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De plannen van de VU voor de besteding van de studievoorschotmiddelen in de komende 
jaren zijn onvolledig, oordeelt het ministerie van Onderwijs. 

D
e VU blijft zich inzetten voor een 
discriminatievrije campus, belooft 
ze in een verklaring naar aanleiding 
van Black Lives Matter. Ida Sabelis 
en Petra Verdonk, contactpersonen 
diversiteit bij respectievelijk de facul-

teiten Sociale Wetenschappen en Geneeskunde, 
vroegen contactpersonen uit andere faculteiten om 
een eigen statement. Sabelis: “Nog maar een paar 
jaar geleden liepen vrouwelijke filosofiestudenten 
de collegezaal uit omdat ze er genoeg van hadden 
alleen door mannen gedoceerd te worden over 
uitsluitend mannelijke filosofen. Sommige onder-
zoeksprojecten hebben ook nog steeds een hoog 
neokoloniaal gehalte.” Sabelis en Verdonk hebben 

vijf organisatieonderdelen inmiddels zover gekre-
gen een eigen antiracismestatement te maken. Veel 
van de statements zijn nogal vrijblijvend, zonder 
concrete plannen. Verdonk: “Braaf beleid volgen is 
niet de manier om verandering teweeg te brengen. 
Dat moet op alle niveaus gebeuren. Het college van 
bestuur moet een statement geven, de contactper-
sonen diversiteit moeten zich roeren en studenten 
moeten in opstand komen. Mensen op allerlei 
niveaus en alle hoeken moeten gaan kijken hoe de 
systemen deze verandering in de weg zitten.” Sabe-
lis: “We hebben nog een heleboel huiswerk.” (ES)

Lees het hele verhaal én alle reacties erop: advalvas.
vu.nl>verhalen>17 juli

‘Alleen demonstreren 
is niet genoeg’
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Reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

Meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

Studentennieuws en  
VU-verhalen

facebook.com/advalvas
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H
et volgende 
nieuwbouw-
project van de 
Vrije Universiteit 
is deze zomer 
gestart. In het 
Onderzoeksge-

bouw VU, tegenover het Transito-
rium aan de De Boelelaan, komt 
bèta-medisch onderzoek. De 
afdelingen neurowetenschappen, 
natuurkunde en aardwetenschap-

pen verhuizen, net als het proef-
diercentrum, Laser Lab en de 
elektronenmicroscopen. Midden 
2023 moet het af zijn.
Vorig jaar bleek dat het gebouw 
ruim 43 miljoen euro duurder uit 
zal vallen en in totaal 183 miljoen 
euro gaat kosten. Dat zit ’m 
vooral in de bouwkosten. Volgens 
bestuurslid Marcel Nollen ligt 
dat aan de overspannen bouw-
markt: mensen en materialen 

kosten meer. Hoewel de mede-
zeggenschap zich afvroeg hoe 
de inschatting zoveel te laag kon 
zijn geweest, stemde ze in met de 
hogere kosten. Het alternatief is 
tenslotte nog minder aantrekke-
lijk: het W&N-gebouw nog langer 
gebruiken. De VU betaalt de extra 
kosten uit eigen zak. (MK)

Lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>16 juli

Nieuwste nieuwbouw is begonnen

> Tegen hoge huren 
In verschillende steden 
protesteren jongeren in de 
week van 24 tot 29 augustus 
tegen de hoge huurprijzen van 
studentenkamers. Ze beginnen in 
Wageningen en voeren later in die 
week actie in Amsterdam, Utrecht, 
Groningen en Nijmegen.

> ‘Bestuurders 
declareren keurig’
De Onderwijsinspectie is tevreden 
over de onkostenvergoeding voor 
bestuurders van universiteiten en 
hogescholen. In een steekproef 
hebben de inspecteurs geen gekke 
dingen aangetroffen.

> Studentenenquête 
mislukt
Studenten naar hun mening over 
hun opleiding vragen? Dat ligt 
gevoelig in het hoger onderwijs. 
De Nationale Studenten Enquête 
(NSE) is vastgelopen op onwil en 
tegenstrijdige belangen, staat in 
een evaluatie.

> Toch fysieke 
bijeenkomsten  
Studentenverenigingen 
mogen de komende tijd toch 
voorlichtingsbijeenkomsten 
houden voor potentiële leden. Het 
kabinet wilde dat aanvankelijk 
niet, maar de Tweede Kamer 
drong erop aan.

> Kick-start eerste-
generatiestudenten
73 eerstejaars die als eerste van 
hun familie naar de universiteit 
gaan, volgden een programma 
om te weten hoe het werkt op de 
universiteit. Online uiteraard.Het ministerie valt over 

8,1 miljoen euro waar-
van de besteding nog 
niet is bepaald. De VU 
heeft naar eigen zeggen 

wel een invulling van de geplande 
investering nagestuurd, maar die 
‘kon niet meer in de beoordeling 
worden meegenomen’, mailt de 
woordvoerder. In totaal besteedt 
de VU ruim 77 miljoen euro aan 
studievoorschotmiddelen in de 

periode 2019-2024, waarvan in 
verhouding verreweg het meeste 
geld gaat naar juniordocen-
ten, ruim 20 miljoen. Andere 
grote bestedingsposten zijn de 
ondersteuning van innovatieve 
onderwijsvormen (6,5 miljoen), 
een betere voorbereiding op de 
arbeidsmarkt tijdens de opleiding 
(5,5 miljoen) en meer aanbod van 
community-service-learningpro-
jecten (3,8 miljoen).

De studievoorschotmiddelen 
van het Rijk zijn bedoeld om de 
kwaliteit van het onderwijs aan 
universiteiten en hogescholen te 
verbeteren. De middelen zijn vrij-
gekomen door de afschaffing van 
de basisbeurs en worden daarom 
ook wel basisbeursmiljoenen 
genoemd. (MK)

Het volledige bericht staat op advalvas.
vu.nl>nieuws>23 juli

VU zakt voor kwaliteitsafspraken

Meer macht 
voor de regio
‘Minder macht voor de overheid, meer 
voor de regio, en een dienende rol voor 
mannen als Rutte en De Jonge’, oppert 
student Marijn Ploeg in zijn opiniestuk: 
‘De coronacrisis vraagt om een post-
bureaucratisch bestuur’ op advalvas.
vu.nl>opinie

Mis niets!
Abonneer je op de korte, wekelijkse 
Ad Valvas Update, met VU-nieuws, 
verhalen, interviews en blogs. Kijk op 
advalvas.vu.nl of scan de code op pag. 
17 voor directe toegang tot het inschrijf-
formulier.

Studentenraad

I
n coronatijd vond de universitaire studentenraad 
van vorig jaar niet genoeg nieuwe opvolgers. “Het 
leek even of corona het einde zou betekenen voor de 
studentenvertegenwoordiging op de VU”, vertelt de 
kersverse raadsvoorzitter Kata Rakić, “maar dat wilden 
we niet laten gebeuren.” Zij zat in 2018-2019 als alge-

meen lid in de raad. Ook Sumeyye Dalkiran (2018-2019) 
en Soukaina Abouhssen en Alyssa Termaat (beiden 2019-
2020) gaan voor nog een bestuursjaar. (WV)  

Lees ook het interview met Rakić op de volgende pagina.

leden van de universitaire 
studentenraad deden al eerder een 

raadsjaar. 

@advalvas_vu@advalvas

Beste lezer
Gaat het goed met jullie, naar 
omstandigheden? Het was en 
is een rare periode, van hard 
werken en zoeken naar nieuwe 
manieren om alles voor elkaar 
te krijgen. Ook voor de redactie 
van Ad Valvas. Het afgelopen 
halfjaar, met een uitgestorven 
campus, maakten we geen 
magazines.  Nu  is er dan een 
voorzichtige herstart, met drie 
magazines tot het einde van 
het jaar. 
Online zijn we des te actiever: 
elke dag brengen we nieuws, 
interviews, opinies en 
achtergrondverhalen over alles 
wat er op de VU speelt. Wie een 
week niet naar onze website 
gaat, heeft al veel gemist. 
Abonneer je daarom op Ad 
Valvas Update: een wekelijkse 
mail met een selectie van 
onze berichten in je mailbox. 
Zie voor meer info op www.
advalvas.vu.nl.
Ook starten we nu met onze 
Engelstalige journalistiek, in 
de magazines en online. 
We ontmoeten elkaar nu 
maar zelden, maar houden 
onze ogen, oren, mailbox 
en webcams open: blijf ons 
alsjeblieft voeden met je 
ideeën, met nieuws en met 
ervaringen waarvan je vindt 
dat ze onze journalistieke 
aandacht verdienen.
Graag tot snel!

Marieke Schilp, hoofdredacteur 4
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STUDENT IN ACTIE

DOOR WELMOED VISSER 
FOTO YVONNE COMPIER

D
it is de tweede keer dat 
je in de universitaire 
studentenraad zit. Ben 
je zo’n vergadertijger? 
“Vorig jaar was ik voor-
zitter van de facultaire 
studentenraad van Sociale 

Wetenschappen. Het jaar daarvoor zat 
ik als algemeen lid in de studentenraad. 
Studentenvertegenwoordiging vind ik 
erg belangrijk. Dit jaar waren er te weinig 
kandidaten voor de studentenraad, daar-
om heb ik me weer opgegeven. Ik ben 
goed ingevoerd in hoe het onderwijs op 
de VU is georganiseerd. Ik ben trouwens 
niet de enige die het voor de tweede keer 
doet, er zijn nog drie anderen voor de 
tweede keer in de raad.”

We krijgen een heel ervaren studen-
tenraad dus. “Ja, dat komt deels door 
de coronacrisis, dat is waarschijnlijk de 
belangrijkste reden waarom zich weinig 
nieuwe leden hebben opgegeven. En toen 
hebben verschillende mensen van voor-
gaande jaren toegezegd om het nog een 
jaar te doen.” 

Wordt dat appeltje-eitje voor jullie? 
“Beslist niet. Er is heel veel te doen. Door 
corona lopen veel dingen voor studen-
ten anders. Ze krijgen minder fysieke 
colleges en er zijn online tentamens. Ik 
merk dat veel nog onduidelijk is voor 
hen: kan ik volgend jaar vakken op de 
campus volgen? Kan ik studeren in de 
bibliotheek? Hoe gaat het als ik een vak 
niet heb gehaald? Wat als ik niet de moge-
lijkheid heb om thuis online college te 
volgen of te studeren?”

