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‘We zijn we met serieuze zaken bezig, dat mag je zien’
Student-bestuurders doen het in een pak



Aan de VU studeren 23.000 studenten 
en werken 4.500 medewerkers. De 
uitstekend bereikbare VU-campus ligt in 
het hart van de Amsterdamse Zuidas.

Ben jij geïnteresseerd om bij de
VU te werken? Kijk dan op: 

WWW.WERKENBIJDEVU.NL

Werk jij al bij de VU? Hou dan de interne
vacatures in de gaten op: 

WWW.VU.NL/VUNET/VACATURES

HOE VER KIJK JIJ?
Bijdragen aan een betere wereld, door 
onderscheidend onderwijs en grensverleggend 
onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Persoonlijke vorming 
en maatschappelijke betrokkenheid staan 
hierbij centraal. Vanuit verschillende disciplines 
en achtergronden werken wij samen aan 
innovaties en nieuwe inzichten op het hele 
wetenschappelijke spectrum.
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Meten = weten
Het was beweegweek, en medewerkers konden hun gezondheid 
laten checken. Vooral de toch al beweeglijke mensen deden dat.

centrale hal hoofdgebouw_13 november 2018, 10.07
Foto Peter gerritsen
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een selectie uit de opvallendste  
(re)tweets van de afgelopen dagen
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en internationale groep wetenschap-
pers verzet zich tegen Europese plannen 
voor ‘open access’ in de wetenschap. Ze 
zijn een handtekeningenactie begonnen 
tegen Plan S, dat stelt dat alle onderzoek 
vanaf 2020 gratis toegankelijk moet zijn 
voor iedereen. De handtekeningenlijst 

is ondertekend door meer dan duizend wetenschap-
pers, onder wie inmiddels 435 Nederlanders.
“Plan S ontwricht het evenwicht in de wetenschap-
pelijke wereld”, stelt ondertekenaar Matthias Bickel-
haupt, VU-hoogleraar theoretische chemie. Het 
plan maakt geen onderscheid tussen publicaties in 
tijdschriften van grote commerciële uitgevers, zoals 
Elsevier, en die in tijdschriften die worden uitgege-
ven door vakverenigingen. Publicatie in die vereni-
gingstijdschriften zal volgens Plan S vanaf 2020 ook 
niet meer mogen. “In mijn vakgebied zijn die vakbla-
den de beste tijdschriften”, vertelt Bickelhaupt.
Ook emeritus hoogleraar voedingswetenschap 
Martijn Katan ondertekende de protestbrief. 
“Gratis is bedrog”, stelt hij. “Het gevolg is dat weten-
schappers naar het bedrijfsleven stappen voor spon-
soring van hun publicaties. En dat bedrijfsleven zegt 

open 
Access? 
gratis 
bestaat niet! 

advalvas.vu.nl

dan: prima, maar wilt u dit ene woordje misschien 
aanpassen?” 
Plan S is door wetenschapsfinanciers in elf Europese 
landen ondertekend om de grote wetenschappelijke 
uitgeverijen te dwingen tot meer transparantie en 
lagere winstmarges. (WV/HOP)

meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>14 en 16 november.

Waarschijnlijk toch 
hogere rente op 
studieschuld 
Alle inspanningen van tegen-
standers ten spijt is de rentever-
hoging op studieschulden niet 
van tafel. Een amendement dat 
de maatregel om zeep moest 
helpen, haalde geen meerder-
heid in de Tweede Kamer.

studievoorschot 
blijft 
studievoorschot
Het kabinet gaat de term 
‘studievoorschot’ niet afschaf-
fen. De Tweede Kamer heeft 
zojuist voor de tweede keer 
over het voorstel van CDA en SP 
gestemd, maar opnieuw werd 
het ‘gelijkspel’.

Hangjongeren 
van straat met 
Qr-codes
Help ons bij de aanpak van 
probleemjongeren, was de 
vraag van drie Amsterdamse 
organisaties aan de studenten 
op het EOS-symposium Sociaal 
Kapitaal. In zes teams dachten 
de studenten sociale weten-
schappen mee.

voorlichting 
huurcommissie 
deels in engels
Buitenlandse studenten 
moeten hoge huurprijzen 
makkelijker kunnen aanvech-
ten, vindt de Tweede Kamer. 
Daarom moet de voorlichting 
van de huurcommissie deels in 
het Engels worden vertaald. D

aarmee passeert ze 
Utrecht, die nu op 
de vierde plek staat. 
De Radbouduniver-
siteit Nijmegen werd 
eerste, gevolgd door 

Groningen. De UvA staat nog 
altijd onderaan. Vooral de grote 
opleidingen daar hebben flinke 
kwaliteitsproblemen. Zo klagen 
UvA-studenten economie steen 

en been over de volle college-
zalen. De Keuzegids toont dit jaar 
voor het eerst het aandeel inter-
nationale studenten per oplei-
ding. Van de 15 procent interna-
tionale wo-bachelorstudenten 
vind je er relatief de meeste bij 
de University Colleges en bij 
vakgebieden als bedrijfskunde en 
economie. De Keuzegids Univer-
siteiten verschijnt elk jaar om 

aankomende bachelorstudenten 
te helpen met hun studiekeuze. 
Studentenoordelen, afkomstig uit 
de Nationale Studenten Enquête, 
tellen mee, maar ook cijfers over 
studiesucces en de mening van 
deskundigen die de opleidingen 
keuren. (HOP)

lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>15 november.

jarenlang was de vU samen met de Uva hekkensluiter in de keuzegids Universiteiten. 
maar dit jaar is onze universiteit opgerukt naar de derde plaats. 

vU stevent Utrecht 
voorbij in keuzegids

t
andartsdocent Jan Poorter-
man mag zich de slimste 
tandarts van Nederland 
noemen. Op 2 november 
versloeg hij 449 tandartsen, 
mondhygiënisten en tand-
heelkundestudenten tijdens 
een speciale quiz.

De Nationale Tandheelkunde Quiz, onder 
leiding van Philip Freriks, werd georgani-
seerd ter ere van het 125-jarig bestaan van het 
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. In 
drie rondes wist Poorterman het tot de halve 
en hele finale te schoppen. De vragen waren 
een mix van historische feiten (wie droeg dit 
houten kunstgebit?), vakkennis en toekomst-
visie.
“De finale was heel spannend”, vertelt Poor-

terman, die bij de vakgroep orale radiologie 
bij tandheelkundefaculteit Acta werkt. “Er 
werden vijf vragen gesteld en bij de vierde 
vraag stonden we gelijk. Dus de laatste vraag 
was doorslaggevend.” En toen ging het mis: 
“Freriks begreep de vraag niet goed, waardoor 
hij ook de antwoorden oplas. Toen wisten we 
niet wat we moesten antwoorden.” De reserve-
vraag die uiteindelijk gesteld werd, werd door 
Poorterman correct beantwoord.
Voor het winnen van de quiz won Poorterman, 
buiten eeuwige roem natuurlijk, ook een bos 
bloemen, een boek en een grote bronzen uil. 
Zowel het symbool van de wijsheid als het logo 
van het jarige tijdschrift. (FB)

Zie het houten kunstgebit van george washington op 
advalvas.vu.nl>9 november.

@HetISO
19-11_Waar de discussie eerst semantisch 
werd ontweken over de kosten m.b.t de 
renteverhoging op studieschuld, was 
afgelopen vrijdag het antwoord daar. 17 op 
de 20 studenten gaan 5.000 euro meer aan 
rente betalen en bovendien 500 meer schuld 
opbouwen. #rentewet

@hopersbureau
19-11_De Brexit lijkt een stapje dichterbij met 
de voorlopige overeenstemming tussen de 
onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk 
en de EU. Maar voor de Europese wetenschap 
blijft de toekomst ongewis.

@AngelaRoothaan
18-11_ Bekentenis: ik heb ook wel eens gezegd, 
vroeger, dat Nederland niet erg racistisch is... 
het spijt me.

@WOinactie
15-11_BREAKING: #WOinActie roept alle 
universitaire medewerkers en studenten 
op om op vrijdag 14 december te gaan 
demonstreren in Den Haag tegen de 
bezuinigingen op het WO! We hebben genoeg 
van dit beleid! Volg onze website voor verdere 
info: https://woinactie.blogspot.com

@openrecht
15-11_De Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak geeft sinds januari hun 
tijdschift, TREMA https://bit.ly/2qgmwc0 , 
online uit, ze zijn geflipt naar open access. 
Een verenigingstijdschrift hoeft niet achter 
slot en grendel te blijven. @open_access @
advalvas_vu @Stan_Gielen #openrecht 
In reactie op het argument dat tijdschriften van 

wetenschappelijke verenigingen niet zo snel kunnen 
overgaan op open access, zie advalvas.vu.nl>14 -11. 

@vinsub
15-11_Trots op onze opleidingen @
VUamsterdam! Met dank aan alle docenten 
en ondersteunend staf - met hart en ziel 
dagelijks bezig voor goed onderwijs.
Dit in reactie op het bericht dat de VU op de derde 

plek staat in de Keuzegids, zie pagina 4.

@BasvdKlaauw
9-11_Ach, vorige week vrijdag zaten er om 
9.00uur 5 van de 52 studenten, vanmorgen 
0. Volgende week sta ik mijn plekje in de 
spitstrein met alle liefde af aan iemand die op 
vrijdag van zijn baas niet mag uitslapen.

sigaar uit 
eigen doos
‘Het kabinet spelt financieel 
verstoppertje met studenten’, 
vinden Tom van den Brink 
en Sjoerd Stikvoort van het 
Interstedelijk Studenten Overleg. 
Lees hun hele opiniestuk op 
advalvas.vu.nl>opinie

spek je 
portemonnee
December komt eraan. En dan 
woon je ook nog op jezelf én je 
moet je studieboeken nog betalen 
én wilt leuke dingen blijven doen 
met je vrienden. Het kan gewoon, 
met deze 8 tips op advalvas.
vu.nl>tips&trucs

Slimste tandarts werkt bij Acta

Struikelblok

P
romovendi aan de VU zijn de langzaamste 
van Nederland. Ze doen ruim een jaar langer 
over het voltooien van hun proefschrift dan 
promovendi uit Utrecht: 67 maanden, ofwel 
ruim 5,5 jaar kost het ze, zo blijkt uit cijfers 
van de VSNU. Ook haken er aan de VU de 

meeste promovendi af: bijna 40 procent lukt het niet 
om binnen 7 jaar een proefschrift af te ronden. Aan de 
Universiteit Maastricht is dit zo’n 15 procent. (HOP)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>14 november.

maanden deden vu-promovendi 
in 2017 gemiddeld over hun 

proefschrift.

67
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student in actie

DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO PETER VALCKX

H
oe kom je zo in Neder-
land terecht? “Ik wilde 
sowieso in het buiten-
land studeren en had 
de keuze tussen drie 
landen: Denemarken, het 
Verenigd Koninkrijk en 

Nederland. In Nederland was ik al eens 
op vakantie geweest toen ik zestien was 
en ik vond het geweldig. De mensen zijn 
hier zo open en vriendelijk. Dus het werd 
Nederland. De beste keuze die ik ooit heb 
gemaakt.”

Echt, joh? Vanwege de vriendelijke 
mensen, en wat nog meer? “De cultuur 
spreekt me echt aan. De Nederlandse 
manier van leven. Het gevoel dat ik hier 
echt thuishoor. Ik heb veel gemeen met 
de Nederlanders. Fietsen, bijvoorbeeld. 
Bewegen is hier een way of life.”

Hou je van hagelslag? “Een slimme 
uitvinding. Ik heb het op mijn pindakaas 
gedaan. Thuis combineerde ik Nutella 
met pindakaas, vandaar. En kroketten, 
en bitterballen. Alleen bier, Nederlanders 
houden echt van bier, daar ben ik geen 
hele grote fan van.”

Wat is dan jouw favoriete drank? 
“Wodka.”

Kun je al Nederlands? “Ik kan het een 
beetje verstaan, en ik ken wat standaard-
zinnetjes. Goedemorgen; hoe gaat het? Ik 
volg geen cursus, maar probeer Neder-
lands te leren met een app.”

Heb je al veel Nederlandse vrienden? 
“Niet zo heel veel. Minder dan tien.”

Is het moeilijk vrienden te worden 
met Nederlanders? “Als je de kans hebt, 
is het niet zo moeilijk. Ik raakte via de 
ESN bevriend met een Nederlander, en 
via hem ontmoette ik andere Nederlan-
ders.”

