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Geen Saoedische studenten 
meer naar Maastricht

New track in English proves popular

Enormous influx for Psychology 
bachelor’s

oké, de master wordt Nederlandstalig, dat bete-
kent dat ze Nederlands moeten leren maar dan 
willen we wel dat het ingangsniveau van het 
Engels omhoog gaat (naar IELTS 6.0) zodat daar 
minder aandacht naar toe hoeft te gaan. En we 
willen ook geen bemoeienis meer van de Saoe-
dische regering met de stageplaatsen. Ze stelden 
namelijk steeds meer eisen, vooral Afrikaanse 
bestemmingen voldoen in hun ogen niet, alleen 
Stellenbosch, Zuid-Afrika, kon er nog mee door. 
We moesten bijna per student toestemming krij-
gen voor een stageplaats.”
Dat begon de FHML flink te vervelen, te meer 
daar vooral ook uit Stellenbosch klachten 
kwamen over het gedrag van de Saoedische mas-
terstudenten. Het bleek om ongeveer dezelfde 
euvels te gaan als die eerder in een Maastrichts 
evaluatierapport over de KAS-studenten naar 
voren kwamen: weinig respect voor de staf, te laat 
komen, geen huiswerk doen.
In Maastricht begon men voor de eigen goede 
naam te vrezen. Rethans: “Ook uit Ierland en Aus-
tralië kwamen dergelijke klachten. We hadden het 
gevoel klem te zitten. Waren we bezig met de ont-
wikkeling van een internationaal Global Medi-
cine programma of waren we bezig de Saoedische 
overheid tevreden te houden? Vooral dat laatste 
eigenlijk. Toen de Saoedi’s niet wilden ingaan op 
onze voorwaarden was het: we stoppen ermee, 
geen nieuwe instroom meer.”

UM in sixth place 
in ranking of young 
universities worldwide
Maastricht University has again made it into the 
top ten of the Times Higher Education 100 Under 
50 ranking. For the third time in a row, the UM 
takes sixth place. First place is for the Swiss École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Places two 
to five are for Korea (two and three), Hong Kong 
and Singapore. The UM did especially well in the 
categories ‘internationalisation’ and ‘innovation’. 
It was made known at the end of March that 
Maastricht also scored high in the category of 
fastest rising universities, taking number two 
after the Nanyang Technological University in 
Singapore. In the four years from 2011 to 2014, 
the latter rose 108 places in the world ranking of 
universities; Maastricht did almost as well, going 
up 96 places. The next university on the list - War-
wick (UK) - rose by 54 places in the same period.
The last time, the UM was in place number 101 of 
the top 200 of the THE World University Rank-
ing, and number 17 of the top 100 most interna-
tional universities.

RJ

The number of applications for the bachelor’s 
of Psychology has doubled this year. Last year, 
some 800 prospective students showed an interest 
in the study programme, this year the figure was 
about 1,600. Of those, 1,022 have gone through 
the decentralised selection process. The reason 
for the increase is the new track in English.

“We had hoped for more interest because of the 
track being in English, but we had not expected 
that 1,022 people would complete the selection 
procedure,” says Tom Smeets, education official 
at Psychology. A total of 892 of those 1,022 have 
applied for the Psychology track in English, and 
130 for its Dutch counterpart. The students are 
ranked on the basis of their score in the selection 
process. There are 450 places available. “There is 
a single list and we don’t differentiate between 
Dutch and English.” The number of students 
doing the one track or the other doesn’t make a 
difference for the planning. “Lectures are already 
in English. The only difference is that the track in 
English also has tutorial groups in English. We 
offer English language courses to our lecturers 
and tutors to accommodate this. The second year 
requires more organisation, because students then 
receive practicals with simulation patients. Find-
ing these people will take some effort, but we still 
have a year.” 
Future students for the English track are largely 
from Germany: 632 out of the 892. In addition, 
50 Dutch and 25 Belgian students have applied for 

this track. The other 185 prospective students have 
various nationalities, “from Somali to Greek.” The 
deadline for applications closed on 1 May.

