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die ze zetten’ 
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Tussen de Ajax-trainer en de fysio 
staan VU-wetenschappers op het 
veld.

De nieuwe literatuur  
staat op Youtube
14
Vrije Schrijver Babs Gons boeit het 
niet zo wat de status van spoken 
word is binnen kunst en literatuur.

Afgewezen word je toch, 
het maakt vooral uit hoe
20
Anonieme beoordelaars hakken 
er soms flink op in bij een peer-
review. Tijd voor een ander systeem, 
vindt de filosoof, tijd voor betere 
procedures, vindt  
de jurist.

NU-gebouw
16
Na klachten over lawaai en 
andere verstoringen is het Nieuwe 
Universiteitsgebouw alsnog grondig 
aangepakt.
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A
ls het aan het Outbreak Manage-
ment Team (OMT) ligt, komt er 
ook in het hoger onderwijs en 
het mbo een QR-code-plicht. 
Dit vanwege de snel stijgende 
coronacijfers en omdat er in het 
onderwijs grote groepen mensen 
dichtbij elkaar zijn.

Het kabinet heeft dat tot nu toe tegengehouden. 
De regering is geen voorstander van QR-codes in 
het onderwijs omdat zo’n code studenten mogelijk 
uitsluit van onderwijs. Een coronatoegangsbewijs 
aan de poort van het mbo en hoger onderwijs bete-
kent ‘dat grote groepen jongeren een hoge drempel 
tot toegang tot onderwijs opgelegd krijgen’, schreef 

demissionair minister De Jonge vorige week. Dat 
heeft een hogere schooluitval tot gevolg, verwacht 
de minister.
Het OMT stelde voor dat studenten zonder 
QR-code zich tweemaal per week verplicht laten 
testen of ‘onder directe supervisie’ gebruik maken 
van zelftesten.
Onderwijsinstellingen, waaronder de VU, hebben 
eerder al laten weten praktische en principiële 
bezwaren te hebben tegen de coronatoegangsbe-
wijzen. Het zou op een open campus niet mogelijk 
zijn om iedereen te checken en bovendien moet 
het onderwijs toegankelijk blijven. (HOP) 

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>8 november.

QR-code verplicht op 
de campus?

> Diversiteit en 
inclusie
Ondanks alle bezwaren blijven 
kabinet en universiteiten 
‘diversiteit en inclusie’ in de 
wetenschap bevorderen. 

> Studievouchers
Pechstudenten hoeven hun 
studievouchers niet. Nog niemand 
van de 151 oud-studenten die recht 
hebben op een studievoucher 
heeft die aangevraagd.

> Open science
Goed idee om wetenschappelijke 
data voor iedereen vrij 
toegankelijk te maken, maar 
het lukt nog niet altijd, aldus 
onderzoeksfinancier NWO.

> Black Heritage 
Night
Wat ben je als witte bereid op 
te geven voor de strijd voor 
gelijkwaardigheid? Die moeilijke 
vraag stelde Jennifer Tosch tijdens 
haar Martin Luther King-lezing.

> Fatale ontgroening
Afgelopen weekend is in België 
een 19-jarige hogeschoolstudent 
overleden tijdens de ontgroening. 
De toedracht wordt onderzocht.

> Coronamiljoenen 
De miljoenen euro’s om de gevol-
gen van de coronamaatregelen 
voor studenten te verzachten gaan 
vooral naar intensieve begeleiding 
en naar maatregelen om het stu-
dentenwelzijn te bevorderen.

‘We have to do more work by ourselves 
than I expected’, blogs freshman Rishi 
Ahuja. Follow the ups and downs of 
four first year students at advalvas.
vu.nl>blogs>nieuwelichting

‘De chirurg had vermoedelijk wel door 
dat ik kort geleden een kast in elkaar 
heb gezet’, blogt coassistent Duveke de 
Gaay Fortman. Volg haar coschappen op 
advalvas.vu.nl>blogs

Freshmen

Pinnen 
schroeven

Topdrukte

D
at is zes procent meer studenten dan vorig 
jaar. De groei komt volledig voor rekening van 
de masterstudenten, het aantal bachelorstu-
denten daalde juist licht. De grens aan wat 
de VU aankan binnen de huidige bekostiging 
is bereikt, stelt collegevoorzitter Mirjam van 

Praag: “De situatie is inmiddels zeer zorgelijk.” (PB/HOP)

Lees het volledige bericht op: advalvas.vu.nl>nieuws>4 november

studenten heeft de VU dit jaar.

@advalvas_vu
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Reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

Meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

facebook.com/advalvas
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N
eurowetenschap-
per Jeroen Geurts 
schreef vijf jaar 
geleden een 
Engelstalige open 
brief aan zijn 
studenten: ‘Letter 
to my students or 

How to become a good scientist.’ 
Hard werken en de juiste keuzes 
maken, hield hij ze voor, dan kom 
je er wel. 
“Als ik die brief nu teruglees, vind 
ik ’m veel te streng”, zegt hij nu. 
“Ik besef nu beter hoeveel studen-
ten voor hun kiezen krijgen, voor 
hoeveel keuzes ze staan, waar-
door ze onder enorme druk staan. 
Ik zou er nu een addendum aan 
willen toevoegen over de existen-

tiële angst die dat veroorzaakt, die 
begrijp ik nu beter.”

Studie filosofie
Dat komt doordat hij in 2018 en 
2019 zelf weer in de collegeban-
ken is gaan zitten, vertelt hij, om 
filosofie te studeren. “Door de 
gesprekken met mijn medestu-
denten realiseerde ik me dat ik 
een stukje nog niet had gezien.”
Die studie filosofie is hij gaan 
doen omdat hij zijn vakgebied 
te technisch en reductionistisch 
vond. “Neurowetenschappers zijn 
te slecht uitgerust om conceptu-
eel na te denken over wat bijvoor-
beeld de menselijke geest precies 
is. Je komt niet ver als je dat 
reduceert tot een interactie tussen 

molecuul x en molecuul y. Er is 
nu een masteropleiding filosofie 
van de neurowetenschappen en 
daar ben ik supertrots op.”

Twintig jaar VU
Toen hem de baan als rector 
werd aangeboden – hij sollici-
teerde nadat hij was gepeild naar 
zijn interesse – heeft Geurts er 
nog even over nagedacht, maar 
enthousiast was hij meteen. “Het 
is een baan waarin ik bijna alles 
wat ik belangrijk vind kwijt kan. 
Ik had al eens eerder bedacht dat 
als die positie vrij zou komen, dat 
misschien wel iets voor mij zou 
zijn.”
Omdat hij de VU zo fantastisch 
vindt, zegt hij. “Ik werk hier nu 
twintig jaar en de unieke, multi-
culturele studentenpopulatie, de 
thema’s van inclusiviteit, die vind 
ik spannend. De onderzoekscul-
tuur ook, waarbij we constant 
zoeken naar een brug tussen de 
verschillende disciplines en naar 
maatschappelijke thema’s die 
we van daaruit kunnen kunnen 

benaderen, daar is de VU echt een 
kei in.”

Promovendi begeleiden
Nu hij aantreedt als rector zal 
Geurts stoppen als bestuursvoor-
zitter van ZonMw, de Haagse 
organisatie die gezondheidson-
derzoek financiert. En ook zijn 
bestuursfunctie bij NWO legt 
hij neer. Zijn wetenschappelijke 
activiteiten zet hij op een lager 
pitje. “Ik zal nog enkele promo-
vendi begeleiden, die laat ik 
niet in de steek. Maar ik deed al 
minder onderzoek vanwege mijn 
bestuursactiviteiten.”

Lees het hele interview op advalvas.
vu.nl>verhalen>9 november

‘Ik hoop een boegbeeld te kunnen zijn’

Nieuws

31.700
De VU heeft een nieuwe rector 
gevonden. Neurowetenschapper 
Jeroen Geurts treedt in januari 
aan als de opvolger van Vinod 
Subramaniam.

http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl
http://facebook.com/advalvas
http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl


‘Zo moeilijk is het niet:  
de VU moet overstappen  
op vegan’

Dat is nogal een missie, waar je mee bezig 
bent. Word je er nooit moe van?
“Als iedereen het met je eens is, doe je iets 
verkeerd. Ik hoor vaak van mensen dat het 
hun goed recht is om vlees te eten. Maar hoe 
zit het dan met de rechten van dieren? Moreel 
is dat heel hypocriet. Toch heb ik er moeite 
mee om dit gesprek aan te gaan met vrienden 
en familie. Ik ben dan bang dat ze zich van 
me afkeren. Maar als vrienden racistisch of 
seksistisch zijn, zeg ik daar wel wat van. In de 
afgelopen zeven jaar heb ik nooit mijn mond 
gehouden over het belang van veganisme en 
ik sta altijd open voor een discussie op een 
rustige manier. Ik strijd niet tegen mensen; 
het is een strijd tegen dierenmishandeling.”

Wat staat er dan in je actieplan? “Na de 
publicatie van mijn blog op advalvas.vu.nl 
werd ik door het cateringbedrijf uitgenodigd 
voor een lunch. We moeten nog een datum 
prikken, maar het lijkt een stap in de goede 
richting. Als vicevoorzitter van de universi-
taire studentenraad heb ik het op onze agen-
da gezet. Momenteel zijn we een bijeenkomst 
aan het organiseren om dit onderwerp te 
bespreken met alle geïnteresseerde studen-
ten. We vertegenwoordigen ze allemaal, dus 
willen we weten hoe zij over iets denken 
voordat we ermee naar het bestuur stappen. 
Hoe meer studenten voor vegan kiezen, des 
te minder keuze heeft de VU. Als dat niet 
de juiste weg blijkt te zijn, ga ik me ergens 
anders op richten met mijn acties. Eén ding 
is zeker: ik blijf praten en praten om de bood-
schap te verspreiden.”

Studenten staan meestal wel open voor 
nieuwe initiatieven, maar hoe zit het met 
docenten? Zijn zij niet moeilijker te over-
tuigen? “Dat is een goede vraag. Natuurlijk 
heb ik minder contact met docenten, maar 
ik weet wel dat sommigen openstaan voor 
vegan eten. Om hen te overtuigen wil ik graag 
op hun kinderen wijzen. Als het dierenrech-
tenaspect niet genoeg is, kijk dan naar de 
toekomst: we steken de wereld in brand voor 
de volgende generatie. En dat alles voor een 
genotsgevoel dat letterlijk maar vijf minuten 
duurt.”
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STUDENT IN ACTIE

D
e hele universiteit vegan 
laten eten, dat is tamelijk 
veel gevraagd. “Eigen-
lijk is het helemaal niet 
zo ingewikkeld. Mensen 
dwingen, dat werkt niet. 
De drooglegging in de VS 

werkte immers ook niet. Iedereen weet 
dat het verkeerd is om dieren te doden, 
maar wat we moeten doen, is ons hande-
len afstemmen op onze moraal; studen-
ten en docenten moeten begrijpen waar-
om het beter is om voor vegan te kiezen. 
Ik vraag de VU om in dit opzicht verant-
woordelijkheid te nemen. We kunnen als 
universiteit nog steeds vooroplopen in 
deze beweging. Een universiteit zijn die 
veranderingen teweegbrengt, in plaats 
van de massa te volgen. Voor de VU zou 
dat interessant moeten zijn, al was het 
alleen maar vanwege de publiciteit.”

Je zegt dat mensen dwingen niet de 
juiste manier is. Maar als je kaas en 
vlees verbiedt, lijkt het er toch op dat 
je mensen gaat pushen om vegan te 
eten. “Ik begrijp dat dat tegenstrijdig 
overkomt. Ik zeg ook niet dat er bij de 
deur bewakers moeten staan die contro-
leren of je vlees of kaas in je tas hebt. Het 
enige wat ik de VU vraag, is geen dierlijke 
producten meer aan te bieden. Mensen 
opvoeden is een bewustwordingsproces. 
Wanneer studenten en docenten zien dat 
het menu veranderd is, zal dat hen moti-
veren om zelf ook te veranderen.”

