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Verslag studiereis Hongkong  
UU-Profielwerkstukwedstrijd ‘Instituties’, 
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Eerste prijs:  
'The Dutch Collective Memory Regarding the History of Slavery', Kelly Schrama en Marenna van Wijk  

van het Scala College in Alphen aan de Rijn. 
 

Tweede prijs: 
'Effecten van overheidsingrijpen op de melkmarkt', Nick ten Dam en Ivo Verhoef  

van het St. Bonifatiuscollege in Utrecht. 
 

Derde prijs: 
'Patriotten tegen Orangisten - De publieke opinie van het Nederlandse volk tijdens de patriotse revolutie’, Lola Verkuil 

en Zoë Ramakers  
van het St. Bonifatiuscollege in Utrecht. 
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Zes 6 VWO- scholieren zijn eind februari 2014 op studiereis geweest naar Hongkong. De drie duo’s wonnen deze reis 
met hun werkstuk over het thema ‘Instituties, spelregels van de samenleving’.  

De titel van deze profielwerkstukswedstrijd werd voor de doelgroep vertaald naar (no)rules!.  
Het initiatief van de profielwerkstukwedstrijden ligt in handen van het UU-Scholennetwerk.  

Dit jaar vond samenwerking plaats met het Kenniscentrum voor Instituties van de Open Samenleving van de 
Universiteit Utrecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PWS-Wedstrijd 
Middelbare scholieren uit heel Nederland konden meedoen aan de UU-Profielwerkstukwedstrijd.  

Begin oktober 2013 hebben dertig scholieren, afkomstig van tien verschillende scholen een voorstel ingediend.  
Ter inspiratie voor hun werkstuk volgden alle deelnemers in het najaar elk twee Instituties-masterclasses uit een 

keuze van zeven. De bedenkers van de meest veelbelovende voorstellen kregen gedurende het onderzoeksproces een 
eigen expert van de Universiteit Utrecht toegewezen voor advies en tips bij het maken van het werkstuk.  

Begin januari bekeek de jury alle ingezonden eindwerkstukken. Op 14 januari troffen de finalisten elkaar in het 
Universiteitsmuseum voor de presentaties -in de vorm van pitches- en de bekendmaking. Juryvoorzitter prof. dr. Bas 

van Bavel, hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, maakte de winnaars die 
middag bekend.  

 
Het thema Instituties is een van de vier speerpunten van de Universiteit Utrecht.  

De voorgaande profielwerkstukwedstrijd ging over het speerpunt Duurzaamheid en vond plaats in 2011-2012.  
Met de wedstrijd wil de organisatie getalenteerde leerlingen uitdagen om een profielwerkstuk te maken dat niet 

alleen diepgravend een aspect van het thema Instituties op verrassende wijze uitdiept, maar dit ook op een 
(pre)academisch niveau weet te doen. 

 
Jury 

De jury bestond uit voorzitter prof. dr. Bas van Bavel (Geesteswetenschappen), prof. dr. ir. Tanja van der Lippe 
 (Sociale Wetenschappen), prof. dr. Erik Stam (Recht, Economie, Bestuur&Organisatie)  

en prof. dr. Martin Dijst (Geowetenschappen). 
  

http://universiteitutr.m11.mailplus.nl/nct32242667/aIvpbE4avje7WZG/pmO7Qm
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Zaterdagmiddag 22 februari: 
Bepakt en bezakt met 14 blikjes stroopwafels richting Schiphol. Na afscheid van alle ouders, 
broertjes, zusjes en vrienden en vriendinnen gingen we een vlucht van 11 ½ uur tegemoet met 
eindbestemming Hong Kong. 
 
