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Slade Baumann - Sophia Kelders - Steijn Leijzer - Tamara Jonkers - Tamara van Dijk - Tamara van Huijssteeden  

Tessa Hullegien - Thijs Cruysen - Thomas Kool - Thomas Schrijer - Tijs Cruysen - Timo Moes - Tom Kamps - Tom 

Sanders - Tom Suijkerbuijk - Wesley van Schaijk - Wilfred Dijksman - William Parr - Yarne Sluimer - Yvonne Geraats
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Ever tried.

Ever failed.

No matter. 

Try Again.

Fail again.

Fail better. 

Samuel Beckett 

“
“
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Het HBO investeert de komende jar- 
en in de kwaliteit van onderwijs en 

onderzoek. Intensief contact met de 
beroepspraktijk is daarvoor essentieel. 
Het begrip kwaliteit wordt daar immers 
gedefinieerd; het is de omgeving waarin 
onze afgestudeerden als professionals 
gaan functioneren.
 
Kwaliteit is een kenmerk dat door men-
sen wordt toegekend en daarmee een 
subjectief begrip; ‘Quality is in the eye 
of the beholder’. Dit betekent dat de 
context waarbinnen het begrip wordt  
gedefinieerd, bepalend is voor de inhoud. 
In het geval van het Hoger Beroeps 
Onderwijs is dit de beroepspraktijk.  
 
Goed luisteren naar die praktijk is voor 
de invulling van onderwijs- en onder-
zoekskwaliteit van groot belang. De HAN 
doet dit voor een belangrijk deel via 

praktijkgericht onderzoek. Onderzoek 
naar relevante, actuele maatschappe-
lijke opgaven. Zo leren we, in de prak-
tijk, welke vaardigheden en kennis onze 
studenten nodig hebben om goede pro-
fessionals te worden. Dit nemen we mee 
in de vormgeving van ons onderwijs. 
 
B302 is een krachtige en succesvolle 
organisatievorm die op eigentijdse 
wijze invulling geeft aan die wisselwer-
king tussen onderzoek, onderwijs en 
de beroepspraktijk. Studenten van de 
Informatie Communicatie Academie 
(ICA) doen ervaring op met echte prak-
tijkvraagstukken. De multidisciplinaire 
vragen waar zij aan werken, komen van 
échte opdrachtgevers, die daar ook iets 
voor over hebben. Studenten werken 
vraag gestuurd aan vraagstukken op 
het snijvlak van communicatie, multi-
media, design en IT. 

B 3 0 2  s c h o o l v o o r b e e l d  v a n 
p r a k t i j k g e r i c h t  w e r k e n

Voorwoord
door Dr. Diana de Jong |  Lid College van Bestuur HAN
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Dit doen ze projectmatig en tegen een 
vergoeding. Dit bevordert de betrok- 
kenheid van alle partijen.
  
Dat het concept van B302 studenten, 
docenten en bedrijven aanspreekt, blijkt 
niet alleen uit het grote aantal enthou-
siaste verhalen dat u in dit boek zult 
lezen maar ook uit het gegeven dat 
B302 navolging heeft gekregen in de 
Verenigde Staten. De Minnesota State 
University (MSU) heeft sinds twee jaar 
een B507. Dit biedt studenten van zowel 
de MSU als de HAN onderling ook de 
mogelijkheid praktijkervaring op te doen 
in een internationale context. Daarmee 
zijn ze nog beter geëquipeerd voor een 
succesvolle start op de arbeidsmarkt. 
 
De HAN is trots op de (kritische) suc-
cessen waarover u in dit boek zult lezen. 
We wensen de studenten, docenten 
en bedrijven veel succes bij de verdere 
ontwikkeling van het gedachtengoed 
van B302. 

Dr. Diana de Jong
Lid College van Bestuur HAN
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Over In 2005 is Job Vogel het Buro gestart 
vanuit het idee om studenten naast 

hun opleiding praktijkervaring op te 
laten doen in het vakgebied van hun 
interesse. Voorwaarde? Gemotiveerd 
zijn om het beste uit jezelf te halen. 
Studenten van de ICA kiezen na hun 
eerste jaar bewust voor een werkplek 
bij B302, gestationeerd in een gebouw 
van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) en inmiddels opererende als een 
volwaardig zelfstandig mediabureau. 
Daarvoor doorlopen zij een sollicita-
tieprocedure, sluiten zij een arbeids-
contract af voor een jaar (met optie tot 
verlenging van maximaal twee keer een 
jaar), voeren functionerings- en beoor-
delingsgesprekken én ontvangen een 
salaris (dus géén studiepunten).

Bij B302 draaien studenten hun bijbaan 
vervolgens als ondernemers. Het Buro 
is van de buro’ers zelf en wordt door de 
studenten ontwikkeld en gedragen, op 
professionele wijze. Dat komt tot uiting 
in de projecten en tevens op persoon-
lijk vlak; studenten zijn gemotiveerd, 
betrokken, enthousiast en bruisen van 
ideeën en energie. Ze werken binnen het 
team dat bij ze past – Design, Audio/video, 
It, Business – of stappen onderweg, als 
ze ontdekken dat een andere discipline 
beter bij hun past, over naar een team 
dat ze beter past. Dát is ook leren.

B 3 0 2  I d e n t i t e i t

B302 is een professioneel consulting new media bureau binnen de Informatica 
Communicatie Academie (ICA) dat hoogwaardige multimediaprojecten maakt 
voor haar klanten*. Geheel student based opereert het Buro - B302 - op het 
snijvlak van communicatie, multimedia, design en IT.
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De samenstelling van het Buro verandert 
elk half jaar voor ongeveer 30%; door 
stages, afstuderen of het volgen van 
een minor elders, vertrekken studenten 
weer. B302 bevindt zich hierdoor in 
een ‘forever start-up’. Dat zorgt voor 
een pioniersgeest, waarbij de zakelijke 
continuïteit voor de opdrachtgever is 
gewaarborgd: iedereen voelt zich eigenaar.

B 3 0 2 ’ s  e i g e n h e i d
Bij B302 worden deadlines gehaald, 
wordt geld verdiend, teamwork ver-
richt, en persoonlijke ontwikkelplannen 
gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt het 
geleerde integraal, multidisciplinair 
toegepast. Mooier nog, de studenten 
die bij B302 werken, worden gestimuleerd 
om fouten te maken; Ever tried. Ever 
failed. No matter. Try Again. Fail again. 
Fail better.

Bij B302 is het vangnet voor het maken 
van fouten veilig, ook vanuit de opdracht-
gever die zich conformeert aan deze 
lerende werkwijze. Maar beter falen is 
een behoorlijke opgave. Op dezelfde 
manier falen is makkelijk, maar het op een 
betere manier doen, dát is de uitdaging, 

dát zet je aan om door te gaan. Om je te 
durven aan te passen. Het is de beste 
manier om te leren; buro’ers zijn veelal 
zelfverzekerder omdat ze leren omgaan 
met kritiek en toetsing. Ze zijn in staat 
hun eigen ontwikkeling te verdedigen 
of te leren van fouten. Tegelijkertijd 
zorgt dit voor creative, vernieuwende, 
hoogstaande projecten. En de begeleidende 
docenten? Die hebben met de buro’ers de 
meest gemotiveerde en gepassioneerde 
studenten in de banken; vakidioten die 
écht hun vak willen leren.

Ever tried. 
Ever failed. 
No matter. 
Try Again. 
Fail again. 
Fail better.



1716

Werken bij B302 lijkt in veel opzich-
ten op werken bij een ‘gewone’ 

organisatie. Er is een sollicitatieproce-
dure voor de student door de buro’ers 
zelf, waarbij Job de supervisie heeft. Na 
aanname, gaat de dán buro’er aan de 
slag in een van de bureauteams Design, 
Audio/Video, IT of Business. En als team-
lid werkt de buro’er mee aan het uit-
voeren van opdrachten waarmee geld 
wordt verdiend.
 
“Werken bij B302 lijkt in veel opzichten 
op werken bij een ‘gewone’ organisatie.”
 
Ook het human resource management 
bij B302 is vergelijkbaar met werken 
bij een organisatie; jaarlijks zijn er drie 
gesprekken met de leiding; twee func-
tioneringsgesprekken en een beoorde-
lingsgesprek met vergelijkbare inhoud 
en gevolgen als ‘in het echt’, inclusief 
persoonlijk ontwikkelplan en 360 gra-
den feedback. Tot zover niets bijzonders.

Is B302 dan toch een gewoon bedrijf? 
Het antwoord daarop is: nee. Het begint 
al met de werkplek: een ruimte in het 
gebouw van de Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen (HAN). Verder zijn alle collega’s 
medestudenten van de Informatica 
en Communicatie Academie (ICA). 
ICA leidt haar studenten op tot ICT-
professionals met specialisaties zoals 
softwareontwikkeling, web development, 
technische informatica, enterprise solu- 
tions, informatiemanagement, beheer en 
security, en business IT en management. 
Studenten die bij ICA voor de opleiding 
CMD kiezen specialiseren zich op onder-
werpen als: experience design, content 
design, interaction design en media 
management.
 
“B302 is geen beroepsbegeleidende 
(hbo) leerweg of een vorm 
van duaal leren.”

door Peter Schuszler | ICA Education Curriculum Group, professor

Werk 
& leer 

W e r k e n  é n  l e r e n  b i j  B 3 0 2



1918

Het Buro is dan ook een mix van deze 
opleidingen. Het onderwijs bij ICA wordt 
voor een groot deel aangeboden in de 
vorm van projectonderwijs, met bij 
voorkeur échte, externe, opdrachtgevers. 
Als studenten bij B302 gaan werken 
hebben zij dus ook al kennisgemaakt 
met projectteams en het werken in de 
vorm van projecten. 

Dat B302 geen gewoon bedrijf is, blijkt ook 
uit de gedegen screening van opdracht-
gevers, omdat zij bereid moeten zijn 
actief aan te sluiten bij en te participeren 
in de werkwijze van B302. Daarvoor 
krijgen zij wel gemotiveerde buro’ers 
die met het hele projectteam één doel 
voor ogen hebben: een hoogwaardig 
project afleveren.  

l e r e n  b i j  B 3 0 2
B302 is geen beroepsbegeleidende (hbo) 
leerweg of een vorm van duaal leren. Wat 
studenten bij B302 leren is gebaseerd op 
een eigen leerconcept. Een leerconcept 
kun je opvatten als een methode om 
bewust cognitieve kennis en vaardigheden 
op te laten doen (Leraar24.nl, 2011).  De 
methode van B302 is niet vooraf aan 

de tekentafel bedacht en tot nu toe 
ook niet formeel beschreven, hoewel 
hier wel aanzetten toe zijn gedaan in de 
vorm van twee presentaties gegeven 
door Job Vogel (2012, 2014). Het is een 
methode die zich organisch heeft ont- 
wikkeld tot wat het nu is, en zich het 
beste als volgt laat omschrijven. B302 
kiest voor een eigen werkwijze en 
projectmethoden. Een opvallend onderdeel 
is daarbij dat studenten voortdurend van 
elkaar leren. Denk bijvoorbeeld aan de 
B302-Wiki waarin het gaat om kennisdeling. 
Daarnaast geven studenten regelmatig 
workshops aan elkaar. Hoofddocent Media 
& Conceptontwikkeling en bedenker 
van B302 Job Vogel is de spil in het 
concept. Job organiseert, stimuleert, 
enthousiasmeert en stuurt het Buro 
op allerlei manieren, waarbij andere 
Buromedewerkers zoveel mogelijk worden 
ingeschakeld. Dit gebeurt voornamelijk 
op intuïtie, waarbij vooral goed wordt 
gekeken naar wat een student wil en kan. 
Met Job als de spin in het web, is het 
vooral de bedoeling dat studenten leren 
van het uitvoeren van echte, concrete 
opdrachten van een opdrachtgever het 
leren van elkaar.

De opdrachten voor B302 komen langs
verschillende wegen binnen. Ten eerste
uit het eigen netwerk van Job, die voor
zijn docentschap jaren in de communi-
catiepraktijk werkzaam is geweest. Verder
op basis van acquisitie, vooral via mond-
tot-mond reclame. Daarbij moet het gaan 
om ‘new business’, en zeker niet om ‘cheap 
labour’. Met het eerste wordt bedoeld dat 
de opdracht vooral met nieuwe media te 
maken moet hebben. Met het tweede dat 
het niet de bedoeling is dat de studenten 
‘gewoon’ als goedkope arbeidskrachten 
worden ingezet. Deze werkwijze moet 
vooral opdrachten opleveren waar een 
uitdaging in zit.

“Het is vooral de bedoeling dat 
studenten leren van het uitvoeren 
van échte, concrete opdrachten van 
een opdrachtgever. En van elkaar.”

Het leren van elkaar zit vooral in de 
aanpak van opdrachten. Een opdracht 
wordt opgepakt door, bij voorkeur, een 
mixed team, waarin verschillende kennis 
(Business, IT & Media, Design) aanwezig 
is. Een ‘start up’ en meerdere creatieve 
sessies maken een belangrijk onderdeel uit 

van de methodiek, evenals een iteratieve 
aanpak. De opdrachten worden zoveel 
mogelijk geselecteerd of aangepast 
om deze aanpak en methodiek mogelijk 
te maken, en opdrachtgevers worden 
geacht het ‘spel’ rond het uitvoeren van 
opdrachten mee te spelen. Dat betekent
dus dat zij bijvoorbeeld geacht worden 
tijd vrij te maken om mee te doen aan 
creatieve sessies en aanwezig te zijn bij de 
oplevering van tussentijdse presentaties 
na afloop van een iteratie. Daarbij wordt 
naar de klant een fixed price geoffreerd, 
wat er bij de buro’ers weer voor zorgt 
dat zij leren om te plannen binnen de 
gestelde uren én... buro’ers houden elkaar 
hiervoor verantwoordelijk.
 
P r o j e c t  m a n a g e m e n t 
t o o l
Binnen B302 wordt gewerkt met een 
project management tool, bottum up 
ontwikkeld – en dat is bijzonder - binnen het 
Buro zelf. Hierin zijn alle werkzaamheden 
en voortgang van de teams binnen een 
opdracht zichtbaar. Vanaf het moment 
dat de klant binnenkomt voor een eerste 
gesprek, altijd in aanwezigheid van Job 
overigens, tot en met de facturatie; elke 
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fase is zichtbaar in deze tool. Hierin 
worden taken omschreven en uitgezet, 
klantgegevens en -wensen verzameld, 
uren bijgehouden, planningen gemaakt en 
notulen online gedeeld (in de bijbehorende 
Facebook community). Buro’ers kunnen  
hun taken afvinken, waardoor de project-
leider ten allen tijden bij kan sturen en/of 
teams elkaar kunnen aanspreken op de 
voortgang. Dit zorgt voor een gezamenlijk 
verantwoordelijkheidsgevoel om het 
project binnen de gestelde planning en 
het budget te voltooien. Al met al is de 
verbinding tussen de teams op meerdere 
niveaus en momenten zichtbaar.

H o e  i s  d i t  c o n c e p t  n u  i n 
é é n  k e r n z i n  t e  v a n g e n ? 
Qua methode lijkt het werken bij B302 
elementen van ‘problem based learning’ 
(PBL) te bevatten (zie bijv. Stanford Univer- 
sity, 2001, University College Maastricht, 
2013), echter speelt deze vorm zich af in 
een volledige onderwijsomgeving, met 
veel aandacht voor docentbegeleiding en 
toetsing tussentijds en aan het eind. Dit 
is bij B302 niet het geval. De begeleiding 
doen de studenten vooral onderling en 
de toetsing bestaat uit een al dan niet 

tevreden opdrachtgever en een eventuele 
verlenging van je contract. Als we dan 
toch voor een kernzin moeten gaan, 
dan zou de kernomschrijving kunnen 
zijn: learning by doing.

b 3 0 2 ’ s  k o e r s
B302 is gestoeld op uitwisseling en deling: 
van opdrachten, ervaringen en personeel. 
Oók internationaal. Studenten uit Amerika 
komen sinds twee jaar naar B302 en vice 
versa; B507 is opgezet vanuit hetzelfde 
gedachtegoed en zorgt ervoor dat er 
tussen de universiteiten een com-
plementair samenwerkingsverband is 
ontstaan, met als doel elkaar naar een 
hoger niveau te tillen.  

