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De wekelijkse
nieuwsbrief
met het meest
recente nieuws

KWESTIE

Meld je aan!

Ad Valvas op Instagram

We vroegen mensen op de campus naar hun reactie op de misstanden binnen The Voice. Hebben
ze zelf weleens te maken met grensoverschrijdend
gedrag?

CAMPUS

Credit Kitty van Hofwegen

Wat doen die zingende 65-plussers op de VU?
Een deel van de studenten die in 1972 protesteerden voor meer democratie en tegen de
christelijke doelstelling van de universiteit, zat onlangs na vijftig jaar weer zingend op de vloer
van het hoofdgebouw.

advalvas.vu.nl/nieuws/wat-doen-die-zingende-65-plussers-op-de-vu

advalvas.vu.nl

Credit Emma Sprangers

CAMPUS

Waar is het betaalbare eten
in de kantine?
De prijs van het eten in de restaurants
en foodhubs van de VU is behoorlijk
stevig. Universiteiten in buurlanden
bewijzen dat een fatsoenlijke maaltijd
voor een eerlijke prijs aan studenten
best kan, en zou moeten worden
aangeboden.
Een complete, warme maaltijd met een drankje
is moeilijk te vinden voor onder de 10 euro. Het
is dan ook niet verrassend dat veel gefrustreerde
studenten liever hun lunch halen bij de dönertent
aan de overkant van de straat. Maar hoe is het
mogelijk dat een universiteitskantine geen
betaalbaar eten kan aanbieden aan haar studenten,
terwijl veel van hen het financieel zwaar hebben?

Eigen lunch mee
Voordat de VU commerciële cateringdiensten ging
inhuren, verzorgde de universiteit zelf de catering
en boden ze warme maaltijden aan voor een paar
euro, zoals sommige alumni zich herinneren. De

overstap vond 13 jaar geleden plaats, toen de VU
ervoor koos haar catering- en banquetingdiensten
uit te besteden. Omdat de cateringdiensten een deel
van de omzet aan de universiteit afdragen, bespaart
dit systeem de VU veel geld.
Vooral internationale studenten zijn teleurgesteld
over het eten op Nederlandse universiteiten
omdat het in de rest van Europa een heel ander
verhaal is. Eerstejaars student Julius: ”Wat ik
in Zwitserland zou uitgeven aan een maaltijd is
nauwelijks genoeg voor een koud drankje in het
VU Food Plaza.” Eerstejaars Nederlandse student
Sophie legt uit dat een lunch van huis meenemen
iets heel typisch is voor Nederlandse studenten.
”Als universiteitskantines goedkoper zouden zijn,
zouden meer Nederlandse studenten daar eten in
plaats van hun eigen lunch mee te nemen. Deze
gewoonte is deels een gevolg van te dure kantines.”
(SZ)

In een reactie verklaarde de universiteit de kantine niet te duur
te vinden.

Lees meer online: advalvas.vu.nl/en/verhalen/why-there-no-affordable-food-vu-amsterdams-canteen
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@advalvas
Student news & VU-stories

@advalvas_vu
Nieuws en discussie
facebook.com/
advalvas
Studentennieuws en
VU-verhalen

Maatregelen rond
kennisveiligheid
mogen niet leiden
tot uitsluiting,
verdachtmaking
of discriminatie
Robbert Dijkgraaf
Onderwijsminister
advalvas.vu.nl/nieuws/loket-adviseertwetenschappers-bij-samenwerking-buitenlandseinstellingen

BLOG

Een beoordelingsgesprek on the go
www.advalvas.vu.nl
Dagelijks nieuws, verhalen,
blogs, studietips & meer
NR 3 — 16 FEBRUARI 2022

Terwijl masterstudent geneeskunde Duveke
de Gaay Fortman naar de blote billen van een
patiënt staart, bereidt ze zich in stilte voor op haar
afsluitende beoordelingsgesprek, dat ze daarna al
benend door de gangen van het ziekenhuis moet
voeren.
advalvas.vu.nl/blog/ga-door-jongedame
NR 3 — 16 FEBRUARI 2022

STUDENTEN

Gelukkig je studie doorkomen is
moeilijk voor autistische student
Meer dan studiestress, blijkt de zoektocht naar geluk het acute probleem voor autistische
studenten. En dus doorweeft Kinge Siljee de studiegerelateerde tips in haar Survivalgids voor
autistische studenten met adviezen over vrienden maken, volwassen worden en budgetteren.

advalvas.vu.nl/verhalen/gelukkig-je-studie-doorkomen-moeilijk-voor-autistische-student
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STUDENT IN ACTIE

‘Ik ga de moedersterfte
in Somalië helpen
terugdringen’

G

Ramla Jamac
gelooft heilig
in de toekomst
van digitale
gezondheidszorg.
Haar app
MobileUurka,
ontwikkeld voor
zwangere vrouwen
in Somalië,
leverde haar de
StudenTalentprijs
op.
DOOR DAPHNE DAMIAANS
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

English on page 28.

Ben of ken jij ook een student, medewerker of
promovendus die zich inzet voor de maatschappij?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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efeliciteerd! De jury noemt
je een ‘modelstudent’ die
‘leiderschap, motivatie en
doorzettingsvermogen’
toont. Wat doet dat met
jou? “In alle eerlijkheid zag
ik het niet aankomen. Ik be
zo blij met MobileUurka dat ik er nooit bij
heb stilgestaan dat dit een uitzonderlijke
prestatie is. In deze app komen mijn passies
samen: de toekomst van de gezondheidszorg
en het verbeteren van de medische situatie
in Somalië. Mijn streven naar innovatie is
ook de reden dat ik na biomedische wetenschappen Science, Business and Innovation
ben gaan studeren. Ik kijk enorm uit naar
het coachingstraject en investeer het prijzengeld direct in mijn app.”
MobileUurka heeft een ambitieus doel:
de moedersterfte in Somalië terugdringen. Kun je iets meer vertellen over de
situatie? “Somalië, het land waar mijn
ouders vandaan komen, is een van de slechtste plekken ter wereld om ziek te worden.
Dat uit zich ook in de zwangerenzorg: één
op de twaalf vrouwen overlijdt aan zwangerschapscomplicaties. Somalië is geen
stabiel land en de gezondheidszorg is zwak.
Je ontvangt alleen waarvoor je betaalt en
de dichtstbijzijnde dokter is - zeker buiten
de steden - vaak ver weg. Daarnaast wordt
informatie over zwangerschappen doorgegeven van moeder op dochter, in plaats van
onderbouwde kennis met elkaar te delen.”
Hoe gaat jouw app die obstakels wegnemen? “In onze pilotregio bezit zeventig
procent van de mensen een mobiele telefoon. Samen met co-founder Daniyal Salani,
ook een VU-student, werk ik daarom aan de
ontwikkeling van een healthcare-app voor
zwangere vrouwen. Hierin vullen ze hun
gegevens in, waardoor ze inzicht krijgen in
hun eigen status en in wat er per trimester
gebeurt. Dankzij alerts zijn ze zelf in staat
in een vroeg stadium hulp in te roepen. Een
verloskundige kan de vrouwen daarnaast op
afstand monitoren. Doordat je een noodsituatie voor bent, hebben de vrouwen tijd om

vervoer te regelen en zijn de zorgkosten
vaak aanzienlijk lager.”
Hoe ver zijn jullie met de ontwikkeling en het uitrollen van de app? “We
hebben de afgelopen maanden intensief
contact gehad met een moeder- en kindcentrum in Somalië, waar een bevlogen
verloskundige de eigenaar is. Zij heeft
ons geholpen in beeld te krijgen wat de
problemen zijn en hoe de app hierbij
kan helpen. Heel waardevol, want mijn
blik is volledig westers. Afgelopen zomer
hebben we een pre-pilot gedraaid. In
maart volgt ons moment of truth: ik ga
twee maanden naar Somalië om de app in
de praktijk te testen en implementeren.”

Ramla Jamac
27
Masterstudent Science,
Business and Economics
September 2021 – nu
Genetisch onderzoeker bij
start-up Bevoy.Life, Gent
(België)
April 2021 – nu
Oprichter MobileUurka
(Nederland/Somalië)
Februari – mei 2021
Deelnemer New Business
Challenge in Ghana
2019 – nu
Premaster en master Science,
Business and Innovation
2017 – 2018
Voorzitter Enactus Entrepeneur
Society, Bedfordshire (VK)
2015 – 2018
Bachelor biomedische
wetenschappen, University of
Bedfordshire (VK)

Je bent zelf niet in Somalië geboren.
Hoe is het om zo actief bezig te zijn
met het land van je ouders? “Hierdoor
wordt mijn band met het land en mijn
ouders nog sterker. Zij zijn hiernaartoe
gekomen omdat ze het land voor hun
eigen veiligheid moesten ontvluchten.
Meer dan twintig jaar later gaat hun
dochter erheen om de veiligheid te verbeteren, daarop zijn ze enorm trots. Zij
hebben behoorlijk wat moeten opgeven
om mijn zussen en mij alle mogelijkheden te bieden. Ik zie dit als een eerbetoon.”

StudenTalentprijs

Je hebt al veel belangrijke stappen
gezet. Wat hoop je uiteindelijk hiermee te bereiken? “Mijn droom is de app
in heel Somalië uit te rollen, vervolgens
in Oost-Afrika en daarna het liefst in
heel Afrika. Ik heb mijn masterscriptie
aan MobileUurka gekoppeld en wil er na
mijn afstuderen fulltime mee verder. Dat
betekent dat Daniyal en ik over verdienmodellen moeten gaan nadenken, maar
eerst willen we de technologie hebben
uitgewerkt. De gemiddelde leeftijd in
Somalië is zeventien jaar en vrouwen
krijgen doorgaans zes à zeven kinderen
– dat betekent dat de komende jaren veel
vrouwen onnodig gaan sterven. Daar wil
ik serieus tegen strijden.”

NR 3 — 16 FEBRUARI 2022

De StudenTalentprijs gaat
jaarlijks naar een student
die niet alleen goede cijfers
haalt, maar ook het begrip
academische vorming op een
grensverleggende manier
in de praktijk brengt. Ramla
Jamac ontvangt € 4.000 en
een coachingstraject met
VU-alumnus Leonard Witkamp,
medisch directeur en oprichter
van Ksyos, de grootste
digitale zorginstelling van
Nederland. Meer info op vu.nl/
nieuwjaarsgala.