Wat kunnen jullie voor hen doen? “We 
gaan ons er in elk geval voor inzetten dat 
de communicatie naar studenten helder-
der wordt. Zodat ze beter weten waar ze 
aan toe zijn. In het begin van de corona-
tijd was het logisch dat iedereen aan het 
zoeken was, maar die periode zijn we 
nu voorbij. Het wordt tijd dat studenten 
beter weten wat ze kunnen verwachten 
als ze een online werkgroep of college 
hebben. 
“En we willen cursussen voor docen-
ten, zodat zij zich de techniek waarmee 

Kata Rakić 
gaat zich als 
voorzitter van de 
studentenraad 
inzetten voor 
duidelijkere 
communicatie naar 
studenten. En voor 
eerstejaars die door 
corona moeilijker 
een sociaal netwerk 
zullen opbouwen.

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

‘Het online onderwijs 
kan echt beter’

ze werken sneller eigen maken. Ik heb 
meegemaakt dat een docent in een 
online werkgroep veertig minuten aan 
het zoeken was voordat het lukte om een 
break-outsessie in kleine groepjes voor 
elkaar te krijgen. Er valt nog best wat te 
verbeteren aan het online onderwijs.” 

Moet er een standaard komen 
waaraan docenten zich moeten hou- 
den voor een online college of werk-
groep? “Misschien wel. De afgelopen tijd 
zag je dat iedereen verschillende online 
programma’s gebruikte; sommige werk-
ten goed en andere minder. Bijvoorbeeld: 
als je colleges opneemt als videocast, 
moeten studenten voor het tentamen het 
hele college door om dat ene belangrijke 
zinnetje te vinden. Dat kan handiger.” 

Jullie hebben ook drie internationale 
studenten in de raad. Gaat vanaf nu 
alles in het Engels? “Onze vergade-
ringen doen we zoveel mogelijk in het 
Engels. Maar in de gezamenlijke verga-
dering met de ondernemingsraad en het 
college van bestuur is dat soms lastig. 
Vaak gaat het over juridische stukken 
die in het Nederlands zijn opgesteld. Je 
kunt niet van internationals vragen om 
daar ter plekke op te reageren. We willen 
daar graag een oplossing voor, een tolk 
bijvoorbeeld.” 

Google Translate voldoet niet? “Ik vind 
dat een internationale organisatie als de 
VU goede voorzieningen moet hebben 
zodat internationals net zoveel inspraak 
kunnen hebben als Nederlandstalige 
studenten en medewerkers. Ik denk niet 
dat je dat redt met Google Translate.”

Doen jullie ook nog iets voor eerste-
jaars? “Voor de nieuwe lichting zal het 
begin van hun studententijd heel anders 
zijn dan gebruikelijk. Het zal moeilijker 
voor ze zijn om anderen te leren kennen. 
Wij willen dat daar aandacht voor is 
vanuit de VU. Ook willen we studiever-
enigingen stimuleren en helpen om 
dingen te organiseren voor de eerstejaars, 
zoals online borrels of pubquizzen. Het is 
heel belangrijk dat eerstejaars het gevoel 
krijgen dat ze erbij horen.”

Kata Rakić
26

Bachelor bestuurs- en 
organisatiewetenschap

2020-2021 
Voorzitter universitaire 
studentenraad

2019-2020  
Voorzitter facultaire 
studentenraad Sociale 
Wetenschappen

2019 
Voorzitter Introductiedagen

2018-2019 
Algemeen raadslid universitaire 
studentenraad

Rakić volgde eerder 
dansopleidingen in Rotterdam 
en de Verenigde Staten. 

USR
De universitaire studentenraad 
zet zich in voor de belangen 
van alle studenten aan 
de VU. De studentenraad 
overlegt geregeld met het 
college van bestuur en de 
ondernemingsraad. De 
raad heeft instemmings- of 
adviesrecht op bestuurlijke 
besluiten die studenten 
aangaan. 

Zie: studentenraadvu.nl, 
Instagram @vu.usr, Facebook 
@VU.USR
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WISSELCOLUMNOPINIE

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR JAN HILLE NOORDHOF 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

M
ijn dochter start in 
september met haar studie 
aan de VU. Tot mijn schrik 
vernam ik van haar dat zij 
tot 2021 geen fysieke colle-
ges krijgt aangeboden. Te 
gevaarlijk.

De lockdown dit voorjaar betekende dat 
universiteiten en hogescholen hun deuren 
moesten sluiten. Colleges werden uitslui-
tend nog online aangeboden. Studenten 
waren veroordeeld tot het volgen van colle-
ges achter een beeldscherm. Inmiddels is 
de samenleving weer goeddeels van het 
slot. Docenten en bestuurders in het hoger 
onderwijs weigeren echter hun instellingen 
open te stellen voor hun studenten. Dit is 
voor studenten en vooral de aankomende 
eerstejaars een kleine ramp.
Studeren gaat namelijk niet alleen om het 
verwerven van kennis. Op je achttiende 
begint een nieuwe levensfase. Je doet de 
eerste voorzichtige stappen in de volwassen-
heid. Je gaat misschien op kamers en moet 
ineens voor jezelf zorgen. De structuren die 
je op de middelbare school werden aange-
boden, komen te vervallen; je zult die zelf 
moeten aanbrengen. De een slaagt hier beter 
in dan de ander.
Gelukkig is er de universiteit waar je docen-
ten en mentoren ontmoet die je daarbij 
ondersteunen. Allereerst met het onderwijs-
aanbod. Je wordt uitgedaagd te debatteren 
in werkgroepen en je wordt aangemoedigd 
in projecten te participeren. Misschien word 
je wel student-reporter bij Ad Valvas.
Zo bezien zijn universiteiten en hogescholen 
veel meer dan een onderwijsinstelling voor 
kennisoverdracht. Het is een gemeenschap 

College in Carré, 
hoe leuk is dat!
Laat de eerstejaars 
niet verkommeren 
door alleen onderwijs 
online aan te bieden.

die jou vormt. Het gaat evengoed om 
bildung. Maar dus niet voor de huidige 
eerstejaars.
Zij moeten het doen met online aange-
boden colleges en het verder zelf maar 
uitzoeken. De reden? Gezondheid en 
veiligheid. Docenten willen het risico op 
besmetting minimaliseren – begrijpelijk 
– en verschansen zich achter hun compu-
terscherm.
Maar dat is toch niet de enige oplossing? 
Hoe verantwoordelijk voelen zij zich 
eigenlijk voor hun studenten? Welke 
opvatting heerst er bij universiteitsbe-
stuurders over de rol die hun instelling 
vervult in de levens van hun studenten? 
Waarom eist men van Den Haag geen 
passende maatregelen? Als de anderhalve 
meter het probleem is, dan is er toch wel 
een alternatief te bedenken?
Het was goed om te lezen dat de Protes-
tantse Theologische Universiteit haar 
fysieke colleges gaat aanbieden in kerk-
gebouwen. Waarom doen andere facul-
teiten niet iets vergelijkbaars? Hoe blij 
zal theater Carré zijn als het de deuren 
kan openen voor studenten? Waarom 
geen college geven in de grote zaal van 
het Concertgebouw of De Doelen? De 
cultuursector kan wel wat extra huurin-
komsten gebruiken.
Dit alles kost natuurlijk geld. Maar geld 
was toch niet het probleem? Wopke 
Hoekstra is bereid de diepe zakken van 
de staat waar nodig helemaal te legen, zo 
gaf hij aan. KLM wordt voor 3,4 miljard 
euro gered omdat het cruciaal is voor de 
Nederlandse economie. Hoe zit het dan 
met de jongeren? Zijn zij niet minstens zo 
essentieel voor de toekomst van Neder-
land?
Geef studenten waar zij recht op hebben 
in plaats van hen te laten verkomme-
ren achter een beeldscherm op hun 
studentenkamer. Hun wordt gevraagd 
in zichzelf te investeren door torenhoge 
schulden aan te gaan. Ze moeten meer 
dan 2000 euro collegegeld betalen. Daar 
moet toch goed onderwijs in de breedste 
zin van het woord tegenover staan.

Jan Hille Noordhof is schrijver en studeerde 
geschiedenis aan de VU.

Jacintha Ellers hoogleraar evolutionaire ecologie

H
et academisch jaar 
staat op het punt te 
beginnen, maar er zijn 
nauwelijks studenten 
op de campus. De coro-
namaatregelen zijn 
ingrijpend en daar zijn 

we de komende tijd nog niet van af. Weet 
u wat ik nou het meest fascinerende aan 
het hele coronatijdperk vind? Het gemak 
waarmee mensen zich corona-expert 
wanen zonder enige relevante voorken-
nis. Een dansleraar praat 
over virusoverdracht, een 
opiniepeiler wordt aero-
solexpert, en een schooldi-
recteur weet het beter dan 
het RIVM. Het zou lach-
wekkend zijn, ware het 
niet dat deze waanexperts 
gehoor vinden bij burgers, 
media en politiek.
Hoe kan dit gebeuren? Als 
enige land hadden we een 
‘intelligente’ lockdown, maar nu lijken 
we collectief bevangen door een gebrek 
aan gezond verstand. De schijnbare klak-
keloosheid waarmee deze waanexperts 
aangehoord en geaccepteerd worden, 
doet me denken aan de discussies rond-
om klimaatverandering. Dezelfde hijge-
rige media die kritiekloos de afwijkende 
mening van een enkeling uitvergroten, 
omdat debat nu eenmaal verkoopt. 
Dezelfde manier waarop waanexperts 
zich selectief bedienen van wetenschap-
pelijke literatuur, en alleen die onder-

zoeken aanhalen die hun mening onder-
steunen. 
En net als bij klimaatverandering, de 
moeite die mensen hebben om onwel-
gevallige maatregelen te accepteren. Je 
verjaarsfeestje afzeggen omdat er meer 
dan zes mensen zouden komen? Je 
vakantie in Barcelona annuleren terwijl 
die al betaald is? Je moet je heel wat 
leuke dingen ontzeggen terwijl iedereen 
als individu maar een klein aandeel in 
de oplossing heeft. In zo’n situatie is het 

verleidelijk om als enke-
ling de regels te breken 
en toch te profiteren van 
het collectieve effect. 
En omdat het voor veel 
mensen moeilijk is om 
zichzelf als profiteur 
te zien, is het voor hun 
gemoedsrust beter om te 
geloven in de drogredenen 
van de waanexperts. Dan 
kunnen ze gewoon af en 

toe een mondkapje op doen en verder 
gaan met hun leven.
De realiteit van klimaatverandering 
wordt elk jaar duidelijker en daarmee is 
ook de rol van de wetenschappers in ere 
hersteld. Hoe de coronacrisis verder zal 
verlopen weet niemand, maar ik kijk met 
spanning uit naar het moment dat het 
volk en de politiek hun gezond verstand 
gaan gebruiken en de waanexperts weer 
gewoon dansles gaan geven.

