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Eerstejaars HAS Den Bosch over de start van hun studie

Hoop en
verwachting
Het is eind augustus. Tientallen
nieuwe studenten lopen, fietsen
of bussen voor het eerst naar de
onderwijsboulevard. Daar begint
voor de eerstejaars van de HAS
Den Bosch een nieuw leven van
studie. Ze zijn vol verwachting,
ambitie en soms, idealen.

Z

e zijn 17, 18, 25 jaar
oud, komen net van
de havo, het mbo of
hebben eerst een
andere studie
geprobeerd. Het is hun eerste
dag in de nieuwe school. De
studenten van Tuin- en akkerbouw maken in groepjes een
toren en die van Food design
hebben ter inspiratie tijdschriften gekregen en denken na
over ontbijten in een andere
cultuur.
Het is wennen. Aan de
nieuwe stad, de kamer, de reis
naar de school, de studiegenoten, docenten en andere onderwijsmethoden. Maar ze beginnen vol goede moed aan de studie en het nieuwe leven.

Er zijn ambities en idealen,
en er is hoop en verwachting.
Deze eerste week is een week
waarin die hoop en verwachting haast voelbaar zijn als je
de school binnenstapt. Bij de
studenten in de kantine, in het
atrium, zoekend in het trappenhuis of wachtend in de lokalen op de komst van de docent,
die ze vertelt wat er gaat
gebeuren.

Tina Kok (21)
Tuinbouw en
akkerbouw

Morindy
Lambregts (19)
Toegepaste
biologie

Woont op kamers in Utrecht.
Vorig jaar: studie psychologie
aan de Universiteit van
Amsterdam afgebroken. “Ik
verwacht meer begeleiding,
persoonlijker ook dan op de
UvA; veel praktischer. Ik hoop
dat er goed les wordt gegeven
en dat docenten ook overmacht
hebben. De studietijd? Dat is
niet alleen serieus, maar ook
plezier maken. Ik wil werk
vinden in het groen en eventueel na een master onderzoek
doen. Als ik in de tuin- en
akkerbouw ga werken, wil ik
het biologisch doen.”

Woont in Dordrecht. Vorig jaar:
havo. “Ik vind biologie al heel
lang erg interessant en ik heb
veel dieren thuis. Gelukkig
worden is belangrijker dan geld
verdienen. Verder wil ik veel
reizen en dingen zien in de
wereld. Ik wil mensen om me
heen, maar ook wel presteren. En
als ik het heel leuk vind, wil ik
misschien nog naar Wageningen,
voor dierwetenschappen of biologie. Het werk later wordt waarschijnlijk met dieren of de natuur;
ik hoop iets leuks tegen te komen
op stage; de studie is deels ook
oriënteren op de toekomst.”

“Ik wil graag gelukkig
worden, maar succes is ook
wel belangrijk. Ik wil
excelleren in het vak”

“Alles is nu nieuw, dat is
leuk. Een nieuwe school en
een nieuwe omgeving is niet
beangstigend”

tekst en fotografie
ton van den born

vakblad groen onderwijs 11

VGO 11_2011_1.indd 15

28 september 2011

15

23-9-11 12:49

interviews > hbo > studenten

Nick Leune (21)
Tuinbouw en
akkerbouw
Woont thuis in Mijdrecht.
“Even aankijken hoe dat gaat.”
“Mijn vader is actief in de
sector en ik heb veel zomerbaantjes in de tuinbouw gehad.
Ik verwacht in het begin veel
basis en later specialistisch.
Veel leuke dingen en misschien
ook minder leuke. Ik ga het druk
krijgen met de studie en voor
voetbaltraining of dingen met
vrienden heb ik minder tijd. De
studie doe ik in principe in vier
jaar en dan ga ik aan het werk.
Wat dat werk precies inhoudt,
ontdek ik verderop in de studie.
Ik wil succesvol worden en iets
moois neerzetten.”

“Als je gewoon goed je best
blijft doen, hoeft de stufi
geen zorg te worden. Ik kan
alles wel goed relativeren”
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Charlie
Onstwedder (16)
Food design
& innovation
Woont thuis in Goirle. Vorig
jaar: havo. “Ik heb veel creatieve dingen gedaan het laatste jaar, zoals schoolkrant,
jaarboek, fotografie, toneel. Ik
ben altijd creatief geweest en
ik houd van lekker eten. Hier
komt alles bij elkaar. Ik ben eerder een individualist, op mezelf
gericht, en ik doe heel veel dingen alleen. Het is wel goed voor
me om hier in groepen te
werken. Ik ben eerder rationeel
dan emotioneel, iemand die
heel veel denkt. Het is vast
even wennen, maar het wordt
leuk. We krijgen excursies en
we gaan veel praktisch bezig;
ik verwacht daar ook veel lol bij.
Hierna wil ik verder studeren,
want hier ben ik al op mijn
twintigste klaar.”

