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De Vrije Universiteit heeft haar uitwisselingsprogramma’s voor het tweede semester 
uit voorzorg al afgeblazen. De Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en 
Universiteit Utrecht deden hetzelfde, andere instellingen twijfelen nog.

H
et aantal studenten op de VU is 
voor het derde jaar op rij flink 
gegroeid. Dat blijkt uit de telling 
die alle universiteiten jaarlijks 
doen op 1 oktober. De precieze 
cijfers worden op vrijdag 30 okto-
ber bekendgemaakt, ook op onze 

website. Een tipje van de sluier: de bachelorstudies 
pedagogische wetenschappen, artificial intelligen-
ce en biomedical sciences hebben beduidend meer 
eerstejaars dan vorig jaar en ook de master artificial 
intelligence doet het goed. Maar het zijn niet alleen 
de nieuwe eerstejaars of masterstudenten die het 
totaal aantal studenten doen stijgen.

Rector Vinod Subramaniam reageert op de studen-
tengroei op vrijdag 30 oktober op onze website. 
Vorig jaar verheugde hij zich over de groei, dit 
jaar is hij blij en bezorgd. “Het wordt druk op de 
campus”, zegt hij. “Dat zien we nu niet, maar het is 
wel degelijk een uitdaging.” De cijfers van 1 oktober 
zijn voorlopig, maar ze zijn wel een belangrijke 
indicatie van het aantal studenten, en daarmee van 
de bijdrage die de VU krijgt van het Rijk. In februari 
worden de definitieve studentenaantallen bekend-
gemaakt. (MK)

Ga op vrijdag 30 oktober naar advalvas.vu.nl

VU dijt uit
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B achelorstudent Manal 
Moussane (21) is verkozen 
tot jongerenvertegenwoor-
diger van de Verenigde 

Naties. De komende twee jaar zal 
ze de wensen van jongeren op 
de gebieden van mensenrech-
ten en veiligheid verwoorden. 
Tijdens de nacht van de VN op 
23 oktober in Pakhuis de Zwijger 
werd gestreden om drie plekken 
als jongerenvertegenwoordiger: 

voor mensenrechten en veilig-
heid, biodiversiteit en voedsel en 
voor duurzame ontwikkeling. Per 
onderwerp streden twee finalisten 
tegen elkaar. Een jury beoor-
deelde hun eindspeech, de andere 
helft van de stemmen werd door 
het publiek en thuisstemmers 
uitgebracht. 
Moussane zou graag zien dat 
er meer naar jongeren wordt 
geluisterd, iets wat volgens haar 

nog te weinig gebeurt. “Terwijl 
hun stem zo belangrijk is. Ze zijn 
creatief, omdat ze nog niet klaar 
zijn met ontwikkelen en door het 
systeem nog niet in een hokje zijn 
geplaatst. Ze denken in oplos-
singen in plaats van problemen”, 
zegt ze in het interview op onze 
site. (ES)

Lees meer over haar op advalvas.vu.nl/
manal-moussane

VU-student wordt 
jongerenvertegenwoordiger VN

 > ‘Elke weten-
schapper vaste 
beurs’
De strijd om onderzoeksgeld 
is uit de hand gelopen, 
stelt een commissie van 
wetenschapsgenootschap KNAW. 
Een rolling grant-fonds moet de 
druk van de ketel halen: dat is 
geld waar wetenschappers zonder 
competitie gebruik van kunnen 
maken.

> Open science op 
z’n best
Toen de pandemie uitbrak, 
gebeurde er iets bijzonders, vertelt 
hoogleraar Frank Miedema. 
Vrijwel alle uitgevers sprongen 
over hun eigen schaduw heen. Ze 
maakten alle wetenschappelijke 
publicaties en data rond het 
coronavirus gratis toegankelijk 
voor iedereen, zodat de kennis 
zich snel verspreidt.

> Verbaasde 
minister 
Minister van Engelshoven 
kijkt met verbazing naar de 
discussies over de terugkeer 
van de basisbeurs: “Je hoort 
langzamerhand bizarre 
voorstellen langskomen.”

> Toezichthouder 
beschuldigd
Jan Louis Burggraaf, lid van de 
raad van toezicht van de VU, is 
volgens de onderzoeksjournalisten 
van Follow the Money niet eerlijk 
geweest over een grote donatie aan 
het Forum voor Democratie.Z

orgeloos een paar 
maanden studeren in 
een zonnig ver land? 
Dat zit er in coronatijd 
voor veel studenten 
niet in. In het voorjaar 

werden al veel uitwisselingspro-
gramma’s voortijdig afgebroken 
of online voortgezet. Nu het 
virus weer aan een wereldwijde 
opmars bezig is, gaat ook het 

tweede semester op de schop. 
Aan de VU is aan ongeveer vijftig 
uitgaande uitwisselingsstuden-
ten geadviseerd een alternatief 
studieplan samen te stellen, laat 
het International Office weten. 
Een van de alternatieven is een 
summerschool. “Zowel de VU als 
veel van onze partneruniversi-
teiten organiseren een virtuele 
summerschool als mogelijkheid 

voor online ontmoetingen met 
internationale studenten. Het 
gaat vaak om vakken van twee 
tot vier weken met een vaak zeer 
internationaal karakter”, aldus 
Wendy Maat, hoofd International 
Mobility bij International Office. 
Andere opties zijn uitstel, keuze-
vakken, een (online) stage. Of 
afstuderen, als dat al mogelijk is. 
(HOP/PB)

Uitwisselingen gecanceld

Aandeel in je 
eigen theater
Als de overheid na de 
coronabezuinigingen een deel van 
de publieke sector niet meer kan 
betalen, kan de burger meehelpen 
aan de zoektocht naar andere 
inkomstenbronnen, vindt Theo Schuyt. 
Lees het hele artikel op advalvas.
vu.nl>opinie

Paper in één 
nacht
Je hebt nog maar één nacht om een 
paper te schrijven. Ad Valvas legt uit 
hoe je dat zonder knip- en plakwerk 
voor elkaar krijgt op advalvas.
vu.nl>tips&trucs

Exodus

B
uiten de muren van de universiteit werken 
gepromoveerden vooral in het openbaar 
bestuur, ziet het CBS. Maar ze werken ook vaak 
aan hogescholen, algemene ziekenhuizen 
of andere behandelcentra. Gepromoveerde 
vrouwen werken vaker aan de universiteit dan 

mannen – ongeacht de leeftijd. (HOP)  

Het hele nieuwsbericht lees je op advalvas.vu.nl>nieuws>16 oktober

gepromoveerden verlaten de 
universiteit. Dat meldt het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS).

@advalvas_vu@advalvas

> Campagne 
coronabewustzijn 
In deze tweede golf lopen veel 
studenten het coronavirus op. 
Met een speciale campagne 
hoopt de Landelijke Kamer van 
Verenigingen het tij te keren. 
Minister Van Engelshoven gaf 
21 oktober het startschot.

> Radboud niet 
meer katholiek
De Radboud Universiteit 
Nijmegen en het bijbehorende 
academische ziekenhuis 
mogen zich niet langer 
katholiek noemen. Dat hebben 
de Nederlandse bisschoppen 
besloten.

> Iedereen z’n 
eigen beurs?
Steeds meer partijen 
lanceren plannen voor 
een nieuwe studiebeurs. 
Maar het is afwachten wat 
daarvan terechtkomt: de 
overeenkomsten zijn klein 
en er lijkt vooral nog veel níét 
bekend.

> Geen steun bij 
vertraging
Studievertraging door corona? 
Pas bij ‘echte knelpunten’ gaat 
minister Van Engelshoven 
opnieuw kijken of er extra 
steun nodig is. Ook overbelaste 
wetenschappers moeten nog 
even doorbijten. 2 op 3
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PROMOVENDUS IN ACTIE

J
e bent zelf al een paar 
jaar aan het promoveren. 
Herken je de problemen? 
“Het promotietraject is heel 
intensief, dat heb ik zelf ook 
gemerkt. De druk om veel 
te publiceren is groot en 

daarnaast zijn er allerlei verwachtingen: 
je moet een goede onderzoeker zijn, je 
moet college geven en ook nog iets doen 
met maatschappelijke impact. Zelf ben 
ik begonnen met een contract dat voor 
80 procent uit onderwijs bestond, in 
de overige tijd kon ik mijn proefschrift 
schrijven. Dat werkte niet. Dankzij subsi-
die kreeg ik meer lucht, maar nog steeds 
moet ik veel ballen tegelijk hooghouden. 
Dat is stressvol. Mijn situatie is gelukkig 
uitzonderlijk, maar feit is dat veel promo-
vendi een contract krijgen aangeboden 
waarin te weinig tijd is ingeruimd voor 
hun onderzoek.”

De werkdruk staat dus op de agenda. 
Wat zijn je andere speerpunten voor 
het komende jaar als voorzitter? “We 
gaan om te beginnen aan de slag met de 
enorme hoeveelheid data die onze PHD 
Survey [zie kader: de PNN-enquête, red.] 
heeft opgeleverd. Dat gaat om thema’s als 
dubieuze contracten, supervisie, sociale 
veiligheid en internationale promovendi. 
Ook hieruit blijkt weer hoe competitief 
de promotiewereld is. Helaas nemen 
begeleiders de klachten lang niet altijd 
serieus. Ze maken zelfs geregeld misbruik 
van hun positie. Wisselen van begeleider 
blijkt lastig; men is bang voor reputatie-
schade of wordt gedwarsboomd door de 
universiteit. Waar we tot nu toe moesten 
lobbyen met anekdotisch materiaal, 
hebben we nu harde cijfers om te presen-
teren aan de politiek, de VSNU en onze 
andere partners.”

Daarbovenop is dit het jaar van de 
coronacrisis. Wat betekent dit voor 
promovendi? “Veel promovendi lopen 
nu vertraging op en er is onduidelijk-

Dubieuze contracten, 
ongezonde 
hiërarchische 
verhoudingen en 
een verhoogd risico 
op psychische 
problemen: 
promoveren is soms 
afzien. Rosanne 
Anholt, voorzitter 
van Promovendi 
Netwerk Nederland 
(PNN), strijdt voor 
verbetering.

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

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

‘We moeten het 
promotiesysteem van 

binnenuit veranderen’
heid over hoe universiteiten daarmee 
omgaan, vooral op het gebied van aflo-
pende contracten. Daarnaast is er een 
ander actueel item: het experiment in 
Groningen waarbij promovendi een 
studentenstatus krijgen in plaats van 
een werknemersstatus. Dat betekent veel 
minder zekerheden en problemen met 
het aanvragen van WW of een hypotheek. 
En dat terwijl Nederland juist een van 
de weinige landen is waar promovendi 
normaal gesproken wél werknemer zijn, 
we lopen daarin voorop. Als we dit expe-
riment kunnen stoppen, is mijn jaar als 
voorzitter geslaagd.”

Kon je met alle werkdruk deze voor-
zittersrol er eigenlijk nog wel bij 
hebben? “Aftredend voorzitter Lucille 
Mattijssen vroeg mij zelf of ik haar rol 
wilde overnemen. Mijn reactie was: als 
niemand anders het wil doen, kan ik 
het best proberen. Ik hoor van collega-
promovendi dat ze zich ook graag zouden 
inzetten voor het PNN, maar het er te 
druk voor hebben. Dat snap ik goed. Toch 
vind ik het de moeite waard, want de 
PNN vraagt als de stem van promovendi 
aandacht voor belangrijke thema’s. We 
kunnen het systeem alleen van binnenuit 
veranderen en als ik daaraan een steentje 
kan bijdragen – hoe klein ook – zou het 
mooi zijn.”

En hoe gaat het ondertussen met jouw 
promotieonderzoek? “Goed, ik zit in 
de afrondende fase. Ik heb onderzoek 
gedaan naar het begrip veerkracht in de 
context van internationale veiligheid. 
Hiervoor heb ik veldwerk gedaan in de 
landen rondom Syrië die veel vluchtelin-
gen opnemen. Hoe kan een land met zo’n 
crisis omgaan op politiek, economisch 
en sociaal gebied? Op dit moment ben ik 
bezig met het schrijven van de conclusie 
en aanbevelingen. En ik ben een van de 
gelukkigen, want ik heb sinds 1 septem-
ber een aanstelling als universitair 
docent.” 

