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voor een carrière in de wetenschap hoef je straks niet meer al je pijlen te richten op 
onderzoek. goed college kunnen geven en zinvol onderzoek doen zijn allebei belangrijk, 
vinden kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers.

s
ilvester Draaijer, de man achter 
de digitale tentamenzaal op de 
VU-campus, heeft een Surf Onder-
wijs-award gewonnen. Draaijer ‘weet 
wat het onderwijs nodig heeft’, aldus 
de jury. Surf is een organisatie op het 
gebied van digitaal onderwijs. De 

award is volgens Draaijer zelf een ‘oeuvreprijs’. Er 
is geen geldbedrag aan verbonden, wel een fraai 
kunstwerkje. 
Zes jaar na de opening van de digitale tentamen-
zaal wordt deze innovatie nog steeds genoemd als 
een van Draaijers belangrijkste wapenfeiten. “Je 
zou denken dat het voor de hand ligt om de digitale 

mogelijkheden grootschalig toe te passen zoals 
met deze zaal”, zegt Draaijer. “Maar het heeft toch 
14 jaar geduurd voordat we bestuurders konden 
overtuigen van de noodzaak en de mogelijkheid 
van zo’n zaal.” Op dit moment spant hij zich in voor 
het behoud van zijn digitale toetszaal. “Die moet 
vanwege alle nieuwbouw weg van zijn huidige 
plek, maar we moeten er heel hard voor zorgen 
dat de zaal in dezelfde vorm ergens anders op de 
campus kan worden ingericht. Maar daar zijn weer 
andere belangen mee gemoeid.” (PB)

het hele interview is te lezen op advalvas.vu.nl>nieuws>11 
november.

oeuvreprijs voor 
onderwijsvernieuwer 
Silvester Draaijer
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reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

facebook.com/advalvas

KiJK oP advalvas.vu.nl voor al het laatste nieuws

s
amuel Lee is benoemd tot nieuwe 
Theoloog des Vaderlands. Hij is direc-
teur van het Center for Theology of 
Migration aan de faculteit Religie en 
Theologie en volgt Stefan Paas op, 
die ook verbonden is aan de VU. Lee 

is de eerste vaderlandse theoloog met een migra-
tie-achtergrond; hij kwam als tiener vanuit het 
Midden-Oosten naar Nederland en promoveerde 
aan de VU. Lee deed onderzoek naar het christen-
dom in Japan. Juryvoorzitter Tom Mikkers over 
zijn benoeming: ‘Samuel Lee geeft een gezicht 
aan een onderbelichte kant van de theologie in 
Nederland: die van de migrantenkerken, die ervoor 
zorgen dat het christendom in Nederland groeit. 
We zijn heel benieuwd hoe hij als ambassadeur van 
de theologie het gesprek met iedereen aangaat.’  
Het is de negende keer dat een theoloog wordt 
aangewezen om een jaar lang ambassadeur te zijn 
van de theologie in Nederland. (MK)

deze week publiceren we een interview met samuel lee op 
advalvas.vu.nl/nieuws.

nieuwe 
theoloog des 
vaderlands is 
weer van de vu

> studiestress snel 
aanpakken
Het Interstedelijk Studenten 
Overleg veegde eerder 
onderzoek bij elkaar en maakt 
daaruit op dat de geestelijke 
nood snel moet worden 
aangepakt. 

> verstopt achter 
regeerakkoord
CDA en ChristenUnie willen 
de basisbeurs weer invoeren, 
maar nu nog niet: ze voelen 
zich gebonden aan het 
regeerakkoord. Ze vragen 
geduld tot na de volgende 
verkiezingen.

> Meer jonge 
vrouwen kiezen 
exact
Zorg, welzijn en onderwijs 
blijven de sectoren waar 
de meeste hoogopgeleide 
vrouwen te vinden zijn. Maar 
de jonge vrouwelijke garde 
kiest ook vaker voor studies als 
wiskunde, natuur en techniek, 
blijkt uit nieuwe cijfers van het 
CBS. 

> 98 cent terug
Tienduizenden studenten 
die van de zomer onterecht 
geld hebben betaald voor 
hun rit met de bus, tram of 
metro, hebben dat bedrag 
niet opgehaald bij een 
kaartautomaat. Het gaat om 
kleine bedragen, maar de 
ov-ombudsman trekt toch aan 
de bel.

> geen extra geld 
van minister
Alle protesten van leraren, 
wetenschappers en studenten 
halen voorlopig weinig uit. 
Minister Van Engelshoven toont 
begrip, maar daar blijft het bij. 

> groei open access 
vlakt af
Ruim de helft van de Nederlandse 
universitaire artikelen was vorig 
jaar voor iedereen gratis te lezen. 
Een goede ontwikkeling, vindt 
minister Van Engelshoven, maar 
er is volgens haar nog veel werk 
aan de winkel.

> D66 over 
studiefinanciering
Leenstelselpartij D66 doet mee 
aan een werkgroep die zich gaat 
buigen over de toekomst van de 
studiefinanciering.

> Britse studenten 
opgelet
Britse studenten in het 
Nederlandse onderwijs kunnen 
zich maar beter inschrijven bij 
de gemeente als het Verenigd 
Koninkrijk inderdaad uit de 
Europese Unie stapt. Anders 
kunnen ze in de problemen 
komen.

> ‘studieschuld 
moet omlaag’
Geef meer studenten een 
aanvullende beurs, zeggen 
oppositiepartijen SGP en 
GroenLinks. Ook CDA en SP willen 
de studieschuld verlichten.

D
e dominantie van 
onderzoekspresta-
ties begint ‘steeds 
meer te schuren’, 
aldus de universi-
teiten, de umc’s, 
wetenschapsgenoot-

schap KNAW en financiers NWO 
en ZonMw in een gezamenlijke 
verklaring. De afvinklijstjes (met 
aantallen publicaties, citaties en 
dergelijke) moeten overboord 
omdat die een hoge werkdruk 
in de hand werken en de balans 

tussen wetenschapsgebieden 
verstoren. Ook andere talenten 
moeten worden meegenomen 
in de beoordeling. Denk aan 
onderwijs, impact van onderzoek, 
leiderschap en patiëntenzorg. 
‘Het is echter niet realistisch en 
bovendien onnodig dat iedere 
wetenschapper in elk van de kern-
domeinen excelleert’, schrijven 
de organisaties in hun position 
paper. Onderzoekers kunnen zich 
profileren in een of meerdere van 
deze specialisaties. Gedurende 

hun loopbaan kunnen ze daar nog 
in switchen. Wel blijven onderwijs 
en onderzoek de paradepaardjes. 
Vervolgens kan iedereen vanuit 
zijn of haar eigen expertise een 
bijdrage leveren aan het team, de 
vakgroep of het consortium van 
onderzoekers. Want teamscience 
moet de samenwerking tussen 
verschillende disciplines bevorde-
ren. (HOP)

lees het hele bericht op advalvas.vu.nl/
nieuws/13 november.

met goed onderwijs kun je straks 
ook carrière maken

doorzetten 
met klimaat
‘Je kunt niet wachten met klimaatbe-
leid totdat er een breed draagvlak is. 
Draagvlak moet zich mettertijd vormen. 
Hopelijk heeft dit kabinet voldoende 
ruggegraat om door te zetten.’ Lees het 
hele opiniestuk van Jojanneke Vander-
veen op advalvas.vu.nl/opinie 

Geld voor 
cadeaus 
Op jezelf wonen én je studieboek betalen 
én leuke dingen doen met je vrienden 
én in december fijne cadeaus kopen. Het 
kan gewoon met deze 8 tips op adval-
vas.vu.nl/tip/spek-je-portemonnee

Workin’

E
nthousiast zingt de groep mee als zangeres 
Suzanne Nuver, in het dagelijks leven procesbe-
heerder bij Student- en Onderwijszaken, Valerie 
van Amy Winehouse inzet. Achter de piano zit 
Stéphanie Catz, projectmanager bij het SBE 
Center for Executive Education. Het volgende 

nummer? Workin’ 9 to 5 natuurlijk. Het galmt lekker in de 
Kerkzaal. Nuver en Catz willen elke zes weken een sing-
along voor alle VU-medewerkers organiseren. (FB)  

Lees hoe je mee kunt doen op advalvas.vu.nl/nieuws/15 november. 

zongen meer dan vijftig 
vu-medewerkers tijdens een  
sing-along in de week van de 

werkstress in de Kerkzaal. 