Waanexperts

Voor veel mensen 
is het moeilijk 
zichzelf als 
profiteur te zien

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Fo
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Blended learning ONDERWIJS

Corona heeft de VU 
online onderwijs 
gebracht. Daarmee 
is een wens vervuld 
van velen, maar 
niet van iedereen. 
De gemengde 
gevoelens rond 
blended learning, 
een mix van 
onderwijsvormen: 
digitaal én fysiek.

DOOR PETER BREEDVELD 
ILLUSTRATIE DIDO DRACHMAN

H
et is hard gegaan met 
het online onderwijs, het 
afgelopen halfjaar. Iets 
meer dan tien jaar geleden 
werden de eerste baby-
stapjes aan de VU gezet 
met een serie digitale 

colleges op iTunes. Ongeduldige onder-
wijskundigen wezen naar Amerikaanse 
universiteiten, waar het hard ging met 
moocs, massive open online courses, en 
digitale platformen. ‘De evolutierace is 
in Amerika al lang aan de gang’, schreef 
Sanne Meeder van het Team Onderwijs-
advisering VU in 2014 in Ad Valvas. ‘Op 
welke weide leeft de VU?’
Maar de experimenten met online 
onderwijs bevielen de VU-faculteiten 
maar matig. Volgens Hemme Battjes, de 
toenmalige portefeuillehouder onderwijs 
bij de Rechtenfaculteit, voegden online 
colleges niets toe aan het onderwijs en 
hadden ze zelfs nadelige effecten. “Wij 
willen dat studenten naar de colleges 
komen”, aldus Battjes in 2016. De facul-
teit besloot de online colleges weer van 
het web te halen.
Zelfs vorig jaar nog zagen sommige 
faculteiten vooral nadelen aan online 
onderwijs. ‘In het verleden namen we 
inderdaad wel colleges op. Maar in prin-
cipe doen we het niet meer’, zei porte-
feuillehouder onderwijs bij de School of 
Business and Economics Mirella Kleijnen 
toen tegen Ad Valvas. ‘Het bleek geen 
effect op de studieprestaties te hebben. 
Sterker nog: het bleek soms ook uitstelge-
drag te stimuleren. Studenten deden aan 
bingewatching vlak voor tentamens.’
Toch wilde de VU mee met de vaart der 
volkeren. In het nieuwe Instellingsplan, 
waar de beleidsstrategie voor de komen-
de vijf jaar staat uitgestippeld, zegt de 
VU te streven naar een ‘optimale mix van 
campus- en online onderwijs, waarbij we 
zoveel mogelijk inspelen op de behoeften 
van studenten en onderwijs op maat.’ De 
VU wil blended learning invoeren, ‘een 
mix van verschillende onderwijsvormen, 
en het onderwijs dat uitsluitend gericht is 
op kennisoverdracht op termijn primair 
online aanbieden’. 

Nieuw verdienmodel
Korte tijd later brak corona uit en moest 
iedereen online onderwijs gaan geven. 
Dat betekende improviseren en leren 
omgaan met digitale tools waarvan 
sommige docenten een week eerder 
nog nooit hadden gehoord. Dat ging de 
ene docent beter af dan de andere. “Ik 
heb na afloop van het college gebeld 
met de coördinator en die verteld dat 
ik nooit meer offline college wil geven”, 
zei de Nijmeegse gedragspsycholoog 
Sari Nijssen na een online gastcollege 
voor VU-studenten. “We zijn nog aan 
het leren, gaandeweg lossen we allerlei 
problemen op”, liet gezondheidseconoom 
Xander Koolman weten na het eerste 
online college van zijn sectie, waar hij 
trots op zei te zijn. Docent human resour-
ces management Kilian Wawoe zag het 
corona-onderwijs zelfs als het nieuwe 
verdienmodel van de VU en had visioe-
nen waarin hij vanachter zijn keuken-
tafel college gaf aan twee universiteiten 
tegelijk, “of vijf, of tien”, en buitenlandse 
studenten begeleidde, “En als ik er één 
begeleid, kan ik er ook vijftig op deze 
manier begeleiden.”

Slap aftreksel
Andere docenten zagen het meteen al 
niet zitten. “Ik mis het contact met de 
studenten”, zei classicus Emilie van 
Opstall, die zich overrompeld voelde door 
de mails vol technotaal die ze vanuit de 
VU voor haar kiezen kreeg, terwijl ze haar 
online colleges in elkaar probeerde te 
knutselen. “Ik ben bang dat digitale colle-
ges een slap aftreksel worden van wat er 
normaal in de collegezaal gebeurt, maar 
het is niet anders.” Ook begonnen docen-
ten in het hele land te klagen over de 
stress die het online onderwijs met zich 
meebracht, in een situatie waarin vaak 
ook hun eigen kinderen begeleid moest 
worden bij het online onderwijs op hun 
school, en ook hun partner tot thuiswer-
ken was veroordeeld. Er wordt roofbouw 
op de docenten gepleegd en de onder-
wijskwaliteit gaat ook achteruit, conclu-
deerde de Algemene Onderwijsbond na 
een enquête onder haar leden.

‘Ik kan niet de docent zijn 
die ik wil zijn’

‘Als je slides deelt, 
zie je de studenten 
niet’
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Zo worden vluchtelingen 
betekenisvol in Nederland
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot  

hoog opgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. 

Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden  

op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang.
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Associate degree 
werktuigbouwkunde

‘ Over twee jaar heb 
ik een hbo-diploma 
én werkervaring’
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Blended learning

Toen bestuursvoorzitter Mirjam van 
Praag afgelopen juli in een interview met 
Ad Valvas zei dat blended learning nooit 
meer weg zal gaan van de VU-campus, 
sloeg een aantal mensen de schrik om het 
hart. Een VU-docent reageert op Face-
book: ‘Ik vind online onderwijs verschrik-
kelijk omdat ik niet de docent kan zijn die 
ik wil zijn - niet alleen kennisoverdrager, 
maar ook begeleider, luisterend oor en 
waar nodig steunpilaar.’ – ‘Ik ben het 
roerend eens’, schrijft iemand anders. ‘De 
VU neemt een belangrijk deel van haar 
studenten en docenten niet serieus.’

Harder gewerkt
Voor organisatiewetenschapper Ida Sabe-
lis was het online college geven minder 
traumatisch. “Maar”, zegt ze erbij, “ik heb 
geen jonge kinderen meer in huis en ik 
had alleen studenten die ik al kende.” Die 
hebben volgens haar harder gewerkt dan 
normaal. “Ik denk omdat het uitgaans-
leven op z’n gat lag en veel studenten 
besloten om dan maar wat aan hun 
studie te gaan doen.” 
Sabelis is een van de mensen die de 
afgelopen jaren hebben gepleit om meer 
online te gaan doen. “Maar daar was dan 
geen geld voor.” Door Covid-19 kon het 
niet anders, maar dat betekende wel dat 
docenten in de avonden en weekenden 
hebben doorgewerkt zonder daarvoor 
gecompenseerd te worden. “Nu moet de 
volgende stap genomen worden”, vindt 
Sabelis. “En daarvoor is meer nodig dan 
student-assistenten om het werk van 
docenten te verlichten. Daarom moet 
het college van bestuur docenten meer 
betrekken bij de ontwikkelingsplannen 
voor het onderwijs.” Ook heeft Sabelis 
kritiek op de veronachtzaming van de 
sociale en geesteswetenschappen op de 
anderhalvemetercampus: “Het onder-
wijs met laboratoria en practica krijgt nu 
voorrang, maar ook bij ons is een socra-
tische manier van college geven, waarbij 
docenten en studenten met elkaar in 
gesprek gaan, onontbeerlijk.”

Non-verbale communicatie
Oudgediende Jaap-Jan Flinterman (net 
als Sabelis zit hij een jaar tegen zijn 
pensioen) is evenmin ontevreden over de 
online colleges, en volgens hem waren 

zijn studenten ook tevreden. “Het is niet 
ideaal”, zegt de oudheidkundige, “en ik 
zit ook liever met een kleine groep in een 
zaaltje, want dan heb je een levendigere 
gedachtewisseling en pik je meer non-
verbale communicatie op, maar het was 
nou eenmaal noodzaak.” Individuele 
begeleiding en mondelinge tentamens 
via het internet vindt Flinterman “niet 
zo’n slechte oplossing”, maar hij reali-
seert zich dat het nieuwe collegejaar “een 
grotere uitdaging wordt”, want dan krijgt 
hij te maken met nieuwe studenten en 
met grotere studentenaantallen.

Minder flexibel
“Blended learning klinkt heel aardig, 
maar als je van tevoren colleges opneemt, 
ben je niet zo flexibel”, aldus Flinterman. 
“Je kunt bijvoorbeeld de avond tevoren 
niet snel even het college aanpassen met 
nieuwe informatie om alles up-to-date en 
intellectueel interessant te maken.” Zelf 
heeft hij een gezin, maar hij kent docen-
ten die thuis zitten te vereenzamen. “En 
voor de studenten lijkt het me ook niet 
altijd leuk. Ik hoop dat het bestuur die 
problemen niet bagatelliseert.” Het is 
belangrijk, volgens Flinterman, “om seri-
eus kosten en baten, nadelen en voorde-
len te inventariseren.”

Tegen een muur praten
Onderwijspedagoog Chiel van der Veen 
heeft een jong gezin en moest de afgelo-
pen maanden steeds “zoeken naar ruim-
te” om zijn werk en gezinsleven in goede 
banen te leiden, maar hij heeft ook een 
“passie voor onderwijs” en zag het online 
college geven als een “leuke uitdaging”. 
“Zoom biedt ook mogelijkheden die je in 
de collegezaal niet hebt. Als er bijvoor-
beeld groepjes moeten worden gevormd, 
zoeken studenten altijd dezelfde mede-
studenten op. In Zoom kun je met één 
klik op de knop steeds wisselende groep-
jes vormen.”
Maar er zijn ook flinke nadelen, vindt Van 
der Veen. “Als je een tekst of slides met de 
groep deelt, zie je de studenten niet en is 
het net of je tegen een muur praat, terwijl 
hun gezichtsuitdrukkingen voor mij 
heel belangrijk zijn om te weten hoe een 
college verloopt. Je kunt ook niet twee 
keer drie kwartier informatie zenden, 
want dan haken studenten sneller af. Je 
moet echt dingen inbouwen om te chec-
ken of alles is aangekomen, zoals pauzes, 
verschillende werkvormen, momenten 
om vragen te stellen en polls.”

