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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.WERKENBIJ.VU.NL

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

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.

STEL JE VERKIESBAAR VOOR DE ODC!
Dit is nog mogelijk tot 4 februari! 

  
 

  

Ondernemingsraad

> Verbreed je horizon
> Ontwikkel jezelf
> Kom op voor personele belangen
> Praat mee over beleid
> Medezeggenschap is belangrijk
Info: or@vu.nl
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D
e opleidingsdirec-
teur van antropolo-
gie Ellen Bal kreeg 
de Van der Duyn 
Schouten Onder-
wijsprijs op het 
Nieuwjaarsgala op 

24 januari. “Hoe kun je studenten 
nou het best bereiken en meekrij-
gen? Dat vind ik leuk om over 
na te denken”, zei de ‘opvallend 
goede docent die al minstens 
tien jaar aan de VU werkt en sterk 

bijdraagt aan onderwijsverbete-
ring’, volgens de jury. 
Bal werkt voor de bachelor cultu-
rele antropologie en ontwikke-
lingssociologie. Ze doet onder-
zoek naar onder meer migratie, 
seksualiteit en identiteit in 
Bangladesh, India, Suriname 
en Nederland. Ze studeerde en 
promoveerde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en werkt 
sinds 2001 aan de Vrije Universi-
teit.

Met deze grootste onderwijsprijs 
(7.000 euro) wil Bal in elk geval 
graag naar Bangladesh. “Ik heb 
daar gewoon zeg maar familie. 
Die wil ik mijn twee kinderen 
voorstellen. Mijn vrienden van 
mijn promotietijd hebben net als 
ik een carrière en gezinnen. Dus 
die kunnen ons echt ontvangen.” 
(MK)

Lees het interview met Ellen Bal op 
advalvas.vu.nl>25 januari

de grootste onderwijsprijs voor ellen Bal

advaLvas.vu.nL

online open dag 
rukt op
Ze zijn goedkoop en trekken 
wel duizend bezoekers: 
online open dagen. Vooral 
universiteiten laten 
internationale studenten in 
spe virtueel kennismaken met 
de instelling. Ze zijn er erg 
tevreden over.

Studenten graag 
reservist
Een project van Defensie om 
universitaire studenten te 
werven als reservist bij de 
krijgsmacht, lijkt aan te slaan. 
In twee jaar tijd hebben 900 
studenten zich aangemeld voor 
de 150 beschikbare plekken 
in het zogeheten Defensity 
College.

vvD treurt 
om afschaffen 
‘excellent’
Opleidingen die door de 
onderwijskeuring komen, 
krijgen straks alleen nog het 
oordeel ‘voldoende’ en niet 
langer ‘goed’ of ‘excellent’. 
De VVD vindt dat jammer 
dat studiekiezers niet in één 
oogopslag kunnen zien welke 
studies excelleren.

ontslag geëist 
Delftse nashville-
ondertekenaar
De TU Delft moet publiekelijk 
afstand nemen van de 
Nashville-verklaring 
en hoogleraar Marc de 
Vries ontslaan als die zijn 
ondertekening niet intrekt, 
vindt actiegroep TU Delft 
Feminists.

H
et Nieuwjaarsgala 
annex Prijzengala 
op 24 januari werd 
dit jaar voor het 
eerst gehouden. 
Voorheen werden 
de meeste onder-

wijsprijzen uitgereikt tijdens de 
opening van het academische jaar 
en de diesviering.
De hoofdprijs van 7.000 euro ging 
naar Ellen Bal, zie bericht hier-
boven. De docent-talentprijs ging 
naar tandheelkunde docent Bea- 
triz Gimenez Gonzalez.
Student van het jaar werd Joyce 

Sombroek die geneeskunde 
doet, maar vooral bekend werd 
als keepster van het Nederlandse 
hockeyteam. Zie interview op 
pagina 6-7.
De beste bachelorthese werd 
geschreven door student science, 
business & innovation Birgit 
Henrich met aanbevelingen voor 
bedrijven die willen starten in de 
luchtvaartsector. De prijs voor 
de masterthese was voor student 
accounting and control Inken 
Kröger met de titel The triangel 
of life, family and career in the big 
four.

Masterstudent business admini-
stration Zakaria Laaraj kreeg als 
enige man een onderscheiding. 
Hij won de nieuw ingestelde 
studentinitiatiefprijs voor het 
project StudeerSamen, waar-
bij studenten een community 
kunnen vormen om elkaar te 
ondersteunen. De studenten-
raad wil met deze prijs projecten 
stimuleren die de campus verle-
vendigen of verbeteren. (DdH)

Lees het hele nieuwsbericht op advalvas.
vu.nl>25 januari

5 van de 6 prijzen die tijdens het vU-nieuwjaarsgala zijn uitgereikt, gingen naar vrouwen.
vrouwen winnen bijna alle prijzen

vu -studenten en -medewerkers 
die mee willen doen aan de 
landelijke onderwijsstaking 
op vrijdag 15 maart, weten 

zich gesteund door hun college van bestuur. 
De aanwezigheidsplicht vervalt en wie een 
tentamen of college mist, wordt alternatieven 
geboden.
Net als bij de woinactie-dag op 14 december 
stelt het VU-bestuur een aantal voorwaarden 
aan de actievoerders. De aanwezigheidsplicht 
vervalt voor alle activiteiten en alle tentamens 
gaan door, maar studenten die in Den Haag 
gaan protesteren, krijgen een andere gelegen-

heid om het tentamen te doen of ze kunnen 
een herkansing doen.
Actievoerende docenten moeten wel zelf voor 
een vervanger zorgen bij een tentamen. Ze 
mogen colleges annuleren, maar moeten wel 
een alternatief bieden aan studenten die niet 
gaan demonstreren.
Docenten die niet gaan demonstreren, moeten 
studenten die hun college missen omdat ze 
wel gaan, een alternatief bieden. Die moeten 
wel eerst melden dat ze gaan.
Ook andere medewerkers dan docenten wordt 
verzocht het aan hun leidinggevende door te 
geven als ze naar Den Haag gaan. (PB)

@JoyceSombroek
24-1_Vereerd om verkozen te zijn tot student 
van het jaar 2018! Bedankt @VUamsterdam 
en @VUmcAmsterdam voor de ondersteuning 
en flexibiliteit bij het combineren van mijn 
studie en topsport!

@studentenbond
28-1_De studentenvakbond is VOOR 
afschaffing. Al lang duidelijk dat de 
toegankelijkheid van het onderwijs is 
afgenomen en studenten gebukt gaan onder 
de studieschuld @HetISO @ADnl.
LSVB-reactie op onderzoek van het Interstedelijk 

Studentenoverleg (ISO) waaruit blijkt dat studenten 
die geld lenen voor hun studie meer last hebben van 
psychische problemen dan niet-leners.

@HetISO 
28-1_Eens! Maar eerst die renteverhoging van 
tafel. Stap voor stap!
Het ISO pakt het voorzichtiger aan.

@ScienceguideNL 
28-1_In haar #Wetenschapsbrief durft @
ivanengelshoven taaie thema’s te benoemen, 
maar concrete maatregelen vanuit @
MinOCW blijven veelal uit #MeToo #werkdruk 
#woinactie

@boudewijnsteur
27-1_Op zoek naar een uitdagende #stage? 
Wil jij je inzetten voor de (lokale) democratie 
en het openbaar bestuur? Kom ons in de 
komende maanden versterken bij @MinBZK! 
RT=fijn https://www.werkenvoornederland.
nl/vacatures/detail/stagiair-programmateam-
versterking-democratie-en-bestuur-BZK-20 …

@DeJongeAkademie 
28-1_Deel je ervaringen met de nieuwe 
NWO-regels rondom de VIDI-aanvraag. Vul 
voor 30 januari 2019 deze enquête in. De 
Jonge Akademie neemt de resultaten mee in 
de bespreking met NWO over onder andere de 
#inbeddingsgarantie. bit.ly/2AQWYHI
Voor die enquête is het te laat, maar op pag. 10 

van deze Advalvas tippen ervaringsdeskundigen hoe 
je een onderzoeksbeurs in de wacht sleept.

@ASVAstudentunie 
De rechtenfaculteit op de UvA wil alle 
research masters schrappen. Een 
zorgwekkend besluit dat laat zien dat de 
bezuinigingen studenten steeds maar weer 
blijven raken. folia.nl/actueel/126595…

aan de 
bak
‘Voor een inclusieve arbeidsmarkt 
moeten we zelf aan de bak. Want 
de Haagse droom helpt mens met 
beperking niet’, schrijven Wilfred 
Boele en Hans Bosselaar. Lees 
hun hele opiniestuk op advalvas.
vu.nl>opinie

Briljante 
scriptie
Een prijs winnen met je scriptie, 
hoe doe je dat? Studenten die een 
briljante thesis schreven, geven 
de beste adviezen op advalvas.
vu.nl>tips&trucs

College van bestuur 
steunt stakers 

Redigeerservice

Je bent al zo lang aan het worstelen met je 
scriptie dat je het zelf niet meer ziet: is dit een 
begrijpelijke tekst geworden of een ondoor-
dringbaar woud aan slecht geventileerd jargon? 
Geen nood, redding is nabij: vanaf vrijdag 1 

februari kun je terecht bij een redigeerservice aan de 
faculteit Geesteswetenschappen. (WV)

Lees meer hierover op advalvas.vu.nl>21 januari>Hulp nodig bij het 
schrijven van je scriptie?

euro per gewerkt uur kost het 
studenten om hun scriptie te 

laten nakijken.

47,50
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studEnt in actiE

DOOR FLOOR BAL 
FOTO YVONNE COMPIER

j
e bent ambassadeur voor 
drie goede doelen. Wat 
houdt dat in? “Een paar 
keer per maand doe ik iets 
voor een van die organisa-
ties. Wat dat is, wisselt erg. 
Voor stichting Achterstevo-

ren, een initiatief van twee tienermeiden, 
help ik om wensen van zieke kinderen uit 
te laten komen. Bij Spieren voor Spieren 
en de Edwin van der Sar Foundation ben 
ik aanwezig bij evenementen of houd ik 
een praatje voor een wisselend publiek. 
De Edwin van der Sar Foundation zet zich 
in voor jongeren met niet-aangeboren 
hersenletsel. Zo beginnen we binnenkort 
een bewustzijnsactie om kinderen ervan 
te overtuigen dat het dragen van een 
helm op de fiets stoer en niet nerderig 
is. Zo’n cultuuromslag is mogelijk: een 
paar jaar geleden droeg niemand nog een 
helm tijdens de wintersport.”

Word je door veel goededoelenorga- 
nisaties benaderd? “Bij de goede doelen 
die ik kies, komen de dingen samen waar 
ik van hou. Sport en geneeskunde. Vooral 
rondom de Olympische Spelen kreeg ik 
veel verzoeken. Ik moet ook vaak nee 
zeggen. Dat moest ik in het begin wel 
leren. Ik krijg vooral veel mailtjes van 
kinderen. Die vragen of ik training wil 
komen geven. Dat doe ik wel bij goede 
doelen en hockeyclubs, maar niet voor 
individuele keepers. Dan is het einde 
zoek. Mijn beperking zit vooral in mijn 
agenda. Ik focus me nu op mijn werk als 
arts in ziekenhuis Amstelland. Ik maak 
weken van vijftig uur.”

In mei ben je gestopt met hockeyen 
vanwege een chronische heupbles-
sure. Heeft je werk bij de goede doelen 
je geholpen om dat te relativeren? 
“Los van die heupblessure: mijn studie 
geneeskunde hielp daar altijd al bij. 
Op zondag verloren we misschien een 
wedstrijd, maar op maandag stond ik 
weer gewoon in het ziekenhuis. Sport 
betekende veel voor me, ik deed er alles 

Joyce Sombroek, arts-assistent en 
twee keer beste hockeykeepster van de 
wereld, won tijdens het Nieuwjaarsgala de 
StudenTalentprijs.

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

‘Van het 
studenten-
leven heb 
ik niet veel 
meegekregen’

voor. Maar het blijft maar een 
spelletje. Uiteindelijk zijn je 
gezondheid en geluk belangrij-
ker dan winnen.” 

Geneeskunde staat niet 
bekend als een makkelijke 
studie. Hoe combineerde 
je die studie met topsport? 
“Vooraf heb ik altijd gezegd dat 
ik binnen tien jaar wilde afstude-
ren, dat is gelukt. Rondom grote 
toernooien moest ik wel mijn 
studie een tijdje stilzetten. Ik 
vond het allebei leuk, daardoor 
kon het. De sport vanwege de 
fysieke inspanning, de studie 
voor de geestelijke uitdaging. 
De VU en VUmc hebben me erg 
geholpen. Ik ging vaak met mijn 
studieadviseur in overleg. Soms 
mocht ik vervangende opdrach-
ten maken of deed ik een vak 
in de vakantie. En het was een 
kwestie van hard werken en veel 
plannen. Ik moest ook prioritei-
ten stellen: van het studenten-
leven heb ik niet veel meege-
kregen. En vakanties schoten er 
ook vaak bij in. Als je ergens voor 
gaat, is dat een bewuste keuze. 
Dan moet je niet klagen over de 
dingen die je niet kunt doen.”