@advalvas_vu

Meer nieuws online

samuel lee

9 to 5
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student in actie

H
oe ben je met Universities 
Allied for Essential Medicines 
in contact gekomen? “Ik deed in 
Denemarken een summercourse 
over infectieziekten vanuit het 
perspectief van global health. 
De Deense afdeling van de 

organisatie UAEM hield daar een lezing en 
die vond ik heel leuk. Toen is het balletje gaan 
rollen. Eenmaal terug heb ik contact gezocht 
met de organisatie in Nederland. En nu ben ik 
voorzitter van UAEM Amsterdam.”  

Wat doet die organisatie nou precies? “UAEM 
strijdt voor betere toegankelijkheid van medi-
catie, zowel wereldwijd als in Nederland. In het 
huidige systeem is de prijs van medicatie best 
hoog en in lagelonenlanden gaan sommige 
medicijnen überhaupt niet de markt op. In 
Nederland ligt de focus op de weesgeneesmid-
delen: geneesmiddelen voor zeldzame ziekten 
die extreem duur zijn. Het doel van medicijnen 
maken of het onderzoek ernaar is dat patiënten 
er beter van worden. Het is mooi als je een medi-
cijn maakt, maar als niemand dat vervolgens kan 
gebruiken schiet je je doel voorbij.”

Hebben jullie ook echt invloed op het debat 
hierover? “Wij werken op lokaal en landelijk 
niveau. UAEM Nederland discussieert vaak op 
conferenties en bijeenkomsten  over hoe dit poli-
tiek gezien verder moet. Met de Amsterdamse 
afdeling werken we op de VU en de UvA aan het 
creëren van de bewustwording van toegankelijk-
heid van medicijnen. We houden lezingen op 
afdelingen in het ziekenhuis en op onderzoeksaf-
delingen. En met een petitie willen we bereiken 
dat VUmc global access licensing opneemt in 
hun clausulen als ze patenten doorverkopen aan 
farmaceutische bedrijven. In lage-inkomenslan-
den moet medicatie toegankelijker worden door 
generieke productie toe te staan.”

Hoe staat het met de toegang tot geneesmid-
delen in Nederland? “Publiek geld voor de 
ontwikkeling van medicijnen gaat naar univer-
siteiten en researchinstituten. Als dat medicijn 
veelbelovend lijkt te worden, wordt het verkocht 
aan farmaceutische bedrijven. Komen die medi-
cijnen uiteindelijk op de markt, dan zijn die best 

Ditalion Werner 
wil medicijnen 
die ontwikkeld 
worden aan VU en 
UvA wereldwijd 
beter beschikbaar 
maken.

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

Door elsa poorthuis 
student-reporter 
FOTO PETER VALCKX

duur. Wij belastingbetalers betalen dan opnieuw 
voor die dure medicijnen.
“Onlangs organiseerden we de Access To 
Medicines Week over public return on public 
investment. Wij pleiten voor voorwaarden aan 
het vermarkten van medicijnen. Bijvoorbeeld 
dat als het medicijn op de markt komt, het voor 
minstens 80 procent van de patiënten toeganke-
lijk is.”

Waarom vind jij dit zo belangrijk? “Ik ben 
geneeskunde gaan studeren om mensen te 
helpen, maar wat je niet leert tijdens je studie is 
het hele politieke landschap eromheen. Dan pas 
merk je hoe scheef dingen soms zijn in de wereld. 
Daar wil je wat aan doen. Zelf wil ik tropenarts 
worden. Ik voel me aangesproken door de situ-
atie in lagelonenlanden en waarom het zo moei-
lijk is om daar goede zorg te leveren.” 

Wat kan de VU doen? “Universiteiten onder-
schatten hun positie. Ze zijn terughoudend om 
voorwaarden op te nemen in de contracten om 
medicijnen toegankelijker te maken, of te vragen 
om meer transparantie. Wereldwijd vindt een 
derde tot een kwart van de nieuwe medicatie 
haar basis in universitaire laboratoria. Dus 
farmaceutische bedrijven zijn in die zin ook 
afhankelijk van universiteiten.”

Doen farmaceutische bedrijven dan zelf geen 
onderzoek? “Dat was oorspronkelijk wel zo, 
maar we zien steeds vaker dat grote bedrijven 
kleine spin-offs opkopen om het medicijn door te 
ontwikkelen. Bedrijven zelf zeggen dat ze enorm 
veel geld kwijt zijn aan het ontwikkelen van een 
medicijn, maar vervolgens geven ze geen inzicht 
in hun kosten. We willen meer transparantie van 
hen.”

Word je er af en toe niet moedeloos van? 
“De manier waarop UAEM ontstaan is, bewijst 
hoeveel impact studenten kunnen hebben. Door 
de actie van studenten van de universiteit van 
Yale zijn er in 2001 nieuwe onderhandelingen 
gekomen over de prijs van een aids-medicijn 
tussen Yale en het farmaceutische bedrijf. Zo’n 
voorbeeld werkt heel motiverend en leert dat 
je als student wel degelijk een verschil kunt 
maken.”

‘Ik strijd voor goede 
medische zorg in 
lagelonenlanden’

Ditalion 
Werner
23

Tweedejaars master 
geneeskunde

September 2019-nu 
UAEM Amsterdam, voorzitter 

Maart-april 2019 
Coschappen, Aruba 

Augustus 2018 
Master course: clinical global 
infectious disease, Denemarken

2017 
Minor health and social 
sciences, Canada 

UAEM
Universities Allied for Essential 
Medicines (UAEM) ontstond in 
2001 toen een groep studenten 
van Yale University een grote 
actie begon om een belangrijk 
hiv/aids-medicijn, dat aan Yale 
ontwikkeld was, voor meer 
mensen beschikbaar te stellen. 

UAEM Amsterdam streeft 
ernaar om de medicijnen die 
worden ontwikkeld aan de 
UvA en de VU wereldwijd beter 
beschikbaar te maken.

Meer info op uaem.nl
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wisselcolumnoPinie

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

Door bert van oers 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

o
ntwikkelings- en leespsycholoog 
Ewald Vervaet deed in dagblad 
Trouw een voorstel om het leraren-
tekort op de basisschool te vermin-
deren. Hij suggereerde jonge 
kinderen langer te laten ‘groeien’, 
totdat ze rijp zijn om te gaan lezen 

en schrijven. De intrede in de basisschool kan dan 
later plaatsvinden. We hebben dan voor jonge 
kinderen minder pedagogisch medewerkers 
nodig. Dat scheelt weer formatie.
Er valt nogal wat af te dingen op dit idee. Om 
te beginnen zitten jonge kinderen niet alleen 
op school om te leren lezen en schrijven. Juist 
op jonge leeftijd leggen kinderen bijvoorbeeld 
de basis voor hun sociale ontwikkeling en hun 
mondelinge taalvaardigheid. Daarvoor hebben 
ze anderen nodig die hen daarin stimuleren en 
hen op professionele manier kunnen ondersteu-
nen. Drie- en vierjarigen profiteren daarvoor van  
medeleerlingen en een stimulerende leerkracht. 
De mondelinge taalvaardigheid beïnvloedt ook 
weer de ontwikkeling van positieve sociale rela-
ties.
Juist als we kijken naar de ontwikkeling van de 
mondelinge taalvaardigheid zien we dat wachten 
tot de kinderen er rijp voor zijn een gevaarlijk idee 
is. We praten al tegen jonge kinderen vanaf hun 
geboorte. Zijn ze er dan al rijp voor? Waarschijnlijk 
niet, maar worden benaderd als een spreker is 
al een belangrijke impuls. Ze hebben vanaf hun 
geboorte iemand nodig die voor hen uitloopt en 
richting en hulp biedt waar ze het zelf nog niet 
kunnen. Hetzelfde geldt voor processen als leren 
rekenen, schrijven en lezen.

Niet wachten met lezen 
en schrijven tot een kind 
er ‘rijp’ voor is

Stimuleer kinderen om te 
lezen en schrijven. Dat is 
veel beter dan afwachten.

