
| r e p o r ta g e  | Yrsa krijste thuis de hele 
boel bij elkaar als ze onder de douche 
moest. Waterangst. Hoe leer je studen-
ten om te gaan met probleemkinderen? 
Het ambulatorium biedt ruimte om te 
oefenen. En om werkelijk te helpen. 
Esther Dieterman oogst in het zwembad 
een liefdesverklaring van Yrsa.

Door anne carlijn kok 

Verscholen achter de GMW-facul-
teit aan de Grote Kruisstraat ligt 
het Universitair Ambulatorium. 
Een onderzoeks- en expertisecen-
trum op het gebied van orthopeda-
gogiek en onderwijskunde. Maar 
het is vooral een plek waar studen-
ten voor het eerst écht kennis ma-
ken met de praktijk.

Een klas met kinderen komt net 
het gebouw uit lopen. Lawaaiig ren-
nen ze alle kanten op. Twee docen-
ten proberen ze in bedwang te hou-
den. Na enige correcties vertrekt de 
stoet weer richting school. Binnen 
in het ambulatorium ziet secreta-
resse Margreet Degen-Klabou het 
lachend aan. “Er komen hier allerlei 
kinderen. Kinderen met gedrags- of 
opvoedingsproblemen. Maar ook 
hele klassen van gewone basisscho-
len, zoals nu. Studenten leren test-
jes doen en de kids vinden het fan-
tastisch hier. Vooral het toilet, met 
al die vrolijke kleuren.”

Degen-Klabou is echter, net als het 
hoofd van het ambulatorium Jel-
le Drost, vooral trots op de spelka-
mer en de observatieruimtes. Drost 
zwaait de deur open. “Dit is de be-
langrijkste ruimte van het gebouw. 
Hier komen bijvoorbeeld orthope-
dagogen van Accare, een instelling 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie, 
langs om kinderen te observeren 
en te praten met de ouders. Ze be-
kijken de zorgvraag van de ouders, 
zien het gedrag van het kind en zoe-
ken dan uit welke behandeling het 
beste is.” Hij wijst twee grote ‘spie-
gelramen’ aan. “Het mooie is dat 
studenten via deze ramen in de ob-
servatieruimtes mee kunnen kijken 
in de spelkamer, zonder dat de kin-
deren dat door hebben.”

Drost wil met het ambulatorium 
de praktijk in huis halen. “Dan zien 
studenten pas echt hoe het er aan 
toe kan gaan. Anders leren ze dat al-
leen uit een boek.” Drost herinnert 
zich een jongetje met ADHD. “In 
het boek staat dan dat ze hyperac-
tief zijn. Maar dit jongetje liep let-
terlijk tegen de muren op. Studen-
ten zaten met open mond te kijken. 
Ja, neem daar maar eens een test bij 
af. Ze konden nu zien hoe professio-
nals dat aanpakken.”

Het ambulatorium werkt, naast 
Accare, ook samen met hulpverle-
ningsinstelling Molendrift en een 
aantal RENN-4 scholen, waar kin-
deren met gedrags-, opvoedings-, 
leer- en omgangsproblemen heen 
gaan. “We hebben verschillende 
projecten, zowel binnen als buiten 
het pand”, vertelt Degen-Klabou. 
“Er komen hier kinderen van gewo-
ne basisscholen zodat studenten ze 
kunnen observeren. Studenten ge-
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| a c h t e r g r o n d  | De langstudeerboete 
laat de eendimensionale kijk van het 
kabinet op kennis zien: het gaat alleen 
om scoren in economische ranglijsten. 
Twee filosofen maken gehakt van de 
argumenten van Halbe Zijlstra om 
leergierige studenten te bestraffen.

Door richarD kootstra

Boete… 
Dat is wat je op je dak krijgt als je 

iets verkeerds hebt gedaan. Voor te 
hard rijden, krijg je een boete. Voor 
herrie trappen middenin de nacht, 
krijg je een boete. Voor te lang stu-
deren straks dus ook. Dat is Zijlstra 
nog altijd van plan. 