Wat is zwaarder? Studeren in 
combinatie met topsport of 
als beginnend arts werken? 
“Topsport voelde nooit als 
een verplichting, zelfs als ik 
keihard moest trainen. Dat was 
een hobby waar ik mijn werk 
van gemaakt had. Twee ballen 
in de lucht houden was soms 

zwaar, ik was altijd aan het rennen. Al wordt er voor een 
topsporter veel voor je gefaciliteerd. Als we intern zaten 
op trainingscentrum Papendal werden alle maaltijden 
verzorgd en moest ik verplicht twee uur rusten op mijn 
kamer. Nu werk ik meer uren, maar heb ik vaker  
’s avonds en in het weekend vrij. Laten we het erop 
houden dat het allebei hard werken is.”

Joyce 
Sombroek
28

September 2008– 
juni 2018 Opleiding 
geneeskunde

Augustus 2018 - nu 
Arts-assistent Interne 
Geneeskunde, ziekenhuis 
Amstelland

2016 Zilveren medaille, 
Olympische Spelen Rio de 
Janeiro

2014 en 2015 Verkozen 
tot beste keepster van de 
wereld

2014 Wereldkampioen 
hockey

2012 Gouden medaille, 
Olympische Spelen Londen

2011 Europees kampioen 
hockey

2010 Zilver WK hockey

September 2010 – 2017 
Keepster Nederlands 
hockeyelftal 

StudenTalent-
prijs/student 
van het jaar
Deze jaarlijkse prijs is een 
initiatief van de universitaire 
studentenraad. De vier 
genomineerden vallen op 
vanwege hun inzet voor 
hun studie in combinatie 
met prestaties op 
andere gebieden. Andere 
genomineerden waren 
olympisch kampioen Esmée 
Visser (farmaceutische 
wetenschappen), 
gemeenteraadslid Dico 
Baars (theologie) en 
Ivar Maas (psychologie), 
initiatiefnemer van een 
honoursvak. De winnaar van 
deze prijs wordt uitgeroepen 
tot student van het jaar en 
krijgt 4.000 euro. 



8 9nr 10 — 30 januari 2019 nr 10 — 30 januari 2019ADVALVAS ADVALVAS

wissELcoLumnopiniE

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

DOOR ANDRÉ KROUWEL 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

i
nternationaal scoort Nederland rede-
lijk goed als het gaat om het functione-
ren van de democratie, maar het laat 
steken vallen bij de controle van de 
integriteit van politici. Op de financie-
ring van politieke partijen en indivi-
duele politici is al helemaal geen zicht. 

Volgens de Greco, de waakhond van de Raad 
van Europa, moet er een aparte toezicht-
houder komen die in de gaten houdt of poli-
tieke partijen en volksvertegenwoordigers 
zich financieel gezien integer gedragen. 
Of ze correct declareren en niet omkoop-
baar zijn en wie hun campagne betaalt. De 
staatscommissie-Remkes die onlangs grote 
hervormingen van het politieke bestel advi-
seerde, opperde al dat er een hervorming 
nodig is van de Wet financiering politieke 
partijen, die méér controle mogelijk moet 
maken. Maar Remkes gaat in zijn analyse 
en aanbevelingen lang niet ver genoeg. De 
voorgestelde aanvullingen op de bestaande 
wet lossen het nijpende probleem van de 
geringe controle niet op.
In Nederland zijn we zeer naïef. We leven 
niet meer in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw met alleen maar heel lieve mensen. 
Vanuit een boze buitenwereld zijn er vele 

Hoog tijd 
voor politieke 
keurmeesters
De controle op 
politieke partijen 
is in Nederland 
slechter geregeld 
dan de inspectie van 
restaurantkeukens. 
De tijd is rijp voor 
een nieuwe Partijwet 
met onafhankelijke 
keurmeesters.

dreigingen waartegen we ons moeten 
wapenen. Bedenk bijvoorbeeld dat 
verkiezingscampagnes van alle partijen 
voor één Tweede Kamerverkiezing bij 
elkaar nog géén twaalf miljoen euro 
kosten. Dat bedrag is voor de Poetins van 
deze wereld natuurlijk een lachertje. De 
Nederlandse democratie is uiterst kwets-
baar. 
Niet alleen de nationale politiek, ook 
de lokale en provinciale politiek is zeer 
vatbaar voor de infiltratie en beïnvloe-
ding door de (drugs)maffia. Als je iets 
voor elkaar wilt krijgen in - bij wijze 
van spreken - Schin op Geul, kost je dat 
slechts enkele tienduizenden euro’s. 
We kunnen niet langer zonder een 
nieuwe wet die bijvoorbeeld giften uit 
het buitenland verbiedt. Buitenlandse 
geldschieters financierden de partij van 
Rita Verdonk, en ook de PVV van Geert 
Wilders. Dat moet echt ophouden.
De commissie-Remkes denkt te veel 
vanuit bestaande wetgeving, en heeft 
geen stap teruggenomen en de vraag 
gesteld: wat zíjn politieke partijen nu 
eigenlijk? En welke dreiging komt er nu 
vanuit die partijen, en van buiten? De 
zorg om integriteit van partijen staat of 
valt bij hun juridische positie. Vreemd 
genoeg zijn politieke partijen in Neder-
land extra legem: buitenwettelijk. Ze 
bestaan formeel niet. Ze hebben dezelfde 
legale status als een naaikransje of 
schaakclub in de buurt. Het zijn vereni-
gingen of stichtingen, behorend tot de 
civiele samenleving en vallen dus onder 
het burgerlijk recht. Iedereen kan een 
politieke partij oprichten, zelfs minder-
jarigen. 
Landen als Zweden en Duitsland hebben 
een totaal andere benadering. Daar zijn 
politieke partijen iets bijzonders en 
verschillen ze fundamenteel van andere 
maatschappelijke organisaties. Daarom 
hebben ze bijzondere wetgeving en 
verantwoordingsmechanismen nodig. 
Vergelijk het het met de Voedsel- en 
Warenautoriteit. De overheid stelt 
terecht: mensen moeten niet vergiftigd 
worden in restaurants. Dus is er een 
inspectie die kijkt of daar geen kakker-
lappen rondlopen. En terecht. Precies 
hetzelfde geldt voor controle op kakker-
lakken in de politiek!

andré Krouwel is universitair hoofddocent 
politicologie.
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

mark van vugt hoogleraar evolutionaire psychologie

mannenquotum bij 
psychologie

“
It’s a man’s world” hoor 
je nog weleens op de 
universiteit. Maar als ik 
tijdens mijn colleges de 
zaal inkijk, moet ik veel 
moeite doen om een man 
te ontdekken. Psychologie 

is een vrouwenstudie, bijna 80 procent 
van de studenten is vrouw. Niemand 
lijkt zich daar zorgen om te maken, 
maar het is een slechte ontwikkeling. We 
doen als universiteit en maatschappij 
terecht veel moeite om meer vrouwen 
naar de bètawetenschappen te lokken. 
Maar recent onderzoek laat zien dat 
deze inspanningen 
weinig impact hebben. 
Psychologen vergeleken 
het percentage 
vrouwelijke studenten in 
de bètawetenschappen in 
67 landen en trokken een 
opmerkelijke conclusie. 
Hoe hoger een land 
scoort op seksegelijkheid, 
des te kleiner het 
aandeel vrouwen in de 
bètawetenschappen. De verklaring 
voor deze ‘gendergelijkheidsparadox’ 
ligt volgens het onderzoek aan de 
grotere welvaart in landen met meer 
seksegelijkheid. Daardoor ervaren 
vrouwen minder economische noodzaak 
om een studie met goede economische 
vooruitzichten te doen (zoals techniek) 
en kiezen ze een opleiding die ze 
inhoudelijk het interessantst vinden. 
Psychologie bijvoorbeeld. Deze verklaring 
wordt ondersteund door onderzoek naar 
sekseverschillen in interesse. Vrouwen 

hebben gemiddeld een sterkere voorkeur 
voor beroepen die om menselijke relaties 
draaien: zorg of onderwijs. Waarom 
zou het goed zijn dat meer mannen 
psychologie studeren? Mannen doen 
het op allerlei criteria gemiddeld een 
stuk slechter dan vrouwen, denk aan 
lichamelijke gezondheid, verslaving, 
studie-uitval, zelfdoding en geweld. 
De Amerikaanse psychologenvereni-
ging publiceerde onlangs richtlijnen 
om specifieke mannenproblematiek 
beter te herkennen. Zij wezen vooral op 
het gevaar van toxische mannelijkheid, 
typisch mannelijke eigenschappen als 

agressie, dominantie en 
machogedrag die nadelig 
zouden zijn voor mannen 
zelf en de maatschappij. 
Ik juich dit initiatief toe, 
mits er ook genoeg oog is 
voor positieve mannelijke 
eigenschappen als zelf-
controle, competitiedrang, 
vastberadenheid, zelfver-
trouwen en hoffelijkheid. 
Om jongens die worstelen 

met hun masculiene identiteit te kunnen 
helpen, zouden ze het vak psychologie 
moeten opnemen in het middelbare-
schoolcurriculum. Een mannenquotum 
van 40 procent voor psychologie aan de 
VU zie ik ook wel zitten. Dan moeten we 
psychologie wel aantrekkelijker maken 
voor de gemiddelde man, dus meer 
nadruk leggen op de technische kanten 
ervan, zoals de neurowetenschap, HRM-
analytics en psychometrie.

Psychologie 
moeten we 
aantrekkelijker 
maken voor de 
gemiddelde man



Sabine Go, universitair docent bij accounting, ontving vorig jaar een 
internationaliseringssubsidie van nWO. Ook werkte ze een half jaar aan het 
institute for advanced study in Princeton. eerder kreeg ze andere, kleinere 
subsidies voor haar onderzoek.
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xHoe je dit jaar wél die beurs krijgt

Slechts 1 op de 8 jonge 
wetenschappers haalt een 
onderzoeksbeurs binnen. 
Vier mensen uit de praktijk 
vertellen waarom dit zo 
lastig is, maar ook hoe het 
jou gaat lukken.  

DOOR MARIEKE KOLKMAN

e
en beurs binnenslepen van Nederlandse 
en Europese onderzoeksfinanciers is 
“een lot uit de loterij”, volgens hoogleraar 
software engineering Patricia Lago. 
Ongeveer 1 op de 8 jonge wetenschappers 
lukt het. “De grootste kans is dat je geen 
beurs krijgt”, zegt sociologiehoogleraar 

Halleh Ghorashi. Of in de woorden van 
subsidieadviseur Bart Jordi: “De concurrentie is 
moordend.” En economiedocent Sabine Go zegt: “Je 
moet ook gewoon geluk hebben.” 
Hoe haal jij dan wél die beurs binnen?

Laat het schrijven van 
subsidieaanvragen lekker liggen 
tot na je promotie

Ga eerst een tijdje naar het 
buitenland

Ben je nog aan het promoveren? Gebruik dan je ener-
gie om een zo goed mogelijk promotieonderzoek af te 
leveren, tipt informaticahoogleraar Patricia Lago. “De 
competitie is zo groot; ga zelfs voor cum laude! Met dat 
werk kun je een eerste Veni-aanvraag doen.” En als je die 
beurs niet krijgt, wacht dan even. “Wij adviseren vaak 
om het daarna pas weer te proberen in het laatste jaar 
dat het kan”, zegt Lago. “Tegen die tijd heb je meer erva-
ring en een beter cv.”

“Als je altijd op dezelfde universiteit blijft, heb je minder 
kans op een goede carrière”, zegt Bart Jordi, adviseur 
bij de subsidiedesk van VU/VUmc. “In het buitenland 
hoor je andere ideeën en andere manieren van een 
onderzoeksvraag aanpakken. Dat verbreedt je horizon. 
Dat is heel essentieel. Het is leuk als je nog twee jaar na 
je promotie op de afdeling mag blijven, maar dat is vaak 
niet handig voor je cv. Als je nooit in het buitenland bent 
geweest, heb je een grotere kans dat je aanvraag bij de 

Halleh Ghorashi is hoogleraar diversiteit en integratie bij sociologie. ze ontving 
vorig jaar een vici-beurs van nWO. daarvóór kreeg ze met name subsidies 
van gemeenten en maatschappelijke organisaties. ze bekleedde tien jaar de 
Pavem-leerstoel, die voorzag in onderzoek doen en dat zichtbaar maken, en het 
begeleiden van promovendi.

Patricia Lago, hoogleraar software engineering and sustainability, zit in het 
bestuur van het iCt research Platform netherlands, en linkt in die functie 
onderzoekers aan bedrijven en maatschappelijke organisaties en praat met 
financiers, zoals nWO, over welke behoeften het veld heeft aan excellent 
onderzoek. zelf ontving ze een aantal beurzen voor samenwerkingsprojecten in 
het programma horizon2020.

Bart jordi is adviseur bij de subsidiedesk vU/vUmc. hij begeleidt 
onderzoekers bij hun aanvraag van een beurs bij nWO of binnen het europese 
onderzoeksprogramma horizon2020.



KISS OF DEATH

Lipstick can contain plastics like Polyethylene Terephthalate (PET) or Polyethylene (PE). 