Veel internationale studenten gaan 
alleen maar om met andere buiten-
landse studenten. Komen ze niet in 
contact met hun Nederlandse studie- 
genoten? “Jawel, maar mijn ervaring 
en die van anderen is dat als je met een 
groep Nederlanders bent, zij in het begin 
Engels spreken om je erbij te betrekken, 
maar op een zeker moment weer terug-
vallen op Nederlands. De meeste Neder-
landers zijn er dol op nieuwe mensen te 
ontmoeten, maar het gaat altijd zo.”

Waarom ben je voorzitter van de ESN 
geworden? “Ik was eerst een jaar lid, 

Marinos Savva is voorzitter van de 
internationale studentenvereniging 
ESN VU. De jonge Cyprioot houdt 
van ontmoetingen met mensen met 
verschillende achtergronden.

ben of ken jij ook een student, medewerker of promovendus die zich 
inzet voor de maatschappij? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

‘Het gaat me 
om de mensen, 
de plek 
interesseert 
me niet’

en heel actief. Ik wil andere 
internationale studenten dezelf-
de kansen geven die ik had om 
kennis te maken met andere 
culturen en ze te leren begrij-
pen, en in contact te komen met 
andere mensen met verschil-
lende culturele achtergronden.”

En hoe doe je dat? “Evenemen-
ten organiseren waarbij mensen 
elkaar ontmoeten. Excursies 
naar de Zaanse Schans, Volen-
dam, we zijn op bezoek geweest 
bij tulpenboeren in de kop van 
Noord-Holland. Binnenkort 
gaan we naar Praag. Eens in de 
week hebben we een borrel in 
café Coco’s in het centrum van 
Amsterdam.”

Kost dat niet heel veel, al die 
excursies en trips? “We probe-
ren altijd groepskorting te krij-
gen, dus het is niet zo duur als je 
denkt.”

Krijg je subsidie van de VU? 
“Ook dat.”

Hoeveel? “Dat zou ik je niet kunnen zeggen.”

Je zult binnen ESN niet heel veel Nederlanders 
ontmoeten, denk ik. “Er zijn wel Nederlandse leden. 
Studenten die zelf in het buitenland hebben gestudeerd, 
bijvoorbeeld. We zijn nu in gesprek met Nederlandse 
studentenverenigingen om dingen samen te doen, zodat 
er meer gemengd wordt. Met name één vereniging, ik 
kan nog niet zeggen welke, is heel enthousiast. Daar 
gaan we binnenkort mee samenwerken.”

Mis je Cyprus niet? “Ik ga er twee keer per jaar naartoe 
om familie en vrienden te ontmoeten. Het gaat me echt 
altijd om de mensen, niet om de plek, daar hecht ik niet 
aan. Ik ben vooral geïnteresseerd in ontmoetingen met 
mensen.” 

Marinos 
Savva
19 jaar

Tweedejaars computer 
sciences

2018 - heden

Voorzitter ESN VU 

2011 - 2017

Middelbare school: Lanitio 
Likio B, Limasol

1999

Geboren in Limasol, Cyprus

ESN VU
ESN VU Amsterdam 
is een vereniging voor 
buitenlandse studenten 
aan de VU. Het dagelijkse 
bestuur bestaat uit zes 
leden die op woensdag en 
vrijdag tussen 13 en 16 uur 
spreekuur houden in het 
Studentendok, hoofdgebouw 
(0D-02).
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wisselcolumnopinie

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR RONALD MEESTER 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

K
ranten schrijven geregeld over 
ondeugdelijk wetenschap-
pelijk onderzoek. Onlangs 
bleken de sociale wetenschap-
pen te rammelen. Zo wees 
dagblad Trouw vooral op het 
feit dat er niet genoeg fondsen 

zijn voor replicatie: herhalen van eerder 
onderzoek. Hoewel dat zeker een factor van 
belang is, legt het dagblad niet de vinger op 
de zere plek. Het zit veel dieper. Wetenschap 
zelf is niet de boosdoener, maar eerder de 
manier waarop wetenschappers de resulta-
ten interpreteren, vooral daar waar statistiek 
een rol speelt. De sociale wetenschappen 
zijn sterk afhankelijk van statistische inter-
pretatie van onderzoeksresultaten.
Al in 2005 legde John Ioannidis in een veel-
geciteerd essay uit waarom de meeste statis-
tisch ondersteunde onderzoeksresultaten 
onjuist zijn. Ja, u leest het goed, de meeste. 
Ioannidis legde verder uit dat dit feit binnen 
het huidige statistische denkkader onont-
koombaar is. Het is dus niet verwonderlijk 
dat replicatie andere resultaten geeft, het is 
gewoon te verwachten.
Maar hoe is dat mogelijk, hoor ik u denken. 
Kunnen we resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek dan helemaal niet meer vertrou-
wen? En waarom doen die wetenschappers 

Wetenschappers 
vallen door de 
mand

Dat onderzoek soms 
rammelt is de schuld 
van wetenschappers 
zelf. Het ‘statistisch 
bewijs’ deugt vaak niet. 

daar dan niets aan? Als er iets mis is met 
de toepassing van de statistiek, dan kan 
dat probleem toch opgelost worden?
Wat de eerste vraag betreft is het inder-
daad zo dat wetenschappelijke resultaten 
gebaseerd op statistische overwegin-
gen vaak niet te vertrouwen zijn. Het is 
namelijk helemaal niet zo eenvoudig om 
precies te begrijpen wanneer verzamelde 
gegevens bewijs voor een bepaalde hypo-
these vormen. Maar de meeste weten-
schappers volgen gewoon de gebruike-
lijke methode, zonder zich verder iets af 
te vragen.
De problemen zijn talloos. Zo kun je 
bijvoorbeeld aan de hand van verkregen 
data een hypothese opstellen, die bij 
toetsing door diezelfde data natuurlijk 
bevestigd wordt. Deze vorm van fraude is 
nauwelijks op te sporen, behalve door het 
experiment te herhalen, hetgeen zelden 
gebeurt. 
Een tweede probleem kan ik aan de hand 
van een analogie uitleggen. Stel, ik win 
de Staatsloterij, en mijn buurman, gedre-
ven door enige jaloezie, wil eens kijken 
of dat eerlijk gegaan is. Hij redeneert: 
stel, Ronald Meester heeft niet gefrau-
deerd. Dan is de kans op de data (Ronald 
Meester heeft gewonnen) extreem klein. 
Immers, voor iedereen is de kans op een 
winnend lot erg klein. Mijn buurman 
concludeert dat die kans zo klein is dat 
hij niet meer in mijn eerlijkheid gelooft.
Absurd? Ja, maar dit is hoe men statistiek 
meestal toepast. Dus is het niet verwon-
derlijk dat dit tot grote problemen leidt. 
Mensen zijn op basis van dit soort argu-
menten veroordeeld voor misdrijven die 
ze niet hebben begaan.
De oplossing ligt in het heroverwegen van 
wat statistisch bewijs is. Inmiddels is wel 
duidelijk dat bewijs voor een bepaalde 
hypothese alleen maar betekenis heeft als 
je het afzet tegen een andere hypothese. 
De vraag moet niet zijn: geven de data 
aanleiding om een bepaalde hypothese te 
verwerpen? Maar: zijn er andere hypothe-
ses die de data beter verklaren?
Het zal nog wel enige tijd duren voor-
dat dit gemeengoed is, want ingesleten 
patronen zijn zeer moeilijk te verande-
ren. Maar het moet, en het zal ook gaan 
gebeuren.

ronald meester is hoogleraar wiskunde.
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respond? mail to redactie.advalvas@vu.nl.

vinod subramaniam rector

Design the Future

t
he institutional plan of 
the university articulates 
our goals and dreams and 
serves as a beacon to guide 
our policies and processes 
towards achieving our 
collective ambitions. Our 

current institutional plan runs through 
till the end of 2019, which means that it 
is time to work on our strategy for the 
years following. We’ve made a start on 
this in conversations with the university 
leadership, but let’s be clear - this is 
a process that involves the entire VU 
community, and we want, and need, your 
input to create a plan that 
enjoys broad support and 
commitment.
Thinking about, 
and articulating, an 
institutional plan is an 
attempt at designing 
the future of the VU by 
posing, and trying to 
answer, the question 
“What sort of university 
do we want to be?”
In her speech at the opening of the 
academic year, Mirjam van Praag spoke 
of three directions that we will focus on 
as we strive to combine academic quality 
and societal relevance: The university 
as a place to become “someone”, not 
“something”. That is, the university as 
an environment where you can develop 
yourself as an academic citizen, where 
you can broaden your mind and horizons, 
and not just be trained in a specific 

discipline or profession. The university 
as a bright and diverse community, 
that is active and responsible. And the 
university as a community that steps out 
of its own bubble into the world, and is 
engaged in service to, and learning from, 
the society around us.
Since our founding in 1880, the VU has 
had a sustained commitment to high 
academic quality, to societal relevance, 
to embracing inclusiveness and diversity, 
and to being a beacon in providing equal 
opportunities to all those who seek an 
academic education. These are important 
‘design principles’ but there are 

undoubtedly many more 
that we could include in 
our institutional plan.
On November 5, the 
Board spoke with a 
cross-section of student 
representatives about 
student wellbeing in 
our traditional Griffioen 
meeting. We asked them 
to share with us what they 
expected from the VU, to 

dream about initiatives should the sky 
be the limit, and then to drill down to 
formulate tangible, executable plans. 
We ask the same of you. Share your 
dreams and ambitions for the VU with 
us! What must be an integral aspect of 
our institutional plan, what can we do 
better, what could we stop doing? Help 
us design the future of our VU.

What sort of 
university do we 
want to be?
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wetenschapReligie

stefan Paas: ‘ik vind 
het heel riskant om 
in het openbaar 
een standpunt over 
homoseksualiteit in 
te nemen’

‘ twitter 
is mijn 
zeepkistje’
Hoogleraar missiologie en 
interculturele theologie 
Stefan Paas werd onlangs 
benoemd tot Theoloog des 
Vaderlands. Theoloog des 
Twitters was hij al.

DOOR PETER BREEDVELD  
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

“
Met Twitter ben ik begonnen in 2013 toen ik 
samen met Rik Peels een boek heb gepubli-
ceerd: God bewijzen. Iemand wees me erop dat 
Twitter heel geschikt was om je boek te promo-
ten. Ik had helemaal niks met sociale media, 
nog steeds heb ik alleen maar Twitter, en geen 
Facebook of zo. Dus ik besloot een Twitter-

account te openen voor een paar maanden, met het 
voornemen om het daarna weer dicht te gooien, maar 
daar is het nooit van gekomen. Ik vind het een heel leuk 
medium, het is mijn zeepkistje!
“Twitter fungeert voor mij als een soort stream of 
consciousness en helpt me mijn gedachten te ordenen 
om later een column of artikel te schrijven. Je ontmoet 
er veel mensen die je normaal niet zo snel tegenkomt, 
tenminste, als je niet al te veel verbubbelt, waar ik wel 
op probeer te letten. Ik spreek zowel PVV’ers als actie-
voerders tegen Zwarte Piet. Voor de één heb ik wat meer 
sympathie dan voor de ander, maar ik probeer wel een 
beetje met mensen in gesprek te blijven, zolang ze niet 
gaan schelden. Ik kan mijn eigen gedachten aan die 
mensen scherpen.
“Ik twitter wel veel. Mijn vrouw en kinderen zeggen daar 
weleens wat van. Dan probeer ik wel wat te matigen, 
maar… voor mijn werk is het ook nuttig. In het juryrap-
port van mijn verkiezing tot Theoloog des Vaderlands 
stond dat die ook te maken heeft met mijn aanwezig-

heid op Twitter. Ik word nogal eens 
gebeld door een krant of programma naar 
aanleiding van iets dat ik heb getweet. 
Het genereert weer andere aandacht. 
Twitter staat erom bekend dat er vooral 
veel journalisten en wetenschappers op 
zitten, en andere mensen die menen iets 
te vertellen te hebben. Als je je dat maar 
realiseert, is Twitter daar heel bruikbaar 
voor. Je kunt opvattingen en meningen 
kwijt aan een publiek dat zelf ook weer 
een platform heeft.”