NR 3 — 16 FEBRUARI 2022
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OPINIE

WISSELCOLUMN

De standaardman maakt
nog steeds de dienst uit

Ik mis de bezinning

De Nederlandse wetenschap loopt
achter door een achterhaalde
mannelijke norm.
DOOR PETRA VERDONK EN INEKE KLINGE
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

W

8

Want dat de pandemie ongelijkheid zou
versterken, was vanuit zo’n gender- en
diversiteitsperspectief te verwachten.
Noch politici, noch wetenschappelijke
beleidsmakers, noch wetenschappers
zagen de relevantie. Twee jaar later
probeert iedereen te begrijpen hoe het
kan dat sommige wijken zo’n lage vaccinatiegraad hebben, waarom vrouwen
in de gezondheidszorg moegewerkt
weglopen uit de ic’s, en vindt de ministerpresident een sociologische analyse van
(jongemannen)geweld tegen coronamaatregelen niet nuttig.
Andere landen lopen ons met zulk onderzoek links en rechts voorbij. Zo hanteert
Canada al jaren criteria voor sekse en
gender in alle onderzoeksprogramma’s,
en eist het EU-onderzoeksbeleid in
alle onderzoek onder Horizon Europe
aandacht voor gender, bij voorkeur in
interactie met andere aspecten van diversiteit, zoals leeftijd en etniciteit.
Waarom landt dit niet in het wetenschapsveld? Elke nieuwe generatie
moet constateren dat het probleem niet
structureel is opgelost. Dat het onderwerp steeds actief van de agenda wordt
gehaald is niet alleen spijtig, het is ook
een vorm van verspilling, en vooral erg
onwetenschappelijk. Welke thema’s onze
nieuwe minister ook prioriteit gaat geven
in het wetenschapsbeleid, Norman moet
echt met pensioen.
binnen af en toe een tijdelijk budget is
voor genderonderzoek of een vakgebied
dat weinig status heeft, zoals filosofie.
Na een langdurige lobby van genderonderzoekers in de gezondheidszorg
heeft het VWS-ministerie nu een tijdelijk programma Gender & Gezondheid
gefinancierd. Maar van verdere uitrol en

doorontwikkeling is geen sprake, hoewel
de evaluatie van het programma daartoe
duidelijke aanzetten gaf. De ad-hocprogramma’s die in het leven werden geroepen vanwege de coronapandemie lieten
pijnlijk duidelijk zien hoe weinig systematische aandacht er was voor sekse en
gender.

NR 3 — 16 FEBRUARI 2022

Petra Verdonk en Ineke Klinge zijn respectievelijk
secretaris en voorzitter van de Nederlandse
Vereniging Gender & Gezondheid. Petra Verdonk
is hoofddocent ethiek, recht, humaniora aan
Amsterdam UMC-VU.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
NR 3 — 16 FEBRUARI 2022

Marc Schuilenburg universitair docent aan de afdeling
Strafrecht en Criminologie

W
Credit Yvonne Compier

ij noemen hem meestal
Norman, de witte man
van 20 tot 40 jaar die
overal het uitgangspunt
is, de norm. Genderonderzoekers kennen
hem al decennia, jonge
programmamakers laten het grote publiek
nu ook met hem kennismaken. Denk aan
de documentaire Reference Man van Sophie
Frankenmolen. Denk aan de podcast Geen
kleine man, gelanceerd door Sofie Peeters,
en denk aan artikelen van Lisa Peters in de
Correspondent.
Norman staat model voor een lichaam
zonder ruis, voor het basislichaam, het
correct functionerende lichaam, een lichaam
dat bepaalt welke gezondheidszorg nodig is,
het lichaam dat bepaalt wat de maat is voor
autogordels, de temperatuur op het werk en
de bureaustoel.
Ook staat Norman model voor iemand die
alles wat belangrijk wordt gevonden standaard beter kan. Norman wordt dus vrijgesteld van minder belangrijk geachte zaken in
het leven, zoals zorgtaken. Daarom verdient
Norman ook meer per uur, en is Norman
vaker de gewaardeerde onderzoeker.
In Reference Man duiden onderzoekers, zoals
Angela Maas en Yvonne Benschop, de inzichten van de documentaire vanuit kritische
perspectieven zoals intersectionaliteit en
gendertheorie. Dat helpt om vooringenomenheid in onderzoek te zien en te begrijpen.
In de Nederlandse wetenschap blijft het
echter oorverdovend stil. Ook daar bepaalt
Norman het beleid, verdeelt hij het geld over
de vakgebieden, bepaalt hij daarbinnen aan
welke thema’s geld moet worden uitgedeeld.
Zo belandt onderzoeksgeld eerst en vooral bij
Norman, met grote budgetten voor de exacte
en de (bio)medische wetenschappen, waar-

lesgeven (Zoom), digitaal vergaderen
at is de balans van
(Teams) en online proctoring hebben
twee jaar corona? Een
Nederlandse universiteiten zich uitgevan de grootste raadleverd aan het grootkapitaal van Amerisels is hoe de corokaanse bigtechbedrijven. Dezelfde diginamaatregelen op de
tale surveillancesystemen bedreigen de
universiteiten hebben
academische vrijheid en de privacy van
geleid tot een normastudenten en wetenschappers.
lisering van alles wat we eigenlijk abnorTerugkijkend is er een oorverdovende
maal zouden moeten vinden. De eerste
stilte geweest onder wetenschappers over
keer dat ik me hierover verbaasde, kan
de laatste vergislockdown, de onderwijsik me nog goed voor de geest halen. Het
brede schoolsluiting en de invoering van
was in het eerste coronajaar en ik had net
maatregelen waarvoor geen enkel bewijs
– met een rondspringende tweeling van
vijf jaar in de huiskamer – online hoorcol- is dat ze ook werken, zoals de verregaande QR-restricties en het hinten op het
lege proberen te geven aan ruim honderd
verplichten van de vaccinatieprik.
studenten. Ik opende mijn mailbox en las
Wetenschappers zijn
het bericht van een collega
niet altijd moedig, ik ook
met de vraag wie dit jaar
niet. Maar ergens had
ging meedoen aan de natiWaarom bleef
ik de hoop dat corona
onale en Europese subsiiedereen op de
zou leiden tot een bezindieprogramma’s. Blijkbaar
universiteit in de
ning van wat we doen in
was er niets aan de hand
pas lopen?
de samenleving en hoe
en moest alles op de oude
we ons werk inrichten.
voet verder. Voor mij werd
Daarvan is niets terechtgedeze mail symbool voor
komen. De werk- en regeliets groters. Waarom bleef
druk op de universiteiten
iedereen op de universiteit
zijn alleen maar toegein de pas lopen?
nomen. Na twee jaar heb ik het beklemInmiddels weten we waar we staan na
mende gevoel in de raderen van een goed
twee lange jaren van onzekerheid. In het
geoliede machine te zijn beland waarvan
onderwijs hebben de coronabeperkingen
de instellingen niet meer kunnen worden
desastreus uitgepakt. Ze hebben geleid
gewijzigd. Het kan geen toeval zijn dat
tot slechter onderwijs en een mentale
The Matrix Resurrections nu in de bioscogezondheidscrisis onder jongeren. Veel
pen draait.
studenten voelen zich eenzaam, hebben
moeite met hun motivatie en kampen
met psychische problemen. Met online
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Medezeggenschap

CAMPUS

Ondernemingsraad voelt
zich niet serieus genomen
OR-leden komen om in het werk en dat
eist zijn tol: twee leden zitten inmiddels
overspannen thuis. ‘Onze kritiek wordt ons
niet altijd in dank afgenomen.’
DOOR PETER BREEDVELD
ILLUSTRATIE BEREND VONK

T

oen in 2019 een reorganisatie bij de faculteit Religie
& Theologie werd aangekondigd, met een achttal
gedwongen ontslagen,
begon er een conflict tussen
de ondernemingsraad en
het college van bestuur dat meer dan
een jaar zou duren. De raad spande een
rechtszaak aan die hij verloor.
“Dat heeft de verhoudingen geen goed
gedaan”, zegt OR-voorzitter Henk Olijhoek. “Het ging gelukkig weer beter
tijdens de coronacrisis, maar ik blijf het
gevoel houden dat het bestuur niet altijd
goed begrijpt wat de taak van de OR is.
We hebben een bepaalde positie ten
opzichte van het bestuur, wanneer we
kritisch zijn wordt dat ons niet altijd in
dank afgenomen.”
Die houding van het bestuur jegens de
ondernemingsraad werd volgens Olijhoek tot uitdrukking gebracht toen de
OR klaagde over de toenemende taakverzwaring van de medezeggenschap,
en bestuurslid Marcel Nollen daarop
antwoordde dat de raad dan misschien
maar wat minder naar zich toe moest
trekken en meer vertrouwen moest
hebben in het bestuur. “Dan lijkt het dat
bestuur denkt dat als we ergens vragen
over stellen, we er meteen tegen zijn. We
worden vooral als lastig ervaren, terwijl
we dit doen omdat net zo begaan zijn met
de VU als het bestuur.”

Mars-debacle
Het debacle rond het nieuwe IT-landschap Mars en het systeem Digital@VU
bewijst volgens Olijhoek het nut van de

10

medezeggenschap: “We zijn door het
bestuur bij dat besluitproces weggehouden. En het is niet dat ik de illusie
koester dat het beter was gegaan als we
wel actief betrokken waren geweest, maar
we hébben gewaarschuwd dat het niet
verstandig was om in zo’n hoog tempo
meerdere IT-systemen te lanceren.”
Meerdere OR-leden voelen zich niet
serieus genomen en zijn daardoor gefrustreerd. Ze hebben het over geringschattende opmerkingen over de OR, niet
alleen vanuit het bestuur, maar ook door
directeur Renée-Andrée Koornstra van
de dienst HRM. De gemoederen liepen
tijdens een recent overleg
van de ondernemingsraad over dit onderwerp
‘We worden
behoorlijk hoog op, maar
vooral als lastig
niemand wil door Ad
ervaren, terwijl
Valvas worden geciteerd,
kennelijk bang voor verder we net zo begaan
zijn met de VU
conflict.

als het bestuur’

Cultureel antropoloog
Ellen Bal, die vorig jaar
voor het eerst in de OR
gekozen werd, praat wel
met Ad Valvas. Ze weet
niet of er sprake is van
een verstroeving in de communicatie
tussen bestuur en medezeggenschap.
Wel ervaart ze het gebrek aan informele
contactmomenten, dankzij de coronamaatregelen, als belemmerend voor
zowel de interne relaties als die met de
bestuurders. “Het informele is daardoor
helemaal weg. Als je elkaar in een fysieke
ruimte ontmoet, wordt er tussendoor een
broodje gegeten en een grapje gemaakt,
dat is helemaal weg. Er waren twee heidagen gepland, maar die gingen dankzij
corona ook niet door. En omdat ongeveer
de helft van de OR-leden vorig jaar voor
het eerst in de raad kwam, hebben veel

mensen elkaar nooit in het echt ontmoet,
en dat maakt het allemaal erg lastig.”

“Wat daar extra vervelend aan is, is dat
het wetenschappelijke personeel, dat
toch al ondervertegenwoordigd is in de
medezeggenschap, nog slechter is gerepresenteerd”, zegt Bal. De animo onder
wetenschappers om zich kandidaat te
stellen voor de OR is ook niet groot,
omdat ze al te maken hebben met een
werkdruk die zo groot is dat velen hun
avonden en weekends onbetaald opofferen aan hun onderzoekstaken. “Bovendien zijn veel jonge wetenschappers bang
dat het medezeggenschapswerk een
carrière eerder hindert dan bespoedigt
omdat voor een carrière in de wetenschap
onderzoeksprestaties belangrijker zijn.”
Blijkbaar is het beeld van de ondernemingsraad als lastige dwarsligger, als
saboteur van de organisatie, dus wijdverbreid. “Maar iedereen doet dit omdat de
VU hem na aan het hart ligt”, aldus Bal.
“De vorige rector, Vinod Subramaniam,
sprak van een service. Met taken die
vaak worden afgedaan als corvee, zoals
bestuurlijke taken en ook het OR-werk,
maak je je dienstbaar aan de organisatie. Als we het medezeggenschapswerk
aantrekkelijker willen maken voor het
wetenschappelijke personeel, moeten
de relevantie en het belang van dit werk
explicieter worden erkend in ons waarderings- en beoordelingssysteem.”
Klinkt alsof dat goed in het straatje past
van de nieuwe rector, Jeroen Geurts,
de motor achter het nieuwe erkennen
& waarderen, dat een wetenschapper
niet langer alleen afrekent op haar/zijn
wetenschappelijke output, maar ook op
de tijd die zij/hij steekt in bijvoorbeeld
bestuurswerk.