Waar in Amerika bij graphic design bij-
voorbeeld wordt vormgegeven vanuit 
de typografie, de ‘ouderwetse’ ambacht, 
werken Nederlandse vormgevers meer
vanuit een multimediale insteek. Ontwik-
kelen wij audio/video-projecten web based, 
in Amerika is dit meer film based. Al met 
al interessante kruisbestuivingen die bij 
de studenten én de desbetreffende facul-
teiten zorgen voor bijzondere vernieuwende 
ontwerpen en uitwerkingen. Tot slot leidt 

dit alles ook tot onderlinge, internationale 
samenwerking en uitbesteding van (onder-
delen) van projecten.  Momenteel worden 
partnerships gezocht met universiteiten 

in China, Ierland en Zuid-Afrika, vanuit 
dezelfde achterliggende, complementaire 
gedachte.
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t e s t
i m o n
i a l s

Een professionele, betaalde samen-
werking tussen studenten van B302 en 
het bedrijfsleven vraagt veel van beide 
partijen. De studenten zijn gemotiveerd 
om het beste uit zichzelf én de opdracht 
te halen. Sterker nog, ze zijn bereid om 
steeds dat extra stapje te willen doen. 
Zo leren ze daadwerkelijk dealen met 
aspecten als onderhandelen, kritische 
feedback, deadlines, (het opvangen 
van) tegenslagen; ze staan voor hún 
product en hún Buro. De opdrachtge-
vers van B302 zijn zich ervan bewust 
dat ze minder betalen dan bij andere 
creatieve bureaus en daarbij een coa-
chende rol vervullen; de samenwerking 
met de studenten van het Buro vraagt 
om meer begeleiding, soms wat geduld 
en uitgebreide terugkoppeling, uiteraard 
zonder concessies te hoeven doen aan 
het resultaat.

Natuurlijk staat bij elke opdracht voorop 
dat het beide partijen kwaliteit oplevert. 
Studenten ervaren groei, ontplooiing 
en richting, soms zelfs een andere dan 
ze bij binnenkomst bij B302 voor ogen 
hadden. Opdrachtgevers kunnen reke-
nen op een sterk eindproduct, gemaakt 
en geleverd met het creatieve enthou-
siasme dat voor de jonge honden van 
B302 zo kenmerkend is. Soms mondt dit 
zelfs uit in een langdurige samenwerking 
(lees: vast dienstverband). Wie kunnen 
dit nu beter onderschrijven en beves-
tigen dan de (voormalige) buro’ers, de 
opdrachtgevers en de initiatiefnemers 
van B302 zelf? Precies! Lees daarom 
onderstaande testimonials en over-
tuig uzelf.

T e s t i m o n i a l s  v a n 
d e  w e r k v l o e r 
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Job Vogel, hoofddocent aan de ICA en 
founder van B302, had nooit gedacht 
dat hij in het onderwijs terecht zou ko- 
men. Zijn familie roots liggen eigen-
lijk in het ondernemerschap. De link is 
daarom toch snel gelegd: B302 is de 
afgelopen tien jaar gegroeid van acht 
buro’ers naar 25, met een tussentijdse 
piek van ruim 40 studenten in dienst. 
Maar dat bleek een te groot aantal, 
met name omdat dat dit het zo ken-
merkende familiegevoel teniet deed. 
 
Job Vogel, die als freelance docent 
binnenkwam bij de ICA, werd al snel 
geraakt door de interactie met de stu-
denten en het feit dat hij kon bijdragen 
aan hun ontwikkeling. Hun ‘zijn’ naar een 
hoger niveau kon tillen, zoals hij dat zelf 
omschrijft. Die een gat zag tussen het 
aangeboden curriculum en de prak-
tijk en daarom het Buro oprichtte, dat 
overigens vanaf dag één opdrachtge-
vers had. B302 is inmiddels een para-

depaardje binnen de ICA. Maar vergis 
je daarbij niet in de motieven van de 
founder, want: ‘Ik vind mezelf niet beter 
dan de gemiddelde student, ik leer net 
zo goed van hun. Eager of ego? Tijd om 
Job Vogel wat dilemma’s voor te leggen.

B e n  j e  n u  c o a c h  o f  d o c e n t ?
“Ik schrik altijd een beetje van het woord 
‘docent’. En ‘coach’ is niet alleen een 
containerbegrip, maar ook een woord 
waar ik een hekel aan heb. Toch is het 
mooie van B302 dat ik buro’ers alle 
ruimte geef om te falen en ik ze niet 
instrueer. Wel zorg ik dat de processen 
blijven lopen zoals afgesproken en heb 
ik de dagelijkse leiding over het Buro. 
Dat behelst het voeren van de eerste 
gesprekken- en het managen van de 
initiële afspraken met opdrachtgevers, 
het controleren van begrotingen, het 
leiden van het business team, de back 
office zoals facturatie, het juridische 
aspect, contacten met collega’s van de 

J o b  v o g e l
CEO B302  |  Relatie met B302? founder Buro, Creative Media Mob

“
Ik ben hier

         nog niet klaar



2726

ICA etc. Kortom de dagelijkse beslom-
meringen die ik bij de buro’ers weghoud 
zodat zij zich kunnen concentreren op 
de opdrachten. Dat Tamara, die een deel 
van de backoffice op zich neemt, en er 
nu bij is gekomen is geweldig. Zo gaat 
zij zich buigen over onze kwaliteitszorg, 
iets waar ik absoluut geen tijd voor zou 
hebben. Dit alles geeft mij ruimte om 
buro’ers meer te kunnen begeleiden. 
Dus ja, ik ben meer coach dan docent. 
Overigens zou ik het liefst ook mijn rol 
als art director weer oppakken maar 
daar is, helaas op dit moment geen tijd 
en ruimte voor.

Z i t  e r  n o g  g r o e i  i n  B 3 0 2  o f 
i s  h e t  e i n d i g ?
“De afgelopen jaren is het Buro enorm 
gegroeid, met een hoogtepunt van 43 
man. Dat bleek veel te veel want het 
werk versnipperde. Daarnaast ontston-
den er groepen binnen B302 en raakte 
het familiegevoel op de achtergrond. 
Een maximum van 25 buro’ers is daarom 
een bewuste keuze, je weet nu ook beter 
wat ieders kwaliteit is. 

De groei zit in het oprichten van B302 op 

andere plekken, zoals aan de Minnesota 
University Mankato in de USA. Er zijn 
vergevorderde plannen voor Zuid-Afrika. 
Deze internationale groei is het span-
nendste; de oprichting van B507 in 
Amerika, de avonturen die we daar heb-
ben meegemaakt… dat is fantastisch. 
De cultuur is daar natuurlijk anders 
maar de look & feel en de studenten zijn 
hetzelfde. Het is ontroerend om mee te 
maken dat mijn ‘kindje’ ook daar werkt. 
Er zijn daar mensen die het snappen.

Of het in Nederland zou lukken bij andere 
hogescholen? Er zijn wel partijen komen 
kijken in de keuken en intern bij de HAN 
is het geprobeerd maar het lukt niet. 
Waarom niet? Voornamelijk omdat deze 
opleiding Communicatie & Multimedia 
zich er uitermate goed voor leent; het 
heeft een multidisciplinair karakter.  
B302 past binnen dit vakgebied, stu-
denten snappen het multidisciplinaire 
werken. Het is niet alleen een internet-
buro en ingericht vanuit de techniek, het 
is óók sterk op het gebied van concept 
en communicatie. Het Buro floreert 
dankzij het geweldige onderwijs dat 
wordt gegeven binnen ICA. Er wordt 

stevig ingezet op projectonderwijs en 
na afronding van een course kunnen 
studenten hier hun opgedane kennis 
toepassen, verrijken en testen. 

Hierbij staat het -door de buro’ers ont-
wikkelde- intranet centraal: het zorgt 
voor overzicht van bijvoorbeeld de klan-
ten, budgetten, facturatie en taken 
voor buro’ers. Daarnaast helpt het ons 
niet alleen bij het plannen van de werk-
zaamheden en bijhouden van de eigen 
uren maar ook bij het managen van de 
mensen, de utilisatie! 

Terugkomend op de al dan niet oprich-
ting van meerdere Buro’s, denk ik dat 
het toch een andere mentaliteit vergt 
dan er gemiddeld heerst binnen het 
onderwijs. Je hebt iemand nodig aan 
het roer die het snapt, er zin in heeft 
en dezelfde passie en ondernemers-
drift deelt. We zouden natuurlijk zelf 
Buro’s bij andere hogescholen kunnen 
oprichten maar dan vraag ik mij meteen 
af: What is in it for us? Ik denk niks. 
Het is een echt HAN-product. Hoewel 
ik het die andere studenten wel enorm 
zou gunnen.”

W a n n e e r  k i e s  j e  v o o r  s t u -
r e n  e n  w a n n e e r  v o o r  z e l f -
r e d z a a m h e i d ?
Zelfredzaamheid is eindig; er zijn momen-
ten dat je in moet grijpen. Overigens gaat 
dat wel altijd in overleg met het team 
en het mooie is dat je dan ziet dat de 
teams er blij mee zijn. Ik neem het dan 
over, denk aan moeilijke gesprekken 
met een opdrachtgever als opdrach-
ten niet goed verlopen, maar ik hou ze 
er wel bij en leg uit waarom bepaalde 
stappen genomen (moeten) worden. 
Daar leren ze van.

Overigens verwachten we dat de opdracht-
gever dit ook snapt, dat ze werken in een 
andere sociaal-maatschappelijke context. 
Opdrachten kunnen langer duren, het 
kan onderweg misgaan, onderdelen 
moeten soms opnieuw opgestart wor-
den… het proces is haast belangrijker 
dan het eindproduct.”



2928

W a a r  h e c h t  j e  m e e r  a a n : 
d r i v e  o f  t a l e n t ?
Buro’ers kun je grofweg indelen in twee 
groepen:

Zij die hier zitten om te leren, veel drive 
hebben en willen presteren. Ze hebben 
twaalf uur per week beschikbaar maar 
houden die uren niet bij. Dat zijn échte 
buro’ers, die overigens het gevaar lopen 
niet te kunnen stoppen; iets moet ook 
af zijn op een gegeven moment. Dan zijn 
er de buro’ers die zeker ook heel goed 
zijn in hun werk maar het meer zien 
als een “baantje doen”. Hun gedachte 
is: ‘ Ik ontwikkel mij, verdien er geld 
mee en that’s it.’ Die instelling leidt nog 
wel eens tot botsingen in de teams.  
Tijdens dit proces bewijst ons 360 gra-
den feedback model zich: naast de drie 
functioneringsgesprekken, ondergaan 
buro’ers een keer per jaar het verplichte 
R&O gesprek (voor alle werknemers van 
de HAN). Voorafgaand aan dit gesprek 
moeten ze drie buro’ers om feedback 
vragen en daarop reflecteren. Dat zorgt 
ervoor dat het pijnpunt eruit komt. Dat 
leidt overigens ook enorm tot groei 
van de student zelf: als je leert wat het 

effect is van je gedrag op anderen en 
daarover nadenkt, dan heeft het effect.

Bij beide groepen geldt overigens dat ze 
echt gaan voor de sociaal maatschap-
pelijke context, voor het familiegevoel. 
Je ziet dat buro’ers er vaak moeite mee 
hebben om te vertrekken na het afstu-
deren, want dat moet nu eenmaal, en 
vervolgens nog vaak terugkomen.’ Ons 
alumni netwerk is dan ook groot, je ziet 
nu dat jonge buro’ers, de oude kern, 
die vaak op goede plekken zitten in de 
creatieve industrie,  benaderen voor 
stages en afstudeerprojecten. Op een 
evenement als Spinawards bijvoorbeeld 
is het prachtig om te zien hoe de alumni 
aandacht geeft aan een huidige groep, 
een feest van herkenning. Want eens 
“buro’er, altijd buro’er”!!

Natuurlijk heeft iedereen een eigen 
leerdoel bij binnenkomst hier. Dat kan 
op professioneel vlak zijn of sociaal 
en omdat we in teams werken komen 
al die aspecten aan bod. Sterker nog, 
je wordt op al die punten afgerekend. 
Voorop staat dat de studie er niet on-
der mag lijden maar ook hierbij helpen 

buro’ers elkaar. Ze trekken elkaar door 
de studie  heen en dat is wat B302 extra 
biedt. Overigens schroom ik niet om mijn 
netwerk in te zetten voor de buro’ers 
als ze op zoek gaan naar een baan. Het 
is inmiddels gebleken dat oud-buro’ers 
worden aangenomen juíst omdat ze 
hier gewerkt hebben, en dat snap ik 
heel goed. Ze hebben immers ervaring 
in het werken in teams, reflecteren, ze 
kunnen plannen, zijn vertrouwd met 
klantcontact en zijn veelal projectleider 
geweest.

Mijn voorkeur voor welk type buro’er? 
Dat zijn toch de buitenbeentjes. Zij die 
net iets meer zoeken en willen. Deze 
studenten zijn niet per se de beste maar 
willen vaak wel heel graag.’

D e n k  j e  w e l e e n s  a a n 
s c h e i d e n  o f  w i l  j e  b l i j v e n ?
“Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben nooit 
een planner geweest of bewust bezig 
met mijn eigen ontwikkeling. Dat staat 
inderdaad haaks op mijn drive om an-
deren te willen ontwikkelen. Wel weet 
ik dat ik het fantastisch vind om do-
cent te zijn. In de zomer van 2015 ben 

ik tien weken in Amerika geweest om 
daar aan MSU, als Adjunct Professor, 
Design Thinking te doceren. Uit mijn werk 
daar haal ik enorm veel energie. Ook 
uit mijn participatie in B507 overigens.  

Als je mij vraagt hoe het Buro kan wor-
den ingericht zonder Job, of ik het wil 
loslaten dan zeg ik: Dat denk ik niet… 
Zolang ik nog genoeg nieuwe uitdagingen 
heb, zoals nu met de gehele internati-
onalisering, ben ik hier nog niet klaar.

“
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B302 is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot een professioneel Buro dat zich-

zelf bedruipt. De gekozen opzet en werk-
vorm zijn bijzonder; het Buro wordt door 
studenten gedragen. Kernbegrippen 
daarbij zijn motivatie, betrokkenheid, 
enthousiasme en energie. Waar andere 
(bij)baantjes vaak individueler zijn, wordt 
hier door een team van studenten een 
organisatie neergezet en ontwikkeld.  
Studenten groeien daarbij op profes-
sioneel- maar ook op persoonlijk vlak. 
Het is een mooie aanvulling op het 
onderwijs.

“Buro’ers werken in een 
ontwikkelomgeving die bij hen past.”

De ICA heeft destijds bij de oprichting 
van het Buro flink geïnvesteerd in de 
ontwikkeling. Nu, tien jaar later is de 
meerwaarde van het Buro groter dan 
we dachten. Aanvankelijk zou het van 
tijdelijke aard zijn, maar gedurende het 

proces werd duidelijk dat het samen 
zitten in een ruimte en het multidis-
ciplinair toepassen van het geleerde 
voor die specifieke verbinding zorgt 
die zo kenmerkend is. Meer dan een 
individu op een externe werkplek, dat 
zorgt voor een beperktere inbreng.  
buro’ers werken in een ontwikkelom-
geving die bij hen past, bezitten een 
intrinsieke ontwikkelingsdrive en her-
kennen die ook bij elkaar; teamwork. 

De uren die ze draaien en omstandig-
heden laten ze (uit)groeien tot pro-
fessionals. Heel gechargeerd gezegd 
zou het hele onderwijs eigenlijk zo 
ingericht moeten worden. Het is de 
ideale vorm, ook om geld te verdie-
nen. Studenten leren bij B302 met 
vallen en opstaan; het is het nieuwe 
werken waarbinnen ze de ruimte krij-
gen om dingen uit te proberen. Job 
heeft daarbij de controle, het gebeurt 
wel op een gestructureerde wijze.  

