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H
a wat ligt er nu voor je neus!? 
Ja het is echt waar! Is het 
heus? Mijn allereerste d i g i 
t a l e magazine! Zelfontwor-
pen en in elkaar geflanst met 
bloed zweet en tranen. En dit 

klinkt even cliché als de volgorde van de 
inhoud van dit magazine. Maar heus…. ik 
kan het nog steeds niet geloven. Een et-
maal of twee geleden begon ik aan dit ma-
gazine. De halve inhoud – qua tekst – was 
al klaar maar met de overige inhoud was ik 
al dagen niet tevreden. Het schrijven liep 
even niet meer, het had geen gezamenlijk 
doel. Blijkbaar is dat wat ik nodig heb om 
zo goed mogelijk te schrijven. 

Weer een rapport schrij-
ven in Microsoft Word 
en het dan een beetje 
leuk opmaken of een 
serie van blog posts op 
Sophie’s Blog? Het blog 

waar ik al drie jaar zonder extreem te ve-
randeren van ‘venue’ mijn interesses op 
deel en in de serie ‘Life of an IT student’ 
tegenwoordig ook mijn persoonlijke bele-
venissen deel. Ja, inspiratie en lief en leed 
op een blog. Maar nee, ook dat platform 
leek mij net niet helemaal ‘mij’, een blog 
om als plaats te dienen voor alle stukken 
die ik geschreven heb voor de minor Cros-
smediale Journalistiek.

Een minor die je niet één twee 
drie verwacht als keuze van een 
Informatica studente. Die keu-
ze kwam tot stand door een sa-
menloop van omstandigheden, 
de keerzijde van een tegenslag, 

interesse in de verhalen in de IT die maar 
moeilijk verteld worden en een portie 
“Doen! Gewoon omdat het kan!”. Ook deze 
quote en drijfveer was de afgelopen 24 uur 
sterk aanwezig. Wie verzint dat nou, om 
24 uur voor deadline je ongelukkige plan 
in de prullenbak te mikken en ‘even’ een 
magazine te bouwen en nog wat teksten 
om te gooien… tja, dat ben ik! Doen wat je 
hart je ingeeft! Soms wil ik er niet aan, niet 
weten en onderkennen welke uitdagingen 
ik nu weer bedacht heb. Soms ontkom ik 
er ook echt niet aan zoals nu. Ik moest en 
zou hier aan beginnen en nu mijn vorige 
portfolio editie in de prullenbak gemikt is 
heb ik geen keuze. Gewoon doorgaan!

Omdat ik niet kon kiezen uit 
allerlei ‘tech’ termen gecom-
bineerd met iets vrouwelijks 
of over vrouwen, heb ik dit 
magazine maar gedeeltelijk 
naar mijzelf genoemd. Oké 

dat is ook heel cliché, maar zeg nou zelf: 

“Doen! Gewoon 
omdat het kan!”

‘Women in tech!’ is een alom bekende 
term aan het worden en tja wat is nu ei-
genlijk een vrouw in de wereld van tech-
nologie? ‘&’(AND)? En wat gebeurt er alle-
maal om haar heen of heeft ook met het 
gewone leven te maken? ‘SO’?

Nu is dit ook niet een, geheel 
of compleet of gericht op, 
vrouwen magazine. ‘&(AND)
SO’ is gewoon een magazine 
waarbij ik een verzameling 
tentoonstel van diverse on-

derwerpen die mij interesseren en diverse 
uitdagingen die ik voor de minor Crossme-
diale Journalistiek ben aangegaan. Dit ma-
gazine is in dat opzicht een special edition 
want zo uitgebreid, en in het Nederlands 
geschreven, komt het niet op Sophie’s Blog 
terecht. 

De eerste en laatste 24 uur voor 
de deadline van deze editie 
van het magazine zijn dus 
aangebroken en wat kan je 
allemaal verwachten? Een 
scala aan artikelen, feitjes en 

leuke wetenswaardigheden geschreven in 
de vorm van diverse journalistieke genres. 
Een reflectie op de eerste tien weken van 
de minor is er ook in te vinden en tussen 
de regels door een stukje achter de scher-
men van dit magazine en de uitdagingen 
van de minor. De inspiratie die ik mee 
kreeg in dit gehele avontuur, probeer ik 
jullie aan jullie door te geven door middel 
van dit magazine. Het – bijna – aanzet-
ten tot actie want misschien denk ook jij 
op een dag als je wakker wordt, na getob 
over je dromen: “Doen! Gewoon omdat het 
kan!”

Je bent al begonnen met het lezen 
van dit magazine, dat is al actie! En 
wie weet welke verhalen jou inspi-
reren om je dromen verder na te 
jagen!

Veel plezier met lezen!

Sophie van den Akker

Rotterdam, 18 november 2018

Sophie van den Akker
Software Tester

Informatica Student
Sophie’s Blog

E D I T O R I A L
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London Stories 

soon online!

- SOPHIE'S BLOG -
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"50% talent, 50% 
doorzettingsvermogen. 
Veel van een van beide 

werkt niet!"

Als zusje van twee oudere broers en dochter 
van een fanatieke hockeyster, groeide Ellen 
Hoog op in een fanatiek en warm gezin. De 
moeder van Ellen Hoog heeft jaren bij Den 
Bosch gespeeld en is na haar laatste lands-
kampioenschap verhuisd naar Bilthoven om 
bij de club SCHC te gaan spelen. Ondertus-
sen werd Ellen geboren op 26 maart 1986 te 
Bloemendaal en maakte ze al jong kennis met 
de hockeyclub van haar moeder en oudere 
broers. Toen ze de leeftijd van zeven jaar be-
reikte, mocht ze eindelijk echt gaan hockeyen. 
Ze werd uiteraard lid van hockeyclub SCHC 
en startte hier haar carrière als latere tophoc-
keyster. Als kind was ze al fanatiek en verloor 
ze niet graag een spelletje van haar oudere 
broers en op het hockeyveld wilde ze het liefst 
elke wedstrijd winnen. Er altijd helemaal voor 
gaan.

Jeugd
Na de kleine teams van de F’jes, de E’s en de 
D’s doorlopen te hebben, werd het tijd voor 
Ellen om te spelen op een heel veld met de 
C’s. Dit is binnen hockey vaak een belangrijk 
punt in de loopbaan naar topsport carrière 
omdat hier de verschillen tussen fanatieke 
en minder fanatieke teams en teamgenoten, 
meer uiteen gaan lopen. Hockey is dan niet 
voor iedereen zomaar een spelletje meer, 
maar wordt net iets serieuzer genomen. Ellen 

was zich hiervan bewust en gaf hier haar 
karakter langzaamaan meer vorm. Je moet 
immers naast een portie fanatisme ook wat 
lef hebben om hogerop te komen.
Na twee jaar bij de C’s doorlopen te hebben, 
werd Ellen geselecteerd voor het Nederlands 
B-team. Een nationale jeugdselectie waar-
mee ze al jong haar carrière een goede start 
gaf. Niet lang daarna werd ze geselecteerd 
voor het Nederlands A-team en uiteindelijk 
kwam ze terecht in Jong Oranje.

Hockeycarrière
Heel wat ervaringen en al een paar fana-
tieke hockeyjaren rijker, maakte haar ze 
haar debuut voor het Nederlands elftal op 
11 februari 2004. Als 17-jarige een debuut 
spelen om nooit te vergeten. Want toen ze 
voor de tweede keer balcontact had, maakte 
ze een lange aanvallende soloactie vanaf de 
middenlijn. Een vrijdagavondwedstrijd en de 
keepster van tegenstander Kampong haalde 
de bal maar net uit de kruising. Het was 
duidelijk, Ellen Hoog met haar soloactie en 
backend-slag had echt potentie, haar debuut 
was een succes.

Ellen werd door haar familie altijd met beide 
benen op de grond gehouden als jonge Oran-
jeleeuwin. Een jaar later overleed haar vader 
en werd ze niet alleen in de sport maar ook 
buiten de sport, nog sneller volwassen. Haar 
vader was destijds namelijk ook de manager 
van het team en de hockeywereld en haar 
vader waren voor haar vanaf die tijd onlos-
makelijk met elkaar verbonden.
Dankzij de steun van haar familie, een groep 
goede hockeyvriendinnen en haar karak-
teristieke doorzettingsvermogen, is Ellen 
ondanks de tegenslag doorgegaan met de 
topsport. Ook voor topsport geldt name-

lijk dat je altijd een paar tegenslagen moet 
hebben om er nog sterker uit te komen.  Ze 
kreeg een plaats in het basisteam en werd 
een bekende aanvallende middenvelder. De 
weg naar het toernooi vond ze vaak leuker 
als het toernooi zelf, natuurlijk was win-
nen ook leuk en al helemaal voor een groot 
publiek, maar de weg ernaartoe had altijd 
iets speciaals. De missie van het team en de 
kleedkamerhumor zijn de dingen die een 
unieke belevenis zijn.

In 2007 verruilde ze haar trouwe Bilthoven-
se club SCHC voor de Amsterdamse club 
AH&BC; de oudste hockeyclub van Europa. 
Ellen heeft vanaf 2004 jaren als Nederlands 
tophockeyster en topinternational gehoc-
keyd en kondigde op 23 september 2016 aan 
dat ze stopte als international. Ze maakte het 
seizoen nog af bij de Amsterdamse hockey-
club AH&BC maar in mei 2017 stopte Ellen 
ook definitief een hockeyspeelster zijn. Een 
speelster die stopt na alle hoogtepunten be-
haald te hebben. Een vitrine vol medailles en 
een plank vol bekers, Ellen heeft een unieke 
erelijst om trots op te zijn.