Vervaets afkeer van dit soort stimuleren 
berust op zijn streng individualisti-
sche beeld van kinderen. Alsof die pas 
iets nieuws kunnen leren als ze basale 
voorwaarden zelfstandig beheersen. Hij 
onderschat daarmee de kracht van bete-
kenisvolle hulp.
Het probleem met het gangbare leeson-
derwijs is vaak dat de lees-, spellings- en 
schrijftaakjes voor de leerlingen zijn 
losgezongen van hun werkelijkheid. 
Daardoor zijn die taakjes vaak betekenis-
loos. En dat is geen goed uitgangspunt 
voor leren lezen en zin krijgen in lezen.
Als we kinderen in het kader van hun spel 
ondersteunen, wanneer ze de behoefte 
krijgen aan lezen en schrijven (bijvoor-
beeld bestellingen opnemen in een 
restaurantspel), is die handeling en de 
hulp daarbij voor de kinderen een beteke-
nisvol stapje in het leren lezen en schrij-
ven. Soortgelijke processen zijn te zien bij 
driejarigen die beginnen te rekenen. Een 
goede stimulering en betekenisvolle hulp 
zijn daarbij essentieel. Dus ga niet zitten 
wachten tot we de eerste signalen van 
rijpheid zien. Dat is riskant.
Tja, het lerarentekort wordt niet opgelost 
door leerprocessen in een spelcurriculum 
in te bedden. We hebben juist méér goed 
opgeleide leerkrachten nodig die zicht 
hebben op de betekenisgeving van kinde-
ren, weten hoe ze kinderen in hun spel 
kunnen stimuleren. Het vraagt inderdaad 
om vernieuwingen in het curriculum van 
de pabo, meer nascholing.
En ja, dat kost geld, maar het gaat om 
de toekomst van onze kinderen en onze 
samenleving. De oplossingen van Vervaet 
zijn te simpel en uiteindelijk desastreus, 
omdat ze vermoedelijk de verschillen 
tussen kinderen vergroten. Het is te 
hopen dat scholen en beleidsmakers er 
niet te snel in meegaan. Bezint eer ge 
begint.

Bert van oers is emeritus bijzonder hoogleraar 
cultuurhistorische onderwijspedagogiek.

vinod subramaniam rector

i have repeatedly stated that the only 
way that we are going to effectively 
address the complex real-world 
problems that we face is to collab-
orate, and to integrate diverse 
perspectives, expertise, and view-
points to achieve sustainable and 

durable solutions. During our Dies Nata-
lis I mentioned that I think this is one 
of our greatest strengths as a university 
– the manner in which we work together 
across boundaries – be they disciplinary, 
between faculties, or indeed between 
universities. 
Every day at the VU I come across 
examples of inspiring collaborations that 
integrate very different 
fields and approaches. 
Our recently awarded 
Gravitation grants are 
prime examples of this 
sort of fruitful interaction; 
the program on Hybrid 
Intelligence led by Frank 
van Harmelen envisages 
close cooperation 
between computer 
scientists, linguists, and 
psychologists on our campus alone, 
let alone the collaborations across the 
nation. Last week’s symposium on 
Water in times of Climate Change is 
another case in point. It brought together 
religious leaders, theologians, earth 
and climate scientists, economists, and 
policy makers to think about the various 
manifestations of water – its life-giving, 
cleansing, and threatening dimensions.
The academic community has long 
come to realize that it is precisely 
through multidisciplinary research and 

education that we can address the most 
compelling scientific problems and 
societally relevant issues. Solving the 
‘wicked problems’ means celebrating the 
richness of all the academic disciplines, 
and investing in the interfaces between 
disciplines. This is investing in the 
future. Sadly, all of this is in stark 
contrast to recent developments in our 
higher education landscape, where the 
political climate seems to be polarizing 
disciplines and playing institutions 
against each other, embodied in the 
effects of the report, ‘Wissels om’, of the 
Van Rijn committee earlier this year 
on the financing of higher education 

and research. What 
is striking about the 
underlying logic of this 
report is that it focuses 
on higher education 
as a zero-sum game, 
and has a traditional, 
monodisciplinary view 
of science as its starting 
point. This logic is 
completely at odds with 
how we, the academic 

community, increasingly work.
It’s not over yet, and we will continue 
to make our voices heard in The Hague, 
and in the run up to the next elections. 
We need sustained and durable 
investments in higher education to 
achieve the ambitions of this country 
to be a knowledge economy. And that’s 
not going to happen if we don’t invest in 
all disciplines – not just in science and 
technology. 

van rijn and all that

We have to invest 
in all disciplines

respond? mail to redactie.advalvas@vu.nl.
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Internationals studenten

Kamer over?  
Denk aan een 
buitenlandse student

De Amerikaanse Celeste Villaseñor at andijvie-
stamppot met haar Nederlandse huisgenoten. 
Die namen haar ook mee naar Giethoorn. 
Uitwisselingsstudenten leren eindelijk 
Nederlanders kennen door het nieuwe Homestay-
programma. 

Door WelMoeD visser 
FOTO PETER VALCKX

U
itwisselingsstudent Celeste Villaseñor (20) 
hangt ’s nachts als ze thuiskomt haar sleu-
tels aan het sleutelrekje in de woonkamer. 
Zo weten haar huisgenoten, Tamara van 
Garderen (25) en Hermen Korterink (26), 
dat ze veilig is thuisgekomen. Van Garde-
ren en Korterink, die samen een stel zijn, 

besloten dat ze gastgezin wilden zijn voor een buiten-
landse student en dat werd Villaseñor, die tot kerst aan 
de VU studeert. Thuis in Albuquerque in de Ameri-
kaanse staat New Mexico doet Villaseñor psychologie 
en filmwetenschap. Zij heeft haar studieprogramma 
zo ingedeeld dat ze aan de VU haar vrije keuzeruimte 
invult, onder meer met een vak over film. 
Korterink en Van Garderen hebben sinds kort allebei 
een baan. Korterink werkt als jurist bij het Erasmus MC 
en Van Garderen werkt bij een organisatie die ex-gede-
tineerden helpt met reïntegreren. Zij moeten dus elke 
ochtend vroeg op. Soms ligt Villaseñor dan nog maar 
een paar uur in bed. 

Veilig Buitenveldert
Villaseñor heeft namelijk een uitgebreid sociaal leven 
met andere internationals. Vaak zit ze tot diep in de 
nacht bij haar vrienden op Uilenstede. En dan wandelt 
ze naar huis. Bang is ze niet. Ze is Albuquerque gewend, 
waar het overdag een stuk onveiliger is dan in Buitenvel-
dert ’s nachts. Maar het is natuurlijk altijd handig dat er 
mensen zijn die weten waar ze is. In het begin appte ze 
Van Garderen, nu hebben ze het sleutelrekje als teken. 

Villaseñors ouders waren opgelucht dat 
ze op deze manier kan wonen en ook 
zijzelf vond het met name de eerste tijd 
prettig dat ze bij mensen in huis woonde 
die haar konden helpen met al die onbe-
kende dingen die op haar afkwamen. Met 
kaartjes voor de trein bijvoorbeeld. Alsof 
ze een echte Nederlander is koopt Villa-
señor die met korting via de site van de 
NS. “Maar daarbij kun je alleen met Ideal 
betalen, dus daarvoor heb je een Neder-
landse bankrekening nodig”, vertelt Van 
Garderen, die het bedrag voorschoot. Ze 
hielp Villaseñor ook met het aanschaffen 
van een Museumjaarkaart. En vanavond 
vraagt ze na hoe het zit met haar fiets. 
Villaseñor heeft een goedkope fiets 
gekocht via studentenvereniging Aeisec, 
maar het ding is te groot. “Ga er gewoon 
mee terug”, adviseert Van Garderen. “Je 
hebt gelijk, maar daar had ik nog geen 
tijd voor”, antwoordt Villaseñor. 