Zondagmiddag 23 februari: 
Op Hong Kong Airport splitsten we de groep. Hoofdprijswinnares Marenna en haar in Hongkong 
geregelde rolstoel en nog twee anderen gingen met het busje naar het Guesthouse van de Chinese 
University of Hong Kong (CUHK). De andere groep nam het openbaar vervoer. Metro MTR is prima 
geregeld in deze miljoenenstad. De ondergrondse van HK is de grootste ter wereld. Met grote 
snelheid worden dagelijks drie miljoen mensen vervoerd. Zij maken daar gebruik van een soort ov 
chipkaart: de Octopus pas, met als verschil dat je hiermee ook nog in supermarkten en een aantal 
winkels kunt betalen. De stationsnamen staan in zowel Chinees (Kantonees) als Engels afgebeeld.  
Het viel ons direct op hoe 
schoon Hong Kong is. 
Nergens een papiertje of 
kauwgum op de grond: 
daar stond een boete van 
5.000 HK dollars (ong. 500 
euro) op! Verder mocht je 
niet spugen, maar dit had 
weer te maken met de 
vogelgriep. Iedereen was 
als de dood op kans op 
besmetting, dus waren er 
een boel mondkapjes te 
zien. En alle handgrepen, 
liftknopjes en leuningen 
werden regelmatig 
gedesinfecteerd. Verder is 
Hong Kong een hele veilige 
stad met weinig criminaliteit. De straffen zijn ook erg hoog! 
Er waren niet veel Westerlingen/toeristen in de metro’s en we werden ook best wel bekeken.  
Onze lange, mannelijke scholieren  vielen echt op tussen de vrij kleine Chinese bevolking. Het viel 
ons ook op dat veel Chinezen, net als bij ons, veel met hun mobiele telefoons bezig zijn en er ook 
veel westerse kleding droegen. De Chinezen kijken best op tegen de Westerse mensen, zelfs zo dat 
ze hun ogen laten opereren voor een meer open blik! 
 
De campus van de Chinese University of Hongkong is gelegen op een heuvel met heel veel groen 
en bijzonder ruim opgezet. De meesten van ons hadden een kamer met een super mooi uitzicht op 
het water en de skyline van Hong Kong. Op zoek naar een restaurantje belandden we ‘s avonds per 
ongeluk in een wijk waar geen enkele toerist of westerling aanwezig was. Overal werd gegeten op 
straat, op wankele plastic tafeltjes met plastic krukjes erom heen. Alhoewel er geen tafeltje over 
was, werd er ruim baan voor ons gemaakt en werden wat gasten hier en daar verschoven of zelfs 
weggestuurd (!) en konden wij met z’n 9-en plaatsnemen rond een grote ronde plastic tafel ergens 
midden op de stoep. We konden direct aan de slag met chopsticks, (bestek was nergens te 
bekennen) en slurpen was toegestaan. Er werden dingen op de Chinese kaart aangewezen en 
aangezien we een vegetariër en iemand met een notenallergie bij ons hadden, werd het A4tje met 
deze wensen in Chinese karakters direct tevoorschijn gehaald en hoopten we maar dat alles goed 
zou gaan. We hebben heerlijk gegeten en zonder maagklachten de nacht doorstaan. 
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Maandag 24 februari: 
Na het ontbijt, waarbij je kon kiezen tussen 
een ‘Chinese breakfast’, noedels met kip en 
soep, of een ‘American breakfast’ met 
gebakken eieren, plak ham en witte bonen in 
tomatensaus, gingen we met onze lokale gids 
San de stad verkennen per minibus, met 
onder meer een bezoek aan een Taoïstische 
tempel met mooie boeddha’s en veel 
wierook. Er werd druk gebeden en wierook 
verbrand. Ook waren er speciale blaadjes die 
je kon kopen om vervolgens ook ritueel te 
verbranden. Vervolgens hebben wij allerlei 
Chinese winkeltjes en markten bezocht met 
verschillende gedroogde en gefrituurde vissenhuiden, schildpadschilden, vleermuizen op stokjes 
en slangen. Zo'n beetje alles wat kruipt en loopt wordt daar geconsumeerd. De gids liet ons ook  
de vele hoge appartementengebouwen zien, waar de was buiten hing te wapperen (in de smog)  
en mensen maar de beschikking hadden over 1 kamer van 30 m2 waar een heel gezin in moest 
wonen. De scholieren waren behoorlijk geschokt, vooral toen zij aan de gids vroegen waar hij 
woonde en hij beaamde dat hij ook in zo'n 
kleine kamer woont met zijn gezin... 
 