#GIRLBOSS
Sinds 2012 is Ellen Hoog al bewuster bezig 
met sociale media. Haar oud-teamgenote 
Fatima Moreira de Melo is voor haar afge-
lopen jaren een voorbeeld geweest bij het 
starten van een eigen onderneming. Fatima 
heeft het sieradenmerk Zinzi een aantal 
jaar geleden opgericht. Groot dromen is 
iets wat je altijd moet blijven doen volgens 
Ellen. Afgelopen paar jaar heeft ze drie 
boeken over sport, voeding en een gezond 
leven uitgebracht en geeft ze via haar sociale 
mediakanalen en haar website vaak nog wat 
extra tips.

Als ondernemer bouwt ze aan het neerzetten 
van haar persoon als merk. ‘Ellen Hoog’. 
Haar eigen naam als merknaam. Ze gaat 
samenwerkingen aan met haar oud-teamge-
note Naomi van As en probeert haar dromen 
waar te maken. Ze benaderde in het begin 
van haar startup zelf bedrijven en werkte 
voor haar boeken onder andere samen met 
een personal trainer en een receptontwik-
kelaar. Reizen, presentaties geven en wat tv-
werk behoren ook tot haar bezigheden en ze 
is dus aardig aan de weg aan het timmeren. 

Familytime
Op het moment is Ellen Hoog al een aantal 
maanden zwanger en verwacht ze samen 
met haar man Kelvin de Lang hun eerste 
kindje in het voorjaar van 2019. Ondertussen 
is Ellen ook nog als zelfstandig ondernemer 
aan de slag met een aantal projecten. Door-
dat ze na haar hockeycarrière niet aan de 
slag is gegaan met een negen tot vijf baan, 
houdt ze straks ook meer tijd over voor de 
aanstaande kleine koter.

E L L E N  H O O G
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Met een vitrinekast vol medailles, 
ervaring als triple Olympiër, en 

diverse andere overwinningen met 
als persoonlijk hoogtepunt de titel 

‘Beste speelster van de wereld 2014’, 
is Ellen Hoog een vrouw vol ambitie, 

een doorzetter en een uitdagende 
tegenstander op het veld. 

E L L E N  H O O G

B R O N V E R M E L D I N G :
H T T P S : / / H O C K E Y. N L / H E L D / E L L E N - H O O G /

H T T P : / / W W W. E L L E N H O O G . C O M / O V E R /
E V E N T  # G I R L B O S S  E L L E N  H O O G  @  B I B L I O T H E E K  H O O G S T R A A T 
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Het is de zoveelste zonnige herfstwinterdag. 
Mensen lopen voorbij met halfopen jas-

sen, een zonnebril voor het gezicht en een ou-
tfit bestaande uit een chic shirtje, een spijker-
broek en een paar stappers. Het is een zondag 
waar iedereen rond lunchtijd even een luchtje 
gaat scheppen. Waar het normaal wel redelijk 
makkelijk is om tijdens de lunchtijd op maan-
dag te kijken welke voorbijgangers misschien 
een titel voor of achter hun naam hebben. Als 
ik dan wil checken of een titel klopt, dan moet 
ik eerst al met de juiste aanspreekvorm begin-
nen. Zondag is zo’n dag dat dit spelletje van ti-
tels gokken het moeilijkste is. 

Op een maandag in de rechtbank herken 
je zo de advocaat. Een ‘mr.’ – of moet ik 

zeggen ‘meester’ – in de rechten met een bes-
chermde beroepsnaam. Maar de aanspreekti-
tel voor een meester in de rechten is ook weer 
niet direct duidelijk of alom bekend. Vraag tien 
mensen om je heen naar de aanspreektitel 
voor een advocaat en negen weten het niet, de 
tiende twijfelt. Wat moet je dan?

Dit is nog maar een voorbeeld van het 
topje van de reuze ijsberg aan titels. Als 

twintiger die nog bezig is met het behalen van 
haar titel ‘BSc. Informatica’. Generaties boven 
mij hebben een groot variété aan titulatuur. 
Haal je een WO-bachelor dan heb je een ‘Ba-
chelor of Arts’ of ‘Bachelor of Science’ op zak. 
Een duidelijke aanduiding van “Hé! Die heeft 
de basis van de uni, universiteit, afgerond.”. Zo 
wordt dat genoemd in de volksmond, ‘de uni’. 

Als ik uitleg welke studie ik eindelijk aan 
het afronden ben, vragen ze ook aan 

welke universiteit ik studeer en of dat miss-
chien die Technische Universiteit Delft is. Het 
kost me tien Engelstalige zinnen om uit te le-
ggen dat dit niet het geval is en dat ik studeer 
aan de Rotterdam University of Applied Scien-
ces. ‘Applied Sciences’… Ja, Nederland met te 
veel subcategorieën in studiegradaties en de 
bijbehorende titulatuur, dat leg ik dan maar 

LinkedIn-titulatuur

niet meer uit. Ik laat het voor wat het is. 

Welke titel ik straks trots mag schrijven 
op mijn Curriculum Vitae en mijn ge-

digitaliseerde versie, genaamd het LinkedIn 
profiel? ‘B.Sc’ komt er dan voor mijn naam te 
staan. Een Bachelor of Science in Informatica 
titel die ervoor zorgt dat ik dan sinds dat mo-
ment, aangeschreven dien te worden met ‘Me-
vrouw’.

Nou nou, geen haan die daarnaar kraait. 
Op LinkedIn wordt je als vrouw in de 

techniek ‘even gauw’ gebombardeerd met baa-
naanbiedingen, stageplaatsen of dat je miss-
chien even een beetje van je kennis wilt delen 
over een kop koffie. Echt? Ik scroll door de was-
lijst aan berichten en heb al drie weken lang 
niemand meer geantwoord. Moet ik ook elke 
keer hetzelfde verhaal houden met dat ik op dit 
moment gewoon helemaal geen behoefte heb 
aan een andere baan naast mijn studie en dat 
ik vooral eerst mijn studie af wil maken voor-
dat ik ook maar enigszins geïnteresseerd ben. 
Spontane projecten genoeg zoals het schrijven 
van dit magazine. 

Een goed idee zou ik het wel vinden 
als iedereen die LinkedIn-titulatuur 

doorheeft, en dan bedoel ik natuurlijk met 
name mijn spammers, “Hoe het eigenlijk 
heurt”. Het spelletje titels raden is zo makke-
lijk nog niet, maar is ook iets wat tegenwoor-
dig door de vingers gezien wordt. Mensen die 
ouder zijn dan ik spreek ik altijd aan met ‘u’ – 
tenzij we, inschattend, nog geen vijf jaar vers-
chillen. Maar die nette aanspreekvorm moet ik 
negen van de tien keer afleren. En dan nog ver-
beteren mensen me weleens drie keer omdat 
het er zo ingebakken zit. Anders voelen men-
sen zich te oud terwijl ik het gebruik met de 
bedoeling een signaal af te geven van respect 
en waardering. 

De titulatuur waarmee je aanschrijft is 
echter nog van de oude stempel. Dat 

vernieuwd niet zo gauw en is nog best ou-

Sophie van den Akker is een studente Informatica aan de Hogeschool Rotterdam. In haar 
vrije tijd houdt zij een blog bij genaamd 'Sophie's Blog | The blog of my interests' waarop 
ze alles wat haar inspireert graag deelt. Ook een persoonlijk stukje in de serie 'Life of an 
IT Student' komt maandelijks naar voren waarin hobbels, uitdagingen en overwinningen 
beschreven worden. Voor de portfolio opdracht van de minor Crossmediale Journalis-
tiek heeft ze dit tijdschrift samengesteld met haar geschreven werken. Het journalistieke 
genre 'column' is niet een stijl waarin ze regelmatig probeert te schrijven en over sommige 
onderwerpen onthoudt ze zich liever van een mening. De verbinding met techniek vind ze 
wel belangrijk, of het soms ver weg is of soms dichtbij, iedereen heeft er mee te maken. Het  
onderwerp van dit column is daarom ook 'LinkedIn-titulatuur'.

derwets. Tenzij je altijd ‘jij’ en ‘je’ accepteert 
in alle recruitersmailtjes. Een mail naar een 
advocaat zou volgens de juiste aanschrijfvorm 
moeten beginnen met “Weledelgestrenge 
heer”. Maar wie bedenkt dat nu, als er alleen 
maar als aanwijzing ‘mr.’ voor je naam staat op 
LinkedIn. Hebben deze onderwezen titels nog 
meer waarde of functies behalve dat ze ver-
meld staan op je diploma en het neerplompen 
op al je soorten Curriculum Vitae’s en naams-
vermeldingen?

Weinigen in het buitenland die dat 
Hollandse stelsel begrijpen, hoe hoog 

je onderwezen graad nou daadwerkelijk is. Bij 
elke sollicitatie zal je jezelf echt keer op keer 
op niveau moeten bewijzen. En het heeft ook 
geen functie voor je paspoort want dat zou 
het aantal toegestane karakters al gauw overs-
chrijden. Dus wat moeten we er functioneel 
mee? De adellijke titels worden in Nederland 
niet meer toegekend maar hier zijn genoeg 
onderwezen titels voor in de plaats gekomen. 
Hoe moeilijker je titel te behalen is, hoe hoger 
je salaris zal zijn. En de weg er naartoe is ook 
niet makkelijk. Meer mensen behalen meer en 
meer titels en de namen die op LinkedIn ko-
men worden alleen maar ingewikkelder.

Moet de etiquette weer aangeleerd wor-
den in het onderwijs? Willen we die 

titels niet als nietsnut op een blaadje laten 
staan. De aanschrijfvorm onthouden weinigen 
nog en de aanspreekvorm wordt al gauw ge-
degradeerd tot gewoon ‘jij’ en ‘je’. Maar het is 
ergens ook wel makkelijk. Ik zit al een tijdje op 
een bankje in het park voor me uit starend en 
m’n telefoon geopend op de LinkedIn berich-
ten. Een bericht dat begint met ‘Hi Sander, …’. 
Auch, zo makkelijk een ‘copy-paste’ methode 
toepassen op je recruiter berichten. Als je met 
je spammende LinkedIn berichtje door mij 
straks serieus genomen wilt worden; spreek 
me dan tenminste aan met de juiste naam en 
titulatuur. Daar dient die graad nog wel voor.