Meer uren nodig
Dat komt allemaal nog eens bovenop de
toch al hoge werkdruk, die dus alleen
maar erger is geworden. “Het OR-werk is
een tweede baan”, aldus Olijhoek. “Alle
raadsleden zijn ontzettend gemotiveerd,
maar ze lopen nu echt tegen hun grenzen
aan.”
Daarom willen de raadsleden meer uren
betaald krijgen om hun werk te doen.
Olijhoek: “We krijgen nu acht uur per
week gecompenseerd, maar dat stamt uit
midden jaren negentig, toen het werk er
totaal anders uitzag.”
Sinds die tijd is er nogal wat veranderd,
vooral de gezamenlijke vergadering met
de studentenraad heeft een prominentere
rol gekregen. “We hebben er vanuit Den
Haag een aantal bevoegdheden bijgekregen, zo hebben we nu bijvoorbeeld
instemmingsrecht op de hoofdlijnen
van de jaarlijkse begroting”, zegt Olijhoek. “En daarnaast waren er allerlei
ad-hocdingen, zoals de invoering van het
leenstelsel en het geld dat daarmee vrijkwam voor de verbetering van het onderwijs. Dat heeft ons veel meer tijd gekost.”
Bal wijst ook op het feit dat de raadsleden
het werk helemaal zelf moeten doen,
terwijl het bestuur allerlei deskundigen
en vertegenwoordigers van afdelingen en
diensten tot zijn beschikking heeft. “Dat
geeft ons een behoorlijke achterstand.”

Saboteur
Dat eist zijn tol: twee OR-medewerkers,
beiden wetenschappers, zitten inmiddels
ziek thuis. Met het vertrek van een derde
raadslid, iemand van het ondersteunend
personeel, is de werkdruk voor de rest
nóg hoger geworden, en gevreesd wordt
dat meer raadsleden zullen omvallen.
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Ad Valvas vroeg om een reactie van zowel het
VU-bestuur als de directeur HRM, maar die willen
in afwachting van een gesprek met de OR hierover
niets zeggen.
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ADVERTENTIE

ONDERZOEK

Mijn scriptie

De oprichters van de VUvereniging wilden in
1879 een andere universiteit in Nederland.
Los van de overheid, voor eigen keuzes met
een eigen kompas. Een universiteit die staat
voor rechtvaardigheid, medemenselijkheid
en verantwoordelijkheid voor elkaar en
voor de wereld. Zo ontstond de bijzondere
universiteit waar iedereen welkom is:
de Vrije Universiteit.
De VUvereniging subsidieert jaarlijks met
1 miljoen euro bijzondere projecten en
activiteiten op het snijvlak van onderzoek,
onderwijs, zorg en maatschappij. Daarnaast
organiseren we verrassende en inspirerende
evenementen.
De VUvereniging is een maatschappelijk
netwerk voor vrienden van de VU.
Lid van de VUvereniging ben je
al voor €10 per jaar.
Je bent van harte welkom.

www.vuvereniging.nl

Lid worden
kan hier

Jurist Lieneke Slingenberg is benoemd tot
hoogleraar Migrants
and the Rule of Law in
het University Research
Chair-programma. Deze
leerstoel richt
zich op de
regulering van
het leven van
migranten.
Zij onderzoekt
de verhouding van het
vreemdelingenrecht tot
bijvoorbeeld sociaal recht.
Advocaat Marjolein
Dieperink is benoemd
tot bijzonder hoogleraar
klimaatverandering en
energietransitie
aan de rechtenfaculteit.
Haar leerstoel
focust zich op
het juridisch kader
voor projecten die nodig
zijn voor een CO2-neutrale
samenleving.
Marleen Blootens is de
nieuwe studentendominee
van NewConnective,
dat programma’s rond
zingeving, geloof
en levensvragen
voor studenten
organiseert.
NewConnective
wordt ondersteund door onder meer de
VU-vereniging. Blootens
studeerde theologie aan
de VU en de Protestantse
Theologische Faculteit.
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Promotie

‘Mijn tool kan datacenters
verduurzamen’

‘Virtual reality
ontmaskert gedrag
van inbrekers’
Alleen al de aanwezigheid van
een handvol buurtbewoners
in een wijk is genoeg om
inbrekers af te schrikken,
aldus promovendus Iris van
Sintemaartensdijk.

Rector Jeroen Geurts overhandigt Tan de Bachelorscriptieprijs
Andrew Tan | 23 | Bachelor Information
Sciences | cijfer 9 | 12 ects
Is het onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Totaal
niet, want oorspronkelijk zou ik samenwerken met datacenters. Toen dat niet bleek te lukken, heb ik met mijn begeleider een nieuwe invalshoek bedacht. Gelukkig is dat goed
gekomen en heb ik zelfs de Bachelorscriptieprijs gewonnen!”
Wat is je grootste ontdekking? “Ik heb een tool ontwikkeld
die datacenters duurzamer kan maken. Doordat we steeds
meer online diensten in de cloud gebruiken schiet het energieverbruik van datacenters omhoog. De beste kans om dat
energieverbruik te verlagen ligt bij softwaretechnieken. Ik
heb aan de hand van een relatief nieuwe techniek, genaamd
container-based virtualization, een framework en een tool
ontwikkeld. Hiermee kunnen datacenters in real time het
energieverbruik van hun processen monitoren. Want zonder
die informatie kun je eigenlijk niet verduurzamen.”
Hoeveel tijd heeft het je gekost? “Door die nieuwe opzet
ging het in het begin niet zo soepel. Op een gegeven moment
maakte mijn begeleider zich zelfs zorgen of mijn scriptie wel
op tijd af zou komen. Uiteindelijk kwam de vaart erin en heb
ik flink wat nachten doorgewerkt. Ik ben in totaal zes maanden bezig geweest.”
Wat zijn je plannen? “Naast mijn master aan de Erasmus
University werk ik bij de start-up Cheflix, een streamingplatform waar sterrenchefs masterclasses geven. Voor na mijn
studie is mijn ultieme ambitie om zelf ook een start-up op te
zetten.” (BB)

Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

“We ontdekten dat
inbrekers die
zich bekeken
voelen
minder snel
inbreken.
Buurtbewoners hoeven
niet actief in
te grijpen, het
gaat er vooral om
dat ze aanwezig zijn in de wijk.
Inbraken worden minder als
mensen meer thuis zijn.

Credit Peter Valckx

Voor vrienden van de VU

Gregor Halff wordt op 1
april decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen. Hij is de
opvolger
van Karen
van Oudenhoven-Van
der Zee. Halff is
nu nog bestuurslid van
de Copenhagen Business
School, met als portefeuille
onderwijs.

Visualization of Energy Consumption in
Container-based Virtualization

Peter Valckx

Vips

Voor dit onderzoek hebben we
diverse virtuele woonwijken
gemaakt: met of zonder zichtbare
buurtbewoners, en met of zonder
Whatsapp-buurtpreventieborden.
We zijn naar 4 gevangenissen
gegaan en hebben daar 181
gevangenen door deze virtuele
wijken laten lopen. We gaven ze
geen instructies mee, alleen dat ze
moesten rondlopen alsof ze een
woninginbraak gingen plegen.
De WhatsApp-buurtpreventieborden
bleken inbrekers nauwelijks af
te schrikken. Daarvoor moeten
inbrekers echt mensen zien die
hen in de gaten houden.
Met deze kennis kunnen we
slimmere wijken ontwerpen.
Bijvoorbeeld met een mix tussen
gezinnen, studenten en ouderen,
die verspreid over de dag thuis
zijn.” (BB)

Iris van Sintemaartensdijk promoveerde op
7 februari. Zie proefschrift via tinyurl.com/
sintemaartensdijk.
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Welzijn

CAMPUS
Emilie van Opstall | universitair docent Oudgrieks

Ben jij ook zo
pandemoe?

‘In de lente als koeien de wei in
springen, dat hoop ik’

“

Ik sprak laatst iemand en die zei
tegen me: je klinkt echt een stuk beter
dan een tijd geleden. Toen dacht ik:
ja, dat is waar! Het gaat nu eigenlijk
hartstikke goed met me. Iedereen
herkent wel het gevoel van de afgelopen jaren, dat het leven on hold is gezet,
alsof je een paar jaar lang een knop aan
het indrukken bent, zo van: wacht nog
maar even. Inmiddels gaat de maatschappij langzaam weer open, het voelt alsof de
zon weer schijnt. Er is weer ruimte, lucht
en licht.

Hoe gaat het nu met je, na bijna twee
jaar pandemie en vier lockdowns? Voor
studenten zou het zelfs bijna een derde
lente op hun kamer worden. Zeven
Nederlandse en drie internationale
medewerkers en studenten vertellen
hoe het ze vergaat.

We moeten natuurlijk nog steeds met
allerlei maatregelen rekening houden,
maar ik ben positief. Ook de studenten
komen uit hun cocon. En het onderwijs
hoeft niet meer online, dat vind ik echt
het allerbelangrijkst. Aan het begin van
de coronacrisis zei ik in Ad Valvas dat ik
het contact met de studenten miste, en
dat ik bang was dat digitale colleges een

DOOR BRYCE BENDA, NOUR KHAMIS, EMMA SPRANGERS
EN PETER BREEDVELD

Nathanael Korfker | masterstudent

Informatie kun je best online overbrengen, maar studeren draait ook om
bildung, jezelf vormen. Op de middelbare
school was ik een stereotiepe zolderkamerautist, maar inmiddels heb ik meer
behoeften. Dat komt doordat ik op de
universiteit andere rare mensen heb
ontmoet, geïnteresseerd in dezelfde
complexe dingen. Mijn leven in tijden
van corona verschilt eigenlijk niet zoveel
van mijn leven op de middelbare school,
maar dat was gewoon een kuttijd. Nu gaat
het wel oké.
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‘Ik wil niet dat mijn leven alleen
maar om mijn dochter draait’

Tijdens de eerste lockdown deed ik van
die corona-activiteiten als de natuur
verkennen, fietsen en wandelen. De
opgenomen colleges behandelde ik dan
als een soort podcast. En ik heb een
groep intimi die ik geregeld opzoek, dat
scheelt. Maar soms is zo’n bubbel niet
bevredigend. Ik ben iemand die floreert
op een borrel. Sommige mensen denken
dat autisme betekent dat je niet kunt
omgaan met het sociale aspect. Ik heb
moeite met sociale conventies, niet met
sociale gelegenheden. Ik vind een familiefeest verschrikkelijker dan een borrel
na een conferentie. Daar kun je iemand
aanspreken vanuit je functie. Die toevallige ontmoetingen; het politieke bestaan
droogt op. Volgens sommige filosofen is
politiek iets wat de mens tot mens maakt.
Als je die activiteit eruithaalt, zou je dus
geen mens meer zijn. We zijn bezig met
doorleven en overleven, maar het goede
leven, leven we dat nog wel?” (ES)

“

Het gaat goed met me, maar het
is wel een andere staat van goed
dan vóór corona. Mijn leven is in
elk geval niet saai geweest. Ik ben
bewust het alleenstaand moederschap ingegaan en na het zwangerschapsverlof ben ik weer aan het werk
gegaan.