CF

Er komen geen nieuwe Saoedi-Arabische genees-
kundestudenten meer naar Maastricht. Dat heeft 
de Faculty of Health, Medicine and Life sciences 
besloten. De Saoedische regering stelde te veel 
eisen waar de faculteit niet aan wil voldoen. 
Er komt een commissie die gaat onderzoeken hoe 
het zo heeft kunnen lopen. “We willen leren van 
de fouten”, zegt Jan-Joost Rethans, opleidingsdi-
recteur bij geneeskunde. 

Met dit besluit komt voorlopig een einde aan het 
ambitieuze programma van de Saoedische over-
heid om met King Abdullah Scholarships (KAS) 
van 32 duizend euro per persoon jaarlijks tiental-
len studenten naar Maastricht te sturen. Die aan-
tallen zijn overigens nooit gehaald. Een parallel 
programma aan de Groningse universiteit blijft 
wel overeind, maar dat komt doordat men zich 
daar van begin af aan heeft geconformeerd aan 
een centrale eis van de Saoedische regering: op 
zijn minst het laatste deel van de opleiding in het 
Nederlands, en dus coschappen in Nederlandse 
ziekenhuizen. De Maastrichtse faculteit is snel na 
het begin van het programma in 2007 overgestapt 
op Engels zodat ze voor de coschappen moeten 
uitwijken naar het buitenland. In de Saoedische 
hoofdstad Riad was en is men daar tegen. De 
afgelopen twee jaar is regelmatig onderhandeld, 
zonder veel resultaat. Vorig voorjaar liep het zo 
hoog op dat Riad weigerde een nieuwe lichting 
studenten te sturen. Opnieuw volgden gesprek-
ken, waarop de UM, onder voorwaarden, door 
de bocht ging. Rethans: “Toen hebben we gezegd, Lees verder op pagina 3

Zie hier de kleine bibliotheek met standaardwerken en eigen proefschriften, midden in de gloednieuwe kantoortuin van onderzoeksinstituut Merln. Je kunt er schaken, ontspannen in een yoert …. en ja, ook 
werken. Zie de fotoreportage op pagina 8-9 Foto Loraine Bodewes
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fotoreportage

Foto-reportage van de inrichting van onderzoeksinstituut Merln

Even je mail checken 
in het bamboebos

Een wigwam, isoleercellen, een treinwagon, een 
brainstormkamer. De kantoortuin van instituut Merln, 

gespecialiseerd in regeneratieve geneeskunde, lijkt in niets op 
de gemiddelde, zielloze UM-burelen. De inrichting kon zelfs de 

goedkeuring wegdragen van koning Willem-Alexander.

Tekst: Maurice Timmermans

Foto’s: Loraine Bodewes

Vergeet de muisgrijze ladekasten en de afzich-
telijke hoekbureau’s! Wie de kantoortuin op de 
derde verdieping van de UNS 40 binnenloopt, 
waant zich in een kek ict-bedrijf in Silicon Valley. 
Hier tref je kleurige bureaus die elegant door de 
ruimte slingeren, schaaktafels om te ontspan-

nen en glanzende, witte wanden die tegelijk als 
whiteboards functioneren.
Aan buurtende collega’s geen gebrek. Het insti-
tuut, met universiteitshoogleraar Clemens van 
Blitterswijk aan het hoofd, heeft al zoveel UM’ers 
op bezoek gehad dat men overwoog om entree 
te heffen voor rondleidingen, glimlacht Pamela 
Habibovic. Ze is hoogleraar anorganische bio-
materialen en van meet af aan verantwoordelijk 
voor de inrichting.

Evengoed kan ze zich voorstellen dat mensen 
denken: de twintig Twentenaren zijn nog niet 
goed en wel binnen, of ze moeten zo nodig 
excentriek en duur doen. “Dat is niet onze 
bedoeling, helemaal niet, alles wat je hier ziet 
heeft een functie.” 
Een telefoontje naar FHML-directeur Winnie 
Bosch leert dat de kosten 1,1 miljoen bedroegen. 
Dat is anderhalve ton boven de gebruikelijke 
norm. “Die heeft Merln uit eigen zak betaald.”