Fitties
“Ik probeer niet te twitteren via mijn tele-
foon, dan zit je er de hele dag op. Ik doe 
het meestal ’s morgens ’s en avonds even, 
via mijn iPad. Ik doe het tussen dingen 
door. Ik ben heel multitaskerig, als ik 
een artikel aan het schrijven ben, kom ik 
soms op een gedachte die ik op Twitter 
gooi. Ik check dan wel hoe erop gerea-
geerd wordt. Ik vind het belangrijk dat ik 
begrepen word. Ik probeer zo goed moge-
lijk te formuleren en het kan me irriteren 
als mensen niet begrijpen wat ik bedoel. 
Ik meen dat mijn schrijfvaardigheden 
heel redelijk zijn en ik heb dan zoiets van: 
joh, je ziet toch wat er staat?”

Homo’s in de kerk
“Er zijn mensen die mij een orthodoxe 
christen noemen. Ik ben loyaal aan de 
christelijke traditie en daarbinnen zou ik 
niet snel voor vrijzinnig doorgaan. Het 
betekent niet dat ik het scheppingsver-
haal letterlijk neem. Dat is niet orthodox, 
maar fundamentalistisch. Orthodox wil 
zeggen dat ik theologiseer in de lijn van 
de grote traditie van Paulus, Augustinus, 
Thomas van Aquino en Calvijn. Theolo-
gen die de Bijbel in hun eigen tijd passen 
en daar op hoog niveau over nadenken. 
In die kwaliteit probeer ik verder te 
theologiseren en daarbij de bronnen 
zoveel mogelijk mee te nemen. Mij zul je 
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Wereldwijd worden miljoenen kinderen uitgebuit. 

Denk aan seksuele uitbuiting van kinderen,

kindermisbruik of kinder arbeid. Terre des Hommes 

pakt deze extreme, mensonterende vormen van 

kinderuitbuiting aan. 

Help mee via tdh.nl

Bijna alles wat we eten en drinken is verpakt in 
plastic. Je salade in een plastic bakje, je broccoli 
in folie en je theezakje. Giftige toevoegingen aan 
al die verpakkingen komen in ons eten en zo in ons 
lichaam terecht. We weten dat deze additieven 
ernstige gevolgen kunnen hebben voor dieren. 
Wat het plastic zelf met ons als mensen doet, is 
onbekend. Met jouw hulp kunnen wij onderzoeken 
wat de gezondheidsgevolgen zijn van de plastic 
deeltjes in ons lichaam. Steun ons nu via Tikkie: 
bit.ly/tikkie-psf
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niet snel horen zeggen dat Paulus heeft afgedaan. Nee, 
Paulus is een bijbelschrijver die ik serieus neem, die 
voor mij gezag heeft.

Mensen beschadigen
“Ik ben christelijk-gereformeerd, lid van een redelijk 
traditioneel kerkgenootschap. Homo’s zijn er welkom, 
maar ze mogen niet trouwen in ons kerkgenootschap en 
homo’s die een relatie hebben mogen niet deelnemen 
aan het avondmaal. Een aantal plaatselijke kerken kiest 
voor een ruimere benadering, en ik denk er persoonlijk 
ook wat anders over, maar breng dat niet ter sprake 
in de media. I pick my battles, zo gezegd. Ik ken zelf 
christelijke homo’s, bij wie de één vindt dat homo’s 
moeten kunnen trouwen en dat iedereen die er anders 
over denkt zondigt tegen de liefde, maar ik ken er ook 
die celibatair leven en 
zeggen dat ze daarin grote 
behoefte hebben aan de 
steun van theologen. Als 
die allebei in je vrienden-
kring zitten en je voor 
beide verantwoordelijk-
heid voelt, vind ik het 
heel riskant om daar in 
het openbaar standpun-
ten over in te nemen. Dat 
bewaar ik het liefst voor 
persoonlijke gesprekken. 
Dus nee, ik ga daar nu 
geen stoere dingen over zeggen. Ik weet dat ik daarmee 
mensen beschadig, wat ik ook zeg. Het enige wat ik hier 
wil zeggen is dat ik het standpunt van mijn kerkgenoot-
schap te strak vind.”

Ambassadeur van de theologie
“Mijn taak als Theoloog des Vaderlands is ambassadeur 
zijn van de theologie. Ik moet dus vaak met mijn neus 
vooraan staan en me bemoeien met discussies en daarin 
wat theologisch geluid laten horen. Wat ik al heel lang 
doe, alleen krijg ik er nu wat podia bij. Dat zelfs een 
blad als Advalvas langskomt, dat was nog niet eerder 
gebeurd. En ik word gevraagd door radioprogramma’s 
waar ik normaal niet snel in zou komen.
“Ik heb in Amsterdam een gemeente van de christelijk-
gereformeerde kerken helpen stichten. Een filiaal, als jij 
dat zo noemen wilt. Daarvoor ben ik met mijn gezin naar 
Amsterdam verhuisd. Een kerk met een laboratorium-
functie, waarin op allerlei gebieden wordt geëxperimen-
teerd: organisatie, theologie, manieren van aanwezig 
zijn in de stad, vormen van lidmaatschap, betrokken-
heid. Het is een bloeiende gemeenschap van tachtig 
jonge mensen, vlakbij het Vondelpark.
“Het dieptepunt van de secularisatie in de stad is wel 

voorbij. Afgezien van de vele migran-
tenkerken hebben de traditionele kerk-
genootschappen zich ook vernieuwd. 
Omdat er ruimte is gekomen voor experi-
menten, nieuwe dingen, wat altijd nieu-
we mensen trekt. Daarbij heeft de huidige 
jonge generatie niet meer de frustraties 
over kerk en geloof van de oudere genera-
ties. De millennials zijn de kleinkinderen 
van de generatie van Jan Wolkers, zeg 
maar. Die hebben geen aversie tegen de 
kerk, hoewel ze ook geen idee hebben van 
wat daar gebeurt.”

Missionaris in Amsterdam
“Ik heb zes jaar in Amsterdam gewoond, 
maar mijn vrouw en ik zijn echte natuur-
mensen en daarom zijn we in Baambrug-
ge gaan wonen, een dorp onder Abcoude, 
drie kwartier fietsen hier vandaan. Ik 
ben geboren in Apeldoorn, opgegroeid 
in Nijkerk, heb een tijd in Veenendaal 
gewoond. Toen we besloten in Amster-
dam te gaan wonen, zeiden de buren, 
niet eens de gelovige buren: “Ga je daar je 
kinderen laten opgroeien?” Maar Amster-
dam was best leuk, eigenlijk. De eerste 
keer dat ik de Gay Pride zag, viel die me 
trouwens enorm tegen. Gewoon boten 
met kantoorpersoneel. Ik had veel meer 
extravagantie verwacht, omdat je die op 
tv altijd ziet. Stonden we daar teleurge-
steld te kijken als boertjes van buut’n.
“In Amsterdam wonen is niet iets dat ik 
altijd graag heb gewild. We gingen om te 
helpen die kerk op te zetten, uit een soort 
plicht. Een beetje als missionaris, zou je 
kunnen zeggen, behalve dan dat je geen 
inentingen tegen gele koorts hoeft te 
halen. Wel een grote ketting voor de fiets, 
en de vuurdoop was dat onze autoraam-
pjes meteen werden ingeslagen. Maar ik 
ben het wel leuk gaan vinden. Amster-
dam heeft een soort snelheid, het bruist. 
Je wordt steeds uitgedaagd om het beste 
te geven dat je hebt. Maar stadsmensen 
zijn we nooit geworden. Op een gegeven 
moment ging het tempo, een voortduren-
de agressie, een zekere hyperassertiviteit 
ons een beetje tegenstaan. Zat ik zelf met 
witte knokkels aan het stuur als iemand 
me afsneed. Ik dreigde te veel een 
Amsterdammer te worden. Ik herkende 
mezelf niet meer in de spiegel, zoiets.”

‘Het scheppings-
verhaal letterlijk 
nemen is funda-
mentalistisch’

advertentie
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m
ensen die al langer 
mediteren hebben 
een rustiger, meer 
coherent patroon 
van hersenactiviteit 
dan niet-

mediteerders. Daardoor presteren 
ze beter op aandachtstaken. 
Omgekeerd is het ook zo dat als 
mensen hun aandacht ergens 

niet bij kunnen houden, het 
patroon van hun hersenactiviteit 
chaotischer is. Mensen die 
depressief zijn hebben de minst 
coherente hersenactiviteit. 
Dat was deels al bekend, maar 
promovendus Mona Irrmischer 
bracht heel precies in beeld hoe 
het zit met de hersenactiviteit van 
mediteerders, ‘gewone mensen’ 

en mensen met een depressie. 
Ze komt tot de conclusie dat 
je de mate van fluctuaties in 
hersenactiviteit als graadmeter 
mag nemen voor iemands mentale 
rust en welbevinden. (WV)

irrmischer promoveerde op 29 oktober. 
Zie proefschrift via tinyurl.com/
monairrmischer

VU-eredoctor Karen 
Armstrong, expert op 
het gebied van inter-
religieuze dialoog en 
religieuze tolerantie, is de 
hoofdspreker op 
het symposium 
Verschillend 
en dan? op 29 
november in de 
aula. Haar lezing 
gaat over compassie binnen 
en buiten de universiteit.

De Natuurkunde Valorisa-
tie Prijs van onderzoeks-
financier NWO gaat naar 
Davide Iannuzzi, hoogle-
raar experimentele fysica. 
Hij ontvangt in januari 
250.000 euro op 
het landelijke 
natuurkun-
decongres 
Physics@
Veldhoven. Vorig 
jaar wonnen de VU-natuur-
kundigen Gijs Wuite en 
Erwin Peterman de prijs.

Hoe kan Europa zich 
beschermen tegen 
de opmars van 
autoritair 
leiderschap? In 
een publieks-
college op 21 
november gaat Europarle-
mentariër Judith Sargen-
tini in op de knelpunten 
die de rechtsstaat in Europa 
ervaart. Aanvang: 16 uur in 
het auditorium.

Hoogleraar filosofie René 
van Woudenberg won 
de essaywedstrijd van 
de Koninklijke 
Hollandsche 
Maatschappij 
der Weten-
schappen. Hij 
won met God 
bestaat, er is bewijs: ‘Weten-
schappers die nieuwsgierig 
zijn, kunnen bewijs zoeken 
voor het bestaan van God.’

VIPs

3D-kunstgebit

voor het maken van tand-
prothesen gebruikt men 
steeds vaker 3D-printers, 
maar clinici, technici en 

onderzoekers hebben vaak te 
weinig verstand van de nieuwe 
technieken. Dat blijkt uit onder-
zoek van tandheelkundige Nawal 
Alharbi, die hierop 14 november 
is gepromoveerd. Alharbi legt 
in haar proefschrift het verband 
tussen wetenschappelijke inzich-
ten en klinische toepassingen van 
additieve productietechnieken op 
het gebied van prothetische tand-
heelkunde. Ook vervaardigde ze 
een tandheelkundig implantaat 
op basis van zirkonia met behulp 
van digitale lichtverwerkings-
technologie en de resultaten zijn 
veelbelovend. (PB)

Instagram

rust in het hoofd

95
Snackalarm

V
oedingswetenschapper 
Marlijn Huitink komt tot 
deze conclusie op basis van 
het bestuderen van kassa-
bonnetjes van de jongeren. 
In het Jeugdjournaal pleitte 

ze voor het duurder maken van ongezond 
eten. Ook de jongeren zelf denken dat ze 
minder snoep zouden kopen als dat duur-
der zou zijn. (WV) 

Bekijk het Jeugdjournaal-item via tinyurl.com/
kinderenetenongezond

procent van wat 
kinderen en jongeren in 
schoolpauzes kopen is 

ongezond.

Sabrina Spoor 26 | master notarieel 
recht | cijfer 7,5 | 12 ects

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? 
“Nee, omdat dit een vrij nieuw onderwerp is, 
moest ik op zoek naar literatuur buiten het juri-
dische vakgebied. Ik vond het moeilijk om mijn 
focus scherp te houden. Het onderwerp ging met 
me op de loop.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aan- 
pakken? “Ik had eerder met specialisten moeten 
gaan praten: hypotheekjuristen of vastgoedadvo-
caten. Dan had ik waarschijnlijk eerder geweten 
waar het naartoe moest met mijn onderzoek. Nu 
deed ik dat pas aan het eind.”

