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TITULATUUR DEVALUATIE ERNSTIG VERSCHIJNSEL
In de Belgische en Nedrelandse pers verschenen artikelen over titulatuur devaluatie. Een
hoogleraar verzuchtte: Iedereen noemt zich tegenwoordig professor.
Staats secretaris Zijlstra: “Onderscheid hbo- en academische titel is achterhaald” 22-03-2011
in Transfer.
Iedereen noemt zich tegenwoordig professor (opinie P … – KU Leuven
http://www.econ.kuleuven.be/eng/ew/…/PDG_HetNieuwsblad_200112.pdf
door W DE CONDITIES
Uversiteitsprofessoren. Ze genoten vroeger het hoogste aanzien, maar hebben hun titel zien
devalueren ‘omdat ie- dereen zich tegen- woordig professor noemt’.
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Minister Bussemaker: Voorzitter. Ik heb goed geluisterd naar de woorden van de heer Essers
en de heer Engels over de titulatuur. Ik zeg tot beide heren dat ik het heel belangrijk vind dat
deze maatregel over titulatuur er niet toe leidt dat het binaire stelsel onderuit wordt gehaald.
Dat hoeft ook niet. Er zijn andere landen die deze titels hebben en ook een duidelijk
onderscheid blijven maken tussen hbo en wo. Ik wil per se niet dat er in het hbo te dicht tegen
de universiteit aan wordt geschurkt. Ik zie weleens hbo-instellingen die eigenlijk het liefste
universiteit willen spelen. Dat zouden we niet moeten willen. (…)
Ik hoop dus dat we de verwarring met de titulatuur waarvoor de heer Essers bang is, zo veel
mogelijk kunnen terugbrengen. Ik zal daarover praten met andere partijen, zoals de
werkgevers, zodat zij ook weten wat er nu aankomt. Ook kunnen we het misschien nog

meenemen in de informatie die we aan studenten en ouders geven bij de inschrijving van
studenten.
Fred van der Wal: Eén van die HBO instellingen die zichzelf (of door anderen vermeld) op
Google afficheren als University (of Leeuwarden) is de HBO instelling NHL Leeuwarden.
Tot mijn verbazing noemden enkele docenten (docentes textiele werkvormen dus een update
van de functie handwerkjuffrouwen. Doorgaans niet de slimste) aan de opleiding Kunsteducatie
zichzelf “Professor” zoals in onderstaande brief aan de NHL door mij vermeld.
Deze brief verstuurde ik vrijdagmiddag per mail aan de NHL met het verzoek om een
verklaring. Binnen een uur kreeg ik antwoord.
Mijn mail wordt in behandeling genomen door de juridische afdeling van de NHL. Tevens gaat
een kopie naar het ministerie van onderwijs.
Ex- docentes textiele werkvormen van de sectie TeHaTex NHL, dames die in hun jonge jaren
een nijverheids akte voor de functie handwerkjuffrouw behaalden en soms zelfs door zijn
gestroomd naar deze akte opleiding via de huishoudschool, menen zich na hun pensioen te
moeten (gedreven door een minderwaardigheids complex) afficheren als professor.
Lachwekkend als het niet zo zielig zou zijn.
Enkele confrontaties met de dames “professor” overtuigden mij er van zij in elk geval het
verschil tussen een stel haak- en brei pennen zeker kenden, hetgeen een aanbeveling
verdient.
BRIEF AAN HET BESTUUR VAN DE NHL LEEUWARDEN
Vrijdag 27 sept. 2013
Geachte Heer/Mevrouw,
Graag verneem ik van u of de voormalige docente textiele werkvormen Tineke Boerma van de
sectie TeHaTex aan de NHL gemachtigd is de titel professor te voeren in haar vermelding op
Google. Hierbij enkele voorbeelden:
Tineke Boerma – Free People Check with News, Pictures & Links …
http://www.yasni.com/tineke+boerma/check+people
Check Tineke Boerma: Boerma-Postma, Nederland, Bekijk, Design Professional, … Professor
Tineke Boerma (a consultant-designer in fashion industry, …
Tineke Boerma – Pipl Directory
https://pipl.com/directory/name/Boerma/Tineke/
October-december 2008. July-september 2008 … Professor Tineke Boerma (a consultantdesigner in fashion industry, Netherlands) … [ http://www.exposokol.com].
Tineke Boerma – Free People Check with News, Pictures & Links …
http://www.yasni.com/tineke+boerma/check+people
Check Tineke Boerma: Boerma-Postma, Nederland, Bekijk, Design Professional, … Professor
Tineke Boerma (a consultant-designer in fashion industry, …
Tineke Boerma – Pipl Directory
https://pipl.com/directory/name/Boerma/Tineke/
October-december 2008. July-september 2008 … Professor Tineke Boerma (a consultantdesigner in fashion industry, Netherlands)

Voorts verneem ik graag van u of de voormalige docente textiele werkvormen Wies Noest van
de sectie TeHaTex aan de NHL gemachtigd is de titel professor te voeren in haar vermelding
op Google. Hierbij enkele voorbeelden:
Wies Noest – Nederland | LinkedIn
nl.linkedin.com/pub/wies-noest/5/a46/124
Netherlands – ”Going to The PartY!!!” at “Going to The PartY!!!”
Bekijk het (Nederland) professionele profiel van Wies Noest op LinkedIn. LinkedIn is het
grootste … Engineer/Professor at NHL University; Jan Boehle hovenier …
Claudia Bakker – Nederland | LinkedIn
nl.linkedin.com/pub/claudia-bakker/50/608/910
Utrecht en omgeving, Nederland – Ambulante bij Van der Valk
Wies Noest … Engineer/Professor at NHL University; Romke van der Veen … Claudia de
Vries, Dramatherapeut, Coach, Psychodramatherapeut at Claudia de …
Tevens verneem ik graag van u of de volgende namen eveneens vallen onder de titel
professor aan de NHL:
Groningen (?) Area, Netherlands – Engineer/Professor at NHL University
Engineer/Professor bij NHL University; Teacher bij NHL Hogeschool, … Team Members: Sjef
Smeets, Leonie Driessen, Wies Noest, Wouter Buning, Lolkje van der Kooi …
De volgende personen betrokken bij het docenten corps van de NHL claimen eveneens de
professor titel waar onder de sieraden ontwerpster Leonie Gerbrands:
Michele Wever-Gerbrands – Nederland | LinkedIn
nl.linkedin.com/pub/michele-wever-gerbrands/a/137/63a
Apeldoorn Area, Netherlands – Deelprojectleider e-modules en e-simulaties at UMC Utrecht
University of professional Education Leeuwarden …. Engineer/Professor at NHL University;
Leonie Gerbrands Artist at
Michele Wever-Gerbrands – Nederland | LinkedIn
nl.linkedin.com/pub/michele-wever-gerbrands/a/137/63a
Apeldoorn Area, Netherlands – Deelprojectleider e-modules en e-simulaties at UMC Utrecht
Bekijk het (Nederland) professionele profiel van Michele Wever-Gerbrands op LinkedIn.
LinkedIn is … Engineer/Professor at NHL University; Leonie Gerbrands
De NHL is een HBO instelling; om welke reden is deze talloze malen op de Google site
vermeld als University?
Ik verzoek u mijn vragen serieus te beantwoorden daar het in mijn voornemen ligt de
Leeuwarder Courant, de Volkskrant, de KNAW en het Openbaar Ministerie te verwittigen
vanwege misbruik van titulatuur
Bij voorbaat mijn dank voor uw informatie,
Hoogachtend
Fred van der Wal
(auteur)
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