Rosanne 
Anholt
34

September 2020 – nu 
Universitair docent 
bestuurskunde

Maart 2020 – nu 
Bestuurslid en vervolgens 
voorzitter Promovendi Netwerk 
Nederland

2017 – 2020 
Docent bestuurskunde, minor 
peace & conflict studies

2017 – nu 
Promovendus politicologie

2017 – nu 
Bestuurslid Stichting 
Vredeswetenschappen

2016 
Onderzoeker politicologie

PNN-enquête 
PNN peilde tussen maart en 
mei 2020 de mening van 
1.600 (+1) promovendi aan 
Nederlandse universiteiten 
en umc’s. Hieruit bleek onder 
meer: 

• 63% werkt wekelijks meer dan 
contractueel afgesproken;

• 47% kampt met meerdere 
psychische klachten: van stress 
en slaapgebrek tot depressie;

• 43% zegt dat hun begeleider 
twijfelachtig gedrag vertoont, 
met name het bagatelliseren 
van de hoeveelheid werk;

• 25% heeft overwogen 
te stoppen met het 
promotietraject;

• 16,7% heeft een contract 
voor minder dan de in de cao 
vastgestelde 4 jaar. 

Meer info op hetpnn.nl
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WISSELCOLUMNOPINIE

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

DOOR MARTIJN KATAN EN LOUISE 
VET ILLUSTRATIE BAS VAN DER 
SCHOT

H
out verbranden voor energie? 
Faliekant verkeerd. Maar de 
Tweede Kamer worstelt nog 
steeds met besluitvorming 
hierover. Met het excuus dat 
er wetenschappelijk geen 
consensus zou bestaan. Dat 

is onzin. 35 wetenschappers weten beter. Ze 
geven hier tien redenen om geen biomassa 
te verbranden.
1. Er is nu al te veel CO2 in de atmosfeer. 
Als we de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 
willen halen, moeten we dit binnen de 
komende 10 jaar verlagen, niet verhogen. De 
beste manier om dit te doen is om bomen te 
laten doorgroeien, want bomen zijn goed in 
CO2-opslag.
2. Bij de verbranding van biomassa wordt per 
eenheid geproduceerde energie 16 procent 
meer CO2 dan bij steenkool en 94 procent 
meer dan bij gas uitgestoten. Over tientallen 
jaren zou die CO2 weer in bomen kunnen zijn 
opgenomen, maar dan is het te laat.
3. Hout als energiebron vereist heel veel 
land, omdat planten maar een paar procent 
van de zonne-energie opvangen en vastleg-
gen. Biomassa levert per vierkante meter 
vijftig tot honderd keer minder energie dan 
zonnepanelen.
4. De motivatie om hout te verbranden voor 
energie is dat voor elke gekapte boom een 
nieuwe boom geplant kan worden. Het zou 
dus CO2-vrije energie zijn, omdat deze nieu-
we aanplant de vrijgekomen CO2 weer uit de 
lucht haalt. Maar dit negeert het tijdsverlies: 
het duurt tientallen jaren voordat de nieuwe 

10 keer nee tegen 
verbranden van 
biomassa
Hout als energiebron 
is schadelijk voor het 
klimaat, betogen 35 
wetenschappers.

aanplant de uitgestoten CO2 weer heeft 
opgenomen, en nog langer voordat ook 
de extra CO2 die een niet-gekapte boom 
zou hebben opgenomen, is gecompen-
seerd. De korte koolstofcyclus is een illu-
sie. Het is wetenschappelijk vastgesteld 
dat het gebruik van houtige biomassa in 
plaats van fossiele brandstof voor energie 
de CO2 in de atmosfeer voor dertig tot 
meer dan honderd jaar verhoogt.
5. Binnen de EU hoeft de CO2 die wordt 
uitgestoten bij het verbranden van geïm-
porteerde biomassa – het merendeel – 
nergens te worden meegeteld. Dit leidt 
tot een volledig verkeerd beeld .
6. Veelgenoemd argument door de pro-
biomassalobby: ‘Als je snoei-afval niet 
verstookt, verrot het en komt de CO2 toch 
vrij’. Dit negeert de tijdsfactor. 
7. Verbranding stoot alle CO2 metéén uit, 
hout dat vergaat stoot in tien jaar maar 
een kwart tot een derde van zijn CO2 uit. 
Bovendien wordt een groot deel van de 
CO2 nooit uitgestoten, maar vastgelegd in 
de bodem. Dat ‘afval’ is een belangrijke 
bron van voedingsstoffen en daarmee 
onmisbaar voor de groei van het bos 
en dus de vastlegging van CO2. Bossen 
produceren geen afval: dode biomassa 
wordt omgezet en opnieuw gebruikt. 
Bossen zijn het schoolvoorbeeld van een 
kringloopeconomie.
8. De claim dat het bij houtige biomassa 
om restafval gaat, is onjuist. Slechts 12 
procent van het hout voor geïmporteerde 
houtpellets is restafval uit het bos. 
9. Biomassa gebruikt enorme subsidies 
voor een laagwaardig product als energie 
terwijl die subsidie juist voor hoogwaar-
dige producten gebruikt zou moeten 
worden. Ook zaagsel en ander restafval 
dat vrijkomt in de houtindustrie kan 
hoogwaardiger gebruikt worden, bijvoor-
beeld voor spaanplaat en linoleum. 
Subsidiëring voor energiedoeleinden 
verstoort deze markt en leidt tot meer 
houtkap.
10. De wereldwijde grootschalige vraag 
naar biomassa heeft grote negatieve 
gevolgen voor landgebruik en biodiver-
siteit. 

Martijn Katan is emeritus hoogleraar voedingsleer 
aan de VU en Louise Vet is directeur Nederlands 
Instituut voor Ecologie (KNAW) en emeritus 
hoogleraar evolutionaire ecologie bij Wageningen 
University & Research.

Voor de namen van de 35 wetenschappers zie:  
mkatan.nl/krantenartikelen/
tienredenenomgeenbiomassateverbranden

Marc Schuilenburg universitair docent aan de afdeling 
Strafrecht en Criminologie

H
et is met een toverlantaarn 
zoeken naar lichtpunt-
jes in de coronacrisis. 
Opnieuw zitten we in 
een harde lockdown die 
waarschijnlijk nog lang 
zal duren. Vooral de jonge 

generatie belandt door alle maatregelen 
in grote problemen. Zo hebben 3 op de 10 
jongeren tussen 16 en 24 jaar depressieve 
gevoelens. Voor de gehele bevolking is 
dat 1 op de 6. Vrolijk worden jongeren ook 
niet van hun groeiende 
studieschuld. De kans is 
bovendien klein dat ze 
na hun studie een huis 
kunnen kopen. Ook zullen 
ze opdraaien voor de vele 
miljarden die nu worden 
uitgegeven om de Neder-
landse economie een beet-
je draaiende te houden.
De afgelopen jaren spre-
ken universiteiten over 
studenten in termen van ‘klanten’. 
Vroeger was de student een leerling. 
Die begripsverandering komt door het 
neoliberale rendementsdenken in de 
directiekamers van het hoger onder-
wijs. Universiteiten ontvangen geld per 
student en per diploma. Meer studen-
ten betekent dus meer geld. Maar het 
klantdenken schept ook verplichtingen 
naar de studenten toe. Zo is contact met 
docenten en studenten essentieel voor 
goed onderwijs.
Het is fijn dat de Vrije Universiteit open 

is, maar daarmee is alles gezegd. Studen-
ten van andere universiteiten krijgen 
fysiek college in de zalen van het concert-
gebouw en de stadsschouwburg. Het 
University College Roosevelt in Middel-
burg organiseert colleges in de open-
lucht. Zelfs voetbalstadions en sportzalen 
worden afgehuurd om studenten college 
te geven. “Met de anderhalvemeter-
maatregel kunnen er nog altijd 360 in”, 
aldus een woordvoerder van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen over een afge-

huurde sporthal.
Mij lijkt dat ook de Vrije 
Universiteit een morele 
plicht heeft om meer 
locaties in te zetten om 
fysiek college te geven. 
In ieder geval duidelijker 
communiceren waarom 
het nog niet is gelukt de 
Melkweg, Paradiso, AFAS 
of zalen in de Ziggo hier-
voor af te huren. Nu horen 

studenten dat door “bouwtechnische 
kenmerken” van de onderwijsruimtes en 
de “beperkte liftcapaciteit” er nauwelijks 
onderwijs op de campus kan worden 
gegeven.  
Stel dat de coronacrisis nog twee jaar 
duurt, is er een visie voor de lange 
termijn? Laat je klanten niet in de kou 
staan. De mentale en economische 
impact van de coronacrisis is al het 
grootst voor deze generatie jongeren.

Laat studenten  
niet in de steek

Ook de VU heeft de 
morele plicht om 
meer locaties in te 
zetten voor fysieke 
colleges

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Fo
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Filosofie/theologie WETENSCHAP

Je zou denken dat wetenschappers het wel eens zijn over 
wat fundamentalisme precies is, maar dat valt dus tegen, 
zegt filosoof en theoloog Rik Peels. Met een beurs van 
anderhalf miljoen gaat hij er zijn licht op laten schijnen.

DOOR PETER 
BREEDVELD 
FOTO YVONNE 
COMPIER

B
ij fundamentalisten denkt iedereen aan 
moslimmannen die vrouwen geen hand 
willen geven, of christenen die homo’s 
afwijzen. Maar luisterend naar filosoof en 
theoloog Rik Peels, die vorig jaar 1,5 miljoen 
euro kreeg van de European Research 
Council voor een onderzoek naar funda-

mentalisme, moest ik onwillekeurig denken aan de 
gewone Nederlanders in het begin van de coronacrisis. 
“Alle fundamentalisten, of ze nou religieus zijn of 
extreemrechts of radicaal-links, baseren zich op een 
tekst of een autoriteit die ze als hun fundamentals 
beschouwen en waar ze blind op varen”, zegt Peels. “Ze 
hebben vaak een sceptische houding ten aanzien van 
de wetenschap en ze zijn nogal eens intolerant jegens 
groepen met andere overtuigingen.” In zijn onderzoeks-
voorstel schrijft hij dat ‘de fundamentalistische overtui-
gingen van individuen vaak gebaseerd zijn op de autori-
teit van en vertrouwen in de groep. Verschil van mening 
over het waarheidsgehalte van die fundamentalistische 
overtuigingen, onvermijdelijk in een westerse samenle-
ving, kan de rationaliteit ervan ondermijnen.’

Op onderdelen wat dogmatisch
Is dat niet precies wat er in maart gebeurde nadat 
premier Mark Rutte zijn eerste persconferentie had 
gegeven, samen met de directeur van het RIVM Jaap 
van Dissel? “Als één man achter Rutte!” Media, publiek 
en ook de hele politiek, inclusief de oppositie, voeren 
blind op het kabinet en het RIVM. Het was geen tijd voor 
bedenkingen. Wie toch kritiek uitte, kreeg te horen dat 
hij zich zeker ook viroloog waande. Ik leg de vraag aan 
Peels voor.

“Fundamentalisme zou ik het zeker niet noemen, want 
daarvoor mist het gewoon belangrijke kenmerken, zoals 
het toekennen van verschillende rechten aan mannen 
en vrouwen, zich afzetten tegen de moderniteit en 
wetenschap”, reageert Peels. “Maar dit betekent natuur-
lijk niet dat de redeneringen soms niet problematisch 
waren of dat er geen dogmatisme was. Bijvoorbeeld het 
idee dat er geen sluitend bewijs was dat mondkapjes 
werken, dús dat men er daarom maar vanuit ging dat ze 
niet werkten. Op onderdelen dus wat dogmatisch en niet 
gespeend van enkele drogredenen, maar daarmee is het 
nog geen fundamentalisme.”

