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Welkom in wat de leukste tijd van je leven kan worden! 
Je krijgt dit magazine omdat je bij Fontys gaat studeren. 
Het is gemaakt door de redactie van Bron. Op onze 
website en social media vind je dagelijks al het nieuws 
over je studie en over het studentenleven. Over alles 
wat je niet per se moet weten, maar wel wìlt weten. 
Met die insteek hebben we voor jou ook dít magazine 
gemaakt: met veel tips en vooral veel interviews met 
studenten die jou de afgelopen jaren voor gingen.  
De belangrijkste conclusie uit al die verhalen? Maak je 
niet te druk, geniet van je studententijd en dan komt 
het met je studie ook wel goed. 
Wij wensen je veel leesplezier en een fijne studietijd! 
 
Jan Ligthart, hoofdredacteur Bron

HOI KERSVERSE STUDENT
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| interview |

“Ik hoor hier thuis”

voormalig Fontys-student en nu redacteur bij Bron 

| column |

Ik ging zelf ongeveer 100 jaar 
geleden op introkamp. Een periode 
waarin alleen nog maar Blackberrys 
bestonden, er geen WhatsApp was 
en - gelukkig voor ons nu - geen 
goede smartphones om genânte 
situaties mee te vereeuwigen. 

Het was in een periode dat ik aan 
het puberen was en mijn moeder 
mijn aartsvijand was. Toen ze me 
opgaf voor het introkamp, riep ik dat 
ik niet wilde gaan en dat ik mezelf 
daar in coma zou drinken. In de hoop 
dat ze me niet meer zou laten gaan, 
maar zij wist natuurlijk ook dat ze op 
introkamp alleen maar bier schenken 
en dat ik allergisch ben voor de geur 
van bier (niets goorder dan dat, 
behalve koffie-adem).  
 
Ik ging met de allergrootste tegenzin 
naar mijn introkamp in Gilze, waar we 
vanaf Tilburg naartoe fietsten. Dan 
heb je eindelijk gratis OV, moet je 
nog 76 kilometer fietsen op je barrel. 
Wie bedenkt dat?! 

Daar lagen we in een gigantische 
tent, die de eerste dag natuurlijk 
nog schoon was, maar waar na dag 

drie behoorlijk wat mensen lagen 
te rotten. Ik hou naast bier dus ook 
absoluut niet van kamperen. Ik ben 
een luxepoes, geen karige kitten. 

Er was die week een biercampus 
en een estafette met shotjes 
Jägermeister. Het bier moffelde 
ik weg via mijn blouse, met nat 
ondergoed tot resultaat. De 
Jägermeister ‘moffelde’ ik weg in de 

wc, een paar uur later. 

Deze introweek was eigenlijk precies 
wat ik nodig had. Wanneer ik tijdens 
mijn studie claustrofobisch werd 
van mijn kamertje, of mijn opleiding 
wilde opgeven dacht ik altijd: ik heb 
de introweek met biercampus en een 
tent vol kadavers overleefd. Deze 
vier jaar gaan ook wel lukken!

5

Kirsten Poot, eerstejaars 

Verpleegkunde

Kirsten Poot (20) is eerstejaars Verpleegkunde 
in Eindhoven. Hoewel ze het kiezen van de juiste 
opleiding erg moeilijk vond, is ze inmiddels zeer 
te spreken over haar studiekeuze. “Ik wil hierna 
zelfs nog een master tot Verpleegkundig Specialist 
volgen.”

Waarom heb je voor 
deze studie gekozen?
“Ik vond veel verschillende 
opleidingen leuk, maar 
kwam bij elke interessante 
optie wel iets tegen 
wat me minder leek. 
Omdat ik eigenlijk altijd 
geroepen heb dat ik in 
het ziekenhuis wil werken, 
heb ik uiteindelijk toch 
voor mijn gevoel gekozen: 
Verpleegkunde. Vroeger 
wilde ik altijd kinderarts 
worden. Inmiddels ben 
ik erg geïnteresseerd in 
de spoedeisende kant 
vanwege de complexiteit 
en de variatie ervan.”

Hoe bevalt het tot nu 
toe?
“Ik heb echt het gevoel 
dat ik hier thuishoor. 
De sfeer op school is 

heel relaxed. Ik heb 
meegedaan aan de 
introweek en kende dus 
al een paar mensen in 
mijn klas. In het begin van 
het jaar is het nog even 
zoeken hoe het allemaal 
werkt, maar samen 
met je medestudenten 
kom je er wel uit. Het is 
eigenlijk alles wat ik ervan 
verwachtte. Vooral de 
lessen AFP (anatomie, 
fysiologie en pathologie) 
vind ik erg leuk.” 

Hoe ziet je leven er 
naast je studie uit?
“Ik heb het best druk. Ik 
reis veel heen en weer 
tussen mijn woonplaats 
Gameren (Gelderland) 
en school. Daarnaast 
doe ik aan paardrijden, 
waardoor ik veel op de 
manege ben te vinden. 
Dat is zowel een passie als 
ontspanning voor me.” 

Heb je ook een 
bijbaantje?
“Op vrijdagavond en 
zaterdag werk ik in een 
kledingwinkel. In de 
zomervakantie heb ik een 
bijbaan bij het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in 
’s-Hertogenbosch, op de 
oncologie-afdeling. Daar 
ben ik heel enthousiast 
over. Ik breng er eten 

rond en loop mee met 
verpleegkundigen.”

Welke tip wil je nieuwe 
studenten geven? 
“Dat je naast je studie 
ook echt iets moet 
doen wat ontspanning 
geeft. Dan ben je niet 
alléén maar bezig met 
studeren. Daarnaast is het 
belangrijk om vrienden te 
maken en het gezellig te 
hebben. Ook beveel ik de 
introweek zeker aan.”

KAKHIEL

Jacky Eickes | “LIGGEN ROTTEN IN JE INTRO-TENT”
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8 TIPS
voor een soepele start 
van je studentenleven

Geldgebrek aan het eind van de maand, moeilijke huisbazen of kriebelende soa’s: het leven 
van een student gaat niet altijd over rozen. Gelukkig zijn er genoeg instanties en bedrijven 
die dat ook inzien en je graag te hulp schieten. Doe je voordeel met deze 8 handige linkjes en 
loketjes die jouw studentenbestaan nét een beetje makkelijker maken. 

1  GOEDKOPE SOFTWARE 
Geen handige hacker in je netwerk, maar ook 
geen zin om tientallen euro’s neer te leggen 
voor een Microsoft Office-pakket? Surfspot is 
je vriend in skere tijden. Zodra je als student 
je inloggegevens van Fontys hebt ontvangen, 
kun je daar met flinke korting software 
downloaden, cursussen volgen of een nieuwe 
laptop bestellen.  
 
 
2  STUDENTENKORTING 
Hou je studentenpas te allen tijde bij de hand: 
hij opent letterlijk en figuurlijk deuren. Veel 
kappers, bioscopen, musea en restaurants 
geven met liefde korting aan armlastige 
studenten.

3  SOA-TEST 
Heb je een wel heel gezellig introductiekamp 
gehad, en twijfel je of je per ongeluk een extra 
aandenken aan die slapeloze nachten hebt 
overgehouden? Laat je testen op een soa, je 
bent er liever eerder bij dan later. Gelukkig is 
er de GGZ. Als je jonger dan 25 bent, kun je 
daar gratis én anoniem terecht. Ga naar  
sense.info voor het maken van een gratis 
afspraak bij jou in de buurt.  
 
 
4  STUFIDATA 
Terwijl je stiekem de shampoo van je huis-
genoot moet jatten en voor de zoveelste keer 
dineert met Cup-a-Soup Noodles, kijk je 
reikhalzend uit naar deze dag. Wanneer 
verschijnt je maandelijkse bijdrage van Ome 
DUO op je rekening? Je checkt het op 
stufidata.nl.