Vervolgens een bezoek aan HKMA; The Hong 
Kong Monetary Authority, een soort 
geldmuseum van de overheid waar je op de 
45e verdieping van dit 88 tellende etages hoog 
gebouw een fantastisch uitzicht hebt over Hong 
Kong. Afgesloten met een Chinese High Tea: 
een melkachtige thee met een ananas broodje 
(specialiteit Hong Kong). 's Avonds met de Star 
Ferry een uur over het water tussen Hong Kong 
Island en Kowloon gevaren onder het genot van 
de light tour die iedere avond rond 20.00 uur 
plaatsvindt en waarbij alle gebouwen verlicht 
worden en laserstralen op de maat van de 
muziek heen en weer schieten.  
 
Dinsdag 25 februari: 
Het ochtendprogramma begon met een 
ontmoeting met Candice Lam van het Shaw 
College  en een presentatie over de CUHK, op 
de campus. Tevens pikten we twee Chinese 
studenten op: zij zouden ons die ochtend 
vergezellen naar het Yew Chung Community College. Het bleek een race tegen de klok om met 
negen mensen in drie taxi’s op tijd te zijn bij de les Media en Marketing. Het onderwerp die 
ochtend betrof de ethische kanten van fotojournalistiek: wat voor foto's je wel of niet zou mogen  
publiceren. Er volgde een levendige discussie, vooral tussen de studenten afkomstig uit onder  
meer Egypte, Afrika en de VS, onze scholieren en de leraar. De Chinese studenten hielden zich een 
beetje op de achtergrond.  
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's Middags werden we gastvrij ontvangen bij de Hong Kong Council of Social Services en Social 
Welfare in Wan Chai, waarbij we onder het genot van een egg tarte, een Hongkong delicatesse, 
een presentatie kregen  over huisvestings-problematiek en armoede in de metropool. Maar liefst 
18% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het overgrote deel van de inwoners leeft met 
een heel gezin in die hoge appartementen op 30 tot 60 m2.  De scholieren waren behoorlijk onder 
de indruk, geshockt misschien zelfs wel. Zo rijk is Hong Kong dus toch niet, er is een heleboel 
(verborgen) armoede.  
‘s Avonds gedineerd in de residentie van het Nederlandse consulaat in  de wijk Wan Chai Gap.  
De consul-generaal Wilfred Mohr, zijn vrouw Monique en de viceconsul-generaal  en zijn vrouw 
ontvingen ons allerhartelijkst in de hele mooie villa, gelegen boven in de heuvels. De consul en zijn 
vrouw wonen er nu zo’n jaar of twee. Wilfred Mohr legde de scholieren uit wat het verschil was 
tussen een consulaat en een ambassade. Tijdens het diner vroeg hij de scholieren om per gang een 
toelichting te geven op hun profielwerkstukonderzoek. Voor wat hoort wat, niet waar? 
 

  

Kelly:  'Het college over de ethische kanten van fotojournalistiek met studenten uit diverse landen was heel bijzonder. 
Wat mij opviel was dat het voor ons, Nederlandse scholieren, zo vanzelfsprekend is om daarover na te denken en te 
discussiëren. Na afloop kwam de  docent enthousiast naar ons toe om te vertellen dat hij het zo leuk vond dat wij 
interactief aan zijn college deelnamen en onze mening wilden delen met anderen. Alsof het voor hem iets was dat hij 
niet dagelijks meemaakt.' 

 

Marenna: ‘Het etentje bij de consul vond ik super interessant, vooral omdat we veel hoorden over internationale 
relaties.  De consul en zijn vrouw hebben ons heel hartelijk ontvangen. Niet alleen gezellig gekletst, maar ze vertelden 
ook over hun leven als consul in Hongkong. Heel gaaf!' 
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Woensdag 26 februari  
Met de hele groep extra vroeg opgestaan om een Tai Chi les te volgen tussen de Chinezen en een 
paar toeristen op het plein bij alle grote musea in de wijk Tsim Tsa Tsui Kowloon, aan het water en 
met grandioos uitzicht op de skyline. 
 
 

 
 
's Middags bezochten we de Jademarkt, eveneens bekend van “Wie is de Mol?’, en waar in een 
soort met spaanplaten en doeken overdekt straatje meer dan 450 kleine winkeltjes naast elkaar 
dezelfde spulletjes aan de man proberen te brengen. 