SOPHIE VAN DEN AKKER - SOPHIE'S BLOG

C O L U M N
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In mijn view

Via sociale media kwam ik op dit boek 
terecht en ik had er redelijk hoge 
verwachtingen van. Een verzameling 
van 23 Nederlandse girlbosses door 

wie ik misschien via dit boek wel geinspireerd 
wordt. Enthousiast schafte ik dit boek aan en 
begon ik met lezen. Het gaat in eerste instan-
tie over hoe dit boek tot stand gekomen is. Als 
je een ondernemer bent dan hoor je weleens 
verhalen van anderen over hoe zij onderne-
men en welke tips & tricks zij toepassen. Dit 
was de inspiratie voor Emilie en Martje, die 
elkaar bij toeval tegenkwamen, om een boek 
te gaan schrijven en al deze verhalen te gaan 
verzamelen. 

De verhalen komen meestal van mensen 
die een plek huren of gehuurd hebben 

bij #WORKMODE – het bedrijf van Emilie So-
bels. Ook komen de verhalen van de persoon-
lijke kennissenkring van Martje en Emilie. Het 
is in het begin al vrij gauw duidelijk dat vooral 
Martje de interviews afneemt en de verhalen 
verzamelt. Het boek leest best wel afwisse-
lend omdat buiten de diverse onderwerpen, de 
schrijftstijl van de twee schrijftsters ook divers 
is en ze elkaar vaak afwisselen.

Het is bijna geschreven als een doorlo-
pend verhaal met veel feiten en namen. 

Als er echt één verteller was en dit personage 
al die andere verhalen aan de lezer zou verte-
llen, dan was het boek iets duidelijker opgezet 
qua verhaallijn. Als je door het boek bladert li-
jkt het of het is opgedeeld in diverse onderwer-
pen en het allemaal een lengte heeft van 2-3 
pagina’s per onderwerp. Het deed mij al gauw 
denken aan een verzameling van columns. Een 
boekje zoals Linda de Mol, Daphne Dekkers en 
Mies Bouwman hebben uitgegeven. 

De chronologische indeling van de on-
derwerpen die in korte stukken gehakt 

zijn, vind ik wel prettig. Maar omdat het geen 

Babe, you got this.

columns zijn maar het een boek bestaande uit 
één verhaal van de onderwerpen achter elkaar 
en daarna 23 profielbeschrijvingen, las het nog 
best wel moeilijk. Je kan makkelijk een hoofds-
tukje lezen en het boek weer wegleggen, wat 
inspiratie heb je dan waarschijnlijk al opge-
daan. Als je het boek later weer oppakt en ver-
der leest, dan weet je niet meer zo goed welke 
feiten er ook alweer verteld zijn bij het vorige 
onderwerp. Welke namen werden er toen ge-
noemd? Wat is de kern van het onderwerp? 

Als hulpmiddel bij het boek en bij het 
opzetten van je eigen bedrijf en om je 

ideeën uiteen te zetten, is er ook het bijbeho-
rende ‘Babe, you got this. Werkboek’.  Hier gaat 
echter de recensie niet over en ik ben van me-
ning dat je het boek ook goed zou moeten kun-
nen lezen zonder de hulp van het werkboek. 

Spelling & Grammatica

Tijdens het lezen stuitte ik op een paar 
kleine grammaticale fouten en een 
paar spelfouten. Dit stoorde mij echter 
niet in het lezen en door de opzet van 

dit boek zijn de teksten ook best overzichteli-
jk om op eventuele fouten te controleren. Het 
boek leest dus wel gemakkelijk door en is ook 
met een vlotte toon geschreven. 

Mijn beoordeling

De onderwerpen van het boek zijn wel 
leuk uitgekozen ook al zitten er een 
paar clichés tussen zoals ‘Tijd inves-
teren in je privéleven’ en ‘Hard work 

pays off ’. Verrassende titels van de hoofdstuk-
jes die ik wel vernieuwend vind, zijn: ‘Je bent 
Obama niet’ en ‘Wees kritisch op kritiek’ om-
dat elke ondernemer wel een keer met tegens-
lagen te maken krijgt of een goed portie kritiek 
en je daar wel mee moet leren omgaan. Soms 

“Steeds meer vrouwen zijn op jonge leeftijd al heel succesvol. Ze hebben een eigen bedrijf, 
een droombaan, een geweldige partner en een druk sociaal leven. En al die successen 
worden continue gedeeld via Facebook en Instagram. Je vraagt je vaak genoeg af: wanneer 
ga ik al die successen bereiken? Die dijk van een carrière én een fantastisch privéleven? Het 
schiet maar niet op.”

"Hoe wisten zij waar hun kracht lag en hoe hebben zij hun doelen bereikt? Welke misstappen 
maakten ze en hoe blijven ze trouw aan zichzelf en hun idealen? Hoe verkoop je jezelf of 
jouw ideeën aan anderen? Hoe bouw je een ultiem netwerk op? En bovenal: hoe combineer 
je al je ambities met je sociale leven zonder knettergek te worden?"

240 pagina’s inspiratie voor jouw weg naar succes. Babe, you got this.

SOPHIE VAN DEN AKKER - SOPHIE'S BLOG

R E C E N S I E

Boekfeiten:

Titel: 'Babe, you got this.'
Auteur: Martje Haverkamp & 
Emilie Sobels
Genre: Lifestyle
ISBN: 9789000355617
NUR: 450 - Lifestyle Algemeen
Uitgever: Unieboek | Het Spectrum
Jaar 1e editie: 2017
Jaar gelezen editie: 2017
Gelezen taal: Nederlands
Pagina's: 240
Beoordeling: 3 / 5 sterren

lijkt alles zo simpel maar als iedereen altijd 
aan alles denkt dan houd je geen ruimte over 
voor creativiteit dus er zijn elementen in dit 
boek die voor mij zeer waardevol zijn. Ik ben 
blij dat ik het aangeschaft heb. De schrijfsti-
jl en opzet is niet mijn favoriet omdat ik het 
gevoel heb dat ik eerst het hele boek uit mijn 
hoofd moet kennen wil ik later iets makkelijk 
kunnen opzoeken en anders moet ik heen en 
weer bladeren. Er zit namelijk geen register 
in, dat vind ik wel een gemis, geen enkele 
appendix. Ook geen overzicht welke persoon 
op welke pagina voorkomt.

Kortom ook al is de schrijfstijl en opzet van 
dit boek niet mijn favoriet, het leest wel 

vlot en er staan bruikbare tips en inzichten in 
van deze 23 girlbosses!
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Goedenavond dames en heren het is een 
zonnige donderdag in Breda en zometeen 
barst de titanenstrijd los tussen de Kookabur-
ras en de Oranje leeuwen! Dé wedstrijd van dit 
toernooi!

Nederland vs Australië tijdens de laatste 
Champions Trophy! Mocht Nederland winnen 
dan gaan zij door naar de volgende ronde. 

We maken nog kans op het winnen van dit 
toernooi. Beide teams hebben eerder al pun-
ten verloren.

Een wedstrijd op dit niveau is opgedeeld in 
kwarten en duurt maar 60 minuten. 

De opstelling is als volgt en we gaan zo van 
start!

Startopstelling Oranje: Jeroen Hertzberger, 
Seve van Ass, Valentin Verga, Glenn Schuur-
man, Sander Baart, Robbert Kemperman, Mir-
co Pruyser, Joep de Mol, Thierry Brinkman, 
Pirmin Blaak, Floris Wortelboer.

Vliegende wissels: Lars Balk, Thijs van 
Dam, Jonas de Geus, Jorrit Croon, Bob de 
Voogd, Sam van der Ven, Roel Bovendeert.

‘1 We zijn begonnen de afslag is genomen 
en Nederland zet gelijk druk.

‘2 Bijna een kans voor Nederland maar 
Hertzberger levert de bal in aan de Kookabur-
ras. Australië aan de bal, counter met Trent Mi-
tton versus Blaak. Mitton mist.

‘3 De Kookaburras blijven druk houden, 
schot uit een draai gaat naast!

‘6 Verga heeft het balverlies van zojuist weer 
goedgemaakt, pass naar Hertzberger.

‘8 Eerste kans voor Nederland en het is een 
GOAL! Maar wordt afgekeurd, Hertzberger 
nam de bal met de voet aan. 

’11 De volgende met een Australische 
doelpoging is Whetton maar voor blaak is dit 
zwakke schot makkelijk te stoppen. De inzet 
mistte kracht en dan is het appeltje eitje voor 
onze Blaak.

’13 Na een tik op de stick van Brinkman 
krijgt Nederland een strafcorner. Seve van Ass 
pusht goed maar ook de goalie van Australië is 
beregoed! Bal gered van de lijn.

Einde Q1 - Het eerst kwart zit erop zonder 
doelpunten maar wel kansen aan beide kanten

L I V E - B L O G

CHAMPIONS TROPHY BREDA 
28 JUNI 2018

NED - AUS

’17 De openingsfase gaat naar het voordeel 
van Australië, Mitton is weer aan zet maar 
slaat rakelings langs de bal. Blaak blijft waak-
zaam.

’20 Een mooie actie over de achterlijn van 
de Australiër Kleinschmidt, een confronta-
tie tussen Blaak en de Australiër volgt in het 
voordeel van Blaak. De daaropvolgende lange 
corner mislukt.

’22 Australië blijft komen maar maakt de 
aanvallen niet goed af.

’23 Valentin Verga neemt een vrije slag 
en passt de bal naar Pruyser die er zijn 50e 
internationale goal van maakt! Mijlpaal en 
GOAL!!! Het is 1 - 0 voor Nederland!

’25 Weer een snelle kans voor Nederland 
maar de rebound wordt gered door de Austra-
lische keeper.

We naderen het einde van het tweede 
kwart, zou Nederland deze stand kunnen 
behouden voor rust?