5  SJIEK DINEREN 
     VOOR EEN PRIKKIE 
Heb je weer een hele rits Tinder-dates gepland 
staan, maar zit je aan het eind van de maand en ben 
je bijna door je stufi heen? Via sites als Social Deal, 
Vakantie-veilingen, of Groupon kun je vaak net een 
tikkeltje goedkoper je date trakteren op een 
driegangendiner.  
 
 
6  JURIDISCHE HULP 
Hoe gezellig je studentenleven ook is, er is best een 
kans dat je tijdens je studietijd wat juridisch advies 
nodig hebt. Misschien wandelt je huisbaas 
regelmatig onuitgenodigd je kamer binnen, of 
twijfel je over de hoogte van je kamerhuur. Klop dan 
gratis aan bij het Juridisch Loket. Je kunt ook terecht 
bij de studentenbonden ISO of LSVb, bekend met 
alle haken en ogen van het studentenleven.  
 

7  SPORTEN 
Als Fontys-student kun je extra goedkoop gebruik maken van 
de sportfaciliteiten van de universiteiten. In Eindhoven kun 
je al voor 92 euro per jaar zoveel sporten als je wilt. In Tilburg 
is het een tikkeltje duurder: daar betaal je 132 euro voor een 
jaarabonnement. Naast het gebruik van alle sportfaciliteiten 
kun je je inschrijven voor cursussen, van yoga tot kickboxen, 
van paaldansen tot aquarobics. Ook in Venlo krijg je leuke 
sportkortingen als student. Kijk voor alle mogelijkheden op de 
CheckVenlo-app. 
 
 
8  JE DAGELIJKSE NIEUWS-BRON  
Voor alles wat je niet per se moet weten maar wel wilt weten 
is er Bron. Bron is het onafhankelijk nieuwsplatform van 
Fontys. Je leest er alles over je studie, andere studenten en het 
studentenleven in het algemeen. Dagelijks te vinden op:  
bron.fontys.nl, Instagram en Facebook.  
 
 
 

HANDIGE LINKS 
fontys.nl/goedestart (alles over studeren  
bij Fontys en het leven in de Fontys-steden) 
fontys.nl/fontyshelpt (‘hulptroepen’ Fontys) 
bron.fontys.nl (nieuws over en voor Fontys) 
surfspot.nl (goedkope soft- en hardware) 
sense.info (gratis soa-test) 
juridischloket.nl  
lsvb.nl (studentenbond) 
iso.nl (studentenvertegenwoordiging) 
stufidata.nl 
 

HANDIGE APP 
Fontys Studentenapp (onmisbaar voor iedere Fontys-student)

| handig | | handig |
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| van het mbo |

Nick ging van 
vmbo via mbo 
naar hbo 
Nick Slippens heeft een bijzondere studieloopbaan. Hij 

begon bij vmbo-kader en ging via mbo naar hbo. “Je kunt wel 

zeggen dat ik een echte laatbloeier ben.” Als studentmentor 

geeft hij nu voorlichting aan mbo’ers die naar het hbo willen.

Aan het einde van het eerste 
jaar werd aan de pabo, waar 
Nick studeert, gevraagd wie 
studentmentor wilde worden 
voor mbo’ers. “Ik kom van het 
mbo - waar ik de opleiding 
onderwijsassistent deed - en 
merkte dat ik zelf best baat 
zou hebben gehad bij wat 
begeleiding. Ik zou er zelf heel 
blij mee zijn geweest.”

Bijzondere loopbaan 
Nick is met zijn bijzondere 
studieloopbaan de 
ervaringsdeskundige bij 
uitstek. “Om de een of andere 
reden vond ik veel vakken 
zoals rekenen moeilijk op de 
basisschool. Maar toen ik op het 
vmbo kwam, ging het me ineens 
veel makkelijker af. En dat gold 
ook voor het mbo.”

Daardoor kreeg hij het 
zelfvertrouwen om door te 
gaan. “Je kunt wel zeggen 
dat ik een echte laatbloeier 
ben. Ik loop nu stage op 
een basisschool en vind dat 
supergaaf. Zó leuk om kinderen 
uit te dagen en te prikkelen om 
dingen te leren.”

Overstap was pittig 
Maar toch … de stap naar het 
hbo vond hij best pittig. “Juist 
omdat je mbo deed, met stages 
en praktijkopdrachten, denk je 
dat je voorloopt op havisten, 
maar dat valt tegen. De snelheid 
is veel hoger op het hbo. 
Waar we op het mbo een paar 

weken de tijd voor iets kregen, 
doen we dat hier soms in een 
dagdeel.”

Er was nog een belangrijk 
verschil: “Op het hbo ben je 
veel meer met de ‘waarom-
vraag’ bezig. Je moet een eigen 
visie ontwikkelen en steeds de 
koppeling tussen theorie en 
praktijk maken. Veel meer dan 
op het mbo moet je je afvragen 
waarom je doet wat je doet.”

Dat is wennen, vond Nick. 
“Maar je krijgt er enorm veel 
zelfvertrouwen van, omdat 
je beter weet waarom je 
de dingen doet die je doet. 
Ik heb geleerd om alles te 
onderbouwen.”

Onzekerheid 
Als studentmentor geeft hij 
mbo’ers nu informatie over dit 
soort ervaringen. “We geven 
ook informatie over de andere 
manier van toetsen en over wat 
hbo-vaardigheden zijn. Als ze 
straks beginnen, coachen we 
hen ook nog tijdens het eerste 
trimester bij Fontys en ook 
als ze kiezen voor een andere 
hogeschool.”

   Het begin is pittig,  
maar het went

| team rembrandt |

Wereldkampioen 
met zelfgebouwde 
robots
Wesley van der Linden, derdejaars Mechatronica in 
Eindhoven, is lid van Team Rembrandt. Dat team 
doet met zijn zelfgebouwde robots elk jaar met 
een nieuwe groep studenten mee aan wedstrijden 
in de Verenigde Staten. Afgelopen jaar werden ze 
zelfs wereldkampioen tijdens de FIRST Robotics 
Competition in Detroit. Wesley is al meerdere 
keren mee geweest, omdat hij als mentor de 
nieuwe groepen helpt. “Het zijn steeds heel mooie 
reizen. We zijn één grote vriendenkring. Het inte-
ressante van dit soort projecten is dat je theorie 
in de praktijk kunt toepassen. Er komt ook nog 
strategie bij kijken, omdat het een wedstrijd is. En 
door de samenwerking in de groep, ben ik ook als 
persoon gegroeid.”

NIVEAUS GROEIEN 
NAAR ELKAAR TOE
Het maakt in het begin wel verschil of een 
student van de havo, het mbo of vwo komt, 
weet Nick uit eigen ervaring. Maar geleidelijk 
aan wordt dat verschil minder groot. 
“Havisten/vwo’ers kunnen het niveau sneller 
aan, mbo’ers het praktijkgedeelte, maar dat 
groeit naar elkaar toe.”

TIP VAN NICK
“Op je hbo-stage krijg je veel  
meer verantwoordelijkheid dan  
op een mbo-stage. Er wordt meer  
van je verwacht. Daar werd ik toch even onzeker 
van. In het begin vond ik het vreselijk, tot het 
wende en toen ging ik het hartstikke leuk vinden. 
Maar je komt jezelf eerst wel tegen.”

WAT IS ER ANDERS  
OP HET HBO?
1. Geen ‘meneer’ of ‘mevrouw’ 
Docenten op het hbo noem je (in de meeste 
gevallen) gewoon bij hun voornaam.

2. Theorie in de praktijk 
Mbo’ers zijn het al wat meer gewend: op het 
hbo werk je vaak met ‘levensechte’ projecten. 
Zo kun je theorie meteen in de praktijk 
toepassen.