Niet psychopathologisch
Wat is dan wel fundamentalisme? “Het wordt in de 
literatuur als een soort familie gezien met stereotiepe 
eigenschappen die je niet per se allemaal hoeft te 
hebben. Bijvoorbeeld dat je minder rechten toekent 
aan vrouwen. Dat je homoseksuelen of mensen van een 
ander ras anders dient te bejegenen. Dat wetenschap 
met wantrouwen tegemoet moet worden getreden. Dat 
het modernisme een gevaarlijke en bedreigende ontwik-
keling is. Dat de wereld ooit goed was, maar dat er toen 
een val kwam en dat we de oorspronkelijke, paradijse-
lijke staat moeten herstellen.”
Wat brengt mensen tot fundamentalisme? Dit is door 
veel deskundigen op allerlei gebied grondig onderzocht.  
Maar volgens Peels heeft dat tot weinig bevredigende 
resultaten geleid. “Sommige psychiaters en psycholo-
gen zoeken het in psychopathologische hoek, maar dat 
een meerderheid van fundamentalisten zou lijden aan 
psychiatrische aandoeningen is niet langer houdbaar”, 
zegt Peels. “En sociaaleconomische factoren verklaren 

Fundamentalisten 
zijn niet zo heel 
anders dan wij
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De 140-jarige VU kent op 6 
november eredoctoraten 
toe aan Tweede 
Kamervoorzit-
ter Khadija 
Arib en de 
hoogleraren 
Anne-Marie 
Slaughter en Ernst Fehr. 
Arib is voorgedragen 
vanwege haar grote 
bijdrage aan de positie van 
migrantengroepen en inzet 
voor de democratie.

Hoogleraar mediapsycho-
logie Elly Konijn 
ontving samen 
met hoogleraar 
Johan Hoorn 
de Huibregtsen-
prijs voor hun 
onderzoeksproject Alice, 
een robotmeisje dat de 
eenzaamheid verdrijft. In 
een vergrijzende samenle-
ving is sociale eenzaamheid 
een groot probleem.

Freek van Ede won samen 
met onderzoekers 
van University 
of Oxford de 
Escop Early 
Career Publi-
cation Award. 
Zij toonden aan dat het 
systeem dat onze oogbe-
wegingen aanstuurt ook 
betrokken is bij het richten 
van onze interne aandacht.  

Sociaalpsycholoog Jellie 
Sierksma is genomineerd 
voor de Klokhuis 
Wetenschaps-
prijs. Zij doet 
onderzoek naar 
discriminatie 
onder kinderen en 
vraagt zich af of die über-
haupt letten op de huids-
kleur van leeftijdsgenoten. 
Zij wil weten of en wanneer 
kinderen discrimineren. Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “De 
vragenlijst moest langs de ethische commissie, dat kostte 
meer tijd dan ik had voorzien. Ik was in februari begonnen, 
maar kon pas in mei de eerste vragenlijsten online zetten. 
Daarna ging het trouwens wel vlot.”
 
Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? “Als 
ik meer tijd had gehad, had ik meer variabelen willen onder-
zoeken. Psychisch partnergeweld is zelden los onderzocht, 
meestal wordt het onderzocht als onderdeel van mishande-
ling in het algemeen.” 

Wat is je grootste ontdekking? “Dat mannen vaker slacht-
offer zijn van psychisch partnergeweld dan vrouwen. Het 
verschil is niet zo groot, maar wel significant. Dat is interes-
sant om verder uit te diepen. Ook interessant is dat stres-
sfactoren een grote rol spelen bij het ontstaan van psychisch 
partnergeweld: mensen met geldzorgen hebben vijf keer 
meer kans om te maken te krijgen met psychisch partnerge-
weld. Mensen met thuiswonende kinderen drie tot vier keer.”

Ga je verder nog iets hiermee doen? “Ik heb net een baan 
gekregen in een interventieteam van Jeugd en Gezin. Daar 
krijg ik vast nog met dit onderwerp te maken.” 

Hoeveel tijd heeft het je gekost? “Door corona verviel mijn 
baan in de horeca. Daardoor had ik in de zomer ineens meer 
tijd en kon ik mijn scriptie uiteindelijk een maand eerder 
inleveren dan gepland.” (WV)

‘Mannen ondervinden 
meer psychisch geweld 
van hun partners’

Psychisch partnergeweld: de onzichtbare kant 
van geweld

Mijn scriptie

Vips

Promotie

Judith Holkema | 29 | master criminologie | 
cijfer 8 | 18 ects

“Geestelijk verzor-
gers werken 
in zieken-
huizen, 
verzor-
gingshui-
zen, bij het 
leger en in 
de gevange-
nis. Ze hebben 
tijd voor gesprek-
ken met mensen. Die gesprekken 
gaan vaak over levensvragen, over 
de ingrijpende dingen die mensen 
meemaken en hoe ze daarmee om 
kunnen gaan, over emoties, over 
relaties. Religie komt daarbij lang 
niet altijd aan bod. Mensen vinden 
het het belangrijkst dat ze worden 
gehoord, dat er iemand met hen 
meeleeft en ze begrijpt, blijkt uit 
mijn vragenlijst.

In de zorg is de koppeling tussen de 
religie of levensovertuiging van 
de cliënt en die van de geestelijk 
verzorger grotendeels losgelaten; 
in gevangenissen en bij het leger 
bestaat die vaak nog wel. Maar 
in al die sectoren zijn geestelijk 
verzorgers bereid zorg te verlenen 
aan cliënten met een andere 
achtergrond.

“Opmerkelijk is dat mensen 
soms denken dat een geestelijk 
verzorger dezelfde religieuze 
achtergrond heeft als zij, terwijl dit 
helemaal niet het geval is.” (WV)

Anke Liefbroer promoveerde op 9 september. Ze 
blijft als onderzoeker verbonden aan de VU en werkt 
deels voor de Tilburg University.

‘Hetzelfde geloof 
is niet belangrijk 
bij geestelijk 
verzorgers’
Bij het werk van geestelijk 
verzorgers maakt het weinig 
uit wat voor geloof ze hebben. 
Goed luisteren en empathie 
zijn belangrijker, concludeert 
promovendus Anke Liefbroer.

ook niet alles. Armoede zou volgens veel deskundigen 
tot radicalisering leiden, maar de meeste arme mensen 
radicaliseren niet. Bovendien zijn heel wat daders van 
terroristische aanslagen juist hoogopgeleid en bemid-
deld.”

Relatief rationeel
Wat Peels opvalt, is dat fundamentalisten veel op 
normale mensen lijken. “De ondertekenaars van de 
Nashville-verklaring lezen dezelfde Bijbel als ik, waarom 
komen ze dan toch tot een heel andere conclusie?” 
Hetzelfde geldt voor extreemlinks en extreemrechts. 
Vertegenwoordigers van die groepen maken dezelfde 
analyses, gebaseerd op dezelfde boeken als mensen die 
netjes GroenLinks of VVD stemmen, toch komen ze tot 
een radicaal andere slotsom. 
In tegenstelling tot andere radicaliseringsonderzoe-
kers die empirisch of historisch te werk gaan, wil Peels 
fundamentalisme conceptueel en normatief te lijf. Hij 
neemt het empirische onderzoek natuurlijk wel mee, 
maar ontwerpt liever een nieuwe manier van denken 
hierover. Hij werkt vanuit enkele vooronderstellin-
gen. “Mijn hypothese is dat het in fundamentalisme 
uiteindelijk niet gaat om wát je precies gelooft, maar de 
manier waarop je dat doet”, aldus Peels. “Ik denk dat 
fundamentalisten relatief rationele mensen zijn, maar 
wel met een aantal kwalijke ideeën.”

Paradijselijke toestand herstellen
Maar niet iedereen met extreme ideeën is een funda-
mentalist. “Martin Luther King had voor zijn tijd extre-
me opvattingen. Vanuit een minderheidspositie had zijn 
visie geweldige maatschappelijke gevolgen. Toch zou 
niemand zeggen dat hij een fundamentalist was”, aldus 
Peels. Fundamentalisten zijn ook niet allemaal terrorist, 
integendeel. “Als je zegt dat iemand met een homosek-
suele relatie geen ware christen kan zijn, zoals de onder-
tekenaars van de Nashville-verklaring hebben gedaan, 
ben je ook fundamentalist, want dan richt je schade aan 
bij andere mensen. Het gebeurt vaker dat homo’s in de 
kast moeten blijven als gevolg van fundamentalisme 
dan dat er terreurdaden gepleegd worden. Terroristen 
die gedreven worden door rotsvaste overtuigingen 
zijn slechts een deelgroep binnen de grotere groep van 
fundamentalisten.”
Volgens Peels hebben veel fundamentalisten, of ze nou 
religieus zijn of niet, met elkaar gemeen dat ze geloven 
dat er ooit een paradijselijke toestand is geweest, dat 
er toen een val kwam waardoor de wereld gebroken is. 
“Fundamentalisten zien het als hun taak die paradijse-
lijke toestand te herstellen, dat zie je bij sommige ortho-
doxe gereformeerden en salafisten, maar bijvoorbeeld 
ook bij de actievoerders van Extinction Rebellion en bij 
een bepaalde aanhang van Forum voor Democratie die 
gelooft dat er ooit een blank-boreaal Europa was waar hij 
weer naar terug wil.” 
Precies hetzelfde soort narratief ziet Peels bij al die 
verschillende groepen. Maar heldere criteria om vast te 
stellen wie fundamentalist zijn en wie niet, die zijn er 
niet. Waarom is een man die zich op de Koran beroept 
om vrouwen achter te stellen een fundamentalist en een 
vrouw die dezelfde Koran gebruikt om te betogen dat 

man en vrouw gelijke rechten hebben, géén fundamen-
talist? “Het gaat niet zozeer om wat je gelooft, maar hóé 
je dat doet”, herhaalt Peels, “belangrijker dan de inhoud 
van je overtuigingen is ook hoe die overtuigingen tot 
stand komen.” Daarom kijkt zijn onderzoeksgroep 
ook naar de zogeheten intellectual vices: intellectuele 
ondeugden, zoals dogmatisme, narrow-mindedness en 
intellectuele hoogmoed. “Dan zie je dat er een zekere 
overlap is met de neiging om in samenzweringstheo-
rieën te geloven, wat je vaak bij fundamentalisten ziet: 
zij tegen de rest van de wereld.” 
Maar dat er nog lang geen heldere criteria zijn om funda-
mentalisten te duiden, beaamt Peels. “De definitie moet 
preciezer. Je zou denken dat dat al lang gedaan was, 
maar dat valt dus behoorlijk tegen.”

Complexe groepsdynamiek
Peels wil fundamentalisten onderzoeken aan de hand 
van casestudies, en kijkt daarbij ook naar groepsdy-
namiek. “Gedeeltelijk worden fundamentalistische 
overtuigingen geïnspireerd door persoonlijke oorzaken, 
maar de groepsdynamiek is tegelijk belangrijk. Kijk naar 
fundamentalistische jongeren die zich afkeren van hun 
moskee en zelf op internet op zoek gaan naar interpre-
taties van Koranteksten, en zo deel uit gaan maken van 
een virtuele gemeenschap. De klassieke westerse filo-
sofie, die met Descartes’ uitspraak ik denk dus ik besta 
sterk op het individu gericht is, mist hier belangrijke 
dingen. Want hier ontwikkelen overtuigingen zich juist 
op groepsniveau. Gelukkig is in de sociale epistemologie 
de laatste twee decennia juist heel veel aandacht voor 
zulke complexe groepsdynamieken.”