These microplastics will end up in your body,  or even worse, inside the body of the one  

you love. Check your lipstick before you kiss.
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beoordeling op de verkeerde stapel terechtkomt.” Ook 
Lago noemt buitenlandervaring, bijvoorbeeld met een 
Rubicon-beurs van onderzoeksfinancier NWO. Dan doe 
je direct al wat ervaring op met beurzen aanvragen.

Hoe beginnend je misschien nog bent als pas gepromo-
veerde, weten waar je naartoe wilt met je onderzoek is 
cruciaal. “Natuurlijk kun je leren van seniorwetenschap-
pers, maar je moet ook eigenwijs genoeg zijn om je eigen 
weg te kiezen”, zegt Jordi. “De Nederlandse overheid wil 
investeren in mensen die later op eigen benen kunnen 
staan en hun eigen onderzoeksgroep kunnen runnen. 
In je Veni-aanvraag moet je al snel laten zien dat je die 
ideeën en ambitie hebt. Het is belangrijk om de weg naar 
zelfstandigheid te laten zien.”

Dan is er nog de aanvraag zelf waar wel het een en ander 
over te zeggen valt. Dat begint al op bladzijde één. “Bij 
de samenvatting moeten de commissieleden al over-
tuigd zijn van je kwaliteiten en van de kwaliteit van je 
idee”, zegt Jordi. “Wees ook niet te bescheiden. Als het 
jouw idee is, mag je dat ook zeggen. Het moet duidelijk 
zijn dat je niet het idee van je promotor uitvoert. Niet 
iedereen heeft het in zich om met goede, eigen ideeën te 
komen.”
Diversiteitshoogleraar Halleh Ghorashi zocht hulp bij 
de subsidiedesk voor haar derde Vici-aanvraag. “Marco 
Last van de subsidiedesk zei me dat ik sneller to the 
point moest komen en duidelijke stappen volgen: dit is 

De Italiaanse Lago constateert dat er in Nederland een 
sterke voorkeur is voor persoonlijke beurzen, zoals de 
Veni, Vidi en Vici. Maar niet al het onderzoek past bij 
zo’n beurs. “In ons vakgebied moet je voor veel van de 
persoonlijke beurzen wat technischer of formeler onder-
zoek doen en niet al te fundamenteel”, aldus Lago. “Zoek 
uit bij welk type financiering je een goede kans maakt.” 
“Er zijn veel andere mogelijkheden om geld voor je 
onderzoek te krijgen”, zegt Sabine Go van de School 
of Business and Economics. “Voor mijn vakgebied is 
er bijvoorbeeld een bibliotheek in Amerika die allerlei 
fellowships heeft. Vraag aan andere mensen hoe zij het 
doen. Met kleinere fellowships werk je je misschien 
minder omhoog, maar je doel kan ook zijn om leuk, 
eigen onderzoek te doen. En ERC [European Research 
Council, red.] en NWO willen ook zien of jij met project-
budgetten om kunt gaan.”
Go is zelf net terug van een half jaar in Princeton, aan 
het Institute for Advanced Study, waarvan Robbert 
Dijkgraaf directeur is. “Princeton was ook gewoon een 
aanvraag. De kans dat die beurs werd toegekend was 
vergelijkbaar met die bij NWO, en die heb ik dus gekre-
gen. Het was echt een onderzoeksparadijs.”

Geld voor je onderzoek kun je ook heel ergens anders 
vandaan halen: het bedrijfsleven. Maar Lago waar-
schuwt: “Voor een onderzoeker die samenwerkt met 
het bedrijfsleven is het essentieel om te weten hoe je 
met de praktijk moet praten. Een bedrijf past niet z’n 
hele productie aan om jouw onderzoek te gebruiken, 
alleen omdat het zo goed is. Bedrijven moeten eerst de 
toegevoegde waarde zien en weten wat het betekent om 
jouw onderzoek in hun productieproces in te passen. 
Als je er moeite voor doet om een bedrijf te begrijpen, 
bouw je vertrouwen op, en dat maakt het in de toekomst 
makkelijker om volgende projecten te hebben. Dan hoef 
je minder tijd te investeren in het vinden van nieuwe 
partners.”

Nog even over die moordende concurrentie. “Zeventig 
procent van de gepromoveerden blijft niet in de weten-
schap”, stelt Jordi. “En vaak zijn dat absoluut niet de 
slechtste zeventig procent. Niet iedereen kan blijven, 
ook al doe je heel erg je best. Van de mensen die een 
Veni-aanvraag indienen, krijgt één op de acht een beurs. 
En dat zijn de mensen die gehoord hebben dat ze een 
kans hebben, want je hebt ook mensen die al eerder van 
ons horen: doe maar niet.” Dus stel jezelf de vraag: wíl 
je echt wel in de wetenschap blijven? Jordi: “Er zijn ook 
heel veel goede opties buiten de universiteit.”

Makkelijk is het niet: de concurrentie is moordend, de 
tijd beperkt en als je pech hebt, tref je een chagrijnige 
interviewcommissie. Ghorashi: “Ik had me bij mijn 
eerste Vici-aanvraag niet goed genoeg voorbereid voor 
het interview. Ik ken de materie, dacht ik, en ik heb zelf 
in zulke beoordelingscommissies gezeten. Maar toen ik 
binnenstapte zaten alle commissieleden heel neerbui-
gend te kijken en zo bleef hun houding het hele inter-
view. Ik voelde me zo geïntimideerd! Dus dat ging niet 
goed.”
Daarom zegt ze: “Zorg dat je een pool van collega’s hebt 
die je in het proces met je meedraagt. Het is een heel 
zwaar proces. Met bloed, zweet en tranen schrijf je een 
voorstel. Het is zo belangrijk dat je niet aan jezelf twijfelt.”
Collega’s zijn voor meer dingen nuttig. Voor je cv moet 
je bijvoorbeeld weten wat in jouw vakgebied gewaar-
deerd wordt als goede onderzoeksoutput, stelt Jordi. 
Je collega’s weten dat. En vraag ze om voorbeelden van 
gehonoreerde aanvragen. Jordi: “Die delen wij niet uit, 
want dat willen de meeste onderzoekers niet, daar staan 
al hun plannen in. Maar collega’s van dezelfde afdeling 
die iets willen delen, bestaan bijna altijd.”

durf je eigen weg  
te volgen

val met de deur  
in huis

Zoek een beurs die past  
bij je onderzoek

spreek de taal  
van de financier

realiseer je dat de wetenschap 
niet voor iedereen is

wend je  
tot je collega’s

wat we weten, dit is wat we niet weten, dit is wat ik wil 
gaan doen. Daardoor is de structuur van mijn aanvraag 
verbeterd.” 

advertentie
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ondErZoEksniEuws

D
ichter Willem Kloos 
zei het al: “Natuur is 
mooi, maar je moet 
er wel wat te drinken 
bij hebben.” Daarmee 
was hij zijn tijd ver 

vooruit, want pas de afgelopen 
decennia zijn we natuur meer 
en meer als product gaan zien. 
Economen proberen in geld 

uit te drukken wat de waarde 
van natuur is en noemen dat 
ecosysteemdiensten. Maar daarbij 
lopen ze tegen een beperking op: 
de beleving van de mensen zelf. 
Want die zien natuur, ironisch 
genoeg, juist niet alleen maar als 
te consumeren product, maar als 
iets dat waarde heeft van zichzelf, 
constateert Samantha Scholte 

in haar proefschrift waarop 
zij 23 januari promoveerde. 
De benadering van natuur als 
ecosysteemdiensten leidt wel 
tot goede discussies over wat de 
waarde van natuur dan wel is, 
stelt ze. (WV)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
samanthascholte

De biologisch psychologen 
Meike Bartels, Bart 
Baselmans en Michel 
Nivard vonden 304 gene-
tische varianten die je in 
verband kunt brengen met 
welbevinden, 
depressieve 
gevoelens en 
neuroticisme. 
Zij ontwikkel-
den een methode 
die gerelateerde eigen-
schappen tegelijkertijd kan 
analyseren. 

Wouter Schellart is 
benoemd tot hoogleraar 
geodynamics and 
tectonics aan 
de faculteit 
Bètaweten-
schappen. Hij 
bestudeert en 
modelleert de vervorming 
en stromingen in de aarde 
op schaal van de aardkorst 
tot duizenden kilometers 
diep, de hele mantelschaal. 

Alumnus rechten 
Chayenne van 
Lavieren won 
de tweejaar-
lijkse scrip-
tieprijs van de 
Nederlandse 
Vereniging voor Aanbeste-
dingsrecht. Zij ontving een 
bedrag van 1.000 euro voor 
haar masterscriptie: ‘Een 
modelcontract voor het 
innovatiepartnerschap’. Zij 
werkt nu als advocaat bij 
Pels Rijcken.

Emeritus Acta-hoogleraar 
Bob ten Cate is 
benoemd tot 
erelid van Orca, 
de Europese 
vereniging voor 
onderzoek naar 
cariës. Hij was jarenlang 
actief in het Orca-bestuur, 
ook als president, en was 
hoofdredacteur van het 
tijdschrift Caries Research.

VIPs

Hartinfarct
met drie maanden inter-

netcoaching daalt het 
risico op een hartinfarct 
van 6,3 naar 5,5 procent. 

Dat blijkt uit promotieonder-
zoek van geneeskundige Ward 
Laufer. Hij liet 900 deelnemers 
een online vragenlijst over hun 
levensstijl invullen. Vervolgens 
werden hun lengte, gewicht en 
bloeddruk gemeten en bloed 
geprikt. Daarna kregen zij drie 
maanden persoonlijke leefstijlad-
viezen en daalde het risico op een 
hartinfarct. Het onderzoek maakt 
deel uit van het programma 
Happy: Heart Attack Protection 
Program for You. (PB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
wardlaufer

Herkansen 
en slagen
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304
Blije genen

O
nderzoekers van de VU 
vonden 304 genetische vari-
anten die een rol spelen bij 
iemands aanleg om geluk-
kig of juist ongelukkig te 
worden. Deze groep genen 

blijkt vooral in het centrale zenuwstelsel 
tot expressie te komen. Uit deze studie 
blijkt, evenals uit eerdere studies, dat met 
name de hippocampus een belangrijke 
rol speelt bij welbevinden. (WV)

Zie publicatie in Nature Genetics via tinyurl.com/
Blijegenen

genetische varianten 
spelen een rol bij de 

aanleg om wel of niet 
gelukkig te worden.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? 
“Nee, ik wilde aanvankelijk mijn scriptie schrijven 
over hoe technische innovaties tot het verlies van 
vaardigheden kunnen leiden. Concreter gezegd: of 
we minder empathisch worden door de inzet van 
zorgrobots. Maar gaandeweg raakte ik ervan over-
tuigd dat het van de situatie afhankelijk is of die 
inzet goed is of niet.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aan- 
pakken? “Ik ben heel intuïtief te werk gegaan, 
vanuit mijn eigen interesse, maar achteraf had ik 
beter met een concretere focus kunnen beginnen. 
Dat heb ik wel gedaan voor de scriptie van mijn 
tweede master - management, policy-analysis 
and entrepreneurship - over kweekvlees. Die ging 
beter en sneller en ik had uiteindelijk ook een 
hoger cijfer: een 8,5.”

Wat is je grootste ontdekking? “Dat het gemak-
kelijk is om principes te hebben over zorgrobots, 
maar dat de praktijk complexer is. Het is wel goed 
om te vertrekken vanuit die principes, als je ze 
maar kunt loslaten als de situatie daar om vraagt.”

Ga je nog iets met het onderwerp doen? “Ik ga 
promoveren op het democratiseren van techno-
logieontwikkeling bij het Athena Instituut aan de 
VU. Dat ligt in het verlengde van mijn scriptieon-
derwerpen.”  

Hoeveel tijd heeft het je gekost? “Ik ben al met 
al wel twee jaar met die scriptie bezig geweest. 
Ik deed het tussen andere dingen door, maar dat 
werkte niet zo goed. Bij mijn tweede scriptie heb ik 
dat ook anders gedaan.” (WV)

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

‘Twee jaar werkte ik 
aan deze scriptie’

mijn ScriPTie
Taking care of robotics in care
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Anouk Heltzel | 28| master philosophy, 
bioethics & health | cijfer 7,5 | 18 ects

B
ij het beoordelen van 
examens hebben 
leraren ruimte om 
leerlingen die op 
het randje zitten, 
toch te laten slagen. 

Ilja Cornelisz, Martijn Meeter 
en Chris van Klaveren van 
pedagogiek onderzochten 
in opdracht van het 
onderwijsministerie in hoeverre 
docenten die gebruiken. Hieruit 
blijkt dat docenten die ruimte 

alleen gebruiken als een leerling 
bij een hertentamen net op 
de grens tussen voldoende en 
onvoldoende zit en de leerling 
dat zetje nodig heeft om te 
slagen. Daarnaast moet de 
docent in kwestie weten wat 
de normering is. Dat schrijft 
Scienceguide. 
Jaarlijks hebben ongeveer 1400 
van de 12.000 geslaagde herkan-
sers baat bij het gunstige nakijk-
werk van hun docent. (FB)

“Onderzoeker 
Inge 
Versteeg 
heeft veel 
inter-
views 
gehou-
den onder 
de mensen 
om veroor-
deelde terro-
risten heen. Hun 
advocaten, psychologen, bewakers 
en de reclassering. Daarnaast heeft 
ze vier terroristen zelf gesproken. 