3. Leeftijdsverschil 
Zat je op de middelbare of het mbo vooral met 
leeftijdgenoten, op het hbo lopen de leeftijden 
veel meer uiteen.

4. Minder uren in de klas 
Op het hbo heb je minder ‘contacturen’ dan je 
gewend bent. Je zit dus minder in de klas en 
moet vaker – soms in groepjes – zelf aan de slag 
met de lesstof en projecten. 

5. Salarisverschil 
Het startsalaris van een hbo’er ligt gemiddeld 
600 euro bruto hoger dan dat van een 
afgestudeerde mbo’er. Veel hangt wel af van 
welke richting je kiest. Technici verdienen 
bijvoorbeeld vaak meer dan mensen in 
creatieve beroepen.
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Van hetzelfde niveau 
Stellen waarvan de partners hetzelfde 
onderwijsniveau hebben, gaan minder 
snel uit elkaar. Ben je beiden ook nog 
hoogopgeleid, dan is je relatie nóg 
stabieler. Dat blijkt uit onderzoek van het 
Centraal Bureau voor Statistiek.

Online liefde 
Je liefde vinden via een datingsite of -app is steeds normaler geworden. Bijna de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar heeft een profiel aangemaakt op een datingsite of -app zoals Tinder. 

Liefde
op de campus

Vrouwenoverschot 
Jonge mannen op zoek naar een vrouw 
hebben het in studentensteden een stuk 
makkelijker dan andersom. Er wonen 
namelijk meer jonge vrouwen dan jonge 
mannen. Utrecht spant de kroon. Daar 
is de verhouding man vrouw 74-100. In 
Eindhoven zijn de rollen omgedraaid. 
Waarschijnlijk door de technische 
universiteit daar is de verhouding  
126-100. In de andere Fontys-steden  
zijn de verschillen veel kleiner.

| Fontys-stellen |

Sinan Can, journalist en 

documentairemaker 

Dit jaar naar Wie is de Mol gekeken? Dan ken je vast 
Sinan Can. Wat je misschien niet wist is dat Can een 
bekende journalist een documentairemaker is. Hij 
heeft prachtige documentaireseries op zijn naam 
heeft staan, zoals Bloedbroeders en Sinan zoekt de 
klas van Elias. Hij schrijft ook columns en boeken. 

De 41-jarige Can studeerde in 2003 af aan Fontys 
Hogeschool Journalistiek in Tilburg.
Heel fanatiek was hij destijds overigens niet. “Een 
5,5 was goed genoeg. Ik was niet iemand die er 
vol voor ging”, vertelt hij. Maar dat veranderde het 
laatste studiejaar. Andere studenten lachten Can 
uit toen hij zei dat hij stage wilde lopen bij CNN in 
Istanboel. Maar Can kreeg het voor elkaar. 

“Je hebt gewoon geluk nodig in het leven. Mensen 
zeggen: dat kun je afdwingen. Dat is flauwekul, 
maar je kunt wel altijd je best doen. En brutaal den-
ken. Die stage bij CNN, die begon met het schrijven 
van een mail. Wat heb je te verliezen? Gewoon 
doen en maar zien of het lukt.”

“Je hebt gewoon geluk
nodig in het leven”

| deze mensen gingen je voor... |

SPOREN VERDIEND
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De ware vinden? Misschien 
gebeurt het tijdens je nieuwe 
studie! Deze twee campuskoppels 
vonden de liefde in de gangen 
van Fontys. 

Kasper en Edita 
Bij Kasper (23) en Edita (23) sloeg 
de vonk over op het schoolfeest. 
Beiden studeren aan Fontys 
Hogeschool Journalistiek. Hun 
ontmoeting was een gelukkig 
toeval. Edita - die dagelijks vanuit 
Papendrecht naar Tilburg reisde - 
twijfelde of ze naar het schoolfeest 
zou gaan. “Als ik er niet heen was 
gegaan, hadden we waarschijnlijk 
nooit een relatie gekregen.”  
Kasper beaamt dat. 

Of het doen van dezelfde opleiding 
voordelen heeft? “Onze studie 
vormde meerdere keren een mooi 
onderwerp van gesprek als het tijdens onze 
eerste ontmoetingen stilviel”, zegt Kasper.  
“En het is ook fijn dat we van elkaar weten 
waar we mee bezig zijn”, vindt Edita. “Als de 
een er even doorheen zit, ongeïnspireerd is of 
het even niet meer weet, tilt de ander je eruit. 
En zo gaat het om en om. Zo blijven we elkaar 
motiveren.” 

Nick en Marissa 
Nick (23) en Marissa (22) studeren aan de 
Lerarenopleiding in Sittard. Ze liepen elkaar 
tegen het lijf tijdens het introkamp waar Nick 
‘papa’ en Marissa een kersverse eerstejaars 
was. De vonk sloeg pas later over, maar het 
introkamp vormde een goede basis om elkaar 
te leren kennen. Op de terugreis vanuit het 
kamp was Nick al niet voor niks naast Marissa 
gaan zitten in de bus.

Nick begint aanstaand studiejaar aan zijn 
afstudeerjaar Wiskunde en Marissa doet 
Engels en begint na de zomer aan haar tweede 
schooljaar. Hetzelfde vak, maar een andere 
richting. Of dezelfde opleiding nog voordelen 
heeft? Zo nu en dan kan Nick Marissa helpen bij 
vakken die hij al heeft gevolgd. “Maar eigenlijk 
heeft Marissa altijd alles op orde. Ik zelf vertoon 
daarentegen nog wel eens uitstelgedrag.”
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| studentondernemer |

Ronald verdient zijn geld met… 
een drive-in cocktailbar

WAT GEVEN STUDENTEN UIT?

Drie keer per week cocktails maken bij bruiloften en bedrijfsfeesten 

en daarnaast ook nog even afstuderen. Ronald van Beers (25)  

studeert Ondernemerschap & Retail Management bij Fontys in 

Eindhoven én is de eigenaar van Ronald’s Drive-in Bar N.1. 

Tijdens zijn mbo-stage bij het Marriott Hotel in 
de Verenigde Staten stond hij soms achter de 
cocktailbar. Daar kreeg hij het idee om een eigen 
cocktailservice op te zetten. “Ik vond het heel leuk 
om cocktails te maken, dus ik heb na mijn stage 
eigenlijk meteen een businessplan gemaakt: wat is 
de markt en wie gaan we helpen?”

“Toen ik afstudeerde aan De Rooi Pannen had ik 
drie maanden vrij, voordat ik aan mijn hbo-studie 
zou beginnen. In die tijd heb ik het bedrijf ‘officieel’ 
gemaakt.” Ronald’s Drive-in Bar N.1 verzorgt 
alles rondom cocktails tijdens events, met onder 
andere een gin-bar, maar ook een champagne- of 
speciaalbier-bar. “We hebben vijf soorten cocktails, 
waarvan de bartenders er zo’n 400 per avond 
maken.”

Ondanks zijn eigen bedrijf, wilde Ronald 
nog graag een hbo-studie volgen. De studie 
Ondernemerschap & Retail Management was dan 
ook een logische keuze. “Mijn opleiding heeft 
me zeker geholpen. Als ik het te druk had met 
mijn bedrijf mocht ik bijvoorbeeld een toets later 
maken.” 

Bij de mobiele cocktailbar, die iedere week 
minstens drie keer wordt geboekt, werken 
inmiddels achter bartenders. Tijdens zijn studie 
was het soms wel veel. “Het eerste jaar vond ik 
heel intens, omdat je natuurlijk je propedeuse wil 
halen en veel studie-uren én veel lesuren hebt. En 
daarnaast ook nog je bedrijf opstart.” 