Eigen ervaringen meebrengen
Peels’ interdisciplinaire onderzoeksproject is verdeeld 
over de faculteit Religie en Theologie en de faculteit 
Geesteswetenschappen. Niet alleen filosofen, theologen, 
religiewetenschappers en historici, maar bijvoorbeeld 
ook juristen, sociale wetenschappers, economen en 
psychologen worden erbij betrokken. Hij heeft inmid-
dels een team van zes onderzoekers, maar er hebben 
zich evenveel buitenpromovendi gemeld die in hun 
eigen tijd en op eigen kosten promotieonderzoek 
doen en daarnaast zullen veel studenten als stagiair, 
en werkend aan hun masterscriptie, in het project 
meedraaien. “Ik heb anderhalf miljoen gekregen, maar 
inmiddels hebben we daarmee voor wel drie miljoen 
aan deelprojecten kunnen uitzetten”, aldus Peels. “Zo’n 
onderzoeksproject trekt allerlei satellieten aan die erom 
gaan draaien en zo wordt het steeds groter.”
In de groep zitten christenen, moslims, atheïsten, 
hindoes en agnosten, jongeren en ouderen. “Ik sluit niet 
uit dat enkele teamleden in bepaalde opzichten zelf naar 
fundamentalisme neigen”, zegt Peels. Dat ziet hij niet als 
een risico dat het project ondermijnt. “Het kan juist een 
kracht zijn dat mensen hun eigen ervaringen meebren-
gen in het onderzoek. Het risico zit ’m juist in onderzoek 
dat louter vanuit het perspectief van de derde persoon 
wordt gedaan. Zoals ik al zei: fundamentalisten zijn niet 
zo heel anders dan wij. Als een deel van de onderzoekers 
zich in hen kan verplaatsen, maakt dat het alleen maar 
spannender.”

‘Fundamentalis-
ten zijn relatief 
rationele mensen, 
maar wel met 
enkele kwalijke 
ideeën’

‘Het gaat niet 
zozeer om wat je 
gelooft, maar om 
hóé je dat doet’
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“Bettie is voor de beeldvorming van haar moeder afhan-
kelijk van de volwassenen om haar heen, maar die 
vertellen allemaal totaal iets anders”, vertelt Drachman. 
“Ik wil daarmee het onveilige gevoel overbrengen van 
een kind dat omringd is door onbetrouwbare volwas-
senen.”
Bettie woont in een bungalowpark in het Veluwse dorp 
Garderen met haar alcoholische vader en haar delin-
quente broer, een nogal kille bedoening. Beiden hebben 
haar lange tijd in de waan gelaten dat haar moeder dood 
is. Maar op een dag vindt ze een oude videoband waarop 
haar moeder in een spelshow op televisie te zien is. 
Bettie ontdekt dat haar moeder nog leeft en probeert uit 
te vinden wat er precies is gebeurd.
“Het is geen autobiografisch verhaal”, beweert Drach-
man. “Ik ben zelf als enig kind opgegroeid bij mijn vader 
en moeder in Amsterdam en ik ben van Indonesische 
afkomst. Voor dit verhaal heb ik een situatie gekozen die 
ver van mij afstaat. Bettie komt uit een oer-Hollands, wit 
gezin in de provincie en haar ouders zijn gescheiden. 
Maar het gevoel van eenzaamheid en isolatie dat zij 
ervaart, dat ken ik zelf ook wel. Ik denk dat iedereen dat 
als kind wel heeft gehad.” 

H
et jonge meisje Bettie 
probeert erachter te 
komen wie haar verdwe-
nen moeder Zwaantje 
precies was. Maar haar 
vader, broer, tante en 
een vroegere collega 

die ze ernaar vraagt, hebben elk hun 
eigen versie van Zwaantje, waaruit vier 
compleet verschillende vrouwen naar 
voren komen. Dat gebeurt allemaal 
in Zwanendrifters, het debuut van Ad 
Valvas-illustrator Dido Drachman.
Het doet sterk denken aan de beroemde 
Japanse film Rashomon van Kurosawa 
Akira, waarin drie getuigen elk een totaal 
ander verhaal vertellen over dezelfde 
moord, en dat is geen toeval, zegt Drach-
man. Ze houdt van Kurosawa’s films en 
heeft Rashomon bewust als inspiratie-
bron gebruikt. 

‘Iedereen 
herkent zich  
in het gevoel 
van isolatie’

In de beeldroman 
Zwanendrifters, het debuut 
van Ad Valvas-illustrator 
Dido Drachman, gaat het 
meisje Bettie op zoek naar 
haar moeder die ze nooit 
heeft gekend. Waarom 
vertelt Drachman dit 
verhaal in aquarellen?

DOOR PETER BREEDVELD 
BEELD DIDO DRACHMAN

Toch suggereert een kaartje achter in Drachmans boek 
dat het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen. 
Het adres waar Bettie met haar vader en broer woont, is 
echt, al leert Google dat zich daar een boerderijachtige, 
luxe villa bevindt, en geen bungalow. Ook bestaat het 
genoemde bungalowpark in Zwanendrifters echt. Boven-
dien hebben Drachmans tekeningen, of aquarellen zijn 
het eigenlijk, een authentieke Veluwse sfeer. 
“We gingen vroeger altijd op vakantie naar de Veluwe”, 
verklaart Drachman, “dus ik ken het daar goed. Het 
adres heb ik gebaseerd op het adres van een ex-vriend 
van een vriendin van mij die naar Apeldoorn is verhuisd. 
Maar de mensen die op dat adres wonen, hebben hele-
maal niets met het boek te maken.”
Het verhaal speelt zich af in 1995. De keuze voor de jaren 
negentig is heel bewust omdat er toen nog geen internet 
was, het was toen in elk geval nog niet zo ingeburgerd 
als nu. “Met internet zou de zoektocht naar Betties 
moeder een heel andere dynamiek hebben gehad”, vindt 
Drachman. 
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Haar docenten aan de Brusselse Sint Lukas Hogeschool, 
waar ze vorig jaar haar masterdiploma graphic storytell-
ing haalde, adviseerden Drachman het verhaal te laten 
plaatsvinden vóórdat in 1996 de ophef rond de Belgische 
seriekindermoordenaar Marc Dutroux losbrak. Dutroux 
ontvoerde jonge meisjes op straat en hield ze gevangen 
in de kelder van zijn huis. Drachman: “Het zou niet 
geloofwaardig zijn geweest dat Bettie als jong meisje 
steeds alleen op pad mocht in een tijd dat de Dutroux-
berichten overal de media overheersten.”

Tijdens haar zoektocht komt Bettie een 
voormalige collega van haar moeder 
tegen, die haar meeneemt naar huis 
en uitnodigt te blijven eten. Voor het 
eerst ervaart ze de geborgen warmte die 
ze thuis nooit heeft gekend. De vrouw 
vraagt haar ook op zondag mee naar de 
kerk te gaan, maar Betties broer verdenkt 
haar ervan zieltjes te willen winnen voor 
de kerk. Als de collega Bettie vraagt ook 
haar broer mee te nemen, ziet Bettie het 
gelijk van haar broer bevestigd. 
“Maar heeft haar broer wel gelijk? Dat 
is helemaal niet duidelijk”, constateert 
Drachman. “Misschien denkt die vrouw 
echt dat het goed is voor Bettie en haar 
broer om naar de kerk te gaan, dat ze 
daarmee structuur in hun leven krij-
gen. Ik vertel het verhaal vanuit Betties 
perspectief, juist om te laten zien dat 
alles niet zo duidelijk is als het misschien 
lijkt, dat het zicht op de werkelijkheid 
wordt vertroebeld door de persoonlijke 
invulling die iedereen eraan geeft.”

Haar verftekeningen zijn niet, als in veel stripboe-
ken, strak omkaderd naast elkaar gerangschikt, maar 
verschillen sterk in grootte en zweven als het ware over 
de pagina’s. “De Veluwe heeft veel open ruimte en dat 
wil ik in de tekeningen ook naar voren brengen”, zegt 
Drachman erover. “Niet alleen in de paginagrote teke-
ningen, maar ook door veel witruimte te laten tussen de 
tekeningen onderling.” 
Drachman ‘schrijft’ haar verhaal al meteen in verfschet-
sen, die ze pas daarna rangschikt. “Ik ben zo dyslectisch 
als maar kan”, zegt ze. “Ik denk meteen in beelden, nooit 
in woorden, dus als ik een verhaal wil vertellen, doe ik 
dat automatisch met tekeningen, al wilde ik als kind 
wel prozaschrijver worden.” Ook als illustrator, haar 
voornaamste dagbesteding, vertelt ze verhalen. “Voor 
de illustraties in Ad Valvas begin ik altijd schetsend te 
associëren, ik probeer niet al te letterlijk de column weer 
te geven, de tekening moet iets toevoegen.”

Hoewel Drachmans verhaal zich in de jaren negentig 
afspeelt, denkt zij dat de meeste jongeren zich in Betties 
verhaal zullen kunnen herkennen. “Het gevoel van 
isolatie is universeel, iedereen kent die ervaring wel. De 
manier waarop is steeds anders, maar het gevoel, dat is 
niet anders”, aldus Drachman. 
Neem de huidige coronacrisis waarin jongeren letterlijk 
worden geïsoleerd. Niet alleen omdat ze thuis moeten 
blijven en elkaar niet mogen ontmoeten, maar ook 
omdat ze worden aangewezen als zondebok. Drachman: 
“Ik denk weleens: als ik zie hoe mensen naar jongeren 
wijzen, weten zij dan niet meer hoe het was toen zij nog 
jong waren? Als je niet meer naar feestjes mag, hoe moet 
je dan mensen leren kennen? Als student zit je in een 
vreemde stad, helemaal op jezelf aangewezen, je kent 
niemand; dat is echt niet leuk. Het is zo belangrijk om 
connecties te hebben, mensen op wie je kunt terugval-
len. Er zou bij ouderen echt wel wat meer empathie voor 
jongeren mogen zijn.”

Drachman is opgegroeid met strips. Haar vader las haar 
als klein kind Asterix voor en toen ze opgroeide las ze 
uit zijn collectie volwassenenstrips als De fantastische 
avonturen van Isabelle Avondrood van Jacques Tardi. 
“Daarna heb ik veel manga en Amerikaanse comics 
gelezen.” Na haar bacheloropleiding illustratie aan de 
Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten ging ze naar 
Brussel om graphic storytelling te doen, met docenten 
als Judith Vanistendael en Inge Heremans alias Ilah, 
wier strip Cordelia jarenlang in Ad Valvas verscheen. 
Strips worden volgens Drachman serieuzer genomen 
dan pakweg tien jaar geleden. “De jongeren die ik 
spreek, denken niet als eerste aan Suske & Wiske als het 
over strips gaat.”
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Het aantal besmettingen blijft 
maar stijgen en de maatregelen 
zijn weer aangescherpt, 
maar in het hoofdgebouw is 
het zeker niet leeg. Heel wat 
mensen zitten te studeren of te 
overleggen of zijn op de VU voor 
een werkgroep.
In de foyer zijn alle tafels bezet, 
beneden in de centrale hal 
zit op elke bank en aan elke 
tafel wel iemand en op de 
verdiepingen zijn veel zaaltjes 
bezet met één, twee of een 
groepje studerende mensen. 
Echt druk kun je het niet 
noemen.

DOOR Marieke Kolkman
FOTO Peter Gerritsen

Studie@
campus
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Nieuwe lichten EERSTEJAARS

Je ziet je jaargenoten alleen online. 
En als je al eens naar een fysieke 

werkgroep mag, moet je zowat naar 
elkaar schreeuwen. Went dat ooit? 

Maak kennis met vier eerstejaars, en 
volg vanaf nu hun ups & downs.

Een  
heel  
raar jaar 
om aan  
je studie 
te  
beginnen

Noureddine AchbabEva de Groof

“
Ik vind het mooi om mee te doen aan deze 
rubriek en hoop dat ik mensen positief kan 
beïnvloeden met mijn woorden. Ik hoop dat er 
lezers zijn die bij mijn verhaal denken: dat wil 
ik ook. Ik ben de oudste thuis, dus ik geef het 
voorbeeld. Ik ben de eerste in mijn familie die 
gaat studeren en dat is soms lastig. Maar ik ben 

iemand die graag dingen zelf uitzoekt, dus zo kom ik er 
wel. Ik wil me graag ontwikkelen. Niet alleen als student, 
maar ook als mens.
Geneeskunde wilde ik als kind al doen. Veel mensen 
vragen aan me: hoe wist je dat als kind? Maar toen al 
wist ik dat ik mensen wilde helpen. Een arts is iemand 
die iedereen helpt: of je nou minister, gewone burger 
of zwerver bent, een arts is er voor iedereen. Je helpt 
niet alleen de patiënten, maar ook de mensen om hen 

heen. Familieleden lijden 
ook onder de ziekte van 
de patiënt. Er zijn zoveel 
factoren die vaak vergeten 
worden. Als arts kun je een 
mooie bijdrage leveren 
aan de maatschappij.
Duurzaamheid vind ik ook 
belangrijk. Vorig jaar was 
ik assistent-coördinator bij 
het Econasium, dat is een 
duurzaamheidsprogram-

ma van mijn middelbare school. Daar heb ik geleerd 
hoe belangrijk duurzaamheid is. We moeten niet alleen 
denken aan onze tijd hier, maar ook aan de tijd van onze 
kinderen en de volgende generaties.”