’27 De eerste strafcorner voor de Austra-
liërs die dankzij de videoscheidsrechter toe-
gekend wordt. Bovendeert loopt de bal eruit 
en is op weg naar de andere kant van het veld.

'30 De laatste minuut en Harvie met een 
backhandslag in de cirkel maakt de geli-
jkmaker voor Australië. Zo is het toch nog 1 
– 1 en einde van het tweede kwart.
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RUST!’

31’ We zijn weer van start in de tweede helft 
van deze titanenstrijd! Tot nu toe zijn de teams 
erg aan elkaar gewaagd.

’35 Wat een aanval van Australië! Nederland 
krijgt de bal niet weg, Whetton pikt de bal op 
en Govers maakt het af met een zeer knappe 
backhandslag en de bal ketst in de winkelhaak. 
Wat een precisie! Het is 1 – 2 voor Australië.

’41 Het is de beurt aan Van Dam en die laat 
met een mooie serie aan trucjes zien hoe je 
vooraan komt. In de cirkel, schot op doel en 
de Australische keeper mist! Maar…het is een 
schot recht op de paal en de bal kaatst terug 
naar het middenveld. Wat een kans wat een 
kans wat een kans was dat voor de gelijkmaker!

’45 Het derde kwart eindigt zonder verdere 
schoten op doel. 

Einde Q3 - De spanning blijft maar stijgen 
in het stadion. Zullen we dit jaar de finales ha-
len en grootste rivaal verslaan? 

De Kookaburras staan bekend om hun fe-
lheid, snelheid en precisie waar Nederland 
soms wel en soms niet tegen opgewassen is. 
De laatste vijftien minuten van deze wedstrijd 
gaan van start. 

’47 Australië is meteen weer scherp aan 
het spelen en Beale passt naar een vrijstaande 
Kleinschmidt voor een intikker. Shoot, de spits 
krijgt hem op zijn voet!

’49 Verga begaat een lichte overtreding en 
krijgt groen, een korte tijdstraf aan de kant in 
deze belangrijke laatste tien minuten!

’51 Govers die zo’n mooi backhandschot 
had en daarmee scoorde, speelt de bal weer 
vrij maar staat nu in z’n eentje vooraan en z’n 
voorzet komt bij niemand aan.

’53 Een kleine discussie volgt, was het shoot 
of was het niet op de voet? Australië heeft nog 
recht op een videoscheidsrechter en vraagt 
deze voor de tweede keer aan. Het was geen 
shoot van Van Ass. Australië verspeeld voor de 
rest van de wedstrijd haar videoscheidsrech-
tersaanvraag. 

’55 Het vuur ligt bij de spelers aan de sche-
nen, de spanning loopt hoog op. Een strafbal 
voor Australië maar Nederland vraagt nu om 
de videoscheidsrechter. Kans verspeeld of 
niet? Verspeeld want Blaak lag na de sliding 
niet goed stil. Strafbal voor Australië en Govers 
neemt hem.

(PHOTO)

’55 GOAL voor Australië door een strafbal. 
Het is 1 – 3 voor Australië met nog vijf minuten 
op de klok.

’56 Nederland heeft nog een paar laatste 
kansen. Een strafcorner door een voetje maar 
de bal belandt op een uitlopende verdedigende 
Australiër.

’57 Brinkman probeert het ook nog even 
voor Nederland maar hij twijfelt teveel tussen 
een schot op doel of een voorzet. De bal rolt 
over de achterlijn.

’60 De laatste twintig seconden zijn inge-
gaan en Nederland krijgt nog een corner. Win-
nen kunnen ze niet meer maar een goed doel-
saldo is ook niet mis. De bal wordt opgepikt 
door de Australiërs. De scheidsrechter fluit af. 

Einde wedstrijd.



12& SO MAGAZINE

M A R Y - J O  D E  L E E U W
"Stuur een 

berichtje naar 
wie je opkijkt!"

Ze is bekroond met de titel ‘Winnaar Cybersecurity Excellence Award 2018’ 
en behoort tot de #10 Global Cybersecurity Influencers 2018. Ze heeft een 
voorliefde voor alles wat met ICT te maken heeft,  het duurde even voor ze 

eraan durfde toe te geven. Juist daarom is Mary-Jo de Leeuw er trots op dat ze 
een rolmodel kan en mag zijn voor jonge meiden in de IT. Ze is bekroond met 
de titel ‘Winnaar Cybersecurity Excellence Award 2018’ en behoort tot de #10 
Global Cybersecurity Influencers 2018. Ze heeft een voorliefde voor alles wat 
met ICT te maken heeft,  het duurde even voor ze eraan durfde toe te geven. 
Juist daarom is Mary-Jo de Leeuw er trots op dat ze een rolmodel kan en mag 

zijn voor jonge meiden in de IT. 
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koffie zet of nog even gauw draadloos 
een blaadje print, maar ook de huidige 
draagbare spelcomputers. Een paar jaar 
geleden richtte Mary-Jo daarom haar 
tweede bedrijf op, genaamd: ‘Platform 
Internet of Toys’. “Ook speelgoed moet 
goed beveiligd worden” zegt ze als ze haar 
Mario spelcomputertje laat zien.
Het is even stil en we dromen weg bij de 
gedachte ‘de wereld rond’. Landen als 
Zuid-Afrika waar ze kort geleden een paar 
dagen was. Polen, waar ze met een li-
mousine en al als ster werd rondgereden. 
Maar ook de grote continenten Australië 
en Noord-Amerika zijn haar door de 
conferenties niet onbekend. Het netwerk 
dat ze als adviseur en woordvoerder had 
opgebouw, werd door deze congressen 
verder uitgebreid. Maar Mary-Jo staat er 
niet alleen voor. Naast haar vele reizen 
maakt ze ook genoeg tijd vrij voor haar 
familie.
Anno 2018 is voor Mary-Jo echt een top-
jaar. Ze wint de Cybersecurity Excellence 
Award 2018 en wordt tevens benoemd tot 
een van de top tien Global Cybersecurity 
Influencers van 2018. Een erkenning voor 
haar brede inzet en harde werken. De 
oprichting van ‘Women in Cybersecurity 
Foundation’ met twee collega’s is ook door 
hard werken afgelopen jaren ontstaan en 
nu uitgegroeid tot organisatie met meer 
als 1500 vrouwen in tech van over heel de 
wereld. Mary-Jo is een rolmodel gewor-
den voor vrouwen en een inspiratiebron 
voor iedereen uit het vakgebied. 

Terugblik
We nemen een slok van de lauw gewor-
den thee en reality kicks in. Mary-Jo 
beseft dat ze blij is dat ze na de middel-

Op een zonnige middag ontmoe-
ten we Mary-Jo op de campus 
in Utrecht. Een fris op tafel, 
notitieblokken klaar en Mary-

Jo scrollt nog even door haar telefoon. 
Een glimlach verschijnt op haar gezicht 
en ze verteld: “Ik heb altijd mijn Mario 
spelcomputertje bij me, daarmee is mijn 
passie voor IT eigenlijk begonnen.”

De interesse
Van haar ouders kreeg Mary-Jo haar 
eerste draagbare spelcomputer. Een retro 
Gameboy spelcomputer die ze overal mee 
naartoe neemt en waar ze nog regelma-
tig, af en toe, haar Mario spelletje op 
speelt. Door deze gadget ontdekte ze dat 
ze techniek zeer interessant vind. Met 
name de binaire code, al die 0’len en 1’en 
waar je computer uit bestaat. Toch uitte 
ze deze passie niet op de hockeyclub of 
de middelbare school waar ze actief mee-
deed met de meiden. Haar passie voor 
techniek hield ze op de achtergrond.

Mary-Jo’s keerpunt
Toen haar studentenleven begon kon ze 
eindelijk echt haar eigen weg gaan en 
haar passie voor techniek uiten. Ze koos 
voor de studie ‘ICT-communicatiesyste-
men’ en luisterde naar wat haar hart haar 
ingaf. De diverse reacties op deze keuze, 
motiveerde haar om versneld te gaan 
afstuderen. De programmeertaal ‘Pro-
log’ en de voorloper van ‘Basic’ kwamen 
die jaren aan bod en kregen haar volle 
aandacht. Maar toen ze ging werken liep 
haar leven toch opeens weer anders. 
Verschillende functies zoals strategisch 
adviseur en woordvoerder passeerden de 
revue. Hiervoor had ze niet gestudeerd. 
Het werd tijd voor haar eigen weg, weer 
een keerpunt in haar leven: haar eigen 
bedrijf starten!
Hele toffe opdrachten kun je krijgen als 
je je eigen bedrijft runt en er vol voor 
gaat! Dit heeft ze afgelopen jaren bewe-
zen. En door haar brede netwerk en door 
zich te blijven specialiseren, is Mary-Jo 
een echte cybersecurity expert geworden. 
Sinds een aantal jaar deelt ze haar kennis 
ook als adviseur van verschillende cyber-
securityorganisaties en vertegenwoordigt 
zij die bij grote internationale bijeenkom-
sten. 

De wereld rond
Tegenwoordig reist Mary-Jo elk jaar wel 
een keertje de wereld rond. Het bestaat 
niet alleen uit vakantie; veelal bezoekt 
ze conferenties waarbij ze gevraagd 
wordt om als expert haar kennis te delen. 
Cybersecurity is een breed begrip want 
het is op zoveel producten van toepas-
sing. ’s Ochtends als je je telefoon checkt, 

bare school echt naar zichzelf is gaan 
luisteren en haar hart is gaan volgen. 
Het gevoel van haar passie opzocht en 
daardoor voor een ICT-opleiding geko-
zen heeft. Als een van de weinigen heeft 
ze deze studie ook afgemaakt. Waar 
anderen na een gastcollege wegreden 
als nieuwe werknemer met een leaseau-
to, zonder diploma, koos Mary-Jo ervoor 
om het wel af te maken.  Haar kansen 
kwamen iets later maar ze greep ze alle-
maal. “Als je ergens voor gaat, moet je er 
100% voor gaan!”. 