‘In Zoom kun 
je met één klik 
steeds wisselende 
groepjes vormen’

Toegankelijker onderwijs, 
maar ook gedemotiveerde 
studenten

Het online onderwijs is onder de studenten in 
Nederland niet onverdeeld positief ontvangen. Een 
kwart van hen zag in april al een onvermijdelijke 

studievertraging aankomen en ook aan de VU waren 
studenten ontevreden. De online surveillance, het 
zogeheten proctoring bij online tentamens, kon op 
veel verzet rekenen en ook kwamen er studenten in 
moeilijkheden omdat ze hun thuisonderwijs niet altijd 
onder ideale omstandigheden konden volgen, bijvoorbeeld 
omdat ze in een vol, gehorig huis zaten of een instabiele 
internetverbinding hadden. Studenten klagen over 
eenzaamheid, een gebrek aan interactie in de online 
colleges en aan feedback van  docenten. Voor sommigen 
is dat demotiverend.

Maar er zijn ook studenten die wel varen bij online 
onderwijs, blijkt uit een notitie van de VU-Diversity Office. 
Studenten die niet makkelijk heen en weer kunnen reizen 
vanwege een functiebeperking of omdat ze mantelzorger 
zijn, hebben nu meer mogelijkheden om op afstand 
onderwijs te volgen. Ook vergroot het aanbod van 
‘asynchroon onderwijs’ de flexibiliteit, en dat maakt het 
onderwijs toegankelijker voor studenten met een baan.

‘Ik ben niet alleen 
kennisoverdrager, 
maar ook 
begeleider, 
luisterend oor 
en waar nodig 
steunpilaar’
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Bachelorscriptie ONDERWIJS

bij mensen thuis langsgaan. Nu moest 
alles op afstand en de evenementen 
gingen niet door.”

Participerende observatie
Antropologen gebruiken niet alleen inter-
views en vragenlijsten voor hun onder-
zoek, zegt De Regt. “Wat antropologie 
uniek maakt, is het gebruik van participe-
rende observatie. De onderzoeker begeeft 
zich onder de mensen die hij onderzoekt 
en doet daar zelf ervaringen op, obser-
veert en houdt informele gesprekken met 
hen.”
“Antropologen zijn een vreemde eend in 
de bijt”, zegt Van den Burg. “Wij proberen 
in de belevingswereld van de participan-
ten te komen. We willen weten wat hun 
overtuigingen, verwachtingen en denk-
beelden zijn.”
Segers haakt hierop in: “Antropologie 
gaat over het gedrag dat mensen daad-
werkelijk tonen. Uit vragenlijsten en 
interviews kun je alleen achterhalen wat 
mensen zeggen dat ze doen. Maar met 
participerende observatie kun je ook zélf 
zien wat ze doen.”
Kwalitatief onderzoek is meer betrouw-
baar, vindt Majd. “Met antropologie 
kun je niet generaliseren. Antropologen 
kiezen ervoor om hun onderzoeksgroep 
af te bakenen, zodat het onderzoek repre-
sentatief kan zijn.”

Niet in het diepe gegooid
De onderzoeksopzet van dit bachelorpro-
ject hield al rekening met de lockdown. 
Segers vertelt dat ze daardoor geen 
veldwerk kon doen. “Ik ervaarde het 
onderzoek totaal anders. Tijdens eerdere 

“
Door corona hebben we het bachelorpro-
ject - de scriptie - moeten aanpassen”, zegt 
Marina de Regt, universitair docent sociale 
en culturele antropologie en coördinator van 
het bachelorproject. De antropologiedocenten 
bedachten alternatieve onderwerpen voor de 
scripties, zodat de studenten toch onderzoek 

konden doen zónder veldwerk.
Medische antropologie koos student Sari Segers. Zij 
onderzocht het effect van de covid-19-pandemie op 
prosociaal en asociaal gedrag van adolescenten. “Aan 
het begin van de crisis, toen ik mijn onderwerp moest 
kiezen, zag ik veel asociaal gedrag om me heen. Vooral 
jonge mensen hielden zich niet aan de noodmaatrege-
len. Het was volop crisis, maar ik zag mensen die het 
niet serieus namen. Dat was de aanleiding voor mijn 
onderzoek.”
De scriptie van studiegenoot Maryse van den Burg 
gaat over burn-out bij millennials. Zij beschrijft de 
sociaal-culturele oorzaken van het ideaalbeeld waar-
aan millennialstudenten met een burn-out willen 
voldoen. “Mijn eerste onderzoeksplan was wel anders: 
ik wilde een transnationale vergelijking maken over 
hoe mensen omgaan met 
prestatiedruk. Helaas was 
dat onuitvoerbaar door 
corona.”
Antropologiestudent 
Majd – zonder achter-
naam om privacyredenen 
– onderzocht de invloed 
van sociaal kapitaal van 
Syrische vluchtelingen op 
de economische integratie 
in Nederland. “Door coro-
na moest ik mijn onder-
zoek wel anders uitvoeren 
dan gepland. Ik wilde 
evenementen bijwonen, 
organisaties bezoeken en 

Wat 
moet een 
antropoloog 
zonder 
veldwerk?
Je bachelorscriptie schrijven 
in lockdown-tijd is lastig. 
Helemaal voor antropologen, 
want hoe onderzoek 
je groepen mensen of 
evenementen op afstand? 
Drie studenten en een docent 
over hun ervaringen.

DOOR ROOS VAN LEERDAM, student-reporter 
FOTO’S MARTIJN GIJSBERTSEN

Docent Marina de Regt
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Maryse van den Burg en Sari Segers
‘De coronacrisis maakt duidelijk hoe individualistisch wij zijn in de westerse wereld’
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Bachelorscriptie

succesvol waren geïnte-
greerd. “Ik wil laten zien 
dat het wél kan en wil deze 
boodschap overbrengen 
aan de mensen die nog 
aan het begin staan van dit 
proces. Ik denk dat het een 
maatschappelijk belang 
is om succesverhalen van 
vluchtelingen te delen.”
Een burn-out ontstaat 
onder meer door de 
constante druk van de 
prestatiemaatschappij, 
dat was de ontdekking van 

Van den Burg. “Een participant vertelde me dat zij het 
leven zag als een race zonder finish. Het is een gevoel 
van constant moeten presteren met niets aan de hori-
zon.”

Sneller aanpassen
“Voor zowel studenten als docenten was het een uitda-
ging om zich aan te passen aan de coronamaatregelen”, 
vindt universitair docent De Regt. “Veel studenten zag 
ik ermee worstelen, het was voor hen moeilijk om de 
motivatie en concentratie op te brengen. Ik had met 
ze te doen. Maar ik was ook onder de indruk van hun 
creativiteit. Ze probeerden er het beste van te maken en 

lieten zich niet snel uit het 
veld slaan.”
Majd gelooft dat mensen 
het in zich hebben om 
zich aan te passen aan 
moeilijke situaties. Voor 
hem werd de lockdown al 
snel de nieuwe realiteit. 
“Ik kon me misschien 
sneller aanpassen omdat 
ik me al eerder heb 
moeten aanpassen tijdens 
de oorlog in Syrië. Toen 
die begon in Aleppo had 
ik een soortgelijk gevoel, 
een collectief gevoel van 

spanning. Je ritme is verstoord, iedereen blijft thuis en 
alles is gevaarlijk. Van mijn participanten en vrienden 
uit Syrië hoorde ik dat zij hun gedrag ook snel konden 
aanpassen aan de lockdown.”

Meer solidariteit en begrip voor elkaar
De coronacrisis heeft niet alleen negatieve gevolgen, 
stelt De Regt. “Ik denk dat het voor iedereen handig is 
om te leren omgaan met digitale middelen, zoals Zoom. 
Het kan in de toekomst handig zijn om Zoom in te zetten 
bij onderwijsmethoden, maar het kan live onderwijs niet 
vervangen, denk ik.”
“Er is ook meer solidariteit ontstaan door de pandemie”, 
constateert De Regt. “Voor iedereen is de coronasitu-
atie lastig. Maar het onderling begrip groeit: niet alleen 
tussen docenten, maar ook tussen docenten en studen-
ten, vooral over de moeilijkheid van college geven of 
scripties schrijven. Meer begrip voor elkaar, dat is iets 
wat je nu in de hele samenleving ziet.”

onderzoeken voor antropologie was ik 
heel intens bezig met het veldwerk. Nu 
kon ik alleen online interviews doen. Je 
doet je laptop open, houdt een interview 
en klapt je laptop weer dicht. Alles wat 
antropologie wel is, is online interviewen 
niet.”
“Erg vervelend dat ik niet het veld in 
kon”, zegt Van den Burg. Met haar studie 
leerde ze wel veldwerk doen, maar altijd 
samen in groepjes. “Het is een andere 
ervaring. Ik hoopte dat ik veel zou leren 
van zelfstandig onderzoek doen. Als je 
leert zwemmen, word je in het diepe 
gegooid. Dat is wat er zou moeten gebeu-
ren tijdens het werken aan je scriptie.”

Sociaal wenselijke antwoorden
Ook geven mensen kortere antwoorden 
met online interviews, merkt Majd. “Ik 
had meer ervaringen en verhalen willen 
horen, dat mis ik nu.” Majd had wel het 
voordeel dat hij de ontbrekende data kon 
aanvullen met zijn eigen ervaringen.
In online interviews werd het gedrag 
van participanten beïnvloed door de 
aanwezigheid van de onderzoeker, 
ontdekte Segers. “De participanten zijn 
zich constant bewust van het feit dat ze 
worden geïnterviewd, daardoor geven ze 
meer sociaal wenselijke antwoorden.” De 
meeste participanten zeiden dat ze zich 
goed aan de coronamaatregelen hielden. 
“Als ik veldwerk had kunnen doen, was 
ik erachter gekomen hoe het werkelijke 
gedrag van de participanten was”, aldus 
Segers.
Vooraf had Van den Burg een duidelijk 
idee van wat ze wilde doen met veldwerk: 
“Ik wilde naar lezingen over burn-outs, 
naar mindfulnesstrainingen, mensen in 
het echt spreken en experts spreken.” Nu 
was ze aangewezen op online interviews, 
wat haar afhankelijk maakte van wat 
mensen vertelden wat ze deden. “Met 
observatie of participerende observatie 
kun je meer leren over de belevingen van 
de mensen zelf.”

Constant moeten presteren
De scriptie van Segers ging over het 
herevalueren van de westerse normen 
en waarden. “Juist door de coronacrisis 
wordt duidelijk hoe individualistisch 
we zijn in de westerse wereld. Ik zag dat 
we alleen zorgen voor onze in-group, de 
mensen die dichtbij ons staan, en niet 
voor onze out-group, de mensen met 
wie we niet dagelijks te maken hebben. 
Prosociaal gedrag komt niet vanzelf, het 
moet echt gepromoot worden.”
Majd verzamelde de verhalen van Syri-
sche vluchtelingen in Nederland die 
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‘Je doet je laptop 
open, houdt een 
interview en klapt 
je laptop weer 
dicht’

‘Je ritme is 
verstoord, iedereen 
blijft thuis en alles 
is gevaarlijk’

Majd
‘Ik had meer ervaringen en verhalen willen horen, dat mis ik nu’
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Digibete docenten, slaperige 
studenten en haperende wifi 
blijken na maanden oefenen nog 

steeds ingrediënten voor onhandige 
Zoomsituaties. Met de Ad Valvas 
online collegebingo kun je ze vanuit 
het comfort van thuis wegstrepen. 
Iemand heeft zich per ongeluk 
ingesteld als pratende aardbei, de 
microfoon staat nog aan en iemand 
verspreekt zich. En wordt daar nou 
koffie of stiekem bier gedronken uit 
die VU-mok? Spaar ze allemaal! 