Uurtje geskypet
Vorig jaar woonde Van Garderen zelf een 
paar maanden in het Canadese Montreal. 
Toen ontdekte ze hoe fijn het is om huis-
genoten te hebben die je wegwijs maken 
in een buitenlandse stad. Dat was voor 
haar de reden om zich op te geven als 
gastgezin voor buitenlandse studenten. 
En dat ze nog een kamer over hadden, 
natuurlijk. Korterink woonde in zijn 
studententijd al in het huis. Toen met 
twee medestudenten. Vorig jaar ging 

‘Wij willen graag 
die wederzijdse 
uitwisseling’

tamara van garderen, 
Celeste villaseñor en hermen 
korterink
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Internationals onderzoeKsnieuws

Het consortium Photonics 
Translational Research - 
Medical Photonics onder 
leiding van VU-hoogleraar 
biofotonica Johannes de 
Boer ontvangt 5,4 
miljoen euro 
van onder-
zoeksfinancier 
NWO voor het 
onderzoek dat de 
effectiviteit van medicijnen 
beter in beeld brengt. 

Promovendus fysica van 
levende systemen 
Federica Burla 
krijgt de NWO-
Minerva-prijs 
(5.000 euro en 
een bronzen uil) 
voor de beste wetenschap-
pelijke publicatie van een 
vrouwelijke natuurkun-
dige. De jury prijst haar 
artikel over biomechanica 
in Nature Physics. 

Hoogleraar natuurkunde 
van levende systemen 
Erwin Peterman en 
hoogleraar natuurkunde 
van levenspro-
cessen Gijs 
Wuite wonnen 
de Amster-
damse Impact 
Award 2019. Zij 
commercialiseerden hun 
instrumenten voor funda-
menteel onderzoek, zoals 
het optisch pincet en de 
fluorescentiemicroscoop.

De decanen Karen van 
Oudenhoven van 
Sociale Weten-
schappen en 
Guus Schreiber 
van Bètawe-
tenschappen 
zijn benoemd tot conrec-
toren van de VU. Zij zijn 
overlegpartners van rector 
Vinod Subramaniam om 
over complexe dossiers en 
ontwikkelingen te kunnen 
sparren.Wil je ook met je scriptie in advalvas? mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Nee, 
niet helemaal. Ik was met een onderzoek begonnen naar 
natuurlijke antilichamen van het type IgA. Toen ontdekte 
ik hoe weinig er überhaupt bekend is over natuurlijke 
antistoffen en werd het meer een statement: dit vraagt om 
meer onderzoek.” 

Wat was je grootste ontdekking? “Conventionele zelf-
reactieve antistoffen, die het lichaam pas aanmaakt in 
reactie op eigen componenten, worden geassocieerd met 
auto-immuunziekten, zoals diabetes, reuma en lupus. 
Natuurlijke zelfreactieve antistoffen, die mensen en 
dieren al van nature in hun lichaam hebben, hebben juist 
een beschermend effect. Ze ruimen dode cellen, kanker-
cellen en gevaarlijke moleculen op. Hoe meer natuurlijke 
antistoffen iemand heeft, des te beter is die beschermd 
tegen auto-immuunziekten, hart- en vaatziekten, 
neurodegeneratieve aandoeningen en kanker. Dat biedt 
perspectief voor toekomstige medicijnen.”

Ben je goed begeleid? “Ja, er is eigenlijk maar één expert 
natuurlijke zelfreactieve antistoffen in Nederland en die is 
verbonden aan de universiteit Wageningen. Hij werd mijn 
begeleider en was heel tevreden over mijn onderzoek. 
Toen was het nog even spannend wat mijn begeleider op 
de VU ervan zou vinden, maar ook die was heel positief.”

Ga je hier nog iets mee doen? “We willen er een artikel 
van maken. We kijken nog voor welk tijdschrift. Eigenlijk 
zoeken we een blad dat gelezen wordt door wetenschap-
pers humane geneeskunde, maar ook door diergenees-
kundigen. Dat zijn tamelijk gescheiden werelden.” (WV)

‘We willen er een 
artikel van maken’

natural antibodies: from denial to 
increasing acceptance

Scriptie

Vips

Proefschrift

IJsbrand Reyneveld | 26| master biome-
dische wetenschappen | cijfer 8,5 | 9 ects

Het Homestay-
programma
> dit is het eerste jaar dat buitenlandse 
studenten van de vU terechtkunnen 
bij een nederlands gastgezin. het 
homestay-programma van international 
Office van de vU wil buitenlandse 
studenten intensiever in contact brengen 
met nederlanders. 

“nu horen we vaak van internationale 
studenten dat ze vooral met andere 
internationals omgaan en dat het 
moeilijk is om contact te krijgen met 
nederlanders”, zegt international officer 
rachel Bornstein, die het programma 
opzette. 

> er komen steeds meer expats en 
internationale studenten in de stad. 
voor een nederlands gezin kan het ook 
interessant zijn om een buitenlandse 
student te leren kennen, denkt Bornstein. 

> er zijn nu drie internationale studenten 
gevestigd bij gezinnen. het homestay-
programma wil graag groeien naar zo’n 
tien tot vijftien gezinnen. 

> voor een semester betaalt de 
uitwisselingsstudent ongeveer 3.000 
euro voor kamer met gebruikmaking 
van de keuken, inclusief de gezamenlijke 
maaltijden en uitjes.

> heb je een kamer over en wil je een 
buitenlandse student in huis? geef je op 
via: semesterinamsterdam@vu.nl
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“De protestants-
christelijke 
kerk wordt 
kleiner, 
minder 
invloedrijk 
en minder 
vanzelf-
sprekend in 
de westerse 
cultuur. De 
Amerikaanse theoloog John 
Howard Yoder vond dat de kerk 
sowieso niet machtig moet zijn. 
Hij zei dat de kerk beter uitge-
strooid over de samenleving kan 
zijn om zo het goede nieuws te 
verspreiden. 

Ik onderzocht bij drie geloofsge-
meenschappen die heel actief 
idealistisch werk doen of dit 
theologisch gezien klopt en in de 
praktijk werkt. Zoals de Urban 
Expression, een Nederlandse 
organisatie waarbij vrijwilligers 
in achterstandswijken wonen om 
daar aan de sociale cohesie bij te 
dragen. 

Je ziet daar dat het ook nadelen heeft. 
Mensen doen mega-inspirerende 
dingen, maar het is ook zwaar en 
moeilijk werk om te doen. Ook 
christenen zijn weleens chagrijnig. 
Ze lopen het risico om door de 
grenzeloosheid van hun werk 
burned-out en ontmoedigd te 
raken. Tijdens mijn onderzoek 
bleek ook nog dat Yoder, die in 1997 
overleed, vrouwen misbruikt had. 

Toch ben ik enthousiast over deze 
vorm. Het is beter voor de kerk om 
over nieuwe vormen na te denken 
dan rouwen om een verloren 
positie.” (FB)

Daniël Drost is predikant bij een baptistische 
kerk. Daarnaast is hij onderzoeker en docent bij het 
Baptistisch Seminarium. 12 november promoveerde 
hij bij de faculteit Religie en Theologie.

‘Idealisme in kerk 
leidt tot burn-out’
Erg idealistisch kerkelijk werk 
kan tot grenzeloosheid en burn-
out leiden, zegt promovendus 
Daniël Drost.

het stel samenwonen en hadden ze ruimte over. “Deze 
kamer krijgen we ook gemakkelijk verhuurd aan een 
gewone student, als we dat zouden willen”, vertelt Korte-
rink, “maar we kiezen bewust voor een buitenlandse 
student, omdat we graag die wederzijdse uitwisseling 
willen.” 
Natuurlijk waren ze er alle drie mee bezig of het zou klik-
ken. Ze waren aan elkaar gekoppeld door International 
Office, op basis van hun profielen. Om kennis te maken 
hebben ze een uurtje geskypet. “Wij hadden er een goed 
gevoel over”, zegt Van Garderen. En Villaseñor had dat 
ook. 
Dus toen stonden Van Garderen en Korterink op een 
zaterdag in augustus op Schiphol om iemand op te halen 
die ze alleen kenden via Skype en die het komende half-
jaar in hun huis zou komen wonen. “We waren ineens 
bang dat we Celeste niet zouden herkennen. Misschien 
hadden we een bordje moeten maken, dacht ik nog”, 
zegt Van Garderen. Maar ze herkenden elkaar meteen. 
“Die eerste dagen waren zo zwaar. Ik had erg veel last 
van mijn jetlag”, zegt Villaseñor. “Het was zo fijn dat 
ik hier kon zijn met twee mensen om me heen die een 
beetje vertrouwd waren.”