Maar wat is de kantine nu zonder 
zo’n lekkere pizza? “Pizza kun je heel 
eenvoudig vegan maken en dat geldt ook 
voor bijvoorbeeld lasagne. De VU-restau-
rants kunnen grotendeels letterlijk 
dezelfde dingen blijven verkopen, alleen 
met andere kaas. Momenteel vraagt 
Doppio 10 euro voor een pizza met vegan 
kaas en 5 euro voor eentje met gewone 
kaas. Dat vind ik discriminatie; het zou 
juist andersom moeten zijn. Hoe groter 
de koolstofvoetafdruk van een product, 
des te duurder zou het moeten zijn.”

Zou de VU geheel 
veganistisch 
kunnen worden? 
Nu universiteiten 
in Berlijn al bijna 
vleesvrij zijn, 
rust Gabriela 
Adamczyk niet tot 
onze universiteit 
volledig overgaat op 
plantaardig voedsel.

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

VU vegan?
‘Meer dan 50 procent van 
wat onze cateraar Eurest 
momenteel aanbiedt, is reeds 
vegan of vegetarisch’, zegt 
VU-woordvoerder Wessel 
Agterhof. ‘Voorlopig laten we 
ook vlees en vis op het menu 
staan. Trouwens, de lunch 
voor het dagelijks bestuur is 
geheel vegetarisch en voor 
recepties biedt de cateraar de 
mogelijkheid van vegan hapjes.’

Gabriela 
Adamczyk
21

Student Artificial Intelligence

September 2021 – nu  
Vicevoorzitter USR 
Onderwijsassistent

2020 – 2021  
Wiskundetutor

September 2020 – juni 2021  
Green Ambassador 
bètafaculteit, Green Office

Juni 2020 – juni 2021 
Coördinator communicatie, 
facultaire studentenraad 
bètafaculteit

2019 – nu  
Studie Artificial Intelligence

2018 – 2019  
Studie wiskunde

http://advalvas.vu.nl
mailto:redactie.advalvas@vu.nl
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WISSELCOLUMNOPINIE

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

DOOR JACINTHA ELLERS 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

A
fgelopen maanden is er veel 
aandacht geweest voor diver-
siteit en inclusiviteit aan 
de VU. Terecht. Een veilige 
werk- en leeromgeving 
waar je jezelf kunt zijn is 
ongelooflijk belangrijk voor 

ieders welzijn. Als vrouw in een grotendeels 
mannelijke omgeving ben ik me maar al te 
goed bewust van hoe frustrerend het kan 
zijn als je niet als gelijkwaardig gezien en 
gehoord wordt. Ook anno 2021 overheersen 
bij veel van de bestuurlijke vergaderingen en 
commissies nog veel te vaak de mannelijke 
mores in taalgebruik, omgangsvorm, toon, 
lichaamshouding en gebruikte voorbeelden. 
Er is duidelijk nog heel wat winst te behalen 
op het gebied van diversiteit in de academi-
sche wereld. 
Nieuwe initiatieven om een inclusieve werk- 
en onderwijsomgeving te creëren schieten 
dan ook als paddenstoelen uit de grond. Vrij-
wel altijd bevatten die op Amerikaanse leest 
gestoelde voorstellen voor neutraal taal-
gebruik, waarin men elke verwijzing naar 
geslacht of seksuele gerichtheid vermijdt. 
Waar in de afgelopen decennia geijverd is 
om ‘hij/zij’ te gebruiken in plaats van alleen 
maar ‘hij’, zou dat nu ‘hen’ moeten worden. 

‘Beste dames tot heren’, 
daar ben ik voor
Ook de academische 
wereld is doordrenkt 
met mannelijke 
stereotypen. Het is 
hard nodig om die 
maatschappelijke 
norm en het 
taalgebruik uit 
te breiden naar 
niet-mannelijke 
identiteiten.

Ook zouden docenten hun colleges niet 
meer moeten beginnen met ‘beste dames 
en heren’, maar met ‘beste studenten’. 
Helaas pakken deze goedbedoelde 
pogingen voor inclusief taalgebruik juist 
averechts uit in de Nederlandse taal. 
In tegenstelling tot het Engels kent het 
Nederlands van vrijwel elke aanduiding 
van persoon of beroep een mannelijke 
en een vrouwelijke aanduiding. ‘Student’ 
verwijst naar een mannelijk leergie-
rig persoon en de vrouwelijke vorm is 
studente. Op deze manier sluiten we niet 
alleen alle non-binaire personen uit, 
maar maken we ook nog eens ruwweg de 
helft van de mensheid onzichtbaar. 
De collegezaal is niet de enige ruimte 
waar deze semantiek problemen geeft. In 
de trein worden sinds kort stelselmatig 
alle reizigsters genegeerd en bij adverten-
ties kunnen we niet langer v/m gebruiken 
om aan te geven dat vrouwen de voorkeur 
krijgen bij gelijke geschiktheid. De domi-
nantie van de man als norm wordt op 
deze manier alleen maar sterker.
Wie denkt dat het wel meevalt met de 
mannelijke bias in onze spreektaal, moet 
voor de grap eens consequent het gebruik 
van hij en zijn vervangen door zij en haar 
als men naar een niet-gespecificeerd 
individu verwijst. Ik doe dat regelmatig 
en het is opvallend hoeveel verbazing 
en ongemak dat opwekt. Het toont aan 
hoezeer we gewend zijn om in mannelijke 
stereotypen te denken en hoe hard we het 
nodig hebben om de maatschappelijke 
norm uit te breiden naar niet-mannelijke 
identiteiten. 
Het mooie is dat met een beetje crea-
tiviteit de Nederlandse taal voldoende 
mogelijkheden biedt om inclusief te zijn. 
Bijvoorbeeld door beste dames en heren 
te vervangen door beste dames tot heren, 
of door de schuine streep in v/m te kante-
len naar v-m omvat zo’n uitdrukking het 
hele continuüm aan geslachtsidentitei-
ten. Laten we diversiteit omarmen, niet 
vermijden! 

Jacintha Ellers is hoogleraar evolutionaire ecologie.

Marjan Olfers hoogleraar sport en recht

D
eze column gaat over 
vragen, niet over antwoor-
den. Gaat Ajax winnen van 
Borussia Dortmund? Speelt 
Louis van Gaal 1-4-3-3? 
Louis telt de keeper ook 
mee.  

Vragen stellen is wetenschappers niet 
vreemd. De wetenschap drijft nou 
eenmaal op vraagwoorden, zoals wat (de 
feiten), waarom (de ratio 
achter normenkader) en 
hoe (het handelingskader).
Sport onderscheidt zich 
van andere fenomenen 
door het samenspel aan 
basisbeginselen: naast 
spelregels zijn de rivali-
teit, de haalbare meest 
gelijke krachtmeting, de 
prestatievergelijking en 
het aanwijzen van een 
winnaar eigen aan de sport. 
Toen NWO-voorzitter Marcel Levi de 
wetenschap vergeleek met topsport, 
vielen verschillende wetenschappers 
over hem heen. Levi wees bijvoorbeeld 
op het aantal trainingsuren en de niet 
geringe zelfopoffering. Als reactie werd 
gewezen op de slechtheid van competi-
tie tussen wetenschappers en de onzin 
om winnaars aan te wijzen. Iedereen 
kan een eigen verkozen kenmerk van 
sport eruit pikken om het eigen stand-

punt te verdedigen. Hoe vermakelijk. 
Er zijn overeenkomsten en er zijn 
verschillen. Wetenschappers hebben, net 
als topsporters, elkaar nodig om presta-
ties vooruit te stuwen. Indien succesvol, 
leidt dit tot sociale prestige. En natuurlijk 
is er in de wetenschap sprake van strijd, 
al is het alleen al de strijd die je met jezelf 
aangaat. 
Tegelijkertijd woedt net als in de weten-

schap in de topsport ten 
volle de honger naar een 
nieuwe cultuur van erken-
nen en waarderen. Om 
de waarde van topsport 
bijvoorbeeld niet uitslui-
tend te vertalen in een 
top-10-ambitie van beste 
landen. En een strijd om 
machtsbolwerken te door-
breken. Ook machtheb-
bers vinden elkaar omdat 

zij bij de uitoefening van macht elkaar 
nodig hebben. 
Daarom komt er een onderzoek naar de 
cultuur in de topsport. Ook een idee voor 
de wetenschap? Het leuke van sommige 
sportvragen is dan weer dat er antwoor-
den bestaan die ineens ook feiten blij-
ken. Ajax heeft gewonnen van Borussia 
Dortmund. Daarover hoeven we niet met 
elkaar in debat.

Hongerig naar 
cultuuronderzoek

‘Machthebbers 
vinden elkaar 
omdat zij bij de 
uitoefening van 
macht elkaar 
nodig hebben’

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Fo
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Ajax WETENSCHAP

De ‘sportbeha’ stuurt de 
informatie door naar Van 
Teeselings (r) tablet

Met veel borsthaar komt 
het signaal niet door
Bewegingswetenschappers zijn haast niet meer weg te denken in 
de sport. Bij de oprichting van de studie 50 jaar geleden stuitten ze 
nog weleens op weerstand in de sportwereld, nu staan ze tussen 
de trainer en de fysio op het veld. Ad Valvas zoekt uit wat de studie 
inmiddels betekent voor Ajax. 

DOOR EMMA SPRANGERS 
FOTO’S YVONNE COMPIER

Ze dachten: 
wat doet dat 
meisje met die 
paardenstaart op 
ons veld met haar 
gekke lampjes

H
et miezert en waait flink op sportcomplex 
De Toekomst bij de Arena, maar dat lijkt 
het enthousiasme van de jonge voetbal-
lers niet te dempen. Hun noppen tikken 
vrolijk op het asfalt terwijl ze naar de 
oefenvelden rennen, als een aritmisch 
tromgeroffel voor de start van de training. 

Op het veld waar het O18 (spelers onder de 18)-team is 
begonnen aan de warming-up, wisselt bewegingsweten-
schapper Ewan van Teeseling de hartslagmeter om van 
een van de spelers. De ‘sportbeha’ stuurt de informatie 
door naar Van Teeselings tablet en de computers in het 
Ajax-hoofdgebouw waar een stagiair de training via 
camera’s volgt. Soms komt het signaal niet meteen goed 
door. “Als iemand veel borsthaar heeft bijvoorbeeld. 
En het is beter te volgen als ze al even bezig zijn. Zweet 
geleidt goed.” 

Fysiek cv
Rondom het veld staan masten die signalen van de 
spelers opvangen, zodat op Van Teeselings tablet ook 
te zien is hoeveel afstand er tussen de spelers is, waar 
ze op het veld lopen en met welke snelheid. Met al die 
data wordt een persoonlijk dossier opgebouwd van de 
spelers; hoogleraar bewegingswetenschappen Geert 
Savelsbergh noemt dat een “fysiek cv”. 
Die verzameling van informatie schrok sporters in het 
begin nog weleens af, vertelt Savelsbergh. Ook Vosse de 
Boode, die als Head of Sport Science and Data Analytics 
de bewegingswetenschappers bij Ajax aanstuurt, ervaar-
de dat toen ze er tien jaar geleden begon. “Ze dachten: 
wat doet dat meisje met die paardenstaart op ons veld 
met haar gekke lampjes. Inmiddels komen spelers zelf 

naar me toe en vertellen dan dat andere clubs bepaalde 
overzichten hebben, en waarom wij dat niet ook doen.”
Zo kunnen de bewegingswetenschappers bijhouden of 
spelers te veel of juist te weinig belast worden, en daar 
kan de trainer dan weer het trainingsschema op aanpas-
sen. Savelsbergh: “Als blijkt dat ze in een wedstrijd meer 
sprinten dan de spelers tijdens de training hoeven doen, 
kun je dat meenemen in het trainingsschema.”

Kampioen willen worden is niet genoeg 
Met de komst van de bewegingswetenschappers haalde 
Ajax ook flink wat apparatuur in huis. In het biomecha-
nicalab in het hoofdgebouw van de club staan krach-
tenplatforms die kunnen meten hoeveel druk er bij een 
schot op het standbeen wordt gezet en in welke rich-
ting, ze werken met sensoren die de kijkrichting van de 
spelers bijhouden, highspeed-camera’s om bewegingen 
na afloop vertraagd te kunnen analyseren, plakkers die 
meten welke spieren meedoen aan een beweging en met 
snelheidspoortjes.
Maar apparatuur aanschaffen is niet voldoende, trainers 
moeten ook weten welke vragen te stellen aan de weten-
schappers. Hoogleraar Savelsbergh: “Het is niet genoeg 
om te zeggen dat je kampioen wilt worden, dat is te alge-
meen. Het gaat om dingen als: ik wil weten waarom die 
speler op maandag niet goed belast is.”