Door Emma Sprangers
Beeld AD VALVAS

DE-ADVALVAS-ONLINE-COLLEGEBINGO
‘Ik zie niemand!’

Iemand staat op  
en loopt weg

‘Het internet  
valt steeds uit’

Studenten beginnen 
onderling te kletsen

Er loopt een  
(half)naakte huisgenoot 

door het beeld

‘Horen jullie mij?’

Iemand vergeet  
dat ie in beeld is

‘Kan iedereen mij zien?’

‘Kunnen jullie  
allemaal je microfoon 

uitzetten!’

‘Wacht even,  
de bel gaat’

Een kind of partner 
van de docent komt 

binnenlopen

‘Hee, ben je verhuisd?’

‘Kan iemand  
zijn muziek uitzetten!’

‘Wisten jullie dat 
Zoom onze gegevens 

doorverkoopt  
aan China?’

‘Het programma werkt 
niet mee’

Iemand doet mee  
vanuit bed

‘Ik hoor een echo’
‘Ik hoor een echo’

‘Ik ben hier  
te onhandig voor’

‘Nee sorry,  
ga jij maar eerst’

‘Ho, verkeerde scherm’
‘Dit is wel even wat  

anders dan in de 
collegezaal zitten, hè?’
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Studenten CAMPUS

Komen de muren van je kamer 
op je af? Word je afgeleid door je 
medebewoners? De VU biedt zo’n 
160 studieplekken aan op de campus. 
Voor zowel luidruchtige overleggers, 
stiltestudeerders als zij die alleen 
etend zich kunnen concentreren.

Studie- 
plekken- 
test

V
oor studenten die niet thuis of in hun 
eigen omgeving kunnen studeren, biedt 
de VU een beperkt aantal studieplekken 
aan op de campus: in het blauwe gebouw 
Bellevue en de medische faculteit. Vanaf 
1 september verhuizen de plekken van 
de medische faculteit naar een andere 
locatie. Volg daarvoor de actuele bericht-

geving en de coronamaatregelen op VUnet. Wanneer deze 
maatregelen minder streng worden, zul je ook terechtkun-
nen in het hoofdgebouw. Ad Valvas ging alvast voor je op 
pad. Een gids voor betere tijden:

In stilte
Wie geen achtergrondgeluid duldt, kan zijn geluk op in de 
verticale bieb van het hoofdgebouw, naast de oude liften. 
Hier mag je nog net ademen zonder dat er naar je gefronst 
wordt. De tweede, derde, zesde, achtste en negende tot en 
met veertiende verdieping zijn stilteruimtes. Als je je liever 
omringt met boeken dan met mensen, kun je op de eerste 
en de negende verdieping terecht. Op het geslof van een 
bibliotheekmedewerker en wat printergezoem na is het hier 
muisstil. 
Zit de reguliere bieb vol? Dan kun je in groten getale je lol 
op in het Nieuwe Universiteitsgebouw. Twee deuren 
rechts van het hoofdgebouw is er een glazen pand met een 
royale hoeveelheid ramen uit de grond gestampt, waarvan 
de eerste zes verdiepingen vooral dienen als studieruimte. 
Het ruikt er (nog) niet naar angstzweet en de gloednieuwe 
waterpunten, toiletten en kluisjes slaan je om de oren. 

Op de overige verdiepingen van de verticale bieb kun je in 
de ruimte tussen de lift en de (stilte)zaal samenwerken. 
Sommige verdiepingen hebben daar aparte hokjes voor. 
Zoals op de twaalfde, waar je een ruimte met whiteboard, 
vergadertafel en lounge area kunt reserveren. 

In het Nieuwe Universiteitsgebouw zijn naast de officiële 
samenwerklokalen op de tweede en vierde verdieping 
talloze tussenruimtes op de overige verdiepingen inge-
richt als werkplek. Bijna alle tafels hebben stopcontacten 
en comfortabele (bureau)stoelen. Als je wilt samenwerken, 
moet je wel goed afspreken waar. Alle etages lijken op 
elkaar. 

Al snackend leren
Op de meeste studieplekken is eten uit den boze, maar in de 
vijf samenwerklokalen in Bellevue mag er discreet gesnackt 
worden. Of zoals de host bij de ingang zei: “Zolang je maar 
geen rijsttafel uitstalt.”
Op de achtste verdieping van het hoofdgebouw is een 
kleine eetgelegenheid te vinden. Naast het Revo Café, dat 
standaard kantinevoer als panini’s en croissants verkoopt, 
zijn verschillende tafels en zithoekjes te vinden met 
voldoende studieruimte. Op de vijfde, tiende, twaalfde en 
veertiende verdieping – aan de tegenovergestelde zijde van 
de bieb – zijn soortgelijke samenwerkruimtes zonder kanti-
ne te vinden. Let wel: hier zijn weinig stopcontacten.

De tweede verdieping van de bieb voelt een beetje als een 
leegstaand kantoorpand dat is gekraakt door een kring-
loop-enthousiast. Ouderwetse schoolstoeltjes en nepleren 
banken worden omringd door glazen vitrines met ditjes en 
datjes en oude houten (medicijn)kasten. Stellingkasten met 
boeken en tijdschriften sluiten de werkplekken van elkaar 
af. Aan de muren prijken oude landkaarten en kleurrijke 
posters en er staan kamerplanten te over. Als het je allemaal 
te veel wordt, kun je achterin een dutje doen in een van de 
twee slaapcabines.

TEKST EN FOTO’S EMMA SPRANGERS

Als je je laptop niet wilt meeslepen
In het hoofdgebouw heeft de elfde etage een stilteruimte 
met computers. De computerruimtes op de vijfde en zeven-
de verdieping zijn ingericht om samen te werken. 
Ook in het Nieuwe Universiteitsgebouw vind je computer-
zalen. Deze zitten veelal binnen het gebouw zelf. De ramen 
kijken uit op de gang – niet op de buitenwereld. Zo blijft je 
scherm de hele dag zichtbaar en de ruimte koel. Wel kan 
het een beetje afgesloten voelen als je er een hele dag door-
brengt.

In de buitenlucht
Wie langs de medische faculteit de campus afloopt en links 
de Van der Boechorststraat inslaat, stuit aan de overkant 
op een groene parel. De wifi van de VU reikt nog net tot het 
plantenrijk van de Botanische Tuin Zuidas. Er zijn hier 
zat bankjes, tafels en stoelen die door het groen slingeren. 
Alleen stopcontacten zijn hier niet te vinden, dus deze plek 
leent zich niet helemaal voor de digitale student. 
Blijf je liever op de campus? Als je bij binnenkomst in het 
hoofdgebouw rechts de koffiecorner passeert, vind je aan 
het eind een klein trappenhuis naar vleugel D. Op de derde 
verdieping kun je een bescheiden dakterras op. Op de 
felroze picknickbanken kun je in een even felle zon stude-
ren, omringd door goed gevulde plantenbakken. Bij slecht 
weer gesloten.

Op de begane grond van Bellevue zijn twee lokalen ingezet 
als stilteruimte. Die bieden elk aan maximaal twaalf perso-
nen plek. Met aan de ene kant de betonnen aanbouw van 
het hoofdgebouw en aan de andere kant de grote tentamen-
zaal TenT zul je niet snel worden afgeleid door het uitzicht. 
Ook niet onbelangrijk: er staat een koffie- en waterauto-
maat op de gang.

Hier mag je samenwerken
Een beetje verstopt achter de aankomsthal van het hoofd-
gebouw, een halve trap naar beneden, biedt een lange 
houten tafel met banken (zonder rugleuning) aan zo’n twin-
tig mensen plaats. De ruimte is niet afgesloten, waardoor 
het universiteitsverkeer van de drukke hal erboven een 
achtergrondruis vormt. Let wel: als de bieb vol zit, wordt dit 
door gefrustreerde laatkomers nog weleens omgedoopt tot 
tweederangs stilteruimte.
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Studievoortgang ONDERWIJS

Ben jij een van de 
gelukkigen die door 
mochten met hun 
studie omdat het 
bindend studieadvies 
door corona een jaar 
is uitgesteld? Hoe red 
je het dan komend 
jaar en haal je ook nog 
eens de benodigde 
punten van vorig jaar? 
Tips voor tweedejaars.

ik zit in  
jaar twee!  
En nu?

Yes, 

‘Beoordeel met 
een studiegenoot 
elkaars verslag’

Schrijf je niet blind voor alles in
Tuurlijk, je gaat het dit jaar wél goed aanpakken: naar 
alle colleges, elke dag studeren, minder de gezellig-
heid opzoeken. Met frisse moed schrijf je je in voor alle 
vakken van het tweede jaar én voor de eerstejaarsvakken 
die je nog moet inhalen. 
Nou, dan volgt hier het stemmetje in je hoofd dat ze 
geweten noemen: doe dat maar niet. “Als je in het eerste 
jaar 40 van de 60 studiepunten hebt gehaald, is het 
je dus gelukt om twee derde van alle punten te halen. 
Schrijf je je nu in voor meer dan 100 procent van alle 
punten, dan belast je jezelf nog meer dan in het eerste 
jaar. Kijk goed wat je aankunt”, zegt onderzoeksme-
thodoloog Chris van Klaveren. Hij ontving vlak voor 
de zomer een beurs om tweedejaars te helpen een zo 
optimaal mogelijk vakkenpakket te kiezen, om zo goed 
mogelijk de studie door te komen.

Doe minder vakken, haal meer 
punten
“Je kunt elke dag in de kroeg zitten, maar dat is niet heel 
verantwoordelijk. Je kunt jezelf ook de vraag stellen: 
vond ik 12 studiepunten te veel?” oppert Van Klaveren. 
“Ga verantwoordelijk zijn, dan zijn wij er voor jou.” Je 
kunt er dan bijvoorbeeld 
voor kiezen om minder 
vakken te doen in plaats 
van juist meer. Dat hoeft 
niet eens minder studie-
punten op te leveren, 
volgens Van Klaveren. 
“In ons project gaan we 
modellen maken die, op 
basis van studiepunten-
data van een student en 
eerdere cohorten studen-
ten, voorspellen hoeveel 
studiepunten iemand 
zal krijgen in een periode. Bijvoorbeeld als je 3 vakken 
zou doen, voorspelt het model dat je 9 studiepunten 
zult halen, maar bij 2 bepaalde vakken is het verwachte 
aantal 12 punten. Die informatie krijgt de student in een 
gesprek met de studieadviseur, en dan kan de student 
zélf een bewuste keuze maken.” 