Niet altijd socializen
Van Garderen en Korterink sleepten hun nieuwe huisge-
noot meteen het eerste weekend mee op een toeristisch 
uitje: varen in Giethoorn. Korterink: “Het was heel mooi 
weer.” Villaseñor had nog een kater van een feestje van 
de vorige avond en kreeg van haar huisgenoten een anti-
katerontbijt: kaascroissantje, smoothie. Daarna viel ze in 
slaap in de auto. “In een boot zitten als je je brak voelt is 
niet ideaal, maar Giethoorn is prachtig. En het was een 
erg leuke dag”, vertelt Villaseñor. Ze gingen ook samen 
naar de Sloterplas, de IJ-brouwerij en naar Schevenin-
gen. 
Wie het drietal ziet zitten, kletsend op de bank met een 
biertje erbij, denkt dat ze al jaren vrienden zijn. Zo zijn 
hun avonden meestal, vertellen ze. Dinsdagavond is de 
avond waarop ze hebben afgesproken om in elk geval 
samen thuis te zijn. Dan koken en eten ze samen. Maar 
ook op andere dagen eten ze vaak gezamenlijk. Gewoon 
omdat het gezellig is. Korterink en Van Garderen hebben 
Villaseñor al laten kennismaken met de Hollandse 
keuken: pannenkoeken, andijviestamppot. 
“Onze gesprekken gaan vaak over verschillen tussen 
hier en de VS. Dan vraag ik: hoe werkt dat bij jullie?” De 
leeftijd waarop je alcohol mag kopen, is bijvoorbeeld 

zo’n verschil. In de VS mag dat pas als je 
21 bent. “Het is bijzonder dat ik hier wel 
mag drinken in de kroeg en gewoon een 
fles wijn mag kopen in de supermarkt”, 
vertelt Villaseñor, “ik kan daar echt van 
genieten.” 
De eerste maand had Van Garderen geen 
werk en was ze dus overdag thuis. Soms 
ging ze samen met Villaseñor forensische 
series zoals Mindhunter bingewatchen. 
Maar nu is daar geen tijd meer voor. En 
de boodschappen voor het avondeten 
moeten al gedaan zijn. “We hebben niet 
echt een taakverdeling”, vertelt Van 
Garderen. “Wie het eerst thuis is, begint 
met groenten snijden. De anderen helpen 
met koken, of ruimen het huis op.” 

Zo’n goede klik
Van Garderen, die zichzelf een introvert 
noemt, vindt het juist ook prettig dat ze 
niet altijd hoeft te socializen met Villa-
señor. “Ik heb ook downtime nodig, met 
mijn eigen boek en mijn eigen muziek.” 
Dus soms zit ze in de woonkamer met 
haar koptelefoon op. En dan zit Villase-
ñor ook in de kamer en doet haar eigen 
dingen. “Dat dat kan was voor mij een 
belangrijke voorwaarde”, zegt Van Garde-
ren. “Anders voel ik me niet meer thuis in 
mijn eigen huis.”
Van Garderen en Korterink hebben zo’n 
goede klik met Villaseñor dat dat voor 
hen ook een reden is om niet meteen 
een nieuwe exchangestudent in huis 
te nemen als Villaseñor met kerst naar 
huis gaat. “Dan ga je die persoon telkens 
vergelijken met Celeste. Dat is niet 
eerlijk”, zegt Van Garderen. Bovendien 
gaat het stel volgende zomer trouwen 
en willen ze tijd hebben om de bruiloft 
voor te bereiden. “Maar we hebben wel 
vrienden die in dezelfde situatie zitten: 
ze gaan samenwonen, hebben nog geen 
kinderen en soms een kamer over. Aan 
hen vertellen we zeker hoe leuk het is 
om een buitenlandse student in huis te 
hebben”, besluit Van Garderen.

‘Zo fijn, twee 
mensen om me 
heen die een beetje 
vertrouwd zijn’
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Diversiteit is een ‘parel 
die we nog niet voldoende 
hebben gepoetst’
Door peter breeDvelD

a
ls VU-bestuurder heb je 
het toch ook niet makke-
lijk. Presenteer je een 
nieuw instellingsplan, zeg 
maar de strategie van de 
VU voor de komende vijf 
jaar, tjokvol voornemens 

voor meer diversiteit, duurzaamheid en 
onderwijs op maat en zo, want dat is wat 
iedereen wil, nietwaar, vindt de medezeg-
genschap het weer te ambitieus.
Dat hadden medezeggenschapsleden 
aan het college van bestuur gemaild, 
dat het een “ambitieus” plan was, dat er 
“teveel in staat”, zei bestuursvoorzitter 
Mirjam van Praag op 13 november tijdens 
een vergadering van het college met de 
ondernemingsraad (OR) en de universi-
taire studentenraad (USR).
En inderdaad, toen het voornemen ter 
sprake kwam om wetenschappers op een 
andere manier te gaan waarderen, en dat 
daarbij niet alleen zal worden gekeken 
naar het aantal publicaties en citaties, 
maar ook naar de maatschappelijke 
impact van hun werk en hun leider-
schapskwaliteiten, kwam OR-lid Dimitris 
Pavlopoulos in het geweer.
Hij mopperde over al die nieuwe criteria 
waaraan medewerkers moeten voldoen, 
terwijl ze nu al zuchten onder een zware 
werkdruk. “Dan krijgen we weer nieuwe 
lijsten met tikjes”, zei hij. “Lijsten met 
tikjes”, zei hij nog een keer, “en dan 
moeten we ook nog ondernemend zijn.”

De medezeggenschap vindt het nieuwe concept-instellingsplan van de VU 
ambitieus, maar ze is zelf nog veel ambitieuzer.

Een van de eersten
Maar Van Praag liet haar enthousiasme 
niet temperen. Die nieuwe criteria zijn 
afgestemd met alle universiteiten binnen 
het Europese samenwerkingsverband 
Aurora, zei ze. Vorige week werd bekend 
dat ook de Nederlandse universiteiten-
koepel VSNU volgend jaar een landelijk 
raamwerk voor het nieuwe erkennen en 
waarderen zal presenteren. “Wij willen 
als VU graag een van de eersten zijn”, 
aldus Van Praag.
Het is ook niet zo dat één wetenschap-
per moet uitblinken in én publiceren én 
onderwijs én impact én 
leiderschap. Het gaat om 
teams van wetenschap-
pers die een goede mix 
moeten hebben van al die 
eigenschappen. En het 
afvinken van lijsten wordt 
volgens Van Praag juist 
minder door die benade-
ring. “Daar is een cultuur-
verandering voor nodig, 
en dat kost altijd tijd”, 
aldus de voorzitter.
Wat dat ondernemen betreft, dat zat 
ook niet iedereen lekker. Maar daarbij 
gaat het niet alleen om commercieel 
ondernemerschap, legde Van Praag uit. 
“Van buiten, vanuit de politiek en de 
maatschappij, is er steeds meer druk 
om naar buiten te treden, om de maat-
schappelijke relevantie van je werk te 
laten zien. Dat is leuk en goed”, zei ze 
opgewekt. Met “ondernemend” wordt 
een zekere lenigheid en wendbaarheid 
bedoeld, “omdat we niet altijd weten 

welke ontwikkelingen er op ons af gaan 
komen.”
“Ondernemend is het buiten binnenha-
len”, aldus Van Praag. “En als ik zeg dat 
we ondernemend moeten zijn, bedoel ik 
niet ‘moeten’ in de zin van ‘wij moeten’, 
maar ‘wij moeten dat willen’.’”
“Sorry dat ik zo enthousiast word”, zei ze 
toen.