Studentondernemersregeling 
In 2016 startte Fontys met de 
Studentondernemersregeling. Deze 
regeling zorgt ervoor dat studenten 
hun bedrijf en studie succesvol kunnen 
combineren. Maar niet iedereen maakt 
daar gebruik van. Ronald van Beers 
heeft juist alles op eigen houtje gedaan.

Tip van Ronald 
“Als je al een idee hebt of een concept hebt liggen 

voor een eigen onderneming: gewoon meteen aan 
beginnen. Je kunt er veel baat bij hebben tijdens 

je studie. Wat je leert op school, kun je meteen 
toepassen op je eigen bedrijf. Ook financieel kan 
het prettig zijn: je hoeft als het goed gaat niet te 

lenen bij DUO.”

Diepvriespizza, blikken bier en goedkoop 
wasmiddel: studenten staan niet echt bekend 
als ‘big spenders’ met een luxeleven. Toch 
gaat er vaak meer geld úit de portemonnee, 
dan er ín komt. Ook onderschatten veel 
studenten wat alles kost.

Volgens cijfers van het Nibud 
(Stichting Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting), geven studenten 
gemiddeld 867 euro per maand uit. 
Omgerekend zijn dat 346 biertjes 
of 255 wijntjes. Maar ze vergeten 
bij hun uitgaven vaak dat ze 
ook nog telefoonrekeningen 
(gemiddeld 26 euro per maand) en 
boodschappen (181 euro) moeten 
betalen. 

Bier en granen 
En veel studenten gebruiken hun 
zorgtoeslag om uit te geven in de kroeg. 
In bier zitten immers veel granen en dat is gezond, 
dus mag je zorgtoeslag daar wel aan besteed worden toch? 
Maar aan het eind van de maand wordt ook je zorgverzekering (106 
euro) afgeschreven, of dat geld nou over de bar is gegaan of niet. 

Uitwonend 
Gemiddeld hebben studenten 919 euro per maand te besteden. 
De inkomsten van uitwonende studenten zijn hoger dan die van 
thuiswonende studenten: 1116 euro tegen 641 euro per maand. 
Dit komt omdat uitwonenden meer geld van hun ouders krijgen en 
vaker een hoger bedrag lenen. Er moet toch eten op tafel komen 
en je kunt niet iedere week alleen maar noedels of broodjes met 
knakworst eten. Je hebt ook wel eens biefstuk verdiend na een 
zware tentamenweek.

Thuiswonend 
Er is ook een groot verschil tussen de uitgaven van thuis- en 
uitwonenden: Thuiswonenden geven 577 euro per maand uit en 
uitwonenden bijna het dubbele: 1082 euro per maand. Volgens 
onderzoek van Nibud betalen vier van de tien ouders het collegegeld 
(172 euro per maand) voor hun kinderen en daarnaast ook de 
studieboeken (58 euro per maand). En ruim een derde betaalt ook de 
zorgverzekering.

 
CIJFERS OVER STUDENTEN 
 
•   94 procent ontvangt één of meer vormen van studiefinanciering
•  85 procent spaart
•   54 procent spaart (een gedeelte van) het geleende geld bij DUO
•  21 procent heeft studieschulden 
•  15 procent heeft betalingsachterstanden
•  10 procent ervaart zelf een financieel probleem te hebben
•  6 procent staat rood 
 
Bron: Nibud

Ronald’s 
lievelingscocktail: 
Mai Tai 

• 1 limoen 
• 2 dl Trader Vic Mai-Tai rum 
• 1/4 dl kandijsiroop 
• 1/4 dl orgeadesiroop 
• 1/2 dl orange curaçao

| geldzaken |
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Bijverdienen als taxichauffeur 
of maximaal lenen? 

SKERE VERHALEN

Veel studenten kiezen ervoor om in het weekend of in de avonduren wat bij te verdienen. Van alle studen-

ten heeft 70 procent een bijbaan. Vrouwen vaker dan mannen. Studenten werken gemiddeld 17 uur per 

week en verdienen 409 euro per maand. De meeste studenten zijn te vinden achter de bar, in de bediening 

of in een (kleding)winkel.

Taxichauffeur in de nacht 
Jeroen Verstraten (19) is eerstejaars pabo van Fontys in Venlo. In het 
weekend werkt hij op vrijdag- en zaterdagnacht van 17.00 uur tot 04.00 
uur als taxichauffeur. “Ik hou niet van lenen. Ik ben meer van het sparen en 
investeren. En ik wil later ook een hypotheek kunnen krijgen. Ik maak me 
eigenlijk nooit druk of ik mijn studie hierdoor niet haal, dat komt allemaal 
wel goed.”

Helpen met boodschappen halen 
Lieke Bax (19) is ook eerstejaars pabo 
en is precies het tegenovergestelde. 

“Ik heb bewust geen bijbaan, ik wil me 
bezighouden met mijn studie en die 

koste wat kost halen. Om toch wat bij 
te dragen aan de maatschappij, help ik 

ouderen één keer per twee weken met 
hun boodschappen. Daar krijg ik dan een 
klein zakcentje voor. Voor de rest kom ik 

rond door Ome DUO. Ik wil nu lenen en nu 
léven. En een huis of hypotheek? Dat wil 

ik toch niet meteen na mijn studie.”

| studielening |

Eindhoven door de ogen van gitarist  
 

Gio Sliwa
Gitarist Gio Sliwa (27) speelde met zijn band 
House of Rock deze zomer op de Zwarte Cross. 
Hij treedt ook op met de bekende Eindhovense 
muzikant Bertus Borgers. De gitarist behoort tot 
de eerste lichting van het Eindhovense Rockcity 
Institute. Daarna volgde hij  Fontys Rockacademie 
in Tilburg. Toch bleef hij in Eindhoven wonen. 
Daar ligt zijn hart. 

Waar in Eindhoven kom je graag?  
“Als ik zin heb in een biertje ga ik naar de 
Brewpub Van Moll, een plek waar je speciaalbier 
kunt drinken en waar ze ook bier brouwen. Om te 
eten ga ik regelmatig naar King Thai. Ik hou wel 
van een beetje pittig. En ook bij Passie voor Nasi 
op Stratumseind ben ik te vinden.” 

Wat vind je mooi aan Eindhoven?  
“Ik vind het industriële aan Strijp-S ontzettend 
mooi en ook het moderne van de stad. 
Eindhoven is geen klassieke stad zoals Den 
Bosch of Utrecht, maar toch houd ik ervan. Ik 
woon hier graag. De mensen zijn bovendien 
warmhartig hier in het zuiden. In Maarssen, 
waar ik oorspronkelijk vandaan kom, is iedereen 
veel meer op zichzelf.”

Als je één ding zou kunnen veranderen aan 
Eindhoven, wat zou het dan zijn?  
“Het openbaar vervoer. Ik kan er nog steeds niet 
bij dat Helmond vier stations heeft en Eindhoven 
maar twee. Verder zou ik niks veranderen aan 
deze stad.” 

Welke tip wil je meegeven aan nieuwe 
studenten?  
“Ik denk dat het als student heel belangrijk is dat 
je een leuke plek vindt om te wonen. Ik woonde 
zelf op kamers op Strijp-S. Daar had ik veel 
studenten om me heen en dat was heel gezellig. 
Er zijn veel speciale plekken voor studenten 
om te wonen in Eindhoven, dus die zou ik zeker 
opzoeken.”

| over de stad |

Victor (20) neemt af en toe wc-papier mee van de 
toiletten op school om geld te besparen. “Ik betaal 
2000 euro voor mijn studie, dan betaal ik dus ook 
voor de wc-rollen. Ik heb daar recht op.”

Jeske (21) had nog 4 euro op haar rekening en 
moest nog 6 dagen tot haar studiefinanciering. “Ik 
wilde graag terrassen, maar had geen geld meer. 
Dus ik heb met vriendinnen op het terras gezeten en 
6 kraanwater besteld. Wel karig, maar ook wel een 
gratis middagje terrassen.”