“
Voormalig directeur ICA  |  Relatie B302? Informatie en Communicatie Academie

D e n y  S m e e t s

Buro’ers werken in een 

ontwikkelomgeving die 

bij hen past.
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Al met al een unieke setting voor een 
student om ervaring op te doen, eigen 
verantwoordelijkheid te nemen én geld 
te verdienen. Sterker, om vaardigheden 
te ontwikkelen die ze nog niet bezitten. 
Bij aanvang van de studie weten ze dit 
vaak nog niet van zichzelf en bij het 
Buro komen die vaardigheden tot uiting. 

Een B302 (fysiek) buiten de HAN is niet 
denkbaar. De ICA faciliteert en biedt 
back-up en continuïteitsgarantie. Denk 
bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling 
van de interne organisatiestructuur; 
de facturatie verloopt via de financiële 
administratie van de HAN en is bij B302 
beter op orde dan bij menige organisatie. 
Daarbij willen we de verdere ontwikke-
lingen zoals internationalisering en uit-
wisseling zelf in gang zetten; de vorm 
van de projecten is gebaseerd op de 
faciliterende rol van de HAN en natuur-
lijk op het aanbod van ons onderwijs.
 

“
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Toen ik in 2009 bij de ICA kwam, 
draaide het Buro vier jaar. Het was 

nog klein en in de loop van de jaren 
heeft het Buro meer structuur gekre-
gen, worden er duidelijke doelen gesteld 
en is het opgeschaald binnen de oplei-
ding. Ook de zichtbaarheid is beter, dat 
is letterlijk gerealiseerd door het Buro 
van boven naar beneden in het gebouw 
te halen. B302 is volwassen; het is een 
volwaardige leerplek geworden, waar 
studenten begeleid worden in het uit-
voeren van serieuze projecten. En ik 
ben er nog steeds trots op dat ik daar 
aan bij heb mogen dragen.

“B302 is een volwaardige leerplek 
waar studenten begeleid worden  
in het uitvoeren van serieuze 
projecten.”

Laat ik voorop stellen: ik zou het liefst 
een hele school bouwen die zo werkt. 
Studenten kunnen meer van elkaar leren 

dan wij voor elkaar kunnen krijgen met 
klassikaal leren. Ik geloof in de combi-
naties van methodieken. Een docent kan 
voor de klas staan en programmeertaal 
proberen aan te leren, of een opdracht 
in een groep studenten uitzetten. Dat is 
hoe B302 werkt; een meer ideale leer-
situatie dan dit Buro, kun je bijna niet 
hebben. Studenten ontwikkelen zich 
hier veel sneller dan bij intern opge-
stelde leerprojecten: ze leren plannen, 
deadlines halen, overleggen, besluiten 
nemen etc. En: het is voor het echie, 
met echte, betalende opdrachtgevers 
voor wie het project op tijd af moet zijn. 
Dat geeft een gezonde druk. 

Ik weet dat er inmiddels een B507 aan 
de universiteit van Minnesota is opge-
zet. Tijdens mijn tijd bij de ICA zijn de 
contacten gelegd voor uitwisseling van 
studenten naar daar en hier en hoewel 
dat nog best een gedoe was met de 
visums voor de Amerikaanse studenten, 

“
Directeur Creative College Utrecht MBO  |  Relatie B302? Voormalig directeur ICA

E r i c  H o l t m a n

B302 is een volwaardige 

leerplek waar studenten 

begeleid worden in het 

uitvoeren van serieuze 

projecten.  
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is het uiteindelijk gelukt om die brug te 
slaan. Ik ben sinds 2013 werkzaam bij 
het Creative College, maar ik had graag 
meegewerkt aan een verdere ontwik-
keling van B302. Het is nu bijvoorbeeld 
opgehangen aan één persoon en dat 
maakt het kwetsbaar. Het zou mooi zijn 
indien B302 breder gedragen wordt. Job 
doet het zeker fantastisch, heeft een 
sterke drive, een goede visie en heeft 
hard gevochten tegen de windmolens 
in van de HAN. Toch denk ik dat meer 
deling zorgt voor nog meer draagvlak 
binnen de organisatie. 

“Het is in alle bescheidenheid en 
omvang gegroeid tot een volwaardig 
Buro.”

De uitdaging voor B302 is van begin 
af aan om niet té groot te worden. 
Het moet wel een leersituatie blijven 
en geen commercieel bedrijf worden. 
Er is daarom veel geïnvesteerd in het 
Buro; het hoefde niet winstgevend te 
zijn, maar wel de kosten te dekken. 
Dat zorgde en zorgt nogsteeds voor 
serieuze projecten. Als er teveel geld 
mee gemoeid is, neemt de druk van 

de opdrachtgevers alleen maar toe en 
komt het leeraspect voor de studen-
ten in gevaar.

Het Buro is hierin geslaagd, het draait 
interessante projecten, zowel kleinere 
als een aantal grotere. Het is kortom 
het is in alle bescheidenheid en omvang 
gegroeid tot een volwaardig Buro.

“
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Bij B302 ben ik behoorlijk in het diepe 
 gegooid. Ik moest meteen aan de 

slag met het voor mij onbekende Cake-
PHP, het framework dat het Buro des-
tijds gebruikte voor het bouwen van 
websites. Dat was niet altijd even prettig 
maar achteraf heb ik er ontzettend veel 
van geleerd. Het was, denk ik de juiste 
manier om echt te leren. Ik werd na een 
sollicitatie bij Job in 2012 geselecteerd 
voor het IT-team en ging deze nieuwe 
ervaring totaal zonder verwachtingen 
in. Ik liet bewust alles over mij heen 
komen. De manier waarop Job werkt, 
vind ik fijn; hij is altijd goudeerlijk en 
zegt wat hij vindt, persoonlijk kan ik 
daar goed mee overweg. Als je je gezicht 
laat zien, hard werkt en eerlijk bent als 
het een keer niet gelukt is, dan word je 
uiteindelijk beloond voor je harde werk. 
Hij laat het misschien niet altijd meteen 
blijken, maar Job heeft het zeker door 
als je goed werk levert.

“Ik ben hier behoorlijk in het diepe 
gegooid.” 

Werken bij het Buro heeft mijn ver-
wachtingen zeker overtroffen, ik had 
nooit verwacht dat het Buro zo’n groot 
gedeelte van mijn leven en studie in 
zou nemen. Ik ben op zowel persoon-
lijk als professioneel gegroeid, niet in 
de laatste plaats dankzij mijn stage-
plek momenteel bij B507 in Amerika als 
IT-teamleider. Dit was mij allemaal niet 
gebeurd als ik in 2012 niet was binnen-
gelopen bij het Buro. Destijds zochten 
ze webdevelopers en mijn docent Karel 
de Heer attendeerde mij daarop. Het 
eerste jaar was ik dus junior CakePHP-
programmeur en vervolgens heb ik 
steeds als IT-teamleider gewerkt. Ik 
hoef na mijn stage alleen nog af te stu-
deren en zou daarna ontzettend graag 
IT-manager willen worden, het liefst bij 
een multinational als KLM. 

“
Student Informatica CMD  |  Relatie B302? Oud-buro’er, daarnaast voormalig IT-teamleider 

bij B507 Minnesota State University - Mankato (USA)

T o m  S u i j k e r b u i j k

Ik ben hier behoorlijk 

in het diepe gegooid.
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Mijn tijd bij het Buro heeft mij tot dit 
inzicht gebracht. Mijn ambities zijn hier 
dan ook eigenlijk alleen maar gegroeid; 
ik heb dan ook besloten de minor Effec-
tief leiderschap voor managers te gaan 
volgen, om mijn leiderschap nog verder 
te kunnen ontwikkelen.

“De ideale balans tussen werk
 en plezier.”

Als topsporter, ik speel bij JVC Cuijk in 
de selectie voetbal, heb ik ervaren dat 
het niet altijd gemakkelijk is geweest 
om studie en sport te combineren. Het 
is mooi om te ervaren dat de collega’s 
van het Buro hier begrip voor hebben 
en er altijd voor je zijn om te helpen. 
School gaat natuurlijk altijd voor, dat 
is een van de belangrijkste hoofdregels 
van B302, maar de samenwerking met 
andere buro’ers als je in de knoop komt 
te zitten, vind ik echt geweldig. Naast 
collega’s zijn de meesten ook goede 
vrienden geworden door de jaren heen. 
Het gaat uiteindelijk om de balans tus-
sen werk en plezier; die moet mogelijk 
zijn als je het mij vraagt en bij het Buro 
is daar alle ruimte voor.

“
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In de drie jaar dat ik bij het Buro werkte, 
heb ik verschillende functies gehad: 

projectmanager, communicatie-adviseur 
en ondersteunende rollen bij het bege-
leiden van buro’ers zelf, de facturatie en 
de contracten van de buro’ers. Daar-
naast heb ik geholpen om exposure te 
genereren voor B302 via verschillende 
communicatiekanalen, zoals de web-
site. Een hoop praktijkervaring kortom, 
die ervoor zorgde dat ik in mijn eerste, 
huidige baan goed bekend was met het 
werken met opdrachtgevers en wist 
hoe het eraan toe ging op de werkvloer.

“Het Buro heeft mij geholpen om 
mijn studie vol te houden.”

Toch is de persoonlijke ontwikkeling die 
ik heb doorgemaakt als buro’er voor 
mij het meest waardevol geweest. Dat 
zat ‘m vooral in het managen van mijn 
eigen verwachtingen; waar neem je ver-

antwoordelijkheid voor, welke houding 
neem je aan en hoe zorg je ervoor dat 
de klant krijgt wat hij verwacht? Mijn 
verwachtingen lagen hoog in dezen, 
vaak té hoog wat ervoor zorgde dat ik 
de aansturing van projecten lastig vond. 
De balans tussen werken met studenten 
én met echte opdrachtgevers vond ik 
een moeilijke. Als buro’er ben je bezig 
met een echte baan, met opdrachtge-
vers die betalen voor het product, het 
is dus niet iets wat je er zomaar bij doet.  
 
Van Job heb ik geleerd dat verwachtin-
gen van iedereen anders zijn, dat de lat 
bij iedereen anders ligt en dat je dus zelf 
ook moet bijstellen onderweg. Het voor-
naamste is geweest dat ik een andere 
houding moest leren aannemen door 
bijvoorbeeld niet meteen alles op tafel 
te leggen bij een opdrachtgever maar 
die andere partij ook te laten komen 
met zijn of haar inbreng. 

“
Online en social media marketeer SKB ziekenhuis Winterswijk  |  

Relatie B302? Oud-buro’er

K a t r i e n  K o e t z i e r

Het buro heeft mij 

geholpen om mijn studie 

vol te houden. 
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Al met al heel leerzaam, en om eerlijk te 
zijn, zit ik nog steeds in dit leerproces. 

De uitdaging van werken bij het Buro 
was groot. Sterker nog, het Buro heeft 
mij geholpen om mijn studie vol te hou-
den. Het was soms lastig om te erva-
ren dat schoolopdrachten voor gingen 
maar op een gegeven moment draaiden 
de rollen voor mij wel om: ik ging mijn 
studie ernaast doen. Ik heb drie jaar 
gewerkt bij B302 en had dit niet willen 
missen.

“
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Bij Vals Plat doen we onderzoek naar 
de gebruiksvriendelijkheid van 

online toepassingen om het gedrag 
van mensen op internet te begrijpen. 
Wij hebben één doel helder voor ogen: 
de perfecte user experience ontwikke-
len. Voor Zilveren Kruis bijvoorbeeld, die 
op dit moment de eigen website klaar-
maakt voor komende zorgcampagne. 
Vals Plat ondersteunt de verschillende 
scrum teams door gebruikersinzichten 
te verzamelen en verzorgt daarnaast 
het interactieontwerp. Ik ben bij dat 
project betrokken als lead interaction 
designer en begeleid de product owner 
bij het bepalen van de koers.

“Samenwerken én vrijheid zijn de 
pijlers van B302.”

Bij de ICA ben ik afgestudeerd in digi-
tale communicatie. Waar binnen de 
studie de focus meer lag op commu-
nicatie, heb ik bij B302 mijn kennis van 

programmeren in de praktijk gebracht. 
Dat was mijn hobby en ook al doe ik dat 
nu niet meer professioneel, in mijn hui-
dige werk heb ik daar nog veel profijt 
van; ik weet bij ontwerpen hoe de din-
gen gebouwd moeten worden en waar 
de beperkingen liggen. Mijn kracht ligt 
in het visualiseren van ideeën; ik maak 
concepten concreet, vertaal ze naar 
het scherm. Naast de programmeer- 
ervaring, heb ik bij het Buro nog meer 
ervaring opgedaan die een goede basis 
vormde voor de overstap naar een baan. 
Ik ben bij het Buro doorgegroeid naar 
accountmanager en heb een tijdje de 
algemene leiding gehad. Daardoor heb 
ik leren delegeren, mensen leren ver-
antwoordelijk maken voor hun taken én 
geleerd om collega’s aan te spreken op 
het functioneren. Het is mooi om die 
kwaliteiten te kunnen ontwikkelen als 
student.

“
Interaction designer bij Vals Plat  |  Relatie B302? Oud-buro’er
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Als een van de eerste buro’ers, heb ik 
bij kunnen dragen aan de professionali-
seringslag die ervoor heeft gezorgd dat 
het Buro gestructureerder ging draaien. 
Waar Job in eerste instantie wat men-
sen bij elkaar had gezet in een ruimte, 
we waren nog maar met zes buro’ers, 
werd op een gegeven moment duidelijk 
dat dat niet meer werkte. Groei, ook 
in opdrachtgevers, zorgde ervoor dat 
zaken meer vastgelegd- en mensen voor 
hun taken, verantwoordelijk gemaakt 
moesten worden. Dit heeft onder meer 
geresulteerd in het werken in teams. Job 
gaf ons alle vrijheid én vertrouwen om 
deze slag te maken. Dat raakt de kern 
van B302: er is ruimte voor ideeën en 
je hoeft het tegelijkertijd niet alleen te 
doen. Buro’ers gebruiken elkaars kwali-
teiten om de zaken naar een hoger plan 
te tillen. Er is niet alleen vertrouwen 
om de verantwoordelijkheid te delen, 
maar in ook dat het goed komt. En, ook 
heel belangrijk, er wordt gelachen; work 
hard play hard.

Dat de bezetting bij het Buro elke drie 
jaar wisselt, is een manco. Het zorgt 
ervoor dat het moeilijk is om de kennis 
en ervaring binnen te houden. Tege-
lijkertijd is dit de identiteit van het Buro. 
Het vraagt om veel eigen initiatief van 
studenten. 
 
Samenwerken én vrijheid zijn de pij-
lers van B302 en het is mooi dat deze 
ondanks alle groeifases die het Buro 
heeft doorgemaakt, nog overeind staan. 
Dat is zeker de verdienste van Job. 
 
“Het is mooi dat ik als student heb 
leren delegeren, mensen leren ver-
antwoordelijk maken voor hun taken 
én om collega’s aan te spreken op het 
functioneren.”

“



5150

Ik ben zichtbaar gegroeid en daar ben 
ik trots op. Ik ben rustiger en voel 

mij meer ervaren. Job heeft mij op een 
gegeven moment een schop onder mijn 
kont gegeven en daar heb ik wat mee 
gedaan. 

“B302 heeft mij geleerd beter om te 
gaan met feedback en kritiek.”

In de omgang met klanten en collega’s 
durf ik nu meer verantwoordelijkheid te 
nemen voor wat ik doe. Voorheen vond 
ik dat moeilijker. Het zorgt ervoor dat 
ik relaxter werk en beter om kan gaan 
met feedback en kritiek. Ik ben designer 
bij B302 en ontwierp in eerste instantie 
wat ik zelf mooi vond. Inmiddels heb ik 
geleerd dat kritiek niet per se negatief 
is maar de kwaliteit ten goede komt. 
Dat is voor een designer best moeilijk 
om mee om te gaan. Ik ben ook meer 
gebruikersgericht gaan ontwerpen en 
wil graag dat iedereen het mooi vindt. 