Radicalisering is een proces. Tegen-
slag is daarbij een risicofactor. 
Vaak begint radicalisering met een 
zoektocht naar de eigen identiteit 
na tegenslagen in het leven.

De meerderheid van terroristen heeft 
best veel tegenslag, zoals discri-
minatie en een slechte jeugd. Dat 
geldt trouwens ook voor gewone 
delinquenten. Maar het verschil is 
dat deze mensen zich heel erg met 
zingeving bezighouden. Wat voor 
zin heeft het leven? Bij welke groep 
hoor ik? 

Andere delinquenten zien tegenslag 
als discriminatie als een fact-of-
life. Bij terroristen is dat anders. 
Ze hebben het gevoel dat ze altijd 
pech hebben. En dat het systeem 
tegen hen en hun groep is. Door 
hun persoonlijkheidstrekken 
kunnen ze ook slecht met tegen-
slag omgaan.

Het is belangrijk om deze kennis bij 
preventie in te zetten. Om deze 
jongeren als ze beginnen met hun 
zoektocht niet af te stoten, maar ze 
erbij te houden.” (FB)

Frank Weerman is senioronderzoeker bij het 
NSCR. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar 
jeugdcriminologie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

‘Terroristen kunnen 
slecht tegen tegenslag’
Terroristen vinden dat ze 
veel tegenslag in hun leven 
hebben. En dat is ook zo, zegt 
jeugdcriminoloog Frank 
Weerman.

een stukje natuurbeleving 
naar de mensen toe
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campusDiversiteit

‘je moet 
een beet-
je met 
de witte 
mannen 
mee-
bewegen’

De VU is nog 
steeds te wit en te 
mannelijk, vindt 
chief diversity 
officer Karen van 
Oudenhoven. Maar 
om dat te veranderen 
is geduld en ook veel 
tact nodig. ‘Met een 
grapje bereik je het 
meest.’

D
e Vrije Universiteit kreeg veel compli-
menten voor haar reactie op de homo- en 
transfobe Nashville-verklaring, name-
lijk het hijsen van de regenboogvlag, en 
een verklaring dat de VU trots is op de 
diversiteit op haar campus. Vrijheid van 
meningsuiting is een groot goed, zei de 

VU, maar met de vijf VU-medewerkers die de verklaring 
hadden ondertekend, kwam wel een gesprek. 
Zijn aanstootgevende meningen, opvattingen die schu-
ren en pijn doen, dan niet óók een kenmerk van diversi-
teit? Chief diversity officer Karen van Oudenhoven zegt 
het “ingewikkeld” te vinden. Ze heeft mails gekregen 
van mensen die zich door de Nashville-verklaring onvei-
lig voelen, vertelt ze. 
Natuurlijk hebben de Nashville-ondertekenaars ook 
recht op hun mening, “maar het tekenen van zo’n state-
ment, waarmee toch een oordeel wordt gegeven over 
bepaalde groepen mensen, en vergelijkingen maken met 
nazi-Duitsland, zoals een van de ondertekenaars heeft 
gedaan, dat gaat tegen de gedragsprincipes van de VU 
in, waarin respect en openheid uitgangspunten zijn”, 
aldus Van Oudenhoven. “Het is wat anders als je vindt 
dat het huwelijk alleen voor hetero’s is, en daar dan een 
discussiemiddag over organiseert waaraan ook mensen 
met een andere mening kunnen meedoen.”
In september vorig jaar was Van Oudenhoven, decaan 
Sociale Wetenschappen, vier jaar chief diversity offi-
cer en werd haar gevraagd of ze zin had in een tweede 
termijn. De chief diversity officer gaat over het diver-
siteitsbeleid: het omgaan met verschillen. Denk onder 
meer aan programma’s die moeten leiden tot meer 

DOOR PETER BREEDVELD  
FOTO YVONNE COMPIER

‘Mensen die niet 
zo goed zijn met 
diversiteit, zou je 
op cursus moeten 
sturen’

Karen van oudenhoven 
chief diversity officer
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Diversiteit

promovendi met een cultureel diverse achtergrond, 
meer vrouwelijke hoogleraren, een campus die toegan-
kelijk is voor mensen met een beperking, cursussen voor 
docenten die moeten leren omgaan met diversiteit in 
hun collegezaal.

Palestijnse activist
Van Oudenhoven wordt door het college van bestuur om 
advies gevraagd bij kwesties als de Nashville-verklaring, 
of wanneer een PVV’er iets roept over de subsidie aan de 
VU, die moet worden ingetrokken vanwege de islamise-
ring: “Niet dat de VU onzeker is over haar standpunt ten 
aanzien van de diversiteit, maar het is altijd de vraag hoe 
je hierover het beste met de buitenwereld 
communiceert. En we weten niet over 
alles bij voorbaat wat we ervan moeten 
vinden, soms komen er ook weleens 
nieuwe onderwerpen op. Zoiets als Nash-
ville hebben we nog niet eerder gehad. De 
toestand met het collectief De Verrekij-
ker, die een voor terrorisme veroordeelde 
Palestijnse activist op de campus had 
uitgenodigd, plaatst de universiteit voor 
complexe dilemma’s waartoe je je zorg-
vuldig moet verhouden.”
En dan moet je, vindt Van Oudenhoven, 
“terug naar de basis waar we met elkaar voor staan en 
welke houding je daarbij wílt aannemen.”
Vier jaar chief diversity officer, tijd om de balans op te 
maken, dacht Advalvas. We maakten een rondje langs de 
verschillende faculteiten en spraken met Van Oudenho-
ven zelf, om te zien hoe divers de VU is geworden in die 
jaren.

Vrouwvriendelijke maatregelen
“Als je ziet wat er is veranderd, dat is niet te geloven”, 
trapt decaan Bètawetenschappen Guus Schreiber af. 
Vooral de bewustwording aan zijn faculteit, daar heeft 
Van Oudenhoven volgens hem een grote rol in gespeeld. 
“Als je vier jaar geleden aan een afdeling vroeg waarom 
een nieuw aangestelde hoogleraar geen vrouw was, werd 
daar om gelachen, maar dat is voorbij.”
Ook Mira Maletic, directeur bedrijfsvoering van de 
School of Business and Economics, begint meteen over 
vrouwen. Ze noemt beleidsmaatregelen die ervoor 
zorgen dat het aantal vrouwen in de staf de verhouding 
man/vrouw binnen de studentenpopulatie (fifty-fifty) 
beter weerspiegelt, mogelijkheden om parttime te 
werken, rekening houden met zwangerschapsverlof en 
gezinsverplichtingen en een evenwichtige samenstelling 
van promotie- en benoemingscommissies. “Het is goed 

dat er een chief diversity officer is die erop let dat de 
aandacht voor diversiteit niet verslapt en die ons regel-
matig naar ons diversiteitsbeleid vraagt”, aldus Maletic.
De chief diversity officer houdt de beleidsmakers bij 
de les, vertellen ze vrijwel allemaal. “Als je niet uitkijkt, 
zoek je de weg van de minste weerstand”, zegt decaan 
Ruard Ganzevoort van Religie en Theologie. “Diversiteit 
is hard werken, want het is zeer complex. We zijn er niet 
als we net zoveel vrouwelijke als mannelijke hoogleraren 
hebben, want hoe zit het met de etnische diversiteit? 
Houden we genoeg rekening met leeftijd en lichamelijke 
mogelijkheden? Het is al heel wat als je jezelf bewust 
bent van je eigen impliciete bias waarmee je mensen 
blijft selecteren uit je eigen kringetjes.”

Reuring veroorzaakt
Van Oudenhoven is blij te horen dat ze de faculteiten 
helpt bij hun bewustwording, maar ze denkt dat haar 
invloed verder strekt dan alleen op dat vlak. “We hebben 
reuring veroorzaakt met het formuleren van een aantal 
ambities in het Instellingsplan: meer diversiteit in de 
personeelssamenstelling, meer promovendi met een 
diverse achtergrond, het vergroten van de diversiteits-
sensitiviteit en de interculturele competenties onder 

docenten en studenten.”
Er zijn cursussen aangeboden in het 
omgaan met diversiteit in de collegezaal, 
programma’s ontwikkeld om studenten 
te begeleiden die als eersten in hun fami-
lie een academische studie volgen en om 
niet-westerse allochtonen aan te moedi-
gen een promotietraject te volgen en ze 
daarbij te helpen. 
“Ik ben tevreden over de dingen die we 
in gang hebben gezet”, aldus Van Ouden-
hoven, maar ik ben nog onvoldoende 
tevreden over de grootschalige imple-

mentatie van zaken.” De culturele sensitiviteitstrainin-
gen, bijvoorbeeld, waren tot nu toe niet verplicht. “Die 
worden dus gevolgd door docenten die van zichzelf al 
aandacht voor het onderwerp hadden, maar je zou juist 
willen dat je de mensen bereikt die niet zo goed zijn met 
diversiteit. Dat die in hun jaargesprek te horen krijgen 
dat ze zo’n cursus moeten doen.”
Dat is wat ze in haar tweede termijn als chief diversity 
officer gaat doen, vertelt ze. “Ik heb erg op de uitvoering 
gezeten, en ik ga nu in de politiek zitten om dingen veel 
grootschaliger te implementeren.”

Spierwitte staf
Haar zichtbaarste succes tot nog toe is misschien wel 
het college van bestuur, met twee vrouwen en een niet-
westerse allochtoon. Maar bijna alle decanen zijn man, 
met uitzondering van Van Oudenhoven zelf, en de staf 
is nog bijna net zo spierwit als vijftien jaar geleden. 
Moeten er, naast de programma’s en cursussen en de 
bewustwordingsprocessen, dan niet gewoon een paar 
keiharde quota worden opgelegd?
“Dat doen we al met vrouwen en dat is al moeilijk 
genoeg”, antwoordt Van Oudenhoven. “Met culturele 
diversiteit moeten we dat ook gaan doen, maar het lasti-
ge is dat je van de wet niet mag meten hoeveel mensen 

met een bepaalde culturele achtergrond je in dienst 
hebt, waardoor je achteraf niet kunt bepalen of je doel-
stellingen gehaald zijn. Dat maakt het heel ingewikkeld.”
Het is wel haar hoogste prioriteit, zegt ze, dat de staf 
verkleurt. “Want ik vind dat we niet geloofwaardig zijn 
als wij zeggen dat we diversiteit zo belangrijk vinden 
terwijl de staf niet divers is. De uit Iran afkomstige hoog-
leraar diversiteit en integratie Halleh Ghorashi geeft 
een andere invulling aan haar onderwijs dan ik, terwijl 
we min of meer in hetzelfde vak zitten. Mensen als 
cultureel antropoloog Sinan Çankaya brengen echt iets 
nieuws en brengen toegevoegde waarde in onderzoek en 
onderwijs. We hebben ook steeds meer mensen met een 
vluchtelingenachtergrond in de staf. Mondjesmaat lukt 
het wel, maar op dit vlak moeten we de komende jaren 
echt meters gaan maken.”
Maar je ziet toch in één oogopslag, al mag je het aantal 
allochtonen niet registreren van de wet, welke facultei-
ten cultureel divers zijn en welke niet en waar dus nog 
werk te doen is? werpen we tegen. Van Oudenhoven 
beaamt dat. Daarom wordt er werk gemaakt van het 
openbreken van de bestaande structuren van witte 
mannen die witte mannen in dienst nemen. 

Monomaan profiel
“Dat doen die mannen doordat de criteria waarop ze 
selecteren hun opvattingen weerspiegelen van wat 
succes is”, aldus Van Oudenhoven. “Als je bijvoorbeeld 
naar onderzoeksfinancier NWO kijkt, dan zie je toch 
wel vaak dat het mensen zijn met een wat monomaner 
profiel die hoge ogen gooien. Mensen die heel erg zijn 
toegespitst op een bepaald onderzoeksthema, die een 
sterke focus hebben op high impact journals, allemaal 
zaken waar doorgaans de mannen meer op gericht zijn.”
Van Oudenhovens eigen faculteit heeft daarmee gebro-
ken. “Halleh Ghorashi is hier aangenomen op basis van 
een ongewoner, maatschappelijk sterk profiel, en inmid-
dels heeft ze wel bewezen dat ze echt álles kan, van het 
binnenhalen tot een Vici-beurs tot aan het lidmaat-
schap van de Sociaal-Economische Raad toe. Dat is wat 
het betekent als je diversiteit omarmt, dat je kijkt naar 
nieuwe kwaliteiten, die niet de standaard zijn, dan wordt 
de kans al veel groter dat je eens iemand anders in huis 
haalt dan de gangbare witte man. Dat moeten we breder 
gaan uitrollen over de universiteit.”