Kans op blessure inschatten
De bewegingswetenschappers werken in een driehoek 
met de hoofdtrainer van het betreffende elftal en de 
medische staf. Dat leidt soms tot discussie volgens 
De Boode: “De trainer wil bijvoorbeeld iemand 90 
minuten laten spelen, de fysiotherapeut adviseert een 
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Ajax

‘Elke stap die ze 
zetten, elke halter 
die ze oppakken; 
we monitoren 
alles’

‘Ik wil weten 
waarom die speler 
op maandag niet 
goed belast is’

halve wedstrijd. Wij gaan dan kijken naar de data die 
we hebben van hamstring blessures, en schatten in 
hoe groot de kans is dat een speler met een bepaalde 
hoeveelheid training gevoelig zal zijn voor blessure. 
Soms ga je daarin op je gevoel af, soms op de data, maar 
je moet niet bang zijn om die gesprekken aan te gaan.”
Het is wel duidelijk dat de inbreng van de bewegings-
wetenschappers serieus wordt genomen. Tijdens de 
training loopt jeugdtrainer Dave Vos geregeld naar Van 
Teeseling om te vragen hoe zijn spelers het doen. Maar 
er is ook een grens aan hun invloed. Van Teeseling zou 
bijvoorbeeld niet adviseren over het wel of niet wisselen 
van een speler. “Voor ons is het tracken van de spelers 
een fulltime baan, voor de trainer is het maar een klein 
onderdeel van de rest. Onze taak is om onze bevindin-
gen zo kort en begrijpelijk mogelijk aan ze door te geven. 
De conclusies trekken ze dan zelf.” 
Over het team als geheel doen de bewegingswetenschap-
pers ook geen uitspraken. Je zult hen niet snel tegen de 
trainer horen zeggen dat een team over het algemeen 
slecht is in penalty’s schieten. Van Teeseling: “Je hebt er 
sowieso meer aan om naar individuele spelers te kijken, 
want de data van een middenvelder zien er heel anders 
uit dan die van een spits of een verdediger.” 

Slecht geslapen of stress
Het uitwisselen van data – wat de spelers onderling 
naar hartenlust doen – zorgt binnen het team ook voor 
de nodige competitie. Zo ook tijdens de training met 
het O18-team. Een speler rent hijgend naar Van Teese-
ling toe om te vragen hoe hard hij gaat. Hij neemt geen 

genoegen met de 26 km/uur op Van Teeselings meter, en 
roept dat hij de 30 wel aan gaat tikken. 
Maar naast het optimaliseren van trainingsschema’s 
en het uitdagen van de sporters kun je met de data ook 
afwijkingen opsporen. Dat de hartslag van een speler 
omhoog gaat wanneer ze sprinten, het stadion inlopen 
voor een wedstrijd of staan te wachten tot ze een penalty 
mogen, nemen spreekt voor zich. Maar Van Teeseling 
zoekt bij het monitoren van de hartslagen vooral naar 
ritmes die niet overeenkomen met de geleverde inspan-
ning. Dat kan dan duiden op een onderdeel waarop beter 
getraind moet worden, dat een speler juist even rustiger 
aan moet doen, of op stress. Mocht een speler slecht 
slapen (ook dat monitoren ze weleens), een ongewoon 
hoge hartslag hebben en ondermaats presteren, dan 
kunnen ze dat doorgeven aan een sportpsycholoog om 
te zien of er iets anders speelt dat zich fysiek uit. 

Ook handig voor de scouts
De data van de spelers worden ook tussen clubs uitge-
wisseld. Zo weten ze van elkaar hoe vaak bepaalde 
spelers passes maken, of dat met het hoofd of met de 
voeten gebeurt en hoe vaak ze aanvallen. Als ze zouden 
willen, zouden ze alles kunnen bijhouden volgens De 
Boode, iets wat dan weer handig is bij het scouten. 
Bang dat de wetenschap de overhand neemt van de 
sport, is ze niet. “Onze samenleving is nou eenmaal 
gewend om informatie op te halen. Vroeger ging je in 
een restaurant eten omdat iemand tegen je had gezegd 
dat het lekker was, tegenwoordig check je dat zelf op 
Google. Na een voetbalwedstrijd controleert NOS ook 
eerst de data die wij presenteren, zodat de omroep niet 
onterecht zegt dat Ajax dominant was terwijl ze maar 
50 procent balbezit hadden. Elke stap die ze zetten, elk 
halter die ze oppakken – zodra de spelers op de club zijn 
monitoren we wat ze doen. Maar je moet altijd blijven 
kijken of je daar wel wat aan hebt. Als we zien dat een 
speler slecht heeft geslapen die nacht, gaan we dat niet 
vlak voor een wedstrijd tegen diegene zeggen.”
De training op het veld bij De Toekomst eindigt met 
een uitputtende reeks sprints voor de verliezers van het 
oefenpotje. Van Teeseling houdt hun hartslagen nog een 
laatste keer bij. Met extra inspanning als straf voor het 
verliezen van een wedstrijd, word je dan niet uiteindelijk 
een sterkere speler? “Als je heel vaak verliest zou het 
best kunnen dat je uiteindelijk goed wordt in die loopjes, 
maar niet in voetbal.”



De nieuwe 
literatuur staat  
op Youtube
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Babs Gons CULTUUR

B
abs Gons heeft onlangs voor het eerst sinds 
haar benoeming tot Vrije Schrijver van de 
VU een gastcollege gegeven voor studenten 
van de minor De Schrijfacademie. “Ik kreeg 
een spervuur van vragen”, zegt ze. “Er was 
echt een honger naar wat spoken word 
precies is.”

Dat is mooi, want Gons zegt het belangrijk te vinden dat 
mensen weten waar de wortels van spoken word liggen, 
en in welke historische context ze het moeten plaatsen. 
“Het is belangrijk dat dat meer geduid wordt. Dat het 
een vorm van protest is, een platform voor verhalen die 
misschien niet zozeer te horen zijn binnen mainstream 
mediacultuur en literatuur. 
Ze begint in razendtempo een college af te steken over 
het ontstaan van spoken word en het ontstaan van 
Poetry Slam, in 1984 op de eerste Poetry Slam ooit. Dat 
performancepoëzie al vroeg zijn Nederlandse evenknie 
kreeg met podiumdichters als Simon Vinkenoog, Jules 
Deelder en Diana Ozon. Spoken word is er eigenlijk altijd 
al geweest. “De vroegere troubadours en barden waren 
spoken-word-artiesten en voor ongeletterde culturen is de 
orale traditie cruciaal voor het doorgeven van verhalen.”
Met andere woorden, een oudere literaire traditie dan 
spoken word is er niet. De Griekse filosoof Socrates vond 
zelfs dat men kennis het beste mondeling kon doorge-
ven en maakte zich druk dat met het opschrijven van 
dingen de literatuur verloren zou gaan.

I love de rafelranden
Gons heeft als spoken-word-artiest jarenlang met 
geestverwanten in de rafelrand van de kunst en cultuur 
geopereerd. “En ik voelde me daar eerlijk gezegd wel 
goed bij. Het is fijn om nergens bij te horen. I love de 
rafelranden!” Het betekende wel dat ze er hard aan 
moest trekken bij de landelijke podia en theaters, de 
literatuurfondsen die haar en andere spoken-word-
artiesten niet zagen staan. Dat is nu allemaal anders. “Er 
is nu een apart potje voor spoken word bij fondsen; we 
worden uitgenodigd op scholen, elk congres heeft tegen-
woordig wel een spoken-word-voordracht, spoken-word-
artiesten worden gevraagd om mee te schrijven aan 
filmscenario’s, er zijn allerlei crossovers in de theaters 
en kunst en cultuur.”

Vrije Schrijver Babs Gons 
boeit het niet zo wat de 
status van spoken word is 
binnen kunst en literatuur. 
‘Youtube is hét podium voor 
spoken-word-artiesten. 
Daar leer je wat de urgente 
kwesties zijn.’

DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

Zelf staat ze voor een totaal ander publiek 
sinds eerder dit jaar haar boek Doe het 
toch maar verscheen, een verzameling 
spoken-word-teksten. “Ik heb de afge-
lopen tijd opgetreden in verschillende 
kerken door het hele land, dat zijn blijk-
baar de nieuwe podia in de coronacrisis. 
Laatst was ik in Lochem, een kerk met 
voornamelijk witte mensen op leeftijd, 
waar ik heel hartelijk werd ontvangen. Er 
was één meisje bij, dat ik gevraagd heb 
een foto van me te maken. Ik dacht: jij 
weet hoe een mobiel werkt. Hahaha.” 
Haar schrijversleven bestaat nu uit twee duidelijk 
verschillende delen, constateert ze. “Er is een leven als 
schrijver vóór het boek en een totaal ander leven als 
schrijver mét boek.” Andere gebeurtenissen hebben 
de status van spoken word een enorme boost gegeven: 
de voordracht van Amara van der Elst bij de Nationale 
Dodenherdenking en die van Amanda Gorman bij de 
inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. 
“En uiteraard de Nederlandse vertaling daarvan en alle 
commotie daaromheen”, aldus Gons. “Ik word overstelpt 
met verzoeken om optredens, het begint zich nu echt 
stevig te verankeren.”

Directer contact met publiek
Toch blijft voor veel mensen spoken word een vreemde 
eend in de bijt. “Maar wie laat zich daar iets aan gelegen 
liggen?” aldus Gons. “Recensenten lees ik nauwelijks , 
want zoals Suzan-Lori Parks zei: ‘I refuse to have my ego 
inflated or deflated by someone I don’t know.’ Ik weet dat 
er wat dichters boos zijn omdat ze vinden dat wij hun 
plek innemen, maar die moeten dan maar beter hun best 
doen.” 
Hoe dan ook, wat de hedendaagse status van spoken 
word binnen de literatuur is, boeit Gons niet. “Het is een 

‘Je kunt niet 
terugbladeren, 
dus het moet in één 
keer duidelijk zijn’

vorm van poëzie waarmee je directer in 
contact staat met je publiek. We gebrui-
ken natuurlijk ook alliteratie en metafo-
ren, maar als je te hoogdravend wordt, 
ben je snel weg. Dichter Antoine de Kom 
heeft eens gezegd dat je zijn gedichten 
zes, zeven keer moet lezen voordat je 
begrijpt wat er staat. Dat vind ik heel 
erg mooi, maar bij spoken word werkt 
dat niet zo. Je staat er in een zaal naar te 
luisteren en je kunt niet terugbladeren, 
dus het moet in één keer duidelijk zijn. 
Dus zijn ritme, klank en intonatie heel 

belangrijk voor het overbrengen van emotie. Het gaat 
om veel meer dan de woorden. Ik heb mensen onder 
mijn publiek die niet eens Nederlands kunnen en toch 
het gedicht kunnen voelen.”

Fluïde identiteit
Voor jonge mensen die normaliter niet gehoord worden, 
is spoken word nu dé uitlaatklep. Gons zat in de jury 
van Martin Luther King Spoken Word-wedstrijd, waar-
van de winnaar werd uitgeroepen op de Black Heritage 
Night, onlangs aan de VU, en las de tientallen bijdragen 
van de jonge inzenders. “Een openbaring om te zien 
wat ze bezighoudt, wat de belangrijke thema’s zijn voor 
deze jongeren in relatie met Martin Luther King. Ik zou 
zeggen gendergelijkheid nog meer dan de kloof tussen 
zwart en wit, het streven naar een meer fluïde identiteit. 
En verder is er veel angst, ongerustheid over het klimaat 
en seksueel geweld.” 
In de talkshows op televisie zitten altijd dezelfde 
mensen dezelfde meningen te verkondigen, zegt Gons. 
Wie wil weten wat de huidige generatie bezighoudt, 
moet volgens haar naar Youtube. Daar hebben de 
spoken-word-artiesten hun werk en leer je wat de urgen-
te kwesties zijn. “Youtube is hun dichtbundel.”
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ONDERZOEKOnderwijs CAMPUS

Geluidsoverlast, weinig bordruimte, glazen wandjes tussen lokalen. 
Hoogleraar André Ran is niet de enige die klaagde dat de architecten van 
het NU-gebouw te weinig hebben gedacht aan de gebruikers.