Voorheen dacht ik dat ik in mijn eentje 
mooiere producten kon maken dan 
samen en nu zie ik dat samenwerking 
er beter van wordt. Het is alleen maar 
heel goed dat ik dat hier leer, anders 
was ik daar later tegenaan gelopen. Het 
levert straks bij het zoeken naar een 
baan een voorsprong op, dat realiseer 
ik mij ook.

Naast mijn studie en werk bij het Buro 
ben ik topsporter. Dat was in het begin 
moeilijk om te combineren, maar nu heb 
ik het ingericht in duidelijke schema’s: 
werken, trainen voor wedstrijdroeien en 
studie. Dat werkt. Ook daar ben ik trots 
op. Ik werkte daarnaast als freelance 
designer maar dat doe ik nu even niet 
meer.

“Bij B302 werken we samen in teams 
én zijn we één groot team.” 

Freelance Designer  |  Relatie B302? Oud-buro’er
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Bij B302 werken we samen in teams 
én zijn we één groot team. We zijn hier 
allemaal uit hetzelfde hout gesneden en 
dat uit zich in een goede samenwerking. 
Soms ervaar ik dat studenten die niet 
werkzaam zijn bij het Buro, anders naar 
ons kijken, in negatieve zin. Daar probeer 
ik mee om te gaan en te ontkrachten 
want ik voel mij helemaal niet anders. 

Ik voel mij inmiddels meer ervaren en 
vind het mooi om nieuwe buro’ers te 
mogen begeleiden bij dezelfde fouten 
die ik heb gemaakt.

“
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Ik ben een buro’er van het eerste uur. 
Toen B302 binnen de ICA werd opge-

zet, moest er hard worden gevochten 
voor het bestaansrecht. Nu, tien jaar 
later is het mooi om te zien dat die 
draagkracht er volledig is. Waar Job 
bij aanvang 200 uur kreeg toegewezen 
om het Buro te leiden, is dat nu 700 uur 
op een volledige jaartaak. Dat geeft wel 
aan dat er geloof en vertrouwen is in de 
visie van Job, en terecht. 

Het is de meest toffe bijbaan die ik heb 
gehad, ik heb bizar veel geleerd bij B302. 
Je wordt volledig in het diepe gegooid, 
met de opdrachtgevers en met je team. 
Dat verschilt met de projecten die je als 
student uitvoert tijdens je studie; hier 
moet je resultaat leveren voor de klan-
ten, waar je voor wordt betaald. Het is 
een leerbedrijf maar wel een écht bedrijf. 
Je mag het zelf invullen en bepalen maar 
de klanten verwachten heus wel dat je 
met iets goeds komt. Je moet in die 

zin wel wat kunnen, maar je krijgt veel 
mogelijkheden om je verder te ontwik-
kelen. Dit alles heeft mij veel vertrouwen 
gegeven. Van hieruit is #hekje bedacht, 
waarmee ik meteen ben begonnen na 
de opleiding.

“Ik heb bizar veel geleerd bij B302.”

Bij ons bedrijf bieden wij klanten een 
scala aan mogelijkheden om de bood-
schap over te brengen met video, even-
tregistratie, post-productie, special 
effects, 3d-animatie en motion graphics. 
Het idee voor #hekje is bedacht in 2009 
tijdens de minor Digital Medium Produc-
tie en in 2010 zijn we van start gegaan. 
De projecten worden steeds groter en 
interessanter, de resultaten steeds 
beter. We doen niet bewust aan mar-
keting en acquisitie, hoewel dat nu wel 
belangrijk wordt. Hier heb ik tegelijk een 
kritisch punt richting het Buro, daar zou 
namelijk meer aandacht aan besteed 

“
Co-owner en ondernemer bij #hekje  |  Relatie B302? oud-buro’er

P a t r i c k  d a v e l a a r
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kunnen worden. Niet dat ik het enorm 
gemist heb, maar het was wel handig 
geweest. Ik begrijp nu dat er een busi-
ness team bij het Buro bestaat, dus dat 
is een goede ontwikkeling.

Het Buro voelde als een eigen bedrijf, 
dat verschilt nu niet veel met mijn eigen 
bedrijf. Ik heb daar geleerd om fou-
ten te maken, maar ook hoe het is om 
verantwoordelijk te zijn voor zaken als 
klantcontacten, deadlines en contrac-
ten. Dat is waardevol geweest voor mijn 
eigen ondernemerschap. 
 
Dat is dan ook wat ik studenten wil mee-
geven: als je enigszins ruimte hebt in je 
hoofd en je agenda, ga dan vooral wer-
ken bij B302. Het is een goede aanvulling 
op je studie en een waardevolle ervaring.

“
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Als je een klant meerwaarde weet te 
geven, namelijk écht gericht advies, 

dan komt deze bij je terug met een nieuwe 
opdracht. Dat is mijn overtuiging. De 
meerwaarde zit in een goede analyse 
van vraag van de klant, dat beeld voor 
ogen krijgen is heel waardevol. Dat be-
tekent dat je verder gaat dan alleen 
cijfers neerleggen, je neemt de rol aan 
van adviseur en richt je op persoonlijk 
contact. Dat is het belangrijkste wat ik 
heb geleerd bij B302, toen ik met mijn 
team de opdracht kreeg van Tafelonline 
om hun webshop te optimaliseren. Door 
niet alleen rapporten door te sturen, 
maar deze ook overzichtelijk te maken 
en persoonlijk toe te lichten, konden wij 
gericht advies geven en een effectievere 
webshop helpen ontwikkelen.

Vanuit mijn interesse voor het analyseren 
van data is bij het Buro het digitale 
communicatie team ontstaan. Producten 
hierbinnen zijn het vervaardigen van een 

online communicatieplan, websiteanalyse, 
optimalisatie van rapporten en creatieve 
sessies. De opkomst van social media 
maakte dit team noodzakelijk en samen 
met Robin Hooijer heb ik een webdienst 
gecreëerd. Daar kregen we alle ruimte 
voor en omdat we ook zelf klanten gingen 
werven, is dit heel leerzaam geweest. 
Een belangrijk leermoment hierbij was 
het rapport dat we voor een accountant 
hadden opgesteld waar uiteindelijk niets 
mee gebeurde. Waarom niet? Omdat er 
bij de klant zelf niemand verantwoordelijk 
was gemaakt. Ook dat namen we dus 
mee in de volgende opdrachten.

“De meerwaarde zit in persoonlijk 
contact met de klant.”

Gedurende het sollicitatie-proces kwam 
ik erachter dat ik niet de enige was die 
solliciteerde, dus dat er hoge eisen 
werden gesteld in de branche. Het duurde 
toch langer dan ik dacht voordat ik de 

Junior communicatieadviseur social mediabeleid bij Defensie  |  Relatie B302? Oud-buro’er
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juiste baan kreeg. Dit was leerzaam en 
ik realiseerde mij dat het beter is om 
samen te zoeken. Met andere buro’ers 
bijvoorbeeld. Tenslotte zijn er bij het Buro 
waardevolle vriendschappen gesmeed; 
buro’ers ondersteunen elkaar, zijn elkaars 
klankbord en geven feedback. Het werk 
bij B302 is in die zin een belangrijke basis 
voor je sociale leven én je netwerk.

“Je klanten én je mede-buro’ers 
zijn belangrijk voor je toekomstige 
netwerk.”

Dat is wat ik de huidige en volgende 
generaties buro’ers dan ook graag wil 
meegeven: je mede-buro’ers én je klanten 
zijn je vangnet. Als ik dat van tevoren had 
geweten, had ik dat anders aangepakt 
en contacten beter vastgehouden.

Niet voor niks heb ik het alumniproject 
bij de ICA na mijn afstuderen met beide 
handen aangepakt: zo’n netwerk is 
essentieel. Ik denk echt dat detachering 
en online vacaturesites zo goed als dood 
zijn. Alleen via directe contacten – je 
netwerk – vind je de baan die bij je past.

“
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Bij KLM ben ik van de ene familie in de 
andere beland. Ik reageerde op een 

vacature bij Passenger Services, samen 
met nog ruim 500 andere sollicitanten. 
Mijn uitgebreide werkervaring tijdens 
mijn studie, onder andere bij B302, 
heeft er zeker aan bijgedragen dat 
ik bij KLM als zzp’er aan de slag kon. 
Met name de internationale ervaring 
die ik heb opgedaan in Amerika bij het 
opzetten van het Buro in Amerika gaf de 
doorslag. Tijdens mijn afstuderen zijn er 
al afspraken gemaakt met KLM voor een 
langere samenwerking. Wat voor hen de 
doorslag gaf, was dat ik eerlijk en open 
communiceerde over mijn afstudeer-
proces. Ik hield ze nauwgezet op de 
hoogte, ook van tegenslagen of uitstel en 
dat werd gewaardeerd. Dat is iets wat ik 
geleerd heb bij het Buro: ook als er zaken 
misgaan, kun je dat maar beter gewoon 
eerlijk vertellen. Dat geeft vertrouwen.  

Ik ben meegegroeid met het Buro van 
zeven naar 40 medewerkers. Met meer 
mensen werken, betekent grotere pro-
jecten en meer communicatie. Op een 
gegeven moment was ik teamleider ICT 
en leerde ik om zaken af te schuiven, 
om de verantwoordelijkheid bij anderen 
neer te leggen. Ik had de neiging om het 
allemaal zelf te doen of op te pakken, 
maar het durven uitbesteden is mijn 
grootste les geweest hier. De minor 
‘Trainen en coachen’ in organisaties 
was wat dat betreft een waardevolle 
toevoeging. Daar viel voor mij alles op 
z’n plek.

“Bij B302 leerde ik om 
zaken af te schuiven, om de 
verantwoordelijkheid bij anderen 
neer te leggen.”

Freelancer bij KLM  |  Relatie B302? Oud-buro’er
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Het project ‘Staalplein.nl’ heeft mij het 
meeste gebracht bij B302. Qua klant was 
dat de meest tevreden klant met geen 
of weinig vervelende verrassingen. Dat 
was te danken aan regelmatig overleg 
en goed contact; eisen die ik ook zou 
stellen als klant. 

Het is tegelijkertijd ook de grootste 
uitdaging voor het Buro, dat zich immers 
continu in een nieuwe start up bevindt 
dankzij de regelmatige instroom van 
nieuwe aanwas. Goed overleg en het 
waarborgen van communicatie (rapporten) 
is een kritische succesfactor. Dat merk 
ik ook in mijn huidige functie van Building, 
maintaining and supporting management 
information reports bij KLM.

Mijn ervaring bij het Buro heeft mij 
gemaakt tot wie ik nu ben. Door te vallen 
en op te staan, houd ik mijn rug recht 
als situaties tegenvallen of als iets op 
lijkt te houden. Het gaat erom dat het 
je dan lukt om je kans te pakken, en 
dat lukt mij.
 

“
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R o b i n

Waar je op school duidelijke kaders 
krijgt bij je opdracht, waarbinnen 

je strikt moet werken (anders kan je 
opdracht zelfs afgekeurd worden), krijg 
je bij het Buro meer ruimte om te vragen 
waarom de klant bij je komt. Hier wordt 
gezocht naar de achterliggende vraag 
om tot de meest geschikte oplossing te 
komen. In plaats van gestuurd, wordt de 
oplossingsrichting door de studenten 
zelf bepaald. Heel leerzaam. Bij B302 heb 
ik daarnaast geleerd om om te gaan met 
chaos, druk en stress. Dat komt goed 
van pas in mijn huidige baan. Als ik hier 
nu mee geconfronteerd word, denk ik: 
fijn, ik weet hoe dit werkt. Al met al doe 
je als student zo verschillende ervarin-
gen op: leren en toepassen.

A n n e

De meerwaarde van werken op het 
Buro is dat ik heb leren omgaan met 

de praktijk: hoe werkt een bedrijf, hoe is 
het om met opdrachten en opdrachtge-
vers om te gaan. Veldervaring kortom. 
Ik heb vooral een regelfunctie gehad bij 
B302, met name toen Job uitviel en ik, 
net afgestudeerd, gevraagd werd om 
terug te komen om het Buro te leiden. 

“In plaats van gestuurd, wordt 
de oplossingsrichting door de 
studenten zelf bepaald. Heel 
leerzaam.”

Mijn werk bij het Buro heeft er zeker 
voor gezorgd dat ik een baan kreeg bij 
de ICA, niet in de laatste plaats omdat 
de lijnen intern kort waren toen er 
een vacature vrij kwam. Ik geef com-

Robin Hooijer van REshape & Innovation Center van RadboudUMC in gesprek met Anne Coppens, 

docent Informatie Communicatie Academie (ICA)  |  Relatie B302? Oud-buro’ers
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seerd, de processen zijn gestroomlijnder 
en professioneler. Het Buro is gegroeid, 
dus teams en duidelijke kaders zijn ook 
nodig. Fouten die nu gemaakt worden 
hebben minder impact op de hele orga-
nisatie, maar alleen op de opdracht. 
Ad hoc werken, werkt niet meer op 
een gegeven moment, dat zie ik ook. 

R o b i n
Dit alles heeft ook gezorgd voor een 
verschuiving van het imago van B302 
binnen de ICA. Het is toegankelijker 
geworden en heeft een minder eh… eli-
taire uitstraling. Wat wel blijft, is dat 
iedere student steeds weer pionier is. En 
op een gegeven moment voelt dat het 
mooi is geweest: dan zit je tijd erop en 
wil je verder gaan. Dat is maar goed ook.

A n n e
Het is mooi dat studenten nu ook de 
kans hebben om internationale erva-
ring op te doen, door de samenwerking 
met Amerikaanse, Chinese en Zuid-
Afrikaanse universiteiten. Die had ik in 
mijn Burotijd ook wel willen hebben…

municatielessen binnen de opleiding 
Communicatie & Multimedia Design 
(CMD) aan eerstejaars studenten en 
doceer het vak media questions, waar-
binnen ik met studenten onderzoek 
doe naar de invloed van internet op de 
samenleving. 

Toen ik begon met deze baan, had ik 
dus al geleerd hoe communicatielij-
nen in een organisatie werken. Dat is 
wat elke student iedere keer opnieuw 
leert bij B302.

R o b i n
Toen ik bij B302 werkte, is teamwer-
ken ingesteld. Zo heb ik met oud-stu-
dent Heiko Hartsuijker het team digitale 
communicatie opgezet, tegenwoordig 
heet dit het business team. Het werken 
in teams bracht rust; we gingen meer 
werken in kaders en konden én kunnen 
zo beter grenzen aangeven.

A n n e
Dat heb ik niet meer meegemaakt. Toen 
ik het hoorde, had ik eerlijk gezegd wel 
mijn twijfels, ik dacht dat dat het mul-
tidisciplinair leren niet ten goede zou 

komen. Dat studenten meer een rich-
ting in werden geduwd en niet meer 
de mogelijkheid zouden hebben om bij 
elkaar in de keuken te kunnen kijken. 

R o b i n
Het is juist een mooie manier om je kwa-
liteiten te ontdekken. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om over te stappen naar 
een andere discipline, mocht je niet op 
je plek zitten. Dat gebeurde ook wel toen 
ik er zat: een studente die bewust koos 
voor een specialisme, kwam er gaande-
weg achter dat ze niet op haar plek zat 
en stapte over naar een ander team.

A n n e
De oorspronkelijke naam van het Buro 
is: bureau van talent. Het ging om talen-
tontwikkeling en ik hoop dat dat nog 
tot uiting komt. Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik niet weet of ik gesolliciteerd had 
als ik in teamverband had moeten wer-
ken. Ik begrijp dat er nu gevraagd wordt 
naar specifieke kennis bij je sollicitatie 
en die had ik niet. 