Vrouwelijke charme
Dat betekent vooral veel praten met de mannen die hier 
de dienst uitmaken en, zo blijkt uit het gesprek, gebruik-
maken van je vrouwelijke charmes. “In een context waar 
je nog steeds een minderheid bent, moet je een strategie 
voeren waarin je een stuk meebeweegt en een stuk je 
eigen rol pakt. Niet dat je als vrouw die mannen moet 
gaan imiteren om te komen waar je wilt, maar het helpt 
als je je verdiept in de standpunten van de ander, in de 
taal die de ander spreekt. Ik zie ook wel dat mijn manne-
lijke collega’s soms echt niet weten waar ik het over heb. 
Dan moet ik een stap opzij zetten en het uitleggen op 
een manier die zij begrijpen. Want ik kan gaan zitten 
mokken, maar dan gaat er niks veranderen. Maar als ik 
het met humor en charme doe, dat is hoe het, denk ik, 
het beste werkt.”

‘Als je ziet wat er is 
veranderd, dat is 
niet te geloven’

Haar zichtbaarste 
succes is ons 
college van 
bestuur: 2 vrouwen 
en 1 niet-westerse 
allochtoon

‘Als je niet uitkijkt, 
zoek je de weg 
van de minste 
weerstand’

Guus Schreiber  
decaan Bètawetenschappen

ruard Ganzevoort  
decaan religie en theologie

diversiteit is natuurlijk 
meer dan vrouwen en 
allochtonen alleen. een 
campus die ook voor 

mensen met een beperking 
toegankelijk is, ook dat is 
diversiteit. Bètadecaan guus 
schreiber, die zelf zeer beperkt 
zicht heeft, kan er uit eigen 
ervaring over meepraten. “er is 
nog veel bewustwording nodig 
als het gaat om bijvoorbeeld 
software waar ook mensen 
met een beperking mee uit 
de voeten kunnen”, zegt hij. 
”zo zijn een boel functies op 
vUnet voor mij moeilijk te 
gebruiken.”
“de vorige rector, frank 
van der duyn schouten, 
heeft behoorlijk ingezet op 
studenten met beperking”, 
aldus chief diversity officer 
karen van Oudenhoven. “er 
is nog werk aan de winkel, 
maar er is ook al best wat 
gedaan. eens per jaar gaan 
vinod [de rector, red.] guus en 
ik in gesprek met een groep 
studenten met een beperking, 
die aangeven wat zij aan 
knelpunten ervaren, en daar 
wordt meteen aan gewerkt.” 
Ook stond het thema lhbt+ 
al lang vóór nashville hoog 
op de prioriteitenlijst. de 
vU haalde het landelijke 
nieuws al met het openen 
van genderneutrale wc’s 
(veel vU-medewerkers en 
-studenten schijnen er thuis 
zelfs al één te hebben) en 
diversiteitscoördinator Wim 
haan werkt samen met 
karin West van de dienst 
Communicatie & marketing 
aan activiteiten op het lhbt+-
gebied voor onder meer 
Coming Out day en Canal 
Pride.

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

In het bericht ‘Erfzonde?’ bij 
de rubriek Onderzoeksnieuws 
in de vorige Advalvas wordt 
beweerd dat theoloog Henk 
ten Brinke aansluit bij het 
neurowetenschappelijke 
determinisme, maar hij keert zich 
daar juist tegen. Ten Brinke stelt 
in zijn proefschrift dat we niet 
alleen verantwoordelijk zijn voor 

alles waarvoor we kiezen, maar 
dat we ook verantwoordelijk zijn 
voor dingen die onbewust bij 
ons opkomen, zoals gedachten 
en emotionele reacties. Ook als 
het waar zou zijn dat ons doen 
en laten niet is gebaseerd op 
bewuste keuzes, zijn we daarvoor 
nog wel verantwoordelijk.  
(PB)

Begin januari behaalde de VU het 
nieuws met het bericht dat vijf 
docenten van haar faculteit Reli-
gie en Theologie de Nashville-
verklaring ondertekend hadden. 
Ik wil graag een onderwerp onder 
de aandacht brengen dat naar 
mijn idee onderbelicht gebleven 
is in de berichtgeving hierover.
De Nashville-verklaring schrijft 
in artikel 10 dat het zondig is om 
‘homoseksualiteit of transgende-
risme’ goed te keuren. De doel-
stelling van het pamflet is om een 
cultuurverandering te bewerk-
stelligen. Het gaat dus niet om 
wat men zelf gelooft, maar om 
het overhalen van anderen om 
ook zo te denken.
De docenten die de verklaring 
ondertekend hebben, leiden 
mensen op tot dominee of andere 
religieuze functies. Deze zullen 
op hun beurt weer te maken 
krijgen met jongeren die met 
zichzelf in de knoop zitten, en 
met hun ouders en omgeving. 
Door het goedkeuren van ‘homo-
seksualiteit of transgenderisme’ 
als zondig te verklaren, worden 
ouders van lhbt+’ers onder druk 

gezet om hun eigen kinderen te 
verstoten als ze zich niet aanpas-
sen aan wat hun kerkelijke 
gemeente wenselijk vindt. 
Dit is zeer onwenselijk! Depressie 
en zelfmoord komen vaker voor 
onder jonge lhbt+’ers. Dit komt 
(onder meer) door gebrekkige 
zelfacceptatie, onbegrip van de 
omgeving, homofobie en andere 
vormen van discriminatie. De 
Nashville-verklaring heeft een 
negatief effect op al deze risico-
factoren en is daarom schadelijk.
Er mag gedebatteerd worden over 
hoe we met elkaar hierover in 
gesprek moeten blijven, maar we 
moeten beslist ook oog houden 
voor de potentiële schade die dit 
soort verklaringen kan veroorza-
ken. 
De Vrije Universiteit geeft 
docenten een groot platform, 
en draagt daarmee ook zelf een 
grote verantwoordelijkheid. Want 
door deze docenten in dienst 
te hebben, draagt zij zelf ook 
indirect bij aan een homofober 
klimaat.

Harold Wolff, VU-alumnus

Rectificatie

nashville-verklaring (2)

Heb jij ideeën voor een debat/
dialoog over vrijheid van 
meningsuiting?
laat het weten aan vU-baas mirjam van Praag. 
advalvas verzamelt voor haar de ideeën en 
suggesties van studenten én medewerkers 
voor een debat en/of dialoog over vrijheid van 
meningsuiting. 

reageren kan per mail naar 
devoorzittervraagt.advalvas@vu.nl 
of online onder van Praags column op 
advalvas.vu.nl/blog-item/vrijheid-van-
meningsuiting.

mirjam van praag  

voorzitter college van bestuur

an
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lvrijheid van 

meningsuiting

n
aar aanleiding van de Nashville-affaire hebben wij aardig 
wat emotionele reacties ontvangen. Reacties op wat 
er gebeurde en reacties op hoe wij hier als bestuur van 
de VU mee omgegaan zijn. En dat is best ingewikkeld, 
want natuurlijk onderschrijven we het recht op ieders 
vrijheid van meningsuiting. Tegelijkertijd ontstaat als 
gevolg van het feit dat iemand die aan de VU verbonden 

is en zijn of haar mening uit, al snel de verwarring dat deze persoon de 
mening van de VU vertolkt. Dit werd pijnlijk duidelijk in de reacties op 
berichtgeving in de media in de tweede week van januari. 
Op basis van de ondertekening door VU-medewerkers van de Nashville-
verklaring werd in enkele media geconcludeerd dat de VU hiermee te 
maken heeft. In dat geval – zo vonden wij – doet het de VU goed als het 
bestuur op liefst elegante wijze haar positie bekendmaakt. Dat heeft 
dus niet te maken met het iemand ontzeggen van diens recht om zijn of 
haar mening te uiten.
Tegelijkertijd kunnen VU-medewerkers zich ook weleens zo ongelukkig 
uitlaten dat het onnodig kwetsend is en - in elk geval ogenschijnlijk - 
blijk geeft van een gebrek aan historisch 
besef dat op een universiteit niet 
thuishoort. In dat geval vinden wij het 
terecht om die medewerker, die dat ook 
niet expliciet op persoonlijke titel doet, 
daarop aan te spreken.  
We hebben heel veel bijval gekregen voor 
onze interne en externe communicatie 
en voor het hijsen van de regenboogvlag. 
Onze mail- en whatsapp-boxen 
ontploften zowat. Tegelijkertijd kregen we ook verwijten.
We hebben afgesproken dat we de komende tijd een dialoog en/of 
debat zullen organiseren (in 3D, voorheen De Verrekijker) over deze 
thematiek die juist op een diverse universiteit als de VU van groot 
belang is.
Mijn vraag dit keer is: Heb jij ideeën over de wijze waarop we deze 
thematiek op een wijze en leerzame manier kunnen bespreken die 
interessant is voor medewerkers en studenten?

Onze mail- en 
whatsapp-boxen 
ontploften zowat

advertentie
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Pedagogische wetenschappen ondErwijs

rollenspel blijft beter 
hangen dan hoorcollege

Pedagogiekstudenten moeten vanaf het begin van hun 
studie actief aan de slag met de stof. Achteroverhangen 
tot het tentamen is er echt niet meer bij.

DOOR WELMOED VISSER 
FOTO ROB BÖMER

“
We zitten hier voor Marietje. 
We willen graag dat zij één 
aanspreekpunt krijgt dat ze kan 
vertrouwen.” Aan het woord 
is derdejaars pedagogiek Lian 
van Tongeren, die de vader van 
een licht verstandelijk beperkt 

meisje speelt. Het rollenspel bij het vak 
jeugd- en gehandicaptenzorg is niet 
zomaar een toneelstukje. De studenten 
kregen de opdracht om niet alleen vanuit 
school, familie of buitenschoolse opvang 
te praten, maar ook om een theorie uit 
hun studie toe te passen. De andere 
studenten moeten raden welke theorie 
ze als vertrekpunt hebben. En het hele 
rollenspel is gebaseerd op een bericht 
uit Het Parool van vorig jaar waarin aan 
de orde komt dat kinderen met een licht 
verstandelijke beperking vaak worden 
gepest. 
Pedagogische wetenschappen gooide 
vier jaar geleden het curriculum om. Een 
belangrijk deel van de stof wordt nu niet 
meer behandeld in hoorcolleges, maar in 
werkcolleges waar studenten zelf actief 
aan de slag moeten, bijvoorbeeld met een 
rollenspel, debat of presentatie. 
Achteroverhangen tot het tentamen is 
er niet meer bij. Voor eerstejaars begint 
de week met een werkcollege waarin 
studenten kennismaken met het thema 
van die week. Middenin de week is er een 
hoorcollege dat de theorie behandelt en 
aan het eind van de week volgt nog een 
werkcollege, waarin studenten zelf het 
thema verder uitdiepen. In de latere jaren 

verschilt de indeling per 
vak, maar zijn activerende 
werkvormen nog steeds 
een belangrijk onderdeel 
van het programma.
“Door deze onderwijsvorm 
zijn studenten veel meer 
zelf verantwoordelijk voor 
hun leerproces”, vertelt 
Carolijn Ouwehand, die 
als bachelorcoördinator 
het programma opzette, 
samen met toenmalig 
opleidingsdirecteur Doret de Ruyter.

Minder uitval
Die grotere verantwoordelijkheid bevalt 
studenten goed. Pedagogiek kreeg afge-
lopen jaar de beste beoordeling op haar 
vakgebied in de Nationale Studenten 
Enquête. Ook deskundigen zijn lovend: 
de bachelor pedagogische wetenschap-
pen kreeg vorige zomer als enige in 
Nederland op alle vier gebieden de kwali-
ficatie goed van de visitatiecommissie. 
Waarom pakt deze onderwijsvorm zo 
goed uit? Volgens opleidingsdirecteur 
Mariëtte Huizinga is een belangrijke 
reden dat de hele staf uiteindelijk achter 
het vernieuwingsplan kon staan. Dat ging 
niet zonder slag of stoot, vertelt ze: “Toen 
we aankondigden dat we het onderwijs-
programma wilden omgooien, waren 
sommige collega’s helemaal niet blij 
omdat ze het al zo druk hebben. Maar we 
zijn allemaal pedagogen, dus intrinsiek 
geïnteresseerd in goed onderwijs, en na 
flinke discussies ontstond een curricu-
lum dat door iedereen werd gedragen.”
Wat Huizinga vooral een verbete-
ring vindt is dat studenten zelf actief 
nadenken over vragen waarop niet één 

antwoord mogelijk is: Wat 
is een goede opvoeding? 
Wat is goed onderwijs? 
“In het begin hebben 
sommige studenten nog 
weleens de neiging om 
dan te vragen: wat is dan 
het antwoord?, maar ik 
hoop dat we ze kunnen 
bijbrengen dat je vanuit de 
wetenschappelijke theorie 
tot verschillende antwoor-
den kunt komen.” 

Een nadeel vinden sommige studenten 
dat de werkcolleges soms worden gege-
ven door tutoren die zelf weinig meer van 
de theorie weten dan de studenten zelf. 
“Dat is ook niet nodig”, zegt Huizinga, “zij 
zijn er om het proces van de studenten 
te begeleiden.” Maar de studie als geheel 
is leuk, zeggen de studenten die ik in de 
pauze spreek. En in elk geval is er minder 
uitval dan in het oude programma en is 
volgens Huizinga het algehele niveau van 
de bachelor omhooggegaan. 