Wat is je grootste ontdekking? “Dat ons juridi-
sche systeem nog niet goed is ingericht voor een 
circulaire economie, maar dat er op zich wel veel 
mogelijk is. Ik heb de cascokoop onderzocht, een 
constructie waarbij je een huis koopt, maar de 
inrichting huurt of least [dan zouden producenten 
er baat bij hebben om een duurzamere inrichting 
te produceren, WV]. In het huidige systeem zijn er 
risico’s aan verbonden, bijvoorbeeld dat de leve-
ranciers van de inrichting niet verzekerd zijn van 
het terugkrijgen van hun spullen bij faillissement.” 

Ben je goed begeleid? “Ja, mijn begeleider 
Hendrik Ploeger is de bedenker van het concept 
cascokoop, dus hij kon mij goed helpen.”

Ga je nog iets hiermee doen?“Ik hoop een baan 
te vinden binnen het notariaat, waarin ik mijn 
interesse in de circulaire economie kan combine-
ren met bijvoorbeeld het vastgoedrecht.” (WV)

Ook met je scriptie in advalvas? mail redactie.advalvas@vu.nl

‘Het onderwerp 
ging met mij op de 
loop’

miJn sCriPtie
Het recht als ondersteuning 
van een circulaire economie

m et merkproducten 
op de foto 
gaan, levert op 
Instagram geen 
positieve indruk 

op. Dat blijkt uit het onderzoek 
waarop Charlotte Vonkeman 
20 november bij de School 
of Business and Economics 
promoveerde. Volgers hebben 
door dat de geplaatste foto 
gebruikt wordt om indruk 
te maken. Dat vinden ze 
opschepperij.
Vonkeman onderzocht op welke 
manier het consumentengedrag 
op internet wordt beïnvloed 
door beelden als productvisu-

alisaties en Instagram-foto’s. 
Hiervoor analyseerde ze onder 
meer duizenden Instagram-
foto’s. Waar die Instagram-
foto’s minder indruk maakten, 
hadden productvisualisaties in 
webshops, zoals virtuele spie-
gels, wel invloed. Bij virtuele 
spiegels kunnen klanten online 
zien hoe het product in kwes-
tie hen zou staan. Dat helpt 
consumenten niet alleen bij het 
maken van aankoopbeslissin-
gen, het wakkert ook impulsief 
koopgedrag aan. (FB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
charlottevonkeman

“Patiënten die 
in hun 
kindertijd 
te maken 
hadden 
met 
trauma 
en 
emotionele 
verwaarlo-
zing zijn gebaat 
bij één veelomvat-
tende behandeling. Deze mensen 
krijgen vaak meerdere diagnoses. 
Ze worden eerst voor één diagnose 
behandeld en vervolgens voor de 
andere. Dat is te gefragmenteerd. 
Het is beter dat één persoon het 
complete plaatje in de gaten 
houdt. Ook als er verschillende 
behandelaars zijn die verschil-
lende problemen aanpakken.

Als je het totaalbeeld niet beziet, 
bestaat het risico dat er problemen 
blijven liggen. Patiënten die én 
een persoonlijkheidsstoornis én 
een traumagerelateerde stoornis 
hebben, bespreken tijdens hun 
traumabehandeling bijvoorbeeld 
niet de relatieproblemen die in 
het hier en nu spelen. Andersom 
wordt bij de behandeling van 
persoonlijkheidsproblemen 
niet gekeken naar onderliggend 
trauma. Het is beter om dat 
tegelijkertijd te doen. 

Voor mijn onderzoek volgde ik 150 
patiënten. Vier procent daarvan 
overleed als gevolg van hun stoor-
nis tijdens de onderzoeksperiode 
van zes jaar. Ze pleegden suïcide. 
De oudste daarvan was nog maar 
38 jaar. Het is een kwetsbare groep 
mensen die brede steun nodig 
heeft.” (FB)

Marleen Wildschut promoveerde 6 november 
bij VUmc. Ze werkt als klinisch psycholoog bij GGZ 
Friesland.

‘Kies één hoofd-
behandelaar’ 
Eén veelomvattende behande-
ling is beter voor patiënten met 
trauma en emotionele verwaar-
lozing in de jeugd, zegt promo- 
vendus Marleen Wildschut.
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onderwijsInternationalisering

De nieuwe 
internationale 
bachelor bij culturele 
antropologie is een 
groot succes: er 
zijn én veel meer 
studenten én ze zijn 
betrokkener dan ooit. 
Hoe doen ze dat?

DOOR WELMOED VISSER 
FOTO PETER GERRITSEN

J
e zou het antropologie in de 
praktijk kunnen noemen, de 
manier waarop de ongeveer 
twintig eerstejaars college 
krijgen van docent Giulia 
Sinatti. De opdracht van 
vandaag: ze moeten een 

etnografische beschrijving maken van 
een voorbeeld van globalisering in de stad 
waar ze vandaan komen.
Antropologie heeft dit jaar voor het eerst 
een internationale bachelor. De voertaal 
is  Engels. De studenten komen uit de hele 
wereld. In de werkgroep van vanmiddag 
zitten onder anderen mensen uit Senegal, 

Hoe 
antropologie 
bijna drie 
keer zoveel 
gemotiveerde 
studenten 
kreeg



helder voor ogen te hebben. Als jij over 
de campus loopt, wat doet jou daar dan 
goed aan? En als jij op je werkplek zit, wat 
ontbreekt er dan nog? Of als je een paper 
schrijft, heb je dan toegang tot alles wat 
je nodig hebt? Al met al: wat inspireert en 
wat frustreert je aan de VU? Laat het ons 
weten!
Met het strategieteam hopen we in 
december de eerste inventarisatie voor 
de nieuwe strategie van de VU af te 
ronden en in januari een beeld te vormen 
van mogelijke centrale thema’s voor 
het instellingsplan. Lijkt het je leuk om 
hierover en gedurende het vervolg van 

dit traject mee te denken? 
Wil je ons graag laten 
weten hoe volgens jou het 
nieuwe instellingsplan 
tot stand moet komen en 
hoe dat eruit moet zien? 
Meld je dan aan om deel 
te worden van het Green 
Team, de strategieklank-
bordgroep met een jonge 
frisse blik. 
Je kunt je ook aanmelden 
voor een 45-minutenses-

sie met mij of mijn medecollegeleden, 
Marjolein Jansen of Vinod Subramaniam, 
op 26 november om 16 uur, op 13 decem-
ber om 16.15 uur en op 17 december om 
10.30 uur. 
In deze sessies gaan wij graag in gesprek 
met jullie over de toekomst van onze 
universiteit. Voor zowel het Green Team 
als een 45-minutensessie kun je een 
e-mail sturen naar m.c.alderliesten@
vu.nl. Wij kijken ernaar uit om jullie te 
spreken!
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Internationalisering De voorzitter vraagt

Frankrijk, de Verenigde Staten, Denemar-
ken, Spanje, Nederland en Ethiopië. 
De opleiding koos ervoor om niet alleen 
het programma te vertalen naar het 
Engels, maar echt een internationaal 
programma te ontwikkelen waarin de 
culturele diversiteit van de studenten zelf 
een rol speelt. Dit lijkt de ideale aanpak 
voor cultureel antropologen in spe: het 
observeren van hun eigen culturele 
bagage moet sowieso een tweede natuur 
worden. 

Vragen van achter uit de zaal
De voorbeelden in het college zijn divers: 
een Eritrese student vertelt dat er in 
zijn taal veel Italiaanse woorden zitten, 
een Senegalees komt met de surfcul-
tuur in Senegal, die allerlei eethuisjes en 
andere winkeltjes met Engelse namen 
met zich meebracht en een Amerikaan 
uit San Francisco beschrijft uit zijn stad 
de cultuur van techbedrijven met mede-
werkers van over de hele wereld. Globa-
lisering is overal. Zelfs de student die is 
opgegroeid in Denemarken, naar eigen 
zeggen in een saai gat, heeft een lokaal 
voorbeeld: in de plaats waar hij vandaan 
komt, is alles gericht op oudere, Duitse 
toeristen: menu’s, excursies, alles is in 
het Duits. Ook dat is globalisering. 
De verhalen hebben overeenkomsten: 
nieuwkomers nemen dingen mee uit hun 
cultuur, die worden geïntegreerd in de 
samenleving, waardoor er een nieuwe 
versie van de cultuur ontstaat. Vaak is 
er ook verzet tegen veranderingsproces-
sen en soms krijgen de nieuwkomers de 
schuld van dingen die mislopen. Sinatti 
noemt het tussen neus en lippen. Aan 
een echte analyse van de elementen die 
de studenten aandragen, komt de groep 
in het werkcollege helaas niet toe. 
Wel is de sfeer actief en enthousiast. 
Studenten luisteren met interesse naar 
elkaars verhalen. Nu is culturele antropo-
logie toch al geen vak dat je kiest omdat 
je toch iets moet studeren, maar ook hier 
helpt de activerende vorm van onderwijs 
wel om studenten meer bij de leerstof te 
betrekken. 
“Het is te vroeg om te zeggen of dit 
programma beter is dan de oude opzet, 
maar wat ik hoor van docenten is dat 
studenten in elk geval meer betrokken 
en gemotiveerd zijn”, vertelt Marrije 
Prins, coördinator van de international 
classroom, zoals ze het programma bij 
culturele antropologie noemen. De eerste 
signalen zijn positief: “Een van onze 

hoogleraren was verbaasd dat hij dit jaar 
bij zijn hoorcolleges ineens ook vragen 
van achter uit de zaal krijgt”, vertelt Prins.
Een uitje met de rondvaartboot door 
de Amsterdamse grachten was ook 
onderdeel van het programma. Dit werd 
helemaal georganiseerd door de student-
mentoren, tweedejaarsstudenten die de 
eerstejaars begeleiden en 
wegwijs maken op de VU. 
Prins: “Wij wilden naar 
het Tropenmuseum, maar 
de mentoren vonden dat 
saai. Ze hadden een beter 
idee: een rondvaart door 
de stad, met een inleiding 
over het slavernijverleden  
van Amsterdam. Dat 
vonden we goed als ze 
alles zelf organiseerden.” 
En dat deden de student-
mentoren: ze huurden een extra grote 
rondvaartboot voor de 81 eerstejaars en 
bereidden een lezing langs de route voor. 
Student-mentor Karim Mansour hield het 
verhaal aan de hand van de Gids slavernij- 
verleden Amsterdam van 
VU-historicus Dienke 
Hondius. “Karim wees 
ons op allerlei sporen van 
slavenhandel en de VOC 
die nu nog te zien zijn aan 
Amsterdamse gebouwen. 
Het was heel goed gedaan 
en erg interessant”, aldus 
Prins. 

Elke keer weer verrast
Tot nu toe lijkt alles alleen 
maar mooier en beter te gaan in de 
nieuwe bachelor van antropologie. Maar, 
waarschuwt Prins, bij zo’n internationaal 
programma heb je te maken met heel 
verschillende verwachtingen van studen-
ten op allerlei vlakken: 
over hoe hard ze moeten 
werken, hoe intensief 
ze worden begeleid, hoe 
veel je moet aanreiken als 
docent. De cultuurver-
schillen in het onderwijs 
zijn groot tussen verschil-
lende landen. Prins krijgt 
af en toe enthousiaste 
reacties mee van studen-
ten, maar hoe tevreden 
ze echt zijn, is nog niet 
gemeten.
En het enthousiasme van 
de docenten is wisse-

lend. Prins: “Docenten hebben het veel 
drukker gekregen omdat er zoveel meer 
studenten zijn. En deze nieuwe onder-
wijsvormen vragen ook nogal wat van 
ze.” Sinatti heeft er als kind van Brits-
Italiaanse ouders weinig moeite mee. Ze 
houdt van internationale omgevingen. 
Haar eigen voorbeeld van globalisering: 
“Ik ben opgegroeid in Milaan, een door-
voerhaven van migranten op weg naar 
Noord-Europa. Iedereen heeft altijd die 
beelden voor ogen van Zuid-Italië waar 
die mensen stranden, maar onderweg 
naar het noorden komen velen van hen 
door Milaan. Die stad wordt doorkruist 
door mensen van over de hele wereld.” 