Maar wat hebben studenten ver-
keerd gedaan? 

Cultuurfilosoof René Boomkens 
en rechtsfilosoof Pauline Wester-
man vinden dat er veel meer achter 
deze vraag zit dan je op het eerste 
gezicht zou vermoeden. Het be-
langrijkste argument van de lang-
studeerboete is dat er nu eenmaal 
overal bezuinigd moet worden. 
Maar een boete impliceert meer, 
veel meer. Het zegt iets over hoe de 
samenleving naar studenten kijkt, 
en de rol van kennis in de maat-
schappij.

Boomkens heeft zelf tien jaar ge-
studeerd en bij zijn faculteit  lopen 
ook veel langstudeerders rond. Hij 
is lid van de Raad voor Cultuur, dus 
hij heeft dagelijks te maken met di-
verse overheidsbezuinigingen. 
Boomkens vindt de langstudeer-
boete uiterst dubieus, en denkt dat 
de boete het gevolg is van de ver-
andering van de rol van de univer-
siteit in de samenleving. “Vroeger 
was de universiteit een klein insti-
tuut, ver weg van alles en waar ge-

heimzinnige dingen gebeurden. 
En dat kostte ook nog niet zoveel. 
Maar vanaf de jaren ’70 kreeg je een 
enorme toestroom van studenten, 
we hebben nu geloof ik zelfs meer 
eerstejaars dan ooit.”

Dat groeiende aantal leidt tot toe-
nemende druk om zo snel en effi-
ciënt mogelijk af te studeren. “Er 
wordt steeds meer geredeneerd dat 
de studietijd een geschenk van de 
samenleving is. Dat geschenk moet 
in dankbaarheid ontvangen wor-
den en de ontvanger moet ontzet-
tend zijn best doen om 
de kosten van dat ge-
schenk zo laag moge-
lijk te houden. Want 
waarom zouden Henk 
en Ingrid moeten be-
talen voor mensen die 
langer studeren?” 

Volgens Boomkens is 
een student zo bekeken al bij voor-
baat een profiteur. “En dan helpt 
natuurlijk ook heel erg het beeld 
van de met bier smijtende, altijd 
zooiende student. Die zijn er na-
tuurlijk ook, maar als je kijkt naar 
langstudeerders, dat is een hele di-
verse groep. Daar zitten ook stu-
denten onder die twee studies tege-
lijk doen, of actief zijn bij GSb of de 
LSVb, maar ook studenten met een 
ziekte of beperking. Daar wordt to-
taal aan voorbij gegaan. Het kenne-
lijke gemak waarmee dit gebeurt, 
is beangstigend. Je kunt niet iede-
re student of opleiding gelijk stel-
len. Dat is bij voorbaat al een ver-
keerde gedachte.”

De langstudeerboete is volgens hem 
vooral een economisch verhaal. “Ik 
ben natuurlijk voor zoveel moge-
lijk efficiëntie. Een bindend studie-
advies is bijvoorbeeld goed, maar 
daarna moet je ophouden met een 
student als product te zien. Je leidt 

ook mensen op die kritiek kunnen 
geven, of die laten zien hoe onze 
maatschappij werkt. Niet iedereen 
wordt toponderzoeker.” Boomkens 
noemt het ‘uiterst armoedig’ om al-
leen maar te kijken hoe studenten 
economisch valoriseren.

De langstudeerders van zijn op-
leiding zijn vooral mensen die een 
tweede studie volgen en die dus op 
zoek zijn naar verbreding of juist 
verdieping van hun kennis. “Het is 
vreemd dat mensen die twee stu-
dies doen door deze maatregelen 

getroffen worden. Dat 
zijn vaak studenten 
die extra snel kunnen 
studeren, die gewoon 
wat meer competen-
tie dan de gemiddel-
de student hebben. 
En juist die studen-
ten worden ontmoe-

digd om zich beter te scholen, met 
als enige argument efficiency en 
snelheid.” 