De vraag achter de vraag
Het rollenspel gaat de studenten – in 
deze groep allemaal vrouwen – gemakke-
lijk af: geroutineerd leggen ze vanuit het 
perspectief van de school, de naschoolse 
opvang en de familie voorstellen op tafel 
die Marietje moeten helpen. “Wij zien 
graag dat ze een socialevaardighedentrai-
ning gaat volgen”, zegt een student die 
de naschoolse opvang vertegenwoordigt. 
“Wij willen als team meer op één lijn 
zitten in de benadering van Marietje”, 
zegt de school.
En de familie blijft erop hameren dat 
Marietje op school en op de naschoolse 
opvang sleutelfiguren nodig heeft aan wie 
ze zich kan hechten. De school wil juist 
niet dat het welzijn van Marietje de verant-
woordelijkheid wordt van één persoon.
“Dit soort belangenconflicten zul je in 
de praktijk vaak meemaken”, vertelt 
docent Sabina Kef, die het rollenspel 
even stillegt. “Soms hebben ouders heel 
duidelijk een beeld van wat ze willen en 
kun je daar als professional niet geheel 
in meegaan. Dan is het wel belangrijk om 
goed te blijven luisteren naar de ouders: 
wat is de vraag achter de vraag? Waarom 
willen ze dit?”

Gehamer op vertrouwen
Premasterstudent Kim van Ingen, die 
een bijbaan heeft bij een gespecialiseerde 
opvang voor kinderen met gedragspro-
blemen, komt met een voorbeeld uit de 
praktijk: “Op mijn werk hadden we een 
jongen van wie de ouders bij binnen-
komst zeiden: hij mag maar één tekening 
per dag maken. Dat vond ik vreemd, dus 
ben ik gaan navragen waarom. Toen 
bleek dat ze heel graag willen dat hun 
kind leert meedoen met sociale activitei-
ten. Dat is een heel andere benadering.” 
In de pauze vertelt Van Ingen dat ze de 
opleiding Sociaal Pedagogische Hulp-
verlening heeft gedaan en volgend jaar 
de master orthopedagogiek wil doen. 
De rollenspellen en andere activerende 
werkvormen zijn voor haar niet nieuw, 
daarmee wordt in het hbo ook veel 
gewerkt. “Wat wel anders is, is dat we 
hier vaak een wetenschappelijke theorie 
moeten toepassen”, zegt ze.
“En?” vraagt Kef aan het eind van het 
rollenspel, “welke theorie was het 
vertrekpunt voor de familie?” “Gehecht-
heidstheorie”, zegt een van de studenten. 
Dat blijkt te kloppen, vandaar het geha-
mer op het vertrouwen van Marietje.

> Pedagogische wetenschappen aan de 
vU heeft ongeveer 100 eerstejaars. 

> dat aantal is de afgelopen jaren stabiel 
gebleven, terwijl het bij opleidingen aan 
andere universiteiten daalde. 

> Pedagogische wetenschappen 
was de enige bachelor aan de vU 
die vorig jaar vier keer de score goed 
kreeg van de visitatiecommissie. de 
beoordeelde onderdelen zijn: visie, 
onderwijsleeromgeving, toetsing en 
eindwerken.

4 x goed, aldus 
visitatiecommissie

derdejaars pedagogiek 
bereiden zich voor op de 
rol van vader, juf of oppas 
van marietje

‘Studenten willen 
we bijbrengen dat 
je vanuit de theorie 
tot verschillende 
antwoorden kunt 
komen’
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

mirjam van praag voorzitter college van bestuur

De VU-vereniging 
bestaat ook nog steeds. 
Vertegenwoordigt die 
de samenleving niet 
genoeg? “De vereniging 
speelt een andere rol. Die 
maakt deel uit van het 
bestuursmodel van de VU, 
net als de raad van toezicht 
en de medezeggenschap. 
De leden van de vereni-
ging zijn niet zonder meer 
representatief voor onze 
partners in de samenle-
ving. Maar de voorzitter 
van de VU-vereniging, 
Willem Schoonen, zit 
wél in de adviesraad. We 
willen zeker ook de dialoog 
met de verenigingsleden 
voeren.”

Wordt er al niet genoeg vergaderd aan de universiteit?  
“Meer dan genoeg! Maar ik wil vooral minder interne 
beraadslagen en meer naar buiten kijken. Met de advies-
raad willen we niet zozeer vergaderen, maar vooral iets 
doen. Ideeën productief maken. Zo kwam de directeur 
van het Rijksmuseum al met de suggestie om mee te 
denken over de inrichting van de campus. De gedachte 
is dat het twee kanten op werkt. Wij naar buiten, zij naar 
binnen. We hoeven niet altijd met z’n allen in een zaaltje 
te zitten, maar kunnen ook ad hoc werkgroepjes vormen 
die echt aan de slag gaan.”

‘Niet vergaderen, 
maar iets dóén’
De VU wil maatschappelijk relevante 
dingen doen, maar moet dat in de praktijk 
meer waarmaken, vindt bestuursvoorzitter 
Mirjam van Praag. Daarom is er nu een 
adviesraad van ‘externen’ die daarbij gaat 
helpen.

DOOR DIRK DE HOOG

W
at is de bedoeling 
van de nieuwe 
adviesraad? “De VU 
wil graag betrokken 
zijn bij de samenle-
ving, maar om dat 
waar te maken kan er 

nog wel een tandje bij. Dat was een van 
de conclusies uit de tussentijdse evalu-
atie van ons instellingsplan. Daarom 
hebben we mensen van buiten gevraagd 
ons daarbij te helpen. Op wat voor onder-
zoek zit de samenleving te wachten? Wat 
verwachten ze van onze studenten? We 
halen de buitenwereld als het ware naar 
binnen.”

Wie zitten er in die raad? “Het is 
een heel divers gezelschap, zowel wat 
bezigheden betreft als afkomst. Ze zijn 
allemaal op een bepaalde manier betrok-
ken bij de VU. Zo zit er een rector van 
een gymnasium bij, de directeur van het 
Rijksmuseum, mensen van de Zuidas en 
uit het bedrijfsleven. Maar ook de voor-
zitter van de SER, Mariëtte Hamer, en de 
voorzitter van stadsdeel Zuidoost Tanja 
Jadnanansing. Dat zijn meteen de enige 
twee vrouwen in het elf leden tellende 
gezelschap. Dus we willen er nog wel een 
paar vrouwen bij.”

adviesraad vu
sinds kort kent de vU een externe 
adviesraad, net als veel andere 
universiteiten. daarin zitten tot 
nu toe elf leden, afkomstig uit het 
onderwijs, bedrijfsleven, overheid, 
politiek en cultuur. doel is de 
universiteit en samenleving dichter 
bij elkaar te brengen. de adviesraad 
heeft geen officiële status en wordt 
benoemd door het college van 
bestuur. de algemene invulling 
van de adviesraad is besproken 
met de medezeggenschap en de 
raad van toezicht. idee is dat de 
adviesraad zo’n twee keer per jaar 
praat met vertegenwoordigers van 
de universiteit en zo nu en dan op 
ad-hocbasis in kleinere groepjes. Op 
de avond van het nieuwjaarsgala (24 
januari) kwam de adviesraad voor het 
eerst bijeen.

Vertegenwoordiger zijn van studenten. Het 
mogen vertegenwoordigen van de belangen 
van studenten. Dat is eigenlijk wat je doet in 
een studentenraad, maar ja, vager dan dat 
kan haast niet. Waar je elke week mee bezig 
bent is eigenlijk heel divers en dat maakt het 
ook zo leuk. Zo ben je het ene moment aan 
het vergaderen met het college van bestuur 
en probeer je ze te overtuigen om een plan 
door te laten gaan of juist niet. Op een ander 
moment sta je met z’n allen ’s ochtends 
koffie uit te delen, om zo direct contact met 
studenten te leggen en input te vragen. Of 
denk je mee over de renovatie en inrichting 
van een studiezaal (die nu al meer gebruikt 
wordt dan daarvoor, voeg ik er trots aan toe). 
Of vergader je met de ondernemingsraad 
over toekomstplannen voor de VU. Of pas je 
reglementen aan, zodat studenten er meer 
voordeel van hebben. Samenvattend: erg 
divers en ook heel leuk.
Nu bijna halverwege het jaar heb ik het gevoel 
dat ik weet waarmee ik bezig ben. Ik heb een 
goed overzicht van wat we gedaan hebben en 
heb duidelijk in het vizier wat we dit jaar nog 
willen bereiken. 
En dan kijk je nog eens goed naar je kalender 
en zie je dat het alweer bijna februari is! Dat 
betekent dat het tijd is om na te gaan denken 
over opvolgers. Of eigenlijk hoe het meer 
voelt: je vervangers. Je innerlijke stem maant 
je tot rust en zegt: Rustig aan, je hebt nog 
een goede zeven maanden te gaan. Je hebt 
nog alle tijd. Dat klopt ook, maar toch is het 
gek om nu al na te moeten denken over je 
opvolgers.

Maar het is de realiteit; we hebben per 1 
september opvolgers nodig. Elf nieuwe 
gezichten die zich willen inzetten om deze 
universiteit een mooiere plek te maken 
voor iedereen. Met hun eigen ideeën voor 
het onderwijs, de campus en de toekomst. 
Daarom spoor ik iedereen aan die het leuk lijkt 
en de tijd ervoor heeft, om de studentenraad 
te overwegen. 
Heb jij ook zin om je een jaar in te zetten 
voor de VU? Meld je aan voor komend 
studiejaar via usr@vu.nl of kom langs bij onze 
informatielunch op donderdag 14 februari van 
11 tot 14 uur in het Studentendok.

Opvolgers gezocht
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Vincent Wesdorp
coördinator commissie onderwijs & onderzoek

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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ingezOnden mededeling

Wat er Verder speelt

Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• profileringsfonds. Als je 
studievertraging oploopt, kun je 
een financiële tegemoetkoming 
daarvoor krijgen. De aanvraag 
van deze regeling voor komend 
studiejaar is binnen. Hier werken 
we aan.

• tedxtalk-VU. Wij zijn erg 
enthousiast over het idee om een 
TedxTalk naar de VU te halen. 
Onze raad werkt aan de fundering 
ervan.

• Brief van erkenning. Onze raad 
vindt dat álle verenigingen (zowel 
studie- als studenten-), een brief 
van erkenning moeten krijgen 
voor het jaar dat ze zich hebben 
ingezet voor studenten en de VU. 
Dit willen wij voor elkaar krijgen.
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Werkbelevingsonderzoek campus

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

De VU werkt aan nagenoeg alle verbeterpunten die voortkomen uit het 
werkbelevingsonderzoek. Maar de resulaten daarvan zijn nog lang niet 
overal zichtbaar. 

Personeel klaagt het meest 
over flexplekken en werkdruk

v
orig jaar werd voor de 
derde keer een werk-
belevingsonderzoek 
onder de VU-mede-
werkers gehouden. 
Dat gebeurde eerder in 
2012 en 2015. Iedereen 
kon online een enquête 

met veel items invullen. De respons 
was gemiddeld 58 procent. Veel vragen 
kwamen in alle drie de onderzoeken 
terug. Door de jaren heen zijn de scores 
per item maar licht veranderd: soms 
beter, soms slechter. 
Hier volgt een overzicht van de grootste 
KNELPUNTEN. Deze scores gelden 
voor de universiteit als geheel.

DOOR DIRK DE HOOG

‘Veranderingen 
gaan langzaam’

‘Verbeteringen zijn 
nog niet zichtbaar’

“
De informatie op VUnet scoort slecht. En mensen zien 
weinig verbeteringen. Maar achter de schermen wordt al 
lang gewerkt aan een totale vernieuwing van de VUweb-
site, het project Toll. Dat is hopelijk volgend jaar helemaal 
operationeel. Er gebeurt dus wel degelijk iets, maar het 
gaat langzaam en is niet altijd zichtbaar”, zegt Kneppers.
Ze maakt een kanttekening. “Aan sommige kwesties 

kunnen we als universiteit niet zo heel veel doen. Werkdruk is 
een landelijk probleem. We kijken intern wat we zelf kunnen 
doen. Soms helpen simpele dingen al een beetje, zoals geen 
werkmailtjes ’s avonds meer sturen. Alle afdelingen moeten 
serieus over het thema praten en kijken wat ze zelf kunnen 
doen. Werkdruk komt nadrukkelijk aan de orde in de nieuwe 
cao.
“Het werkbelevingsonderzoek is belangrijk voor het bestuur, 
maar dat is niet de enige bron waarop het bestuur beleid 
baseert. Leidinggeven krijgt al jarenlang aandacht, er zijn aller-
lei trainingen voor. Ook directeuren, decanen en bestuursleden 
krijgen geregeld functioneringsgesprekken. Transparant en 
integer bestuur staat hoog in het VU-vaandel.”