Ontevreden met een 8
De internationale bachelor ervaart Sinatti 
als “veel rijker” dan het programma in 
voorgaande jaren, waarin vooral Neder-
landse studenten zaten. Sinatti: “Dit vind 
ik spannend, ik ben elke keer weer verrast 
door de voorbeelden die studenten 
aandragen.” En nog iets dat anders zal 
zijn dan voorgaande jaren: de zwartepie-
tendiscussie, die kon nogal verhit raken 
met voornamelijk Nederlanders in de 
zaal, weet Sinatti: “Ik heb het onderwerp 
nog niet besproken, maar ik vermoed dat 
de sfeer dit jaar anders zal zijn.”
Sinatti deelt haar eigen ervaringen op 
een natuurlijke manier met de studen-
ten. Want als je van studenten meer 
persoonlijke inbreng vraagt, dan moet je 
als docent ook bereid zijn om jezelf bloot 
te geven. 
Prins, die het programma voor de inter-
national classroom opzette, is van huis 
uit trainer. Ze volgde de Mixed Class-
room in Practice workshop van KnowVU 
(Kennisnetwerk Onderwijs VU).  Prins: 
“Daar heb ik veel aan gehad. Zo ben ik 
me bewust geworden van allerlei dingen: 
dat je je best moet doen om groepjes echt 
goed te mixen. Bijvoorbeeld door mensen 
uit dezelfde geboortemaand bij elkaar te 
zetten omdat je anders heel snel kliek-
jes krijgt, bijvoorbeeld van mensen uit 
hetzelfde land.” 
Een ander punt is goed verwachtingsma-
nagement, zodat studenten weten waar 
ze aan toe zijn. Prins noemt het voorbeeld 
van de cijfers: “In Engelstalige landen 
kun je een A of A+ halen, dat zou zoiets 
zijn als een 9 of een 10 bij ons, maar die 
krijg je hier zelden voor bijvoorbeeld een 
essay. Dan moet je studenten soms echt 
uitleggen dat een 8 een goed cijfer is, 
anders zijn ze heel ontevreden.”

Wat inspireert en wat 
frustreert je aan de vU?
laat het weten! vU-baas mirjam van Praag 
werkt aan het strategisch toekomstplan 
voor de vU. advalvas verzamelt voor 
haar de antwoorden van medewerkers én 
studenten. reageren kan per mail naar 
devoorzittervraagt.advalvas@vu.nl of 
online onder van Praags column op advalvas.
vu.nl/blog-item/inspiratie-en-frustratie.

mirjam van praag  

voorzitter college van bestuur
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inspiratie en 
frustratie

i
n de vorige column stelde ik de 
vraag welke veranderingen in onze 
omgeving belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van de VU. In de 
strategische conferentie die we in 
september met de decanen hebben 
gehad, kwamen brede thema’s terug 

zoals Open Science — of eigenlijk ‘open 
everything’ — multidisciplinariteit en 
internationalisering. Het zijn veranderin-
gen waarvan de invloed op de VU lastig te 
voorspellen is, maar waarop we in ieder 
geval als universiteit moeten reageren. 
Hoe we dat doen is echter de grote vraag 
en daarom wil ik jullie deze keer vragen 
wat onze sterktes en zwak-
tes zijn. Want als we helder 
krijgen waar we goed in 
zijn, maar ook waar we 
minder goed of helemaal 
niet goed in zijn, kunnen 
we beter bepalen hoe we 
moeten omgaan met onze 
veranderende omgeving. 
Stel dat we het hebben 
over de internationalise-
ring van het hoger onder-
wijs, welke sterktes en 
zwaktes spelen hierin dan een rol? Kan 
de ligging van onze campus als onderdeel 
van de Zuidas hierin iets betekenen? En 
zo ja, wat is hier dan sterk aan? Of als 
we het hebben over de veranderende 
arbeidsmarkt en de groeiende vraag naar 
wetenschappelijke opleidingen die naad-
loos aansluiten op deze markt, hoe staan 
we daar dan voor? Is onze diverse cultuur 
hier een sterkte, een zwakte of beide? 
Maar ook los van deze veranderingen is 
het zinnig om onze sterktes en zwaktes 

Als jij op je 
werkplek zit, wat 
ontbreekt er dan 
nog?

Cijfers & feiten
> dit jaar zijn er 81 eerstejaars 
culturele antropologie. 

> vorig jaar waren dat er 30. er 
zijn dus bijna drie keer zoveel 
antropologiestudenten.

> 67 studenten volgen de 
international classroom, de 
bachelor cultural anthropology and 
development sociology, van wie 42 
uit het buitenland komen.

> in totaal komen de eerstejaars 
antropologie uit 25 verschillende 
landen. 

‘De sfeer bij de  
zwartepieten- 
discussie zal nu 
anders zijn’

‘Voorkom kliekjes, 
zet mensen 
van eenzelfde 
geboortemaand bij 
elkaar’
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studentenMode

aureus, de 
faculteitsvereniging van 
de school of Business and 
economics, gaat naar officiële 
gelegenheden in pak. maar 
kiest de laatste tijd vaker voor 
business casual: geen pak, 
maar overhemd met jasje

de universitaire 
studentenraad draagt ook 
een speld in de vorm van een 
griffioen

De pakkenparade
Van universitaire 
studentenraad tot 
studievereniging: 
elk bestuur loopt 
tegenwoordig in pak.

W
aar tien jaar geleden besturen van 
studieverenigingen nog een speci-
ale trui droegen, loopt elk bestuur 
tegenwoordig strak in pak. Waarom 
eigenlijk?
“Onze voorgangers deden het ook”, 
zegt Joey Versteeg, vicevoorzitter 

van de universitaire studentenraad (usr). “Als dat besluit 
eenmaal genomen is, dan stap je er niet snel vanaf. Zo 
gaat het bij andere verenigingen vast ook.”
Hij ziet wel een duidelijk beginpunt voor de omslag. 
Sinds een aantal jaar mogen besturen van studentenraden  
en studieverenigingen tijdens de dies en de opening 
academisch jaar als onderdeel van de academische 
gemeenschap meelopen in het cortège, de optocht van 
hoogleraren. “Iedereen loopt dan in toga of pak. Als je in 
trui gaat, ziet dat er armoedig uit”, zegt Versteeg.
Het bestuur van de wiskundige studievereniging Storm 
ging pas recentelijk overstag. “Wij waren de laatsten. 
Pas sinds een jaar of vijf hebben we een pak naast onze 
bestuurstrui”, vertelt Storm-voorzitter Sherida van den 
Bent. “Het toenmalig bestuur wilde graag een professio-
nelere uitstraling.”
Studievereniging Aureus, voorheen de grote pakkendra-
gers, gaat opvallend genoeg juist steeds minder formeel 
gekleed. Toen de rest van de VU nog in zelfgebreide trui-

en gehuld was, viel het Aureus-bestuur 
op met pakken. Om alvast aan te sluiten 
bij het zakenleven, de toekomstige werk-
gever. Maar nu verandert dat.
“Naar officiële gebeurtenissen, zoals de 
dies en carrière-evenementen, trekken 
we een pak aan. Voor de rest niet”, zegt 
Aureus-voorzitter Denise de Ruijter. “Wij 
volgen daarbij het bedrijfsleven, waar ook 
steeds vaker voor business casual geko-
zen wordt. Geen pak, maar overhemd 
met jasje bijvoorbeeld.”

Lekker professioneel
Hoewel bij alle drie de besturen geen twijfel over de 
aanschaf van het pak was, is er wel discussie over 
wanneer dat pak aangaat. “Daar hebben we wel discus-
sie in de raad over gehad”, zegt Versteeg. “Als studen-
tenraad zijn we met serieuze zaken bezig, dat willen we 
ook uitstralen. Maar als we helemaal de formele kant 
opgaan, loop je het risico dat je afstand creëert tussen 
jezelf en de andere studenten. Ik ben een student, ik ben 
een onderdeel van die gemeenschap. Dus mag ik er ook 
als een student uitzien. Maar als we een afspraak met 
het college van bestuur hebben, zien we er wel represen-
tatief uit. Maar dat hoeft niet in pak.”

Bij de wiskundige studievereniging wordt 
het pak niet dagelijks gedragen. “Vooral 
bij constitutieborrels van verenigingen. 
En bij bijeenkomsten van het Wiso, over-
legorgaan van de Nederlandse studiever-
enigingen van wiskunde en informatica. 
Daar is dat verplicht”, zegt Van den Bent.

Mannen versus vrouwen
Welk pak het werd, was voor het bestuur 
van Aureus een makkelijke keuze. “Er 
zijn enkele bedrijven die speciaal pakken 

voor studentenverenigingen maken. De vrouw met 
wie wij werken reist het hele land af: van bestuur naar 
bestuur”, vertelt De Ruijter. “Zij vraagt vooraf welke 
kernwaarden je als bestuur wilt uitdragen. Aan de hand 
daarvan kiezen we een stof en een kleur. Dat werd geen 
uitgesproken kleur, geen oranje. Je wilt het later ook nog 
eens kunnen dragen.” 
Bij zowel de studentenraad als Storm ging er een flinke 
winkelsessie aan de keuze vooraf. Versteeg: “Wij hebben 
een jongen en een meisje aangesteld die wat meer mode-
bewust zijn. Zij hebben enkele voorstellen gedaan die 
wel bij elkaar passen.”
Vooral bij Storm was dat nogal een klus. Van den Bent: 
“Het is heel irritant: voor mannen zijn er heel veel 

DOOR FLOOR BAL
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‘We willen 
uitstralen dat we 
met serieuze zaken 
bezig zijn’
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Mode opinie

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Willem schoonen

willem schoonen voorzitter VU-Vereniging

De VU-vereniging wordt 
gezien als een relikwie 
van het protestantse 
verleden, schrijft de 
vereniging zelf. “Alles 
wat ooit bij de verzuiling 
heeft gehoord, zoals ook 
de VU-vereniging, werd 
sowieso gezien als een 
relikwie dat opgeruimd 
moest worden. Maar 
inmiddels zijn veel orga-
nisaties erachtergekomen 
dat identiteit heel erg 
belangrijk is.”

Waarom dan? “Omdat je 
moet kunnen laten zien 
wie je bent en wat je waar-
den zijn. In een waarden-
loze wereld kunnen we 
niet leven.”

Dus een VU-alumnus onderscheidt zich van alumni 
van andere universiteiten? “In de zin dat hij bepaalde 
waarden vertegenwoordigt en niet alleen oog heeft voor 
zijn eigen belang, maar ook voor zijn naasten.”

Daarmee suggereert u dat bijvoorbeeld een Utrecht-
se alumnus alleen maar aan zijn eigen belang denkt. 
“Zou kunnen. Maar ik zou in elk geval graag zeker weten 
dat degenen die van de VU komen, bepaalde waarden 
vertegenwoordigen. Die garantie kan ik niet geven bij 
mensen van een andere universiteit.”

‘We zijn het 
geweten van 
de VU’
Is de universiteit een productiefabriek, 
vraagt VU-vereniging zich af. Ze wil met een 
debat hierover haar stem laten horen over 
de positie en de toekomst van de VU.

Wat kan de VU-vereniging daaraan 
doen? “Niks, dat moet de VU zelf doen. 
Wij kunnen helpen dat debat te voeren, 
maar we kunnen niet zeggen hoe de 
universiteit de middelen moet besteden 
of hoe ze docenten moet inzetten.”

Ook niet als vrijblijvend doch drin-
gend advies? “Nee, we zitten niet op de 
bestuurszetel van VU en VUmc en we zijn 
ook geen raad van toezicht. We zijn meer 
het geweten van de VU. We laten af en toe 
een stemmetje horen.”

DOOR PETER BREEDVELD

W
at is de VU-vereni-
ging eigenlijk nog? 
Een adviserend 
orgaan? “Nee, de 
vereniging heeft 
statutaire bevoegd-
heden. Als de VU de 

statuten wil wijzigen, heeft ze daarvoor de 
toestemming van VU-vereniging nodig. 
Bovendien waken we over de identiteit 
en het bijzondere karakter van de VU. 
We hebben ons beziggehouden met de 
herformulering van haar grondslag. Waar 
vroeger een verwijzing naar het Evangelie 
volstond, benoem je nu de waarden die 
daaruit voortkomen: het streven naar een 
betere wereld en meer rechtvaardigheid, 
en oog voor de omgeving. Dat zijn belang-
rijke discussies die vanuit de VU-vereni-
ging worden gevoerd.”