Mijn scriptieVips Promotie

Niet iedereen vond NU-gebouw  
klaar voor onderwijs
TEKST EN BEELD  
EMMA SPRANGERS 

I
n oktober 2019 werd André Ran, 
hoogleraar wiskunde, samen met 
enkele andere docenten door de 
Facilitaire Campus Organisatie 
(FCO) uitgenodigd voor een rond-
leiding door het toen bijna opge-
leverde gebouw. “Dat was ook wel 

bedoeld als meedenksessie, maar ik denk 
dat ze schrokken van de hoeveelheid 
opmerkingen die we hadden.” 

Muren te dun voor krijtborden
Zo hingen er whiteboards “van postzegel-
formaat” die niet naar boven of beneden 
geschoven konden worden. Een ergo-
nomische ramp, vond Ran, “en veel te 
weinig ruimte voor het schrijfonderwijs 
waar wiskunde onder valt.” In plaats van 
krijtborden hangt er nu in veel collegeza-
len whiteboardfolie over de volle breedte 
van de muur. “Maar dat spiegelt zo erg 
dat iemand op de eerste rij vooral ziet wat 
er buiten gebeurt.” Toen Ran opperde om 
toch krijtborden op te hangen, werd hem 
verteld dat de muren daar te dun voor 
waren. Volgens FCO is er voor dat soort 
wanden gekozen omdat ze demontabel 
zijn en de collegezalen nog aangepast 
kunnen worden afhankelijk van de ruim-
tebehoefte.

Geitende studenten
Maar die dunne wandjes veroorzaakten 
ook geluidsoverlast van de aangrenzende 
zalen. Ran: “Het viel ons op dat we duide-
lijk hoorden wat er op de gang gebeurde. 
Je moet het geluidsniveau van geitende 
studenten niet onderschatten.” De rest 
van de muren is gemaakt van glas. “Dat 
leidt ontzettend af, je kijkt zo bij elkaar 
naar binnen.” 
Inmiddels ondervindt Ran minder 
geluidsoverlast, en volgens een FCO-

heden. Het is nu ook voor het eerst sinds 
de lockdown dat het gebouw weer volle-
dig voor onderwijs wordt gebruikt, dus 
FCO houdt naar eigen zeggen een vinger 
aan de pols. 

Plaatje en praatje
Of er toch iets positiefs te noemen is aan 
het Nieuwe Universiteitsgebouw? Ran: 
“Dat er nog geen muizen zijn. En de zalen 
hebben goede voorzieningen voor het 
delen van een computerscherm. Dat laat 
ook zien op wat voor soort onderwijs ze 
hebben geanticipeerd: een plaatje en 
een praatje. Het lijkt erop dat ze dachten 
dat iedereen wel met powerpoint werkt 
tijdens hun college. Je kunt als docent 
ook al op je iPad schrijven, dat zien de 
studenten dan op een scherm.” FCO start 
in november inderdaad met een werk-
groep die in de grotere zalen een pilot 
gaat doen met digitaal schrijven.
Ran: “Hoe dat gaat werken, weet ik niet. 
Met slides kun je makkelijk te snel gaan 
met je verhaal. Het schrijven op een 
bord dicteert een goed tempo voor de 
studenten om mee te kunnen denken. In 
mijn tijd heb ik alles zien komen en gaan: 
tapedecks, overhead projectoren, cd- en 
dvd-spelers. En het enige dat door al die 
jaren heen functioneel is gebleven is een 
bord met een krijtje.”

woordvoerder  zijn de zalen sinds de 
klachten dan ook grondig aangepakt. Zo 
zijn de valdorpels onder de deuren afge-
steld, zodat er minder geluid onderdoor 
komt, het luchtrooster is voorzien van 
een extra kap om geluid te dempen en de 
kieren zijn met kit gedicht. Een rondgang 
door het NU-gebouw leert ook dat hier en 
daar rolgordijntjes zijn opgehangen en de 
glazen wanden deels zijn afgedekt met 
kleine rondjes stickerfolie. 
Ook zijn er op verzoek verrijdbare krijt-
borden bijgekomen. Ran: “Maar in de 
grote amfitheaterzalen van het gebouw 
is dat soort krijtborden weer te klein.” Bij 
de invulling van die theaterzalen worden 
docenten volgens Ran nu wel eerder 
betrokken bij het kijken naar de mogelijk- Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Marieke van der Linden, 
net afgestudeerd aan 
de faculteit Religie en 
Theologie, is 
genomineerd 
voor Jonge 
Theoloog des 
Vaderlands. Zij 
onderzocht in 
haar master hoe hoop zich 
manifesteert tijdens de 
coronacrisis. Op 28 novem-
ber weten we wie de Jonge 
Theoloog wordt: NPO2, 
17.10 uur.

Filosoof Haroon Sheikh 
is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar 
strategic gover-
nance of global 
technologies 
aan de faculteit 
Geestesweten-
schappen. Hij promoveerde 
op een onderzoek naar de 
invloed van oude tradities 
op moderne samenlevin-
gen.

Masterstudent antro-
pologie Mohammed 
Badran is finalist voor de 
Echo-Award, 
een prijs voor 
succesvolle 
studenten met 
een niet-
westerse achter-
grond. Badran richtte 
samen met andere Syrische 
nieuwkomers een stichting 
op: Syrische Vrijwilligers 
Nederland. De award-
uitreiking is op 7 december.

Klimaatwetenschapper 
Dim Coumou is benoemd 
tot hoogleraar 
climate 
extremes and 
societal risk 
aan de faculteit 
Bètawetenschap-
pen. Hij werkt zowel bij 
de vakgroep klimaat- en 
weermodellen van het 
KNMI als voor het Instituut 
voor Milieuvraagstukken. Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Het 
onderzoek op zich wel, maar de resultaten niet. Er kwam 
namelijk niks uit mijn onderzoek.”

Wat is je grootste ontdekking? “Dat er geen verband is 
tussen de stemming van mensen en hoe ze tegen hiv-patiën-
ten aankijken. We dachten dat proefpersonen in een nega-
tieve stemming - omdat ze net allerlei nare beelden hadden 
gezien - zich meer met hiv-patiënten als slachtoffer zouden 
identificeren, maar ik vond geen verband.
“Dat kan komen doordat de steekproef te klein was: 231 
mensen, of doordat het beeld dat mensen van hiv-patiënten 
hebben tamelijk vaststaat en niet door negatieve of positieve 
filmbeelden te beïnvloeden is.”

Ben je goed begeleid? “Ja, ik had het geluk dat ik twee 
begeleiders had. Eentje zit helemaal in het onderwerp hiv en 
de andere weet veel van beïnvloeding door middel van beel-
den. Dat kwam mooi samen. De begeleiding vond plaats via 
Zoom, maar dat was geen probleem.”

Ga je nog iets doen met het onderwerp? “Ik heb ontdekt 
dat gezondheidscommunicatie echt mijn ding is. Ik volg nu 
de nieuwe VU-master dialogue, health & society. In het begin 
van mijn studie dacht ik dat ik iets met marketing wilde. 
Gezondheidscommunicatie is ook een soort marketing, 
alleen probeer je dan geen nieuwe broek te verkopen, maar 
gezond gedrag. Dat vind ik interessanter.” (WV)

‘Ik wil gezond gedrag 
verkopen’

Ending the story of HIV Stigma

Estelle Spaargaren |22| master 
communicatiewetenschap | cijfer 7,5 | 18 ects
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“Als je een 
mes als 
steekwapen 
gebruikt, 
is de kans 
groter dat je 
je duim op 
de achterkant 
zet om kracht 
te zetten. Als je 
een plak koek afsnijdt, doe je dat 
niet en zijn de vingersporen die je 
achterlaat dus anders. Hetzelfde is 
het geval met een kussen waarmee 
je iemand probeert te verstikken 
of een kussen waar je een kussen-
sloop omheen doet.

Het kussenslooponderzoek hebben 
we op Lowlands gedaan. We 
vroegen proefpersonen om een 
pop te verstikken met een kussen 
of om een nieuw kussensloop om 
een kussen doen. In het eerste 
geval lopen de vingersporen 
vooral over de middelste band van 
het kussen. Bij het verwisselen van 
een kussensloop zitten de sporen 
overal en zijn er extra veel sporen 
te vinden bij de openingsingang 
van het kussensloop.

De mensen stonden ervoor in de 
rij om mee te doen. Drie dagen 
Lowlands leverde ons even veel 
proefpersonen op als drie weken 
in het laboratorium.

Ik denk dat modellen over de plek 
van vingersporen in bepaalde 
scenario’s in de toekomst zeker 
een rol kunnen gaan spelen in de 
rechtbank, maar daarvoor is eerst 
nog meer onderzoek nodig.” (WV)

Anouk de Ronde promoveerde op 28 oktober. 
Zie proefschrift via tinyurl.com/anoukderonde 

‘Wat vingersporen 
vertellen over 
activiteiten’
Promovendus Anouk de 
Ronde is de eerste forensisch 
onderzoeker die ontdekt dat je 
uit vingersporen veel meer kunt 
afleiden dan alleen iemands 
identiteit. 

Hv
A

mailto:redactie.advalvas@vu.nl
mailto:redactie@advalvas.vu.nl
http://tinyurl.com/anoukderonde
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Vorig jaar namen Frans Kamsteeg 
en Harry Wels hun master-
studenten Culture, Organization 
and Management (COM) mee 
naar de Geitenboerderij in 
het Amsterdamse Bos voor 
live onderwijs. Onder de 
noemer van ‘wilde pedagogiek’ 
ontving Kamsteeg daarvoor de 
onderwijsprijs van de faculteit 
Sociale Wetenschappen, gevolgd 
door een nominatie voor de 
VU-onderwijsprijs. Op 27 oktober 
kregen deze COM-studenten 
hun bul uitgereikt op de... 
Geitenboerderij.

Tekst en beeld Peter Gerritsen

Een bul op 
de boerderij



Z
olang de beste tijdschriften 
maar plek hebben voor een 
fractie van de aangeboden 
artikelen, moeten weten-
schappers leren leven met 
afwijzingen. De negatieve 
reviews zijn een hard gelag 

voor de onderzoeker. 
‘Het is een schande dat er wetenschap-
pers zijn die zo onwetend zijn’, kreeg 
VU-psycholoog Katinka van der Kooij 
ooit als commentaar van een peer-revie-
wer. Het is haar altijd bijgebleven, hoewel 
ze veel meer positieve ervaringen met 
peer-review heeft dan negatieve.
Negatieve reviews doen pijn. Zeker 
als ze zo ongenuanceerd zijn. En toch 
ontkom je er niet aan als wetenschap-
per. Cultuurwetenschapper Maranke 
Wieringa, Universiteit Utrecht, twitterde 
een jaar geleden over de vijf stadia van 
peer-review: ‘denial, anger, bargaining, 
depression, acceptance.’ Een rouwpro-
ces, kortom. En dat proces maakt iedere 
wetenschapper door, want de betere 
wetenschappelijke tijdschriften wijzen 
het  overgrote deel van de artikelen af.
Dan is het diep ademhalen, een paar flin-
ke klappen tegen een bokszak, een zak 
paprikawokkels leegeten en weer door. 
Want je raakt een artikel altijd wel ergens 
kwijt, zeggen de wetenschappers die ik 

spreek. Maar soms niet in het journal 
waarvan je had gedroomd.
Afgewezen worden hoort er dus bij, het 
gaat erom hoe. ‘Soms krijg je de indruk 
dat peer-reviewers last hebben van 
pathologische correctiedrang. Er mag wat 
meer steun komen: van ‘hoe leggen we 
op alle slakken zout’ naar ‘hoe krijgen we 
dit aardige paper omgeturnd tot een echt 
mooie analyse?’ twitterde VU-cultuurfi-
losoof Jelle van Baardewijk in reactie op 
onze oproep om ervaringen met peer-
review te delen.
De toon maakt alle verschil, zegt ook Van 
der Kooij: “Als je een aardige mail van een 
reviewer krijgt, ben je veel meer gemoti-
veerd je stuk echt te verbeteren.”