Hoogleraar rechtsfilosofie Pauline 
Westerman maakt zich ook zorgen. 
Ze wijst op het beeld dat achter de 
langstudeerboete schuil gaat. “Ei-
genlijk zeg je dat kennis op zich-
zelf geen waardevol goed is. Dat 
kennis alleen voorbereidend is op 
een carrière of maatschappelijk nut 
heeft en dat het alleen maar duur 
en onnodig is om mensen uit te la-
ten zoeken waar hun talenten lig-
gen. Het is een hele instrumentalis-
tische kijk op kennis.” Ze begrijpt 
heel goed dat er bezuinigd moet 
worden en dat daar afwegingen bij 
horen. “Maar ik heb de indruk dat 
studeren alleen maar gezien wordt 
als middel om ergens te komen. Ik 
hoor alleen maar economische ar-
gumenten van het kabinet en ook 
van universiteitsbestuurders.”

Westerman vreest dat Nederland 

zijn onderscheidende factor ver-
liest. “De buitenlandse studenten 
waar ik mee te maken heb, heb-
ben veel feitelijke kennis paraat, 
veel meer dan Nederlandse studen-
ten. Maar als het gaat om kritisch 
of creatief nadenken, dan sprin-
gen de Nederlanders er toch uit. 
Als we een onderwijssysteem krij-
gen waarbij de afstudeerdruk hoog 
is en er weinig ruimte is voor ver-
dieping, ben ik bang dat we die ma-
nier van denken kwijtraken.”

Ze heeft zelf negen jaar gestudeerd. 
Eerst een jaartje Frans, toen ge-
switcht naar filosofie. “Frans lag 
mij niet zo. Ik ben blij dat ik de 
ruimte had om nog te kunnen ver-
anderen. Anders was ik lang niet 
zo succesvol geweest.” Westerman 
vindt de plotse invoering van de 
boete absurd:  “De belangrijkste eis 
die je aan wetten kunt stellen is dat 
mensen daar rekening mee kun-
nen houden. Dat is eigenlijk de he-
le grap van het rechtszekerheidsbe-
ginsel.” Maar Halbe Zijlstra vindt 
dat rechtszekerheid niet absoluut 
is. Hij heeft nu een extra jaar om de 
rest van de regering daar ook van te 
overtuigen.

Westerman denkt dat de achter-
liggende gedachte van zo’n boete 
vooral populistisch is. “Het speelt 
in op het beeld van een student 
die alleen maar een beetje aan het 
feestvieren is op kosten van de be-
lastingbetaler. Die studenten zul-
len er ongetwijfeld ook zijn, maar 
los daarvan is het zo dat de rechts-
zekerheid in gedrang komt. Stu-
denten hebben geen rekening kun-
nen houden met deze maatregel. 
Als ze iets op zich hebben genomen 
als een vereniging of een bestuur, 
dan hadden ze dat eigenlijk moeten 
doen in het besef dat ze daarmee ri-
sico zouden lopen.”

Illustratie Pluis

Studenten niet 
zien als een  

product
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ven op de Borgmanschool, hier om 
de hoek, leeshulp aan gewone kin-
deren. Maar er is ook een student 
die een dyslectische jongen van 
tien jaar helpt met spellen en lezen. 
We hebben best-buddies projecten, 

waarbij een student een maatje is 
van een verstandelijk beperkt kind 
en sommige studenten begeleiden 
kinderen uit probleemgezinnen.”

Naast samenwerking met de be-
roepspraktijk worden er ook aller-

lei cursussen voor studenten aan-
geboden. Zoals de training voor het 
afnemen van een WISC-test waarbij 
de intelligentie en cognitieve vaar-
digheden van een kind worden ge-
test. “Het is nogal een ingewikkelde 

test”, vertelt docent Remo Mom-
barg. “Tijdens je studie komt de-
ze test wel een keer langs, maar dat 
is niet genoeg om hem in de prak-
tijk toe te kunnen passen. Studen-
ten gebruiken vaak de stage om die 

test in de vingers te krijgen. Dat is 
eigenlijk zonde.”