Ondanks die waarden dreigt toch 
ook de VU een productiefabriek van 
hoogopgeleide arbeidskrachten en 
marktrijpe innovaties te worden, 
blijkt uit het thema van het debat dat 
de VU-vereniging op 24 november 
organiseert. “We hebben niet voor niks 
#WOinactie. Er wordt aan alle kanten 
druk gevoeld, vooral door onderzoekers 
om geld binnen te halen, te publiceren en 
te valoriseren.”

vU-vereniging
de vU-vereniging is in 1879 door 
abraham kuyper opgericht onder 
de naam ‘vereniging voor Christelijk 
hoger Onderwijs’ om de bijzondere 
status van de vU als particuliere, 
christelijke universiteit mogelijk te 
maken, vrij van de bemoeienis van 
kerk en staat. Onder de vereniging 
hing de stichting vU-vUmc. die is 
in 2016 gesplitst in stichting vU en 
stichting vUmc, onder meer met 
het oog op de alliantie van vUmc en 
amC. Beide stichtingen resorteren 
onder de vereniging, die nog steeds 
dezelfde rechtspersoon is waarvan 
vU en vUmc uitgaan.

de wiskundige 
studievereniging storm heeft 
pas sinds een jaar of vijf een 
pak naast hun bestuurstrui

pakkenwinkels. Voor vrouwen niet. Het 
is bijna verkapt seksisme. Een rokje voor 
een vrouw is ook altijd duurder dan een 
mannenbroek. Terwijl er toch minder 
stof inzit. Vooral voor de vrouwen was 
het lastig om iets te vinden dat binnen 
budget was en iedereen goed paste. 
Frustrerend was dat. Het pak van de 
mannen kwam van Gents, wij hebben iets 
bij de WE gekocht.”

Bulkkorting voor besturen
Hoewel bij alle drie de besturen een deel van de kosten 
vergoed werd, speelde de prijs toch een belangrijke 
rol. De studentenraad vergoedt bijvoorbeeld maar 150 
euro, de rest moet de student zelf betalen. Versteeg: “De 
mannen konden kiezen uit twee pakken van 150 euro 
en twee pakken van 400 euro. Eén bestuurslid wilde als 
hij toch een pak koos, het meteen goed doen. Een ander 
wilde juist niet bijbetalen. Zelf studeer ik geneeskunde, ik 
ga dat pak hooguit nog op een bruiloft dragen. Dan moet 
je toch bij elkaar komen.” Uiteindelijk kozen de mannen 
voor de goedkope en de vrouwen voor een dure variant.

Het pak van het Aureus-bestuur 
kwam met een flinke korting van een 
pakkenmaker die besturen bulkkorting 
geeft. “Voor 300 euro werd het helemaal 
op maat gemaakt, normaal kost dat 600 
euro”, vertelt De Ruijter. Het jasje en de 
broek worden door de vereniging betaald. 
Overhemd, schoenen en stropdas moet je 
zelf betalen. 

Jasje, dasje, penninkje
Hoewel bijna alle besturen voor een 

pak in grijs, blauw of zwart kiezen, kunnen ze met 
accessoires variëren. Zo draagt het bestuur van de 
farmaceutische studievereniging VCSVU een penning 
van het landelijk overkoepelend orgaan. Bij VSPVU, de 
vereniging van psychologie en pedagogiek, koos het 
bestuur een gifgroene stropdas voor de mannen en een 
strik in dezelfde kleur voor de vrouwen. 
De usr draagt een speld in de vorm van een griffioen en 
stropdassen in dezelfde kleur. Moest Versteeg nog wel 
even snel leren strikken. “Ik heb heel veel tutorials op 
Youtube gekeken. Een simpele knoop lukt nu net.”

‘Het bedrijfsleven 
kiest steeds vaker 
voor business 
casual’
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De afgelopen maanden heb ik onze universiteit 
op een totaal andere manier leren kennen dan 
vanuit de collegebanken. Ik ontmoette niet 
alleen heel veel mensen die de VU maken tot 
wat ze is, maar leerde ook de verschillende 
campusgebouwen veel beter kennen. 
Zo mocht de universitaire studentenraad 
vorige week een kijkje nemen in het Nieuwe 
Universiteitsgebouw, dat grotendeels de 
Bètafaculteit zal huisvesten. Via een donkere 
garage liepen we het gebouw in en een nog 
naar nieuw ruikende lift bracht ons snel naar 
de bovenste etage met een fraai uitzicht over 
de gehele Zuidas. 
Het is een bijzonder gebouw, voorzien van de 
nieuwste technologie, met een prachtig licht 
atrium en speelse studieruimtes. Er komt 
ook een cultuurcentrum, want de Griffioen 
uit Uilenstede gaat hierheen verhuizen. Dat 
betekent dat je na je colleges in dit gebouw 
naar de film, het theater of een creatieve 
cursus kunt. 
Dit Nieuwe Universiteitsgebouw scoort 
bovendien hoog op de duurzaamheidsindex. 
Duurzaamheid, een thema waar je 
tegenwoordig echt niet meer omheen kunt. 
In de verkiezingsweek werd me duidelijk 
dat VU-studenten duurzaamheid ook heel 
belangrijk vinden. Niet alleen zij, maar vrijwel 
onze gehele generatie. Ook de universitaire 
studentenraad hecht hier dus veel waarde aan. 
We zijn op allerlei fronten hierbij betrokken. 
Zo praat de raad mee over de duurzaamheid 
van catering, de inkoop van duurzame spullen 

Op naar de duurzaamste 
universiteit van Nederland
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Pim Kelders, algemeen raadslid
p.kelders@studentenraadvu.nl

De universitaire 
studentenraad is het 
medezeggenschapsorgaan 
van en voor studenten van 
de VU. De raad houdt zich 
vooral bezig met de kwaliteit 
en toegankelijkheid van 
het onderwijs en het 
studentenbeleid van de VU. 
De raad overlegt hierover 
geregeld met het college 
van bestuur.

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12
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en de energievoorziening. De VU is al een 
heel eind op weg. Duurzaamheid sluit ook 
naadloos aan bij een van haar kernwaarden: 
rentmeesterschap.
Zo staat de Vrije Universiteit dit jaar op de 
vierde plaats in de Sustainabul-ranglijst, 
die de Nederlandse universiteiten langs de 
duurzaamheidslat legt. 
Die ‘verduurzaming’ kan wat ons betreft nóg 

sneller en nóg beter, maar hoe doe je dat? 
Hoe krijg je binnen een grote organisatie als 
de VU iedereen mee in deze stroomversnelling 
en hoe houd je de kosten hiervoor 
beheersbaar? 
Het begint in ieder geval met een plan, een 
ambitie! In 2020 vindt er een internationale 
klimaattop plaats in Nederland. Hét moment 
om als universiteit onze visie vast te leggen: 
een integraal duurzaamheidsakkoord voor 
de VU met ambities voor de toekomst. Een 
akkoord waaraan we ons als academische 
gemeenschap moeten houden, waarop 
we trots kunnen zijn en waardoor we de 
duurzaamste universiteit van Nederland 
worden. 
Ik geloof in ieder geval dat de VU dat kan en ik 
hoop velen met mij.

ingezOnden mededeling

wat er verder sPeelt
Een selectie uit de onderwerpen waarover 
de USR nu nadenkt en/of onderhandelt:

• Internationalisering. We willen het voor 
studenten makkelijker maken om een cursus 
Engels te volgen. Ook kijken we naar de 
mogelijkheden om het Engels van docenten 
te verbeteren.
• Profileringsfonds. De USR vindt 
studentbetrokkenheid ontzettend belangrijk. 
Daarom strijden we voor meer erkenning 
voor bestuursfuncties van studenten.

colofon

Redactieadres
De Boelelaan 1105
BelleVue, Kamer 1H-43 
1081 HV  Amsterdam
redactie.advalvas@vu.nl
Hoofdredacteur
Marieke Schilp
Redactie
Floor Bal, Peter Breedveld, Dirk 
de Hoog, Marieke Kolkman, 
Welmoed Visser
Eindredactie 
Win Castermans, Welmoed 
Visser
Secretariaat
Anna Jansen  
(020) 5985630
secretariaat.advalvas@vu.nl
Basis Ontwerp
Luis Mendo - GOOD Inc.

Vormgeving 
Rob Bömer - rbbmr.nl
Medewerkers 
Yvonne Compier, Dido 
Drachman, Peter Gerritsen, 
Martijn Gijsbertsen, Sanne 
Pieters, Dick Roodenburg 
(Griffioen), Bas van der Schot, 
Peter Valckx
Copyright HOP-kopij 
Hoger Onderwijs Persbureau, 
Amsterdam
VU-advertenties
zie secretariaat 
Commerciële advertenties 
Bureau Van Vliet  
(023) 5714745 
Druk 
Tuijtel,  
Hardinxveld-Giessendam

ONAFHANKELIJK MAGAZINE VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT
WWW.ADVALVAS.VU.NL

mail

Reacties op Advalvas-artikelen zijn 
welkom op redactie.advalvas@vu.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
uw bijdrage eventueel in te korten.

Hoogleraar evolutionaire 
biologie Jacintha Ellers breekt 
in de vorige Advalvas een lans 
voor fundamenteel onderzoek. 
In haar column ‘Fundamenteel 
onderzoek moet!’ bekritiseert 
zij het toepassingsdenken van 
studenten. Ellers vindt dat 
maatschappelijke relevantie niet 
het belangrijkste criterium zou 
moeten zijn.
Maar zelf verdedigt ze vervolgens 
fundamenteel onderzoek met het 
argument dat ‘vrijwel alle belang-
rijke uitvindingen voortkomen 
uit fundamentele nieuwsgierig-
heid.’ Dus ze beweert dat funda-
menteel onderzoek op de langere 

termijn nuttiger is dan toegepast 
onderzoek! Zo blijft ze gevangen 
in het denkraam dat ze juist wil 
bekritiseren.
Zolang we van mening zijn dat 
kennis of onderzoek nuttig moet 
zijn, gaan we zomaar uit van een 
hoger doel waaraan wetenschap-
pelijk onderzoek als middel zou 
moeten bijdragen. Maar dat is 
discutabel. Welk doel of welke 
doelen dan? Wie mag dat bepa-
len? En waarom zou onderzoek of 
kennis niet zelf doel kunnen zijn?

Bertjan Wolthuis, 
universitair docent, faculteit 
Rechtsgeleerdheid

‘De oerbewoners van Uilen-
stede’ op de cover van Advalvas 
nr. 4 hadden mijn bijzondere 
belangstelling. Ik zal uiteenzet-
ten waarom. In februari 1970 
kwam eenheid 274 voor bewoning 
gereed. Dat was een nouveauté, 
het was namelijk de eerste 
eenheid met zeven gehuwden-
flats. Uitsluitend gehuwden 
konden die huren. Deze flats 
telden twee kamertjes: een zitka-
mer met ingebouwd keukentje 
en een slaapkamer. Eén echtpaar 
had bij het betrekken van de flat 
al een kind; het tragische was 
dat hun kind daar overleed. Drie 
andere echtparen kregen daar 

een kind. Een van de vaders bleek 
zeer kunstzinnig en bracht in de 
gezamenlijke gang, speciaal voor 
de kinderen, een meterslange 
schitterende schildering aan met 
kleurrijke sprookjesfiguren. 
Toen onze dochter vijftien jaar 
geleden in het huwelijk trad, 
bestond die schildering nog. 
Vier van de oorspronkelijke stel-
len onderhouden nog contact in 
de vorm van een halfjaarlijkse 
reünie, waarvan dus onlangs de 
jongste plaatsvond.

Fokko Faber, uitvoerend 
secretaris Stichting 
Gastenverblijven VUmc

Fundamenteel onderzoek

oerbewoners Uilenstede

Oproep

GEzOCHt: 
RAzENDE REPORtER
Maak jij graag foto’s, spreek je zonder moeite 
mensen aan en weet je daar snel een leuk verslag 
van te maken? 

Word dan razende reporter voor Advalvas. 

Je gaat langs bij gezellige, informatieve of 
opmerkelijke evenementen op de VU en maakt 
een foto- en tekstverslag voor op onze website 
en Facebook-pagina. 

Interesse? 

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl



Studenten met een negatief bindend studieadvies gaan 
vaak elders een soortgelijke opleiding doen. En halen die 
ook nog.