Persoonlijke motieven
Jos Akkermans, VU-onderzoeker HRM 
en organisatiegedrag en redacteur van 
Journal of Vocational Behavior, vindt 
dat de redactie een afwijzing altijd goed 
moet motiveren. “Als wetenschapper heb 
ik een hekel aan afwijzingsmails waarin 
alleen maar staat see reviews, maar dat 
komt geregeld voor.”
Het meest onbevredigend zijn de afwij-
zingen waarbij je het gevoel hebt dat 
er persoonlijke motieven meespelen, 
zeggen de geïnterviewde wetenschap-
pers. “Bijvoorbeeld als iemand heel erg 
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Peer-review WETENSCHAP

Afgewezen word je toch,  
het maakt vooral uit hoe

Anonieme 
beoordelaars hakken 
er soms flink op in 
bij een peer-review. 
Kleinzieligheid en 
kinnesinne lijken 
dan belangrijker dan 
de kwaliteit van een 
artikel. Tijd voor een 
ander systeem, vindt 
de filosoof, tijd voor 
betere procedures, 
vindt de jurist.

DOOR WELMOED VISSER 
ILLUSTRATIE BEREND VONK



boos wordt omdat je een bepaald arti-
kel niet hebt geciteerd. Dat zal dan wel 
van de reviewer zijn, denk je dan”, zegt 
VU-hoogleraar criminologie Willem de 
Haan. Soms had De Haan het gevoel dat 
de reviewer nog een appeltje met hem 
te schillen had: “Zeker weten doe je dat 
nooit, want het proces blijft anoniem. 
Maar de wereld van Nederlandstalige 
wetenschappers die zich met dit onder-
werp bezighouden, is klein.”
Heel nare reviews kreeg De Haan toen 
hij een boekvoorstel indiende over holo-
cauststudies. “Mijn voorstel zou beledi-
gend zijn en slachtoffers pijn doen. De 
boodschap was: jij hoort op dit terrein 
niet thuis.”
De Haan stelt dat bij peer-review allerlei 
menselijke mechanismes een rol spelen: 
“Kleinzieligheid, territoriumdrang, 
uitsluiting en domme pech. Ik sta er 
nogal fatalistisch in: soms zit het mee, 
soms zit het tegen. En daar kun je niet 
zoveel aan doen.”

Kritiek inhoudelijk motiveren
Zijn collega-rechtswetenschapper Klaas 
Rozemond vindt dat wetenschappers het 
recht hebben om te weten waar ze aan toe 
zijn. Rozemond is VU-vertrouwensper-
soon wetenschappelijke integriteit. Hij 
vindt dat veel Nederlandse tijdschriften 

de procedures voor afwij-
zing van een artikel beter 
moeten vastleggen. Bij wie 
kun je in beroep? Moet 
een redactie haar besluit 
inhoudelijk motiveren? 
“De grote internationale 
wetenschapstijdschriften 
hebben hier procedures 
voor, Nederlandse tijd-
schriften vaak niet”, zegt 
hij.
Rozemond liep er zelf 
vorig jaar tegenaan toen hij wilde publi-
ceren in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geschiedenis. Rozemond verdedigde 
de stelling dat de holocaust juridisch 
gezien een genocide was. De reviewers 
vonden het stuk niet genoeg ingebed in 
de historiografische discussie. “Maar ik 
wilde helemaal geen historisch artikel 
schrijven, maar een juridisch verhaal dat 
voor historici interessant zou zijn”, zegt 
Rozemond. De redactie vond Rozemonds 
voorstel aanvankelijk interessant. De 
peer-reviewers wezen het af. En toen 
besloot de redactie om het niet te plaat-
sen en verwees daarbij alleen naar de 
reviews. Rozemond was het daar niet mee 
eens en wilde graag een onafhankelijk 
oordeel van de redactie, maar die bleef 
zich beroepen op de reviewers.

Wetenschappelijke integriteit
Hetzelfde artikel werd overigens wel 
gepubliceerd in Delikt & Delinkwent, 
maar Rozemond wilde het het liefst ook 
in een historisch tijdschrift publiceren 
omdat hij dacht dat zijn gedachtegang 
met name voor historici vernieuwend en 
interessant kon zijn.
Na de genoemde afwijzing ging Roze-
mond eerst naar de commissie weten-
schappelijke integriteit van Universiteit 
Leiden, waar de hoofdredacteur werkt 
die de klacht ongegrond verklaarde, en 
daarna naar het Landelijk Orgaan Weten-
schappelijke Integriteit (Lowi). Ook het 
Lowi gaf Rozemond uiteindelijk geen 
gelijk. Maar stelde wel dat de redactie 
van een wetenschappelijk tijdschrift de 
Nederlandse Gedragscode Wetenschap-
pelijke Integriteit moet volgen en moet 
checken of de reviews zorgvuldig en 
eerlijk tot stand zijn gekomen.
Dat vindt Rozemond winst, maar de 
uitspraak verder teleurstellend.

Obscuur jargon
Cultuurfilosoof Van Baardewijk heeft 
principiële bezwaren tegen het systeem 
waarvan peer-review deel uitmaakt. 
“Wetenschap wordt grotendeels betaald 
met gemeenschapsgeld en de uitkomsten 
zouden dus vooral ten goede moeten 

komen aan onze samen-
leving. Maar een gemid-
deld wetenschappelijk 
artikel wordt door 10 tot 
40 mensen gelezen. Erg 
weinig dus. Die artikelen 
zijn vaak niet om door te 
komen trouwens: slecht 
geschreven, vol obscuur 
jargon. Alles draait om 
Engelstalige niche-tijd-
schriften. Peer-review is 
onderdeel van dit verkokerde systeem en 
houdt het in stand.”
“Wetenschappers moeten internationaal 
publiceren”, gaat Van Baardewijk verder, 
“daardoor storten ze zich en masse 
op internationale, vaak Amerikaanse 
thema’s die de belangrijke tijdschriften 
interessant vinden, zoals leiderschap.” 
Typisch Nederlandse thema’s komen 
steeds minder aan bod. Het gevolg is dat 
er veel te weinig relevante kennis terug-
vloeit naar de samenleving.
“Laat al die wetenschappers die vinden 
dat ze te weinig geld krijgen maar aan 
een breed publiek uitleggen waarom het 
nuttig is wat ze doen.”

Genereus naar collega’s
De Haan blijft voorstander van het peer-
reviewsysteem, maar ziet wel mogelijk-
heden om het te verbeteren: “Een open 
houding is belangrijk als reviewer, ook 
naar onderwerpen waar je niks in ziet. 
Wees genereus naar je collega’s. Soms 
lees ik oude reviews van mezelf terug 
en denk ik waarom heb ik daar nou zo’n 
punt van gemaakt?” 
Hij denkt dat het zou helpen als jonge 
wetenschappers begeleid leren om 
reviews te schrijven en ze daarvoor ook 
te belonen. Tijdschriften zouden elk jaar 

een lijst met reviewers kunnen publice-
ren, zodat wetenschappers die op hun cv 
kunnen zetten.
Terug naar het huidige systeem waarin 
de meeste wetenschappers het liefst 
willen publiceren in de grote Engelstalige 
tijdschriften. Diezelfde wetenschappers 
zijn ook de reviewers. Soms krijgen ze wel 
twintig verzoeken per week binnen om 
artikelen te beoordelen. Allemaal vrijwil-
ligerswerk. En de valkuil is dat hoe beter 
je het doet, des te vaker ze je weer vragen.
“Als het totaal niet duidelijk is waarom ze 
je vragen, is dat heel irritant”, zegt Akker-
mans, die de meeste verzoeken afhoudt 
wegens tijdgebrek. Als redacteur denkt 
hij daarom goed na over wie hij als revie-
wer vraagt: is dit echt zijn of haar specia-
lisme? Akkermans gebruikt zijn netwerk, 
referentielijsten en soms Google Scholar 
om de juiste reviewer te vinden.
Bij zijn tijdschrift plaatsen ze verreweg 
de meeste artikelen niet. Zestig procent 
haalt het zelfs niet eens tot de reviewer. 
Die redactie vindt artikelen ongeschikt 
als ze methodologisch rammelen of qua 
onderwerp niet passen. “Het niveau 
verschilt enorm, zeker uit landen waar de 
wetenschap in opkomst is.”
Als Akkermans artikelen afwijst, denkt 
hij altijd goed na over de formulering van 
zijn afwijzing. Soms tipt hij tijdschriften 

waar het artikel beter zou passen of hoe 
de auteur het zou kunnen herschrijven. 
“Ik steek veel tijd in dat redactiewerk. 
Gemiddeld zo’n dertig uur per week.”
En soms gebeuren er ook mooie dingen 
door het reviewproces. Akkermans: “Het 
is fantastisch als je na maanden ziet dat 
door revisie het stuk echt is verbeterd. 
Daar doe ik het voor. Dan is al die tijd 
die je erin hebt gestoken niet voor niks 
geweest.”

Gênant
Want uiteindelijk wil men door peer-
review de wetenschap verder brengen. 
Psycholoog Van der Kooij: “Mijn onder-
zoek zit vaak een beetje tussen verschil-
lende vakgebieden, dat betekent dat je 
soms van een deelgebied niet alle litera-
tuur kent. Als een reviewer mij dan wijst 
op iets wat ik heb gemist, ben ik alleen 
maar blij.”
Ook De Haan zegt dat zijn artikelen vaak 
beter zijn geworden door het commen-
taar: “Ik herinner me dat we werden 
gewezen op een inconsistentie tussen 
twee delen van ons artikel en een keer dat 
we belangrijk onderzoek totaal over het 
hoofd hadden gezien. Of die keer dat we 
werden gewezen op een artikel dat onze 
conclusies weerlegde. Dat was lastig voor 
ons, maar goed voor de wetenschap.”
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Peer-review

Diep ademhalen, 
een paar flinke 
klappen tegen een 
bokszak en weer 
door

‘Soms is niet 
duidelijk waarom 
ze je vragen als 
reviewer’

Blind of open? 
> Het zogeheten single blind peer-
review komt het meest voor. Daarbij 
weet de auteur niet wie de reviewers 
zijn, maar die kennen wel de naam 
van de auteur. De voorbeelden in dit 
artikel gaan over deze vorm.

> De laatste jaren is double blind 
peer-review in opmars, waarbij 
beide partijen elkaars namen niet 
weten. Zo kunnen het prestige en de 
achtergrond van de auteur geen rol 
spelen bij de beoordeling.

> De nieuwste ontwikkeling is dat het 
reviewproces helemaal openbaar is. 
Dan weten de reviewers en de auteur 
van elkaar wie ze zijn. Open-reviews 
horen bij open science. 



WAT ER VERDER SPEELT
Een selectie uit de onderwerpen waarover de 
USR nu nadenkt of onderhandelt.

• Nog duurzamer. Wij inventariseren de 
mogelijkheden om nog duurzamer met het milieu 
om te gaan op de campus, zie ons beleidsplan. 
Dit bediscussiëren wij tijdens de gezamenlijke 
vergadering met het college van bestuur en de 
ondernemingsraad.

• Geen tentamen op kerstavond. De 
studentenraad zoekt naar alternatieven voor de 
studenten die op vrijdag 24 december tentamen 
hebben.

• Studentgeoriënteerde ondersteuning. 
Wij werken aan een betere zichtbaarheid en 
toegankelijkheid daarvan via onze sociale 
media, de VU-kanalen en binnenkort ook via 
inloopspreekuren.