Speerpunten
In het instellingsplan, dat nog een 
concept is waar de ondernemingsraad en 
de universitaire studentenraad hun zegje 

over mogen doen, staan 
drie speerpunten voor de 
komende jaren: ‘Duur-
zaam’, ‘ondernemend’ en 
‘divers’. Maar hier leken 
OR en USR weer te vinden 
dat de VU niet ambitieus 
genóég is. “Zovéél univer-
siteiten zeggen dat ze 
divers zijn”, aldus OR-lid 
Johan Wempe. “Ik heb 
hetzelfde als Johan, maar 

dan met duurzaamheid”, zei Nadia Ait 
Hammou van de USR.
Waarop het nieuwste collegelid, Marcel 
Nollen, begeesterd begon te vertellen 
over de duurzaamheidsplannen van de 
VU. “Ik ben het er niet mee eens dat dat 
overal gebeurt”, zei hij. “Ik heb juist voor 
de VU gekozen vanwege haar duurzame 
waarden.” Waarna een lofzang volgde 
op energieneutrale nieuwbouw op de 
VU-campus maar ook op het onderzoek 
dat gericht is op duurzaamheid, bijvoor-
beeld als het gaat om duurzaam onder-

nemen en de bètafaculteit, waar hard 
gewerkt wordt aan een duurzame wereld.
Maar dat kan altijd beter, vindt Pavlo-
poulos, die voorstelde dat de VU iemand 
benoemt die klimaatontkenning op de 
campus gaat bestrijden. Volgens Pavlo-
poulos zijn er VU-studenten die aan 
klimaatontkenning doen en dus “de 
werkelijkheid ontkennen.”

Buitenlandse studenten
Kritiek was er ook op de studentenwer-
ving van de VU. Deze universiteit telt 
op dit moment 6979 bachelors (van de 
in totaal 26.500 studenten) van wie 17 
procent van buiten de EU komt. Dat vindt 
de VU weinig (alle andere 
universiteiten hebben 
er meer) en daar wil ze 
met ”gerichte werving” 
wat aan doen. De USR 
lijkt te denken dat de 
VU wordt gedreven door 
geldzucht maar “dat klopt 
voor geen meter”, aldus 
VU-rector Vinod Subrama-
niam. Niet-EU-studenten 
moeten weliswaar duizend 
euro collegegeld meer betalen dan de 
rest, maar dat is omdat ze meer kosten 
vanwege de bureaucratische rompslomp. 
Meer buitenlandse studenten dragen bij 
aan de internationale allure die de VU 
ambieert, en aan een betere “afspiege-
ling” van de populatie in Amsterdam.
Mooi, vindt Ait Hammou, maar zorg er 
dan voor dat die buitenlandse studen-
ten goed worden opgevangen. Volgens 
haar kampt 30 procent van de niet-EU-
studenten met psychische problemen. 
“Ze kunnen niet altijd op een veilige 

Hoogtepunten uit het 
concept-instellingsplan
• de vU staat voor ‘vrijheid om te zijn wie je bent’, staat 
in het eerste hoofdstuk van het concept-instellingsplan 
voor 2020-2025. ‘vrijheid om je persoonlijk en 
intellectueel te ontwikkelen, in de richting die bij je past’. 
maar die vrijheid is niet onvoorwaardelijk: ‘ze brengt ook 
verantwoordelijkheid met zich mee. de vU moet daarom 
een universiteit zijn die midden in de maatschappij 
staat. Onderzoek moet zijn betekenis bewijzen en 
impact hebben’. er zijn drie speerpunten geformuleerd: 
‘duurzaam’, ‘ondernemend’ en ‘divers’.

• diversiteit is volgens collegevoorzitter mirjam van 
Praag “een parel die we nog niet voldoende hebben 
gepoetst”. vijf jaar geleden was de houding van de vU 
volgens haar dat diversiteit er moet gedijen. “nu willen 
we de waarde ervan laten bijdragen aan de kwaliteit van 
de vU.”

• Qua duurzaamheid ziet het college zichzelf als 
rolmodel voor de vU. zo wordt het instellingsplan niet 
op papier gedrukt, maar alleen online verspreid. en de 
maaltijden van het college zijn al een tijd vegetarisch, 
onthulde van Praag.

• de profileringsthema’s, de vier hoofdlijnen waarlangs 
de vU haar onderzoek, onderzoek en valorisatie 
wil inrichten, zijn onveranderd: human health & 
life sciences, governance for society, science for 
sustainability en Connected World.

• Onderwijs: de vU wil nog steeds maatschappelijk 
geëngageerde academici opleiden, met onderwijs 
op maat door bijvoorbeeld ‘unbundling’, waarbij het 
mogelijk wordt om je eigen pakket samen te stellen uit 
verschillende onderwijsmodules.

• Onderzoek: een nieuwe en bredere wijze van erkennen 
en waarderen.

• valorisatie: ondernemerschap en een ondernemende 
houding.

manier student zijn.” Dat punt beloofde 
het college “mee te nemen”.

Schiphol eruit
En zo werd de vraag van Van Praag wat 
er volgens de medezeggenschap dan uit 
het te ambitieuze instellingsplan moet, 
beantwoord met opdrachten voor nóg 
meer ambitie en toevoegingen. Er moet 
nog een alinea in over de verlaging van de 
werkdruk, die in het concept-plan alleen 
drie keer zijdelings ter sprake komt; naast 
alle soorten diversiteit mist volgens Ait 
Hammou nog de “academische diversi-
teit”; er ontbrak nog iets over vegetarisch/
veganistisch eten en waar was het imple-

mentatieplan van het 
college? Want je kunt mooie 
plannen maken, maar hoe 
ga je ze verwezenlijken?
OR-lid Katinka Quintelier 
had een suggestie voor 
een dingetje dat volgens 
haar uit het plan moet: 
een verwijzing naar lucht-
haven Schiphol als verbin-
ding met de rest van de 
wereld. Daar moet volgens 

haar de trein voor in de plaats komen.
Al met al vond Van Praag dat ze goede 
feedback had gekregen van de medezeg-
genschap. “Energieke, goede ideeën”. “En 
ik kan me voorstellen dat jullie zeggen 
‘kan het een onsje minder’, maar ik denk 
oprecht dat we veel moeten doen in een 
veranderende omgeving. We moeten effici-
enter werken, de VU moet meer smoel krij-
gen, er is ontzettend veel werk te doen om 
de VU in de toekomst sterker te krijgen.”

‘Wij moeten 
ondernemend 
willen zijn’

‘Dan krijgen we 
weer nieuwe lijsten 
met tikjes’
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slagveld
studievereniging mfvU wilde 
een lasergame voor haar leden 
organiseren. maar voor zestig 
deelnemers viel de rekening 
wat hoog uit. gelukkig had 
één aanstaande medicus een 
goed idee: de lasergame naar 
je toehalen is veel goedkoper. 
dus was de kantine van de 
medische faculteit één avond 
een slagveld. nou ja, een 
lasergameveld. 
“het is heel bijzonder om dit in 
zo’n kantooromgeving te doen 
of op een plek waar je normaal 
studeert of je boterham eet”, 
zegt mfvU-voorzitter Olof 
sigling. Wij voorspellen dat de 
komende tijd geen restaurant 
op de campus na sluitingstijd 
nog veilig is.

Door Floor Bal
Foto Peter gerritsen
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Eerstejaars studenten

Je nieuwe studie, is 
die eigenlijk wel zo 
leuk? Slaat je twijfel 
wel ergens op? Zo 
ontdek je of je echt 
wel moet stoppen.

twijfelen is 
doodnormaal
Even doorbijten
Vind je je studie saai? Dat kan kloppen, 
dat is het vaak ook. Opleidingen worden 
meestal pas echt interessant als je wat 
verder in de studie bent en je je eigen 
richting kunt bepalen. Veel studies begin-
nen met de basis, waarop later verder 
gebouwd kan worden. Economie start 
bijvoorbeeld met quantitative research 
methods 1. Geen onderwerp waar veel 
mensen een brandende passie voor 
voelen. 
“Het is niet realistisch om te denken dat 
je alle vakken leuk gaat vinden”, zegt 
Hanneke Hovenkamp, studieadviseur bij 
de faculteit Sociale Wetenschappen. “Er 
zijn altijd vakken waar je even doorheen 
moet.”