 
Vervolgens de vogeltjesmarkt en goldfishmarket aangedaan, waar behalve vogeltjes in kooitjes ook 
zakken goudvisjes, sprinkhanen, wormen, blinde kikkertjes verkocht werden...  
 

Tussen alle hectiek in lag daar ineens de Chinese 
Garden waar het heel zen was, met palmbomen, 
flamingo's, schildpadden en heel veel groen.  
Wát een tegenstelling met het drukke hectisch 
Hong Kong verkeer en mensen slechts een tiental 
minuten verder. 
 
 
 
  

Marenna 'Op de Jademarkt bleek dat we heel goed waren in afdingen, dat vond ik best stoer. Schokkend vond ik wel 
dat je soms tot 80% onder de vraagprijs kon gaan.' 
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Daarna met de metro naar de 10.000 Boeddha’s, waarbij je midden in de stad en een paar straten 
en boel trappen verder op in een soort oase van rust belandt, met gouden Boeddha’s aan 
weerszijden van een lange trap. Bovenaan de trap staat een enorm mooie tempel (met 10.000 
miniatuur gouden Boeddha’s) en erbuiten grotere gouden Boeddhabeelden.  
 

 
 
 
Op de terugweg naar beneden kwamen we 
loslopende baviaantjes tegen; een hele familie 
hipte voor ons van de boom naar de overkant 
over ons voetpad heen.  
Terug bij de campus zagen we dat er een heleboel Chinese studenten waren aangekomen en dat zij 
aan het sporten waren op de atletiekbanen en velden. We hebben ‘s avonds op de campus 
gegeten. 
 
 
Donderdag 27 februari  
In de ochtend een bezoek gebracht aan FrieslandCampina Hong Kong op Langham Place in 
Kowloon, waarbij Arnoud van den Berg, die inmiddels 3 jaar in Hong Kong woont, een heldere 
presentatie hield over het bedrijf. Onder het genot van een Hollands glas (chocolade)melk kwam 
onder andere natuurlijk het Chinese babymelkschandaal aan bod. Ook werd duidelijk dat 
FrieslandCampina het bijzonder goed doet en enorm groeit in Azië, dat is best verrassend voor een 
land dat geen zuivel kent. Arnoud van den Berg vertelde over de karakteristieke coöperatieve 
organisatievorm van FrieslandCampina. Nederlandse boeren zijn tevens de aandeelhouders. 
Daarnaast gaf hij een inkijkje over het leven als expat in Hong Kong en wat dit voor hem maar ook 
voor zijn familie betekent. De scholieren stelden vervolgens nog allerlei vragen waardoor er een 
levendige discussie plaatsvond.  
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Op weg naar het volgende 
bedrijfsbezoek bleek de rolstoel 
ineens een klapband te hebben!  
Daar sta je dan tussen alle 
Chinezen, die gebrekkig of geen 
Engels spraken op een druk 
kruispunt. Hoe op te lossen? 
Gelukkig bleek er drie blokken 
verderop een lokale fietswinkel die 
een passende binnenband voor de 
rolstoel had. Voor 4 euro werd deze 
ter plekke gerepareerd en konden 
we net op tijd verder met ons 
programma: een bezoek aan de 
mooie ING Bank in het Hong 
Konggebouw, gelegen in het chique 
financial center of Hong Kong.  

 

 
Robert Scholten, Country Head Commercial 
Banking Greater China and Mongolia, gaf 
een Engelstalige presentatie over ING Asia. 
De tweede presentatie  was van de 
Nederlander Raymond Kwee, waarbij de 
verschillen in het zakendoen tussen 
Nederlanders en Chinezen en de invloed 
van het moederland China aan bod 
kwamen. Ook hier ontstonden levendige 
discussies tussen de scholieren en de ING 
mensen. ING neemt veel trainees aan uit 
Nederland en er werden daardoor ook wat 
visitekaartjes uitgewisseld.  