Sinds mei werken wij al eraan: ons 
beleidsplan voor dit academisch jaar. Eindelijk 
konden we het tijdens onze constitutieborrel 
presenteren aan onder meer het college 
van bestuur, facultaire studentenraden en 
studieverenigingen. Wij - de universitaire 
studentenraad - zijn een enthousiaste, 
gedreven en diverse groep mensen met veel 
ideeën over hoe we de VU kunnen verbeteren. 
Graag wil ik enkele speerpunten met jullie 
delen, zodat jullie weten waaraan wij werken 
en waarvoor wij strijden.
Ons eerste speerpunt is de 
kwaliteit van het onderwijs. We 
hebben meer dan een volledig 
academisch jaar online onderwijs 
gehad en zowel studenten als 
professoren zijn daar behoorlijk 
aan gewend geraakt. Nu we 
eindelijk de mogelijkheid hebben 
om terug te gaan naar de 
campus, willen we de positieve 
ervaringen die zijn opgedaan 
met online onderwijs meenemen 
en verwerken in het fysieke 
onderwijs. Denk bijvoorbeeld 
aan online kennisclips die je kunt terugkijken 
als je je voorbereidt op een bijzonder lastig 
onderdeel van je examen of online quizzen 
waarmee je kunt checken of je de stof begrijpt.
Duurzaamheid is het volgende onderwerp 
dat ons na aan het hart ligt. De publicatie van 
het IPCC-rapport heeft opnieuw bevestigd 
hoe belangrijk het is om snel ingrijpende 

maatregelen tegen klimaatverandering te 
nemen. Een universiteit, een plek om kennis 
te vergaren en te delen met de wereld, 
moet een voorbeeld zijn voor de rest van de 
samenleving. Daarom willen wij onder meer 
de VU-cateringbedrijven aanmoedigen om 
voedsel aan te bieden met een lagere carbon 
foodprint, door minder plastic te gebruiken en 
meer plantaardige producten te verkopen.
En ten slotte het campusleven. Veel studenten 
zien de campus dit jaar pas voor het eerst, 

terwijl ze al een hele tijd 
VU-student zijn. Daarom willen 
wij jullie meer bij de campus 
betrekken. Wij denken aan kunst, 
sport en andere evenementen 
om studenten uit verschillende 
faculteiten en opleidingen samen 
te brengen.
Wil je ons volledige beleidsplan 
lezen? We delen het graag met 
je, stuur een mailtje naar usr@
vu.nl. Als er iets is dat je mist 
in onze plannen, of als je tegen 
problemen aanloopt gedurende 
het jaar, zijn we altijd blij om je 

te helpen. De universitaire studentenraad is 
altijd te bereiken via sociale media en e-mail 
of je kunt ons vinden in ons kantoor in het 
Studentendok op de begane grond van het 
hoofdgebouw.

You can read the blogs of the student council in 
English on advalvas.vu.nl/en/blogs-columns
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Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Breuker tijdens protest in de Hofvijver

Remco Breuker hoogleraar Korea-studies

concrete besluiten zijn 
genomen. Er wordt van 
onderzoekers en docenten 
op alle vlakken te veel 
gevraagd en dat moet nu 
afgelopen zijn.
“Hoe de universiteiten dat 
voor elkaar moeten krij-
gen? Ik word er niet voor 
betaald om daarover na te 
denken. Nou ja, dat doe ik 
wel, natuurlijk, maar het 
is mijn taak niet. Iedereen 

heeft structureel dertig tot veertig procent overwerk, het 
is een enorm brevet van onvermogen dat het de bestu-
ren nog steeds niet is gelukt om daar iets aan te doen.”

Maar er komt geld vrij voor maatregelen tegen de 
werkdruk. De VU, bijvoorbeeld, stelt juniordocen- 
ten aan…
“Op die manier worden structurele problemen met niet-
structurele oplossingen bestreden. Er zijn andersoor-
tige maatregelen nodig. Wijzen naar Den Haag omdat 
daar niet genoeg geld ter beschikking wordt gesteld, is 
zinloos. Dat geld komt er niet. De universiteiten moeten 
zelf hun organisaties op de schop nemen, en dan heb ik 
het niet over ontslagrondes, maar over rechtszaken.”

Lees de uitgebreide versie van dit interview op advalvas.
vu.nl>nieuws>21 oktober

‘Ik zie veel heil 
in rechtszaken’
WOinActie sluit zich aan bij het ultimatum 
aan de Nederlandse universiteiten van twee 
andere academische actieorganisaties, 
0.7 en Casual Academy. Op 20 december 
moeten er drastische maatregelen zijn 
genomen, anders volgen er acties.

DOOR PETER BREEDVELD

E
erst over 0.7 en Casual 
Academy. Wie zijn dat nou 
weer en waarom gaan ze 
niet allemaal onder de vlag 
van WOinActie?
“Het zijn veelal wetenschap-
pers met een tijdelijk contract 

en ikzelf juich de versplintering en de 
diversiteit van verschillende organisa-
ties juist toe. Als iedere groep zich bij 
WOinActie aansluit, worden we een soort 
VSNU. Nu wordt ons bij WOinActie een 
spiegel voorgehouden, want blijkbaar zijn 
er punten waar we te weinig aandacht 
aan besteden of die we niet goed genoeg 
naar voren hebben gebracht. Dit moeten 
we vaker zo doen.”

Jullie drie eisen liegen er niet om: alle 
structurele taken in het universitair 
onderwijs moeten mensen met een 
vast contract uitvoeren, maar liefst 
een derde van alle taken schrappen 
en een veilige werkomgeving creëren. 
20 december is al bijna, dat gaat geen 
universiteit voor elkaar krijgen.
“Maar de problematiek is al jaren en jaren 
bekend en iedereen is het eens over hoe 

die moet worden opgelost, zowel het 
personeel als de besturen. En we vragen 
niet het onmogelijke: als je mij en een 
paar anderen ervoor vrijstelt, hebben 
we dit morgen geregeld. Niet dat op 20 
december alles al gerealiseerd moet zijn, 
maar dan moeten er wel betekenisvolle, 

Wat wij dit jaar doen

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.

Eline van Leeuwen
Raadslid universitaire studentenraad
e.van.leeuwen.usr@vu.nl

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

INGEZONDEN MEDEDELING

Remco Breuker
De Leidse hoogleraar Breuker is 
sterk betrokken bij WOinActie. Hij is 
historicus op het gebied van Korea en 
Noordoost-Azië. Breuker is vaak in de 
media om de actualiteit rond Noord-
Korea te duiden en adviseert de 
overheid over de situatie in Korea. 

Wij willen dat de 
VU-catering- 
bedrijven minder 
plastic gebruiken 
en meer  
plantaardig 
voedsel verkopen
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Peer coaching voor PhD’s en Postdocs: 
Leren van en met elkaar!

Redactie Personeelspagina > HRMAM
Tekst > Lisette van de Burgwal  
Vormgeving > Haagsblauw concept en vormgeving
Reageren > PP@VU.NL

corona aan mijn PhD. Ik voelde me een beetje 
verloren en eenzaam, vooral omdat mijn 
faculteit van Religie en Theologie heel klein is 
en er maar weinig andere promovendi werken. 
Ik wilde andere PhD’s ontmoeten en vond 
het heel leerzaam om gedeelde ervaringen 
te bespreken, zoals omgaan met isolatie, 
werkdruk en machtsverhoudingen.”  

Bosch beaamt dit: “De wetenschap kan erg 
eenzaam zijn en imposter syndrome (‘oplichters
syndroom’, onzeker zijn over je prestaties en de 
angst hebben door de mand te vallen, red.) is in 
elk stadium van je carrière aanwezig. Het voelt 
erg bevrijdend dat de rest van je groep, 
onge acht hun onderzoeksthema’s, met dezelfde 
problemen kampen. Ze hoeven je niet eens te 
helpen; alleen al het delen van je twijfels is 
waardevol. En het zou fantastisch zijn wanneer 
op elk niveau in je academische carrière 
intervisie wordt aangeboden.”

Eerst reflecteren in plaats van adviseren 
De intervisiesessies vinden plaats via een 
vaste structuur, waarbij iemand een probleem 
of uitdaging deelt en de groep eerst vragen 
stelt om een duidelijk beeld te krijgen van de 
situatie. De facilitatoren leren in de training 
hoe ze deze structuur kunnen bewaken, vooral 
aan het begin van het traject. “Het is belangrijk 
om niet direct met adviezen te komen, maar 
om de vraagsteller eerst écht proberen te 
begrijpen en het vraagstuk te ontrafelen,” zegt 

pakken ook de peers hun verantwoordelijkheid. 
Zo zag Bosch na verloop van de tijd dat zijn rol 
als facilitator minder belangrijk werd en zijn 
peers ook in staat waren deze rol op te pakken. 
“Dat is wat er gebeurt met gevorderde groe
pen,” zegt De Jong hierover. “En dat is een 
mooie ontwikkeling, want dat betekent dat 
alle deelnemers facilitator competenties 
ontwikkelen die ook in andere situaties, zoals 
bijvoorbeeld werkgroepen of vergaderingen, 
goed van pas kunnen komen.” 

Waarom meedoen?
Peer coaching is een goede manier om andere 
PhD’s of postdocs te leren kennen en jezelf te 
ontwikkelen. “Het scherpt je vaardigheden aan, 
zoals aandachtig luisteren en het formuleren 
van goede vragen,” zegt Sander. “Het is een 

mooie gelegenheid om te reflecteren op wat 
je aan het doen bent en waar je mee worstelt, 
om een stap terug te nemen en het overzicht 
te krijgen. In de postdocgroep in Nijmegen 
hadden we het vaak over waar we naartoe 
wilden in onze carrière en dit heeft me erg 
geholpen.” 

Voor wie twijfelt heeft Demange een duidelijke 
boodschap: “Gewoon doen! Iedereen zou hierbij 
betrokken moeten zijn, of het nu aan het begin 
of aan het einde van je PhD of postdoc is, alleen 
al om goed te leren luisteren. Bovendien ben 
ik na mijn deelname aan het programma veel 
beter geworden in het uitleggen wat mijn 
pro bleem is en het stellen van mijn vraag. 
Hierdoor is het gesprek dat volgt daadwerkelijk 
constructief en weten mensen wat ik van hen 
verwacht. Ik vond het een fantastische ervaring 
en ik zou het iedereen aanbevelen.” 

Op de pagina Intervisie staat meer informatie. 
Daar kun je je ook aanmelden als je 
geïnteresseerd bent om als facilitator of peer 
deel te nemen. Heb je specifieke vragen, neem 
dan contact op met Lidy Stassen. 

Carla de Jong, trainer voor het programma. 
“Groepsleden zijn vaak zo betrokken bij 
hun peer die de casus inbrengt, dat ze snel 
met oplossingen komen, willen helpen. De 
facilitator stuurt en ondersteunt het proces van 
diepgaandere reflectie.”

Geen hiërarchie of machtsverhouding 
Er is bewust gekozen om PhD’s en postdocs 
zelf de groepen te laten begeleiden, met een 
aparte training om de methode onder de knie 
te krijgen. Hierdoor is er geen hiërarchie en 
worden de ervaringen door iedereen gedeeld 
en herkend. Promovenda Perline Demange, die 
als facilitator meedeed aan de pilot, ziet dit als 
een groot voordeel. “Het feit dat de facilitator 
een peer is en geen externe leider, draagt bij 
aan een veilige omgeving. Er is geen hiërarchie 

of machtsverhouding. Het is ook prettig dat 
we in verschillende afdelingen werken en 
niet alle details hoeven te weten, zoals de 
naam van iemands begeleider. Dit maakt het 
makkelijker om elkaar te vertrouwen. Daarbij 
is het interessant om te zien hoe collega’s van 
verschillende afdelingen of eenheden andere 
oplossingen bedenken voor vergelijkbare 
problemen. Dit geeft inzicht in hoe het ergens 
anders werkt en wat je hiervan kunt leren.”

Visser voegt hieraan toe: “Juist omdat Demange 
een van ons was, verwachtten wij niet van haar 
dat zij onze problemen zou moeten oplossen. Je 
moet er zelf mee leren dealen. Je kunt om raad 
vragen en discussiëren, maar uiteindelijk moet 
je het zelf doen.” 

Intervisie versterkt het zelfsturend en 
probleemoplossend vermogen 
De bedoeling van de intervisie is om samen 
op een constructieve manier problemen te 
be spre  ken. “Er mag best even geklaagd 
worden, maar niet te lang,” zegt De Jong.  
“Je maakt het constructief door gefocust te 
blijven op wat de casusinbrenger zelf doet  
en welke mogelijkheden hij of zij heeft om de  
situatie te verbeteren.” 

