
vrijdag, 25 november 2011

Student in huid van minister

ZUYD HOGESCHOOL ‘Kennis in Bedrijf’ toont studenten en externen onderwijsaanbod

door Marcel de Veen

N

Zuyd Hogeschool had gisteren zo’n tweeduizend mensen
over de vloer die zich op de hoogte stelden van de laatste
ontwikkelingen op diverse vakgebieden.

N u mensen steeds ouder
worden en meer hulp
nodig hebben, is het
een goede zaak dat Roe-

menen en Bulgaren naar Neder-
land komen om in de zorg te wer-
ken. Het zou zó een onderwerp
kunnen zijn waarover het Euro-
pees Parlement in Straatsburg of

Brussel zich buigt. Donderdagmid-
dag echter discussieert een speciale
Raad van Zuyd over een stelling
van deze strekking. Niet in Straats-
burg of Brussel, maar in Heerlen.
De Raad bestaat bij deze gelegen-
heid uit 25 studenten van Zuyd Ho-
geschool, die zich met een bijzon-
dere simulatie voor een gehoor van
honderd geïnteresseerden aan de
buitenwacht presenteren. De stu-

denten van onder meer de Hogere
Juridische Opleiding, de Pabo en
de Hogere Hotelschool kruipen in
twee sessies van drie kwartier in de
huid van vijf ministers van Spanje,
Polen, Duitsland, Griekenland en
Groot-Brittannië, die actuele the-
ma’s bespreken. Die anderhalf uur
discussie vergde van 45 studenten
een voorbereidingstijd van ruim
twee maanden. Om zich de kunst
van het debatteren meester te ma-
ken, brachten ze onder meer een
bezoek aan het Europees Parle-
ment in Brussel. De discussie in de
Raad van Zuyd is een van de 130
presentaties, symposia en work-

shops tijdens Kennis in Bedrijf
(KIB). De groots opgezette manifes-
tatie van de onderwijsinstelling die
inmiddels toe is aan zijn tiende afle-
vering. Alle faculteiten zijn verte-
genwoordigd. Op het tweede lus-
trum zijn zo’n tweeduizend men-
sen afgekomen. Ongeveer duizend
studenten van de Zuyd-vestigingen
in Heerlen, Sittard en Maastricht,
docenten en zo’n vierhonderd ver-
tegenwoordigers van het bedrijfsle-
ven. Voor deze laatste externe
groep is KIB een interessante moge-
lijkheid om alvast te kijken of er
toekomstige werknemers te rekrute-
ren zijn.

Studenten van Zuyd Hogeschool demonstreerden gisteren in Heerlen de kennis van het debatteren tijdens de KIB-manifestatie.  foto Johannes Timmermans