Mary-Jo’s advies
Kansen grijpen is niet altijd zonder 
uitdagingen. De grootste uitdaging voor 
Mary-Jo is ‘tijd’: Waar gaat ze wel of niet 
naar toe en welke keuzes moet ze alle-
maal nog meer maken. “Doe wat je hart 
je ingeeft, stuur een berichtje naar wie 
je opkijkt en wees de regisseur van je 
eigen feestje!” zijn de drie tips van Mary-
Jo. Onlangs ontmoette zij een persoon 
naar wie zij opkijkt. En dit rolmodel 
voor haar, een professor op cybersecuri-
tygebied, liet zien hoe het in de acade-
mische wereld werkt. Maar ook anders-
om gaat Mary-Jo eens per week met een 
kop koffie, graag in gesprek met iemand 
die een vraag stuurt. Dit kan zijn op het 
gebied van motivatie, cybersecurity of 
andere ICT-vragen zoals certificaten.
Al deze uitdagingen en ervaringen ma-
ken wie Mary-Jo vandaag de dag is. Een 
gezellige, toegankelijke en ambitieuze 
cybersecurity expert die je dus gerust 
een berichtje mag sturen. 



14& SO MAGAZINE

"We testen  
veel met 

chocoladepasta, 
dat is heel 
geschikt!"

Van kinds af aan is Nina al bekend 
met de wereld van Technologie. Vol 
trots vertelt ze over haar vader en 
broer die ook een duidelijke band 

hebben met deze wereld. Vader Frits heeft 
Biologie gestudeerd en is Natuurkunde docent 
geweest. Haar broer Floris was een technolo-
gie fan. En ook zij bleef niet achter. Een mooie 
lach verschijnt als zij het heeft over de passie 
die zij samen met haar broer en vader kan 
delen. ‘’Ik zal altijd blijven samenwerken met 
mijn vader en mijn broer.’’ Door de overheer-
sende passie waarmee ze het verhaal vertelt, 
weet ik het zeker: voor mij zit zeker een vast-
beraden dame, die zeker weet wat ze wil. 

Keuzes maken 
‘’Natuurkunde was echt mijn beste vriend op 
school.’’ Ze hoefde niet lang na te denken toen 
ze, op de HAVO een profiel mocht kiezen. De 
keuze viel meteen op Natuur & Gezondheid. 
‘’Ik wilde eigenlijk de techniek kant op en 
daar werkte ik naartoe, maar techniek was 
niet sexy.’’ De zorgsector was een meer voor 
de hand liggende keuze voor de meisjes. Dit 
zorgde er toch voor dat ze een andere kant 
opging. Ze wist van zichzelf al dat ze ook ge-
enthousiasmeerd raakte van managent, en het 
vak management & organisatie ging haar ook 
goed af. Een combinatie van al deze factoren 
zorgde ervoor dat haar keuze uiteindelijk toch 

viel op de studie Management in de zorg. 

Must have 
Starend naar haar iPhone die voor haar 
neus ligt, schiet ze meteen in de lach als ik 
haar vraag naar haar favoriete gadget. ‘’Ik 
doe echt alles met mijn telefoon. Alles wat 
ik nodig heb staat hierop.’’ Haar dag begint 
al tijdens de vroege ochtendspits om 06.30. 
Tijdens haar treinreis vanuit Amsterdam 
naar Eindhoven gaat ze meteen aan het 
werk. Hoppa, meteen een paar mailtjes 
wegwerken.  
ByFlow/3d foodprinter
Nina kwam al voor haar studentijd in aanra-
king met een 3D foodprinter. De 3D printer 
bestaat al sinds de jaren ‘80 en net zoals de 
computer was het groot en zwaar en wordt 
het door de jaren heen kleiner en lichter. 
Nina’s vader schafte er in 2009 een aan en 
sindsdien groeide Nina’s interesse.

In 2011 vond al het eerste experiment met de 
3D foodprinter plaats aan de universiteit van 
Cornwall. De TNO (Nederlandse organisatie 
voor Toegepast Natuurwetenschappelijk On-
derzoek) nam het in 2013 serieus en schreef 
een stageopdracht uit voor 3D foodprinting. 
Deze uitdaging ging haar broer Floris aan. 
Hij ontwikkelde de eerste echte 3D choco-
printer. Wat thuis was begonnen als een 
kleine hobby met een leuk apparaat, groeide 
uit tot een nieuwe innovatie. In 2015 kwam 
het uitgelopen hobby project van vader Frits 
en broer Floris nog meer van de grond toen 
Nina hen ging helpen. Zij zegde haar baan 
als recruiter in zorg op en startte het familie-
bedrijf byFlow.

Het gebruik maken van een 3D printer is niet 
moeilijk. Het gebruiken van de 3D foodprin-

ter al helemaal niet. De printer wordt ook 
niet vies van het voedsel dus je hoeft het niet 
zoals andere keukenapparaten heel vaak 
schoon te maken. 
In het eerst jaar van de onderneming pro-
beerden ze ook diverse substanties uit om 
mee te printen. Als een substantie te waterig 
is, dan kan je er geen vorm mee maken. 
Dat zakt als een overspoeld zandkasteel 
in elkaar. Ze testten veel met Nutella want 
chocolade, wat dus op een gegeven moment 
uithardt, werkt perfect. Ook andere smaken 
en substanties, zolang het maar een beetje 
een pasta is, kunnen door de 3D foodprinter 
gebruikt worden om mooie voedselcreaties 
mee te maken. De 3D foodprinting structuur 
voor koekjes wordt nu getest.

Keerpunt
‘’In de zorg had ik het gevoel dat ik tegen 
een plafond aanliep.’’ Ik hoor meteen een 
ambitieuze vrouw die veel meer wil en kan. 
Ze wilde van die plafond af en vooral meer 
groeien. Niet te vergeten, dat haar familiele-
den ook zeer betrokken zijn in de IT-wereld 
en dat miste ze. Tijdens haar vakantie op Bali 
kreeg ze een verlossend telefoontje. ‘’Mijn 
broer en vader kwamen met het nieuws dat 
ze een zelf ontwikkelde printer op de markt 
wilde zetten. Of ik daar ook een aandeel in 
wilde hebben.’’ En, dat wilde ze. Het was een 
enorme uitdaging: een niet-bestaande markt 
openen. Maar dit zou ervoor zorgen dat die 
plafond zou verdwijnen. En, een business 
beginnen met haar dierbaren, dat zag ze 
zeker wel zitten. 

Slot
Het hebben van een familiebedrijf betekent 
ook dat je dus veel met je familie samen-
werkt. Maar de byFlow crew werkt niet 
alleen met elkaar samen, om een goede 3D 
foodprinter te ontwikkelen en het ook leuk 
te maken voor de consument of de horeca, 
komt er veel meer bij kijken. Samenwer-
ken met de leveranciers van de technische 
onderdelen, samenwerken met chefs om een 
lekker recept neer te kunnen zetten, samen-
werken met technici en designers om het 
beste en meest gebruiksvriendelijke product 
te kunnen realiseren. 
Nina legt veel uit over de structuur bij het 
bedrijf en het product, maar wat ons vooral 
opvalt is dat bij byFlow design ontzettend be-
langrijk is in de breedste zin van het woord. 
Het design van de 3D foodprinter; hoe ziet 
het eruit? Leuke kleur? Lichtgewicht? Het 
design hefet dus ook effect op de gebruik-
servaring en de software bestaat ook uit een 
bepaalde architectuur. Anno 2019 is het mo-
gelijk om je eigen voedselvormen te desig-
nen. Er zijn online al 80 designs beschikbaar 
voor de foodprinter, maar straks kan je dus 
helemaal losgaan!  

Verzin je eigen design en wie weet 
verzin jij ook wel je eigen smaaksen-
satie!

N I N A  H O F F



15& SO MAGAZINE

Ze is een ware 'Tech 
Entrepreneur'. Met haar 

product verandert ze 
de foodinstustrie. Nina 
ontwikkelde samen met 
haar vader en broer de 
3D-foodprinter. In het 

technische hart van Eindhoven 
startten ze hun bedrijf byFlow.

N I N A  H O F F
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DE NATIONALE SPOORWEGEN
SECURITY OPERATIONS CENTER

A C H T E R  D E 
S C H E R M E N  B I J 

Er staat vandaag iets unieks op het 
programma. Geenszins mogen 
we natuurlijk te laat komen en 
we zijn ons ervan bewust dat 

vanaf het moment dat we de Rotterdam 
Centraal binnenlopen, tot en met het 
moment dat we het hoofdkantoor van 
de Nederlandse Spoorwegen bereiken, 
op camera staan! Camera’s in en om de 
stationshal, op de perrons en in de sprin-
ters. We stappen in de intercity, even 
camera-vrij. En op deze zonnige vroege 
morgen rijden we met de trein door een 
in zonsopgang en mistbanken omhuld 
weidelandschap. Na ruim een half uur 
incognito te zijn geweest, stappen we uit 
op Utrecht Centraal en worden we weer 
opgepikt door de camera’s. 

Eerste kennismaking
We vervolgden onze weg naar het hoofd-
kwartier van de Nederlandse Spoorwe-
gen. De treinreis was zonder vertraging 
maar de looproute volgens Google Maps 
was warempel incorrect. Om bij het 
gebouw naast het station te komen, moet 
je eerst een blokje omlopen. We meld-
den ons bij de receptie en kwamen gelijk 
al in aanraking met een stukje IT bij de 
NS. Een gastenpasje per persoon om via 
poortjes in te checken en verder toege-
laten te worden tot het gebouw. Deze 
poortjes vonden we wel fancy’er dan de 
stationspoortjes, maar afijn. 