Robin (21) neemt iedere twee weken haar volle was-
mand mee in de trein. “Hoe kan wasmiddel zó duur 
zijn? Ik schrok daar de eerste keer echt enorm van. 

Dus ik neem mijn was gewoon 
mee naar mijn moeder, hoef 
ik ook geen waspoeder meer te 
kopen.”

Malou (23) organiseert met 
haar huisgenoten een 
kijkavond wanneer 
ze krap bij kas zitten. 
“Ook als er geen kamer 
vrij is. Dan vragen we 
die mensen om drank 
mee te nemen naar de 
bezichtiging en hebben 
we gratis drank.”
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Eindhoven
1. Station

2.  Stratumseind, de beroemdste en beruchtste 
uitgaansstraat van Eindhoven 

3.  Strijp-S, met z’n oude Philipsgebouwen, is de meest 
creatieve plek van Eindhoven - ook leuk voor een 
hapje en drankje 

4.  Popcentrum Effenaar

5.  Sporten kan bij het sportcentrum bij TU/e: ook voor 
Fontys-studenten!

6.  Take a Silly Walk in de John Cleese-tunnel

7.  ‘DAF’ staat nu alleen nog op trucks, maar vroeger 
ook op een schattig autootje - te zien in het DAF - 
museum 

8.  Behoefte aan wat rust en natuur? In het zuiden van 
Eindhoven vind je de Genneper Parken, gelegen 
tussen de riviertjes de Dommel en de Tongelreep 

9.  Sint-Catharinakerk

10.  Evoluon, ooit spraakmakend icoon van de stad, 
inmiddels een Rijksmonument

11.  Futuristische blikvanger in het centrum:  
The Blob

Fontys in Eindhoven
1. Campus Rachelsmolen 
 Economie & Communicatie 
 ICT 

2. Op terrein TU/e  
 Engineering 
 Toegepaste Natuurwetenschappen  
 Bedrijfsmanagement, Educatie en  
 Techniek 
 Kind en Educatie 

3. Op locatie Th. Fliednerstraat  
 Mens en Gezondheid 
 Paramedische Hogeschool  
 Pedagogiek  
 Sociale Studies 

4. Theo Koomenlaan 
 Sporthogeschool 

5.  Witte Dame  
HRM en Psychologie 

6.  Strijp-S en Strijp-T  
Social labs van Fontys - werkplaatsen  
voor studenten buiten de Fontys-locaties 

9 1

2 7

6

5

4

8

4

6
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| column |

Nadat ik eindelijk de juiste studie had 
gevonden vertrok ik in september 
2017 naar Tilburg. Een grote stad 
als je zelf uit een beduidend kleinere 
plek komt. Ik vond het spannend, 
want je hebt geen idee waar je 
terechtkomt. Hoe erg verschilt het 
hbo van jouw vertrouwde schooltje? 
En zit ik er wel op mijn plek?

De overstap van de middelbare 
school naar het hbo leek groot, maar 
dat viel ontzettend mee. Mensen 
maken je bang over de strenge 
regels en aanwezigheidsplicht, maar 
ik word dagelijks door docenten 
aangesproken met ‘lekker gewerkt 
pik?’. Je kunt goede gesprekken 
voeren met docenten en je mag ze 
vervolgens óók nog eens met hun 
voornaam aanspreken. Dat klinkt al 
wat rustgevender, toch? 

Het enige waar jij je ‘druk’ om moet 
maken zijn die studiepuntjes. Want 
poh, wat een gestress kan dat zijn. 
Probeer in je eerste jaar meteen je 
propedeuse te halen en je bent af 
van die onzekerheid. De rest van je 
studietijd gaat van een leien dakje. 
Geloof mij maar!

Op kamers gaan was het leukste 
dat ik in mijn eerste jaar deed en 
een grote aanrader. Eindelijk weg 
uit het ouderlijk huis en leren voor 
jezelf te zorgen. Met vrienden die 
ondertussen ook naar Tilburg zijn 
verhuisd kun je lekker iedere avond 
samen eten, spelletjes spelen en 

natuurlijk op stap gaan. Dat hoort 
namelijk ook bij het studentenleven; 
iedere avond stappen, af en toe een 
college missen, veel lol hebben en 
vooral genieten!

19
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Puck Vriends | “MAAK JE NIET DRUK”

| studentenleven |

WAT IS HET VERSCHIL?
Studentenvereniging: Studenten van 
verschillende studies, hbo én universiteit, 
kunnen lid worden. Vaak zijn het 
gezelligheidsverenigingen, maar het 
kan ook draaien om sport, zoals bij een 
studentenroeivereniging.

Studievereniging: Studenten van dezelfde 
studie of afstudeerrichting. Naast borrels 
organiseren ze ook lezingen of andere 
activiteiten. Soms kopen ze tegen fikse 
kortingen studieboeken in, waarmee leden 
hun voordeel kunnen doen.  

STUDENTENCLUBS 
EINDHOVEN

Wil je weten wat er allemaal aan  
studenten- en gezelligheids- 
verenigingen te vinden is in Eindhoven?  
Kijk dan op eindhoven-studentenstad.nl.  
Check ook bij je eigen opleiding welke 
studieverenigingen er zijn.

Join the club

De middelbare school 
was zo lekker oud en 
vertrouwd. Toch is het 
tijd voor nieuwe 
gewoontes: een nieuwe 
studie, een extra 
vriendengroep, 
misschien een nieuwe 
sportclub? 

Studentenleven 
Tina Dijkhuizen (22) 
is derdejaarsstudent 
Technische Natuurkunde 
en bestuurslid bij 
de Eindhovense 
Studentenvereniging 
Demos. “Demos heeft  
me veel vriendschappen 

opgeleverd. Veelal vrienden die op de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e) zitten, maar ook 
Fontys-studenten van andere studies.”

Het is leuk om zo’n brede vriendengroep te hebben. 
“Op de middelbare school had je ook verschillende 
vrienden die uiteindelijk uitvlogen naar uiteenlopende 
opleidingen, dus waarom zou je je als student 
beperken tot enkel de mensen binnen je studie? Je 
studententijd is een klein deel van je leven waar zó 
veel uit te halen valt. Het zou zonde zijn als je daar 
geen gebruik van maakt.” 

Sporten 
Natuurlijk biedt een nieuwe  
woonplaats ook gelegenheid  
voor (een nieuwe) sport.  
Studenten Sport Centrum  
Eindhoven (SSC) heeft  
naar eigen zeggen de  
meest uitgebreide  
sportfaciliteit van  
alle Nederlandse universiteiten.  
Het sportcentrum biedt toegang  
aan alle studenten en  
medewerkers van  
Fontys Eindhoven, de TU/e en  
de Design Academy Eindhoven.  
Je kunt er wel 70 sporten  
beoefenen en optioneel lid  
worden van één van  
de 40 verschillende  
studentensport- 
verenigingen.

Fontys-student en columnist bij Bron 
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Zeynep Dag, 

schoenontwerpster

Zeynep Dag timmert aan de weg met de succes-
volle schoenenlijn Alzúarr. Onder meer Beyoncé, 
Rihanna en Kylie Jenner vielen al voor haar 
sierlijke stiletto’s. Naast een showroom in Parijs 
opent Alzúarr binnenkort een winkel in Qatar.

In 2012 studeerde ze af aan Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten. Al tijdens haar studietijd viel  
Dag al op in haar strakke jurkjes, hakken en 
make-up. “Ik liep er als een soort chique vrouw  
tussen”, vertelt ze. 