Wél zie ik dat het Buro hierdoor beter 
draait als bedrijf: het is beter georgani-

“
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Ondertussen zit ik weer in Amerika, 
mijn half jaar zit er alweer op. Naast 

mijn stage bij B302, volgde ik hier het 
semester CRIA (Create a Rich Internet 
Application) dat helaas niet meetelt voor 
mijn studie. Gelukkig heb ik deze stu-
diepunten ook niet nodig, aangezien ik 
in Amerika al klaar ben met mijn studie. 
Thuis studeer ik af en ben ik van plan 
om naar Californië te verhuizen en daar 
een baan in Sales te zoeken. Op mijn 
universiteit is inmiddels de Amerikaanse 
vestiging van het Buro opgezet maar 
daar zal ik dus niet gaan werken.

Bij B302 werkte ik als lid van het busi-
ness team. Het was voor mij een mooie 
manier om zelfstandig te leren werken. 
Waar ik in Amerika waarschijnlijk meer 
bij de hand zou worden genomen, werd 
ik bij het Buro op een positieve manier 
gedwongen om verantwoordelijkheid te 
nemen voor mijzelf en mijn eigen han-

delen. Ik was verantwoordelijk voor het 
formeren van teams en het klantcon-
tact, om die samenwerking op te zetten 
en te coördineren en dat ging mij goed 
af. Hoewel het soms wel een uitdaging 
was om de wensen van de klant goed te 
vertalen naar de collega’s hier van bij-
voorbeeld over design. De taalbarrière 
speelde daarbij ook een rol. Design gaat 
vaak over gevoel en dat was dan soms 
lastig om op te pakken en over te bren-
gen. Dit zorgde af en toe voor vertraging 
in het proces. Goed communiceren en 
die vertaalslag maken, was dan ook de 
grootste uitdaging voor mij; de vraag of 
ik het wel goed had begrepen.
 
“Bij het Buro werd ik op een 
positieve manier gedwongen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
mijn eigen handelen.” 

Sales Development Representative at SPS Commerce  |  Relatie B302? Minnesota State 

University - Mankato, oud-buro’er

“

B r i e l  H e n d r i c k s e n

Bij het buro werd 

ik op een positieve 

manier gedwongen om 

verantwoordelijkheid 

te nemen voor mijn 

eigen handelen.  



7372

Ik heb mezelf hier beter leren kennen 
en kan nu zeggen dat ik het kan: een 
pro-actieve houding aannemen en de 
leiding pakken. In eerste instantie was 
dat best eng, gaandeweg ervaarde ik dat 
ik daarin niet afhankelijk was van ande-
ren. Job heeft mij daarbij zeker gehol-
pen. Hoewel hij in het begin moeilijk te 
peilen was en ik mij soms geïntimideerd 
voelde door hem, kan ik nu zeggen dat 
hij heeft bijgedragen aan mijn groei. 
Het maakt hem niet uit hoeveel fouten 
je maakt, als hij ziet dat je ervan leert, 
is hij tevreden. Dat is mooi en geeft 
vertrouwen. 

“Het maakt Job niet uit hoeveel 
fouten je maakt, als hij ziet dat je 
ervan leert, is hij tevreden.”

Ik heb momenten gehad dat een klant 
een voorstel afwees en ik het moei-
lijk vond om dit aan Job te vertellen. 
Het enige wat hij dan vroeg, was: Wat 
heb je hiervan geleerd? Dat is super! 
Verder heb ik geleerd om geduldig te 
zijn omdat er soms meer overlegd werd 
in het Nederlands.

Nederlanders gaan directer met elkaar 
om dan wij. Eerlijkheid duurt in Nederland 
het langst. Hoewel ik nog geen werk-
ervaring heb opgedaan in mijn eigen 
land, zal dit alles mij wel helpen bij het 
zoeken naar een baan. Ik heb het hier 
geweldig gehad maar heb er ook naar 
uitgekeken om weer terug te gaan. Niet 
in de laatste plaats omdat ik met nog 
drie andere studentes in een studen-
tenhuis woonde met 35 jongens; het zal 
fijn zijn om niet meer met slippers aan 
te hoeven douchen…

“
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Voordat ik bij het Buro kwam wer-
ken, riep ik altijd dat communice-

ren makkelijk was. Hier ben ik erachter 
gekomen dat het lang niet zo makke-
lijk is. Hoe? Door samen te werken met 
collega’s in teams. Ik had niet verwacht 
dat dit zo belangrijk zou zijn, zo niet het 
belangrijkste; het zorgt voor verbete-
ring van de kwaliteit en versterking 
onderling.

Het liefst nodig ik een klant hier uit op 
het Buro, om te laten zien wie wij zijn. 
De sfeer is hier goed en gezellig. Bij 
B302 ben ik binnen het business team 
verantwoordelijk voor het samenstellen 
van de teams, ik zoek de juiste mensen 
bij de opdrachten. Dat maakt mij tot 
spil van het Buro, een hartstikke leuke 
rol. Ik wist wel dat ik een positive vibe 
in mij had, maar niet in die mate. Wel 
moet ik ervoor waken dat ik alles op mijn 
schouders neem, dat zorgt voor een té 
grote werkdruk. En tenslotte heb je daar 

dus teams voor. Werk uit handen dur-
ven geven, is een belangrijk leeraspect 
voor mij. Dat is sowieso het fijne aan 
werken bij het Buro: je leert te werken 
aan je sterke en zwakke punten en die 
onder woorden te brengen. Verder kan 
ik hier andere kwaliteiten ontwikkelen 
zoals reflectie voor teamleden en coa-
chingsvaardigheden. Dat sluit ook mooi 
aan bij mijn opleiding. B302 is inderdaad 
een echte leerwerkplaats.

“Bij het Buro leer je werken aan je 
sterke en zwakke punten en deze 
onder woorden te brengen.”

De aanpak van Job werkt. De learning 
experience zorgt ervoor dat je soms 
onderuit gaat, maar dan geeft hij aan dat 
dat alleen maar goed is. Tegelijkertijd 
koppelt hij terug dat hij ook weer van 
ons leert en dat is vrij uniek voor een 
manager om uit te spreken. 

Entrepreneur  |  Relatie B302? Oud-buro’er

“
a n o u k  l i e b e r s

Bij het buro leer je 

werken aan je sterke 

en zwakke punten en 

die onder woorden te 

brengen. 



7776

Al met al wil ik hier mijn hele oplei-
ding blijven werken en mij verder ont-
wikkelen, ook nog op het gebied van 
adviesrapporten schrijven, bijvoorbeeld 
binnen social media. Het is mooi hoe 
iedereen hier de kans krijgt om ook 
andere vaardigheden te ontwikkelen, 
zoals sommige ict’ers op sociaal vlak. 
Eigenlijk heeft elke opleiding wat dat 
betreft een B302 nodig. Niet iedereen 
past misschien bij dit Buro maar meer 
studies zouden dit neer moeten zetten. 

“Eigenlijk heeft elke opleiding een 
B302 nodig.”

Het enige wat zo’n Buro nodig heeft zijn 
een gedreven manager en even gedre-
ven studenten met een hoop passie. 
Je moet er wel echt voor willen gaan.

“
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Dat ik hier geld verdien, is eigenlijk 
niet van belang. Ik groei en ontwik-

kel mijzelf bij B302, straks een mooie 
ervaring als ik een start ga maken in het 
werkveld. Daarom declareer ik alleen 
de uren waarin ik voortgang maak. Dat 
komt nu neer op 20 uur per week. Overi-
gens is het sowieso een fijne plek om 
te zijn, ik woon hier vlakbij en ik zit 
vaker hier dan thuis. Bij het Buro is het 
gezellig en inspirerend. Daarnaast is 
het de mooiste ruimte van het, verder 
niet echt mooie, pand. Dit esthetische 
gedeelte van de HAN stimuleert mij. 
Mensen zijn hier graag, ook omdat Job 
goed voor ons zorgt. Je bent hier niet 
alleen een werknemer maar ook een 
collega en vriend. Fouten maken mag 
en er is ook ruimte voor persoonlijke 
problemen. Het Buro wordt gedefinieerd 
door de werknemers: die bepalen groei, 
kwaliteit en enthousiasme. B302 draait 
beter nu er een duidelijke afbakening 
is door de teams, meer coderingen en 

een limiet van het declareren van uren: 
iedereen draait dezelfde uren. Het geeft 
een ander soort vrijheid en komt de 
sfeer én kwaliteit ten goede.

“Het Buro wordt gedefinieerd door 
de werknemers; die bepalen groei, 
kwaliteit en enthousiasme.”

In de twee jaar dat ik hier nu zit, ben ik 
gegroeid in mijn rol als teamleider. Van 
mezelf ben ik een haantje de voorste en 
er heeft een omgekeerde groei plaats-
gevonden: ik sta meer open voor kritiek en 
heb mijn draai gevonden in het werken in 
teamverband. Job zoekt wat dat betreft 
ook wel mensen uit die potentie hebben 
om te groeien en ontwikkelen. Mijn ambitie 
lag op het vlak van front-end development, 
maar dat willen er meer… Job stuurt mij 
nu dus meer richting een managersrol 
en dat is best spannend. Ik moet nog 
ontdekken wat ik het leukste vind en 
waar ik goed in ben. 

Student CMD bij de ICA  |  Relatie B302? Huidig buro’er
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“Ik word meer gestuurd naar 
een managersrol en dat is best 
spannend.”

De ruimte en sturing die ik hier krijg, 
is leuk. Job is wat dat betreft een 
interessant persoon. We mogen mee 
naar Zuid-Afrika, studenten mogen naar 
de Media Futureweek… hij doet niks 
uit eigenbelang. Studenten verkeren 
graag in zijn omgeving, hij zorgt voor 
een echt familiegevoel. Niet voor niks 
dat deze sfeer er ook voor zorgt dat er 
Burokoppels ontstaan.

“
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Ik ben naar Amerika vertrokken om 
B507 te helpen oprichten. We zijn daar 

al geweest met een team om workshops 
te geven en een aantal studenten was 
hier in Nederland. We gaan daar vooral 
naartoe om de mensen te helpen met 
opstarten, om het Buro te kunnen draaien. 
Daarnaast moet de identiteit van het Buro 
ontwikkeld worden binnen de universiteit. 
Al met al kun je inderdaad zeggen dat 
ik een soort Job zal zijn in Amerika en 
dat wordt een mooie uitdaging, want 
dat ligt buiten mijn skills.

“Als je mij van tevoren had verteld 
dat ik projecten zou gaan leiden, had 
ik dat niet geloofd.”

Ik ben inmiddels afgestudeerd maar 
werk nog op het Buro om wat projecten 
te draaien en dus B507 op te starten. 
Als ik daarvan terugkom, is het mooi 
geweest, dan ben ik vier jaar buro’er 
geweest. Ik ben ook zelfstandig multimedia 

designer, van conceptontwikkeling tot 
digitale productie. Dat doe ik al vanaf 
mijn dertiende. Tijdens mijn studie miste 
ik een hoop uitdaging, veel theorie was 
mij al bekend en zodoende kwam ik bij 
B302 terecht. Het bood mij ook de kans 
om te werken buiten mijn comfort zone. 
Zo was ik een stille jongen, maar bij 
het Buro ben ik projecten gaan leiden. 
Als je dat mij van tevoren had verteld, 
had ik dat niet geloofd. Op persoonlijk 
gebied was dit de grootste uitdaging en 
verandering. Het mooie is dat ik dit ook 
ben gaan doen bij nieuwe buro’ers: ze 
helpen uit hun comfort zone te treden en 
daarin te begeleiden. De vriendschappen 
die hier ontstaan, de persoonlijke band 
die je hebt met andere buro’ers helpen 
daarbij. Je wordt in het diepe gegooid 
maar er is een vangnet.

J o e y  v a n  B o x e l

“
Designer and Operational Manager at Wazzurb  |  Relatie B302? Oud-buro’er
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In Amerika is het de uitdaging om onze 
werkethiek en cultuur over te brengen.  

Daar werken ze bijvoorbeeld heel gestruc-
tureerd, hier is het losser, meer op eigen 
verantwoordelijkheid. Ik hoop dat we 
verbinding kunnen creëren tussen ICT 
en communicatie. Die overlap kennen 
ze niet. 

“Een lossere sfeer en openheid komt 
de creativiteit ten goede.”

Toen we daar workshops gaven, merkten 
we dat de studenten daar erg op zichzelf 
zijn en binnen hun eigen lijnen wilden 
blijven werken. Na een dag merkte je 
al dat ze losser werden en zich opener 
durfden op te stellen. Een lossere sfeer 
en openheid komt de creativiteit ten 
goede. Het zou mooi zijn als we dat 
kunnen bereiken daar.”

“
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De SpinAwards zijn de vakprijzen voor 
creativiteit in digitale media. De prij-

zen worden uitgereikt aan Nederlandse 
en Belgische inzenders. De SpinAwards 
bestaan sinds 1998 en worden georgani-
seerd door de onafhankelijke Stichting 
SpinAwards die zich inzet voor het sti-
muleren van creativiteit en effectivi-
teit in digitale media. Er is een speciale 
categorie Jong Talents, waarmee we 
jong talent een podium willen geven. 
Jongeren, veelal studenten, kunnen 
eigen werk inzenden en/of werk dat ze 
op school of tijdens hun stage hebben 
gemaakt.

De projecten die wij binnenkrijgen voor 
deze categorie zijn mooi gemaakt maar 
missen veelal aansluiting bij de prak-
tijk. Bij de inzendingen van B302 zie je 
deze aansluiting wel terugkomen en met 
name de afgelopen jaren is de kwaliteit 
van de inzendingen van het Buro geste-

gen. Belangrijke aspecten als pionieren, 
onbevangenheid, fresh ideas, nieuwe 
ideeën en creativiteit worden fantas-
tisch gerealiseerd door het Buro. Dat 
de kwaliteit is gestegen, is ook dankzij 
de positieve ontwikkelingen binnen het 
Buro. Wij zien dat de opdrachtgevers 
van B302 willen investeren in de ont-
wikkelingen van kwaliteit en van de stu-
denten, dat ze er vertrouwen in hebben 
en het project uit handen willen geven. 
Niet voor niks zijn inzendingen van B302 
meerdere malen genomineerd voor de 
Jong Talent award.

“Bij de inzendingen van B302 zie je de 
aansluiting met de praktijk.”

Onze missie is dat wij het vak willen 
helpen ontwikkelen en verbeteren. Het 
doel van de Stichting SpinAwards is ‘Het 
stimuleren van creativiteit in digitale 
media’. Een beter creatief product is 

“
Bestuurslid en oprichter SpinAwards  |  Relatie B302?  B302 zendt sinds een aantal jaar 

projecten in voor de categorie Jong Talents van de SpinAwards
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niet alleen leuker om naar te kijken of 
te gebruiken, maar leidt ook tot meer 
succes voor bureaus en opdrachtgevers. 
Die stimulans gebeurt onder andere 
door het uitreiken van awards, in de 
hoop dat mensen daar inspiratie uit 
halen. 

“B302 laat studenten in een 
Burosetting werken en leren in 
plaats van aan klantzijde.”

Door een onderdeel als Jong Talent ont-
staat een competitief karakter onder 
studenten op onderwijsniveau en dat 
hebben ze nodig. Daar leren ze van. Deze 
deelnemende studenten hoeven zich 
eigenlijk geen zorgen te maken over 
een stageplek of een baan, de indus-
trie duikt er bovenop, dus het komt wel 
goed met ze. B302 heeft daar ook een 
slag in gemaakt. Zij zijn daar in gedoken 
door studenten in een Burosetting te 
laten werken en leren in plaats van aan 
de klantzijde, zoals eigenlijk de meeste 
studenten doen.

“
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Doorrood ontwikkelt communicatie-
concepten en  –middelen waarmee 

merken zich kunnen ontwikkelen tot een 
merk van betekenis. Dat wil zeggen: een 
merk dat van invloed is op wat men-
sen denken en doen. Wij leggen de lat 
hoog: medewerkers, dus ook stagiaires, 
moeten echt passie en ambitie hebben 
laten zien dat ze gedreven zijn. Buro’ers 
passen vrijwel naadloos in deze visie, 
het zijn stuk voor stuk studenten die 
meer willen opdoen dan werkervaring 
alleen. Ze willen meedenken en ideeën 
inbrengen. Oftewel écht leren. Over het 
algemeen sluiten buro’ers hun stage 
hier af met een negen.