Kom vroeg in actie
Zelfregulerend, dat moet je zijn als tweedejaars om goed 
het jaar door te komen. Dat zegt Van Klaveren. Studen-
ten die geleerd hebben zelfregulerend te zijn, weten 
wat ze wel en niet kunnen, plannen hun studie goed en 
kunnen hun eigen gedrag monitoren. Kun je dat nog niet 
zo goed, dan heb je daar hulp bij nodig. “Een student 
weet als eerste dat het niet goed gaat”, zegt Van Klave-
ren. “Je wilt eigenlijk niet dat de studieadviseur pas laat 
met een student die achterloopt in gesprek gaat. Dat 
moet snel, en een student kan daarin zelf actief hande-
len. Lukt het niet? Vraag een gesprek aan.”

DOOR MARIEKE KOLKMAN 
ILLUSTRATIE AD VALVAS

Evalueer jezelf
Eigenlijk hoef je jezelf alleen drie simpele vragen te 
stellen en je zit al een heel eind op de goede weg. Daisy 
Dam, premasterstudent psychologie in Groningen, 
schreef haar hbo-scriptie over de verschillen tussen 
eerste- en tweedejaars. Eerstejaars krijgen veel uitge-
legd en voorgekauwd, van tweedejaars wordt veel meer 
verwacht dat ze het zelf wel kunnen. Maar de meeste 
studenten ondergaan niet een plotselinge zelfstandig-
heidstransformatie in de zomervakantie. 
Dam tipt tweedejaars daarom om geregeld te kijken waar 
ze staan in hun leerontwikkeling. Dam: “Stel jezelf drie 
vragen: zijn de einddoelen van het vak duidelijk voor 
me? Snap ik alles van wat ik nu aan het doen ben of heb 
ik hulp nodig? En welke stappen moet ik nog zetten om 
tot het eindproduct te komen?” Op die manier krijg je 
meer ‘eigenaarschap’ over je studie. Zo let je volgens 
Dam niet alleen maar op het einddoel, maar krijg je ook 
zicht op je eigen leerproces.

Plan 
gedetailleerd 
“Goed plannen, dat is 
zo’n containerbegrip. 
Hoe moet dat dan?” Dam 
steekt haar handen in de 
lucht en trekt haar schou-
ders op. “Een to-dolijstje 
maken is nog maar de 
basis.” Het gaat niet zozeer 
om wat je nog moet doen, 
maar vooral om helder 
te krijgen welke stappen 

ervoor nodig zijn om te slagen. Gebruik een programma, 
zoals Trello, dat je overzicht geeft en maak de kolom-
men doen, mee bezig en gedaan. Zet alle stappen daarin. 
“Zo kun je vooraf kijken of het je duidelijk is, waar je 
heen moet en welke stapjes daarvoor nodig zijn. Het is 
misschien wat werk, maar uit onderzoek is gebleken 
dat iedere stap in de richting van je doel, hoe klein ook, 
motiverend werkt.”

Vraag feedback
Wat ook ontzettend belangrijk is, volgens Dam, is feed-
back krijgen én geven. “Je kunt je eigen verslag naast 
de beoordelings- of kwaliteitscriteria leggen, maar nog 
beter is het om met een studiegenoot elkaars verslagen 
te beoordelen. Als je iemand anders’ verslag leest, kun 
je echt kijken naar de criteria, omdat je minder in de 
inhoud zit. Dat is een win-winsituatie, want je krijgt 
feedback op je eigen verslag en je krijgt meer feeling met 
de criteria van het vak.”

Je moet 
zelfregulerend zijn
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The new academic year is right around 
the corner. That means a brand new USR! 
Soukaina and I decided to do a second term. 
Besides us, there are other councillors that 
are already familiar with the USR as well, 
either as former USR member or former FSR 
member. Some of the new USR members 
that aren’t familiar with council work yet, are 
international. Last academic year, we only had 
one international student in the council. Next 
year, we’ll have 3! We are very pleased that the 
international students are so well represented. 
However, we also have some concerns. Last 
year, we had some bumps along the road, 
as it was the first year with an international 
councillor. It proved to be difficult for the 
international councillor to participate actively 
in certain meetings. Some subjects, like the 
‘kwaliteitsgelden’ for instance, are spoken 
about in Dutch. It’s also something that is 
mainly interesting for Dutch students and not 
necessarily for internationals. However, a lot 
of other topics are also discussed in Dutch, 
as it is easier for most to express theirselves 
in their mother tongue. It could be about 
topics that are interesting for the international 
students, but the international councillor will 
not be able to contribute if they’re not aware of 
what exactly is said in the discussion. We tried 
several things last year to make a translation 
available. 
For example, we tried to translate for the 
international councillor ourselves. Not only will 
it take up the time of another council member, 
that cannot contribute to the discussion 
as they are busy translating, it’s also not 
effective. None of the council members are 
trained to translate simultaneously, you will 
either miss a lot of things that are said or the 

translation will be delayed a lot. It’s not an 
ideal situation and it makes the council’s work 
a lot harder when two council members are 
not a part of the actual discussion. It will be a 
lot more difficult with 4 people next year, if one 
translates and 3 are reading the translation. 
Besides that, we looked at certain translating 
devices that didn’t work during the meeting. 
As long as there is no other solution, the 
best option would be to hire a professional 
interpreter. 
We suggested it to the CvB (Executive Board) 
in our last meeting, two months ago. We gave 
them some time to think of another solution. 
This week we should hear if they thought of 
one! I’m curious to find out. 

Looking for a 
professional interpreter

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.
The university student council is the representative participation council of and for students of 
the VU. The council concerns itself mainly with the quality and accessibility of education at the 
VU and with the student policy of this university. The council consults with the executive board 
periodically. 

A Brand New  
USR
Our eleven council members are: 

Soukaina Abouhssen
Katharina Baron 
Selin Çakmak 
Sumeyye Dalkiran
Aisha Malik
Mustafa Mutlu
Kimberly van den Ouden
Kata Rakic
Ayesha Rizwan 
Rutger Selier
Alyssa Termaat

We like to receive your mail:  
usr@vu.nl

Alyssa Termaat
coordinator Communication
a.termaat.usr@vu.nl
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OPINIE

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Sabine Go

Sabine Go docent en onderzoeker bij economie

bij de Arbeidsinspectie, 
werd ons ook gevraagd 
of dat nou zin had, en ja, 
het heeft wel degelijk zin, 
want de Arbeidsinspec-
tie heeft een onderzoek 
ingesteld. Het is voor 
wetenschappers nou 
eenmaal moeilijker om 
opgemerkt te worden 
door het publiek, omdat 
de meeste mensen niet 
direct te maken hebben 
met ons werk, en wel 
met dat van docenten 
op basis- en middelbare 
scholen. De problematiek 
blijft abstract, zelfs voor 
mensen die er dichtbij 

zitten. Ik heb een zoon die studeert, die komt ook niet 
thuis met verhalen over zijn docenten die op hun tand-
vlees lopen.”

Dat verandert hopelijk door corona, dat in elk geval 
het belang benadrukt van wetenschappelijk onder-
zoek. “Dat hoop ik, absoluut, dat meer mensen het 
belang van onderwijs en onderzoek inzien. De proble-
matiek blijft abstract, zelfs voor mensen die er dichtbij 
zitten.”

Heeft corona de werkdruk nóg hoger gemaakt? “Ja. 
Er was al geen ruimte meer in het systeem, en weet je 
wat er nu gebeurt? We kunnen onze ouders niet bezoe-
ken, dus ga je maar weer aan het werk in je vrije tijd. Of 
je zegt tegen je moeder: sorry, ik heb nog heel veel werk 
liggen, ik heb geen tijd om langs te komen.”

‘Juist voor de 
onderzoekers met 
tijdelijke contracten 
moeten we actievoeren’
Actievoerende wetenschappers in het hele 
land gaan tijdens de opening academisch 
jaar fietsen tussen twee studentensteden. 
Docent en onderzoeker economie Sabine 
Go zal ook van de partij zijn.

DOOR PETER BREEDVELD

W
at is het doel van 
de actie? “Meer 
zichtbaarheid. Het 
grote publiek weet 
wel wat er op de 
basis- en middelbare 
scholen aan de hand 

is, maar men heeft geen idee waar het 
misgaat in de wetenschappelijke wereld, 
waar onderzoekers jarenlang aan het 
lijntje gehouden worden met tijdelijke 
contracten en moeten pendelen tussen 
verschillende universiteitssteden waar ze 
in deeltijd werken. Dat is wat we willen: 
symboliseren met een fietstocht van de 
ene naar de andere universiteitsstad.”

Wordt het niet tijd om in plaats van 
een ludieke actie eens echt de kont 
tegen de krib te gooien, door te staken, 
bijvoorbeeld, of alleen het aantal uren 
te werken waarvoor je wordt betaald? 
“Afgelopen najaar hebben we concrete 
acties gevoerd, maar staken zit niet in de 
Nederlandse cultuur. Bovendien, je wilt 
niet dat je studenten de dupe worden van 
jouw acties. Wat het onderzoek betreft: je 
kunt een tijdje het werk neerleggen, maar 
dat stapelt zich in die tijd alleen maar 
op, zodat de werkdruk nog hoger wordt. 
Daarnaast schaad je je eigen carrière in 
een wereld waarin je internationaal moet 
concurreren met wetenschappelijke 
publicaties in prestigieuze tijdschriften.”

Tour of 
Academics
Met de Tour of Academics op 
maandag 31 augustus vragen de 
Algemene Onderwijsbond, vakbond 
FNV en WOinActie aandacht voor 
het hoge aantal onderzoekers 
en docenten in tijdelijke dienst. 
Actievoerders fietsen tussen 
twee universiteitssteden. Omdat 
Groningen en Enschede iets meer 
buiten de route liggen, fietst men 
daar een rondje langs de faculteiten. 
In Amsterdam verzamelen 
onderzoekers van VU en UvA zich 
op het Roeterseiland om vervolgens 
naar Utrecht te fietsen.

“Bij mensen met tijdelijke contracten is 
de actiebereidheid al helemaal niet groot, 
want dan kunnen ze fluiten naar een 
volgend contract. Juist voor die mensen 
moeten wij actievoeren, omdat zij het 
niet kunnen.”