Docenten hebben een belangrijke rol gehad in haar 
carrière. “Op het vmbo was er een docent die in mij 
geloofde en speciaal toetsen voor mij ging maken 
zodat ik naar de havo kon. Op de havo had ik een 
docent die zo gepassioneerd over kunstgeschiede-
nis praatte, dat er een hele nieuwe wereld voor mij 
openging. En ook op het hbo heb ik een docent en 
directeur gehad die mij wisten te motiveren.”
Haar advies aan studenten? “Doe waar je gelukkig 
van wordt, ga je obsessie achterna en werk keihard.”

“Doe waar je gelukkig van 
wordt en werk keihard”

| deze mensen gingen je voor... |

SPOREN VERDIEND
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| studiehulp |

“Tegenslag kan je ook
verder brengen” 

Goed plannen, dat was het grootste probleem van 

ict-student Marie-Rose. Dat is voor veel jongeren  

lastig, maar Marie-Rose liep erdoor vast in haar  

opleiding. Met behulp van de studiecoach redt ze het 

nu toch én heeft ze een baan als softwaretester.

“Mijn probleem is dat ik me helemaal kan vastbijten 
in bijvoorbeeld een bepaalde tooling, daar dan twee 
dagen aan werk, terwijl er acht uur voor staat. Ik 
vergeet hulp te vragen”, vertelt Marie-Rose.

Dit probleem besprak ze met haar studiecoach. Die 
heeft verschillende manieren van plannen met haar 
uitgeprobeerd. “Het blijkt dat ik het beste kan werken 
met een grove weekindeling. Sindsdien praten we ook 
steeds vaker persoonlijker over hoe het gaat op school.”

Groepswerk 
Naast het plannen is namelijk ook het groepswerk 
op de opleiding voor Marie-Rose soms zwaar. “Ik vind 
het op zich niet erg om dat af en toe te doen, maar 
niet altíjd. Voor mij is het extra lastig omdat ik heel 
prikkelgevoelig ben.”

“We werken steeds in grote ruimtes met veel mensen 
bij elkaar. In semester 4 ging het daardoor weer heel 
slecht met me. Mijn coach haalt dan het gewicht 
van mijn schouders. Het helpt als iemand luistert en 
meedenkt over een oplossing. Ik vind dat ik mede door 
de coach gegroeid ben tijdens mijn studie.” 
 
Baan bij CZ 
Inmiddels is Marie-Rose overgestapt van de voltijd- 
naar de deeltijdopleiding en heeft ze een baan als 
softwaretester bij zorgverzekeraar CZ. En dat is 
volgens haar mede te danken aan leren plannen 
tijdens haar studie. “Tegenslag hoeft niet per se 
slecht te zijn. Zonder de tegenslagen die ik heb 
gehad, had ik nu niet bij CZ gezeten.” 

TIP VAN MARIE-ROSE 
 
“Het helpt als iemand luistert en  
meedenkt over een oplossing.  
Ik vind dat ik mede door de  
studiecoach gegroeid ben  
tijdens mijn studie.” 
 
 
 
 
 
 
TIP VAN DECAAN 
LIES LEIJS: 
 
“Vraag op tijd hulp, dat is mijn  
belangrijkste advies aan  
eerstejaars. Er kan zoveel, al met kleine 
aanpassingen kun je je studie vaak weer aan. Het is 
jammer als je het uit de hand laat lopen.  
Het klopt dat er op het hbo meer zelfstandigheid 
van je wordt verwacht. Maar dat wil niet zeggen dat 
je alles alleen hoeft te doen.  
Het is prima als je weet waarin je goed bent, waarin 
je nog moet groeien én waar je hulp nodig hebt. 
Bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt of omdat er 
thuis problemen zijn.  
Ook kunnen er dingen in je leven gebeuren 
waardoor je even extra steun nodig hebt. Bespreek 
dit met je studieloopbaangebeleider en kijk op  
www.fontys.nl/fontyshelpt.”  

 
 
 
 
STUDIECOACH OF 
STUDENTCOACH? 
 
De studiecoach bestaat alleen  
bij de ict-opleidingen van  
Fontys. Het is een vrijwilliger  
van buiten Fontys die studenten  
helpt, met name met plannen.  
Daarnaast worden bij Fontys  
álle eerstejaars gekoppeld aan  
een studentcoach. Dat is een vast aanspreekpunt 
voor allerlei vragen. Op de website Fonts Helpt 
(fontys.nl/fontyshelpt) vind je een handig 
overzicht van alle soorten ondersteuning  
die Fontys aanbiedt. 
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EEN DAG UIT HET LEVEN 

 VAN... EEN DOCENT

Mmm...
hagelslag

EEN UITGEBREID ONTBIJT IS HET
BESTE BEGIN VAN DE DAG!

OP NAAR CAMPUS
STAPPEGOOR IN TILBURG

Help...Goeiemorgen!!

TIJD VOOR KOFFIE!

DE DAG DOORSPREKEN
MET COLLEGA JORIS

Wel even lief zijn 

voor de studenten 

he?

COACHGESPREK MET STUDENTEN

Kijk, dit is onze 
presentatie

Coen Luijten geeft les aan Fontys 

Economische Hogeschool Tilburg

Keuzes,
keuzes...

LUNCHPAUZE

??!!

BACK TO WORK! NOG MEER STUDENTEN VAN 
FEEDBACK OP HUN BUSINESSCASE VOORZIEN

Helemaal
klaar met
deze dag!

Allemaal

onvoldoende...
hehe

Ik ben ervandoor,
laterrr...Ga je

nu al?

EENMAAL THUIS...

Heeh Joep,

heb je me

gemist?

THUIS TOCH NOG EVEN
DE LAPTOP OPENKLAPPEN

EINDELIJK, TIJD VOOR 
ONTSPANNING!

Wat heb ik 
eigenlijk nog 
niet gezien?

Hoppa, nog

even wat plannen 

doornemen en 

voorbereiden voor 

morgen

THE
END

| fotostrip | | fotostrip |
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Blinde student Thom 
haalt alles uit het leven

Tweedejaarsstudent Thom Kuus (22) werd twee jaar geleden door een ongeluk op het werk volledig 

blind. Waar anderen bij de pakken neer zouden zitten, is hij vastbesloten alles uit het leven te halen. 

Die positieve instelling werpt zijn vruchten af: sinds 
anderhalf jaar is hij topsporter in het nationale 
para-roeiteam en vorig jaar pakte hij na een 
periode van revalidatie zijn studie Automotive 
Management in Eindhoven weer op. 

Als je met Thom praat, zou je niet direct doorhebben 
dat hij blind is. Met zijn helderblauwe ogen kijkt hij 
je precies op ooghoogte aan. Door naar je stem te 
luisteren, weet hij waar hij moet kijken. Hulp krijgt hij 
van zijn hond Ozzy.

Oogzenuwen 
Tijdens het inladen van een vrachtwagen in het 
magazijn waar Thom twee jaar geleden werkte, 
kwam zijn hoofd klem te zitten tussen twee balken 
van een heftruck. Zijn schedel en oogzenuwen 
raakten zo beschadigd dat hij zijn zicht volledig 
verloor. Ook zijn reukvermogen was weg. 

“Toen ik na een paar weken weer bij bewustzijn 
kwam, dacht ik al vrij snel: ‘oké - en dóór’. Ik wilde 
niet bij de pakken neerzitten. Mijn vrienden en 
familie zijn letterlijk iedere dag bij me geweest, 
al die maanden dat ik aan het herstellen was. Dat 
heeft me echt op de been gehouden.”

Nationaal para-roeiteam 
Tijdens het revalideren werd Thom gespot voor 
het nationale para-roeiteam. “Het is een, zoals je 
dat noemt, gemêleerd gezelschap”, vertelt hij. Eén 
teamgenoot mist een hand, een andere heeft de 
spierziekte MS, iemand heeft een verlamming en 
weer een ander mist een onderarm. 