Uiteindelijk is het niet alleen aan de facilitator 
om het gesprek constructief te houden en 

Hoe ga ik om met de verwachtingen van mijn supervisor? Wat kan ik doen om mijn werkdruk beheersbaar te 
houden? Hoe kan ik meer verbinding krijgen met collega’s? Hoe dealen anderen hiermee? Dit zijn vragen waar jonge 
onderzoekers vaak tegenaan lopen. Er is daarom behoefte om samen met andere peers - collega’s die een zelfde 
functie hebben - tot nieuwe inzichten te komen. Bij peer coaching help je elkaar in groepsverband onder begeleiding 
van een facilitator (dat kan jij zijn!) met werkgerelateerde vragen en -knelpunten. Je bespreekt casuïstiek volgens 
een efficiënte vraaggestuurde aanpak en komt tot nieuwe ideeën en oplossingen.  

Peer coaching of intervisie geeft steun  
en houvast tijdens je PhD of postdoc
Tijdens je PhD of postdoc ben je soms erg op 
jezelf aangewezen. De dienst HRMAM start 
daarom een nieuwe ronde peer coaching voor 
PhDkandidaten en postdocs. Deelnemers gaan 
in groepjes van minimaal zes en maximaal acht 
PhD’s of postdocs van verschillende disciplines 
met elkaar in gesprek. Iedere groep heeft een 
facilitator  ook een PhD of postdoc  die 
getraind wordt door een externe trainer om 
volgens een vaste, gestructureerde methode de 
groep te faciliteren. In deze veilige omgeving 
kunnen zij met elkaar vaak gedeelde problemen 
en uitdagingen bespreken en elkaar hiermee 
verder helpen.  

Achtergrond 
Het initiatief komt van Sander Bosch, Open 
Science coördinator op de VU. Hij nam deel aan 
peer coaching tijdens zijn PhD en postdoc aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Het viel 
me op dat PhD’s en postdocs vaak met dezelfde 
dingen worstelen, ongeacht het onderwerp van 
hun onderzoek. Ik vond het heel nuttig om met 
mensen in dezelfde rol als ik te praten en wilde 
dit initiatief ook naar de VU brengen.” Samen 
met Lidy Stassen, regisseur Loopbaancoaching 
van de dienst HRMAM, organiseerde hij begin 
dit jaar een pilot.

In navolging van de succesvolle pilot peer 
coaching (gemiddelde waardering 4,4 op een 
5 puntsschaal) start er een nieuwe intervisie
ronde. Nederlands en Engelstalige PhD’s en 
postdocs die minimaal tot medio 2022 verbon
den zijn aan de VU krijgen in de week van  

15 november een mail met alle belangrijke 
informatie. Via deze mail kunnen zij zich tot  
10 januari 2022 aanmelden als peer of als 
facilitator. Er is plek voor tien facilitatoren 
en tachtig peers. Daarna worden de groepen 
ingedeeld. De eerste tien facilitatoren die 
zich aanmelden krijgen een training van vier 
bijeenkomsten van twee uur en één individuele 
coachingssessie in de periode van februari tot 

en met juni.  Na elke trainingssessie plannen zij 
zelf vijf maandelijkse bijeenkomsten met hun 
eigen intervisiegroep, waarin ze het geleerde in 
de praktijk kunnen brengen. 
   
Imposter syndrome is in elk stadium  
van je carrière aanwezig
Promovenda Hannah Visser deed het afgelopen 
jaar mee aan de pilot. “Ik begon vlak voor 

Meld je vóór 
10 januari 2022 
aan als peer of 
facilitator!

“Het stelt facilitatoren en deelnemers in  
staat om te zien hoe ze zelf invloed kunnen  
uitoefenen op hun loopbaan. Het hielp mij en mijn 
intervisiegenoten om beter te presteren in ons 
werk en ook met meer zelfvertrouwen.”  

 Perline Demange

https://vu.nl/nl/medewerker/opleiding-loopbaanbegeleiding-en-coaching/intervisie
mailto:lidy.stassen%40vu.nl?subject=


‘It’s not that 
hard: the VU 
should switch 
to vegan’
we should have bouncers at the entrances 
to check whether you carry meat or 
cheese in your bag. I’m just asking the VU 
to stop facilitating it. In order to educate 
people, you have to raise awareness. 
When the students and staff see the 
menus have changed, they will have an 
incentive to start educating themselves.”

But what would the 
cafeteria look like with-
out everyone’s beloved 
pizza? 

“Pizza, just like 
lasagna, can easily be 
made vegan. To a great 
extent you can literally 
keep selling the same 
things, but just change the 
cheese. Right now, a pizza 
at Doppio with vegan 
cheese is 10 euros, a pizza 
with regular cheese 5. That 
feels like discrimination 
to me, it should be the other way around. 
The bigger the carbon footprint of an 
item, the more expensive it should be.”

It’s quite a mission you’re on. Don’t 
you sometimes get tired of it?

“If everybody agrees with you, you’re 
doing something wrong. People often tell 
me it’s their right to eat meat. But what 
about the rights of animals? It’s morally 
very hypocritical. Still, I find it hard to 
have this conversation with my friends 
and family. I get anxious, I don’t want to 
lose them. But I would also speak to racist 
or sexist friends. In the past seven years 
I have never shut up about the relevance 
of veganism and I’m always open for a 

calm discussion. It’s not a fight against 
humans, it’s a fight against animal 
cruelty.”

So, what is in your action plan?
“After my blog post on advalvas.vu.nl, 

I was invited for lunch by the catering 
company. We still have to find a date, but 
it seems like a good step. As a member of 

the University’s Student 
Council I put it on our 
agenda. Right now, we’re 
organizing a meeting 
to discuss it with all 
interested students. We 
represent them all, so we 
want to know what their 
opinion is before we take 
it to the board. The more 
students want vegan, the 
more the VU doesn’t have 
a choice. If that doesn’t 
turn out to be the right 
way, I will take my actions 

elsewhere. One thing is for sure: I will 
keep talking and talking, spreading it out 
further.”

Students are usually quite open to 
new initiatives, but what about the 
university staff? Won’t they be harder 
to convince? 

“That’s a good question. Obviously, I 
have less contact with them, although I 
know some teachers are open to eating 
vegan. In convincing them, I would like to 
point to their children. If the animal rights 
aspect isn’t enough, look at the future: 
we’re setting the world on fire for the next 
generation. And all for a sensory pleasure 
that literally lasts five minutes.”

BY DAPHNE DAMIAANS 
PHOTO PETER VALCKX

H
aving the entire 
university eat vegan, 
it’s quite something to 
ask. 

“It’s actually not that 
complicated. Forcing 
people doesn’t work, just 

like the prohibition in the US didn’t work. 
We all know killing animals is wrong, 
but what we need is the alignment of 
actions and morals; students and staff 
have to understand why they should 
choose vegan. I’m asking the VU to take 
their responsibility in this. At this point, 
we can still be a university in the front of 
this movement. The ones that bring the 
change, rather than following the masses. 
That should be interesting for the VU, if 
only for publicity.”

You say forcing people isn’t the right 
way. At the same time banning cheese 
and meat still feels like your pushing 
people into eating vegan.

“I understand how that may feel 
contradictory. That’s why I’m not saying 
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Gabriela 
Adamczyk/ Could 
the VU become 
entirely vegan? 
With universities in 
Berlin now almost 
meat-free, Artificial 
Intelligence-student 
Gabriela Adamczyk 
won’t rest until our 
university goes 
completely plant 
based.

VU vegan?
‘More than 50% of what our caterer Eurest 
currently offers is already vegan of vegetarian’, 
says VU-spokesperson Wessel Agterhof. ‘For this 
moment, we’ll also be keeping meat and fish on 
the menu. By the way, lunch at the Executive 
Board is completely vegetarian and the caterer 
offers the option for vegan snacks at receptions.’

‘It’s not a fight 
against humans, 
it’s a fight against 
animal cruelty’

http://advalvas.vu.nl


‘Build you own mail 
server, it’s really not 
rocket science’

Marleen Stikker / Honorary doctor Marleen Stikker thinks 
we are putting our fates too easily into the hands of parties 
which don’t necessarily have our best interests in mind. ‘AI 
should not be developed with the purpose of contributing to 
The Netherlands Inc.’
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BY PETER BREEDVELD 
PHOTO IVO VAN DER BENT

D
uring the Covid crisis we have 
downloaded, under pressure, a whole 
range of new software on our phones and 
computers. A Covid-app, a digital Covid 
pass, different kinds of software to be 
able to work at home, identify and have 
us monitored online. Students were more 

or less forced to allow Big Brother into their homes to be 
able to take an online exam. Didn’t this all go to easily? 
Does IT mean that when you can do something, you 
should?

But according to Marleen Stikker, an activist for 
public values in digitalization who was awarded an 
honorary doctorate by VU Amsterdam, there certainly 
is regard for a responsible application of digital 
techniques. “Although decades late, the government is 
making laws to protect us”, Stikker says. The initiative 
is taken by the EU. There is already a privacy act and a 
digital services act as well as a digital markets act are 
underway. “It’s not perfect yet, but it’s a start. There 
are efforts to regulate behavioral advertising and the 
collection of biometric data in public space. A whole 
range of laws to regulate the digital domain is being 
designed, all instigated by citizens’ initiatives by 
movements like People versus Big Tech, Bits of Freedom 
and scientists who have raised awareness. It’s a political 
struggle.”

During the development of the Covid-app and the 
Covid pass a large coalition of civil rights organizations, 
scientists, technologists, and hackers were involved, 
Stikker remarks. “This coalition was responsible for 
making the principle of privacy of design leading 
in the design of the CoronaMelder, the Dutch Covid 
notification app. I personally think this is a great 
victory.”

Discriminatory algorithms
Stikker sees a turning point. “For decades hardly 

any attention was paid to the undermining aspect of 
Big Tech, but by now it’s recognized that our strategic 
autonomy is at stake. How dependent are we on 
IT-services over which we don’t have any control? And 
how do we restrict the unbridled trade in data? But the 
alertness is still fragile. As soon as certain urgencies 
apply, as with Covid, we quickly seem to forget certain 
principles. In the name of safety our government 
permits itself the use of discriminatory algorithms. We 
still have a long way to go.”

The problem, according to Stikker, is that ethical 
considerations are made too late, when digital 
applications have already been developed and applied. 
These considerations should be made before developing 
an application. “Technology is not neutral”, Stikker says. 
“Ethics are included in algorithms, in the selection of 
the data being applied, the use of certain applications. 
You should start with the question which values 
you want to make explicit and include these in the 
application you are going to develop.”

What we should also consider: “The tricky thing 
when we talk about ethics, popularly something that 
is ethical means something good and something that 
is non-ethical means something bad. But ethics means 
you explicitize certain values and act according to 
those. Donald Trump has ethics and so do the Dutch tax 
authorities involved in the current childcare benefits 
scandal. We should therefore, when we talk about ethics, 
talk about what these values are exactly.”

Religious mystification
Stikker notes a certain defeatist attitude towards 

technology. “It is the Internet, so you should accept that 

‘Donald Trump 
has ethics and so 
do the Dutch tax 
authorities’



P
resident of the board Mirjam van 
Praag says the university cannot 
handle the growth. 

She thinks it is “wonderful” that 
students are so appreciative of VU 
Amsterdam, but worries about the 

increasing population. “Our people are already 
working too hard and we simply cannot take 
on this growth without accommodating 
funds”, she says. “The situation has become 
very worrisome now.”

There is an especially large influx 

of students who have completed there 
previous education abroad. This seems to 
be a direct consequence of Brexit, which 
stops EEA-students from applying to British 
universities.

The chairman of the Association of 
Universities in the Netherlands (VSNU) 
worries that the quality of Dutch universities 
will decline as internationalization increases 
the student populations. He asks the 
government to make a larger budget available. 
(HOP/PB)

Increasing student population 
worries executive board

Culture / 

C
atching a movie after 
class has become easier 
than ever now that Rialto 
VU has started screening 
films regularly in the New 
University Building on 
campus. The opening is 

celebrated this weekend with extra cheap 
tickets.

Rialto VU has four screening rooms and 
its current programme consists of twelve 
films each weekday starting between 1:15 
pm to 10 pm. The weekend programmes are 
more expansive.

Tickets are priced at € 8,50 for students, 
while others pay € 11,50. During the 
opening weekend of 13 and 14 November, 
tickets are only € 1,- per film. The special 
opening programme features films such as 
‘The French Dispatch’, ‘Moonlight’, ‘Amélie’, 
‘Nomadland’, ‘Parasite’ and more.