We werden opgehaald door de bekendste 
woordvoerder van de NS en liepen naar 
afdeling van het Security Operations Cen-
ter, verdergenoemd SOC. Daar ontmoet-
ten we Anjana, de persoon die wij later 
deze ochtend gingen interviewen. Maar 
eerst was het tijd voor een rondleiding. 
Het SOC is het onbekende bruisende hart 
van de NS. Het staat nooit stil, het stopt 
nooit, het neemt niet eens een pauze. Het 
hele jaar door, elke dag, 24/7 waakt dit 
centrum over de stations, treinen en de 

collega’s. Het staat in directe verbinding 
met diverse diensten om wanneer het 
nodig is toe te snellen, hulp te verlenen 
en problemen op te lossen. Deze pro-
blemen kunnen zeer uiteenlopend zijn. 
Van reizigers met een ongeldig kaartje 
tot niet-werkende poortjes. Wat hen 
hierbij dus helpt is de software.
Techniek in het hoofdkwartier
Check-in, check-uit is niet onbekend 
voor de treinreiziger en ook binnen het 
NS hoofdkwartier wordt hier veelvul-
dig gebruik van gemaakt. Wij waren 
bij de ingang al ingecheckt maar dat is 
niet voldoende als je werkt binnen de 
gesloten IT-omgeving van de NS. Ook 
dan moet je weer inchecken en als je 
weggaat weer uitchecken. Die gesloten 

IT-omgeving is nodig voor de veiligheid, 
de privacy en om natuurlijk te kunnen 
testen. Daarover gaat Anjana ons meer 
vertellen dus moeten we uitchecken van 
de afdeling en neemt ze ons mee naar 
een gezellige koffiecorner op de ener-
hoogste verdieping. Uitzicht hebben we 
niet maar overstappen van de ene lift 
naar de andere om verder te komen wel. 

Leven van een software tester
Een functie die heel veel met techniek 
te maken heeft binnen de NS is software 
tester. Anjana is sinds een paar jaar soft-
ware tester en behoort tot de vaste kern 
van de NS. Als tester heeft ze te maken 
met het testen van de producten van het 
bedrijf en ook heeft ze te maken met het 
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"Momenteel 
testen we de 
bankpas als 
alternatief 
voor de OV-
Chipkaart."

beveiligingscentrum. Anjana had van 
jongs af aan al wel interesse in techniek 
maar was er tot haar studie nog niet heel 
erg mee bezig. Ze koos ervoor om aan 
de Haagse Hogeschool de nieuwe studie 
‘Human Technology’ te gaan proberen 
en ze voltooide deze opleiding succesvol 
in 2010. “De interactie tussen mens & 
techniek vond ik interessant”. Wat ze 
wilde worden wist ze nog niet precies 
maar door een consultancy bureau in 
de IT hoorde ze van het beroep ‘software 
tester’ en dit trok haar aandacht. 
Anjana’s werkzaamheden zijn heel 
divers op een dag. Dit komt doordat 
als er zich een probleem voordoet met 
de software; dit zo snel mogelijk wordt 
opgelost door de developers en wordt 
getest door de software testers. Daarna 
wordt de software geupdate en doet zich 
het probleem als het goed is niet meer 
voor. Doordat de oplossing goed getest 
wordt voor de update plaatsvind, kan je 
er zeker van zijn dat het probleem wordt 
opgelost. Anjana vind het leuk dat ze 
met haar functie als brede software tes-
ter, in een divers team werkt. Zo werkt 
ze samen met het SOC team voor als er 
zich problemen voordoen of om de soft-
ware voor camerabeelden te testen. En 
werkt ze samen met testers die gespe-
cialiseerd zijn in de NS producten zoals 
de chek-in paaltjes, de NS website en de 
NS applicatie. In totaal werken er bij de 
NS wel 1200 IT’ers waarvan 180 testers in 
allerlei teams.

Proces in design & techniek
Techniek gaat altijd gepaard met de-
sign. Heeft de app een leuke uitstra-
ling? Werkt die touchbutton zoals je 
verwacht? Is het logisch? De producten 
van de NS bestaan al een tijdje dus qua 
design verandert er niet veel. “Toch is 
het wel iets waar je als software tester 
rekening mee houdt.” vindt Arjana. Aan 
het uitbrengen van een product, of een 
re-design zoals de NS-applicatie laatst 
had, gaat een heel proces vooraf. Een 
idee wordt bedacht, het design wordt 
gemaakt, het product wordt (her)ont-
wikkeld en het wordt getest voordat het 
uitgebracht wordt. “Als tester wordt je al 
vroeg in het proces betrokken zodat je 
weet wat de bedoeling van het product is 
en dat goed kan testen.” Legt Arjana ons 
uit. Een voorbeeld dat ze hierbij geeft 
is dat ze nu test om straks gebruik te 
kunnen maken van je bankpas als ver-
vanging van de OV-chipkaart. Dit proces 
is al een jaar gaande maar bereikt al wel 
de laatste fases.

Testen
De NS heeft veel producten: websites, 
applicaties voor iOS en Android, check-
in poortjes, kaartautomaten enzovoorts. 
“Elk product heeft zijn eigen proces 
en serie aan tests” legt Arjana uit. Wat 
zij hieraan zo leuk vind is “dat je nooit 
exact hetzelfde uitvoert en fouten 
probeert te vinden, de grenzen van de 
applicatie opzoekt.” Dat maakt haar ta-
ken voor een dag dus zo divers. Zoals je 
misschien is opgevallen zijn de meeste 
producten van de NS voor de gebruiker 
geïntegreerd. Dit betekent dat als jij 
inlogt op de website en later inlogt in de 
applicatie op je telefoon, dat je dan de-
zelfde data ziet. Jouw account met jouw 
reisgeschiedenis is op beide platformen 
exact hetzelfde. Voor testers is dit een 
uitdaging vindt Arjana. “Grenzen opzoe-
ken is nodig voor testen en de privacy-
wet moet je daarin meenemen.”. 

Advies met een laatste slok thee
Een gezicht van verbazing over deze uit-
leg valt bij m’n collega af te lezen. Dat er 
ook zoveel software komt kijken bij alle 
producten van de NS buiten de treinen 
zelf, wist ze niet. We nemen een laatste 
slok thee en stellen nog een paar vra-
gen. Als we vragen wat Arjana het leukst 
vindt, zegt ze dat de nieuwste projecten 
het meest uitdagend zijn. Zoals dat pro-
ject met de bankpas. Nieuwe technolo-
gie, mogelijkheden, uitdaging en testen. 
Ze geeft ons ook mee: “Je hoeft niet in 
code om in de IT te werken. Als je het 
wilt moet je het gewoon doen! De wereld 
is niet zo hard als de meesten denken. 
Het is een prettige omgeving waarin de 
mensen vooral duidelijk zijn.”
De thee is op dus het is tijd om weer 
naar het centraal station te gaan. Op de 
terugweg door het hoofdkwartier heb-
ben we wel één lift direct naar benen. 
Een trap af naar de begane grond en 
we staan weer voor de poortjes, tijd om 
uit te checken. Als gast moet je echter 
je pasje inleveren via een gleuf in het 
poortje. Een mooie blauw-witte afbeel-
ding staat erboven met hoe het moet. 
Er zit aan ons kaartje ook een cliphan-
ger om het vast te maken aan je jasje. 
Dit staat echter niet aangegeven in de 
afbeelding en een collega stopt de kaart 
op ze kop, cliphanger naar beneden, in 
de gleuf. Het zit vast, poortje gaat niet 
open. Een beveiliger lost het op en wij 
denken er valt nog genoeg te testen in 
de IT wereld, dus zet ‘m op toekomstige 
testers! 
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INSTAGRAM FEED 6 KEY FACTOR

A N A LY S E

Anno 2018 is er met de ingang 
van de AVG-wetgeving veel 
veranderd voor moederbedrijf 
Facebook en alle bijbehorende 

Facebookproducten. Dit is te vinden in 
het Instagram gegevensbeleid. Ook is de 
afgelopen twee jaar Instagram’s eigen 
algoritme aangepast. Algoritme? Heb je 
misschien weleens van gehoord maar wat 
het is… Een algoritme is een set regels 
die op een bepaalde manier gerangschikt 
zijn waardoor ze – samen genoemd een 
algoritme – een probleem oplossen. En 
de derden-tools dan? Ja, ook die applica-
ties die je kan gebruiken om je volgers en 
betrokken personen te ontdekken, zijn 
door moederbedrijf Facebook aangepakt.

Instagram en haar 
geschiedenis

Een klein stukje geschiedenis van 
dit jonge platform. Instagram is 
een van de grote socialmediaplat-
formen dat dit decennium haar 

opwachting maakte. Op 6 oktober 2010 werd 
het platform gelanceerd dat toen alleen nog 
maar beschikbaar Apple’s iOS apparaten. 
Zo’n anderhalf jaar later werd het platform 
overgekocht door Facebook en werd de 
markt uitgebreid Androidapparaten en de 
Windows Phone. Nog geen jaar later kon je 
behalve foto’s ook video’s plaatsen. Maakte jij 
er toen al gebruik van, als (toekomstig) mar-
keteer? Voor marketeers werd het wat later 
pas interessant met de opkomst van het bed-
rijfsprofiel. Je krijgt pas een redelijk inzicht 
in de statistieken als je 50 volgers hebt.

Maar die statistieken en het 
algoritme van je tijdlijn, wat 
hebben die met je volgers of 
volgend te maken?

Instagramfeed

Het begon voor twee jaar geleden 
met het openbaar maken van het 
algoritme van Instagram. Er zijn 
namelijk zes belangrijke sleute-

lwaarden die Instagram meeneemt in haar 
algoritme. Drie ervan bepalen vooral wat je 
ziet en wanneer je dat moet zien. Kortweg 
bepaalt Instagram wat een prioriteit is voor 
je sinds de tijdlijn niet meer chronologisch 
weergeven wordt. De drie andere sleutel-
waarden bepalen wat je te zien krijgt als je na 
een tijdje weer terugkomt op Instagram.
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"Na je werk even  
Instagram 
checken?  