Op mijn 33ste had ik geen partner, maar
wel een tikkende biologische klok. Toen
dacht ik: dan moet ik het maar alleen
doen. Ik wilde geen partner zoeken om
een kind mee te krijgen, dat is geen eerlijke start. Een goeie vriend hielp me met
mijn kinderwens, mijn dochter is één dag
per week bij hem en zijn ouders zijn ook
gewoon opa en oma.
Het was soms wel een eenzaam proces.
De babyshower kon maar met mijn twee
beste vriendinnen, en na de bevalling
mocht er steeds maar één iemand bij
zijn naast de kraamhulp. Maar het was
ook wel fijn dat ik niet van bezoek naar

Credit Emma Sprangers

“

Mijn studenten hebben me afgelopen jaar
genomineerd als docent van het jaar en
het was ontzettend fijn om te merken dat
ze mijn inspanningen waardeerden om
toch iets van de online colleges te maken.
Tijdens de lockdown ben ik gaan bloggen
voor Ad Valvas. Ik vond het erg inspirerend om steeds een eigen invalshoek te
kiezen om een actueel thema te duiden,
zoals het gebruik van mondkapjes. Ik
heb toen de smaak te pakken gekregen,
en ben nu bezig met een essaybundel.
Ik hoop dat de coronacrisis snel voorbij
is, en we in de lente als koeien de wei in
kunnen springen.” (BB)

Kirsten Lenferink | programmeur bij cultuurcentrum Griffioen

‘Leven we nog wel het goede leven?’
Ik hoor om me heen dat sommigen
het prettig vinden om hun college
vanuit bed te volgen, maar studeren
is meer dan het halen van goede
cijfers en het afvinken van vakken.
Het is niet uit te drukken in getallen
wat studenten die in de coronaperiode
zijn begonnen, missen. Als het gros van
de studenten deze periode slechte cijfers
had gehaald, had je tastbaar dat het
slecht ging. Nu was het wachten op de
statistieken over de groei in het aantal
zelfmoorden onder studenten. Dan ben je
al te laat.

slap aftreksel waren van wat er normaal
in de collegezaal gebeurt. Zo denk ik er
nog steeds over. Ik heb het echte contact
met de studenten enorm gemist. Hopelijk
hoeven we nooit meer colleges te geven
via Zoom.

Nathanael Korfker volgt twee masters: filosofie
van cultuur en bestuur + Theology & Religous
Studies: Media.
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bezoek hoefde te leven. De coronatijd
bracht gedwongen rust, waardoor ik alles
rond mijn dochter heel bewust mee heb
kunnen maken.
Ik kan nu de helft van de tijd thuiswerken. Hoewel ik dat een groot voordeel
vind, ben ik heel blij dat alles weer opengaat. Ik wil echt vermijden dat mijn leven
alleen maar om m’n dochter draait. Mijn
sociale leven staat nooit stil. Ik heb een
heel leuk team bij de Griffioen, waar ik
ook tijdens mijn verlof contact mee heb
gehouden. En mijn band met vriendinnen is alleen maar geïntensiveerd. Echt
gaan stappen zit er niet meer in, maar we
eten samen, doen spelletjes en dan gaan
de wijnflessen wel open. En ik ben blijven
daten, ook tijdens mijn zwangerschap. De
succesratio op datingapps daalt wel met
90 procent als ze weten dat je een kind
hebt, maar dat is dan maar zo. Hasse is
onderdeel van m’n leven. Zo scheid je ook
meteen het kaf van het koren.” (ES)
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Bert Jan Lietaert Peerbolte | hoogleraar Nieuwe Testament

Corrie Koning | gastvrouw

‘Online college geven is onnatuurlijk
en eenzaam’

‘Ik durf weer wat meer’

Ik had geen klachten, moest alleen hoesten. Ik heb vier zelftesten gedaan, maar
die waren allemaal negatief. Toen heb ik
mezelf toch maar bij de GGD laten testen
en bleek ik positief te zijn. Ik ben daar de
hele tijd bang voor geweest, ook omdat
ik astma heb, maar ik voel me niet ziek.
Daarom ben ik blij dat ik twee keer gevaccineerd ben en geboosterd. Ik las in de
krant dat je nóg beter beschermd bent als
je van corona genezen bent.
Met mijn collega’s heb ik nu al zo lang
geen normaal contact meer gehad, daar
is straks echt wel wat herstelwerk voor
nodig. Op mijn afdeling ga ik voorstellen om één keer per maand bij elkaar te
komen. Koffie of thee drinken en bijpraten: Hoe is het met jou?” (PB)

Wij zijn als gastvrouwen en -heren de
hele pandemie aanwezig geweest in de
gebouwen, omdat wij een BHV-diploma
hebben. Zo konden we de bedrijfshulpverleners die wegvielen opvangen.
Omdat het zo rustig was, had ik alle tijd
om nieuwe collega’s in te werken. En
ik heb online trainingen gevolgd, zoals
gesprekstechnieken en conflicthantering.
In het begin was de onwetendheid over
corona erg lastig, maar ik denk dat iedereen dat zo heeft ervaren. Inmiddels sta
ik er een stuk relaxter in: ik ben gevaccineerd en er is nu veel meer bekend over
corona. Voor mij voelt de afstand tot de

Credit Bryce Benda

Na ieder college ga ik even een halfuur
naar buiten, wandelen met de hond. Dan
kan ik er weer even tegenaan. Ik moet

“

zelf ook in quarantaine omdat ik corona
heb, maar het is heel rustig waar ik woon,
ik kom hier niemand tegen, dus dat kan
veilig.

Credit Yvonne Compier

“

Online college geven is het beste
plan B dat we hebben. Nu een aantal
studenten in quarantaine moet,
voorkomen we er uitval mee. Maar
in de volgende periode wil ik graag
weer fysiek college geven, want het
is uitputtend. Met online vergaderen heb
ik dat niet, online college geven is veel
intensiever omdat je als docent verantwoordelijk bent voor een hele groep.
Het is ook niet normaal om mensen de
hele tijd tweedimensionaal aan te spreken, de non-verbale communicatie te
moeten missen. Ik heb thuis een goede
werkplek, een grote bibliotheek, ruimte
zat; ik kan hier uitstekend werken. Maar
het is raar om helemaal geen studenten
te ontmoeten. Het is onnatuurlijk en ook
een beetje eenzaam.

Het is heerlijk dat we nu weer aan
de slag kunnen en dat we langzaam
terugkeren naar de normale situatie. Ik voel me weer energiek en
heb eindelijk het gevoel dat ik iets
kan betekenen voor anderen. We
hebben er lang op zitten wachten, maar
ik zou tegen iedereen willen zeggen: wees
welkom!

studenten en medewerkers niet meer zo
groot. Ik durf weer wat meer.
In het begin van de pandemie stond ik er
wel anders in. Toen er nog geen colleges
waren en andere universiteiten dicht
waren, kwamen er studenten uit Leiden
en Utrecht naar de VU toe om te studeren. Dat vond ik lastig, want je wilt zo
graag gastvrij zijn, maar gevoelsmatig zat
ik er niet helemaal op te wachten. Hoe
dan ook, ons bezoek en de studenten
staan op de eerste plaats, dus corona of
niet: wij staan ze met een glimlach te
woord.
Ik kijk er ook heel erg naar uit dat alles
weer normaal is en dat we niet meer
moeilijk hoeven doen over regels, afstand
houden en mondkapjes. Want op een
fijne manier contact hebben met álle
bezoekers van de VU, dat is ons uitgangspunt. We willen onze gastvrijheid weer
kunnen bieden.” (BB)

Mickey Richards | instructeur Sportcentrum VU

Asmaa Elhassan | USR-voorzitter en geneeskundestudent

‘Ik was echt bang dat haar laatste
uurtje geslagen had’

‘Ineens kon ik weer vaker zingen,
ook liedjes van Whitney Houston’

Ik geef ook broga-lessen [broga is een
combinatie van fitness en yoga, red.] en
mijn vaste brogi’s hadden hun camera
wel aan, en uiteindelijk bleek online
lesgeven best leuk. Dat kwam doordat
ik die lessen vanuit mijn eigen huis gaf,
waar ik een groot televisiescherm had
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“

waarop ik iedereen goed kon zien, dat is
bijna alsof je met de cursisten in dezelfde
ruimte zit.

Het gaat gelukkig goed, onder andere omdat ik mijn vriendinnen vaker
kan zien. Ik haal veel geluk uit kleine
momenten met familie en vrienden,
zoals samen koffie drinken. Afspreken, met elkaar praten; dat geeft mij
energie!
Door de coronamaatregelen kon dat soort
leuke dingen soms niet, maar ik heb er
steeds zoveel mogelijk van proberen te
maken. Dus samen met mensen eten als
de maatregelen dat toelieten. Of naar de
bioscoop wanneer die weer open mocht.
Ik heb daarnaast een heel goede band
met mijn familie en breng veel tijd met
hen door. Gelukkig is mijn hele familie
gezond gebleven.

Verder moet je flexibel zijn. Op Uilenstede hebben we een fitness-garden gehad,
waarbij de fitnessapparatuur buiten
stond. Midden in de winter, moesten
we eerst sneeuw ruimen voordat we die
fitness-garden konden inrichten, maar
het was erg leuk.”
Begin 2020 heb ik corona gehad. Ik had
zelf geen ernstige symptomen, maar mijn
vrouw was er erg aan toe. Ik was echt
bang dat haar laatste uurtje geslagen
had. Ze kreeg veel bloemen, zo’n zee van
bloemen had ik nog nooit gezien. Het
leek alsof ze gestorven was. Omdat er nog
weinig over corona bekend was, moest ik
twee maanden binnenblijven. Dat kwam
niet heel slecht uit, want we waren net
verhuisd, en zo had ik ruim de tijd om
ons nieuwe huis op orde te maken.” (PB)

De pandemie blijft een heel complexe
situatie, die veel effect gehad heeft op
alle sectoren. Ik vind het moeilijk om
te zien hoe gigaveel mensen beperkt
werden en nog steeds zijn. Ik heb het dan
over werk, onderwijs, zorg, en zo meer.
In feite zie je dat de impact van corona

Credit Henrik van de Pol

“

Door corona moest ik voor het eerst
online lessen geven, en daar zag ik
aanvankelijk tegenop. Omdat je dan
niet echt contact met je deelnemers
hebt en het onpersoonlijk wordt.
Voor de Week van de Werkstress aan
de VU, vorig jaar november, werd me
gevraagd om online yogalessen te verzorgen. Veel medewerkers schreven zich
daarvoor in, maar die hadden allemaal
hun camera uitstaan. Dus ik zat in een
groot zwart gat te staren, terwijl iedereen
mij wel kon zien. Ik vroeg de mensen
waarom ze hun camera niet aanzetten,
en een deelnemer zei dat ze erg verlegen
was. Nou ja, dat begrijp ik dan ook wel
weer.
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op de hele samenleving heel heftig is.
Door de pandemie was ik dus veel meer
thuis, en kwam ik ook weer wat meer
toe aan mijn hobby’s. Vooral tijdens de
strenge lockdowns bleek ik ineens over
veel meer tijd te beschikken, dus toen
kon ik weer vaker zingen, schrijven en
tekenen. Ik houd van r&b en ik zing ook
graag oudere muziek, zoals liedjes van
Whitney Houston. Ik denk dat het altijd
heel belangrijk is dat je de dingen doet
die je leuk vindt, waar je energie uit haalt
en waarbij je je goed voelt.
Toen we niet konden afspreken tijdens de
lockdowns, ging ik vaak uitgebreid videobellen met vriendinnen. Dan hielden
we een online Netflix-party, waarbij we
samen dezelfde film gingen kijken. Iedereen zat toen in hetzelfde schuitje, dat
zorgde voor verbinding. We waren dan
eigenlijk samen alleen thuis.” (BB)