“
Ik wilde in mijn tussenjaar eigenlijk graag 
reizen, maar dat is niet helemaal gelukt door 
corona. Maar ik wilde ook graag uit huis, 
dus daar ben ik het afgelopen jaar mee bezig 
geweest. Via een vriendin van mijn moeder 
kwam ik aan woonruimte, zij verhuurde een 
bovenverdieping. Ik heb met haar kennisge-

maakt en ze vond het goed dat ik daar kwam wonen.
Ik vind het superleuk, ik heb nu een hele verdieping 
voor mezelf. Ik heb hier gewoon alles: een badkamer, 
keuken, woonkamer, slaapkamer, ik heb zelfs een 
dakterras!
Het is wel wennen natuurlijk. Ik moest ineens alles zelf 
doen: wassen, koken, schoonmaken. Maar het geeft wel 
een goed gevoel, het voelt alsof het klopt. Mijn schooltijd 
is afgesloten en ik zit nu in een nieuw hoofdstuk waarin 

ik studeer en op mezelf 
woon.
Ik woon heel fijn. Mijn 
verdieping ligt centraal; 
vriendinnen kunnen 
makkelijk langs komen. 
Nu mijn studie begonnen 
is, vind ik het wel heel 
fijn dat ik op mezelf woon 
en mijn eigen ritme kan 
bepalen. Maar ik vind het 
wel lastig dat ik hier alleen 

zit. Ik zie helaas geen mensen van mijn studie, want we 
mogen alleen af en toe naar de campus komen.
Ik probeer elke dag even eruit te gaan. Ik spreek dan 
met vrienden af of ik ga een rondje lopen. Maar soms zit 
ik toch de hele dag binnen, dan probeer ik me maar op 
mijn studie te focussen. Ik heb nu elke week twee werk-
groepen en daarvoor moet je opdrachten maken. In de 
werkgroepen nemen we de opdrachten door en krijgen 
we aanvullingen op onze antwoorden. Ik bereid me er 
altijd goed op voor.”

Roos van Leerdam is student-reporter.

TEKST EN FOTO’S ROOS VAN LEERDAM

Eva de Groof (19) studeert notarieel recht. “Ja, het is 
jammer dat alles nu online is. Ik had zin om mensen 

te ontmoeten en gewoon hier te komen.” Eva heeft 
nu één keer per week op de campus college. “Het is 

gek om een werkgroep hier te volgen. We zitten in 
een collegezaal waar de stoelen op anderhalve meter 

staan. We moeten samenwerken op afstand, dus 
moeten we naar elkaar schreeuwen.”

De Amsterdammer Noureddine Achbab (18) begon 
in september met geneeskunde. Noureddine is 

betrokken bij zijn studie en wil graag contact maken. 
“Normaal gesproken zou je mensen ontmoeten 

bij de introductieweek, maar die ging fysiek niet 
door.” Noureddine is actief bij de vereniging MFVU 

en hoopt daar mensen te leren kennen. “Ik ben een 
open persoon en houd van contact. Maar online contact 

maken vind ik lastig.”

Een paar maanden geleden zat hij nog op een 
middelbare school in Amsterdam. Nu studeert Friso 
de Boer (18) philosophy, politics and economics, ook 

wel PPE genoemd. “Het was wel echt wennen hier 
na maandenlang vrij te zijn geweest. Wij hebben wel 

best wel een privilege bij mijn studie, want wij mogen 
redelijk vaak naar de campus komen. Ze kunnen bij 
ons makkelijker fysiek colleges regelen; we hebben 

maar 80 studenten in ons jaar.”

Uit Spanje komt Albert Buxó (20), hij studeert hier 
wiskunde. “Het was heel gek om te zien dat de 

mensen hier geen mondkapjes dragen. In Spanje 
moet je overal – behalve in je eigen huis – een 

mondkapje dragen.” Albert vindt dat er qua 
studeren een groot verschil is tussen het noorden 

en het zuiden van Europa. “Het is hier veel meer 
georganiseerd. Ze vertellen je heel precies: doe 

opdracht 1, 3 en 7, en die gaan we dan ook echt bespreken. 
In Spanje zeggen ze: je hebt huiswerk, en dat is het.”

‘Ik ben de oudste 
thuis, dus ik geef 
het voorbeeld’

‘Soms zit ik 
toch de hele dag 
binnen’

‘Een arts is iemand 
die iedereen helpt: 
of je nou minister, 
gewone burger of 
zwerver bent’

Ik zie helaas geen 
mensen van mijn 
studie

Leef mee  
Nieuwsgierig hoe het Friso, Albert, Noureddine en Eva zal vergaan?  
Volg hun belevenissen tweewekelijks op advalvas.vu.nl
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Het is maandag en mijn werkweek gaat weer 
officieel van start. Maar dat is niet hoe het voelt, 
omdat alles digitaal is en er continu e-mails 
en berichten binnenstromen. Mijn werkweek is 
een rare mix geworden van bestuur, colleges en 
bijbaantjes van zondag tot en met vrijdag, met 
wat tijd voor mezelf en studie op vrijdagavond en 
zaterdag. Vooralsnog is het mij gelukt om een 
ritme te vinden in deze chaos. Ik zorg dat ik elke 
dag rond 20 uur mijn laptop en studieboeken 
dichtklap en mijn telefoon wegleg.
Ik ben nogal een controlfreak. De planning van 
mijn dagen staat keurig in mijn Calendar, en 
zonder mijn overzicht van lijstjes en taken op 
Asana zou ik nergens komen. Ik heb een heel 
arsenaal van tips & tricks om deze tweede 
coronagolf door te komen, en niet gierend gek te 
worden in mijn Uilenstede-kamertje. 
Mijn collega-raadsleden zijn een grote steun voor 
mij en ze voeden mijn passie: zorgen voor het 
welzijn van studenten. Daarnaast kan ik niet alleen 
terugvallen op mijn studievrienden die ik al vijf jaar 
ken. Maar ook op mijn docenten die ik al jaren ken 
en altijd kan mailen en/of met wie ik op anderhalve 
meter koffie kan doen. En ik kan ook nog eens 
bouwen op mijn vertrouwde huisgenoten.
Desalniettemin maak ik mij heel erg veel zorgen, 
grote zorgen. Die houden mij ’s nachts wakker. 
Ik heb weliswaar mijn vangnet, mijn Calendar 
en mijn gouden tips & tricks. Maar wat hebben 
onze eerstejaars nu eigenlijk? Wat hebben de 
internationale studenten die moederziel alleen in 
Amsterdam zitten? Wat hebben de studenten die 
alleen wonen, zonder familie en vrienden in de 
buurt?
Elke dag spoken deze vragen door mijn 
hoofd. Naast mijn werk voor de universitaire 
studentenraad ben ik ook student-coördinator 
van het mentoraatprogramma van mijn 
opleiding. Daar hoor ik de ervaringen van nieuwe 
studenten en ervaar het grote verschil tussen 
het vorige studiejaar en dit jaar voor de nieuwe 
studenten. 
Mijn opleiding heeft een geweldig team van 
docenten, maar zelfs dat geschikte team kan niet 

helemaal de huidige problemen van de nieuwe 
studenten oplossen.
Studenten zijn eenzaam. Ze missen de binding 
met hun universiteit, hun studie, én met hun 
medestudenten, want die hebben ze nog nooit 
in het echt gezien! De VU heeft geweldig veel 
faciliteiten, en de werknemers en docenten doen 
zo hun best. Maar als het voor ouderejaars al 
moeilijk is om om hulp te vragen, hoe moeten deze 
eerstejaars dat dan in hemelsnaam doen?
Iedereen is bang voor de fysieke gevolgen van 
covid-19. Maar deze pandemie heeft een gevaarlijk 
en stil broertje, en voor hem zijn we niet bang 
genoeg. De psychische gevolgen voor studenten 
zijn enorm. Achteraf zullen we pas echt beseffen 
hoe groot de schade is. Want hoe bied je eigenlijk 
goede hulp aan studenten die kampen met angst 
en depressie?
Het zijn de stille studenten op wie we extra moeten 
letten, voor wie we goed moeten zorgen. Maar hoe 
kun je iets signaleren wat je niet kunt zien, horen 
of ruiken?

Let op de stille student

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.

Kimberly van den Ouden
Commissiecoördinator onderwijs 
& onderzoek
k.van.den.ouden.usr@vu.nl
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Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Ayesha Noorain Rizwan

Ayesha Noorain Rizwan lid universitaire studentenraad

studenten, met wie ze 
makkelijk kunnen praten.”

Komen internationale 
studenten met hun 
problemen bij de studen-
tenraad? “We hebben een 
openbare bijeenkomst 
gepland met internatio-
nale leden van de facul-
taire studentenraden, om 
hen naar hun ervaring te 
vragen. Het begin is om 
te vragen aan internati-
onale studenten wat het 
probleem is. Dat zie ik niet 
gebeuren om me heen.”

Je bent zelf een internationale student die hier is 
gebleven. Wat vind jij een mogelijke oplossing? 
“Internationale studenten vissen achter het net. 
Momenteel kan ik alleen in contact komen met mijn 
medestudenten in de virtuele collegezaal. Het acade-
misch jaar is al twee maanden bezig, maar ik weet 
nog steeds niet wie mijn medestudenten zijn. We zien 
elkaar in werkgroepen en projectbijeenkomsten, maar 
er is geen andere interactie. Het ligt bij studenten om 
het initiatief te nemen om daarbuiten ook in contact te 
komen. Maar het moet niet afhankelijk zijn van indivi-
duen. Er moet een informeel platform komen voor inter-
nationale studenten, en de universiteit moet daarvoor 
zorgen.”

‘Internationale 
studenten vissen 
achter het net’
De universiteit moet meer doen voor 
haar internationale studenten, vindt  
studentenraadslid Ayesha Noorain Rizwan. 
Volgens de masterstudent information 
sciences uit India hebben internationale 
studenten het extra moeilijk.

DOOR MARIEKE KOLKMAN

W
aar hebben interna-
tionale studenten 
het extra moeilijk 
mee? “Een deel van 
de buitenlandse 
studenten is in het 
begin van de coron-

acrisis teruggegaan naar huis. Die zijn 
lang niet allemaal weer terug in Amster-
dam. Niemand weet of ze terug kunnen 
komen en wanneer. Sommigen betalen 
nog steeds de huur van hun appartement. 
Ze zitten soms ook in een totaal andere 
tijdzone. Ze kunnen wel de opgenomen 
colleges achteraf bekijken, maar dan 
missen ze de interactie. En een vriendin 
van mij die terug is gegaan naar huis, kon 
een college niet volgen omdat de stroom 
uitviel. Dat kun je je hier niet voorstellen, 
maar dat soort dingen gebeurt echt.”

En de studenten die wel in Amster-
dam zijn. Hoe hebben zij last van de 
coronacrisis? “Die studenten hebben 
geen goede pauze gehad van hun studie. 
Ze zitten thuis, in een klein appartement, 
studeren daar, delen soms een klein 
woongedeelte met veertien huisgenoten. 
En ze hebben hun familie al heel lang 
niet gezien.”