Nooit meer last 
minute leren
De cijfers van je eerste tentamens zijn 
binnen en ze vallen tegen. Ben je niet 
gewoon te dom voor deze studie? “We 
zien dat studenten die direct van de 
middelbare school komen, moeite 
hebben om te wennen aan het studeren”, 
zegt Hovenkamp. “Vooral de mensen 
die op de middelbare school niet zo 
heel veel deden. Zij zijn gewend om 
alles last minute te doen. Dat werkt nu 
gewoon niet meer.” Dat komt ook door-
dat het gewoon heel veel werk is om alle 
verplichte literatuur te lezen. “Je moet 
alle literatuur in het Engels lezen, dat valt 
ook tegen. Vaak hebben deze studenten 

wel Engels gehad, maar veel Engelstalige 
studiestof leren is toch echt anders.”
Het zal inmiddels wel een bekend verhaal 
zijn. Maar echt: ga naar alle colleges, 
hou de stof goed bij en begin op tijd met 
leren. Als je dat aanpakt, zul je zien dat 
het met die cijfers ook goed gaat komen. 
“Ik had vorig jaar nog een student die 
meteen met twee onvoldoendes begon, 
hertentamens heeft gedaan en voor de 
zomervakantie alle eerstejaarsvakken 
gehaald had.”
Mocht je hard aan het werk zijn en na de 
kerstvakantie nog steeds alleen onvol-
doendes hebben, dan moet je serieus 
overwegen of de opleiding wel bij je past. 

Besef dat je studie 
een startpunt is
Het kan natuurlijk dat je ondanks alle 
voorbereidingen toch echt verkeerd 
gekozen hebt. Hovenkamp: “Dat kan 
gebeuren, dat hoeft helemaal niet erg te 
zijn. Ik sprak een keer een student die 
scheikunde was gaan studeren omdat 
hij daar op de middelbare school goed in 
was. Eenmaal bij die studie bleek hij het 
helemaal niet zo interessant te vinden. 
Nu zit hij bij sociale wetenschappen veel 
beter op zijn plek.”
Hovenkamp adviseert om de studie nog 

Door Floor bal 
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D
e eerste tentamens zijn 
achter de rug, de volgende 
reeks colleges gaat begin-
nen. En dan beginnen de 
eerste twijfels. Hoe weet je 
nou of een studie echt bij 
je past?  
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Eerstejaars

> de beste personen om studietwijfel 
mee te bespreken zijn de 
studieadviseurs van je opleiding. 

> Praat ook met vrienden en familie. 
niet alleen kunnen ze je helpen bij het 
nemen van een beslissing, misschien 
hebben ze ook goede suggesties voor 
een studie die beter bij je past. 

> vallen je cijfers tegen, dan kun je 
via de centrale studentbegeleiding 
trainingen volgen op het gebied van 
uitstelgedrag, faalangst en planning. 

> loopt je studie gevaar door 
persoonlijke problemen, neem dan 
contact op met de studentendecaan 
of de studentenpsycholoog. 

> een studiegroepje vinden kan via 
students-4-students@vU. 

Eerste Hulp bij twijfel

even een paar maanden de kans te geven. 
Niet alleen omdat het straks nog mee kan 
vallen. “Als je een paar vakken gedaan 
hebt, kun je misschien ontdekken wat je 
wel interessant en leuk vindt. Misschien 
blijkt wel dat je erg goed in schrijven bent 
of dat statistiek je erg ligt. Gaandeweg 
een studie kom je er meer achter wat je 
kwaliteiten zijn.” 
Ze adviseert om ook eens te kijken of een 
hbo-opleiding beter bij je past. “Ik spreek 
veel studenten die naar de universiteit 
gingen omdat dat hoort. Maar het kan 
natuurlijk dat de studiemethode die de 
wetenschap hanteert niet zo goed bij je 
past. Als ik het hbo voorstel, krijg ik regel-
matig veel weerstand. Dat is jammer, 
want misschien past zo’n studie gewoon 
veel beter.”
Ook goed om te bedenken: je studiekeuze 
is niet voor altijd. Tien jaar na afstuderen 
zit nog maar de helft van alle werkne-
mers in het vakgebied van hun studie. Je 
opleiding is een startpunt, de rest van je 
loopbaan ontvouwt zich terwijl je bezig 
bent. Veel beroepen bestaan nu gewoon 
nog niet. Wie had er tien jaar geleden van 
Instagram-influencers gehoord? 

Drink koffie na 
college
De middelbare school was al die jaren een 
veilige plek. Daar kende je de weg en had 
je je vaste vrienden. Vooral bij heel grote 
studierichtingen is het soms lastig om je 
weg te vinden. Hovenkamp: “Dan zit je in 
de collegezaal met tweehonderd mensen. 
Sommige studenten vinden het moeilijk 
om daar aansluiting te vinden.” 
Maar geen enkele eerstejaars komt hier 
met een instant groep vrienden. Ieder-
een moet nieuwe contacten maken. Lid 
worden van de studievereniging helpt. 
Daar doet iedereen dezelfde studie, zodat 
contact leggen laagdrempelig is. Boven-
dien zijn daar veel activiteiten niet alleen 
op het consumeren van alcohol gericht. 
Hovenkamp adviseert om naar alle colle-
ges te gaan, zeker naar de werkcolleges: 
“Die zijn expres niet veel groter dan vijf-
tien tot twintig studenten.” 
Hoe meer mensen je kent, hoe gezelliger 
het wordt om een taai hoorcollege uit te 
zitten. Pak na college daarom niet meteen 
de trein naar huis, maar ga eens even met 
iemand een kop koffie drinken. 

Wen er maar aan: 40 
uur per week
Op kamers gaan, zelf eten koken en 
ook nog de studie plannen. “Sommige 
mensen gaat het makkelijk af, anderen 
vinden het heel erg pittig”, zegt Hoven-
kamp. Het kan dus zijn dat alle veran-
deringen in het persoonlijk leven leiden 
tot stress en twijfel. “Veel eerstejaars 
moeten gewoon nog even wennen. Op de 
universiteit heb je maar 12 uur college, de 
rest van de tijd moet je zelf invullen. En 
er is hier niemand die je vraagt of je een 
artikel wel gelezen hebt.” Veel studenten 
denken dat ze voldoende aan hun studie 
doen, omdat ze bijvoorbeeld 20 uur per 
week eraan besteden. “Terwijl er gewoon 
40 uur per week voor staat. Die halen ze 
vaak echt niet.” Om het studieritme er 
goed in te krijgen zijn er naast studie-
vaardigheidscursussen ook samenstu-
deergroepen waarvoor studenten van alle 
richtingen zich kunnen aanmelden. 

Praat over 
persoonlijke 
problemen 
Het hebben van persoonlijke problemen 
kan het enthousiasme over de nieuwe 
studie flink dempen. Hovenkamp spreekt 
veel studenten die lijden onder de echt-
scheiding van hun ouders. “Net in de 
periode waarin ze hun eigen identiteit 
aan het ontwikkelen zijn, worden ze met 
de problemen van hun ouders gecon-
fronteerd. De vaste plek in het ouder-
lijk huis is daarna weg en vaak komen 
studenten ook in een loyaliteitsconflict 
terecht.” Ook zijn er veel studenten die 
een ernstig zieke ouder hebben. Zulke 
problemen kunnen tot concentratiepro-
blemen en daarmee slechte cijfers leiden. 
Een gesprek met de studentendecaan 
of studentenpsycholoog kan helderheid 
geven. 

Aan de VU studeren 23.000 studenten en 
werken 4.500 medewerkers. De uitstekend 
bereikbare VU-campus ligt in het hart van
de Amsterdamse Zuidas.

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

WERKEN BIJ DE VU

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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

advertenties

‘Word lid van de 
studievereniging’

‘Kijk ook eens of 
een hbo-opleiding 
beter bij je past’



uaf.nl

Zo worden vluchtelingen 
betekenisvol in Nederland
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot  

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

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

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

Maak het voor hen mogelijk om opnieuw van betekenis te zijn. Samen met het UAF!

 

Kijk op uaf.nl hoe je kunt bijdragen als donateur of vrijwilliger.