3 internationals tell how they are doing on the
English pages 26/27
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Geen
ontsnappen
mogelijk

XXL

Zwarte gaten zweven door een
aquarium, een installatie van
Evelina Domnith en Dmitry
Gelfand. Het kunstwerk
is te zien in het Nieuwe
Universiteitsgebouw naast Bar
Boele in galerie VU Art Science,
als onderdeel van de expositie
0 Starting From Zero. Het
heet ER=EPR, die afkortingen
verwijzen naar theoretische
begrippen uit de kosmologie.
(WC)
Foto Peter Gerritsen
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Microdoseren

STUDENTEN

Studeren met een
druppeltje drugs
Geen urenlange visuele trips en diepe
reflectiemomenten, maar wat minder zorgen en
een langere concentratieboog: zouden kleine doses
psychedelica onze studieprestaties echt kunnen
verbeteren?
DOOR EMMA SPRANGERS
BEELD ROB BÖMER

E

en fles wodka en een lsd-zegel: op het
oog niet bepaald een gelukkig huwelijk. Maar breng een druppelflesje
of een pipet in de mix en je hebt het
recept om een aantal sessies te microdoseren: het in kleine hoeveelheden
nemen van psychedelische drugs.
Veel onderzoek naar microdoseren is er nog niet
gedaan, en het kleine aantal wetenschappelijke
publicaties heeft vaak voorzichtige titels als:
Might Microdosing Psychedelics Be Safe and Beneficial? An Initial Exploration.
Socioloog Ioana Pop van Tilburg University is
momenteel op zoek naar studenten die microdoseren om in kaart te brengen wat voor effect het
op hen heeft. In de tussentijd doen gebruikers
vrolijk hun eigen veldonderzoek en delen hun
veelal positieve ervaringen in besloten Facebookgroepen en op online fora. De meeste genoemde
voordelen: een groter concentratievermogen,
beter slaapritme, een fysiek fitter gevoel en een
beleving van rust en optimisme.
Masterstudent Political Science Tom Kiel (30) is
voorzitter van de Facebook-groep van voorlichtingsinstelling Changing Perspective. Als moderator houdt hij bij of gebruikers geen onjuiste
informatie delen, en beantwoordt hij vragen of
geeft tips. Zoals dat het verstandig is om maar
één keer in de drie dagen een microdosis te
nemen om tolerantieopbouw te voorkomen. Zelf
staat hij sceptisch tegenover de voordelen van
microdoseren. “Betere concentratie krijg je toch
vooral door langer slapen, pauzes nemen en
gezond eten. Creativiteit associeert men dan wel
weer met lage activiteit in een bepaalde breinregio. Psychedelica kunnen die aanwakkeren, maar
daarbij is de dosis relevant. En die precieze dosering weten te krijgen, is bij microdoseren juist
het probleem.”
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Kiel staat ook niet helemaal achter de houding
van baat-het-niet-dan-schaadt-het-niet. In een
onderzoek uit 2002 las hij dat lsd en paddo’s
vergroeiing van de hartkleppen kunnen veroorzaken. “Of dat ook door microdoses kan gebeuren, weten we niet. Maar je moet de gevaren ook
niet overdrijven. Over het algemeen zijn psychedelica best veilig.”

Zoeken naar ‘the sweet spot’
Max (28) [een gefingeerde naam, zijn echte naam
is bekend bij de redactie] doseerde twee keer
drie maanden lang met lsd. De eerste keer terwijl
hij fulltime werkte tussen zijn bachelor en zijn
master, en daarna tijdens zijn master Finance
aan de VU. Iemand uit zijn directe omgeving had
het geprobeerd, uit nieuwsgierigheid ging hij er
zelf ook over lezen. “Ik had al ervaring met recreatief gebruik van psychedelica en had nog een
paar zegels [lsd, red.] liggen, dus ik dacht: ik kan
het altijd proberen, als het niks is stop ik gewoon.
Mijn eigen onderzoek met N=1.”
Om nauwkeuriger te kunnen doseren, loste hij de
zegel op in een beetje wodka – lsd is hydrofoob,
dus lost beter op in alcohol. Online werd een
dosering tussen de 10 en 20 microgram aanbevolen, en dus ging Max met een druppelflesje op
zoek naar wat hij ‘the sweet spot’ noemt.

Op psychedelische wolk
Dat vinden van de juiste dosering was nog wel
even experimenteren. “Je zit er een paar keer
onder, dan voel je niks. Ik ben er ook overheen
geweest, dat ik er net iets te lekker in zat. Toen
zoefde ik met een big smile op m’n fiets naar
werk, de wind voelde lekker op m’n wangen –
ik zat echt op een psychedelische wolk. Maar
eenmaal op m’n werk aangekomen, kon ik niet
goed aarden in discussies, ik merkte dat m’n
gedachten juist wegdreven.”
Dat effect onderschrijft ook neurowetenschapper Michiel van Elk. Hij deed onderzoek naar
microdoseren met psilocybine, de werkzame
stof in paddo’s, doceert een vak over mind alter-
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Microdoseren

Shakiba

effecten zijn moeilijk te meten in termen van
verhoogde concentratie of creativiteit.”
Onderzoek naar microdoseren is volgens Van Elk
ook moeilijk, omdat bij het nemen van psychedelische drugs de zogeheten set en de setting van
belang zijn: de geestelijke en lichamelijke staat
van de gebruiker en de omgeving waarin die de
drugs neemt. Bij onderzoeken waar ze gebruikers
taken lieten doen in een gecontroleerde omgeving werden er nauwelijks positieve effecten
gemeten van het microdoseren. Bij onderzoeken
waar mensen die al microdoseerden bijhielden hoe ze zich in het dagelijks leven voelden,
kwamen daarentegen allerlei positieve effecten
naar voren op hun emoties, en tegen angsten,
clusterhoofdpijnen en depressieve klachten.
“Het onderzoek dat placebo-gecontroleerd is,
laat een wat genuanceerder beeld zien. Daar
lijken de verwachtingen van de gebruikers vooral
te bepalen wat voor uitwerking het op hen heeft.
Áls het microdoseren al werkt, gaat het voornamelijk om een placebo-effect. Maar ook dat is
een effect.”
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Aan de VU studeren 31.700 studenten en werken
4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VUcampus ligt in het hart van de Amsterdamse Zuidas.
Ben jij geïnteresseerd in werken bij de VU?
Kijk dan op: werkenbij.vu.nl
Werk jij al bij de VU? Hou dan de interne vacatures
in de gaten op: interne.vacatures.vu.nl
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‘Ik voelde me iets
lichter, meer in
touch met mijn
geestelijke staat,
had een soort
steuntje in de rug’

‘Als je zegt: ik neem
elke drie dagen
zoveel druppels in
wodka opgeloste
lsd, kijken ze je
toch scheef aan’

Werken bij de VU
Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend
onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Persoonlijke vorming
en maatschappelijke betrokkenheid staan hierbij centraal.
Vanuit verschillende disciplines en achtergronden werken
wij samen aan innovaties en nieuwe inzichten op het hele
wetenschappelijke spectrum.

Zelftransformatie
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De boost van
microdoseren
Het verhaal doet de ronde dat een
groep techneuten in Silicon Valley
begon met microdoseren om hun
creativiteit een boost te geven.
Microdoseren gebeurt vooral met lsd
of magische truffels.
Meer info: microdosing.nl
NR 3 — 16 FEBRUARI 2022

ing drugs aan de VU en schreef het boek Een
nuchtere kijk op psychedelica, waar hij zijn eigen
psychedelische ervaringen beschouwt vanuit
zijn achtergrond in de cognitieve psychologie.
Van Elk: “In het handjevol onderzoeken dat is
gedaan naar microdoseren, valt op dat als je een
nét iets te hoge dosis neemt, de cognitieve prestaties negatief worden beïnvloed. De taalverwerking gaat achteruit en het verstoort de reguliere
werking van het brein. In microdoseringen is dat
eigenlijk niet echt anders. Mensen voelen zich
beter, maar als je gaat kijken naar hun reactiesnelheid bijvoorbeeld, zie je dat hun prestaties er
eigenlijk onder lijden.”
Toch had Max met de juiste dosering uiteindelijk het gevoel langer geconcentreerd, zonder
afleiding, in z’n eentje aan een taak te kunnen
werken. In eerste instantie begon hij met microdoseren in een drukke periode van zijn studie in
de hoop dat het hem zou helpen, maar uiteindelijk merkte hij op andere vlakken ook voordelen.
“Al is het effect heel marginaal. Het zat ’m in
subtiliteiten: ik voelde me iets lichter, meer in
touch met mijn geestelijke staat, had een soort
steuntje in de rug. Maar ik kan geen cijfer geven
aan het aantal meer productieve uren dat ik heb
gemaakt.”

Placebo-effect
Hebben de drugs in tienden of twintigsten van
een gebruikelijke dosis wel een meetbare uitwerking op de gebruiker, of is hier vooral sprake van
een placebo-effect? Een beetje van beide, zegt
Van Elk. “Er treden duidelijke biologische veranderingen op bij het microdoseren: de bloeddruk
stijgt, de hartslag gaat omhoog, en het beïnvloedt
de neurotransmitterbalans in je brein. Maar die

Het valt Van Elk op dat de interesse in psychedelica de laatste jaren is gegroeid. “Er lijkt een
omslag te zijn in hoe men naar psychedelica
kijkt. Het is geen war on drugs meer zoals in de
jaren zestig. Drugs ziet men niet meer alleen
als genotsmiddelen om een roes te bereiken,
maar ook als een manier om zelftransformatie te
bereiken. De ervaringen komen in een positiever
daglicht te staan.”
Toch had Max niet het gevoel dat hij zomaar met
zijn studiegenoten of collega’s kon delen dat
hij microdoseerde. “Als iemand een kop koffie
drinkt om wakker te worden vindt iedereen dat
normaal, maar als je zegt: ik neem elke drie dagen
zoveel druppels in wodka opgeloste lsd, kijken ze
je toch scheef aan.” Max weet van zijn vriendin
dat ze het ook deed tijdens haar studie, maar
veel anderen hoorde hij er niet over. “Het is denk
ik best een privétopic, maar er wordt veel met
smartdrugs gestudeerd.”
Van Elk wil psychedelica niet zomaar de potentiële nieuwe studeerdrugs noemen. Het is
volgens hem niet verstandig daar in je eentje
mee te gaan experimenteren, ook niet in kleine
hoeveelheden. “In een hogere dosering en onder
begeleiding van een psychiater kan trippen
therapeutisch werken, maar in combinatie met
sommige medicijnen, zoals anti-depressiva, kan
het juist erg gevaarlijk zijn.” Van een medicijn als
ritalin – dat veel studenten, onder wie ook Max,
gebruiken bij het studeren – is volgens Van Elk
aangetoond dat het het concentratievermogen
verbetert, voor microdoseren is daar toch eerst
meer onderzoek voor nodig. “In mijn onderzoek
heb ik gezien dat het iets verandert aan onze
tijdsperceptie. Het doet wel degelijk iets met ons
lichaam en onze cognitie, maar wát precies moet
nog duidelijk worden.”
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Er is weer plek voor student-reporters!