Van ver studeren 
Eén van de drie nieuwe 
internationale studenten op de 
VU staat met een buitenlands 
adres ingeschreven. Dat zou 
betekenen dat er zo’n 800 nieuwe 
bachelor- en masterstudenten 
vanuit hun thuisland studeren. Maar, 
waarschuwt het International Office, 
de ervaring leert dat nog niet iedere 
student die al wel in Nederland 
woont z’n adres heeft aangepast. In 
maart gingen overigens vooral de 
uitwisselingsstudenten definitief 
naar huis. ‘Overige reisbewegingen 
waren vooral tijdelijk van aard’, mailt 
afdelingshoofd Wendy Maat.

Wat kan de VU daaraan doen? “Het 
is niet iets wat de universiteit direct 
kan oplossen, maar de VU kan morele 
steun bieden, zodat de studenten niet 
zo alleen zijn. Nu duurt het bijvoorbeeld 
drie weken voor je een afspraak kunt 
krijgen met een studentendecaan. Als ik 
met iemand wil praten, is het waanzin 
dat ik daar zo lang op moet wachten. De 
universiteit moet meer studentendeca-
nen hebben, specifiek voor internationale 

WAT ER VERDER SPEELT
Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• Beleidsplan. We hebben met 
verschillende partijen binnen de 
VU gesproken om de belangen 
van de student zo goed mogelijk 
te behartigen. Ons beleidsplan is 
af en wordt gepubliceerd op vu.nl.

• Aanvragen. We ontvingen 
aanvragen van het college van 
bestuur, onder meer over online 
proctoring en het wijzigen van 
het reglement voor intekenen van 
vakken en tentamens.

• Studieplekken. De 
studentenraad kijkt voortdurend 
of er genoeg studieplekken 
beschikbaar zijn voor studenten 
die het lastig vinden om thuis 
te studeren. Wij zien erop 
toe dat studenten maximaal 
gebruik kunnen maken 
van de beschikbare ruimte 
met inachtneming van de 
coronamaatregelen.
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De VU moet 1 miljoen euro reserveren om door corona vertraagde 
wetenschappers met een tijdelijk contract hun werk af te laten maken, 
maar de vraag is of dat genoeg is en wie er precies in aanmerking komen.

Een miljoen voor vertraagde 
onderzoekers: dat lijkt niet 
genoeg

‘Je bent niet alleen 
in je eenzaamheid’

DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO YVONNE COMPIER

V
eel onderzoekers met een tijde-
lijk contract hebben door de 
coronacrisis vertraging opgelo-
pen en kunnen daardoor hun 
onderzoek niet op tijd afronden. 
Om ze langer in dienst te kunnen 
houden, is er tijdens de onder-
handelingen voor een nieuwe 

cao afgesproken om 0,45 procent van de loonruim-
te te reserveren voor verlenging van hun contrac-
ten. Dat betekent voor de VU dat er een miljoen 
euro wordt gereserveerd, maar HRM-directeur 
Renée-Andrée Koornstra vreest dat dit niet genoeg 

is om iedereen met 
een tijdelijk contract 
en vertraging te 
kunnen helpen.
“De afspraken zijn 
nogal vaag geformu-
leerd, waardoor het 
voor meerdere uitleg 
vatbaar is wie er 
precies in aanmer-
king komen”, aldus 
Koornstra. Het gaat 
in de afspraken om 
een brede groep, 
onder wie behalve 

promovendi, postdocs en tenure-trackers ook 
docenten en ondersteunend personeel vallen. “Ik 
zie niet direct welke ondersteunende personeels-
leden aan de VU er vertraging zouden hebben 
opgelopen, en ik verwacht ook niet veel docenten 
voor wie verlenging nodig is.”

Studenten zeggen niet zo gauw 
dat ze eenzaam zijn. Maar door 
de coronacrisis is het gevoel 
van afzondering onder een 
vergrootglas komen te liggen. 
De VU moet er daarom werk 
van maken dat studenten 
elkaar kunnen ontmoeten, 
vindt studentenpastor Riekje 
van Osnabrugge.

A
ls er één ding is dat 
wegvalt door het online 
leven van vandaag de dag 
is het dat mensen gezien 
en gehoord worden. 
Vragen stellen in college 
gaat onpersoonlijk via de 
chat, bij de studievereni-

gingen kun je niet meer even zo op de 
bank ploffen naast de anderen, en hoe 
krijg je online spontane ontmoetingen of 
raak je verzeild in een goed gesprek?

Wie begrijpt mij nou?
“Studenten hebben veel behoefte aan 
zich uitspreken en gehoord worden over 
waar ze zich mee bezighouden”, zegt 
Riekje van Osnabrugge, studentenpastor 
aan de Vrije Universiteit en programma-
maker bij NewConnective, het platform 
op de VU voor studenten en zingeving. 
“Ze vinden het heel vervelend dat ze hun 
jaargenoten hooguit één keer in de week 
zien op de campus, als dat al zo is. Zeker 
eerstejaars en masterstudenten.”
Studenten missen het om anderen te 
leren kennen, op een losse manier, in het 
echt. “De piek in eenzaamheid ligt bij 
19-jarigen, blijkt uit onderzoek”, vertelt 
Van Osnabrugge. “Jongeren worstelen 
altijd al met vragen als: wie begrijpt mij 
nou, wie ben ik eigenlijk? Maar door coro-
na ligt dat onder een vergrootglas. Vroe-
ger kon je nog de schijn ophouden van 
sociaal zijn, door in gezelschappen op te 
gaan, leuke dingen te doen samen. Maar 
als je de hele dag thuis zit met jezelf, kun 
je er niet meer voor vluchten.”

Het uithouden met jezelf
NewConnective organiseerde vorige week 
een avond over ‘(dis)connectivity’. De 
twaalf studenten die deelnamen vertel-
den over hun gevoelens van eenzaam-
heid, ook al noemden ze het niet zo. Aan 
eenzaamheid kleeft toch het stigma van 
zielig zijn. “Op zo’n avond is vooral de 
herkenning heel fijn. Je bent niet alleen 

in je eenzaamheid. We probeerden uit 
te vinden wat het eigenlijk is, hoe het 
voelt, wat iedereen probeert om eruit te 
komen. Na een wetenschappelijke inlei-
ding kwam iedereen aan de beurt om z’n 
verhaal te doen.”
Volgens Van Osnabrugge is het belangrijk 
dat je het leert uithouden met jezelf, door 
zelfonderzoek, maar ook door ervaringen 
van anderen te horen. “Studenten zijn nu 
bezig hun identiteit te vormen. Daarom is 
het belangrijk om anderen te ontmoeten. 
Er moeten creatieve oplossingen komen 
zodat studenten elkaar echt kunnen 
spreken. En dan zonder dat ze het gevoel 
hebben dat het eigenlijk niet mag.” (MK)

‘De VU heeft 
vooral postdocs en 
promovendi in de 
laatste fase van 
hun onderzoek op 
het oog’

Voor schrijnende gevallen
Ook is het volgens Koornstra niet duide-
lijk in welke periode de vertraging precies 
moet zijn opgelopen. “Ik heb een voorstel 
geschreven in de geest van de afspra-
ken, maar niet iedereen is het erover 
eens wat die is. Er staat in die afspraken 
bijvoorbeeld letterlijk dat de verlenging 
dit jaar moet worden gegeven, maar wij 
nemen de ruimte voor verlengingen in 
de eerste maanden van het volgende jaar, 
zolang de vertraging is opgelopen door 
de coronacrisis. We vinden het belangrijk 
dat het geld goed besteed wordt en dat dit 
juist voor schrijnende gevallen uitkomst 
biedt.”
In het voorstel wordt het gereserveerde 
bedrag naar rato van het aantal fte’s over 
de verschillende faculteiten verdeeld. Die 
moeten een commissie aanstellen om te 
bepalen wie voor verlenging in aanmer-
king komt en hun besluiten motiveren 
bij het college van bestuur. De VU heeft 
vooral postdocs en promovendi in de 
laatste fase van hun onderzoek op het 
oog. Tenure-trackers hebben al uitzicht 
op een vaste aanstelling.

Minder verplichte publicaties?
Koornstra wil ook onderzoeken of het 
voor promovendi niet mogelijk is eerder 
te promoveren door het verplichte aantal 
gepubliceerde onderzoeken te verlagen. 
“Bij de bèta’s geldt dat je vier artikelen 
moet hebben gepubliceerd, maar dat 
staat niet in het promotiereglement en 
waarom zou je de proeve van bekwaam-
heid, die het proefschrift is, niet kunnen 
bewijzen met drie artikelen?”

Koornstra: ‘Het voorgestelde bedrag wordt naar rato van het aantal fte’s verdeeld over de 
verschilllende faculteiten’

Van Osnabrugge: ‘Als je de hele dag thuis zit 
met jezelf, kun je er niet meer voor vluchten’
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zijn de basis voor regelmatige evaluatiemomen
ten gedurende de rest van het jaar. Dit kan bij
voorbeeld afstemming zijn in een werkoverleg, 
maar ook snelle feedback of een compliment. 
Hierbij hebben leidinggevende en medewerker 
allebei een rol. Als medewerker kun je ook zelf 
om tussentijdse feedback vragen. Zo toets je of 
je dezelfde verwachtingen hebt en kun je tijdig 
bijsturen als dat nodig is. 

De derde verandering is dat er geen vaste  
gespreksagenda is. Leidinggevende en mede
werker bepalen samen vooraf welke onder
werpen van belang zijn in het jaargesprek. 

De eerste geluiden over het jaargesprek ‘nieu
we stijl’ zijn positief. Medewerkers merken dat 
ze inderdaad meer ‘in the lead’ zijn bij het jaar
gesprek. Het schrijven van een reflectieverslag 
is voor veel medewerkers nieuw en sommigen 
zien er tegenop. Daarom biedt HRMAM verschil
lende trainingen aan. Een medewerker schreef 
na afloop: ‘Ik kreeg echt praktische handvatten 
om een goed reflectieverslag te schrijven en 
tips hoe je het beste het jaargesprek in kunt 
gaan. We werden ook aan het denken gezet over 
‘wat wil ik in mijn werk, waar wil ik naartoe, wat 
wil ik bereiken?’ Mocht de kans komen om voor 
je jaargesprek zo’n training te volgen, dan zou  
ik je echt aanraden je hiervoor in te schrijven. 
Het is echt de moeite waard!’

lijk is waar je staat. Naast individuele doelen 
kun je ook een doel voor je team aanmaken, 
wat de samenwerking aan een gezamenlijke 
opdracht vergemakkelijkt. Ook kun je feedback 
vragen op je resultaten. Als het tijd is voor je 
jaargesprek wordt alle verzamelde informatie 
automatisch samengevat op het jaargesprek
formulier. Kortom, de nieuwe self service helpt 
medewerkers, leidinggevenden én teams om 
het continue gesprek over voortgang te voeren 
en vast te leggen. 

Het nieuwe HRsysteem is onderdeel van een 
groter programma dat meerdere systemen  
voor de VU zal vervangen. Het resultaat is 
een flexibele, toekomstbestendige en gebrui
kersvriendelijke dienstverlening die meer 
mogelijkheden biedt om de visie van de VU te 
ondersteunen. Als het zover is, zal iedereen 
worden geïnformeerd over de veranderingen en 
de werking van de nieuwe systemen. 

Kijk voor het complete aanbod van trainingen 
ter voorbereiding op het jaargesprek voor  
medewerkers en leidinggevenden op de  
themapagina Het goede gesprek op VUnet. 

Ook leidinggevenden geven aan de veranderin
gen positief te vinden, al is het zonder strak  
format of standaard vragenlijstje soms nog  
zoeken naar gesprekshouvast. Voor leiding
gevenden zijn er ook trainingen, in bijvoorbeeld 
het stellen van doelen, communiceren op  
verschillende niveaus en feedback geven.  
Een leidinggevende vertelde over de training:  
‘Ik heb meegedaan aan de training jaargesprek
ken voor nieuwe leidinggevenden, omdat ik 
hierin een professionaliseringsslag wilde 
maken. In mijn vorige job voerde ik regelmatig 
jaargesprekken, maar daar was de perfor
mance cyclus nog niet geprofessionaliseerd. 
Dus toen deze mogelijkheid zich voordeed, werd 
ik enorm enthousiast. Tijdens de training  
ontvingen we een theoretisch kader en hebben 
we dat aan de hand van oefeningen direct toe
gepast. Dat was een prettige combinatie, omdat 
het dwingt tot nadenken over eigen handelen en 
gedrag, en vooral ook leert verantwoordelijk
heid daarvoor te nemen. Ik heb veel geleerd en 
een heel leuke groep medestanders ontmoet. 
Een aanrader.’  