Lager rapportcijfer
De klacht over slecht functionerende digitale processen is 
volgens Kneppers ook opgepakt. “We verbeteren die processen 
voortdurend. Soms lukt dat wel degelijk. Tegelijk levert dat heel 
veel extra werk op voor de dienst IT. En dan gaat het toch weer 
langzamer dan je zou willen.”
Kneppers constateert dat de meeste werknemers tevredener zijn 
als de vragen/items dichter bij hun eigen afdeling komen. Dat 
het bestuurlijk klimaat in 2012 slecht werd beoordeeld, verbaast 
haar niet. “Zowel bij het ondersteunend personeel als bij de 
bètafaculteiten was een grote reorganisatie gaande. Dat geeft nu 
eenmaal onrust.”
Waarom de VU een lager rapportcijfer krijgt dan vijf andere 
universiteiten, begrijpt ze niet. “Ik kan dat niet uit de onderlig-
gende scores halen, want de VU doet het gemiddeld niet slech-
ter dan andere universiteiten. Misschien geven zij een luxer 
kerstcadeau?”

“
Het bestuur zegt de uitkomsten serieus te nemen. Dat 
geloof ik ook wel, maar ik zie niet overal verbeteringen 
optreden.” Als voorbeeld noemt Stol de beoordeling van 
de flexplekken. “De waardering daarvoor is in 2018 nog 
lager dan in 2015. Er ging een projectgroep mee aan de 
slag en er kwamen marginale aanpassingen, maar de 
beleidsuitgangspunten staan niet ter discussie. Hoofd-

doel blijft kosten besparen door minder vierkante meters te 
gebruiken.”
De toegenomen werkdruk noemt Stol een landelijk probleem. 
“Er moeten meer mensen bij. De universiteit functioneert alleen 
nog redelijk omdat het personeel structureel overwerkt. Maar de 
VU kan wel zelf dingen doen door intern de administratieve last 
te verminderen. Minder regeltjes. Als ze straks intern de kosten 
doorberekenen aan afdelingen, zie ik die administratieve last 
alleen toenemen.” 
Maar hij ziet ook positieve punten. “Het inzetten van juniordo-
centen lijkt een succes. En op sommige afdelingen werkte het 
bespreken van de werkdrukmatrix nuttig. Alleen is dat lang niet 
overal gebeurd.”

Sociale veiligheid
Hij zegt dat een veilige en prettige werkomgeving topprioriteit 
is voor de ondernemingsraad. “Misschien gaat het niet om heel 
veel mensen, maar er zijn wel klachten over de sociale veilig-
heid. En op sommige afdelingen heerst geen echt open werk-
sfeer.” Gelukkig is daar aandacht voor. “Op sommige afdelingen 
greep het bestuur in zonder dat aan de grote klok te hangen. De 
commissie-Gunning deed aanbevelingen om de sociale veilig-
heid te verbeteren. Die aanbevelingen moeten worden uitge-
voerd.” 
Waarom de VU een lagere waardering krijgt dan andere 
universiteiten, weet hij niet. “De grote reorganisatie van het 
ondersteunend personeel wekte veel wrevel en leidde tot een 
negatievere werkcultuur. Dat zag je ook in de waardering van 
het universitair bestuur in 2012. Nu zitten daar andere mensen 
en de waardering gaat weer omhoog. Maar het blijft belangrijk 
dat het bestuur transparant is en communiceert met de mede-
werkers. Dat kan nog wel beter. Veel mensen weten bijvoorbeeld 
niet wat men doet met de uitkomsten van het werkbelevingson-
derzoek.”

Annemarie Kneppers houdt zich 
vanuit de dienst HRM&AM bezig met het 
werkbelevingsonderzoek. ‘Op elk item loopt 
er wel een verbeteringstraject.’

Peter Stol was als OR-lid bij alle drie de 
werkbelevingsonderzoeken betrokken.

1_FLExPLEKKEN Medewerkers met 
een flexibele werkplek zijn daar in het 
algemeen ontevreden over.

2_WERKDRUK Van het 
wetenschappelijk personeel ervaart 45 
procent enkele maanden per jaar of zelfs 
bijna elke dag een te hoge werkdruk. In 
2015 was dat nog 37 procent.

3_OPLEIDINGS- EN 
CARRIèREMOGELIJKHEDEN 
Medewerkers vinden de 
carrièremogelijkheden binnen de 
universiteit beperkt. Het ondersteunend 
personeel is matig tevreden over 
scholing.

4_INFORMATIE De informatie op 
VUnet laat ernstig te wensen over.

5_ONGEWENST GEDRAG Bijna 
1 op 10 medewerkers had in 2017 te 
maken met ongewenst gedrag. Dat is 
minder dan in 2015. In de helft van de 
gevallen ging het om pesten en psychisch 
geweld. Andere incidenten gaan over 
diefstal, wetenschappelijke fraude en 
discriminatie. Bij seksuele intimidatie 
gaat het om minder dan 1 procent van de 
medewerkers. 

6_DIGITALE WERKPROCESSEN 
Met name leidinggevenden geven een 
onvoldoende voor de digitalisering van 
werkprocessen, zoals declaraties en de 
registratie van jaargesprekken.

7_BESTUURSKLIMAAT Het 
universitair bestuursklimaat scoort op 
een schaal van vijf in 2018 hoger (3,1) dan 
in 2015 en 2012 (2,8). 

8_WERKEN BIJ DE VU Het 
gemiddelde rapportcijfer voor werken 
bij de VU is licht gestegen naar een 
7,2. Maar die score is het laagst in 
vergelijking met vijf andere brede 
universiteiten. Die halen gemiddeld 
een 7,6 met een uitschieter naar een 7,8. 
Toch scoort de VU op de meeste items 
gemiddeld min of meer vergelijkbaar met 
andere universiteiten. Met een enkele 
uitzondering, zoals het bestuursklimaat 
in 2012, het jaar waarin de reorganisaties 
begonnen.



Er is een facultair vertrouwenscontactpersoon 
benoemd die bij problemen aangaande werk
druk, grensoverschrijdend gedrag, en weten
schappelijke integriteit een laagdrempelig 
aanspreekpunt is die medewerkers door
verwijst naar de juiste vertrouwenspersoon of 
instantie. Verder is op ons initiatief door HRM 
een checklist opgesteld die medewerkers 
kunnen gebruiken bij het voeren van het jaar
gesprek. Hierop staan onder andere punten als 
werkdruk en taakverdeling. Ook is er een begin 
gemaakt met een inventarisatie van de werk
druk onder docenten, die hebben geleid tot 
maatregelen (o.a. het streven naar langere 
tijdelijke contracten en een hoger percentage 
vaste contracten). Er is een Teaching Load 
Model gemaakt dat niet alleen de onderwijs
gelden over afdelingen verdeelt, maar ook de 
docentbelastinguren inzichtelijk maakt.  
Ten slotte hebben afdelingshoofden op ons 
verzoek de systematiek voor (verschuivingen 

van) de verdeling van onderwijs, onderzoeks 
en neventaken voor medewerkers expliciet 
gemaakt. Transparantie over taakstellingen  
is belangrijk bij het tegengaan van ervaren 
werkdruk.
Voor de ODC van FSW stond 2018 in de eerste 
plaats in het teken van vermindering van  
de werkdruk voor (met name) docenten.  
De ODCFSW heeft er bij het Faculteitsbestuur 
met succes op aangedrongen (1) de zogenoem
de werkdrukmatrix serieus te nemen, (2) een 
rondgang te maken langs alle afdelingen om  
de problemen en mogelijke oplossingen vanuit 
de werkvloer in kaart te brengen en (3)  
hierover verantwoording af te leggen in het 
jaarplan 2019. 
Daarnaast heeft de ODCFSW zich sterk 
gemaakt voor voldoende middelen voor de 
internationaliseringsplannen van een aantal 
opleidingen binnen de faculteit. 
Internationalisering vereist immers meer dan 
het aanbieden van Engelstalige colleges; het 
gaat ook om het voldoende toerusten van de 
ondersteuning, om goede vertalingen van alle 
beleidsdocumenten en interne communicatie, 

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van de ODC 
FCO. Communicatie via de FCOzine en de 
introductie van de ODClunches, waar we met 
onze collega’s in gesprek gaan, hebben hier 
zeker aan bijgedragen. De ODC leden zijn bena
derbaar en vragen collega’s om input. Ook de 
afstemming met ODC’s van andere faculteiten 
en diensten begint vorm te krijgen, daar gaan 
we volgend jaar mee verder. 

E: OR@VU.NL | WWW.VU.NL/OR | WWW.ONDERNEMINGSRAADVU.NL | 30 JANUARI 2019

COMMISSIE COMMUNICATIE OR VICTOR BIJLERT, 
SANDRA DE MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK EN 
ERIC-JAN HARTSTRA TEKST ODC’S FACILITAIRE 
CAMPUS ORGANISATIE, FACULTEIT DER GEDRAGS- 
EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN, FACULTEIT 
DER SOCIALE WETENSCHAPPEN, FACULTEIT 
DER BÈTAWETENSCHAPPEN EN FACULTEIT DER 
RECHTSGELEERDHEID VORMGEVING HAAGSBLAUW
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ODC Facilitaire Campus Organisatie

dat het onderwerp binnen FCO op de agenda 
blijft. Ook één van onze ODClunches stond  
in het teken van werkdruk. Collega’s werden 
uitgenodigd om hun ervaringen te delen.  
Ook het WBO hebben we uitgebreid besproken. 
We denken actief mee over de verbetermoge
lijkheden en houden een vinger aan de pols 
waar het gaat om de opvolging ervan. 

Naast de gebruikelijke werkzaamheden als 
instemmen met en/of adviseren over nieuwe  
of aangepaste reglementen, hebben we als 
ODCFGB met name de alsmaar toenemende 
werkdruk, transparantie aangaande de taken 
van medewerkers, en verbetering van de 
communicatie binnen de nieuwe  omvangrijke 
 fusiefaculteit op tafel gelegd. Samen met het 
faculteitsbestuur is er een aantal maatregelen 
genomen. Zo zijn er richtlijnen voor communi
catie gemaakt, naar aanleiding waarvan nu op 
afdelings, sectie en opleidingsniveau er met 
enige regelmaat een medewerkersoverleg is. 

en om docentprofessionalisering. De ODC heeft 
daarbij besloten zelf het goede voorbeeld te 
geven, en heeft aangegeven vanaf volgend 
academisch jaar ook in de medezeggenschap 
Engels als voertaal te willen hanteren.
Ten slotte was dit het eerste jaar dat de  
medezeggenschap te maken kreeg met het 
instemmingsrecht op de besteding van de 
 zoge  noemde studievoorschotmiddelen.  
De ODCFSW heeft zich hierbij niet al te zeer 
inhoudelijk willen bemoeien met de beste
dingsplannen, maar vooral goed gelet op de 
procedure. Voor de ODC was het belangrijk  
dat met name de Facultaire Studentenraad en 
betrokken opleidingen voldoende betrokken 
waren bij de ontwikkeling van de plannen, en 
daarmee konden instemmen. Als ODC waren 
we tevreden over de wijze waar op dit is gegaan, 
maar zal in 2019 uiteraard goed opletten op de 
implementatie en resultaten.

Nieuwbouw was het grootste speerpunt van de 
ODC Bèta de afgelopen jaren. Vanaf het eerste 
ontwerp van het O2gebouw hebben wij ons 
best gedaan om betrokken te raken en blijven 
bij het proces. Het O2 staat er nu en wordt 
bewoond door onze mensen van Moleculaire 
Celbiologie, Scheikunde & Farmacochemie,  
en Environment & Health. De lessen die we 
daaruit geleerd hebben, zijn heel nuttig 
 gebleken voor het beïnvloeden van het ontwerp 
van het NUgebouw, waar onder andere de 
afdelingen Athena, Informatica en de sectie 
Theoretische Chemie zullen intrekken.
Door samen op te trekken met de afdelingen, 
en ook met het faculteitsbestuur, is het gelukt 
om FCO te overtuigen van het belang om de 
ideeën en wensen van de gebruikers (afde
lingen en mensen) serieus te nemen.  
Een groot deel van ons werk bestaat uit overleg 
(met studenten, medewerkers, collega’s,…)  
en schrijven (van colleges, papers, grant 

pro posals, ...). Het is dus heel belangrijk dat 
onze nieuwe gebouwen dat optimaal onder
steunen! Dat heeft geleid tot een uiteindelijk 
ontwerp voor het NUgebouw waarin er meer 
afgeschermde ruimtes zijn, en meer kleine 
kamers voor geconcentreerd werken en 
overleg. 
Voor het nog te plannen SWTgebouw, bedoeld 
voor onder anderen Natuur en Sterrenkunde, 
Neurowetenschappen en het proefdiercentrum, 
liggen weer heel andere uitdagingen, vooral 
vanwege de complexe experimentele infra
structuur die daar nodig is. Ook daar houden 
we de vinger aan de pols om de juiste balans in 
de investeringen te bewaken, en goede onder
zoeks en werkomgevingen voor ons allemaal 
te bereiken.

