Groene
belangen
in balans

ilse Van rijsingen

Onderwijs in projectgroepen was een
goede voorbereiding op werk aan
een nieuwe omgevingsvisie voor de
provincie. Ilse van Rijsingen heeft veel
geleerd op de HAS, zegt ze. “Kon ik
opnieuw kiezen, dan zou ik er weer
heengaan.”
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lse van Rijsingen (26) werkt sinds januari 2016

maar hier is er meer verschil in leeftijd, positie en

op het Provinciehuis in Den Bosch. “Het bevalt

inbreng.”

goed”, zegt ze. Ze is er bezig met de Brabantse
Omgevingsvisie. Daarin wordt alle wetgeving
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over de fysieke leefomgeving (water, milieu, infra-

Van Rijsingen deed na haar studie aan HAS Hoge-

structuur) geïntegreerd. “Een mega-operatie. Com-

school, waar ze in 2013 afstudeerde, een master

plex, maar ook leuk.”

Bestuurskunde op de Radboud Universiteit in Nijmegen. “De arbeidsmarkt was slecht. Ik had bovendien
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het gevoel dat dit binnen mijn mogelijkheden lag.”

“De studie was een goede voorbereiding”, vindt ze. Ze

Bestuurskunde sluit goed aan, vindt ze. “Je merkt

deed Stad en streekontwikkeling op HAS Hogeschool

vaak dat ideeën die je voor het landelijk gebied ont-

in Den Bosch. Die studie, nu Management van de
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dat wetten zijn zoals ze zijn?”

water, recreatie. De vraag in de studie is: Hoe krijg je
die uiteenlopende belangen op één lijn?
“We hadden veel onderwijs in projectgroepen. Dan
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10

Has award

dat de HAS met de tijd meegaat, bijvoorbeeld met

Ze werd niet teleurgesteld. De HAS-tijd was heel

studies zoals Toegepaste Biologie of Geomedia.
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Ik heb bijvoorbeeld veel geleerd over hoe mensen in
werksituaties met elkaar omgaan. Je krijgt veel per-
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teit is dat de twintig studenten met wie ze op de HAS
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nooit als een nadeel ervaren. Na de studie kom je dan
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belangen, natuur en milieu, niet voldoende benadrukt,

Praat ik over mijn oude school, dan is dat de HAS.

dan krijg je geen duurzame balans voor de samenle-
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ving.”

school via digitale platforms of Facebook. Dat stu-

“Als ik opnieuw had moeten kiezen, had ik geen

denten van HAS Hogeschool volgens een onderzoek in

ander traject had gekozen. Groen, dat is toch waar

Elsevier het meest tevreden zouden zijn, vond ik leuk

mijn hart ligt. En dan ben ik liefst praktisch bezig.

om te lezen. Die tevredenheid deel ik.” Ze ziet er ook

De universiteit vond ik een mooie aanvulling daarop.”

» Als je de groene belangen, natuur en milieu, niet voldoende
benadrukt, dan krijg je geen duurzame balans voor de
samenleving