“Ik ben erg op de studie
gericht, een beetje een kas
plantje”
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Rosa María
Sánchez (29)
Rens Schipperheijn Horticulture
(24)
& business
Food design
management
& innovation
Woont in Den Bosch. Vorig jaar:
als kok gewerkt, na een koksopleiding. “Na de havo heb ik
een jaar in Australië gewoond.
Aanvankelijk had ik gekozen
voor hbo commerciële economie en communicatie. Ja, ik ben
behoorlijk zoekende geweest;
dat was ook de reden waarom
ik naar Australië ging. Ik wil
meer uitdaging. Ik verwacht
veel nieuwe dingen te leren en
veel nieuwe indrukken op te
doen. Het rooster, met een
kook- en een marketinggedeelte, spreekt me erg aan.
Het eerste jaar wil ik niet
onderschatten. Ik wil er
gewoon bij zijn, ook als ik eventuele vrijstellingen zou krijgen.
Ik stort me er helemaal in en
over vier jaar wil ik aan het
werk als creatieve productontwikkelaar. En ik wil graag weer
naar Australië.”

“Ik weet dat ik het laatste
jaar moet gaan werken, dan
houdt de studiefinanciering
op. Ik heb wel buffertjes
opgebouwd”

Woont op kamers in Den Bosch.
Vorig jaar: Universiteit van
Almería, Spanje. “Ik wilde met
een Erasmus-uitwisseling naar
het buitenland. Nederland is
een hele goede keuze als je iets
met tuinbouw wilt. Ik heb een
studie gekozen die ik leuk vind.
Je werkt om te leven, je leeft
niet om te werken. Je moet je
werk wel leuk vinden, want het
is een groot deel van je leven. Ik
hoop mijn Engels te verbeteren
en veel te horen over innovatie:
hoe je kassystemen beheert en
management voert. Ik verwacht verder mensen te leren
kennen en andere culturen. De
economische situatie in Spanje
is niet best, maar ik wil graag
op dit terrein werken. Bijvoorbeeld kwaliteitscontrole in kassen. Mijn idee is dat je op een
bedrijf, met alle concurrentie,
moet innoveren om iets meer
te kunnen bieden.”

“Zoals we in Spanje zeggen:
‘trabajar para vivir y no vivir
para trabajar”
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Enrico Tartaglino
(21)
Horticulture
& business
management

Melissa Poppe (17)
Stad en streekontwikkeling

Woont in een studentenhuis in
Den Bosch. Vorig jaar: studie
over wijnbouw, in Turijn, Italië.
“Ik ben een half jaar hier met
als doel tuinbouwkennis verdiepen en Engels verbeteren. Mijn
Engels is niet zo goed, dat
maakt het wel lastig. Maar ik
verwacht dat het niet alleen
serieus is, ook plezierig. Ik trek
veel op met een groepje internationale studenten. Kortom,
het wordt een leuke en leerzame tijd. Door andere landen
en culturen te leren kennen kun
je je vooroordelen afbreken. Als
je reist, zie je vaak alleen de
buitenkant. Je leert intussen
over jezelf en je eigen land: ik
wil van hieruit ook een realistisch beeld van Italië krijgen.”

Woont op kamers in Den Bosch.
Vorig jaar: havo. “Misschien wil
ik het thuisbedrijf in Zeeland
overnemen, met pensionpaarden, akkerbouw en een minicamping. Maar akker- en tuinbouw is heel specifiek en dit is
wat breder, met ook toerisme
en watermanagement erbij, en
een beetje ondernemen. Dit is
echt een studie die bij me past,
verwacht ik, want ik ben meer
van de praktijk dan van de boeken. Ik probeer mijn studie in
vier jaar te halen en dan ga ik
lekker werken; terug naar Zeeland. Deze zomer heb ik drie
weken ontwikkelingshulp
gedaan in Zuid-Afrika. Dat was
best zwaar, maar mooi en
indrukwekkend. Het is natuurlijk maar een druppel, maar
alles wat je voor die mensen
kunt doen, is meegenomen.”

“De fiets, de kou, dat de
winkels al om zes uur sluiten
en de punctualiteit. Dat
laatste moet ik nog leren”

“Het is wel even wennen,
een nieuwe school en op
kamers. Maar het bevalt
me goed tot zover”

Linda van Hees
(21)
Stad en streekontwikkeling
Maikel
Heestermans (20)
Stad en streekontwikkeling
Woont thuis in Ulvenhout. “Als
de studie goed gaat, ga ik een
kamer zoeken.” Vorig jaar:
geschiedenis, Hogeschool van
Utrecht. “In geschiedenis had ik
aanvankelijk veel zin, maar ik
ben toch meer van het nuchtere
en boerse. Bovendien zat je
echt in de boeken. Mijn verwachtingen? Ik zie het wel op
me afkomen. Het is in elk geval
gezellig. Allemaal nieuwe
gezichten en een leuke klas.
Mijn ambitie is de studie in vier
jaar doen.”

“Ik ben nu goed
gemotiveerd: het kwartje
is eindelijk gevallen”
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Woont thuis in Eindhoven. Vorig
jaar: gestopt wegens ziekte.
Daarvoor toegepaste natuurwetenschappen, Fontys Eindhoven. “Een nieuwe start; wel
even wennen nadat ik er anderhalf jaar uit ben geweest. De
begeleiding is in elk geval heel
fijn en er is een prettige werksfeer. Ik vind dat je serieus
moet studeren om te zorgen
dat je het in vier jaar haalt,
maar het moet ook wel gezellig
zijn op school en met klasgenoten. Ik wil met water aan de
slag. Het leuke vind ik dat je
met deze studie ook iets terug
kunt doen voor Nederland, het
een stukje leefbaarder en
mooier maken; dat is een mooi
doel.”

“Prima om eens een biertje
te drinken, maar iedere
week stappen trekt me niet.
Ik ben niet echt studenti
koos”
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