit	blijkt	uit	een	steekproef	van	Erasmus Magazine	on-
der	honderd	studenten.

Meer dan de helft van de ondervraagden blijft studeren als er sprake is van een lening. 
Slechts 9 procent stopt er dan mee, en bijna 15 procent beslist om maar één studie te 
volgen. Ruim driekwart van de studenten verwacht dat minder mensen gaan studeren 
als de basisbeurs wordt omgezet in een lening. 13 procent denkt van niet, de rest ver-
wacht dat het in de toekomst moeilijker zal worden om te beginnen met een opleiding. 
“Studenten die het kunnen financieren beginnen gelijk met een studie, anderen gaan 
eerst werken”, motiveert een vierdejaars rechtenstudent. Bijna alle ondervraagden zijn 
het niet eens met het idee van minister Bos. Studenten hebben het al krap genoeg en 
vaak kunnen ze er niet veel bij werken door de hoge studielast. Het eventuele omzetten 
van de basisbeurs naar een lening wekt bij studenten dan ook boze gevoelens op. 
Volgens velen is het niet aan studenten om de staatsschuld terug te dringen. Eén van 
de geënquêteerden: “Studenten horen gesteund te worden in hun toekomstplannen. 
Wij moeten niet de dupe worden van deze staatsschuld.”  Een studie in vier jaar afron-
den is volgens achttien studenten de beste manier om een steentje bij te dragen aan het 
verminderen van de schuld. Anderen vinden het een goed idee om de studiefinancie-
ring te verlagen. Bijna 40 procent denkt dat studenten geen bijdrage kunnen leveren. 
Een paar studenten neemt het probleem mee naar de kroeg: “Studenten moeten ge-
woon meer bier drinken en meer roken; daar zit lekker veel taks op!” LR (foto: MM)
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Rotterdam	Desk	
opgericht
De gemeente 
Rotterdam en de fa-

culteit der Sociale Weten-
schappen hebben samen de 
Rotterdam Desk opgericht om 
betere onderlinge samenwer-
king te stimuleren.

‘Sociale	innovatie	
loont	in	
crisistijd’	
Bij bedrijven die sterk 

zijn in sociale innovatie is de om-
zetgroei 15 procent hoger dan bij 
andere bedrijven. Aldus de 
Erasmus Concurrentie & 
Innovatie Monitor 2009.

Driekwart	eerstejaars	
krijgt	voorlo-
pig	positief	BSa
Voor het collegejaar 

2008-2009 kreeg 75 procent 
van de eerstejaars een positief, 
of voorlopig positief, bindend 
studieadvies. 

Operatierobot	
‘Da	Vinci’
In het Erasmus MC 
kunnen snijdende 

specialisten sinds een paar we-
ken preciezer te werk gaan met 
behulp van operatierobot ‘Da 
Vinci’. “De eerste oefenopera-
tie was een feestje.”

Blog	vanuit	China
IBA-student Otto 
Esser reist van 11 
t/m 18 oktober mee 

met een EUR-delegatie naar 
China. Volg zijn reis op de 
website.

Old School-
geschiedenis onthuld
De	beheerder	van	de	nieuwe	collectie,	Jan	Jüngen,	is	
vakreferent	voor	de	faculteit	der	Historische	en	
Kunstwetenschappen.	In	de	UB	leidt	hij	ons	naar	
beneden.	Daar,	in	een	lichte	ruimte	met	uitzicht	op	de	
vijver,	staat	hij	dan:	de	nieuwe	Historisch-Didactische	
Collectie.	Uniek	in	Nederland.	

Drieduizend boeken staan er; boeken waaruit scholieren ge-
schiedenisles kregen, en boeken voor de docenten. Mooie stof-
omslagen. Ook de wetenschappelijke commentaren ontbreken 
niet. Op tafel ligt een schoolboek met een heroïsche kruisridder 

voorop. Jüngen: “Dat boek is uit 1914. 
Toen men in Europa de kruistochten nog 
zag als een beschavingsoffensief. Dat ligt 
nu iets anders.” En er komt nog veel meer. 
Jüngen: “We krijgen ook nog een collectie 
van het Cito, over de toetsing van geschie-
denis. We willen alle varianten hebben van 
geschiedenisboeken voor het voortgezet 
onderwijs in Nederland. Maar ook komen 

er nog buitenlandse boeken. Kijk, hier heb ik het betere DDR-
werk.” Hij slaat het boek open. Prachtige platen van machines, 
auto’s en fabrieken.
Maar wat moeten we ermee? Jüngens ogen glimmen. Met de 
nieuwe collectie, die binnen is gehaald door het Centrum voor 
Historische Cultuur van Maria Grever (hoogleraar Maat-
schappijgeschiedenis), kan je leuk onderzoek doen. “Je kunt 
zien hoe door de tijd heen over geschiedenis gedacht werd.” Hij 
wijst op een rij boeken die geuren naar de jaren ’50. “De reeks 
Ontwikkelingsgang der Historie, van Rijpma. Hoogleraar 
Maarten Prak, van de Universiteit Utrecht, was hier laatst een 
dag, om een stuk te schrijven naar aanleiding van het afscheid 
van Maarten van Rossem. Prak deed onderzoek naar een uit-
spraak van Balkenende. Hoe kon de premier toch zo positief 
zijn over ‘de VOC-mentaliteit’? In die boeken van Rijpma, waar 
Balkenende les uit gehad moet hebben, wordt behoorlijk ver-
goeilijkend gedaan over het kolonialisme. Dat moet Balkenen-
de mede gevormd hebben, en daar heeft Prak nu een mooi arti-
kel over geschreven.”
Kan iedereen een kijkje nemen in de didactische collectie? Het 
kan alleen wanneer je je meldt bij de balie en dan ‘in goed over-
leg’. “Het is niet de bedoeling dat het een studiezaal wordt 
waar iedereen zomaar gaat zitten.” DR

Lees meer over het Centrum voor Historische Cultuur op pag. 16.
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22 September: demonstrerende EUR-studenten in Den Haag