Achter de schermen wordt intussen hard 
gewerkt aan een vernieuwde self service die 
beter aansluit bij de veranderingen rond het 
jaargesprek. Dit is onderdeel van een nieuw 
HRsysteem dat in 2021 beschikbaar zal zijn. 
De nieuwe self service ondersteunt meer dan 
alleen het jaargesprek zelf: het maakt het ook 
gemakkelijker om zicht te houden op doelen en 
ontwikkeling en om daar geregeld met elkaar 
over te praten. Notities over je voortgang kun je 
gemakkelijk vastleggen, zodat op elk moment 
voor zowel jou als je leidinggevende inzichte

Sinds begin dit jaar wordt het jaargesprek 
bij de VU op een andere manier gevoerd. 
Een gedeelte van de VU-medewerkers 
heeft inmiddels de eerste ervaringen 
opgedaan met het vernieuwde jaarge-
sprek. Op deze Personeelspagina maken 
we jullie daarvan deelgenoot en blikken 
we vooruit naar een nieuwe self service 
die volgend jaar wordt geïntroduceerd. 
Daarmee kunnen we het gesprek tussen 
medewerker en leidinggevende over 
doelen, resultaten en ontwikkeling nog 
beter ondersteunen. 

Meer verant woor
de lijkheid voor de 
medewerker in het 
jaargesprek maakt 
het gemakkelijker  
om de regie te 
nemen over je 
functioneren en je 
loopbaan

Het jaargesprek ‘nieuwe stijl’ is geïntroduceerd 
om beter aan te sluiten bij de wijze waarop we 
bij de VU in gesprek willen zijn over verwach
tingen en resultaten. Om snel op veranderingen 
in te kunnen spelen is het belangrijk dat dit 
een continue dialoog is, waarin zowel leiding
gevende als medewerker de verantwoordelijk
heid hebben om zich uit te spreken. Daarom  
is er meer ruimte gecreëerd voor medewerkers 
om tussentijds de stand van zaken in prestaties 
te delen met je leidinggevende, lastige taken 
waar je hulp bij nodig hebt te agenderen en bij
voorbeeld je bijdrage aan het team of resultaten 
waar je trots op bent te delen. 

Meer verantwoordelijkheid voor de medewerker 
in het jaargesprek maakt het gemakkelijker 
om de regie te nemen over je functioneren en 
je loopbaan. Het is belangrijk dat je écht naar 
elkaar luistert en bespreekt wat je van elkaar 
nodig hebt om doelen te bereiken. Om zo’n  
gelijkwaardig gesprek te realiseren, is de 
formele beoordeling met de scores A t/m E 
verdwenen. Prestaties en doelen blijven een 

Waar wil jij je 
voor inzetten? 
De VU maken we samen
Lees alles over het nieuwe jaar-
gesprek op VU.nl/jaargesprek

Waar wil jij nog  
in groeien?
De VU groeit met je mee
Lees alles over het nieuwe jaar-
gesprek op VU.nl/jaargesprek

Waar wil jij nog  
in groeien?
De VU leert met je mee
Lees alles over het nieuwe jaar-
gesprek op VU.nl/jaargesprek

belangrijk gespreksonderwerp, ook tussen 
de jaargesprekken door, maar dus zonder het 
gebruik van een beoordelingssystematiek. 
Daarnaast komt de grotere rol van de medewer
ker in het jaargesprek ook terug in de voorbe
reiding: medewerkers schrijven een reflectie

verslag als startpunt voor dit gesprek. In zo’n 
verslag kijk je terug én vooruit, en geef je aan 
welke bespreekpunten voor jou relevant zijn. 
Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt 
voor de komende periode, over de te behalen 
resultaten en ontwikkelpunten. Deze afspraken 
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CULTUUR

Toko Thai

Doet sneeuw pijn
Wat doe je als het leven dat je net met 

elkaar hebt opgebouwd ineens in elkaar 
stort? Het overkomt journaliste Carolien 
Spaans wanneer haar man omkomt bij 

een ski-ongeluk en zij alleen achterblijft met hun 
pasgeboren zoon.
Solo Stories brengt de aangrijpende autobiografie van 
Spaans op het toneel in de veelgeprezen voorstelling 
Doet sneeuw pijn. Een tragikomische monoloog 
vertolkt door actrice Saskia Temmink die de kijker 
kundig meeneemt door de overweldigende wirwar 
van emoties. Muziek begeleidt haar van scène tot 
scène. Van de pijn en rouw om het verlies tot het 
geluk en de liefde voor haar kind.
Maar Doet sneeuw pijn is meer dan een voorstelling 
over een ondenkbaar verlies. Het is een meeslepend 
verhaal over de onwaarschijnlijke kracht om  
opnieuw te beginnen.

Yoni van Hees
cultuurmarketeer Griffioen

BEZORGING Binnen 40 minuten staat de bezorger voor de deur. 
Ook al wonen we in een flat, hij komt toch keurig naar de voordeur. 
Hij houdt anderhalve meter afstand en draagt handschoentjes. 
PRESENTATIE Jammer dat je het eten zelf uit plastic bakjes moet 
scheppen. Toch heeft het wel wat, een soort autonomie. 
ETEN Een uitgebreide menukaart zie je op de Thuisbezorgd-app. 
Genoeg opties, ook vegetarische. Je krijgt natuurlijk geen chique 
grote borden met kleine porties, maar dat doet niet af aan de smaak. 
We bestellen Menu 2, dat bestaat uit twee vleesgerechten (biefstuk 
en kip), rijst, loempia’s, en kroepoek. Voor de vegetariër hebben we 
Kaeng kiowan tjee (tahoe in zoet-pikante groene kerrie met Thaise 
groenten) en Tahoe phad king (gebakken tahoe met verse gember en 
zwarte champignons). Het vlees is aan de droge kant, maar de saus 
maakt het goed. De porties zijn ruim en we genieten van de verschil-
lende Oosterse smaken. 
TIP Vul een bezorgtijd in op de app, dan geven ze voorrang aan jouw 
bestelling.
AANRADER Jazeker. Een goede vervanging van uit eten gaan. 
Verzamel je huisgenoten en je hebt een feestmaal.
PRIJS Voor 50 euro hebben we genoeg en lekker eten voor vier 
studenten. We hebben zelfs nog twee halve bakjes over voor de 
volgende dag.

Toko Thai 
Amsterdamseweg 198, Amstelveen
toko-thai.nl

Roos van Leerdam, derdejaars culturele antropologie en 
ontwikkelingssociologie

Theater Roomservice

Cultuur-
centrum  
Griffioen

Solo Stories 
Saskia 
Temmink
Doet sneeuw pijn
Donderdag 19 
november

Aanvang: 19.15 en 
21.30 uur

Toegang: € 16,50 
voor studenten 
en € 20 voor 
medewerkers VU.

griffioen.vu.nl/
voorstellingen

Wil je ook GRATIS ETEN BESTELLEN,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.FO
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Aan de VU studeren 23.000 studenten en 
werken 4.500 medewerkers. De uitstekend 
bereikbare VUcampus 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.
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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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INTERVIEW

BY DAPHNE DAMIAANS  
PHOTO PETER GERRITSEN

W
hy did you decide to 
pick the VU, out of 
all the international 
possibilities? 
“What I liked 
about the VU is the 
combination of 

History and International Studies and 
the fact that I would live in the country’s 
capital. It didn’t take long for me to feel at 
home in Amsterdam. As an international 
it’s very easy to find your place here and 
discover the genuine face of the city. A 
lot of my friends are Dutch and all of my 
roommates at Uilenstede are as well. I 
arrived in July 2019 and have been trying 
to learn the language for the past year, 
but without taking classes. That turned 
out to be hard. Luckily at this moment 
I’m able to follow a Dutch Intense 
Language Course as part of my study 
curriculum.”

How is life at the VU, is it easy to 
integrate at the university as an 
international? 

“You have to put in a bit of your 
own effort, but it’s really easy to meet 
people – both international and Dutch. 
The VU – and more specifically student 
association Merlijn – did a great job 
with our introduction week. They didn’t 
only give us the chance to get to know 
the city and learn a bit about the Dutch 
history, but also ensured we already knew 
some people before the classes started. 
The language barrier has never been a 
problem, everybody at the university 

Pia Potthoff / More and more international students are finding their way 
into the various participation bodies of the VU. German student Pia Potthoff 
is one of them, as the newly appointed vice president of the Faculty of 
Humanities’ Student Council. What drives her?
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‘I want to make sure the 
faculty stays this open’

is very quick to change to English. The 
atmosphere is also international, I never 
feel like the odd one out.”

At some point you felt so integrated 
you even decided to join the Student 
Council. Why was that? 

“What I loved about the Faculty of 
Humanities is how small it is and how 
interconnected the various studies are. 
There’s a lot of contact among teachers 
and students, also from other humanities 
studies, which made it all the more 
easy for me to find my 
place. Last year I also 
participated in a lot of 
faculty activities. That 
made me feel at home, 
exactly what I missed in 
Berlin. I want to make sure 
the faculty stays this open 
and the only way to do so, 
is by being a part of it.”

You weren’t the only 
international who felt 
this way: 4 out of 6 Student Council 
members are non-Dutch. Isn’t that a 
bit too much? 

“Our chair Thomas is Dutch and 
our secretary Sarah is half-Dutch, half-
American. Obviously, everybody can 
sign up for the Student Council and in an 
ideal situation the ratio would be 50-50. I 
suppose all students knew this was going 
to be a weird year and as a result almost 
nobody wanted to join the Council. At 
the same time international students 
were encouraged to do so mainly because 
of the efforts of last year’s Humanities’ 
Student Council. Even though more 
members of that council were Dutch, 
they still found it important to work in 

English. That paved the road for us. This 
doesn’t mean we’re not still fighting for 
the position of Dutch in our faculty. Last 
year one of the important issues was how 
to protect the Dutch programs, since even 
there almost all classes are in English.”

This international character also 
means your communication with 
the Faculty Board and Participation 
Council has to be in English. Are they 
open to that? 

“Absolutely. Our meetings with them 
are mostly in English, except for some 
small parts that would take a lot of time 
and effort to translate, for example when 
it comes to budget issues. In general, I 
think the engagement of our faculty and 
teachers to work and communicate in 
English is impressive. Compared to other 
faculties the Humanities’ board is very 
progressive with that, which is probably 
also due to the work of last year’s Student 
Council. One of the things I like about 
being part of the Student Council is how 
seriously the university is taking us.”

Which issues do you plan on 
addressing this year? 

“The main issue is online teaching 
and corona. Integrating and connecting 
at the university became more difficult 
in the last months. For all of us, but 
especially for international students. 
We’re trying to encourage engagement 
online and include students not only 
in the Netherlands, but also in the US, 
Dubai and Guatemala – because not 
everyone was able to actually come here 
for the start of the new academic year. 
We want to emphasize we are there for 
everybody and students can still contact 
us.”

‘The engagement 
of our faculty and 
teachers to work 
and communicate 
in English is 
impressive’
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read it or not.” The system 
is easily fooled. 

Warning
We’re living in times 

where familiar faces are 
reduced to tiny squares 
on a screen. And with no 
in-person social control, 
it can be tempting to 
use these programs to 
check up on students. But 

what implications does this have for 
students’ privacy? Rob van den Hoven 
van Genderen is a professor at VU 
Amsterdam’s Faculty of Law, and one of 
his areas of specialization is privacy law.