E: usr@vu.nl | Facebook.com/vu.usr | HG StudentenDOk, room OD-12
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.

Hou je van schrijven, filmen of fotograferen,
en ben je nieuwsgierig wat hier allemaal gebeurt?
Wij bieden:
• een kennismaking met de journalistieke praktijk
• begeleiding op maat
• een podium voor je ideeën
Je kunt er zoveel (of weinig) tijd in steken als je wilt.
Interesse? Mail de Ad Valvas-redactie:
redactie.advalvas@vu.nl

Stay Tuned!
Subscribe to the Ad Valvas Update.
A short selection of news, stories and opinions about VU in
your mailbox every week: https://tinyurl.com/updateadvalvas

Niks missen?
Abonneer je op de Ad Valvas Update.
Wekelijks een korte selectie van nieuws, verhalen en opinies
over de VU in je mailbox. https://tinyurl.com/updateadvalvas
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internationals who come to VU as freshmen,
Have you ever been to a ‘borrel’ of a Dutch
and who are going to feel the same way I felt
student union? This may sound like a random
here in the beginning.
question, but this is how my story began
That’s when I knew I had to be with the student
questioning my position as an international
council to achieve what I wanted from the
student at VU. Beers, snacks while enjoying
beginning: a more inclusive university. Yes,
old or popular Dutch pop songs and many
it is true that VU has one of the most diverse
friendship moments; this is how a Dutch
background profiles in terms of
student would describe a
students, but does diversity mean
get-together.
inclusiveness? Discrimination
For me, it was the first time I felt
‘I want all
happens everywhere, including
like I didn’t belong anywhere.
internationals
in your studies and when looking
The chance that you, as a
to really feel at
for housing. Think of hospitality
non-native speaker, will make
home here’
evenings where they are mainly
friends with someone from the
looking for Dutch people.
fraternity during your first drink
In the student council, I work on
is extremely small. Maybe it’s the
internationalization and lead the
beer that complicates everything.
VUnited! platform. VUnited! is
I tried to find a place where I
a platform for the international
would feel at home for the first
VU students. I encourage all
two years of my studies and just
internationals to attend our
when I was losing hope, I found
meetings and express your ideas
my perfect place at a society
on how we can make VU a more inclusive
called FAM: Family of Academic Minds. People
space so that it feels like you are truly at
from different backgrounds, nationalities,
home.
and many different cultures, you name it. But
I strive to make VU more welcoming to
you can’t change that much by joining one
internationals. Make your stay at VU
association, which was when I decided to run
worthwhile, make your voice heard. Come join
for university student council.
VUnited!
I was uneasy when I thought about those
NR 3 — 16 FEBRUARI 2022

Credit Henrik van de Pol

Come to VUnited!

Berk Cakmak
general council member
usr.berk.cakmak@vu.nl

What’s going on

A selection of the topics that the USR is currently
considering or negotiating.
• Recruitment and elections. We are working on
an election campaign for the new student council.
We make students aware of the work that the
council does: standing up for the interests of all
students. You will find more information soon on
our website, canvas page and socials.
• Culture day. Diversity and inclusivity are very
important to us and that is why we are working on
setting up a culture day where students can learn
from each other and inspire each other.
• Sports tournament. By organizing a sports
tournament on campus, we can strengthen
the sense of community and connect students
through team sports.
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FEATURE
Salma Bel Lahdab | third-year student from Spain

‘It was exhausting trying to find
accommodation’

Pandamn it!
Are you also
tired of Covid?

“
Credit Jamie Roling

Well-being / How are you doing, after
almost two years of pandemic? There
is even a chance that students will be
confined to their rooms for the third
spring in a row this year. In a new series
staff members and students tell us how
they are faring.

Covid caused of course a lot of
uncertainty. Apart from that I was
very busy with house hunting. I
do feel very lucky with my current
situation. I received an offer for a
room from someone who saw articles about our protest. And we both had a
mutual connection who got us in touch.
I’m really happy where I ended up. Yet
I don’t know how long this room will be
available for me. I take it as a sign that
maybe I’ll have to leave Amsterdam and
the Netherlands. I don’t see myself going
through another hunt for housing. It
would be the fourth or fifth time and it’s
not worth it going through that again.
When a few students and I organized
a housing protest on the VU campus, I
also needed to find accommodation. My
brother did me a favor by allowing me
to stay with him, but I could not remain
there. When we decided to organize the
protest, we worked on it constantly for
nine days, so I had less time and energy

BY BRYCE BENDA AND NOUR KHAMIS

to look for houses.
I find it beautiful to help others as an
activist. The support and appreciation we
received gave me a lot of energy. Once
the protest was over, I realized: oh shit, I
still don’t have a place. It was exhausting,
overwhelming and stressful trying to find
accommodation while keeping up with
my studies.
After being away from Spain for two
years, I visited my family in Mallorca
after I found accommodation. When
you’re desperately looking for housing,
it’s impossible to plan anything because
you might be invited to a viewing at any
moment. On short-notice I decided to see
my family for five days. I don’t become
homesick easily, but afterwards I was
surprised how much I needed that time
to rest.” (NK)

Salma Bel Lahdab is third-year student Cultural
Anthropology an Development Sociology.

Younes Saramifar | Assistant Professor

Lior Tabibi | second-year student from Israel

“

“

‘I worry about my family’
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are doing in these difficult times. Just
checking in once in a while would make a
major difference.
I’m a bit anxious about the university
opening up again. Of course, it’s great
for the students but the past two years
have shown us that the universities might
need to close their doors again. That
would be tough for teachers, because
we all put in a lot of hard work making
courses suitable for on-campus teaching.
Switching everything back to online
education costs us a lot of energy and
time, for which we aren’t compensated in
any way.
Despite the challenges, I’m looking
forward to teaching on campus again.
Many nuances get lost online. That’s why
it’s much more fun to teach in person.
People can feel what you’re saying, you
get more feedback, and it’s way more
interactive. Nothing can replace that.” (BB)

The pandemic has served as a wakeup call for me, which is a positive
turn of events. I was working with
computers and software development and wasn’t enjoying that a lot.
I started to think: Is this really what
I want? Is this what I should be doing with
my time and with my life? So I decided to
put those activities to the side for some
time. Moving to the Netherlands was
partly a result of that wake-up call.
When I came here during corona,
I had to quarantine. I didn’t live at
Uilenstede yet and didn’t have anyone
helping me. That’s why half a year ago
I started a group with Maëleen Riochet
for students who are quarantining. For
instance to ask practical questions about
how things work in the Netherlands, or
to help with groceries. The group is still
fulfilling its function today, so it has been
very nice that we could help people with
helping each other.

Credit Yvonne Compier

On the one hand I’m okay: I don’t
have children to care for like other
colleagues, which makes dealing
with Covid easier. On the other hand:
my family is back in Iran, where
I come from. I worry about them.
They don’t have the same privileges as
we have in the Netherlands, with multiple vaccinations and good healthcare.
Health-wise, my family is suffering. Not
being able to help them has led to mental
health issues.
Many international colleagues who
come from the Global South face the
same problem. It’s very difficult to deal
with such a family situation, and it’s
heartbreaking how the university handles
the challenges of international staff from
a minority background. Basically, it cares
very little for its employees, especially
for those from ethnic minorities. I talk
to a lot of international PhD candidates.
Many of them feel neglected. Even
sometimes their direct managers and
supervisors don’t ask them how they

‘I didn’t have anyone helping me’

Younes Saramifar is Assistant Professor Social
and Cultural Anthropology.

I don’t know if I will stay here
indefinitely, but I am enjoying every
minute that I’m here. Unless something
in my life changes, I will keep things
as they are. The Netherlands offers
openness, freedom and opportunity. In
this time of my life, it seems like the right
place for me. I think that as international
students we do live in a bubble separate
from Dutch society in general, but I don’t
mind. I am learning the Dutch language
and with time becoming better at it.
Despite not liking the recent
lockdown, I have been doing well and
kept seeing my friends. Now that things
are opening up and the weather is
improving, I feel like we’re getting back
on track and heading towards better
times.” (NK)

Lior Tabibi is second-year student philosophy and
artificial intelligence.

7 Dutch students and staff tell how they are doing at P14-17, in Dutch.
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INTERVIEW

Ramla Jamac
strongly believes in
the future of digital
healthcare. She won
this year’s Student
Talent Award for her
app MobileUurka,
developed for
pregnant women in
Somalia.
BY DAPHNE DAMIAANS
PHOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

C

ongratulations! The
jury calls you a ‘model
student’ who shows
‘leadership, motivation
and perseverance’.
How does that make
you feel? “I didn’t see
it coming, to be honest. I’m so happy
with MobileUurka that I never even
thought about it being an exceptional
achievement. My app brings my passions
together: the future of healthcare and an
improvement in the medical situation
in Somalia. My quest for innovation is
also the reason why I decided to study
Science, Business and Innovation after
Biomedical Sciences. I’m really looking
forward to the coaching programme and
I’m investing the prize money straight
away in my app.”
MobileUurka has an ambitious
target: reducing maternal mortality
in Somalia. Can you tell us a bit more

Student Talent Award
The Student Talent Award is presented
annually to a student who not only achieves
good marks but who also puts the concept
of ‘academic development’ into practice
successfully in a ground-breaking way.
Ramla Jamac receives €4,000 and a
coaching programme with VU Amsterdam
alumnus Leonard Witkamp, medical director
and founder of Ksyos, the largest digital
healthcare institute in the Netherlands. More
info on vu.nl/newyearsgala.
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‘I am going to help
reduce maternal
mortality in Somalia’
about the situation there? “Somalia, my
parents’ country of origin, is one of the
worst places in the world to get sick. This
is also reflected in the maternity care: 1 in
12 women die from complications during
pregnancy. Somalia is not a stable country
and the healthcare is poor. You only get
what you pay for and the closest doctor –
outside the cities, at any rate – is generally
a long way away. In addition, information
about pregnancy is passed on from mother
to daughter rather than through sharing
well-founded knowledge.”

because I have a purely western view.
Last summer we ran a pre-pilot. Our
moment of truth will come in March: I’m
going to Somalia for two months to test
the app in practice and implement it.”

You were not born in Somalia.
What’s it like to be actively involved
with your parents’ country of origin?
“It strengthens my ties with the country
and with my parents. They came here
because they had to flee the country
to seek safety. More than twenty years
later their daughter is going there to
improve people’s safety;
they are hugely proud of
that. They had to give up
‘My dream is
a lot in order to provide
to roll out the
opportunities to my sisters
app throughout
and me. I regard this as a
Somalia, and
tribute to them.”