Dubbel goede 
reden toch!"

De eerste drie 
sleutelwaarden

• Interesse 
Hiermee probeert Instagram te 
voorspellen om welke posts jij het 
meest zal geven. Een rangorde 
wordt bepaald op basis van je ge-
drag op Instagram uit het verleden.

• Recentheid 
Hiermee wordt bepaald wat be-
langrijker is. Een recenter bericht 
wordt eerder meegenomen in de 
berekening dan een bericht dat al 
weken oud is.

• Relatie 
Hiermee wordt bepaald of een 
persoon voor jou belangrijk is en 
of diens berichten voor jou dus ook 
belangrijk zijn. Volg jij een persoon, 
dan is dit een blijk van interesse in 
diens posts. Hoe dichter je bij die 
persoon staat met bijvoorbeeld ge-
meenschappelijke vrienden, of hoe 
meer contact je hebt gehad binnen 
deze cirkel, hoe hoger op de rangli-
jst de post komt.

De laatste drie 
sleutelwaarden

• Frequentie 
Instagram probeert de beste tijdlijn 
voor je te laden keer op keer dat je 
de app opent. Hoe vaak je die app 
op een dag opent, speelt een rol in 
de bepaling van Instagram met hoe 
belangrijk een bericht voor je is. 
Als je het heel vaak opent, heb je 
niet zulke hoge prioriteiten en zie 
je bijna alles in een korte tijd. Ja, 
dan kom je dat groene vinkje tegen 
middenin je feed.

• Volgen 
Hoe meer mensen je volgt, hoe 
meer er valt te kiezen voor Ins-
tagram. Hoe minder je van een 
enkel persoon alles ziet. Heb je dan 
weleens Instagram posts gemist? Is 
je dat weleens opgevallen? De kans 
is klein zolang dit algoritme al actief 
is, maar een kans blijft een kans.

• Gebruik 
Tegenwoordig kunnen we in de 
Facebook app al zien hoe lang we de 
app gebruiken, dit soort statistieken 
kon je al veel langer met je eigen 
telefoon berekenen. Maar afijn, 
ondanks dat dit nog niet te zien is in 
de Instagram app zelf, nemen ze het 
wel mee in de berekening.

Hoe je Instagram uiteindelijk 
gebruikt en of je dat met je 
privéaccount doet of met 
je bedrijfsprofiel, daarover 

zijn al vele tips & tricks geschreven. En 
natuurlijk gaan bovenstaande sleutel-
waarden nog veel verder. Welk apparaat 
je ervoor gebruikt… Of je je Insta-
grambedrijfsprofiel hebt gelinkt aan een 
Facebookpagina waar jij dan weer met 
je persoonlijke account aan gekoppeld 
bent…

Uit bovenstaande sleutel-
waarden kun je opmaken dat 
als je als stagiair een Insta-
gramaccount met diverse 

personen voor een bedrijf beheert, de 
feed dan niet het beste van het beste is. 
Als je collega Instagram opent en gauw 
switcht naar haar privéaccount, dan is 
de nieuwe feed al geladen in haar appli-
catie. Open jij de applicatie, dan krijg je 
weer een nieuwe feed. Is de kans groot 
dat je hierdoor berichten mist? Groter is 
het in elk geval wel want het algoritme 
gaat ervan uit dat je collega dat eerste 
bericht – en alles waar misschien snel 
doorgescrollt is – gezien heeft. Door na 
je werkdag terug te switchten naar je 
privéaccount kan je dit minimaliseren. 
En dan nog even je feed doorscrollen, 
zo kan het bedrijfsprofiel nauwkeuriger 
geanalyseerd worden door het algo-
ritme.

Één account, meerdere gebruikers

De tips
o Gebruik een simpele, maar goed 
beveiligde inlog: bedrijfsemail en een 
wachtwoord dat alle betrokken per-
sonen kunnen onthouden.
o Spreek af wie wanneer Insta-
gram voor zijn/haar rekening neemt: 
bijvoorbeeld iedereen een dag.
o Stel een gebruikershandleiding 
op binnen het bedrijf: zijn er huisstijl 
regels voor de sociale media?
o Vermeld ook in de gebruiker-
shandleiding dat je van het account 
uitlogt / niet meer switcht tot het weer je 
taak is: zo voorkom je dat je feed minder 
betrouwbaar is.
o Kijk niet ’s nachts tenzij het bij 
je doelgroep dan middag of avond is.
o Houd elkaar goed op de hoogte 
van aanpassingen / veranderingen.
o Zorg dat je reacties comform de 
huisstijl / tone of voice zijn.
Mijn ervaring
Al een aantal jaar gebruik Instagram 

en ik heb zowel een privéprofiel als een 
bedrijfsprofiel. De afgelopen twee jaar 
vielen mij diverse veranderingen op 
waaronder dus de grote wijziging van 
de tijdlijn. En afgelopen paar maanden 
sinds de AVG in werking is getreden in 
Europa, zijn er heel veel instellingen 
toegevoegd. De instellingenlijst bestaat 
nu uit zo’n twintig opties met sub-op-
ties. De mooiste verandering vond ik 
wel dat je gemakkelijk van account 
kan switchen. Echter besefte ik toen ik 
als software developer stage liep, dat 
binnen verschillende bedrijven meerd-
ere mensen het bedrijfsprofiel van hun 
bedrijf gebruiken op Instagram. Dan 
beheert niet één persoon het account 
maar misschien wel drie, op allemaal 
verschillende mobiele telefoons. En dit 
maakt uit voor het gebruiksgedrag en de 
specifieke functies. Hierin zit voor elk 
social media platform een uitdaging. Bij 
Pinterest is bijvoorbeeld gebleken dat 
als je overschakelt op een bedrijfspro-
fiel, je niet meer terug kan schakelen. 
Maar dat is weer een ander verhaal. 
Kortom elk voordeel heeft z’n nadeel.
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Het is de zoveelste zonnige herfstwinter-
dag. Mensen lopen voorbij met halfopen jas-
sen, een zonnebril voor het gezicht en een 
outfit bestaande uit een chic shirtje, een spi-
jkerbroek en een paar stappers. Het is een 
zondag waar iedereen rond lunchtijd even een 
luchtje gaat scheppen. Waar het n

ormaal wel redelijk makkelijk is om tijdens 
de lunchtijd op maandag te kijken welke voor-
bijgangers misschien een titel voor of achter 
hun naam hebben. Als ik dan wil checken of 
een titel klopt, dan moet ik eerst al met de juis-
te aanspreekvorm beginnen. Zondag is zo’n 
dag dat dit spelletje van titels gokken het moei-
lijkste is.

Sophie van den Akker – 18 november 2018

Link:
h t t p s : / / s o p h i e v a n d e n a k k e r .

blog/2018/11/18/column-linkedin-titulatuur/

Column | 
LinkedIn-titulatuur

Kinetische kunst is een unieke kunstvorm, omdat bij deze kunsts-
troom beweging centraal staat. Terwijl je naar meeste kunstmusea gaat 
en naar een beeld of schilderij staart, is kinetische kunst een andere 
ervaring omdat het meer interactief is. Dit jaar viert kinetische kunst 
100 jaar en om dat te vieren is er vanaf 22 september 2018 tot en met 
20 januari 2019 in de Kunsthal Rotterdam de tentoonstelling ‘Actie <-> 
Reactie’ te vinden van deze kunststroom.

Natisha Engel | 12 november 2018
Link: 
https://sophievandenakker.blog/2018/11/12/kinetische-kunst-viert-

-100-jaar/

Natisha Engel | Kinetische Kunst viert 100 jaar

Afgelopen zaterdag, 6 oktober 2018, heeft Pechtold zijn aftreden als 
fractievoorzitter van D66 bekendgemaakt. Pechtold had altijd een goed 
imago in de politiek, tot er een tijd geleden allemaal verhalen naar bui-
ten kwamen over zijn privéleven. Tijd voor een kijkje in zijn leven en 
politieke carrière.

Babette Sutter, 17 november 2018

Link: 
https://sophievandenakker.blog/2018/11/17/profiel-alexander-pech-

told/

Babette Sutter | Alexander Pechtold

Musical The Lion King terecht al meer dan twee jaar kippenvelbe-
zorger

De Disneymusical The Lion king: ook wel de koning der musicals, 
zoals gepresenteerd door Stage Entertainment. En terecht, want na de 
première op 30 oktober 2016 in het AFAS Circustheater in Scheveningen 
staat deze musical nog steeds als een huis. Het prachtige en snel wisse-
lende decor, de adembenemende kostuums en de zuivere samenzang 
bezorgen drie uur lang kippenvel bij het publiek.

Jill de Jong | 7 november 2018

Link:
https://sophievandenakker.blog/2018/11/07/recensie-musical-the-

-lion-king-2018/

JIll de Jong | Musical The Lion King

Dit moet je gezien hebben op Glow Eindhoven 2018

Afgelopen week was het weer tijd voor de 13e editie van het lich-
tkunstfestival Glow in Eindhoven. Bezoekers uit heel het land reizen af 
naar deze stad om de verschillende unieke, innovatieve, inspirerende 
maar ook vooral mooie kunstwerken te bekijken gemaakt door zo’n 35 
lichtkunstenaars uit zowel binnen- als buitenland. Zelf heb ik ook een 
bezoek gebracht aan dit evenement en heb ik veel mooie dingen ge-
zien. Maar wat zijn nou de 5 beste, mooiste of juist meest inspirerende 
werken die je echt gezien moet hebben?