Job draagt een paar keer per jaar sta-
giaires aan vanuit het Buro en dat is 
vrijwel altijd een match. Zijn gedach-
tegoed is hetzelfde als dat van ons. 
Ook hij is kritisch en geeft studenten 
tegelijkertijd de kans om te groeien en 

te leren, desnoods door keer op keer 
onderuit te gaan. Ik zie het als een taak 
van Doorrood om studenten te laten 
groeien en dat kan ik niet half doen. Het 
programma dat ik met ze afdraai bestaat 
uit verschillende manieren van opbou-
wende kritiek: ze leren presenteren en 
brainstormen, krijgen feedback en we 
evalueren het functioneren op regel-
matig basis. Ze leren bij ons ook theorie 
over diverse methodieken die wij toe-
passen op ons werk. Van de design prin-
cipes van Rams tot het behavior model 
van Fogg. De begeleiding kost veel tijd, 
maar alleen dan kun je als werkgever 
een toegevoegde waarde leveren. 

Ik vraag dus wel om iemand die er écht 
voor gaat. Die krijgt de kans om mee te 
draaien in een pitch, schaduwopdrach-
ten uit te voeren, deel te nemen aan 
brainstormsessies en vooral: kritisch 
mee te denken. En als je dat goed doet, 

“
Digital director bij Doorrood persuasive agency  |  

Relatie B302? Betrekt stagiaires van/via B302
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kun je wellicht bij ons komen werken 
zoals dat eerder is gebeurd met een 
stagiair. Een andere stagiair heeft een 
wetenschappelijke theorie getoetst 
op de werkwijze waarop wij merkstra-
tegie en branding voor klanten base-
ren. Op basis van de conclusie heeft 
de buro’er advies aan ons uitgebracht. 
Als persuasive agency vinden wij het 
namelijk belangrijk dat wij onszelf con-
tinu scherp bekritiseren en verbeteren. 
Maar ook om de verdere ontwikkeling 
van het gedachtengoed van Doorrood 
Persuasive Agency te stimuleren bij 
stagiaires.

“Wij ervaren dat stagiaires van B302 
enorm eager zijn om de lat hoog te 
leggen.”

Het is leuk om te ervaren dat de sta-
giaires die bij ons binnenkomen over 
het algemeen enorm eager zijn om die 
lat ook zo hoog te leggen. En dan zien 
wij dus een verschil met stagiaires van 
B302; de passie en de ambitie is er, ze 
zijn gewend om in teams te werken en 
in staat om de wensen van de klant 
bovenaan te stellen. Stuk voor stuk 

eigenschappen die belangrijk zijn in de 
creatieve sector. Daarbinnen is geen 
ruimte voor solisten, co-creatie staat 
voorop. 

Job zorgt ervoor dat buro’ers deze kwa-
liteiten benutten, dat ze losser worden. 
Wat hij doet met studenten, is echt fan-
tastisch. B302 is een prachtig initiatief, 
het geeft voldoening om er deelgenoot 
van te zijn.

“
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B302 past in mijn visie: bezig zijn met 
de praktijk. Het goede aan het Buro 

is dat studenten het geleerde in prak-
tijk kunnen brengen. In de praktijk is 
minder tijd voor al het papierwerk dat 
we in een onderwijssituatie verwachten 
van de student. Het Buro werkt met 
echte klanten dus ‘context, analyse en 
doelgroep’ wordt daar natuurlijkerwijs 
toegepast. Buro’ers worden meer prak-
tijkgericht opgeleid en dat is waar een 
hogeschool ook voor staat. 

Binnen mijn vakgebied, ontwerpen voor 
bewegend beeld (video, animatie, inter-
actieve video’s), zijn veel hobbyisten en 
enthousiastelingen actief. De kunst, ook 
in het onderwijs, is om hierin onder-
scheidend te zijn. Job is wat dat betreft 
een goede coördinator: hij houdt ervan 
om het hoogste niveau te halen en pro-
fessionals af te leveren. Het feit dat 
het Buro zo ver is gekomen bij de Spin 

Awards in Amsterdam, vind ik dan ook 
echt fantastisch. De lat voor inzen-
dingen ligt daar heel hoog, zeker geen 
standaard die je verwacht bij studenten. 
Het is jammer dat ze geen prijs hebben 
gewonnen maar ik hoop zó dat dat een 
keer gebeurt. Het heeft het Buro zeker 
een enorme boost gegeven. Tegelijkertijd 
is het een prachtig bruggetje geweest 
van Arnhem naar het Westen; het Buro 
heeft laten zien dat wij hier in het oos-
ten net zo goed mooie dingen maken. 
Het is natuurlijk onzin dat dat alleen 
daar zou gebeuren.

Hoe enthousiast ik ook ben over B302, 
mijn ervaring als opdrachtgever is niet 
altijd positief. De kwaliteit van de audio-
visuele producten is (nog) niet constant. 
Een registratie van een event vorig jaar 
heb ik verder niet kunnen gebruiken. 
Dat had ik waarschijnlijk meer moeten 
begeleiden. Misschien ligt hier nog een 

“
Docent motion graphics, coördinator keuzeprofiel content design | 

Relatie B302? Docent buro’ers en opdrachtgever
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taak voor mij. Tegelijkertijd denk ik dat 
de verantwoordelijkheid van studenten 
meer zelfregulerend kan, dat ze elkaar 
meer beoordelen. Ik heb wel gezien dat 
het Buro de afgelopen twee jaar op dit 
vlak gegroeid is. Het fungeert als een 
familie waar studenten leren samen-
werken, plannen en organiseren. Het is 
een mooie, zo niet de mooiste, manier 
om geld te verdienen.

“Buro’ers willen echt een vak leren, 
zijn gepassioneerd.”

Het zorgt ook voor schifting; buro’ers 
willen echt een vak leren, zijn gepassio-
neerd. Dat is een totaal andere motivatie 
en mentaliteit dan veel andere stu-
denten. Eigenlijk zijn dit voor docenten 
daarom de leukste studenten: vakidi-
oten. Ze zijn veelal ook zelfverzeker-
der omdat ze leren omgaan met kritiek 
en toetsing. Ze zijn in staat de eigen 
ontwikkeling te verdedigen of te leren 
van fouten. En, ook niet onbelangrijk, 
om te gaan met verschillende soorten 
opdrachtgevers. Ervaringen kortom 
waar ze de rest van hun werkende leven 
profijt van blijven hebben.

“



9998

Buro’ers zijn zelfstandiger, onderne-
mender en eigenzinniger dan an- 

dere studenten. Ik zie het terug in de 
opdrachten die ze opleveren. Zo merk je 
dat buro’ers beter in staat zijn om zelf-
standig beslissingen te nemen. Ze zijn 
ook beter in staat om keuzes te onder-
bouwen. Met name de ervaren buro’ers. 
Die krijgen dat bij B302 met de paplepel 
ingegoten omdat ze werken met echte 
opdrachtgevers. Dat is zeker een plus. 

Nadeel van buro’ers  is dat er een klein 
beetje frictie ontstaat tijdens het se- 
mester omdat ze andere prioriteiten 
stellen. Bijvoorbeeld dat ze eerder voor 
een Buro-opdracht kiezen dan voor 
de opleiding. Dat leidt soms tot her-
kansingen en dat is lastig, hoewel ik 
het van tevoren meestal wel aangeef. 
Dat ze dan vaak alsnog voor het Buro 
kiezen, geeft de eigenzinnigheid aan.  
 

Ik vind dat overigens verder niet een 
heel groot probleem.

“Bij B302 ervaren studenten de 
praktijk in een vroeg stadium en 
dat is heel goed.”

Over het algemeen komen studenten 
pas aan het eind van het tweede jaar, 
begin derde jaar, in aanraking met de 
praktijk. Dan zie je dat de knop dan pas 
om gaat, dat ze gaan ervaren hoe het 
werkt in de praktijk. Bij het Buro ervaren 
studenten dat al in een eerder stadium 
in de opleiding en dat is goed. Studenten 
krijgen hier de ruimte om meerdere 
keren op hun bek te gaan. Op de echte 
arbeidsmarkt kan dat een keer gebeu-
ren, maar dan houdt het wel op. Buro’ers 
hebben dit dan al meegemaakt. 
 
 

“
Docent audiovisueel, content design en vertegenwoordiger CMD in OCG  |  

Relatie B302? Docent buro’ers, opdrachtgever
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Ik heb het Buro de afgelopen zeven jaar 
zien groeien, met name de internatio-
nale uitwisseling is op de kaart gezet. 
Zelf ging ik twee keer mee met Job, 
naar Amerika onder andere, waarbij Job 
vooral heeft gekeken hoe de studenten 
zich presenteerden in de workshops. 
Tegelijkertijd kon ik het curriculum CMD 
vergelijken en inpassen in een interna-
tionale samenwerking. Studenten uit 
Amerika komen naar de HAN om hier 
semesters CMD te volgen én bij het 
Buro te werken. Dat is een mooie con-
structie, die inmiddels op de Minnesota 
State University navolging heeft: daar 
is B507 opgericht. 

Het is mooi dat opdrachtgevers van het 
Buro willen investeren in de studenten. 
Het vergt namelijk wel extra tijd en feed-
back. Ik werk bij mijn opleidingen met 
fictieve opdrachtgevers (theoretisch 
onderdeel) of opdrachtgevers die weten 
dat het eindproduct niet gegarandeerd 
kan worden (praktijkonderdeel). Bij B302 
is dit professioneler, het is een groei-
ende organisatie dat bij de ICA op de 
kaart staat. Daar heeft Job hard voor 
gewerkt. Wel ervaar ik dat hier intern 

de meningen over B302 verdeeld zijn, 
maar mijns inziens ligt dat vooral aan 
de onbekendheid. Het staat natuurlijk 
ook los van het onderwijsprogramma; 
er is geen link maar ook weer wel. De 
ICA verzorgt praktijkgericht onderwijs 
en het Buro haalt de praktijk binnen. En 
het werkt. Het spanningsveld tussen 
de plus voor de studenten die er wer-
ken en het feit dat het soms ten koste 
gaat van onderwijsopdrachten, vind ik 
daarom niet zorgelijk. Het gaat immers 
om een selecte groep studenten.

“
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Studenten die bij mij afstuderen, ver-
zorgen meestal ook zelf het ont-

werp van een website of toepassing. 
Dat hoort bij het onderdeel communi-
catie en design. Bij sommige opdrach-
ten huur ik B302 in voor die onderdelen 
of voor het ontwerpen van een logo. Ik 
ervaar bij het Buro dat de kwaliteit van 
de ontwerpen constanter is dan bij mijn 
studenten; stagiaires en afstudeerders 
vertonen daarin een veel grotere wis-
seling. Dat is meteen het effect van 
B302: het is een omgeving waar buro’ers 
elkaar stimuleren in de professionele 
kwaliteit en dat komt dus tot uiting in 
de eindresultaten.

“Buro’ers stimuleren elkaar in de pro-
fessionele kwaliteit en dat komt tot 
uiting in de eindresultaten.”

Deze zomer heb ik de gedrevenheid en 
passie van buro’ers weer ervaren; het 
gebouw was zo goed als uitgestorven, op 

een paar bouwvakkers en mijzelf na én… 
de buro’ers. Zij hebben de hele zomer 
doorgewerkt. Het feit dat ze er zijn tij-
dens de vakantie vind ik heel positief. 
Niet voor niks heb ik bij de ICA aangege-
ven dat B302 in aanmerking zou moeten 
komen voor bijzondere invulling van het 
honours programma. Het Buro slaagt er 
goed in om studenten die willen excel-
leren, iets extra’s te bieden. Hun deel-
name aan het Buro zorgt ervoor dat ze 
beter opgeleid zijn tot startende pro-
fessional in de arbeidsmarkt. Dat is de 
missie van het hbo: studenten opleiden 
om de arbeidsmarkt op te gaan.

Binnen mijn vakgebied verrichten we 
met name (onderzoeks)projecten voor 
het onderwijs en de zorg. Zo hebben we 
onlangs ‘het dynamische familieportret’ 
gerealiseerd voor mantelzorgers en de 
patiënt. Een interactieve netwerkom-
geving op de Ipad, die ervoor zorgt dat 
mantelzorgers onderling met elkaar in 

“
Lector Networked applications faculteit Techniek  |  Relatie B302? Opdrachtgever
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contact staan en met de patiënt, en 
de betrokkenheid vergroot. Dit is niet 
ontwikkeld in samenwerking met B302, 
maar in de toekomst wil ik wel meer 
met ze samenwerken. Ik heb behoefte 
aan studenten die hun schouders eron-
der willen zetten. Daarnaast is het een 
voordeel dat B302 niet vast zit aan het 
onderwijscurriculum. Dat betekent dat 
de student niet 100% gebonden is aan 
het onderwijsprogramma oftewel, de 
opdracht hoeft niet aangepast te wor-
den aan het programma. Daarnaast 
kunnen we zelf voor het verloop van het 
project kiezen, we zijn dan immers niet 
gebonden aan het rooster. 

“In het onderwijs wordt het werken in 
teams aangeleerd, bij B302 gaat het 
om het ‘echie’.”

Hoewel ook in het onderwijs het wer-
ken in teams wordt aangeleerd,  gaat 
het bij B302 om het ‘echie’. De bijdrage 
van Job hierbij is belangrijk. Zijn aanpak 
is slim. Zo laat hij buro’ers zelf begro-
tingen maken en presenteren. Op de 
achtergrond kijkt hij mee en waar nodig 
seint hij de opdrachtgever vooraf in 

als hij ziet dat het geen haalbare kaart 
gaat worden. Zo creëert hij een veilige 
omgeving voor de studenten, die wél zelf 
ervaren hoe het begrotingstraject in zijn 
werk gaat. Dáár leert een student van. 

Al met al heeft Job de zaken bij het Buro 
goed georganiseerd, inclusief stimule-
rende factoren en dat hij daar trots op 
is, vind ik terecht.

“
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Binnen de faculteit Gezond, gedrag 
en maatschappij voeren wij gezond-

heidsstudies uit. De onderzoeken waar-
van ik projectleider ben, richten zich op 
snel herstel. Daaraan werken verschil-
lende partners en deelnemers mee naar 
wie wij de resultaten willen terugkoppe-
len, valorisatie genoemd. Dat gebeurt 
veelal via congressen, publicaties en 
nieuwsbrieven bijvoorbeeld. Wij wilden 
dat in een interessantere vorm doen en 
wel via een digitaal tijdschrift. 

“Ik vind dat studenten moeten kunnen 
bijleren. Bij B302 kan dat.”

Geïnspireerd door de I-Kampioen van 
de ANWB hebben wij het systeem aan-
gekocht voor het realiseren van zo’n 
digitaal tijdschrift, waarbij B302 de 
opdracht kreeg dit grafisch in een mooi 
ontwerp te gieten. De keuze voor het 

interne Buro van de HAN en niet een 
extern bureau was voor mij een hele 
bewuste; ik vind dat studenten moeten 
kunnen bijleren. Daarnaast hebben zij 
een frisse blik op het maken van zo’n 
tijdschrift én zijn zij op de hoogte van 
de nieuwste gadgets en ontwikkelingen. 
Het is dan ook een mooi eindproduct 
geworden. Onze digitale nieuwsbrief is 
inmiddels twee keer verschenen en goed 
beoordeeld door de partners: informa-
tief, mooi vormgegeven en fris en fruitig.