Het belangrijkste strijdpunt de afgelopen twee 
jaar betrof het beleid ten aanzien van docenten. 
Aanleiding waren de zgn. Meetlatten, de 
functie omschrijvingen voor het wp, die gehan
teerd worden bij werving en bevordering van 
medewerkers. De voorgestelde Meetlatten 
kenden slechts vaste aanstellingen voor hoog
leraren en u(h)d’s, dat wil zeggen voor mede
werkers die gepromoveerd zijn en zowel 
onderwijs geven als onderzoek verrichten. 
Docenten werden categorisch uitgesloten. 
Hiertegen verzette de onderdeelcommissie  
zich principieel. Daarnaast speelden praktische 
overwegingen een rol: juist iemands ervaring in 
de (rechts) praktijk kan een reden zijn haar/hem 
te willen behouden voor de faculteit. Wij hebben 
bereikt, dat de Meetlatten dat niet onmogelijk 
maken. Daarnaast bleek in de concepten de 
positie van de eigen medewerkers bij sollici
taties ongunstig ten opzichte van externe 
kandidaten. Dat is op ons verzoek aangepast. 
Op het onderwijsterrein is samen met de FSR 
resultaat geboekt, namelijk remedial teaching 
voor studenten die door een taalachterstand  
de taaltoets niet hebben gehaald. Ook bij de 
benoeming van de nieuwe decaan speelt de 
medezeggenschap een rol: namens de FSR en 
ODC maakt Anja Eleveld als adviserend lid deel 
uit van de benoemingsadviescommissie.

Om een beter idee te krijgen welke rol de 
ODC’s spelen bij de faculteiten en diensten is 
hier het vervolg op de bijdragen van ODC’s in 
het decembernummer van Advalvas. Opnieuw 
stellen vijf ODC’s zich voor. 

Kort gezegd hebben ODC’s regelmatig overleg 
met decanen of dienstdirecteuren en zij 
hebben, net als de Ondernemingsraad, 
bevoegdheden als instemmings, advies en 
informatierecht op zaken die het personeel of 
de instelling betreffen. Bovendien hebben de 
ODC’s van faculteiten instemmingsrecht op de 
begroting wat betekent dat er zonder deze 
instemming geen vastgestelde begroting is. 
ODC’s kunnen dus een belangrijke rol vervul
len. Ook de collegevoorzitter ziet het belang 
van de medezeggenschap, wat onlangs was  
te lezen in een Advalvasinteview met Henk 
Olijhoek, de huidige ORvoorzitter. Hierin bena
drukte Mirjam van Praag dat alle medewerkers 
de ruimte moeten krijgen voor werk in een 
medezeggenschapsraad. Kortom, als lid van  
de OR of een ODC kun je het verschil maken en 
we hopen dat dit jaar veel mensen besluiten 
zich verkiesbaar te stellen. Wil je informatie 
hoe dat in zijn werk gaat, stuur dan voor 
28 januari een mail aan or@vu.nl of kom langs 
op kamer 15A88 in het Hoofdgebouw. 

ODC Faculteit der Sociale 
Wetenschappen

ODC Faculteit der Bètawetenschappen

ODC Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Verkiezingen van OR en ODC’s 
komen eraan: ODC’s aan het woord
In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de OR en ODC’s. Hiervoor zoeken wij nieuwe 
kandidaten. Wil ook jij je stem laten horen en je inzetten voor de belangen van de 
medewerkers, stel je dan verkiesbaar! 

Afgelopen zittingstijd hebben de nodige wisse
lingen plaatsgevonden binnen onze ODC.  
Ook de komende weken neemt weer een aantal 
collega’s afscheid van de VU en daarmee ook 
van de ODC. Wij zijn druk bezig om collega’s te 
polsen zich in maart verkiesbaar te stellen en 
onze ODC te versterken. Het blijft een uitdaging 
om FCO in de gehele breedte binnen de ODC te 
vertegenwoordigen. Voor ODC leden zelf is het 
soms een uitdaging om tijd vrij te maken in hun 
agenda om overleggen bij te wonen en stukken 
door te nemen. Hopelijk zijn we vanaf maart 
weer volledig bezet! 
Onze eigen huisvesting is een belangrijk 
aandachtspunt. Eerder hebben we als ODC via 
een korte vragenlijst de wensen en behoeften 
van onze collega’s opgehaald. Op basis daarvan 
is een aantal verbetervoorstellen gedaan aan 
ons MT. Inmiddels zijn deze allemaal geïmple
menteerd. De aankleding is verbeterd door 
mooie foto’s en planten, er zijn goede vergader
ruimten ingericht en een aantal werkplekken is 
voorzien van dubbele pc’s of aangepaste soft
ware. Een mooi resultaat, dat is gevierd met 
een feestelijk ontbijt! 

Ook het vraagstuk ‘thuiswerken’ stond op de 
agenda. De wens van de ODC was een heldere 
richtlijn voor alle FCOmedewerkers. Hier 
hebben we verschillende keren over gesproken; 
waarom willen mensen thuiswerken, past dat 
met onze rol van ‘dienstverlener op de campus’ 
en onder welke voorwaarden kan het? Een 
concept richtlijn, waar we ons als ODC in 
kunnen vinden, ligt er inmiddels. Deze wordt 
eerst afgestemd op de VU brede richtlijn en 
daarna gedeeld binnen FCO. 
Daarnaast hebben we binnen de ODC uitvoering 
gesproken over het thema werkdruk, hebben 
input aangeleverd bij de OR en zorgen ervoor 

ODC Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen
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“Ik heb een tattoo van een veertje op 
mijn pols, dat is het symbool van 
de persoon die ik wil zijn: zacht en 
toch sterk. Iemand die het beste uit 

zichzelf haalt, die alles zo goed mogelijk 
doet. Zo weet ik dat ik alles gedaan heb 
en hoef ik me niet schuldig te voelen.
Ik doe commissiewerk bij mijn 
studievereniging en heb twee bijbaantjes. 
Ik ga vaak naar mijn moeder en zus en 
breng veel tijd met mijn vader, zijn vrouw 
en vier kinderen door. 
Vorig studiejaar ging ik er steeds slechter 
uitzien. Mijn cijfers daalden zo dat ik me 
afvroeg of ik mijn punten wel zou halen. 
Als ik tien minuten thuis was, ging ik 
alweer door naar een volgende afspraak.
Ik probeer nu echt minder te doen. Ik zit 
niet meer in de barcommissie, spreek 
minder met vriendinnen af en zeg vaker 
nee. Te veel mijn best doen, ging ten 
koste van mezelf.

ik wil 
zacht 
en toch 
sterk zijn

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

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

Vegan Junk Food Bar

fake trump
Nederlandse cabaretiers zijn min of meer 

uitgegrapt over Donald Trump, maar de 
Amerikaanse comedian Greg Shapiro heeft 
nog wel wat te vertellen over de president 

van zijn geboorteland. “No, America didn’t get its 
first-ever female president, but we did get the first-ever 
president who’s clearly mentally ill.” De afwisselend 
Engels en Nederlands gesproken voorstelling The 
Madness of King Donald is een avond vol stand-
upcomedy, cabaret en improvisatie. Het publiek krijgt 
de kans om vragen te stellen aan Shapiro als ‘The 
Original Fake Trump’.
Greg Shapiro was de stem achter de beroemde 
America First - The Netherlands Second-video van 
Arjen Lubach. In de Griffioen presenteert Shapiro 
nu de Nederlandse première van zijn nieuwe 
programma.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Het is een drukke urban snackbar met witte tegels en 
een toonbank die overloopt in een open keuken. De graffiti en 
neonlichten op de muur maken het helemaal hip. Deze foodbar heeft 
vier filialen in Amsterdam.
ETEN Alle gerechten zijn uiteraard plantaardig. We nemen geen 
voorgerecht, want we zien dat ze nogal flink uitpakken met de 
porties. Ik heb de Loaded Fries Supreme: truffelfriet, krokante 
vegakip, truffelolie, parmezaanse kaas, truffelmayonaise en 
barbecuesaus. Mijn vriendin heeft de Daddy MC  Chik’n, een 
krokante burger op een sesamzaadbroodje met sla, tomaat, kaas, 
ui, de speciale daddysaus en zoete-aardappelfriet. Alles is goed van 
smaak.  
BEDIENING Oké, maar ze mogen wel iets meer belangstelling 
tonen.  
TIP Truffelfriet. 
AANRADER Ja, de gerechten zijn mooi opgemaakt en je krijgt hier 
waar voor je geld. 
PRIJS Je betaalt 10 tot 15 euro voor een maaltijd. Dat lijkt veel geld 
voor een snack, maar de porties zijn, zoals gezegd, zó groot dat het 
echt niet te duur is.

Vegan Junk Food Bar  
Marie Heinekenplein 9
veganjunkfoodbar.com

Zoë Betrian, derdejaars bachelor 
communicatiewetenschap

Cabaret Restaurant Uilensteders

Kosalba avdulli
21
Derdejaars psychologie
Donkerblauwe flat

Cultuur-
centrum  
Griffioen

greg shapiro 
met première 
The 
madness of 
King Donald

dinsdag 12 februari 
aanvang 20.30 uur

toegang: € 11,- 
(studenten) 
€ 14,50 (medewer-
kers vU)

griffioen.vu.nl
wil je ook Gratis uit EtEn,  

in ruil voor een restaurantrecensie? 
mail naar redactie.advalvas@vu.nl.fO
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coLumn

Sanne Pieters 
derdejaars sociologie

illustRatie  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

annemaria koekoek

v
roeger was ik vaak 
gewoon niet zo goed 
in de dingen die ik 
deed. Ik was niet goed 
in aardrijkskunde, 
natuurkunde, de 
shuttle-run-test, 

watertrappelen. Het slechtste was 
ik misschien nog wel in annemaria 
koekoek spelen. Toch voerde ik al 
die dingen regelmatig uit, was er 
gewoon niet zo goed in, haalde mijn 
schouders op en ging verder met 
mijn leven.
 
Ouder worden is specialiseren. 
Ik kwam op de leeftijd waarop ik 
zelf een sport mocht uitkiezen 
en besloot nooit meer te 
watertrappelen. Ik koos een profiel 
op de middelbare school waarmee 
ik een aantal dingen waar ik 
niet zo goed in was, zorgvuldig 
elimineerde. Dag aardrijkskunde, 
dag natuurkunde. Daarna koos ik 
een vervolgopleiding, waarmee ik 
nog meer dingen waar ik niet goed 
in was verwijderde en daarna nóg 
een vervolgopleiding waarvan ik het 
idee had dat die beter bij me paste. 

Nu, zeven jaar aan specialisatie 
later, is er nog maar één ding over 
waar ik gewoon niet zo goed in ben: 
ergens niet zo goed in zijn.

Toen ik begon met studeren aan de 
universiteit, maakte een vriendin 
me bang met horrorverhalen over 
het niet-te-halenvak. “Het wat?” 
vroeg ik.
“Het niet-te-halenvak”, zei mijn 
vriendin. ‘Het vak waarvan het je 
maar niet lukt om het te halen. Hoe 
hard je ook studeert. Hoe ijverig je 
ook notities maakt tijdens colleges. 
Hoe vaak je ook herkanst.”

Er is ieder jaar wel een vak dat dreigt 
mijn niet-te-halenvak te zijn. Dutch 
History from a European Perspective 
1300 – 1600 bijvoorbeeld, of Social 
Capital and Networks, of statistiek 
natuurlijk. Allemaal vakken die me 
niet goed liggen. Maar omdat ik 
inmiddels zo slecht ben in ergens 
niet zo goed in zijn, zet ik mijn 
schouders eronder en ga twee 
maanden lang elke dag om 10 uur 
naar de bieb, kijk youtubefilmpjes 

waarin de stof in kindertaal wordt 
uitgelegd, net zo lang tot ik het vak 
goed genoeg beheers. Fijn voor mijn 
cijferlijst, maar vermoeiend voor 
mij. Bovendien: ik vraag me weleens 
af wat ik nou heb aan al die uren 
besteed aan het leren van dingen die 
ik niet interessant vind. Ik verlang 
terug naar toen ik in sommige 
dingen die ik deed gewoon niet zo 

goed was en dat oké vond.

“Ik mis de dingen doen waar 
ik gewoon niet zo goed 
in ben”, zeg ik tegen een 
vriend die komt eten. Hij 
legt het pak spaghetti 
dat ik hem heb gevraagd 
mee te nemen op mijn 

aanrecht. “Oké”, zegt hij, 
“hoe gaat het verder?” Ik leg 

hem de situatie uit. 
“Ik snap het niet”, zegt hij, “je kunt 

toch gewoon vaker dingen doen 
waar je niet zo goed in bent?”
“Dat lúkt niet meer”, zeg ik, “want 
nu voelt dat als falen.”
“Waarom?” vraagt hij.
“Weet ik veel”, zeg ik, “vanwege 
de prestatiemaatschappij, 
geïnternaliseerde verwachtingen, ik 
wil mijn ouders trots maken.” 

We zitten op de grond spaghetti 
te eten als ik zeg: “Het leven is 
eigenlijk één groot annemaria 
koekoek. Als je uit balans raakt, ben 
je af. Moet je terug naar het begin, 
terug naar start.”
“Waar heb je het over?” vraagt de 
vriend.
“Je kent annemaria koekoek toch 
wel?” zeg ik, “dat spel waarin één 
iemand met zijn rug naar de groep 
staat, annemaria koekoek zegt, en bij 
het koekoek omdraait en dat je dan 
stil moet staan? Daar was ik zo slecht 
in. Ik moest altijd terug naar start.”
“Ik weet iets”, zegt de vriend, hij 
springt op en pakt mijn hand. “We 
gaan annemaria koekoek spelen.”

Ik stem in en we spelen het. Ik ben 
er nog steeds niet goed in. 