How will your app
help to remove those
obstacles? “In our
pilot region seventy
percent of people have
a mobile phone. So I am
working with co-founder
finally across the
Daniyal Salani, also a VU
You have taken a
Amsterdam student, to
whole of Africa’
lot of important steps.
develop a healthcare app
What do you ultimately
for pregnant women. They
hope to achieve? “My
fill in their details and then
dream is to roll out the
get information about their
status and what happens in each trimester. app throughout Somalia, then in East
Africa and finally across the whole
Through a system of alerts they can call
of Africa if possible. I have linked my
for help at an early stage. Additionally, a
midwife can monitor the women remotely. Master’s thesis to MobileUurka and want
to pursue it full-time after graduating.
By anticipating an emergency the women
This means that Daniyal and I will have
have time to arrange transport and the
to start thinking about revenue models,
healthcare costs are generally a lot lower.”
but first of all we have to fully develop the
technology. The average age in Somalia is
How far have you got with
17 and women give birth to 6 or 7 children
developing the app and rolling it out?
– that means that many women will die
“In the past few months we have had
unnecessarily in the years ahead. I want
intensive contact with a mother and child
to do everything I can to combat that.”
centre in Somalia that is owned by an
enthusiastic midwife. She has helped us
to find out what the problems are and how
Translation of Student In Actie (P6/7) by
the app can be of benefit. Very valuable,
Taalcentrum-VU.
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The weekly
newsletter with
the most recent
news

ISSUE
We asked people on campus to react to the surge
of reports on inappropriate behavior. What is
their own experience with this issue?
Ad Valvas on Instagram

Stay tuned!
advalvas.vu.nl

Credit Emma Sprangers

CAMPUS

Why is there so little
affordable food at the canteen?
The price of food at VU Amsterdam’s
restaurants and food hubs is pretty
stiff. Universities in surrounding
countries prove that a decent meal can
and should be offered to students for a
fair price.
A complete, warm meal with a drink is hard to find
for less than 10 euros. It is therefore no surprise that
many frustrated students choose to buy their lunch
at the döner kebab stand across the street instead.
But how is it possible that a university canteen
cannot offer affordable food to its students, many of
whom are struggling financially?
Before VU Amsterdam began hiring commercial
catering services, the university took care of the
food catering themselves and they offered warm
meals for a couple of euros, as some alumni recall.
The switch happened 13 years ago, when VU chose

to outsource their catering and banqueting services.
Because the catering services pay a part of the
turnover to the university, this system saves VU
Amsterdam a large amount of money.
International students are particularly disappointed
with the food situation in Dutch universities since
it is a completely different story in the rest of
Europe. First-year student Julius: “What I would
spend on a meal in Switzerland is barely enough
for a cold drink at the VU Food Plaza.” First-year
Dutch student Sophie explains that packing a lunch
from home is a very typical thing to do for Dutch
students. “If university canteens were cheaper,
more Dutch students would eat there instead of
taking their own lunch. This habit is partly a result
of overpriced canteens.” (SZ)

When asked, the university stated that they did not think the
canteen was expensive.

Read more online: advalvas.vu.nl/en/verhalen/why-there-no-affordable-food-vu-amsterdams-canteen
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Institutions
must be wary of
the dangers and
risks associated
with financial
dependence

INTERNATIONALIZATION

Credit Chuttersnap via Unsplash

Universities want to curb number of
international students
With more and more programmes being taught in English, Dutch universities are attracting
record numbers of international students. All this growth adds to the already heavy workload. A
bill to put a cap on incoming international students is now awaiting government’s approval.

advalvas.vu.nl/en/nieuws/universities-want-curb-number-international-students

Robbert Dijkgraaf
Education Minister
advalvas.vu.nl/en/nieuws/chinese-funding-notalways-inappropriate

BLOG

‘I had to get used to
Tikkie-culture here’
When first-year bachelor student Themida
Korakaki goes back home to Greece for her
birthday, her friends will cover the celebratory drinks. She’s not used to sending her
friends requests to pay for their share after
going out, like they do in the Netherlands.
“In Greece, we fight over who pays the bill.”

advalvas.vu.nl/en/blog/i-had-get-used-tikkieculture-here
NR 3 — 16 FEBRUARI 2022

SCIENCE

Credit RVO

New knowledge security service desk:
for all your dilemmas
A fifty-page guide and an online service desk have the fine task to advise higher education
institutions about collaborating with other countries, focusing on issues of national security,
cybersecurity and recruitment of researchers as well as the role that ethics play.

advalvas.vu.nl/en/nieuws/new-knowledge-security-service-desk-all-your-dilemmas
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en de daarmee samenhangende bestuursmaatregelen, die veel van de veerkracht van
docenten en studenten hebben gevraagd en nog
steeds vragen, De aanpassing van de lesprogramma’s houdt daarom een te grote verzwaring van de werkpakketten van docenten in.

E: OR@VU.NL | WWW.VU.NL/OR | 16 FEBRUARI 2022

Draagvlak voor de aanpassing

Ook kreeg de ondernemingsraad signalen van
docenten, onderwijsdirecteuren en portefeuillehouders dat hier geen draagvlak voor is omdat
men verwacht dat docenten deze aanpassing
nu niet aankunnen en omdat men gevolgen
verwacht voor de kwaliteit. Het eerste wordt
volgens de OR ook gesteund door het jaarplan,
dat spreekt van een cultuuromslag met meer
innovatief onderwijs in 2024. Dit toont duidelijk
dat het nu geen geschikt moment is om verdere
aanpassingen door te voeren.

 Aanpassing
tijdsblokken colleges
Afgelopen najaar heeft het College
van Bestuur de ondernemingsraad
gevraagd om in te stemmen met het
aanpassen van de onderwijsblokken
tot 1 uur en 30 minuten, vanaf
1 september 2022. Volgens het
college waren er twee redenen
voor deze voorgestelde aanpassing.
Ten eerste om te voorkomen dat de
onderwijsdag te lang gaat duren,
ten tweede om de capaciteit van de
zalen optimaal te gebruiken.
De ondernemingsraad heeft gesprekken gehad
met afgevaardigden van de dienst Student- en
Onderwijszaken en advies ingewonnen van
docenten, portefeuillehouders en onderwijsdirecteuren. Uiteindelijk heeft de raad besloten
om niet in te stemmen met deze aanpassing
van de bloktijden op 1 september 2022.

De bezwaren van de OR betroffen de volgende
punten:
• de doelmatigheid van de aanpassing
• de verzwaring van de werkpakketten van
docenten door de aanpassing
• het draagvlak voor de aanpassing

Doelmatigheid van de voorgestelde
aanpassing

Het doel van het aanpassen van de onderwijsblokken is de dag korter laten duren en de
collegezalen effectiever benutten. Dit zal enkel
gebeuren als een verkorting van de onderwijsblokken effectief leidt tot minder tijdsblokken
die op de campus geroosterd zijn.
De OR heeft echter van docenten, onderwijsdirecteuren en portefeuillehouders gehoord dat
zij bij een verkorting van de onderwijsblokken
meer tijdsblokken op de campus in zullen
roosteren. Daardoor wordt het probleem erger.
Een andere reactie van docenten is dat zij hun
onderwijs niet inkorten, waardoor lessen
langer duren dan gepland. Dit is dan een probleem voor studenten en de andere docenten.
De voorgestelde aanpassing zou doelmatig
kunnen zijn als docenten korter onderwijs

geven op de campus (zonder extra tijdsblokken
op de campus in te roosteren). Echter, het is dan
nodig dat het onderwijs dat niet op de campus
plaats vindt op een andere manier wordt
gegeven. Hiervoor moet dan gekeken worden
naar activate blended learning, hybrid teaching,
en een waaier aan onlineoplossingen zoals
kennisclips.
Maar, als we dan toch naar activate blended
learning, hybrid teaching, en onlineplossingen
denken, dan bieden deze onderwijsmethoden
op zich al goede mogelijkheden om de druk op
de zalen te verlichten. Ook als de bloktijden niet
worden verkort, en zonder dat de onderwijsdag
langer gaat duren. Deze onderwijsinnovaties
doen dat door minder lestijden op de campus
in te plannen.

De verzwaring van de werkpakketten van
docenten door de aanpassing

De ondernemingsraad heeft duidelijke signalen
gekregen dat een aanpassing van de onderwijsblokken een te grote verzwaring van de
werkpakketten van docenten inhoudt. Een
aanpassing van de onderwijsblokken houdt een
VU-brede aanpassing van lesprogramma’s in,
zeker in het eerste deel van 2022 en naar alle
waarschijnlijkheid ook voor de daaropvolgende
perioden. Deze aanpassing van de lesprogramma’s loopt samen met de gevolgen van covid-19

De signalen die de OR heeft gekregen vanuit het
onderwijsveld wijzen ook op grote risico’s voor
de huidige kwaliteit van het onderwijs. De raad
is het daarom niet eens met de verwachting van
het College van Bestuur dat een aanpassing van
de duur van de onderwijsblokken geen gevolgen
heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Op
dit punt is de raad nog steeds in afwachting van
een door het CvB toegezegd onderzoek.
De OR begrijpt dat met het niet verlenen van
instemming, de ruimteproblematiek op de korte
termijn nog niet is opgelost. Daarom wil de
ondernemingsraad graag samen met verschillende vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld meedenken over mogelijk alternatieve
scenario’s om het fysieke ruimtegebrek voor
het onderwijs in de toekomst te verminderen.
Gesprekken hierover zijn recent opgestart.

Desondanks lijken een aantal van de problemen
veroorzaakt door MARS ook nu nog niet opgelost te zijn. Van sommige is bekend dat het een
zaak van lange adem zal zijn en bij andere lijkt
het erop dat men er mee moet leren leven. Dit
baseert de OR op informatie uit de onderdeelcommissies binnen de VU en de ondernemingsraad van ACTA.
Medewerkers van VU en ACTA signaleren dat de
functionaliteit van de nieuwe bedrijfsvoeringssystemen op onderdelen een achteruitgang
betekent t.o.v. de oude systemen en dat dit
waarschijnlijk ook niet meer zal veranderen.

 MARS
De afgelopen maanden hebben OR en CvB een
aantal keren met elkaar gesproken over de
problemen veroorzaakt door de invoering van
het nieuwe systeemlandschap MARS en het
vernieuwde Identity en acces management
(Omada). Het Cvb heeft toegezegd met oplossingen te komen. Er is een crisisteam gevormd,
een loket voor hulpvragen ingericht en het
College van Bestuur heeft een ronde langs faculteiten en diensten gemaakt om uit de eerste
hand te horen waar medewerkers tegenaan
lopen.
In een van de overlegvergaderingen met het
CvB is namens het crisisteam aangegeven dat
alle grote problemen uiterlijk eind december
2021 opgelost zouden zijn en dat in 2022 vooral
gewerkt zou gaan worden aan een betere gebruikservaring van de nieuwe systemen

 Voorstel
OR voor
vindbaarheid
hulpinstanties
Het adagium van de VU is dat iedereen zich
welkom en veilig moet kunnen voelen. Dit
geldt voor zowel medewerkers als studenten en uiteraard ook voor bezoekers. Toch
gaat het wel eens mis. Dan is het goed dat
de hulpkanalen goed vindbaar zijn op de
vernieuwde homepage van de VU en het
persoonlijke dashboard. Dit is momenteel niet het geval. De ondernemingsraad
heeft daarom een aantal aanbevelingen
opgesteld om de vindbaarheid van hulpinstanties zoals met name de vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk en
de ombudsman te vergroten.
De ondernemingsraad adviseert het
College van Bestuur om onderaan elke
VU-zine een vast item op te nemen met een
directe link naar de hulpinstanties voor
medewerkers en studenten. Aanvullend
adviseert de ondernemingsraad het college
van bestuur om dit in vergelijkbare wijze
in de nieuwsbrieven van de diensten en
faculteiten te laten opnemen.