Een samenwerking met een Buro van 
studenten kent natuurlijk haken en 
ogen. Dat was voor mij geen verras-
sing en ondanks dat het soms lastig 
schakelen was of dat we vertragingen 
opliepen, ging het heel goed. Ik zit daar 
als opdrachtgever ook niet bovenop, 
dat zou de samenwerking ook niet ten 
goede komen. Als je dat als opdracht-

Projectleider bij de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de HAN |   

Relatie B302? Opdrachtgever Opdracht? Ontwikkelen van een halfjaarlijkse digitale nieuwsbrief 

voor de valorisatie van onderzoeksresultaten
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gever niet wilt of begrijpt, moet je voor 
een ander bureau kiezen. Het voordeel 
ten opzichte van externe, professione-
le(re) bureaus is dat bij B302 een echte 
hands on mentaliteit heerst. 

“Het voordeel ten opzichte van externe, 
professionele(re) bureaus is dat 
bij B302 een echte hands on 
mentaliteit heerst. ”

Er gingen studenten op cursus om het 
nieuwe systeem te leren kennen en ze 
hebben binnen een bestaand systeem, 
een echt grafisch mooi en vernieuwend 
product geleverd. Dat is knap, daarin 
blinken ze zeker uit. 

Het was geen makkelijk project, zeker 
omdat de afdeling Communicatie van 
de HAN ook meekeek en in die zin was 
het goed dat Job daar de lead in nam. 
Hij was in staat om de Buromedewerkers 
te beschermen en bleef krachtig en vol 
vertrouwen achter ze staan. Dat was 
nodig en gaf mij ook vertrouwen; de 
werksfeer, arbeidsethos en bereikbaar-
heid van het Buro is heel goed.

Elk half jaar maakt B302 een nieuw tijd-
schrift, elke keer anders vormgegeven. 
Voor elk tijdschrift werk ik bij het Buro 
samen met een andere projectleider.
Dat is dan weer even zoeken en aftas-
ten maar dat vind ik een mooi gegeven. 
Ik wil de buro’ers echt de ruimte bieden 
om te leren.

Kijk voor de digitale nieuwsbrief op 
www.han.nl/snellerherstel/e-journal2

“
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Voor mijn opdracht ging ik bewust op 
zoek naar jonge mensen. Ik wilde 

een frisse kijk op mijn idee; een appli-
catie waarmee het gebouwdossier voor 
vastgoedbeheer en –onderhoud in de 
cloud kan worden beheerd én gedeeld. 
Juíst de inzet van enthousiaste en 
nieuwsgierige studenten zorgt ervoor 
dat er geen standaard product ligt, 
straks. Dat lijkt echt te gaan lukken 
sterker, door het enthousiasme leveren 
ze meer dan ik had verwacht.

“Juíst de inzet van enthousiaste en 
nieuwsgierige studenten zorgt ervoor 
dat er geen standaard product ligt, 
straks.”

De vastgoedbeheer-markt staat aan de 
vooravond van een nieuw tijdperk. Door 
de crisis vallen veel bedrijven om, met 
name de middelgrote, terwijl de gro-

tere partijen juist groeien. Ik ben een 
kleine speler en richt mij op de kleinere 
opdrachtgevers. Dat doe ik nu vijf jaar 
en de afgelopen jaren is mij duidelijk 
geworden dat gebouwdossiers veelal 
onvolledig zijn. Dit terwijl tegelijkertijd 
de wet- en regelgeving steeds strenger 
wordt, er meer wordt gehandhaafd en 
dus de risico’s groter worden. Maar het 
is ook geen gemakkelijke opgaaf voor 
een technisch manager om het dossier 
op orde te krijgen en te houden. We 
praten over vele certificaten, keurings- 
en onderhoudsrapporten, logboeken, 
registratielijsten en tekeningen die al 
dan niet jaarlijks vernieuwen. Beheert 
de manager meerdere gebouwen, wordt 
het helemaal een opgaaf.

De huidige softwarepakketten zijn star 
en achterhaald. En als ze een module 
‘gebouwdossier’ bevatten, dan is deze 

Ausems Vastgoed Beheer en Advies  |  Relatie B302? Opdrachtgever  |  

Project? Ontwerp online gebouwdossier
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niet eenvoudig en slim te delen met 
andere belanghebbenden rondom het 
gebouw. Dat kan natuurlijk efficiën-
ter, sneller maar bovenal slimmer. Ik 
wil een systeem waarbinnen het volle-
dige dossier slim kan worden gedeeld 
met anderen. Het idee ligt er al sinds 
de oprichting van mijn bedrijf. Nu heb 
ik dus B302 in de arm genomen om 
daadwerkelijk deze cloudapplicatie te 
creëren. Niet alleen om mijn eigen posi-
tie in deze veranderlijke markt veilig te 
stellen, maar ook omdat ik hier straks 
een unique selling point mee in handen 
heb; een online gebouwdossier, te delen 
met alle betrokkenen rond een gebouw.

“Het mooie is dat de studenten 
hier fris en onbevangen tegen ideeën 
aankijken en daardoor ook andere 
vragen stellen.”

Natuurlijk was ik mij bewust van het feit 
dat een samenwerking met een bureau 
gedraaid door studenten van mij meer 
tijd en energie zou vragen. Afgezien 
van de lagere kosten, sprak juist het 
frisse, jeugdige, de onbevangenheid 
maar zeker ook de onervarenheid met 

vastgoed mij aan. Het zorgt ervoor dat 
ik geen standaardproduct krijg, maar 
iets totaal nieuws. Een gebouwdossier 
3.0 dat volledig aansluit bij de behoef-
tes van nu en in de toekomst. 

De verwachting van de samenwerking 
komt wat dat betreft precies uit: zij 
groeien naarmate de opdracht vordert 
en ik krijg een product dat voldoet, en 
beter nog dan dat.

“
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In 2011 maakte ik tijdens een bezoek 
aan de HAN kennis met B302. Het 

doel van dit bezoek was om meer te 
weten te komen over de lesprogramma’s 
van de HAN - en het voor onze studen-
ten makkelijker te maken om de deze te 
volgen - en te onderzoeken hoe we de 
lesprogramma’s op onze cursussen kon-
den laten aansluiten. Tijdens ons bezoek 
spraken we ook met Job Vogel, die ons 
voorstelde aan B302; onze nieuwsgie-
righeid was gewekt. 

“Het idee van een door studenten
gerund bedrijf met alle aspecten van 
een mediaproject sprak ons aan.”

Het idee van een door studenten gerund 
bedrijf waarin ze te maken krijgen met 
alle aspecten van een mediaproject was 
natuurlijk een erg interessant gegeven. 
Veel van onze cursussen zijn ‘project 
based’, maar om nu echt te zien hoe stu-

denten de theorie in de praktijk brengen, 
in een multidisciplinaire omgeving met 
echte, extern gefinancierde projecten, 
is bijzonder. In het voorjaar van 2012 
reisden Job en drie van zijn studenten 
af naar onze campus en maakten onze 
studenten enorm enthousiast. B302 
organiseerde enkele workshops om 
zo te kijken welke van onze studenten 
voor B302 konden gaan werken en ver-
zorgde tegelijkertijd twee Engelstalige 
wetenschappelijke lesprogramma’s aan 
de HAN. Het interessante aan die work-
shops was, dat ze fungeerden als een 
soort selectieprocedure; zo konden we 
zien welke studenten echte teamplayers 
waren, m.a.w. creatievelingen die van de 
gebaande paden durfden af te wijken 
en synergie toevoegden aan een team.
  
En wat de klanten van B302 betreft: naar 
wat blijkt vinden die dat de studenten 
kwalitatief hoogwaardige projecten heb-

“
Professor Minnesota State University Mankato  |  

Relation to B302? Initiator B507 Minnesota State University
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ben afgeleverd. Klanten vinden dat de 
studenten een brede kijk op oplossingen 
hebben en dingen vanuit verschillende 
invalshoeken benaderen, iets waarin ze 
zich in postitief opzicht onderscheiden 
van commerciële adviesbureaus.

“Binnen enkele maanden na de 
oprichting was B507 zelfvoorzienend.”

Nadat ik een aantal jaar met B302 had 
gewerkt - en omdat ik weet wat onze 
studenten in hun mars hebben - vond ik 
de tijd rijp om eenzelfde onderneming 
op te zetten op onze universiteit. We 
stelden een team samen en vroegen 
met hulp van B302 een beurs aan om 
B507 op te richten. Onze beursaan-
vraag werd gehonoreerd en in juli 2014 
konden we daardoor B507 opzetten 
op basis van het B302-concept: stu-
denten aan echte, multidisciplinaire 
projecten voor kleine bedrijven laten 
werken. We hebben het concept, de 
structuur en de kennis van B302 ten 
volle benut om het Buro te vormen 
dat nu actief is op de Minnesota State 
University in Mankato. Al binnen enkele 
maanden na de oprichting was Buro507 

zelfvoorzienend; studenten zijn druk 
bezig met klantenwerving en bepalen de 
omvang van een project, werken offer- 
tes uit, stellen teams samen, voeren 
het project uit en presenteren de resul-
taten op een boeiende manier aan de 
klant. De studenten van B507 selecte-
ren en leiden deelnemende studenten 
zelf op. De deelnemers maken kennis 
met een leer-werkomgeving waarin 
doorlopend leren centraal staat en van 
fouten geleerd mag worden, en waarin 
het draait om het oplossen van echte 
problemen.

“Een leer- werkomgeving waarin door-
lopend leren centraal staat en van 
fouten geleerd mag worden.”

B507 is anders dan de andere stageplek-
ken op de campus, want bij B507 is het 
aantal klanten in principe onbeperkt. 
Daarnaast mogen studenten die voor 
B507 werken projecten van elk willekeurig 
bedrijf accepteren, vooropgesteld dat het 
project haalbaar is en de klant de studen-
ten de kans geeft om van het traject te 
leren en begrijpt dat fouten maken daarbij 
hoort. Dankzij B507 krijgen studenten de 

kans om ervaring op te doen in alle fases 
van de softwareontwikkeling. Ook krijgen 
ze de kans om aan diverse soorten pro-
jecten voor diverse bedrijven te werken 
en deel uit te maken van multidiscipli-
naire teams (bijvoorbeeld IT-studenten 
die samenwerken met studenten grafi-
sche vormgeving, studenten van de film- 
academie, of studenten bedrijfskunde, 
communicatie, verpleegkunde of tech-
nische studies). 

“B302 en B507 werken nauw samen.”

B507 is in lijn met een groot aantal stra-
tegische prioriteiten en doelstellingen 
van de Minnesota State University in 
Mankota, o.a. 1) studenten klaarsto-
men voor hun rol als innovatieve leiders 
binnen hun vakgebied en omgeving, 2) 
onze missie en sterke punten op posi-
tieve wijze tot uitdrukking laten komen, 
zowel binnen het hoger onderwijs als 
daarbuiten, 3) een curriculum en een 
extra-curriculair programma ontwer-
pen waarin de studenten, de faculteit 
en het personeel betrokken worden bij 
oplossingen van wereldwijde problemen, 
4) slechting van de spreekwoordelijke 

muren tussen wetenschappelijke discpli-
nes en tussen academisch en niet-aca-
demisch geschoold personeel, zodat 
er een dynamische omgeving ontstaat 
waarin onderwijs, leren en elkaar/de 
wereld helpen centraal staan, 5) een 
cultuur ontwikkelen die doorlopende 
kwaliteitsverbetering mogelijk maakt, 
6) zorgen voor vermindering van voor-
tijdige uitval van studenten/het niet 
afronden van studies en het behalen 
van diploma’s, 7) impact op werk binnen 
de afstudeerrichting. 
 
B302 en B507 werken nauw samen. Job 
en ik vergaderen nog steeds tweemaal 
per week via Skype over de Buro’s en de 
projecten. Elkaar ondersteuning bieden 
is belangrijk, temeer omdat wij nu ook 
voor dezelfde problemen staan als waar 
Job en zijn studenten voor stonden. We 
stimuleren elkaar zo om het beste uit 
onszelf te halen.  

Toen we Job en B302 in 2011 ontmoet-
ten, bleek al gauw dat het B302-model 
precies datgene was dat we ook voor 
onze studenten in konden zetten.

“
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De kracht van B302 zit in het onder-
nemerschap: studenten zijn eigena-

ren van de projecten en dat is wat wij 
willen bereiken met B507 in Amerika. 
Studenten worden bij het Buro aange-
sproken op meer eigenschappen dan op 
de inhoud van hun discipline alleen. Ze 
leren samenwerken, flexibel zijn, com-
merciële gesprekken voeren, plannin-
gen maken, werken met deadlines en 
verantwoordelijkheid nemen. Dat is een 
setting die wij niet kennen. Dit colla-
boratieve uitgangspunt sluit in die zin 
prachtig aan bij het motto van de uni-
versiteit: Real world thinking.   

“De kracht van B302 zit in 
ondernemerschap.”

Het opzetten van een volwaardige on- 
derneming binnen een onderwijsinstel-
ling is een grote uitdaging. We speel-
den al langer met het idee vanuit de 

behoefte dat we meer relaties wilden 
met de verschillende faculteiten én 
vanwege de uitwisseling die al langer 
bestaat tussen de ICA en Minnesota. 
We wilden studenten van de HAN hier 
dezelfde ervaringen bieden, steeds vaker 
hoorden we namelijk dat studenten uit 
Nederland hun werk bij B302 niet los wil-
den laten en daarom niet naar Amerika 
wilden komen. 

B507 aan de universiteit van Minnesota 
is de eerste franchise van B302. In de 
opstart, het Buro bestaat sinds juli 2015, 
liftten wij mee op de tien jaar ervaring 
van Nederland. Toch gebeurt het dat 
wij dezelfde beginnersfouten maken als 
B302 destijds, maar dat is juist goed. 
Daar leren wij van. Ruimte voor fou-
ten maken is immers cruciaal binnen 
een opleiding, tezamen met succes en 
creativiteit. Studenten moeten mis-
stappen kunnen maken om te leren 

“
Interim Dean of Science, Engineering & Technology  |  Dean of University Extended Education  |  
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en te groeien. Dit uitgangspunt zorgt 
ervoor dat we anders in gesprek moeten 
gaan met betalende opdrachtgevers. 
Amerikaanse bedrijven zien hun rol en 
invloed veelal anders, ze zijn traditio-
neel minder gericht op het onderwijs-
kundige aspect. De student wordt meer 
gezien als kant en klaar product, terwijl 
ze, als ze een – betaalde - opdracht uit-
zetten bij B507 worden geacht studen-
ten de ruimte te geven om fouten te 
maken. Daar krijgen ze wél, zo begrepen 
we vrijwel unaniem van Nederlandse 
opdrachtgevers die wij spraken in de 
voorbereiding, een belangrijke toege-
voegde waarde voor terug: fresh ideas. 

“Met de komst van B507 hebben we 
de deur opengezet voor een combi-
natie van disciplines, technieken en 
vaardigheden.”

Binnen de universiteit vindt een ver-
schuiving plaats van de traditionele 
manier van opleiden naar meer pro-
ject georiënteerd. Het verbetert de 
interne samenwerking en brengt col-
lega’s toegevoegde waarde; waar ze in 
eerste instantie verwachtten dat het 

extra werk op zou leveren om studen-
ten op deze manier te begeleiden, zien 
ze steeds meer de voordelen in van 
projectmatig opleiden. De inrichting 
van de lokalen wordt erop aangepast 
en discipllines als graphic design en 
IT komen tot elkaar; we zien dat stu-
denten van deze en andere faculteiten 
zich melden bij B507. Met de komst van 
het Buro hebben we de deur dus verder 
opengezet om te komen tot een com-
binatie van disciplines, technieken en 
vaardigheden. B507 past naadloos in 
deze behoefte aan een ‘way to connect’. 

Daarnaast zijn de voordelen voor de 
student zelf legio: werken bij het Buro 
zorgt voor een lagere studieschuld, we 
betalen goed. Studenten kunnen door 
deze baan in hun eigen bestaan op de 
campus voorzien terwijl dit voor veel 
studenten helaas niet is weggelegd. 
Voor internationale studenten is het 
daarbij de ideale mogelijkheid om te 
blijven binnen de eisen van hun visum 
namelijk, dat ze niet buiten de campus 
mogen werken.