Heb je het gevoel dat er iets is bereikt 
met al die ludieke acties? “Uitein-
delijk wel, omdat we er bekendheid 
mee verwerven. Toen we begin dit jaar 
aangifte van structureel overwerk deden 

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

INGEZONDEN MEDEDELING
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In de verkoelende avondlucht 
op donderdagavond 
20 augustus genieten 
zo’n 40 studenten van 
de millennialklassieker 
Shrek 2. Uiliefest van 
Griffioen organiseerde deze 
openluchtbioscoop voor 
studenten die door corona niet 
op vakantie kunnen. Helaas 
mochten ze geen drankjes 
meenemen, maar gelukkig wel 
snacks. Dus dat knispert lekker 
op het campusplein Uilenstede. 
Je moest er wel wat voor 
doen: vragen beantwoorden, je 
gegevens achterlaten, handen 
ontsmetten en 2,50 euro entree 
betalen.

DOOR Roos van Leerdam, 
student-reporter
FOTO Peter Gerritsen

Klassieker
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Griffioen CULTUUR

Het culturele seizoen 
gaat van start
De verkoop van het nieuwe 

theaterprogramma van 
Cultuurcentrum Griffioen 
is begonnen en daarmee is 

het culturele seizoen 2020-2021 officieel 
geopend. Eén ding is zeker: Griffioen staat 
ook dit jaar weer garant voor je dagelijkse 
portie cultuur.
Al meer dan 20 jaar is het de culturele 
thuisbasis voor studenten en 
medewerkers van de Vrije Universiteit. 
Met een veelzijdig aanbod aan 
theatervoorstellingen, cursussen en 
evenementen – voor een licht prijsje 
– hoef je je nooit te vervelen. Dit jaar 
natuurlijk wel volledig coronaproof.

Anders dan anders
De theatervoorstellingen gingen dit 
jaar later in de verkoop dan normaal. 
De Griffioen pakt veel zaken nu nét iets 
anders aan. Zo staan veel artiesten de 
komende maanden met een speciaal 
coronaprogramma in het theater. Deze 
voorstellingen zijn vaak iets korter en 
worden twee keer op 
een avond gespeeld. 
Zo kunnen toch zoveel 
mogelijk mensen ervan 
genieten. 
De verkoop van de tweede 
helft van het seizoen start 
pas dit najaar. 

Veel fantastische voorstellingen kun je 
dus gaan zien: van hilarische cabaret 
en sensationele goochelacts tot intieme 
concerten en indrukwekkend toneel.
We openen het seizoen 20/21 met grote 
namen als Sanne Wallis-de Vries, Ellen ten 
Damme, Nasrdin Dchar, Javier Guzman en 
Pierre Bokma.

Cursussen op ieder niveau
Je kunt je inschrijven voor danslessen: 
van salsa tot urban dance. We bieden ook 
zang- gitaar- en percussielessen aan en 
voor schrijvers en theaterliefhebbers valt 
er genoeg te beleven. Voor creatievelingen 
zijn er cursussen als illustreren en 
edelsmeden en wie even tot rust wil 
komen kan naar yoga, mindfulness of 
meditatie. 

Zomerfestival UILIEFEST
We hebben een speciaal coronaproof 
programma voor studenten op Uilenstede 
die dit jaar niet op vakantie kunnen: 
Uiliefest! Tot en met 10 september zie 

je de beste films in de 
openluchtbioscoop, maak je 
een muzikale wandeling met 
een singer-songwriter, val 
je om van het lachen tijdens 
klapstoelkabaret of doe je 
een leuke zomercursus in de 
buitenlucht.

Meer weten?
Kijk dan op griffioen.vu.nl of volg ons 
op Instagram @griffioenvu

Meer info over Uiliefest vind je op 
griffioen.vu.nl/uiliefest of volg  
@uiliefest.

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.

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

WERKEN BIJ DE VU

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.

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL
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LANG LEVE DE 
LIDMAATSCHAPPIJ
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Wij vinden dat de wereld beter moet. 
Rechtvaardiger, eerlijker, inclusiever. 

En we vinden dat ‘vinden’ alleen niet genoeg is. 
Daarom funden we wetenschap. En maken we 

de bevindingen wereldkundig. Een betere wereld 
verdient betere kennis. Eens? 

Word dan nu lid van VUvereniging.
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M
y first job in Amsterdam 
was working in a bar, 
serving great mixers 
to a great mix of Dutch 
natives and inebriated 
tourists. To start work 
I had to show my 

employer a VOG certificate—essentially 
a background check—as soon as possible. 
So I navigated the necessary websites to 
order the certificate from the Ministry of 
Justice and Safety. I was asked to verify 
the information they held was accurate, 
but I barely looked because it all seemed 
to be correc- wait a moment. Under 
nationality it read: Citizen of the Federal 
Republic of Germany. Huh. I sat back in 
my chair, sipping my tea thoughtfully 
from a Union Jack mug. Unless they 
knew something about my family tree 
that I didn’t, well, then there seemed to 
have been a mistake. My grandparents 
grew up alongside the Thames, not the 
Rhine. No matter though, as the city hall 
for Amstelveen wasn’t far: I could surely 
head there with my passport—and my 
accent—to have this corrected in no time.

Despotic and cruel fiend
I was told in hushed whispers that 

Dutch bureaucracy was a lumbering 
beast that consumes all who dare oppose 
it: there were rumours of a fearsome and 
merciless creature of fines, delays, and 
endless letters in the mail. However, I felt 
that I had nothing to fear; they couldn’t 
be any slower than the British systems 
I’d dealt with at home. Yet, it was my fate 
to become a victim to this despotic and 
cruel fiend before the year was out.

Marcus Hewitt / He was told in hushed whispers that Dutch bureaucracy 
was a lumbering beast that consumes all who dare oppose it. Nonetheless, 
the day British bachelor student Marcus Hewitt became swept up in its 
machinations came shockingly unexpected.
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The day I became  
a German orphan

Barren wasteland of boredom
There is no waiting room like a 

government funded one. Dentists, 
hairdressers, doctors, and even 
repair shops create a sort of pleasant 
environment in which to do nothing. 
Perhaps some refreshments are made 
available, a magazine rack could be 
placed, or simply some WiFi you can use 
so that eye contact with others can be 
avoided. Put simply, these small luxuries 
were not available when I arrived at city 
hall. The soundtrack for this room was 

the pitiful spluttering of 
an Out of Order coffee 
machine, dripping vaguely 
caffeinated liquids into a 
gently overflowing tray. In 
this barren wasteland of 
boredom, I sat anxiously 
wondering if I could get 
this sorted out in time 
for work, the echoes of 
my friends’ warnings 
bouncing in my skull. 
Delays. Paperwork. 

Bureaucracy. After 45 gruelling minutes 
I was called into an equally lifeless room 
to speak with someone who could restore 
my heritage.

No encouraging look on their face
They showed me a screen with my 

information. Citizen of the Federal 
Republic of Germany was still clearly 
printed. “Are you not German?” asked 
the staff member politely. This was 
an amusing alternative to the rather 
overused “Hey, you sound British!” I 
held out my passport, adored with its 
bold United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland script. Ah. There 
wasn’t an encouraging look on their 
face, and I was informed that a birth 

certificate would be required. This was 
odd, because it hadn’t been referred to or 
checked in order to register the incorrect 
information when I had arrived.

Finding my Mutter und Vater
My protests were futile. I had become 

swept up in the machinations of Dutch 
bureaucracy. I was asked to return 
with my birth certificate at the earliest 
convenience, which wasn’t going to 
be convenient in the slightest; I hadn’t 
even brought it to Amsterdam with me. 
Just as I made to leave the office, the 
staff member asked me to check the 
other information they had on record, 
just in case any other mistakes had 
been made. With the utmost care, I 
verified my name, birth date, address, 
and contact details. All seemed in 
order there at least, but I did notice a 
noticeable lack of information on my 
parents. I remembered having to provide 
at least the basics when I registered as a 
student, so what had happened? Further 
inspection revealed that I had, in fact, 
no registered family members on record. 
Realising you are a German orphan can 
come as quite a shock to some people, 
and I confess I was no exception. I would 
really have to step up my Duolingo game 
if I was going to be in with a chance of 
finding my Mutter und Vater.

Marcus Hewitt starts in September his master 
European Studies at UvA.
Read more: advalvas.vu.nl/blogger/marcus-
hewittblogs&items

They couldn’t be 
any slower than 
the British systems



Expert on the ‘dark side’
Jan-Willem van Prooijen is Associate Professor of 
Social and Organizational Psychology at VU Amsterdam 
and senior researcher at NSCR, the Netherlands Institute 
for the Study of Crime and Law Enforcement. He is 
particularly interested in the ‘dark side’ of humankind, 
exploring areas such as conspiracy theories, unethical 
behaviour and racial ideologies. He is often consulted by 
the media, and his book The Psychology of Conspiracy 
Theories was published in 2018.
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the multinationals and the US are the bad 
guys. Only bankers are despised equally 
by the left and the right. Conspiracy 
theories appeal to people who believe 
there are simple solutions to complex 
problems. In a populist worldview, it’s 
all about the people fighting against a 
corrupt elite. If that’s your mindset, then 
conspiracy theories almost inevitably 
come into play.”

Is belief in conspiracy theories on the 
rise?

“Not really. Conspiracy theories crop 
up throughout history: take the witch 
hunts of the Middle Ages, for example. 
These kinds of ideas thrive when a 
country is beset by problems: oppression, 
economic crisis, a pandemic. If there is 
a lot of fear and uncertainty about the 
future, people start to think there must 

be some evil force behind 
it all. It’s hardwired into 
our brains as humans, to 
some extent at least. When 
things start to improve 
again, belief in these 
theories also declines. It’s 
a bit like the peaks and 
troughs in an economic 
cycle.”

What is the definition of 
a conspiracy theory?

“It has to centre on a group of people 
secretly conspiring to pursue evil ends. 
Causal links between elusive phenomena 
and intentionality play an important 
part.”

That’s not unlike what a reader 
expects from a good story...

“Exactly! The appeal of these theories 
lies in the fact that they are fascinating 
and gripping stories. In some cases they 
even have their roots in popular fiction. 
Ever since the success of Dan Brown’s 

A
ccording to a Gallup 
International survey, the 
Netherlands is fourth on a 
list of countries in which 
many people believe that the 
Covid-19 virus is being spread 
by a ‘foreign regime or other 

power’. Gallup’s findings were reported by 
The Economist in early June. Jan-Willem 
van Prooijen is both a social psychologist 
and an expert on conspiracy theories. What 
does he think is going on?

Fourth place! Whatever happened to 
good old Dutch common sense?