The new movie theatre is only one of 
several new cultural offerings on campus. 
VU Griffioen has taken flight from 
Uilenstede to spread its wings in the NU 
building as well. Campus dwellers can 
also look forward to the VU Art & Science 
Gallery and a new café: Bar Boele. (WC/NK)

Film 
theatre 
Rialto 
opens on 
campus

Internationalization / VU Amsterdam hosts 31.700 students. 
That is six percent more than last year.

often give their consent to have their data exploited, 
but one might wonder whether there is a legal ground 
for this consent when you couldn’t have properly read 
the terms & conditions or when you are excluded from 
a service when you don’t give your consent. Besides, 
often the long term consequences of giving consent can 
hardly be overseen. So I think consent is just not a solid 
legal ground for handing over your data, the same way it 
would be illegal to ask for consent to give up parts of our 
bodies.”

“We can prevent people to get into such a position. 
For instance with the way we shape our digital 
identities. Security, Privacy & Identity professor Bart 
Jacobs, developed the IRMA (I Reveal My Attributes) 
pass, which allows you to share only those personal data 
that are relevant for a certain occasion.”

The Dutch childcare benefits scandal, in which 
parents were falsely accused of benefits fraud, shows 
how dangerous the disbalance of power is, according to 
Stikker. “Every euro spent by the government on data 
harvesting and algorithms enlarges this disbalance. 
Because a labour union doesn’t have the means to gather 
data and build algorithms to analyse corporations or 
shareholders. The tax authorities sit on huge amounts of 
data, while the victims of the childcare benefits scandal 
don’t even have legal council. And thus we continue to 
build an ever greater disbalance of power.”

Digital education
In the beginning of 2020, when from one day to the 

next everybody had to work from home because of 
Covid, the IT service departments of the universities in 
no time built up a system of apps and tools to make it 
possible to give online classes, take online exams and 
have a digital campus in a matter weeks. “But how much 
knowledge do the universities have of the tools they are 
using, Stikker wonders. How much governance do they 
have over it, and is it all accountable, what happens 
with the data gathered with these tools? Ninety percent 
of all the software systems used by companies and 
organizations, are impossible to check on those criteria. 
Yet it should be the standard with all procurements, the 
principle that you keep supervision over the things you 
are to be held accountable for.  

The public sector, including the universities, spends 
huge amounts of money on licenses for systems which 
do not meet our requirements and principles. “This 
is why we should rely more on open source software”, 
Stikker thinks. “Something like a mail server, for 
instance, it’s really not rocket science to design your 
own. Yet we outsource these things, meaning we 
lose not only our strategic autonomy, but also our 
innovativeness, because you make yourself dependent 
on a third party which has no interest in improving a 
system or add a new application. Universities at least 
have the expertise to design their own systems, which 
would certainly benefit their students as well.”
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Marleen Stikker / NEWS

Campus / 

S tudents in need of help or a place to 
share their worries can now visit the 
Student Wellbeing Point. The Point 
can be found next to the Student Desk 

in the Main Building on the ground floor. It 
is an informal location adorned with plants 
and books, manned by two student employees 
between 10 am and 4 pm during weekdays.

The Point does not provide therapy, but 
offers a listening ear and will point students 
in the right direction when needed. “Other 
universities were taking quick action following 

the pandemic, trying to undertake initiatives 
for student wellbeing. We felt the VU also 
needed to do something extra”, explains 
student Kimberly van den Ouden who helped 
set up the initiative.

Besides opening the Point, the university 
simultaneously launched a Student Wellbeing 
Panel to connect the many wellbeing 
initiatives within different faculties. Both 
initiatives remain in a pilot phase until 
January. (NK)

Read more on advalvas.vu.nl>English>stories>2 november

VU opens Student Wellbeing 
Point & Panel
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you’re giving up your privacy. But that is a falsehood. 
You can apply privacy by design and opt for data 
minimalization. The earning models of the suppliers 
of digital service and the hunger for data of our 
governments trying to make the world controllable and 
predictable are what turn us into free game.

“There is also a certain religious mystification of 
digital technique, a narrative in which man has no 
choice but to fuse with a higher form of intelligence, 
so-called artificial intelligence. But we don’t even know 
what intelligence is, what consciousness is.” 

There is reflection on the responsible application of 
AI under the banner of ELSA Labs (ELSA means Ethical, 
Legal and Societal Aspects, PB), as part of a larger AI 
research program financed by the Dutch National 
Growth Fund, with room for research by legal experts 
and social scientists.

“But ELSA sits on the sidelines”, Stikker says, 
“instead of at the center. It should be the basis from 
where AI research is directed. AI should not be 
developed with the purpose of contributing to The 
Netherlands Inc. We should develop an AI in sync with 
our constitutional state and our fundamental rights.”

Tar baby
From a political perspective IT has long been a tar 

baby, Stikker says. “Nobody wanted to be responsible for 
it, because you know budgets will always be exceeded. 
But by now the focus has shifted from automatization 
to digitalization of policy and the way we deal with data 
and algorithms. It’s about the relation and the balance 
of power between citizens and the government, about 
the power of Big Tech over the essential infrastructures, 
the role of platforms in for instance retail, mobility and 
tourism. It’s finally being recognized as a political issue.”

This disbalance of power has become so great that it’s 
uncertain whether it’s even possible to bring back public 
values into the digital domain, to establish digital safety. 
The task at hand is gigantic. “To make a comparison: in 
the food industry we have an intricate system of rules 
and supervision to guarantee food safety. Everything to 
ensure you’re not at risk when you buy something at the 
supermarket. But when we download something from 
the app store we know by definition it’s bad news. So a 
lot of work will have to be done before this is fixed and 
when you think about it, it’s rather strange that so much 
time has passed before even a start was made.” 

Trade in data
As far as Stikker is concerned the trade in data should 

have far better regulation. “For a long time we have set 
no limit to the harvesting of data whatsoever, which has 
resulted in the loss of our privacy and our sovereignty. 
And I think we are still far too tolerant regarding data 
harvesting.”

“Everyone agrees we should protect our physical 
integrity, that something is terribly wrong when people 
are forced into a position where they have to market 
their bodies”, Stikker says. “The integrity of person 
should be protected likewise, our personal data are not 
a commodity. People shouldn’t be forced to give up 
their personal data in return for digital services. People 

The Project Team: Kat Baron, Kimberly van den Ouden and Frieda Schaufeli (from left to right)

‘Universities spend 
huge amounts of 
money on systems 
which do not meet 
our requirements 
and principles’

http://advalvas.vu.nl
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New King

Jungleprinter
Muziek geïnspireerd op het geluid dat een 

pak vla maakt? Jazeker, zoiets kun je 
horen in de voorstelling van Zoutmus.
Na hun eerste voorstelling Kuikens 

van beton is Zoutmus terug. In een wervelstorm 
van absurdistische humor nemen de heren je 
mee door hun universum met onnavolgbare 
hersenspinsels. Een slak die zijn vader zoekt? Check. 
Opblaasbananen? Check. Is er nog een aap? Of een 
rode draad? Geen idee!
De muzikale mannen hebben tijdens corona niet 
stilgezeten en dat is zeker te merken in hun nieuwste 
voorstelling Jungleprinter. Na de diverse scènes 
volgen vloeiend de muzikale intermezzo’s; de 
overgangen zijn tot in de puntjes geregisseerd. Er 
is geen seconde de tijd om vragen te stellen. Deze 
vliegensvlugge komedie doet ook denken aan Monty 
Python. Door dat krankzinnige randje verveel je je 
geen moment.
Nuance? Sensitiviteit? Nee: pure chaos, muzikale 
pareltjes en een flinke dosis hilariteit.

Anouk Nuijten
cultuurmarketeer Griffioen

SFEER Authentiek Chinees restaurant, met een gong en orchideeën. 
We zitten op de begane grond met uitzicht op de bruisende Zeedijk.
ETEN Mijn tafelpartner en ik beginnen met garnalensaté en 
loempia’s met garnalen. Zelden heb ik zulke lekkere loempia’s 
gegeten. Als hoofdgerecht nemen wij gevulde aubergines met 
vis en tipan-biefstuk. Het vlees is heerlijk mals en bereid in een 
lekkere saus met groenten. De gevulde aubergines met vis zijn een 
smaaksensatie, je weet niet wat je proeft. De zelfgemaakte ijsthee is 
kruidig en niet te zoet. Wij kiezen voor nasi in plaats van witte rijst 
erbij. Dat bevalt ons uitstekend.
BEDIENING Zeer goed, je hoeft geen seconde te wachten.
TIP Tipan-biefstuk, gevulde aubergines met vis en inktvis met 
pepers. 
AANRADER Zeker. Als je van Chinees eten houdt, is dit een must. 
En deel je gerechten met je tafelpartner, zodat je van alles wat proeft. 
De aanbeveling ‘chefs specialiteit’ is helemaal terecht.
PRIJS Het ligt eraan wat je neemt. Je kunt hier goed eten voor 
tussen de 20 en 35 euro per persoon. 

New King
Zeedijk 115-117
newking.nl

Jonathan Bergh, masterstudent econometrie en  
operations research

Cultuurcentrum Griffioen Restaurant

Zoutmus
Jungleprinter
Donderdag 25 
november

Aanvang: 20 uur

Locatie: NU-gebouw, 
De Boelelaan 1111

Toegang: 13 euro 
voor studenten, 
16,50 euro voor 
VU-medewerkers.

griffioen.vu.nl/
voorstellingen

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

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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en vertalen

Dido Drachman
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Als vanouds

D
olgelukkig sta ik in de rij voor biertjes van vijf 
euro per stuk. Ik moet ze zo in een tray boven 
de hoofden van het publiek naar mijn vrienden 
dragen, die dan waarschijnlijk niet meer op de 
plek staan waar we hadden afgesproken. De 
vloer van Paradiso is plakkerig en het ruikt naar 
verschaald bier en zweet. Bovendien ben ik mijn 

oordoppen vergeten. Het is kortom als vanouds.

“Bij de moshpit moeten we maar vooraan zien te komen”, 
verzucht iemand terwijl ik hem zijn biertje geef. We hoeven 
niet lang te wachten. Al bij het tweede nummer ontstaat er 
een groot gat in het midden van de kolkende massa. De band 
komt uit Brighton. Ze hebben een drummer die neurotische 
teksten in een microfoon schreeuwt. De bassist speelt ook 
trompet. Ze zeggen niets tussen de nummers door. Er is 
geen toegift. Na afloop voelt het alsof ik ben aangevaren 
door een olietanker.

De afterparty is in de kelder en heeft een dj. Ik probeer een 
hipstermeisje te versieren dat een spijkerjasje met veel 
patches draagt. Ze lijkt een beetje op een Formule 1- coureur. 
Het versieren gaat nog best aardig, al zeg ik het zelf, tot ik 
een domme vraag stel: “Weet jij wat ze aan het draaien zijn?” 
Haar gezicht betrekt onmiddellijk als blijkt dat ik niet de 
hele catalogus van Oasis uit mijn hoofd ken. 

Gelukkig is De Prins nog open. Nou ja open, de eigenaar 
van de snackbar is bereid wat patat in de frituur te gooien 
als wij buiten blijven staan. Ik praat even met hem over 
het gemeentebestuur: een gespreksonderwerp dat het 
tegenwoordig goed doet bij de eigenaren van alle soorten 
horeca.

“Het is net de maffia!” zegt hij boos. Ik knik 
instemmend (lees: ik heb honger) en roep dat 
Don Corleone niets is in vergelijking met Femke 
Halsema. 

We werken de slappe frietjes naar binnen en kijken 
naar de spookachtige blauwe lichten van de trams, 
die kruiselings over het Leidseplein rijden. Ze 
zweven in het donker; dromerig. 
“Kut!” roept iemand. “De laatste gaat zo!”

We trekken een sprintje waarbij we een spoor van 
aardappelen achterlaten. Voor de schouwburg word 
ik bijna aangereden door een fietser. Het maakt niet 
uit: bij de halte zien we de 5 langzaam wegrijden. 
“Het is weer echt zo’n avond hè?” merkt iemand 
op. “Ja!” zeg ik en maak oogcontact met een 
taxichauffeur die glimlachend alvast de deur van 
zijn auto openmaakt.

36 NR 2 — 11 NOVEMBER 2021

COLUMN


	Naamloos