Er is plaats voor tachtig medewerkers. Habibo-
vic: “Dat aantal willen we over vijf jaar in huis 
hebben. Nu zijn we met 45.”
Het ontwerp (van het Goudse bureau Wending 
Interieurarchitectuur) stoelt op het flexwerk-
achtige concept van activity based working. 
“We hebben aan ons personeel gevraagd: wat 
doen jullie eigenlijk allemaal op een dag? Ze 
lezen, ontspannen, schrijven, eten, overleggen, 
etc. Dat kan hier allemaal, maar niet steeds op 

<< Telefooncel

Een van de drie ‘Mongoolse tenten’ of ‘yoerten’; deze is bedoeld om te ontspannen. Laatst gaf een medewerker er yogales aan collega’s

De grootste ruimte doet dienst als keuken, kantine en presentatieruimte

Vergaderruimte, met groot scherm en >>
uitstekende internetverbinding om te skypen
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dezelfde plaats: achter je bureau. Verandering 
van werkplek geeft inspiratie en creativiteit, is de 
gedachte. Ik heb dat thuis ook: ik begin op mijn 
werkkamer op zolder en zak gedurende de dag 
af naar beneden. Ik eindig meestal in de keuken. 
Het concept is ook efficiënter. Een andere reden 
om geen vaste plekken te installeren: tweederde 
van onze medewerkers zijn jonge onderzoekers 
die de helft van hun tijd in het lab zitten.”
Dat betekent niet dat iedereen zijn draai al heeft 

gevonden. “Activity based working is wennen. 
Sommigen vinden het vervelend om steeds de 
hoogte van het bureau opnieuw in te stellen, 
anderen missen opbergruimte en weer ande-
ren storen zich aan plekken die onnodig bezet 
worden gehouden.” Iets wat de universiteits-
bibliotheek ‘handdoekjesgedrag’ noemt. “Dat 
is niet de bedoeling. Evenmin dat mensen één 
specifieke plek claimen. Het komt donderdag 
allemaal aan bod, we hebben een workshop slash 

evaluatie gepland.”
De keuze voor een kantoortuin (700 vierkante 
meter) vloeit voort uit de wens van open com-
municatie. “Als je innovatief wil zijn, en dat wil 
Merln, dan moet je zorgen dat deskundigen met 
verschillende achtergronden elkaar tegenkomen, 
met elkaar praten. De beste ideeën ontstaan bij 
het koffieapparaat, zogezegd. ‘Zit ik straks naast 
directeur Van Blitterswijk’, zei een aio. Ja, inder-
daad, dat kan.” 

Met een beetje ‘pech’ was deze schuchtere aio 
drie weken geleden naast koning Willem-
Alexander beland. Die was namelijk op bezoek 
om zich te informeren over regeneratieve genees-
kunde. Dat gebeurde onder meer in een van de 
‘tenten’. Ofwel: wigwam, bamboebos, yoert. “Hij 
vond de inrichting bijzonder, leuk.”
Niet alle wensen zijn uitgekomen. De zeshoekige 
vloertegels in celvorm zijn geschrapt. “Wegens 
drie keer zo duur als vierkante tegels.”

<< Prof. Pamela Habibovic vóór een 
kunstwerk van Derya Zeynioğlu, 
die zich heeft laten inspireren door 
levend weefsel en synthetische 
vervangers; volgende week is er een 
tentoonstelling over het werk van 
Zeynioğlu in de Minderbroedersberg 

<< De ‘strandstoelen’, geïnspireerd op de 
klassieke oorfauteuil, lenen zich uitstekend 
voor een tête-à-tête vanwege de akoestische 
cocon die ze creëren; het witte gordijn van 
vilt markeert het gangpad

Een van de drie ‘Mongoolse tenten’ of ‘yoerten’; deze is bedoeld om te ontspannen. Laatst gaf een medewerker er yogales aan collega’s