26 27nr 6 — 21 november 2018 nr 6 — 21 november 2018ADVALVAS ADVALVAS

theologie/onderwijs
campus

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

De Amerikaanse theoloog Miroslav Volf 
leert zijn studenten wat het is om een goed 
leven te leiden. Hij was op de VU om over 
zijn vak Life Worth Living te vertellen.

‘studenten moeten ook 
leren wat een goed leven is’
DOOR MARIEKE KOLKMAN

“
Studenten die net op de 
universiteit komen weten 
ontzettend veel, maar ze 
hebben geen idee van de kunst 
van het leven”, zegt de Ameri-
kaanse theoloog Miroslav Volf 
op een VU-bijeenkomst op 9 

november. “Op de universiteit krijgen ze 
voor het eerst de kans om een stap terug 
te doen en te reflecteren op wie ze zijn.”
En de universiteit moet die reflectie 
faciliteren en verdiepen, vindt de theo-
logiedocent. Daarom is hij op zijn eigen 
universiteit Yale een vak gestart: Life 
Worth Living. Hij vertelt er zo bevlogen 
over dat een faculteitsbestuurder na 
afloop duidelijk maakt dat hij zo snel 
mogelijk soortgelijk onderwijs op de VU 
wil gaan aanbieden.
“We bestuderen in het vak zeven domi-
nante tradities”, zegt Volf. Dat zijn 
boeddhisme, jodendom, christendom, 
islam en de levenskunstfilosofieën van 
Friedrich Nietzsche, Karl Marx en John 
Stuart Mill. “Al deze tradities beweren 
iets over welk leven waard is om geleefd 
te worden, en dat hun levenskunst de 
ware is.”

Leven veranderen
De deelnemers aan Life Worth Living 
lezen originele teksten van de tradities 

Volgens Volf zijn de studenten razend 
enthousiast over het vak en sommigen 
ondergaan een heuse transformatie. “Een 
zeer intelligente jonge vrouw uit India 
kwam afloop naar me toe en zei dat het 
haar leven had veranderd. Ze zei: Er is 
nog nooit iemand geweest die me op een 
wetenschappelijke manier heeft laten 
nadenken over wat een goed leven is. Het 
heeft mijn ogen geopend. Daar doe je het 
als docent toch voor!”
En de cursus raakt hem zelf ook. “Ik 
raakte geïnteresseerd in theologie toen ik 

zestien was, omdat het 
naar mijn idee ging over 
de belangrijkste vragen 
van het leven. Ik groeide 
op in voormalig Joego-
slavië en dit bood een 
soort alternatieve visie 
van wie ik was, hoe de 
maatschappij eruit zou 
moeten zien. Ik studeer-
de de hele nacht door, 
vond het geweldig. Mijn 
theologiestudenten van 
nu zijn wel gemotiveerd, 
maar ze missen die dorst 
naar kennis. Daarom is 

het echt schitterend om de bevlogenheid 
van sommige van de studenten te zien 
die dit vak volgen.”

dit is een ingekorte versie van het verslag van 
deze vU-bijeenkomst. lees meer op advalvas.
vu.nl>nieuws>16 november

en krijgen vragen voorgeschoteld, waar-
door ze niet alleen de standpunten van 
de tradities analyseren, maar ook hun 
eigen leven onder de loep nemen. “De 
filosofen hebben het over jouw leven!” 
zegt Volf, alsof tegen zijn studenten. 
“Stel jezelf de vragen: wat is volgens mijn 
ouders een goed leven? En volgens mijn 
vrienden? Wat vind ik een goed leven? 
Welke middelen gebruiken de mensen 
die de tradities volgen om een goed leven 
te leiden en wat moet er dan in je eigen 
leven veranderen?”
Maar het gaat niet 
alleen om de studen-
ten zelf, aldus 
Volf. “Mensen zijn 
vervreemd geraakt van 
hun omgeving. We zijn 
niet meer thuis in de 
wereld en maken iets 
kapot waarmee we in 
balans zouden moeten 
zijn. De vragen over 
wat een goed leven is, 
hebben ook te maken 
met onze omgeving. 
Ze worden alleen 
maar belangrijker als 
de technologie zich verder ontwikkelt. 
Wetenschap en technologie kunnen ons 
leven niet volledig vervullen, ze kunnen 
ons niet helen. Theologie zal nooit leiden 
tot een nieuw middel tegen een ziekte, 
maar zonder haar vragen, is ons leven 
leeg.”

DOOR FLOOR BAL

“
Het bindend studieadvies is er om de student 
beter naar een passende opleiding te begelei-
den”, zegt onderzoeker Chris van Klaveren. “En 
dat is precies wat er niet gebeurt.” Van Klaveren 
en Ilja Cornelisz van het Amsterdam Center for 
Learning Analytics onderzochten wat er gebeurt 
met studenten die een negatief 

advies kregen. Hiervoor volgden ze de 
academische carrière van twee jaargan-
gen studenten economie aan de UvA. 
De Wet op het hoger onderwijs wil dat 
het studieadvies in een vroeg stadium 
vaststelt of een student geschikt is voor 
de opleiding. Zo niet, dan kan hij/zij 
zich oriënteren op een andere studie. 
“Maar je ziet dat studenten die een 
negatief studieadvies krijgen, dezelfde 
of een aanpalende studie gaan doen. 
UvA-studenten switchen dus naar 
een universiteit in de buurt en begin-
nen met dezelfde of een vergelijkbare 
studie.” Vermoedelijk doen VU-studenten hetzelfde. 

Alsnog een diploma
Ook studenten die tijdens hun eerste opleiding heel 
weinig punten haalden, kiezen voor een soortgelijke 
nieuwe studie. Sommige universiteiten bieden studen-
ten vrijstellingen voor elders behaalde vakken. Op deze 

‘Negatief bindend 
studieadvies beïnvloedt 
studiekeuze niet’

manier hoeven ze niet de hele studie opnieuw te doen. 
Zo kunnen ze zonder al te veel studievertraging verder 
studeren. 
Slechts 7,5 procent van de studenten kiest echt voor heel 
iets anders. Een klein deel stopt met studeren of vertrekt 
naar het hbo. 
Het opvallendst is nog dat de meeste vertrekkende 
studenten alsnog ergens anders hun diploma weten te 
behalen bij een soortgelijke opleiding. 
Sterker nog, studenten die net te weinig studiepunten 

haalden, deden uiteindelijk net zo 
lang over hun studie als vergelijkbare 
studenten die wel door mochten. 
Wat Van Klaveren betreft schiet het 
bindend studieadvies hiermee zijn 
doel voorbij. “Het idee is dat dit advies 
studenten begeleidt naar een passende 
opleiding. Dat beleidsintentionele 
effect is er niet. Als je dat wilt bereiken, 
kun je misschien beter slecht preste-
rende studenten helpen bij het kiezen 
van een andere, wel geschikte oplei-
ding.”
Van Klaveren: “Als het de bedoeling 
is dat mensen zich rot schrikken, kun 

je misschien beter stellen dat ze nergens meer dezelfde 
opleiding mogen volgen.” Maar mensen laten schrik-
ken is niet het doel van het bindend studieadvies. Van 
Klaveren adviseert verder onderzoek naar het bindend 
studieadvies.

‘Wetenschap 
en technologie 
kunnen ons leven 
niet volledig 
vervullen’
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COMMISSIE COMMUNICATIE OR VICTOR BIJLERT, 
SANDRA DE MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK EN 
ERIC-JAN HARTSTRA TEKST CORIANNE ROZA 
BEELD RIECHELLE VAN DER VALK VORMGEVING 
HAAGSBLAUW

COLOFON

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU 

@OR_VU

Volgend voorjaar zijn er verkiezingen voor 
de Ondernemingsraad (OR) van de VU en 
de Onderdeelcommissies (ODC’s) van de 
faculteiten. Waar stap je in als je je nu 
kandidaat stelt? Hoe zijn de verhoudingen 
met bestuurders? Wat levert het je op? 
Mirjam van Praag, voorzitter van het 
College van Bestuur (CvB) en  
OR-voorzitter Henk Olijhoek zijn het eens: 
de vechtstand is verleden tijd. In plaats 
daarvan kun je als OR of ODC-lid echt 
meedenken over de strategie.

Strategisch aan de weg timmeren
Als er niks te vechten valt, is het dan wel 
interessant om je kandidaat te stellen voor 
de OR of een ODC? “Juist dan”, haakt Van 
Praag erop in. “Misschien niet als je je 
vooral actievoerder voelt. Maar met goede 
onderlinge verhoudingen is de medezeg-
genschap aantrekkelijk voor mensen die 
zich graag in een langetermijnstrategie 
verdiepen en hebben medezeggenschaps-
raden de kans om bezig te zijn met de 
inhoud.” 

Constructief meedenken dus, iets waarvan 
de Ondernemingsraad al jaren roept dat 
bestuurders de medezeggenschap daar-
voor kunnen benutten. 

En er valt strategisch iets aan de weg te 
timmeren de komende jaren. Het instel-
lingsplan met de strategische ambities 
voor 2020-2025 moet geschreven worden. 
Het CvB heeft de Ondernemingsraad en de 
Universitaire Studentenraad (USR) 
gevraagd vanaf het begin mee te denken.
“Dat geeft wel aan dat het college de 
medezeggenschap serieus neemt. We 
willen en kunnen meer dan alleen op het 
eind van het proces ja of nee zeggen.  
De enige adder onder het gras is nu dat we 
kritisch genoeg blijven. Je kunt je in zo’n 

proces makkelijk laten meevoeren”,  
zegt Olijhoek. 
Van Praag waarschuwt lachend: “Weet 
wel dat je me geen poets kunt bakken, 
Henk. Vanaf het begin actief mee de lijnen 
uitzetten, creëert eigenaarschap en bete-
kent dat het er niet in zit dat jullie het plan 
aan het eind van het proces torpederen.”

Profijtelijk voor bestuurders 
Overleggen met medezeggenschapsraden 
wordt zo ook interessanter voor het 
College van Bestuur en faculteitsbestu-
ren, vindt Van Praag. “Serieus kunnen 
meedenken maakt een OR of ODC-lid-
maat schap aantrekkelijker, dat trekt 
wellicht betere kandidaten, waardoor de 
discussies zich verdiepen. Met de inzich-
ten van goede medezeggenschapsleden 
kun je als bestuurder je voordeel doen”, 
zegt ze. 
Olijhoek hoopt dat die aantrekkingskracht 
zich uitstrekt tot hoogleraren. Sinds het 
emeritaat van Kees van der Kooi zit er 
geen hoogleraar meer in de Onder-
nemings raad. Een onevenwichtigheid, 
vindt de OR-voorzitter.
Een bijkomend voordeel van de mede-
zeggenschap: de universiteit wil dat  
medewerkers zich ontwikkelen en hun 
vaardigheden verbreden. Van Praag: 
“Deelnemen aan een medezeggenschaps-
orgaan is daarvoor een mooie manier. Van 
wat medewerkers er leren, van debatteren 
tot fatsoenlijk een stuk opstellen, kunnen 
faculteiten en de universiteit veel profijt 
hebben. Het is niet voor niets dat studen-
ten graag in de USR plaatsnemen. Het 
staat goed op hun cv dat ze zich op deze 
manier ontplooien. Voor medewerkers zou 
dat ook kunnen gelden.” 

Werkdruk
Voor medewerkers die zich willen ontwik-
kelen en die graag hun stempel op de 
strategie willen drukken is dit dus hét 
moment om zich kandidaat te stellen.
Eén groot struikelblok: de werkdruk. 
“Wetenschappelijk personeel met mede-
zeggenschapsambities krijgt te horen  
‘hoe moet dat dan met je onderwijs en je 
onderzoek’? Ondersteunend personeel 
krijgt gefronste wenkbrauwen van leiding-
gevenden en collega’s vanwege de krappe 
bezetting. Ik zie OR-leden hollend aanko-
men en hollend vertrekken”, zegt Henk 
Olijhoek. De acht uur per week die je als 
OR-lid krijgt, knelt volgens hem, omdat 

Waar het College van Bestuur en de 
Ondernemingsraad een aantal jaar 
geleden nog knokkend over straat rolden, 
zijn de verhoudingen nu beter. “De positie 
van de VU is anders. De bemensing van 
het CvB is gewijzigd. Er spelen geen ingrij-
pende reorganisaties of grootse nieuw-
bouwplannen. CvB en OR zijn dichter bij 
elkaar gekomen. De Ondernemingsraad 
staat niet meer in de vechtstand”, stelt 
Henk Olijhoek vast. Ook bij de meeste 
faculteiten zijn de verhoudingen beter en 
is het overleg in rustiger vaarwater 
gekomen.