Dat Thom niks ziet, is geen probleem: “Roeien is 
heel erg voelen. Sterker nog: ziende roeiers krijgen 
wel eens de oefening om met hun ogen dicht te 
roeien en te voelen wat de boot doet. Ik zit op slag, 
dat betekent dat iedereen naar mijn rug kijkt en 
mijn tempo volgt.” 

   Ook al zie ik niks 
meer, het leven is 
nog steeds mooi”

Terug naar school 
Alsof acht keer per week trainen nog niet genoeg 
was, besloot Thom na ruim een jaar van revalidatie 
ook zijn studie Automotive Management weer op 
te pakken. 

Thoms Studieloopbaanbegeleider Mark Lemmen 
vertelt: “We hadden geen idee hoe we dat 
moesten aanpakken of hoe ingewikkeld het zou 
worden. Maar alle docenten waren het eens: Thom 
is onze student en die gaan we helpen, klaar. We 
zien gaandeweg wel wat wel en wat niet werkt. En 
dat gaat eigenlijk heel goed.” 

Optimist 
Al was het ongeluk een klap, Thom blijft 
bewonderenswaardig positief. “Ik kan niet meer 
autorijden of zelfstandig fietsen, ben een stuk 
afhankelijker van anderen, en kan niet meer spontaan 
bier gaan drinken met vrienden tot diep in de nacht. 

Natuurlijk heb ik het daar soms moeilijk mee en  
lig ik wel eens een potje te janken in bed. Maar 
het zit niet in mijn karakter om bij de pakken neer 
te zitten. Het leven is nog steeds mooi, ook al zie 
ik niks meer. Ik heb zoveel bijzondere mensen 
ontmoet sinds het ongeluk, ik roei voor mijn  
land, ik studeer en ik heb een hele goede band  
met mijn familie en vrienden.”

| interview | | interview |

TIP
VAN
THOM

 
Focus op wat kan 
“Ik hoop dat ik anderen kan inspireren door te 
laten zien wat er allemaal mogelijk is. In ieders 
leven speelt wel iets dat moeilijk is. Focus op wat 
kan. Het leven heeft zoveel te bieden.”

   Ik kan niet meer 
spontaan bier gaan 
drinken met vrienden”
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| studiekeuze |

Désiree veranderde 
twee keer van studie

Désiree van Nunen stopte twee keer in het eerste jaar met een opleiding. “Je hebt ouders die dan boos 

worden en willen dat je op z’n minst je propedeuse haalt. Maar mijn moeder zei: ‘Als je twijfelt moet je 

stoppen, want je moet je hele leven nog werken. Ga een studie doen die je leuk vindt’.

Dat doet ze nu. Désiree (22) gaat het derde jaar in 
van Commerciële Economie - International Event, 
Music & Entertainment Studies. Ze volgt die aan 
Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. 
 
“We werken in cases, met echte opdrachtgevers. 
Het afgelopen half jaar hebben we een campagne 
mogen bedenken voor het Amsterdam Dance 
Event. Heel leuk, die wisselwerking met het 
werkveld.”

Toen de Tilburgse in 2015 haar vwo-diploma 
behaalde, wilde ze eigenlijk al de communicatietak 
van deze opleiding gaan volgen. Maar haar decaan 
vond dat zonde; de ‘w’ in vwo stond in zijn ogen 
niet voor niets voor ‘wetenschappelijk’. Daarom 
koos Désiree voor de studie Communicatie- en 
Informatiewetenschappen aan Tilburg University.

Ze woonde destijds nog thuis en hoefde elke 
week maar zes uur colleges te volgen. “De uni is 
zo groot. Ik voelde me daar een nummer, werd er 
doodongelukkig van. Mijn moeder zag dat ook. Na 
2,5 maand ben ik gestopt.”

Désiree begon in het studiejaar daarna in het hbo 
aan een andere opleiding, Verpleegkunde. “Maar 
na een half jaar sloeg de twijfel weer toe. Wilde ik 
de rest van mijn leven in de zorg werken? Ik kon er 
ook mijn creativiteit niet in kwijt. Na veel wikken 
en wegen ben ik net voor het einde van het eerste 
jaar gestopt.”

Na een gesprek met een studiekeuzeadviseur 
besloot de studente haar hart te volgen en de 
opleiding Commerciële Economie te doen. Hier 
was ze al na dag één ‘geland’. Bij twijfel over je 
studie even doorbijten en stoppen als het echt niet 
goed voelt, is haar advies.

   Op de uni 
voelde ik mij 
doodongelukkig”

TIP
VAN
DÉSIREE

“Ga met je studiekeuzeadviseur praten als je 
twijfelt. Door de gesprekken met die adviseur 
realiseerde ik me dat ik moest gaan doen wat ik 
leuk vind en niet per se wat het verstandigste is.”

UIT
ONDERZOEK
BLIJKT…

 
Hoe beter studenten zich 
thuisvoelen op een opleiding, 
hoe minder snel ze uitvallen. 
Het helpt dus als je investeert in een goede relatie 
met je medestudenten en docenten. Dat ontdekte 
Evelyne Meens die namens Fontys onderzoek doet 
naar studie-uitval onder hbo-studenten. Ook blijkt 
dat twijfel over de juiste studiekeuze vaak het eerste 
semester al toeslaat en daarna alleen maar erger 
wordt. Op tijd je twijfels uiten en erover praten, is 
dus belangrijk. Evelyne Meens: “Wil je switchen? 
Bezoek dan meeloop- of proefstudeerdagen en ga 
eens in gesprek met een student die de opleiding 
al een tijdje doet. Het werkt beter als je een reëel 
beeld hebt van de studie die je wilt gaan doen.”

FONTYS
HELPT

Bij Fontys worden alle eerstejaars gekoppeld aan 
een studentcoach. Handig daarvan is dat je een 
vast aanspreekpunt hebt voor vragen of als je 
ergens hulp bij nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat 
je twijfelt of je wel aan de goede opleiding bent 
begonnen. Bij je opleiding kun je navragen wie 
jouw studentcoach is. Op de website Fontys 
Helpt (fontys.nl/fontyshelpt) vind je een handig 
overzicht van alle soorten ondersteuning die 
Fontys aanbiedt. 

Jeroen Adriaans, 

bedenker Bamigo mannenondergoed 

Met zijn mannenondergoed op basis van duur-
zaam bamboe scoorde Jeroen Adriaans in vier 
jaar tijd een omzet van 6 miljoen euro: “Ik 
begon als leek, met nul ervaring in de mode. 
Maar ik wist precies wat ik wilde.” 

Adriaans (32) studeerde tien jaar geleden af aan 
Fontys Bedrijfsmanagement MKB in Eindhoven. Na 
een korte tijd in loondienst, bouwde hij in vier jaar 
tijd Bamigo op. Opboksen tegen reuzen als Hugo 
Boss en Björn Borg was niet altijd makkelijk, vertelt 
hij. “Matige cijfers waren in het begin volop reden 
voor twijfel. Maar juist dan moet je in je product 
blijven geloven. Zodra je je schouders laat hangen 
is het klaar.”

Bamigo heeft hij inmiddels verlaten, omdat hij 
weer nieuwe ondernemingen wilde opzetten. Wat 
ziet hij als het geheim van zijn succes? “Naast crea-
tiviteit en doorzettingsvermogen is vooruit kunnen 
kijken één van de sleutels. Ik geloof dat je pas echt 
goed kunt ondernemen als je 7, 8, 9, 10 stappen 
verder denkt.”

“Blijven geloven  
in je product”

| deze mensen gingen je voor... |

SPOREN VERDIEND
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bron.fontys.nl
Nieuws met prik

Heb je een tip? Mail bron@fontys.nl

Wat is jouw bron?

Purple Festival: Bizzey it is
Hiphopartiest en dj Bizzey, bekend van de hit Traag, 
is de hoofdact op Purple Festival in Tilburg. Purple 
is de jaarlijkse afsluiting van de introweek van 
Fontys-studenten.  
 