“I must say, I was surprised too. Normally, 
we have a reputation for being relatively 
rational. In most studies on coronavirus 
conspiracy theories we score a good deal 
lower. I don’t have an explanation. However, 
I can say that results like this often fluctuate 
depending on the exact 
wording of the question.”

According to The 
Economist, people on 
the populist right are 
particularly susceptible to 
these kinds of ideas.

“People with right-wing 
views do tend to score higher, 
but there are comparable 
theories on the left. Views 
of this kind relate to extreme positions in 
political ideology. Research shows that the 
voting preferences of people who think 
Covid-19 has been developed in a lab tend 
towards the two most populist parties in 
the Netherlands: FvD and PVV. People who 
blame Covid on 5G phone masts are more 
likely to vote for the Socialist Party.”

So these notions are linked to people’s 
world views?

“Right-wing conspiracy theorists are 
more likely to associate their ideas with 
ethnic minorities, while for those on the left 

BY PAUL DE VRIES 
PHOTO PETER VALCKX

‘Only bankers are 
despised equally 
by the left and the 
right’

Psychologist Van Prooijen: ‘The right think Covid-19 comes from a lab, while the left blame 5G phone masts’

Science /
‘What you believe 
determines how 
you act’, says 
social psychologist 
Jan-Willem van 
Prooijen. With the 
news that many 
people believe 
Covid-19 is being 
spread by a foreign 
power, should we be 
worried?

Populist worldview almost 
inevitably spawns conspiracy 
theories
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T
he university student council 
has four members this year who 
have been council members 
before. In corona time, last 
year’s board did not find 
enough new successors. Even 
in normal times, students are 

not overly enthusiastic about joining the 
university student council. This year, the 
lockdown was added, and too few candidates 
registered.

“For a while it seemed as if corona would 
mean the end for the student representation at 
the VU”, says brand new chairman Kata Rakić, 
“but we didn’t want that to happen.”

A number of members of former student 
councils decided to just do it for another 
year. Rakić is one of them. She was a general 
member of the board in 2018-2019. Sumeyye 
Dalkiran (2018-2019) and Soukaina Abouhssen 
and Alyssa Termaat (both 2019-2020) will also 
be on the board for another year. (WV)

You can read an interview with Kata Rakić on advalvas.
vu.nl>english

W
ith the economy in a 
slump caused by the 
coronavirus crisis, 
unemployment 
among young 
graduates and 
students has 

increased. “These are not fun times 
for young people looking for work,” 
says Peter Hein van Mulligen, the chief 
economist of Statistics Netherlands. 
“Their employment opportunities are 
generally very closely linked to the 
economic situation.” 

Unemployment is rising among 
people on temporary contracts in 
particular, he explains. “And young 
people are disproportionately 

represented in this group. Many have a 
part-time job.” 

Now the figures for the second quarter 
have been published, it is clear what 
the downward trend means for young 
job seekers in possession of a higher 
education degree. In the second quarter 
of 2019, the unemployment rate among 
recent graduates between 20 and 25 
years old was just 2.8 percent. This year it 
has shot up to 6.6 percent. The national 
statistical office includes in this group 
anyone looking for a job yet who cannot 
find one, even if it is only for a few hours 
per week. (HOP)

The full article is on advalvasvu.nl> 
English>news>20 August

‘Corona almost 
spelled the end for the 
student council’

Young graduates hit 
hard by contracting 
economy

T
raditionally, the opening of the 
academic year is the moment 
when unions and student 
organizations protest. The 
idea for a protest by bike came 
from the General Education 
Association (AOb), FNV trade 

union and WOinActie. Those who sign up for 
the tour will be cycling a route between two 
university towns, such as Amsterdam-Utrecht 
or Eindhoven-Tilburg. “The goal is to gain 
more visibility”, says activist scientist Sabine 
Go. “The general public knows what’s going 

on in primary and secondary schools, but they 
have no idea where things go wrong in the 
scientific world, where researchers are held on 
a leash for years by temporary contracts and 
have to commute between different university 
cities where they work part-time. That’s what 
we want to symbolize with a bike ride from 
one university city to another.” The Tour 
of Academics will take place on Monday, 31 
August. (HOP/PB)

More about the Tour of Academics on advalvas.
vu.nl>english

Bike protest against temporary 
contracts in academia

Chairman of this year’s university student council, 
Kata Rakić

Campus /

Employees and students at VU 
Amsterdam do not need to worry 
about the ventilation of the build-
ings. There is plenty of fresh air and 

air circulation, according to the on-site 
crisis team. ‘Even when more employees 
and students at VU Amsterdam come to 
campus during the scale-up, there will still 
be plenty of ventilation in the buildings to 
meet the guidelines imposed by the RIVM 
(National Institute for Public Health and 
the Environment)’, the team states in an 
e-mail. It is claimed that the ventilation 
system in the Main Building is too old, but 
Mart van der Steeg, policy officer of health 
and safe working at HRMAM dismisses that 
idea. “The building is of a certain age, but 
that doesn’t mean that there’s no venti-
lation. Although the ducts have not been 
replaced since the 1960s, regular main-
tenance has been done, parts have been 
renewed and adjustments have been made 
when new rooms were created. The fact 
that the system is old has no bearing on the 
ventilation.” (MK)

You can read the entire article on advalvas.
vu.nl>english>news>13 July

Ventilation 
is excellent, 
says VU 
Amsterdam

The Da Vinci Code, there are people who 
genuinely believe that Jesus was married 
and had children. The alien lizard theory 
propagated by David Icke stems directly 
from the 1980s science fiction series V. 
Aliens that look like humans, but are 
actually scary reptiles.”

Is it new for governments to make use 
of conspiracy theories? Russian troll 
factories, denouncing journalism as 
fake news...

“Not really. As president of South 
Africa, Thabo Mbeki halted the use of 
HIV inhibitors from the West because 
they were said to be toxic. And what 
about Saddam Hussein’s weapons of 
mass destruction, for which no evidence 
was ever found? That said, with Trump 
we do seem to have reached a new level of 
state-propagated conspiracy theories the 
likes of which we have not seen in recent 
memory.”

In your professional capacity, you 
encounter a lot of theories. Don’t they 
ever make you laugh?

“Oh, definitely. The Flat Earth 
movement, for example. They dream up 
all kinds of experiments to prove that the 
Earth is flat, which inevitably fail because 
the Earth is round. But conspiracy 
theories are a serious matter and can 
have serious consequences. What you 
believe determines how you act. A little 
boy who is convinced there’s a monster 
under his bed won’t be able to sleep. If 
you think the pharmaceutical industry 
wants to put a chip in your body, you 
will refuse vaccinations and that will 
impact public health. The same applies 
to climate change and the treatment of 
minorities. Conspiracy theories can have 
a destabilizing effect on societies and 
become a source of conflict.”

Dear reader,
Are you okay, given the circumstances? It’s a strange period, of hard work 

and looking for new ways to get everything done. This also applies to the 
editors of Ad Valvas. In the past six months, with a deserted campus, we did 
not produce magazines. Now there is a tentative restart, with three magazines 
until the end of the year.

Online we are all the more active: every day we bring news, interviews, 
opinions and background stories about everything that is happening at VU 
Amsterdam.

The good news is that we are finally starting with English-language 
journalism, online on www.advalvas.vu.nl/en and in our magazines.

We rarely meet now, but we keep our eyes, ears, mailbox and webcams 
open: please keep feeding us your ideas, news and experiences that you think 
deserve our journalistic attention. And students and staff with journalistic 
ambition and English as their mother tongue: we can use your help with this!

See you soon,
Marieke Schilp, editor in chief
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Students / Scientists are protesting on wheels for the opening of the 
new academic year. With the ‘Tour of Academics’, they want to make a 
stand against the high number of temporary contracts.
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Thijs Hoekstra 
vierdejaars politicologie

Dido Drachman 
illustrator en 
striptekenaar

Ons Vondelpark

I
k zit met een vriendin in het 
Vondelpark. Op het gras beheert 
zij de muziek, omdat ik altijd 
vind dat zij een betere smaak 
heeft. De afgelopen tijd liep ze 
stage in een verzorgingstehuis 
en zag ik haar haast nooit.

“Als tiener vond ik twintigers heel 
cool”, zeg ik. “Ik dacht dat ze alles op 
een rijtje hadden, maar nu ben ik er 
zelf een.”
“Zo gaat dat gewoon. Wie vind je nu 
cool?”
“Dertigers.”
Een paar minuten later loopt er 
een man van in de dertig met een 
kinderwagen langs, zijn zoontje 
krijst. De man drukt hem een iPad 
in de handen, maar het huilende 
jongetje gooit hem direct weer op de 
grond.
“Ja, heel cool!” zegt mijn vriendin 
lachend.

Het Vondelpark zie ik altijd als 
de natuurlijke grens tussen ‘waar 
ik woon’ en ‘leuk Amsterdam’. 

Tussen de yuppen die in klasjes 
samenkomen om crossfit te doen 
kijken we naar de enorme huizen 
aan de overkant van het water.

In Een kleine geschiedenis van 
Amsterdam beschrijft Geert Mak 
hoe een groepje bankiers in de 19de 
eeuw een park wilde aanleggen. 
Hun oude wandelgebied, waar nu 
ongeveer Artis ligt, zou verdwijnen 
en de heren moesten per se een 
plek hebben om hun benen te 
strekken. Ze kochten echter veel te 
veel grond op. Deze overgebleven 
stukken land mochten geveild 
worden aan particulieren, mits er 
geen arbeiderswoningen op werden 
gebouwd. Daarom is de omgeving 
rond het Vondelpark gevuld met 
villa’s en ruime straten.

“Zou jij later in een van die dingen 
willen wonen?” vraag ik, wijzend 
naar de enorme bouwsels aan de 
overkant. Ze trekt een vies gezicht.
“Ze zijn opgekocht door Russische 

vastgoedmagnaten”, zegt ze. “Ze 
speculeren ermee.”
“Maar als het kon? De architectuur is 
best tof toch?”
“Op zich wel, maar ik word er altijd 
een beetje verdrietig van. Het lijkt 
me eenzaam. Je kunt met z’n tweeën 
de hele dag in zo’n huis rondlopen 
zonder elkaar tegen te komen. Wat 
moet je dan met al die ruimte?”

Aan het einde van dag lopen we via 
de westingang van het Vondelpark 
naar buiten. Op een bouwsteiger aan 
de weg hangt een reclamebord van 
Coca-Cola, het groepje bankiers van 
de 21ste eeuw, met de pathetische 
boodschap: ‘Het gaat ons lukken. We 
komen de storm wel door.’ 

Ik vind het ergens wel lief, maar ik 
heb het idee dat Coca-Cola veel te 
graag mijn vriend wil zijn. Van mij 
hoeft dat niet zo, ik heb er namelijk 
al een.