“I don’t think teachers are violating 
their students’ privacy by using these 

tools. Almost all of our 
higher education has now 
moved online, so it makes 
sense that we would check 
up on our students online 
as well. Having to show 
your surroundings on 
camera is a different story, 
but it’s not unreasonable 
for a teacher to ask their 
students that they do 
their assignments and the 
assigned reading, and that 

they meet their deadlines.”
He does think that a warning would 

be appropriate if more invasive tools are 
used. “But the fact that teachers have a 
certain option, doesn’t mean they will 
actually use it.” According to the VU 
Network for Teaching and Learning (NTL), 
students are informed that monitoring 
software is being used through the VU 
Canvas Study Guide, which includes 
a special page about privacy and can 
be accessed at https://tinyurl.com/
canvaststudentguide. “Experience has 
taught us that critical students know 

T
he narrative of online 
studying has mostly 
been one of solitude, 
disconnection and 
anonymity. Students can 
turn off their cameras and 
mute their microphones, 

and it is often unclear to teachers which 
of their students are actually attending 
their lectures. 

So now that physical presence is 
no longer a reliable way of assessing 
engagement, teachers are resorting 
to other ways to keep an eye on their 
students’ activities.

One of these is surprisingly simple 
and involves one of the platforms 
students use the most in their day-to-
day studying: Canvas. Teachers can see 
how long their students are active in 
this online environment, and they can 
even keep track of how long specific 
documents have been opened.

Gaming the system
But students who are active on 

Canvas are not necessarily doing their 
homework. That’s where a different 
program comes in: FeedbackFruits. This 
tool allows teachers to see if a student has 
actually scrolled through an entire article 
they’ve been assigned. If they’ve scrolled 
down all the way to the bottom, a check 
mark appears. In some cases, teachers 
might set up control questions which 
have to be answered in order for the rest 
of the article to be accessed. Gone are 
the days of faking your way through your 
assigned reading list, you might think.

But FeedbackFruits is not exactly 
an airtight system. A second-year 
anthropology student confesses that 
she and one of her friends divide their 
assignments. “And if you scroll down to 
the bottom of an article, a check mark 
will appear – whether you’ve actually 

BY EMMA SPRANGERS

‘The fact that 
teachers have a 
certain option, 
doesn’t mean 
they will actually 
use it’

‘Having your 
computer open 
doesn’t mean 
anything’

...ARE THEY 
WATCHING 
YOU?

where to find this information.” But as 
Van den Hoven van Genderen points out: 
“Nobody reads that. Just like we don’t 
go through the entire privacy statement 
when we download a new app.”

Keep online monitoring to a 
minimum

Assuming students don’t actively 
research how the different online study 
environments treat their privacy, is 
there a risk that they will be assessed on 
the basis of data that is being collected 
behind their backs? Not likely, according 
to the NTL. “VU Amsterdam only collects 
data that contributes to the study goals of 
its courses.” These goals include meeting 
deadlines, preventing plagiarism and 
making sure assignments are handed in. 
“Information about how long a certain 
article has been viewed, and at what time, 
is not used against students because it 
doesn’t serve any study goals.”

But what about courses that have 
‘participation’ as one of the grading 
criteria? If you ask Professor Van den 
Hoven van Genderen, participation 
should not be something that students 
are graded on during this pandemic. 
“Having a document open on your 
computer for three hours doesn’t mean 
that you’ve read it thoroughly. Sometimes 
students who attend my Zoom lectures 
don’t leave the session after class. That 
shows they’re not really there. Having 
your computer open doesn’t mean 
anything.” 

“And regardless, everyone reads at 
their own pace. So it doesn’t make sense 
to draw conclusions based on the time 
an article has been ‘viewed’. I do think 
online monitoring should be kept to a 
minimum. And if teachers do use these 
tools, they should inform their students. 
If anything, it’ll make students work 
harder. Isn’t that our goal?”

Education / Without the obligation to show 
up for face-to-face classes, has it become easier 
for students to fly under the radar and skive 
off? There are plenty of ways for teachers to 
monitor their students’ online activity. But to 
what extent is that desirable?

Privacy
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NEWSBLOG

T
he battle for research funding 
is out of control, states a 
committee at the KNAW 
science association. They 
believe the solution to relieving 
some of the pressure is a rolling 
grants fund, which researchers 

can access without having to compete with 
each other. The fund will finance grants that 
are suitable for various stages in a research 
career. The idea includes setting up starter 
modules for university lecturers, associate 

professors and professors in the first phase 
of their careers. Universities and UMCs will 
receive an “earmarked budget”, and will have 
the freedom to determine who gets which 
grant and when. Recipient researchers can 
hire a PhD student or a technical specialist, 
or purchase a specific piece of equipment, 
as long as it fits in with their line of research. 
(HOP)

How much will you get? Read the full article at advalvas.
vu.nl>English>news>20 October.

KNAW: Give every 
researcher a rolling grant

“Some of the international students have 
gone back home when the corona crisis 
started. Not all of them have returned 
to Amsterdam, and they are not sure if 
they can come back, and when”, says 

the master’s student Information Sciences 
from India.

These students are sometimes living in a 
totally different time zone. They can watch the 
recorded lectures, but they are missing out on 
the interaction. 

The University Student Council member 
thinks that the university should provide 
moral support to these students. “Booking 

an appointment with the student counselors 
now takes a minimum of three weeks! It’s 
important that the university has separate 
counselors for international students to easily 
reach out to.” And they need a platform for 
social interaction. “We are two months down 
the new academic year, and I still don’t know 
who my fellow students are. Sometimes the 
students take the initiative to connect outside 
the classroom. But it’s wrong to leave it to the 
individuals.” (MK)

Read the full interview on advalvas.
vu.nl>English>news>22 October.

‘International students need 
more support’

Internationalization /

N ot VU Amsterdam itself, but 
private agencies check whether 
international students meet the 
admission criteria, says Minister 

of Education Van Engelshoven. This is 
based on an investigation by the national 
commission that oversees compliance with 
the code of conduct in higher education. 
But VU Amsterdam denies. “The university 
determines the admission criteria, the 
training programme and the testing in 
the preparatory year for international 
students”, says a spokesperson in a 
response. 

The minister is particularly critical of 
the enrolment of international students 
from outside Europe in a programme other 
than their first preference. According to the 
national commission, some universities 
do that when the students’ preferred 
programme has an enrolment restriction 
or selection procedure, in which case 
admission of international students to that 
programme cannot be guaranteed after the 
preparatory year. But that guarantee is a 
strict requirement of the Immigration and 
Naturalisation Service IND for granting a 
residence permit. VU Amsterdam responds 
it is not cheating with the application for a 
residence permit. (HOP/PB)  

Read more on advalvas.vu.nl>English>news> 
15 October.

Minister 
critical 
of the 
recruitment 
of foreign 
VU students

Students / The university should do more for its international 
students, says University Student Councillor Ayesha Noorain Rizwan. 
She claims that corona has affected the international students in a 
different way.

Quality through 
diversity

N
ot everybody is too happy with diversity policies. As Diversity Office we 
hear frequently the following reactions: “Gender and colour should make 
no difference when we are hiring someone.” “Why do LGBTI+-people 
need special attention at the university?” “I am colour-blind. I only see 
the individual in front of me.”

We are more aware of diversity and discrimination than in the 
past. We are paying attention to differences between individuals and to structural 
inequalities between groups. We discuss it in universities, we see it in the job market, 
we fight about it in social media. And since the Black Lives Matter-voices sound, 
we understand more than ever that cultural and ethnic backgrounds can make a 
difference in how you experience life and in which chances and support you get.

The opposite voices are also becoming stronger. For some ‘diversity’ has become 
a catchall phrase for all kinds of wokeness that undermine our work at the university 
and our peaceful coexistence. All this talk about diversity… why don’t we just focus on 
our academic work? Quality is all that counts.

Tempting!

A world in which gender and colour would make no difference sounds great to me. 
A world of equal opportunities and equal value is like a dream come true. Indeed, 
I enjoy the times when I really encounter someone as an individual, forgetting our 
differences in class, ethnicity, politics, gender, ability. Just as much as I enjoy the 
times I encounter someone so strange to me and we cherish our differences.

But honestly… that is usually not the world I live in. In my world, there is still a 
subtle privilege if you are white, male, middle-aged, straight, well educated, and 
able-bodied. Subtle. No clear discriminating rules. No official racism. Just some 
taken-for-granted assumptions about what counts as quality when we are looking for 
an excellent academic. Just some minor bias in how we organise our buildings or our 
curricula. Just the convenience of focusing our research on white middle class people 
who happen to look like ‘the norm’…

I don’t blame myself or anyone else for being privileged. I didn’t choose my 
parents, my talents, my body. Just like I don’t pride myself for being in that privileged 
position as if it were something I merited. But somewhere in between blame and pride 
is responsibility. Life has dealt me a hand of cards and it is up to me play them. I can 
choose to make the best of my life. And I can choose to give others similar chances.
So indeed, gender and colour should make no difference. But because they do in all 
those subtle ways, I can try to balance that out. Sexual and gender diversity should not 
be relevant at university. But because it does sometimes lead to exclusion, I can try to 
work on inclusion.

Quality should be all that counts. And therefore in a perfect world we would have 
no diversity office. But until we reach that world, equality – giving each other the same 
chances – is the road to quality.

Ruard Ganzevoort
Chief Diversity Officer and dean Faculty of Religion & Theology

The diversity bloggers write biweekly in a personal capacity: advalvas.vu.nl/blog
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Michael  
Jackson

O
p mijn 
basisschool 
hield een 
meisje haar 
spreekbeurt 
over Michael 
Jackson. 

Ze haalde fel uit naar 
zijn critici, met een haast 
religieus fanatisme dat je 
eigenlijk alleen maar bij minderjarige fans 
ziet. Michael deed niet aan plastische chirurgie, 
hij had een zeldzame huidziekte. Hij voelde zich een 
kind vanbinnen en mensen vonden dat raar. Uit jaloezie 
brachten ze leugens de wereld in. Ze sloot af met de 
videoclip van Earth Song, een activistisch nummer over 
moeder aarde. Hij was dus een goed mens; men deed 
hem groot onrecht aan. Case closed.

Michael Jackson is nog veel in het nieuws voor iemand 
die al meer dan tien jaar dood is. De hevigheid van de 
gevoelens die hij oproept is hetzelfde als vroeger, maar 
de insteek is veranderd.

In een interview met VPRO mondo zegt schrijver Alma 
Mathijsen dat ze bij huisfeestjes uit protest op de grond 
gaat liggen als er een nummer van Michael Jackson 
gedraaid wordt. Woorden kunnen moeilijk beschrijven 
hoe grappig ik dit vind. Dan sta je dus in een woonkamer 
te praten wanneer er plotseling een vrouw voor je voeten 
komt liggen. Ze zegt niets en staart naar het plafond. Je 
gesprekspartner kijkt je vermoeid aan en zucht: “O ja, 
dat is Alma, we moeten even iets anders opzetten.”

Ik ken Alma niet, maar ik heb wel vrienden die bij de 
zelfscankassa van Albert Heijn groenten stelen “omdat 
het een multinational is die zijn werkers uitbuit en 
nog plofkippen verkoopt en er bestaat geen ethische 
consumptie onder het kapitalisme” enzovoort, terwijl 

ik denk dat ze 
het gewoon 
spannend vinden 

om een courgette in 
hun tas te stoppen 

zonder hem af te 
rekenen. 

Ik vraag me weleens af waarom 
sommige activisten echt de vermoeiendste 

mensen op deze aardbodem kunnen zijn. Volgens 
mijn theorie is dat hun functie. De eigenschappen die 
hyperprincipiële mensen moeilijk in de omgang maken, 
zorgen juist dat ze goed op de barricades kunnen staan. 
In een situatie waar je onrecht wilt bestrijden, kun je 
eenvoudig weg niet makkelijk en meegaand zijn, want 
dan word je aan de kant geveegd.

Ik ben bang dat er echt veel moet gebeuren voordat ik 
Dangerous bij het vuilnis zet, maar wat ik zeker weet 
is dat wanneer Alma Mathijssen en het meisje uit mijn 
basischool het samen over Michael Jackson hebben, het 
gesprek geen seconde over muziek zal gaan. Dat staan 
hun principes niet toe.