“

En het belangrijkste is natuurlijk de 
opbouw van hun portfolio; de relevante 
werkervaring die ze opdoen bij B507 
zorgt voor betere sollicitatiekansen in 
het eigen vakgebied. Het is in die zin 
jammer dat we niet oneindig plek hebben 
voor studenten bij het Buro. We hopen 
dan ook dat het zich als een soort olie-
vlek verspreid binnen de universiteit en 
er meerdere Buro’s ontstaan. Zoals de 
voormalig directeur van de ICA, Deny 
Smeets ook naar ons uitsprak: dit zou-
den meer faculteiten binnen de HAN 
moeten opzetten.

“Dit zouden meer faculteiten binnen 
de HAN moeten opzetten.”

Interessante vraag die rijst is of een fran-
chise van B302 per se een ‘Job’ nodig 
heeft om tot dezelfde resultaten te ko- 
men? Bij ons is het nu zo dat het Buro 
draait op een team van drie mensen, 
vanuit drie verschillende disciplines. Dat 
moet wel anders georganiseerd, we zitten 
er bij de realisatie van projecten sowieso 
té dicht op vanuit onze disciplines. Wat wij 
van Job leren is dat we studenten meer 
de ruimte moeten geven om projecten 

te managen, zoals hij inmiddels doet. 
Afstand nemen is het devies. Ook dat is 
een nieuwe dimensie in de Amerikaanse 
manier van opleiden en begeleiden.
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Door de oprichting van B041 is een 
geweldige leeromgeving opgezet 

aan de Nelson Mandela Metropolitan 
University (NMMU). De NMMU ligt in de 
Oostkaap, de op twee na armste pro-
vincie van Zuid-Afrika. En dat betekent 
vaak dat veel van onze studenten helaas 
niet de kans hebben echte ervaring op 
te doen met de Nederlandse (Europese) 
ontwerpcultuur- en processen. Dankzij 
de samenwerking met B302 kunnen we 
plaatselijke bedrijven en branches tegen 
concurrerende prijzen professionele 
visuele communicatiediensten bieden. 

“Studentenuitwisselingen tussen de 
bestaande bureaus zijn naar ons inzicht 
een aantrekkelijke incentive.” 

Het is van groot belang dat de bedrij-
ven in de regio succesvol zijn: zo dra-
gen zij bij aan de banengroei en dragen 
zij belasting af die dan weer gebruikt 

kan worden voor de projecten voor 
de broodnodige ontwikkeling van de 
gemeenschap. In deze socio-economi-
sche omgeving levert B041 een belang-
rijke bijdrage in de vorm van effectieve 
oplossingen en producten voor marke-
ting en visuele communicatie voor klan-
ten in de regio. De kennis en ervaring die 
B302 dankzij successen en leermomen-
ten in de afgelopen 10 jaar heeft opge-
daan, zijn bijzonder belangrijk voor het 
succes en de duurzaamheid van B041.

Studentenuitwisselingen tussen de 
bestaande bureaus zijn naar ons inzicht 
een aantrekkelijke incentive voor B041-
studenten: alleen de allerbesten komen 
in aanmerking voor het uitwisselings-
programma. De mogelijkheid in con-
tact te komen met een internationaal, 
gemêleerd team van B302 is voor onze 
studenten een mooie kans om zich te 
ontplooien. Wat betreft praktijkgericht 

“
Applied Design Department Head | Relatie B302? Toekomstig initiator B041 bij de Nelson Mandela 

Metropolitan University Zuid-Afrika

M i k e  S w a n e p o e l

De NMMU heeft een 

primeur op het 

Afrikaanse continent.
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onderwijs zijn wij ook van mening dat 
probleemgestuurd leren het beste werkt 
als studenten de verantwoordelijkheid 
voor hun deel krijgen. Het leermodel van 
B302 is de ideale combinatie van proble-
men leren oplossen, het toepassen van 
theoretische kennis en ondersteuning 
door een mentor. Dankzij deze combina-
tie kan de student bijzonder veel leren, 
zelfvertrouwen opbouwen en zelfwaarde 
creëren doordat hij proactief betrokken 
is bij de samenleving waarin hij leeft.

“De NMMU heeft een primeur op het 
Afrikaanse continent.”

De NMMU heeft een primeur op het 
Afrikaanse continent: we zijn de aller-
eerste met een ‘B’-bureau, iets waar we 
eigenlijk best trots op zijn. Wij hopen 
nog heel lang een prettige samenwer-
king aan te gaan, met B302 als mentor.

“
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Als kersverse directeur van ICA was 
ik blij verrast met het bestaan van 

het Buro, zoals dat door de buro’ers 
zelf genoemd wordt. Ik trof een groep 
enthousiaste studenten, die onderling 
veelal de voertaal Engels hanteren. Studen- 
ten die er een arbeidsethos op nahouden 
die in positieve zin afwijkt van het beeld 
dat men van de gemiddelde student heeft. 
 
Maak kennis met B302, een hechte groep 
young professionals, gekenmerkt door 
team spirit ondanks (of juist dankzij?!) 
de jaarlijkse verversing. Professionals in 
opleiding bij de Informatica Communicatie 
Academie (ICA) die, door het werk dat 
ze voor de Buro-klanten uitvoeren, een 
steilere leercurve kennen dan collega-
studenten met andere bijbanen. Onder de 
bezielende leiding van Job, die hamert op 
het teamgevoel, op de kwaliteit van het 
werk en de buro’ers ten alle tijden zelf laat 
schitteren, onder die bezielende leiding 
ontwikkelen de buro’ers verfrissende 

concepten, apps, interactieve producties, 
websites, videofilmpjes, promotiemateriaal 
voor uiteenlopende klanten en ga zo 
maar door... 
 
De meerwaarde van B302 voor deze ICA-
studenten mag duidelijk zijn; het levert 
ze doorgaans na hun studie meerdere 
aanbiedingen op voor een baan en een 
substantieel aantal studenten kiest 
voor het zelfstandig ondernemerschap. 
B302 is uitgegroeid tot een volwaardig 
concept dat inmiddels ook internationaal 
navolging heeft gekregen. B302 kortom 
is een parel van ICA, van de Faculteit 
Techniek én van de HAN. 

Peter Koburg
Instituutsdirecteur HAN Informatica 
Communicatie Academie

N A W O O R D  B 3 0 2
door Peter Koburg |  Instituutsdirecteur HAN Informatica Communicatie Academie
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c o l o f o n

C o n c e p t
Jan Becking and Job Vogel

R e a l i s a t i e
Jan Becking

Gideon Veldhuis
Tamara Jonkers

T e k s t
Rozemarijn van Harderwijk

Peter Schuszler
B302, B507 en B041 werknemers.

f o t o g r a f i e
Steijn Leijzer

o n t w e r p
B302

Met dank aan alle buro’ers, opdrachtgevers 
en alle supporters van het concept.
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Nooteboomgroup - Krachtige kernen - RPV Nijmegen - NEC Futbol Club - Vir e-care solutions - HAN lectoraat 

acute intensieve zorg – Soilcares - Gemeente Arnhem - EU Interreg - HAN Service Bedrijf - Service Unit Marketing, 

Communicatie en Voorlichting (MCV) – Carod - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Seneca Advies - HAN  

Faculteit Educatie - Robert’s Services - Siebelink Makelaardij og – MoreApp - Nederlandse Stichting voor 

Psychotechniek - SHO Centra voor medische diagnostiek - POA Achterhoek - Indosign - Buitengoed Panoven 

IPC Groene Ruimte – Kringloopwijzer - Tromp Hengelsport - Badmintonclub Mariken – Fabriquartz – Crony - VBR 

Turbine – Partners - Netwerk van Waarde - Radboud Universiteit - Fruity Line - App2improve – Alertis – Fluvius  

Bibitor vastgoed - Weber interactive - Il Café - Gemeente Lingerwaard - Intervenia - New security vision 

Q5 - RACE onderzoeksteam Rijnstate Ziekenhuis – Synergybikes - Projectmanagement FFBB - Discotheek 

Manhattan – Robuust - Papendal Events - Interim Controlling Partners – STAB – Synergybikes - Nettie B.V. 

Start Academy - Ruimtekoers FESTIVAL - Harmsen Schilderwerken – Decocarpet - Art Based Learning - Regionaal 

Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen - Sensire Maatschappelijk werk - HAN lectoraat architecture in 

health - Y Fair Productions - HAN Service Unit Onderwijs en Onderzoek - BTC Direct Europe - Beter Leren Leven  

ABSRD - Fit for Value - ADHD platform - Greenhouse (IPKW) - Blankestijn Partners - Kandinsky College – LimaBV  

ICA PRESENTS - Gemeente Museum Arnhem - Stichting Mikado - Symfonieorkest Nijmegen - Alumni vereniging 

Ergotherapie Nijmegen – CloseSure - Meinrad van der Scheer - GB4All - ICT & Health - HAN - Arnhem Business 

School - Greenfield Cities - Taxi Wolter - Top & Vers - Woonstichting Valburg - Machine Database - HAN-Built 

Envoirement - Sport Coach Assistent – ING - HAN educatie - Zilverkamp Dentist - A!tention - Life & Mobility 

Radboud UMC - Study Store - Techniek pact - Petite Paradise - HAN Fysiotherapie - Lingewaard Energie - GGM

Kunstbedrijf Arnhem - TrendPers Mix Media - SNP Natuurreizen - AVISI - Tapster - Fatimazorg - Museumkasteel 

Wijchen - HAN ICA - Buuv vormgeving & communicatie - KWR Water B.V. - Global Institute for IT Management - Stemin  

Stichting Fonds Gelderland Valoriseert - AUSEMS Vastgoed - Beheer Advies – RIVM - Orion Duurzaam Leren 

s Heeren Loo - STUYT architecten – Foodvalley -  Synergy - Stichting Liedjesfabriek - Paulusschool Giesbeek  

Dr. Leo Kannerhuis - Adviesbureau Schmitz – BLGG - Langenpac BV - The Sure Way – Wazzup - Delta Lloyd - Howden 

Thomassen Compressors – DUPLHO - G.V. van den Berk - ZZG zorggroep - Rosti Mepal – Kadangas – Tafelsonline 

Instituur voor Katholiek -IKO Onderwijs  - Management Centrum – MarsID - De Graaf Nefkens Advocaten 

Staalplein B.V. – ARCCI – Artez - Wolters Engineering – STMG - INNAX GROUP B.V. – Polysport- Siza - Ministerie van 

Binnenlandse Zaken – Rietbeheer – Watermuseum -  Het Sponsor Kantoor -  Volantgroep - Toegang Ergotherapie 

KNMV – HabiPro - World Wide Wind Turbines – Syntens - Akker Aandachttraining - Gemeente Nijmegen - TOT2020 

The Mind Mix - Student Management Association - Interstudie NDO - Boon Accountants - 2keer.nl - Stichting 

Leerplanontwikkeling - Corpus Sanum – Gigakids - Han Faculteit Techniek - a very good place - HAN Faculteit 

Economie en Management - HAN Instituut Built Environment - HAN Lectoraat Networked Applications - HAN Master 

Molecular Life Science - HAN Fablab - HAN Instituut Automotive - HAN Instituut Engineering - Kenniscentrum 

Techniek en Samenleving - Service Unit Human Resources - Grondzaken Dienstencentrum - Apotheken informatie 

systeem - Stichting Informatica Actief – Sumedia - Puur Veltman - HAN Talencentrum - Farmer Application - HAN 

Expertise Centrum - HAN Faculteit Economie en Management - Dolly, I Beg Your Pardon - Bea Besseling - Green Spread 

Advies en Ontwikkeling BV - College voor de rechten van de Mens – OBG - Generation Sport – Wijnz - Sneller herstel  

HAN Gedrag, Gezondheid en Maatschappij – Postmasters - Sportservice Doetinchem - TG Grafische diensten
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Abdulaziz Coskun - Achilleas Buisman - Agri Alagoz- Alphonso Steverink - Amber Parks - Ann Eiden - Anne Coppens 

Anne Eiden - Anneke in t Zandt - Anouk Liebers - Aron van Dalm - Auke ten Hoopen - Axel Strengers - Aziz Coskun 

Bart Mulders - Bart van Heukelom - Bayo Ifonlaja - Beryl Rutten - Bethany Cox - Bianca Simon - Bjorn Post - Bo 

Hendriks - Bram Doppen - Bram Duvigneau - Bram Geurts - Brent Slingsby - Briel Hendricksen - Caroline Hendriks 

Chantal Janssen - Charlaine Kluck - Christiaan Peelen - Cynthia Zonnenberg - Debby Derksen - Dennis Claassen 

Diane Roodhardt - Dustin Lindquist - Dylan Siebelink - Edwin Bosveld - Edwin Stoteler - Egbert Schroeder - Elisha 

Laisina - Elle Michelle - Emily Janning - Erin Fossum - Esra Hofstede - Etienne van den Tempel - Evelien Boensma  

Ezgi Soylemez - Ferdi Klomp - Ferry Helmig - Florian Beijers - Frederik Pot - Freek Plak - Gerrit Ruiter - Gideon 

Veldhuis - Gloria van de Glind - Goran Tubic - Han Zoet - Heiko Hartsuijker - Hugo Rosendaal - Ivo Eller - Iwan 

Rutjes - Jaap Groenendijk - Jacobien Buurman - Jaimy Bouwman - Jak-Kie Chong - Jake Fee - Jan Becking - Jan 

Helleman - Janine Freriks - Jannes de Vrijer - Jasper Pasman - Jennes Rutten - Jennifer Gnerer - Jeroen van Beek  

Jill Verhoeven - Joan Lufting - Job Vogel - Joe Kruger - Joey van Boxel - Joey van den Brink - Johanna Derksen 

Joost van de Kaa - Joost Geertsen - Jop Geven - Jorik Schut - Jorik van de Pol - Josha López - Julian Nales - Juriën 

van Beek - Kai Nobbe - Katrien Koetzier - Kaylee Plaziak - Kellen Sievert - Kevin Atsma - Kevin Brown - Kevin Canales 

Kevin Farrelly - Lars van Susteren - Laurens Derks - Leon van den Berg - Lian Jonkman - Lindsay Mortland - Loraine 

Bergervoet - Luuk Suijkerbuijk - Maaike van Dorp - Magali de la Luz - Maik Diepenbroek - Maikel Awater - Marcel 

Doornbos - Marco Veenendaal - Marjolein Verbeek - Marjolijn Venderbosch - Mark Blashack - Mark Hekman 

Marly Verzijl - Mart Ganzevles - Martijn Bakker - Martijn de Frankrijker - Martijn Hoenderop - Martin van 

Turnhout - Mathias te Poel - Matt Grandy - Matt van Voorst - Mattes Weiß - Meghan Rose - Michael Azarbod - Michel 

Kooper - Michiel Belder - Mike Koel - Milou van Lokven - Miret Pelgrom - Mohammed Doghman - Mustafa Kazanç 

Niels Hartman - Niels van Zon - Paige Roggenbuck - Patrick Buiting - Patrick Davelaar - Peter Elfrink - Peter 

Erinkveld - Peter Kruit - Rachel Rystedt - Rachel Swansen - Ramon Snellink - Rasmus Knobbe - Richard Keukens 

Rob Heijligers - Rob Koster - Rob Postma - Robin Corba - Robin Hooijer - Roel Wamelink - Rogier Verbrugge - Roy 

Brouwer - Roy Peters - Ruben van der Horst - Ryan Bonte - Sabrina Drosten - Sander Bras - Sandra van Puffelen 

Sarah Koenen - Savidrath By - Selwin Vervoort - Shalouw Sophy - Shannon Els - Simone Cober - Sjors Kamphuis  

Slade Baumann - Sophia Kelders - Steijn Leijzer - Tamara Jonkers - Tamara van Dijk - Tamara van Huijssteeden  

Tessa Hullegien - Thijs Cruysen - Thomas Kool - Thomas Schrijer - Tijs Cruysen - Timo Moes - Tom Kamps - Tom 

Sanders - Tom Suijkerbuijk - Wesley van Schaijk - Wilfred Dijksman - William Parr - Yarne Sluimer - Yvonne Geraats