Daarom biedt het ambulatorium 
de cursus aan zodat de studenten 
op elkaar en op proefkinderen kun-
nen oefenen. Mombarg: “Het gaat 
niet om de uitslag maar om het af-
nemen van de test.” Tijdens de sta-
ge kunnen studenten de test dan al 
zelfstandig toepassen. En dat geeft 
weer ruimte voor andere ervarin-
gen, die ook belangrijk zijn. Mom-
barg: “Ik heb wel eens een studente 
in tranen voor me gehad. Ze moest 
aan ouders vertellen dat hun kind 
een slechte score had. Ik geef dan 
advies hoe ze dat moet doen. Lastig, 
maar ook dat moeten ze leren.”

Drost knikt bij het voorbeeld. “Stu-
denten ervaren zo of het beroep wel 
echt bij ze past. Soms komen ze tot 
de conclusie dat ze beter een andere 
richting kunnen kiezen. Fijn, dat ze 
dat ontdekken als ze nog iets te kie-
zen hebben. En voor de instellin-
gen zijn de studenten ook écht ex-
tra handen aan het bed. Zeker met 
de bezuinigingen in de zorg zijn ze 
hartstikke handig.”

Machteld Brands Foto Reyer Boxem

‘Ik durf al onder de douche door te lopen’
“Hallo, ik ben Yrsa, ik ben zeven 
jaar. ... Mijn hooft gaat al onder 
water en ik durf al onder de dou-
che door te lopen.” Dat schrijft Yr-
sa over haar ‘zwemlessen’ met Es-
ther Dieterman. Esther (26) is 
student-assistent bij het ambula-
torium en volgt een schakelpro-
gramma om de master orthope-
dagogiek te kunnen doen. Ze ligt 
elke donderdagmorgen met Yr-
sa in het zwembad in Bedum. Yr-
sa heeft enorme angst voor water 
gehad. Ze durfde niet te douchen, 
kan niet zwemmen en het zorgde 
thuis voor allerlei drama’s.

Yrsa’s moeder las in de krant 

over het ambulatorium. “En zo 
kwam ze bij ons terecht”, vertelt 
Esther op weg naar het zwem-
bad. Yrsa wordt door haar moe-
der afgezet en samen kleden ze 
zich om. Yrsa kletst ondertussen 
honderduit en treuzelt met om-
kleden. “Dat doet ze altijd als ze 
een beetje gespannen is”, legt Es-
ther uit. Ze glimlacht. “Ze weet 
dat vandaag het doel is om twee 
keer met het hoofd onder water te 
gaan en dat is natuurlijk eng.”

Esther weet Yrsa al snel op haar 
gemak te stellen. Ze trekt Yr-
sa op een vlot door het water. Yr-
sa klampt zich vast maar giechelt 

wel. In korte tijd heeft Esther 
al veel bereikt. “Ze durft inmid-
dels met haar hoofd onder wa-
ter. Dat gaat niet van harte, maar 
als je bedenkt dat ze een paar we-
ken geleden niet eens durfde te 
douchen, is dit een enorme stap 
vooruit.” Het doel is dat Yrsa na 
de zomer op zwemles kan.

Esther wordt op haar beurt be-
geleid door Jelle Drost, hoofd van 
het ambulatorium. “Ik krijg van 
hem feedback op wat ik doe en 
bereik. Interactie met een kind 
kun je namelijk niet uit een boek-
je leren.”  Esther laat uitdrukke-
lijk weten dat het geen zwemles 

is. “Ik help haar over haar wa-
terangst heen. Eerst door alleen 
tot haar oor in het water te gaan, 
daarna de achterkant van haar 
hoofd. Nu springt ze er al in.”

Dat is vandaag tenminste de be-
doeling. Yrsa staat een beetje te 
huiveren op de rand van het bad. 
Van de kou, maar ook van de ze-
nuwen. Esther moedigt haar aan. 
“Toe maar, de vorige keer deed je 
het ook.” Yrsa knijpt haar ogen 
dicht en springt in het water. Als 
ze boven komt, pakt Esther haar 
vast en houdt haar boven water. 
Yrsa opent dan pas haar ogen. “Ik 
vind je lief, Esther.”