Geen verrassingen
Toen Mirjam van Praag in het voorjaar van 
2018 Jaap Winter opvolgde, was er nog wel 
enig gesteggel, herinnert ze zich. “Je zou 
zeggen dat de rechten van de OR precies 
vastliggen, maar er bleek toch een grijs 
gebied te bestaan. Met name over in welk 
stadium de OR geraadpleegd moest 
worden. Het is lastig als je halverwege 
bent met een plan en dan pas te horen 
krijgt dat de OR er nog bij betrokken moet 

worden. Dan schiet je al gauw in de 
modus: ‘dat vertraagt de boel’. En de OR 
gaat in de ‘jullie nemen ons niet serieus’-
stand. Daar hebben we dus korte metten 
mee gemaakt.”

OR en CvB hebben nu heldere afspraken 
en frequent en goed contact. Van Praag: 
“Dat is prettig. Door veel te communice-
ren, begrijpen we elkaars standpunten en 
belangen heel goed. We weten wat er 
speelt. Daardoor komen we niet voor 
verrassingen te staan.” 

Kritisch orgaan gewenst
“Hoe meer we horen uit de organisatie, 
hoe beter we kunnen besturen. Efficiënter 
ook. Niet iedereen laat het achterste van 
zijn tong zien aan het College van Bestuur. 
Daarom is het fijn dat de medezeggen-
schap bestaat; een orgaan dat specifiek de 
rol heeft om kritisch te zijn en ons te 
vertellen waarover het zich zorgen maakt. 
Meestal missen we zo geen signalen. 
Daardoor kunnen we geruster zijn”, stelt 
Van Praag.

VOORBIJ DE VECHTSTAND

het OR-werk in pieken komt. Bij ODC’s is 
het aantal uren voor medezeggenschaps-
werk bovendien niet uniform.

Ondernemingsraad en College van 
Bestuur zijn al in conclaaf over de werk-
druk. “Het is een algemeen probleem, niet 
alleen bij ons, maar bij alle universiteiten. 
Niet alleen voor de medezeggenschap, 
maar voor alle taken. Daar moeten we ons 
dus over buigen”, knikt Van Praag.

Oplossingen
Bij suggesties van Olijhoek om het aantal 
uren voor de OR te verruimen en voor alle 
ODC’s en diensten gelijk te trekken, zet 
Van Praag vraagtekens. “Denk je dat dat 
werkt Henk? Onze boodschap moet 
gewoon zijn, ook van decanen, dat we 

medewerkers echt de ruimte willen geven 
voor hun werk in een medezeggenschaps-
raad, omdat het goed is voor hun ontwik-
keling en interessant voor de bestuurders 
van de universiteit of faculteit. Om tijd vrij 
te kunnen plannen zou het handig zijn als 
mensen vroegtijdig aangeven dat ze lid van 
de OR of de ODC willen worden. Dan kun je 
daarmee rekening houden bij de planning 
van onderwijsverplichtingen.”
“En verder kunnen we ook wat praktische 
aanpassingen doen. We moeten elkaar 
niet gek maken door dikke pakken papier. 
Minder leeswerk scheelt al heel veel.  
Per vergadering honderden pagina’s lezen 
lukt gewoon niet altijd. Een oplossing 
daarvoor is een goede samenvatting bij 
elk stuk. En die zit er gelukkig steeds 
vaker bij.”

“DOOR VEEL TE COMMUNICEREN,  
BEGRIJPEN WE ELKAARS STANDPUNTEN  
EN BELANGEN HEEL GOED”

2045707__OR_pagina_nov_2018.indd   Alle pagina's 15-11-18   10:52
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“Mijn Russische dwerghamster 
was een spontane koop, maar niet 
ondoordacht. Op een dag dacht 
ik: nu ben ik klaar met denken, 

lezen en wachten; ik ga er een kopen. 
Mijn vriend, die drie verdiepingen hoger 
woont, was niet thuis. Dus hij kon me niet 
tegenhouden. 
Sinds ik mijn hamster heb, probeer ik 
hem elke dag handtam te maken. Dat 
doe ik nu een maand. Hoe vaak ik dat 
doe, hangt af van het aantal keer dat hij 
uit zijn huisje komt. Soms ben ik er zo 
een uur mee bezig. Ik maak voortgang: 
gisteren zat hij op mijn hand zonder te 
bijten. 
Ik lees graag over het verzorgen van 
huisdieren en kijk ook veel Youtube-
filmpjes daarover. 
Nu zou ik wel een reptiel willen. Slangen 
vind ik cool, maar helaas eten die 
hamsters. Ik wil ook niet dat de hamster 
gestrest raakt door de geur van een slang. 
Dus ben ik op zoek naar een reptielsoort 
die geen hamsters eet. Gekko’s bijvoor-
beeld, die eten alleen insecten.

helaas, 
slangen  
eten 
hamsters

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

Wil je ook in UilensteDers?  
mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

oriental City 

doodgeschoten
In 2012 werd op station Den Haag Hollands 

Spoor de Surinaams-Hindoestaanse Rishi 
Chandrikasing door een politieagent 
doodgeschoten. Hij was zeventien jaar en 

bleek ongewapend. Schrijver Kees Roorda las de 
getuigenverslagen en politieverhoren en sprak 
met Rishi’s moeder, zijn neef en hun advocaat om 
een beeld te krijgen van wat die ochtend gebeurde. 
Op basis daarvan schreef hij een tekst waarin 26 
betrokkenen terugblikken op de dramatische 
gebeurtenis. De drie acteurs van Firma MES geven al 
deze mensen een stem, elk met haar eigen waarheid 
en perspectief.
De Volkskrant gaf de voorstelling de maximale vijf 
sterren: ‘Genialer en actueler wordt theater dit jaar 
niet. Met minimale middelen reconstrueert Firma 
MES de dood van de 17-jarige Rishi in Den Haag. 
Iedereen zou dit moeten zien.’

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Druk. Deze authentieke Chinees zit vooral op zondag vol 
met Aziatische gasten. Voor het weekend kun je niet reserveren, 
dan staat er dus de hele dag een rij van ongeveer een half uur. Het 
restaurant beslaat meerdere verdiepingen en het leukst is om bij het 
raam te zitten.
EtEN Wij bestellen verschillende dimsumgerechten, gefrituurde 
en gestoomde kleine hapjes. Onze favorieten zijn de Ho yauw cha 
sieuw paow, een gestoomd broodje met varkensvlees, en de Keung 
chong ngau toek khap, een gefrituurde dumpling met gehaktvulling. 
Een kleine tegenvaller is Zhen zhu nuo mi ji: kleefrijst met Chinese 
paddenstoelen in lotusblad, het blijkt voornamelijk rijst. 
Het toetje Ji you ma la gao is erg lekker: gestoomde, heel luchtige 
cake. Ze serveren alle gerechten in karakteristieke stoommandjes 
van bamboe.
BEDIENING Erg druk en daardoor zakelijk. 
tIP Drink er thee bij. Chinezen noemen dimsum ook wel yam tsaa 
en dat betekent: drink thee. 
AANRADER Beslist, maar houd rekening met wachttijd in het 
weekend. 
PRIJS Voor 40 euro heb je een uitgebreide maaltijd, inclusief thee 
en dessert voor twee personen.

Oriental City
Oudezijds Voorburgwal 177-179
oriental-city.com

Sam Wagenvoorde, masterstudent econometrie en 
operationele research

theater Restaurant Uilensteders

sanne schalekamp
19
Derdejaars aardwetenschappen
rode flat

Cultuur-
centrum  
Griffioen

firma mes
speelt rishi
dinsdag 4 december 
aanvang 20.30 uur

toegang: € 11,50 
(studenten) 
€ 3,- (medewerkers-
voorstelling)

griffioen.vu.nl

wil je ook gratis uit eten,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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column

Sanne Pieters 
derdejaars sociologie

IllUStrAtIe Dido 
Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Alleen

s
inds een aantal maanden 
woon ik alleen. Dat wil 
zeggen, ik deel mijn 
appartementencomplex 
en bijbehorende 
wasruimte wel met 
200 andere studenten, 

maar in mijn studio is alles voor mij 
alleen. Ik heb mijn eigen keuken, 
mijn eigen badkamer, mijn eigen 
kleding op de grond en mijn eigen 
koelkast: leeg op een oude prei na.

Ik wist helemaal niet hoe het is 
om alleen te wonen. Altijd ben ik 
iemands huisgenoot geweest. Ik ben 
de huisgenoot geweest van mijn 
ouders, van relaties, van vrienden, 
van hospita’s. Natuurlijk waren 
dat allemaal verschillende soorten 
relaties, maar toch heb ik me in 
mijn woonsituaties altijd moeten 
verhouden tot de ander. Er was altijd 
iemand die me erop wees dat ik nog 
op moest ruimen, mijn afwas had 
laten staan. Er was altijd iemand 
met wie ik mee kon eten als ik een 
lange dag op school of werk had, 
iemand die vroeg “gaat het?” als ik 
mijn teen stootte, iemand om First 
Dates mee te kijken. 

Nu woon ik alleen en meestal vind ik 
dat heerlijk. Nu bepaal ik helemaal 
zelf wanneer ik de afwas doe. Ik kan 
plassen met de deur open en al mijn 
vrienden op het laatste moment 
bij mij thuis uitnodigen zonder 
iemand te hoeven waarschuwen, of 
toch opeens buiten de deur eten of 
slapen, ook zonder iemand daarvan 
op de hoogte te moeten stellen.

Maar vandaag vind ik het alleen 
wonen helemaal niet leuk. Na een 
lange en moeilijke scriptiedag kom 
ik uitgeput thuis. Mijn studio is 
koud en stil, zelfs als ik alle lichten 
aandoe en muziek opzet. Mijn afwas 
staat in de gootsteen opgestapeld. 
Mijn wasmand puilt uit. Op tafel 
staan nog verspreid de resten van 
een fijne avond met vrienden: een 
aangebroken fles wijn, aangekoekte 
borden, opgebrande kaarsen. 
Niemand is tussendoor thuis 
geweest om hier op te ruimen of te 
zeggen dat ik dat zelf moet doen 
en in mijn koelkast ligt nog steeds 
alleen die ene oude prei. 

Ik word overvallen door een groot 
verlangen even niet alleen te 
zijn. Opeens vind ik het een heel 
onprettig idee dat ik met 200 
studenten woon en dat ik van geen 
van hen de naam weet. Ik sms al 
mijn vrienden, kun je afspreken, 

kun je afspreken, kun je afspreken, 
maar niemand kan of heeft tijd 
of antwoordt. Dus doe ik mijn 
huiswerk voor de komende 
week, kijk What-I-Eat-in-a-
Day-(Vegan! Plantbased!)-
vlogs, werk de vaat weg, 
luister een podcast en nog 

steeds is het geen bedtijd. Mijn 
uitpuilende wasmand blijft me 

aankijken. Ik gris de fles wijn en een 
glas van tafel, neem mijn armen vol 
met wasgoed en daal - met de fles 
wijn - af naar de wasruimte. 

In de wasruimte zitten drie andere 
studenten. Twee zijn aan het 
laptoppen, een leest een boek. 
Allemaal zijn ze aan het wachten op 
hun was. “Hoi”, zeg ik, “hoi”, zeggen 
zij. 
Ik doe mijn was in de machine en 
schenk een glas wijn in. De lezende 
student kijkt op. 
“Wil je ook?” vraag ik, knikkend naar 
de wijn. 
Ze aarzelt even. “Ik heb geen glas”, 
zegt ze. 
“Wacht”, zegt een van de 
laptoppende studenten. “Ik woon op 
de eerste verdieping, ik pak wel een 
glas.”
“Ik heb ook nog een fles open”, zegt 
de andere laptoppende student. “Ik 
haal ’m even.”

De hele avond blijven we zitten. 
Lezend, laptoppend, wijn drinkend, 
studerend, wassend. Als ik rond 
middernacht terug naar mijn studio 
ga om te slapen, ben ik heel blij dat 
ik in dit studentencomplex woon. 
Ja, ik woon met 200 studenten van 
wie ik de naam niet weet. Maar als ik 
me echt onprettig alleen voel, kan ik 
altijd nog de was gaan doen. 