Timon Lobeek, 17 november 2018

Link:
https://sophievandenakker.blog/2018/11/17/glow-eindhoven/

Timon Lobeek | Glow Eindhoven

Analyse | Instagram feed
Publicatie Studentmind

Anno 2018 is er met de ingang van de AVG-
-wetgeving veel veranderd voor moederbedrijf 
Facebook en alle bijbehorende Facebookpro-
ducten. Dit is te vinden in het Instagram ge-
gevensbeleid. Ook is de afgelopen twee jaar 
Instagram’s eigen algoritme aangepast. Algo-
ritme? Heb je misschien weleens van gehoord 
maar wat het is… Een algoritme is een set re-
gels die op een bepaalde manier gerangschikt 
zijn waardoor ze – samen genoemd een algo-
ritme – een probleem oplossen. En de derden-
-tools dan? Ja, ook die applicaties die je kan ge-
bruiken om je volgers en betrokken personen 
te ontdekken, zijn door moederbedrijf Face-
book aangepakt.

Sophie van den Akker – 1 november 2018

Link:
https://studentmind.nl/instagram-weet-jij-

-dit-als-marketing-of-communicatiestrateeg/
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Voor het nieuwe magazine Curious / 
IT! Heb ik samen met een tof team 
in vijf weken tijd aan een magazi-

ne gewerkt waarmee wij meiden enthou-
siast willen maken voor de techniek. Niet 
alleen geeft het een inzicht in de diverse 
onderwerpen waar je als student binnen 
het Instituut Communicatie, Media en In-
formatietechnologie (CMI) mee te maken 
kan krijgen. Maar geeft het ook op een 
persoonlijke manier de achtergrond weer. 
Verschillende projecten, ambities van de 
experts enzovoorts. Ik vond het een zeer 
leuke en uitdagende ervaring om met een 
team van een tiental andere studenten zo 
te mogen samenwerken. 

Voor de artikelen van de rubriek 
‘Toppers in ICT’ heb ik samen-
gewerkt met studiegenote Me-

lanie Lopez. Samen bespraken we de 
vragen voor de interviews, namen we de 

diverse interviews door het gehele land 
af en bespraken we ook hoe het interview 
gegaan was en welke indrukken we nog 
meer opgedaan hadden. Het was een hele 
leuke samenwerking en wij doen allebei 
twee totaal verschillende studies, maar 
de combinatie tijdens interviews was echt 
goed. 

Melanie startte vaak het ges-
prek en hield het ook goed op 
gang, achtergrondinformatie, 

motivatie, meevallers en tegenslagen… 
niets was Melanie onbereikbaar om los 
te krijgen bij de geïnterviewde. Aan mij 
was meer de taak om dieper in te gaan op 
de technologie. Hoe werkte een product 
dan precies en werden trends in de gaten 
gehouden? Is de software ook makkelijk 
uit te breiden of moet je je product geheel 
overdoen als je van programmeertaal wis-
selt bijvoorbeeld? Vragen vragen en nog 
eens vragen… 

CURIOUS / IT magazine

... teamwork en lancering

UITGAVE OKTOBER 2018
COPYRIGHT 2018/2019

In twee werkweken hebben we als 
duo meer als vier interviews afge-
nomen uitgewerkt en dit liep nog 

uit tot aan het weekend. Maar het is zo’n 
toffe ervaring, dat hadden we er wel voor 
over.

Zodra het magazine online kwam 
en onze hoofdredactrice Daphne 
Swart dat ons liet weten, heb ik 

het magazine verder gedeeld met onders-
taand bericht:

“CURIOUS/IT! Het magazine waar ik 
samen met een tof team afgelopen vijf 
weken keihard aan gewerkt heb. 

Dank aan het gehele team en de 
ondersteuning voor deze supe-
rervaring! Samen met Melanie 

Lopes Andrade vier toffe interviews mo-
gen houden met inspirerende vrouwen en 
de tech achter de schermen van bedrijven 
gezien. “Het magazine van Hogeschool 

Rotterdam / Instituut voor Communica-
tie, Media en Informatietechnologie om 
meiden enthousiast te maken voor de 
IT-wereld. Lees of download hem via on-
derstaande link!” https://lnkd.in/gbEFfRi  
See you at It Campus Rotterdam”

Het magazine is dus te downloaden via 
bovenstaande link en zo te lezen

Hierin zijn de interviews met Mary-
-Jo de Leeuw, Nina Hoff en NS 
Security Operations Center in op-

genomen. Het magazine kwam officieel 
uit op maandag 29 oktober 2018 tijdens 
de officiële opening van IT Campus Ro-
tterdam. Het was een leuke aangelege-
nheid en leuk om te zien dat veel mensen 
curious waren naar het tijdschrift.

R E F L E C T I E  P O R T F O L I O

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
newsitem/curiousit-nieuw-magazi-
ne-voor-meiden-in-de-it2/119134/
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als ik met data werk ...
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De structuur van de theorielessen vind ik erg prettig en ook dat 
het aan het begin en aan het einde van de week is. Wel zijn de begri-
ppen binnen communicatie en journalistiek soms een beetje vaag of 
langdradig. Dit vergt dan voor een niet-communicatie/journalistiek 

student extra oefening. In het begin vond ik het nog wel even zoeken 
waar ik dat kon vinden maar dankzij de diverse boeken die aangeraden 

worden en de crosslinking powerpoints - video's, websites, artikelen, 
samenvatting enzovoorts - heb ik heel wat informatie gevonden en al 
heel wat geleerd. De kunst is nog wel om geen overload aan informa-
tie te krijgen en het belangrijke van het minderbelangrijke te kunnen 

Reflectie Theorie

De structuur van de praktijklessen waren aan het begin van het 
semester wat rommeliger maar dat is ook begrijpelijk als er veel sa-

menwerkingen zijn met andere mensen en partijen. De excursies, kijk-
jes achter de schermen, rondleidingen en uitdagingen om dingen ook 

daadwerkelijk in de praktijk te brengen vind ik erg interessant en extra 
motiverend. Het project is iets moeilijker te begrijpen en te omvatten. 
Als technische student mis ik daar een paar handvaten van de opdra-
cht. Maar het geeft je wel veel flexibiliteit en ruimte voor creativiteit.

Reflectie Praktijk

Deze minor ben ik om diverse uiteenlopende redenen gestart:S-
chrijven vind ik heel leuk en dit maakt geen groot onderdeel uit 

van mijn huidige studie Informatica.
Mijn huidige studie vind ik echter ook ontzettend leuk en ik merk 

welke informatie ik gemist heb toen ik aan die studie begon. Op de 
een of andere manier ben ik altijd van alle markten een beetje thuis 

geweest en was er nooit een specifieke richting waar ik nou echt goed 
in ben. Omdat deze markten ook twee uiteenliggende kanten omva-
tten: media, journalistiek en schrijven aan de ene kant. Statistische 
informatie, berekeningen en een set aan regels (algoritmes) aan de 

andere kant.
Tevens merkte ik dat er heel veel projecten zijn en studenten heel 

veel toffe dingen doen waar op de vloer wel een beetje in korte updates 
over gepraat wordt. Maar dit komt niet naar buiten, wordt niet opges-

Reflectie minor Crossmediale Journalistiek motivatie

Tijdens een van de excursies heb ik met een groepje een doorloop 
gehad bij de Pauw Academy en mochten we een aantal nieuwsitems 

als proef draaien. Mijn rol was Gerda Lems, een fanatieke Feyenoord 
supportster die in een documentaire samen met haar man de hoofdrol 

had twee jaar geleden tijdens het kampioenschapsseizoen van voe-
tbalclub Feyenoord. Het was een uitdaging om haar karakter te mogen 

spelen en het filmpje is geplaats op YouTube.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=l49gCAGNyz4

Pauw Academy

(PHOTO)

als ik sportcommentator 
zou zijn...
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About Sophie from &(AND) SO magazine and Sophie's Blog

Hello, nice to meet you reader!
My name is Sophie and I am a student living in Rotterdam. At the moment 25 years 

young and interested in many things. My blog is about my experiences and opinions in 
life that I like to share with you. The books I have read, the films I have seen, the series I 
watched and entertainment and places I have been. Also sports and technology have my 
interests because I love cycling, social media and I am currently studying IT Computer 

Science.

You can find everything through the menu above. Choose Lists or a Category and you 
find every post on this blog related to it. Enjoy reading or watching or both!

If you have any questions you can find me on social media or leave a comment or 
Contact Me

Don’t forget to take a look at my Blog Policy

Greetings by Sophie

Me on Social Media:
Twitter: @sophievdablog

or click this link
Facebook: @ savandenakkerblog

or click this link
Instagram: @ sophie.vda.blog

or click this link
Pinterest: @ savandenakker

or click this link
Goodreads: @ sophievdablog

or click this link
Hebban: @ Sophie van den Akker

or click this link

&(AND)SO and Sophie's Blog
A B O U T

&(AND)SO magazine
Thinking for the next 5 years...

Het maken van dit magazine 
vond ik een ontzettend leuke uitda-
ging die ik met beide handen heb 
aangepakt. 'Sleep is overrated' op 
dit soort momenten maar ik hoop 
wel dat je als lezer een leuk kijkje 
in mijn wereld als studente Infor-

matica, en mijn vele interesses 
hebt gekregen.

Het is nog steeds gekkenwerk 
om een tijdschrift te gaan bouwen 
in 24 (- 4 uur slaap) uur en om ook 
nog een aantal teksten om te bou-
ewn. Nu kan ik wel zeggen dat ik 

ontzettend tevreden ben met deze 
prestatie al zie ik altijd punten van 
verbetering. Het is misschien voor 

herhaling vatbaar.

Dank voor het lezen!

Sophie's Blog
Thinking for the next 5 years...

Het creëren van een portfolio 
voor de minor Crossmediale Jour-
nalistiek bracht niet alleen diverse 
journalistieke artikelen mee maar 

ook studiegenoten vonden het leuk 
om samen te werken.

Er zijn een aantal publicaties 
van medestudenten op mijn blog 
geplaatst en ik vond het leuk om 

over deze diverse onderwerpen te 
lezen. 

Het is de eerste keer dat ik 
Nederlandstalige artikelen op mijn 

blog geplaatst heb, en ik heb de 
serie afgesloten met een publicatie 
van mijn Nederlandstalige column.

Een leuke ervaring rijker!

Dank voor het lezen!
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