 
 
Na een rondleiding op het ING kantoor hebben we de scholieren het programma van de rest van 
de dag laten bepalen. Dat resulteerde in een wandeltocht richting Temple Street Market in 
Kowloon. Vlak voor het avondeten splitste de groep zich en gingen de scholieren op souvenirjacht 
en de Hongkong McDonalds uitproberen. De leiding kwam terecht in de nauwe straatjes van Yau 
Ma Tei in Kowloon, in een restaurantje met spaanplatenplafond waar we heerlijk hebben gegeten. 
Chinees eten in Nederland is toch wel even heel wat anders als daar Chinees eten! 
  

Marenna: 'Wat ik niet had verwacht was dat ik het bezoek aan FrieslandCampina zo leuk zou vinden. Onze 
Nederlandse gastheer was superaardig en legde heel goed uit hoe zij in de melkmarkt in Azië opereren en welke 
taken ze in Hongkong hebben.' 
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Vrijdag 28 februari  
Alweer de laatste dag! Wat gaat dat snel, maar ook wel goed zo, het is wel heel erg vermoeiend 
om in een korte tijd zoveel mogelijk te zien en je aan het strakke programma te houden met af en 
toe extra tijd in te bouwen om liften te zoeken voor de rolstoel. De scholieren vertrokken  
‘s ochtends zelfstandig met de metro naar de Nan Lian Garden, met aansluitend een bezoek aan 
diverse winkeltjes.  

 
Janneke en Iris bezochten de Big Boeddha en het Po 
Linklooster op het heuvelachtige Lantau Island, ongeveer 
een uur met de metro. En Peter van der Meer bezocht 
twee hoogleraren om aansluiting te vinden qua onderwijs 
en onderzoek met de Utrecht School of Economics:  
Prof. Au van het Centre of Entrepreneurship om te horen 
hoe zij het ondernemerschapsonderwijs aanpakken en 
prof. Chan (dean van Shaw college) om te kijken of zij 
willen deelnemen aan een vergelijkend onderzoek naar 
marketingcompetenties. In beide gevallen is een contact 
gelegd en zal de toekomst uitwijzen of hier een vervolg aan te geven is. 
 
 
Met de hele groep gezamenlijk brachten we ‘s middags een bezoek aan het Shaw College op de 
campus, waar we een les bijwoonden over social entrepreneurship. Docent was de beroemde  
ondernemer Mingles Tsoi.  
 
Peter was die dag jarig, dus met gebakjes en het lang-zal-hij-leven hebben we met z’n allen zijn 
verjaardag gevierd. Ons laatste avondmaal bestond uit Dim Sum, waarbij het vaak onduidelijk was 
of je vis, vlees of misschien wel kat of hond at. Zeker is dat we de plaatselijke delicatesse, 
kippenklauwtjes/voetjes hebben gegeten. Deze laatste avond werd afgesloten met een mooie 
wandeling en een ijsje op de promenade aan het water, in de chique buurt van Hong Kong, waar 
de meest dure auto's voorbij kwamen.  
 
  

Kelly:' Behalve dat ik het enorm naar mijn zin heb gehad, heb ik er veel van geleerd. Waar je het ene moment nog 
tussen de wolkenkrabbers loopt, kun je een blok verderop zomaar in een Chinese tuin belanden, waar het heel 
groen, kalm en rustig is en je de hoge flats op de achtergrond ziet. Hongkong is een heel bijzondere, aparte stad 
met veel tegenstrijdigheden, luxe en armoede.' 
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Zaterdagmorgen 1 maart 
De studiereis kwam ten einde: terug naar het vliegveld van Hongkong. Opnieuw ging een deel van 
de groep met de metro en een ander deel met de rolstoel in een busje. Na een 12 ½ uur durende 
vlucht kwamen we moe maar heel voldaan en een boel ervaringen, verhalen en foto's rijker aan op 
Schiphol! 
 
 

 
 
 

 
 

 

Reisbegeleiding: 
Iris Bleeker- Beers (medewerker Scholennetwerk UU, auteur van dit studiereisverslag) 
Peter O. van der Meer (docent/onderzoeker economie fac. REBO/USE) 
Janneke Voskamp (coördinator Scholennetwerk) 

Kelly en Marenna: 
'Het was echt een topweek! Heel veel gezien en gedaan. Met leuke begeleiders en leuke scholieren.  
De reis heeft een grote indruk op ons gemaakt.' 

 