Voor een aantal medewerkers zijn de werkzaamheden ingrijpend veranderd, bijvoorbeeld
bij IT. Het werk is minder uitdagend, waar
medewerkers niet op voorbereid waren. Of het
werk is verdwenen, omdat dat nu is ondergebracht bij de leveranciers. Andere medewerkers komen soms maanden niet aan de eigen
werkzaamheden toe, omdat vrijwel alle tijd
naar het oplossen van de problemen gaat. Weer
anderen geven aan onvoldoende overzicht te
hebben op het financiële reilen en zeilen van
afdelingen. Zij maken zich grote zorgen over het
onder meer mislopen van NWO- en Europese
gelden.
Dit leidt voor velen tot een verhoging van de
toch al te hoge werkdruk/werklast.

Daarnaast zijn er ook andere methoden
om de hulpinstanties prominenter in beeld
te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan
een vaste link onderaan de vu.nl website
of een tegel in het persoonlijke dashboard
voor studenten en medewerkers. In het
laatste geval betekent dat wel dat de
hulpinstanties niet vindbaar zijn voor bezoekers van de campus. Bezoekers zouden
mogelijk wel melding willen maken van
ongewenst gedrag of onveilige situaties.
Daarom geniet het de voorkeur om deze
informatie zowel op het publieke deel als
op het intranet te publiceren.

Gezien de impact van de problemen heeft de
OR aangedrongen op een onafhankelijk extern
onderzoek op korte termijn. Dit onderzoek komt
er en zal binnenkort starten. De OR is betrokken geweest bij de vraagstelling en zal ook
gedurende het onderzoek geïnformeerd blijven.
De resultaten van het onderzoek zullen met de
OR besproken worden. Het onderzoek dient niet
om schuldigen aan te wijzen maar wel om de
onderste steen boven te krijgen hoe dit heeft
kunnen gebeuren én hoe een herhaling in de
toekomst voorkomen kan worden.

COLOFON

COMMISSIE COMMUNICATIE OR ERIC-JAN HARTSTRA,
BAS SCHOLTEN, HENK OLIJHOEK, KATINKA VOS EN
KATINKA QUINTELIER TEKST KATINKA QUINTELIER,
HENK OLIJHOEK, DAAN VAN LEEUWEN BEELD
YVONNE COMPIER, WIKIPEDIA VORMGEVING
HAAGSBLAUW

WWW.FACEBOOK.COM/
ONDERNEMINGSRAAD.VU
@OR_VU

Film

Sport

Restaurant

CULTUUR

Griffioen

Lamb
Rialto VU
De Boelelaan
1111
Lamb
Voorpremière:
woensdag 23
februari
Aanvang: 19.45 uur
Toegang: Regulier
€ 11,50, Studenten
€ 8,50
Lamb is dagelijks
te zien vanaf
donderdag 3 maart
rialtofilm.nl
lariot.nl

F

ilmstudio A24, eerder verantwoordelijk
voor films als Hereditary, The Lighthouse
en Climax, levert aan de lopende band
succesvolle films op. Nieuwkomer Lamb
zal op 23 februari in voorpremière gaan, tijdens
een filmavond van jongerenplatform La Riot. Dit
platform focust op relevante onderwerpen voor
jongvolwassenen, en presenteert arthouse films aan
hun publiek in de vorm van voorpremières, online
recensies en creatieve projecten.
Lamb, een IJslandse film uit 2021 van Valdimar
Jóhannsson, verkent op onheilspellende wijze een
opmerkelijke verhouding tussen mens en dier. De
film wordt ingeleid met een IJslandse sage. Onder
het genot van een koud IJslands biertje kun je gaan
kijken naar typisch Scandinavische beelden in een
fonkelnieuwe locatie: Rialto VU.
Rowan Stol
La Riot-redacteur

Gratis sporten

VU

Fit at Work is het gratis
sportprogramma voor
medewerkers van de
Vrije Universiteit. Dit
programma wordt mogelijk gemaakt door het
college van bestuur, de lokale vakbonden en de
ondernemingsraad en wordt georganiseerd door
het Sportcentrum VU. Met een sportabonnement
kun je onbeperkt deelnemen aan fitness, aerobics,
lessen en trainingen.
Het actuele lesaanbod van het Sportcentrum VU
vind je op portal.sportcentrumvu.nl. Wil je starten
met VU Fit at Work? Meld je aan bij de balie van
een van de Sportcentrum VU-locaties. Neem
een identiteitsbewijs en een VU-loonstrookje of
contract mee.
Tevens kun je als VU-medewerker hier terecht voor
een op maat gemaakt beweeg- en voedingsadvies.
Ga voor de voorwaarden naar sportcentrumvu.nl/
abonnementen/vu-fit-at-wo.
Maria Engels
communicatie & marketing Sportcentrum VU

Sportcentrum VU
VU Fit at
Work
Uilenstede
Uilenstede 100, 1183
AM Amstelveen
020-5985090
maandag - vrijdag:
08 - 23 uur
zaterdag - zondag:
10 - 18 uur

VU campus
(OZW-gebouw)
Boelelaan 1109, 1081
HV Amsterdam
maandag - vrijdag:
12 – 20 uur
zaterdag - zondag:
gesloten
sportcentrumvu.nl

SFEER Dit Ethiopische restaurant vinden wij knus en klein. Het
meubilair is vrij simpel, maar de schilderijen en lampjes maken het
een prettige plek om te zitten.
ETEN Als voorgerecht kiezen we pompoensoep en we bestellen
daar een potje thee bij. Dit blijkt een heel goede combinatie met
de Ethiopische kruiden in de soep. Vervolgens kun je kiezen uit
een vlees-, vis- of vegetarisch hoofdgerecht dat standaard wordt
geserveerd met injera’s, een soort hartige pannenkoeken die de
basis vormen van de maaltijd. We bestellen een vegetarische variant
en eentje met vis, allebei glutenvrij. We krijgen één grote plaat met
injera die we moeten delen, beide varianten liggen hierop. In een
mandje krijgen we nog twee losse injera’s erbij.
BEDIENING Je voelt je welkom, het personeel is oprecht blij met je
bezoek.
TIP Als je met meerdere personen bent, zou ik zoveel mogelijk
verschillende varianten bestellen. Je krijgt namelijk een heel grote
plaat met z’n allen, dus delen gaat gemakkelijk.
AANRADER Erg leuk als je op zoek bent naar iets anders dan
je gewend bent. Je kunt – geheel Ethiopisch – lekker met je
schoongewassen (!) handen eten. Met de injera pak je dan de losse
ingrediënten.
PRIJS Voor ongeveer 15 euro heb je een hoofdgerecht, de portie is
groot genoeg om de hele avond verzadigd te blijven.
Addis Ababa
Overtoom 337
addisababa.nl
Marlies Wilkens, derdejaars
bewegingswetenschappen

Wil je ook GRATIS ETEN BESTELLEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
34
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Credit Laura Cnossen

Addis Ababa
Botanisch tekenen,
iets voor jou?

H
VU Griffioen
Locatie cursussen:
OZW-gebouw, zesde
verdieping
De Boelelaan 1109
Cursussen &
workshops
Start verkoop op
dinsdag 1 maart
Vanaf 12 uur
Online verkoop
Altijd korting voor
studenten en
VU-medewerkers
griffioen.vu.nl/
cursussen

et voorjaar staat voor de deur; hoog tijd
voor iets nieuws. Vanaf 1 maart staat het
nieuwe cursusprogramma online en dit
jaar pakt VU Griffioen het anders aan. Dit
semester bieden we niet alleen korte cursussen aan (4
tot 8 weken), maar er zijn ook losse workshops.
Je kunt kiezen uit meer dan 70 cursussen en
workshops in de categorieën: Dans & Beweging, Beeld
& Beeldend, Muziek & Zang, Theater & Schrijven
en Body & Mind. Denk bijvoorbeeld aan een cursus
salsa of moderne dans, schrijven en acteren, yoga
en mindfulness, gitaar, zangles, onderzoekend
schilderen of botanisch tekenen.
De nieuwe workshops zijn onder meer zang &
presentatie, jazz-zang, thematisch schilderen,
meditatie & mindfulness, barre ballet en macramé.
Het tweede cursussemester begint in de week van
28 maart. Inschrijven kan vanaf 1 maart op griffioen.
vu.nl.
Yoni van Hees
cultuurmarketeer Griffioen
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COLUMN

Het beladen k-woord

E

en kaal, elfjarig meisje kijkt mij indringend
aan vanaf een poster op een bushokje.
Onderaan staat de tekst: ‘Kanker wil je nóóit
horen.’ Schuldbewust loop ik er langs en denk
na over mijn ochtend, aan het moment dat
ik mijn vastlopende laptop – om het maar
even quasipatserig als John de Mol te zeggen
– verbaal alle hoeken van de kamer liet zien. Het was
geen mooi gezicht. Onderweg naar huis denk ik na over
mijn slechte gewoonte en het feit dat Nederland
het enige land is waar mensen met zoveel
namen van ziekten schelden.

Thijs Hoekstra
masterstudent schrijven
en vertalen

Dido Drachman
illustrator
en striptekenaar
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Een scheldcultuur van een
samenleving komt meestal voort uit
het grootste taboe. Zo leerde ik van
mijn oom in Spanje dat de meest
gebruikte frase daar “Me cago en
dios” is, die zo ongeveer neerkomt
op: “Ik schijt op God.” Mediterrane
landen zijn van oudsher erg katholiek,
dus zo’n zin ligt dan gevoelig. Waarom
is kanker dan het grootste taboe in
Nederland? Omdat iedereen iemand kent die
het heeft gehad?
In mijn geval ken ik die iemand heel goed: ik heb op
mijn veertiende een jaar lang met lymfeklierkanker op
de kinderafdeling van het AMC gelegen. Toch vind ik
dat enorme taboe op het k-woord in vergelijking met
alle andere ziekten die Nederlanders in de mond nemen

overdreven. Het is vaak geen probleem als je je “de tyfus
schrikt” of iets een “teringzooi” vindt, omdat die ziekten
in het Westen al lang zijn uitgeroeid.
Blijkbaar is het een stuk minder erg als er alleen nog
maar duizenden mensen in derdewereldlanden aan
doodgaan. Die ontmoeten we toch nooit.
Thuis zoek ik de postercampagne van de bushalte op.
Het is van de Bond tegen vloeken. Deze organisatie heeft
de sisyfusachtige taak opgevat om Nederlanders
te laten stoppen met schelden. Zogenaamd
voor de kankerpatiënten, maar als je op
hun website kijkt blijkt de christelijke
organisatie vooral bezorgd te zijn om
heiligschennis: ‘kanker wil je nóóit
horen. Jezus is Álles, behalve een
stopwoord. God is geen vloek, maar
een zegen.’
Laten we hopen dat leden van de
Bond tegen vloeken nooit naar Spanje
op vakantie gaan.
Onderaan hun websitepagina hebben ze
een meldpunt, waar je mensen die vloeken kunt
aangeven, zodat ze hun gedrag kunnen corrigeren. Deze
organisatie wordt steeds gezelliger. Ik wil verder naar
beneden scrollen, maar dan bevriest het scherm van
mijn laptop voor de honderdste keer deze week en ik
haal diep adem en…
Maar ik houd me in.
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