Hot tubs, zitzakken en hangmatten. De organisatie 
van Purple Festival zet dit jaar in op beleving. De 
student moet het idee hebben dat ‘ie in een ‘wonderlijk 
paradijs’ rondloopt. Het programma is divers: van house 
en techno naar bands met gangbare hitjes.  
 
App 
Binnen de App Woov kun je ‘Purple Festival’ vinden. 
Handig voor een 3D-plattegrond en je kunt zien waar 
op het terrein je vrienden zich bevinden. Purple Festival 
wordt gehouden in de Spoorzone in Tilburg op 29 
augustus van 13 tot 22 uur. Kijk voor meer informatie 
op: fontys.nl/purple. 
 
Programma: 
Mainstage: Bizzey, Hard2get, Paul Elstak, Tante Joke 
Karaoke , Joel Domingos, Party Squad  
Daisy stage: Sensue, Sjannies , Alamaison, Crooxs, Team 
Rush Hour, Daisy, The Firm  
Beach Boulevard: Genta, Lucky Fever, Fab x Paans, 
Daani, Bloom, Ari Bangsma, Retteketag Team 
Talentstage: Fontys-talent 

Laat jouw foto KAKHIELEN

De Effenaar 
Een avondje headbangen met Queensryche of 
meezingen met Nick & Simon. In De Effenaar, hét 
poppodium van Eindhoven, kan het allemaal. 
 
Dutch Design Week  
Met de Design Academy en tal van bekende 
ontwerpers (Piet Hein Eek!) binnen de stadsgrenzen 
mag Eindhoven zich met recht een ‘designstad’ 
noemen. En dat wordt jaarlijks gevierd tijdens De 
Dutch Design Week (DDW) in oktober. 
 
GLOW 
Vergeet niet GLOW in je agenda te zetten (9-16 
november). Zodra het donker is kun je via een 
speciale route langs de lichtkunstprojecten van 35 
lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland lopen. 
Samen met duizenden andere liefhebbers.  
 
Budget eten in 040 
La Vita è Bella, hier krijg je voor weinig geld een verse 
versie van je favoriete diepvriesmaaltijd. Voor 8,50 euro 
scoor je er al een pizza Margeritha of Calzone. Eefcafé 
Spijker, op Stratumseind, een straat die je zeker leert 
kennen gedurende je studententijd. Betaalbare en 
eerlijke maaltijden, gemaakt van dagverse ingrediënten. 

 
Downtown Gourmet Market, bij de 21 verschillende 
mini-eettentjes heb je diverse keuze: van pokebowl tot 
cheesecake en van American burger tot babi ketjap. Een 
foodhal, maar dan kleiner en gezelliger. 
 
De Bergsstraatjes 
De Berg-, Groteberg- en  
Kleinebergstraat. Als je wat  
anders wilt dan H&M of  
Primark dan zijn deze  
winkelstraten de place-to-be.  
Hier vind je naast galerieën  
en restaurants de hipste  
modezaken en restaurants.  
 
Strijp-S  
Zeg je Eindhoven, dan zeg  
je Philips. Op Strijp-S zijn de  
oude, industriële Philips- 
gebouwen omgetoverd  
tot een  
creatieve plek  
waar je ook kunt  
shoppen, eten,  
drinken en  
uitgaan.

De enige echte Kakhiel gaat van tien foto’s van de introweek échte Kakhiel-strips 
maken. Dat kan jouw foto zijn! Wat moet je doen?
1.  Kies je leukste, creatiefste of lompste foto van de introweek, waarop jij zelf ook staat
2.   Volg Bron op Instagram (bron.fontys)
3.   Stuur ons je foto via een PM

Kakhiel zelf kiest de tien beste inzendingen en voorziet ze van unieke tekstwolkjes. 
EINDE, DOEI
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| op kamers |

Samen met zo’n tien andere 
meiden was ik afgereisd naar mijn 
toekomstige studiestad voor de 
kijkavond van een 12m2 grote kamer. 
Met zijn allen zaten we rond een 
plastic tafel in de TL-verlichte keuken, 
waar de restjes eten van vorige week 
nog op het fornuis zaten aangekoekt. 
Toch waren we allemaal vastberaden 
om ons deze avond van onze beste 
kant te laten zien.

De huisbewoners onderwierpen ons 
aan een verhoor om ons ‘wat beter 
te leren kennen’. ‘Naar wat voor 
muziek luister je? Gebruik je drugs? 
Je bent toch niet vegetarisch?’ Eén 
voor één gingen ze het rijtje af. Zo nu 
en dan werd er goedkeurend geknikt 
door een rokende hipsterboy, 
die duidelijk genoot van zijn 
machtspositie als gespreksleider van 
deze hospiteeravond. De druk om 
in de smaak te vallen was groot, dus 
ik probeerde de meest wenselijke 
antwoorden te geven. Muziek? Alles! 
Drugs? Mik het er maar in!  
Na het verhoor bleef ik nog 
even hangen in het met onkruid 
overwoekerde tuintje, nog steeds 
wanhopig om mijn feestwaarde 
te bewijzen. Iedereen die eerder 
naar huis was gegaan om de 
trein te halen, was sowieso al 

afgevallen omdat ze niet gezellig 
genoeg waren, vertrouwde de 
hipsterjongen me toe. Na een 
uur lang grote verhalen van de 
brallende bewoners te hebben 
aangehoord, stapte ik op mijn fiets. 
Kijkavonden zijn vaak hét moment 
waarop studentenhuisbewoners 
zich een momentje superieur 
kunnen voelen, wanneer ze hun krot 
mogen verdelen onder wanhopige 

studenten. Dit huis was daar flink in 
doorgeslagen. Eenmaal thuis appte 
ik dat het van mijn kant toch niet 
zo nodig hoefde. De juiste keuze, 
zo bleek. Want een week later 
vond ik alsnog een kamer. Waar ik 
niet hoefde te pochen over mijn 
interessante muzieksmaak, wilde 
drugsgebruik of carnivorendieet om 
in de smaak te vallen.

KAKHIEL

OP KAMERS OF HOTEL MAMA?

Hotel Mama 
 
Kevin van den Wildenberg 
Kevin (23) verhuisde terug naar het 
ouderlijk huis na een tijdje op kamers 
te hebben gewoond. De reden? 
“Op kamers wonen was een leuke 
ervaring, maar het kost gewoon veel. 
Ik zag mijn studieschuld oplopen 
omdat ik leende om de huur te 
betalen. Mijn ouders wonen niet zo 
ver van school, dus teruggaan vond 
ik niet zo erg. Daarnaast logeer ik 
meestal bij vrienden als ik een feestje 
heb of uitga.” 

Op kamers  
 
Manon Mors 
Manon (24) woont al meer dan 
drie jaar op kamers in Eindhoven. 
Ze studeert er in het vierde jaar 
van haar opleiding Communicatie. 
Op kamers wonen betekent voor 
Manon vooral vrijheid. “Je kunt 
doen en laten wat je wilt, maar ook 
zelf bepalen hoe laat je thuiskomt 
en wat je eet. Ik zie het als een stap 
naar volwassenheid. Het hoort 
voor mij bij studeren, maar ook 
bij financieel, mentaal en fysiek 
onafhankelijk worden.”

Eva Witte |  “DE DRUK OM IN DE SMAAK TE VALLEN  
IS GROOT”

| column |

EINDHOVEN IN CIJFERS 
 
231.469 inwoners 

waarvan 32.000 studenten 

waarvan 12.000 op kamers  

Kamerhuur is gemiddeld 358 euro (landelijk 436) 

Gemiddelde kamergrootte 17 m² 

5e stad van Nederland 

162 cafés, 2 musea, 2 bioscopen en 3 theaters 

voormalig Fontys-student en nu redacteur bij Bron 
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