Ibrahim
Syrië

Associate degree 
werktuigbouwkunde

‘ Over twee jaar heb 
ik een hbo-diploma 
én werkervaring’
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Sinds september ben ik, samen met tien 
enthousiaste medestudenten, lid van de 
universitaire studentenraad. Wij zijn elf 
totaal verschillende mensen en dat vind ik 
prachtig. 
Waar zie jij jezelf over een jaar? Typisch 
zo’n vraag die je op een sollicitatie of 
een ander belangrijk gesprek kunt 
verwachten, maar nu stel ik de vraag aan 
mijzelf. Want ja, wat hoop ik dit jaar te 
bereiken? Mijn antwoord daarop is: veel, 
heel veel. Ik ben erg ambitieus, maar ik 
probeer wel altijd realistisch te blijven. 
Het stellen van zo’n sollicitatievraag 
kan mij helpen om alles inzichtelijk 
te maken. Naast de dingen die ik wíl 
doen, zijn er ook veel activiteiten die ik 
móét doen. Buiten de studentenraad 
studeer en werk ik en ik doe ook nog 
eens vrijwilligerswerk. En ik heb leuke 
vriendinnen en lieve familie met wie ik 
graag tijd doorbreng. Als deeltijd raadslid 
moet ik dus prioriteiten stellen. Mijn 
ambities en doelen liggen op de volgende 
vier terreinen: welzijn, peer-review, 
duurzaamheid en toegankelijkheid van 
onderwijs.
Dat ik welzijn vooropplaats is niet zo 
vreemd omdat ik verpleegkundige 
ben. Bij welzijn doel ik natuurlijk op 
studentenwelzijn. Steeds meer studenten 
lijden onder stress en krijgen burn-outs. 
Het is misschien makkelijker om deze 
problemen te negeren, maar nietsdoen is 

echt geen optie omdat studenten dan nog 
ernstiger vastlopen.
Studentenwelzijn kwam aan bod tijdens 
onze openbare raadsvergadering waarin 
wij ons idee voor een Health Week 
presenteerden. In die week willen wij vijf 
thema’s behandelen: EHBO, mentaal, 
fysiek, voeding en ontwikkeling.
Ik vind peer-review, collegiale of 
onderlinge toetsing, erg belangrijk omdat 
zowel studenten als docenten daarbij 
gebaat zijn. Studenten kunnen heel veel 
van elkaar leren door peer-review. En als 
we die optimaal inzetten, nemen we ook 
een hoop werkdruk bij docenten weg.
Duurzaamheid is en blijft een belangrijk 
onderwerp, en niet alleen omdat het nu 
overal zo hoog op de agenda staat. Ik vind 
dat wij mensen verantwoordelijk zijn voor 
natuur en dier. Verandering begint bij 
jezelf en kan klein beginnen. Denk aan: 
minder plastic gebruiken en dus minder 
wegwerpartikelen kopen. Het is aan ons 
om zorg te dragen voor milieu en klimaat.
Ten slotte de toegankelijkheid van 
onderwijs. Iedereen zou moeten kunnen 
participeren in het onderwijs, zonder 
hinder te ervaren. Wij zijn als mensen 
heel divers, daardoor hebben we ook 
verschillende behoeften. Door meer 
aandacht te hebben voor elkaar kunnen 
we er samen voor zorgen dat iedereen op 
een fijne manier onderwijs kan volgen. Ik 
hoop hieraan bij te dragen.

Waar zie jij jezelf over 
een jaar?

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.
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Wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• toll. De dienst Communicatie 
& Marketing vraagt ons om 
mee te denken/praten over de 
nieuwe website, en dan vooral het 
gedeelte voor en door studenten. 
We nemen onder meer deel aan 
workshops en proberen daarin 
zoveel mogelijk de mening van de 
studenten mee te nemen. Heb je 
nog een suggestie, vraag of tip? 
Mail naar usr@vu.nl.

• leenstelsel. De USR 
praat mee met de landelijke 
studentenvakbond (LSVb) over 
de #NietMijnSchuld-campagne. 
De LSVb en FNV Young & United 
werken samen om een einde te 
maken aan het leenstelsel.

Nadia ait Hammou
algemeen raadslid 
n.ait.hammou@studentenraadvu.nl
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E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

ingezOnden mededelingadvertentie
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oPinie

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

susan legêne historicus/voorzitter Historisch Genootschap

een traditie, dit gaat om 
het marginaliseren van 
zwarte mensen, bij wie 
het een diepgewortelde 
angst aanspreekt dat ze in 
Nederland niet veilig zijn. 
Dat gaat wel verder dan de 
angst voor het afschaffen 
van Zwarte Piet.”

Denkt u dat die aanval 
in Den Haag een keer-
punt is in de discussie 
over Zwarte Piet, zoals 
de arrestatie van Quinsy 
Gario en Jerry Afriyie 
in 2011  dat ook was? “Ik 
vind het best indrukwek-
kend dat zelfs GeenStijl 
schreef dat het schaamrood 
op hun kaken stond. 
Inderdaad was de arrestatie 
van Gario en Afriyie ook 

zo’n keerpunt. Aan de andere kant lijkt die hardhandige 
arrestatie ook te hebben doorgewerkt in het steeds geweld-
dadiger gedrag van de voorstanders van Zwarte Piet.”

Het Historisch Genootschap heeft toch al eerder 
aandacht gevraagd voor het misbruiken van de 
geschiedenis door extreemrechts? “Niet dat ik weet. 
Maar we hebben er wel geregeld over gediscussieerd,  
mede naar aanleiding van een Duitse discussie over 
Zivilcourage en wanneer historici zich zouden moeten 
uitspreken. Onze uitkomst was dat we beslist niet overal 
met een belerend vingertje bovenop moeten gaan zitten. 
Maar hier is een grens overschreden: extreem, antizwart 
racistisch geweld met een beroep op onze geschiedenis. 
Een moment om ons uit te spreken.”

‘Dit geweld gaat om het 
marginaliseren van 
zwarte mensen’
‘De politiek moet onder ogen zien dat de gewelddadige aanval op een 
groep anti-zwartepietactivisten in Den Haag een daad van antizwart 
racisme is’, aldus het Historisch Genootschap in een brief aan de Tweede 
Kamer. VU-historicus Susan Legêne, voorzitter van het genootschap, vindt 
dit het moment om zich uit te spreken.

DOOR PETER BREEDVELD

H
et geweld tegen anti- 
zwartepietactivisten is 
al een paar jaar gaan-
de, waarom klimt het 
Koninklijk Nederlands 
Historisch Genootschap 
nu pas in de pen? “Het 

verschil met de voorgaande jaren is dat 
dit geen confrontatie op straat was in een 
reactie op een anti-zwartepietdemon-
stratie, maar een overval. De belangrijk-
ste reden voor onze brief is echter dat 
de belagers van Kick Out Zwarte Piet 
[KOZP, red.] zich beroepen op traditie 
en geschiedenis. De overheid plaatst die 
aanval in het kader van de vrijheid van 
meningsuiting van de anti-zwartepiet-
activisten, die vrijheid moet inderdaad 
worden beschermd. Wij wijzen echter ook 
op een geschiedenis van anti-zwart racis-
me waaruit die aanval voortkomt. Als je 
die niet benoemt, mis je het hele punt.”

Denkt u niet dat de aanvallers vinden 
dat hun eigenheid wordt bedreigd 
met het afschaffen van hun geliefde 
traditie? “Vanochtend had ik het nog 
met studenten over Zwarte Piet. Een 
buitenlandse student was stomverbaasd 
te horen dat we hier nog aan blackface 
doen. Veel Nederlanders ontkennen dat 
Zwarte Piet hetzelfde is als bijvoorbeeld 
de Amerikaanse blackface, maar in de 
context van vandaag maakt Zwarte Piet 
onvermijdelijk deel uit van diezelfde 
traditie.”

Pro-pietactivisten 
gebruiken vaker 
grof geweld
de aanslag op anti-zwartepiet-
activisten in den haag is niet 
het eerste geval van grof geweld 
door vrienden van zwarte Piet. 
vorig jaar werden activisten door 
pro-pieters bekogeld, bespuugd, 
bedreigd en uitgescholden bij een 
sinterklaasintocht in eindhoven. het 
jaar daarvoor blokkeerde een groep 
friese pro-pieters op de snelweg 
een bus met anti-pietactivisten die 
op weg waren naar de landelijke 
intocht in dokkum. die zijn daar 
uiteindelijk voor veroordeeld, maar 
konden op veel begrip rekenen van 
verschillende politici. het boegbeeld 
van kick Out zwarte Piet, jerry 
afriyie, wordt voortdurend bedreigd 
en geïntimideerd door fans van 
zwarte Piet. 

Maar zo zien de voorstanders van 
Zwarte Piet dat niet, die bestrijden dat 
Zwarte Piet racisme is. “Die kennen de 
zwarte geschiedenis niet, de geschiedenis 
van mensen die al eeuwen lijden onder 
dit soort racisme.”

Toch ziet u geen ruimte voor de 
mogelijkheid dat het de belagers van 
KOZP te doen is om het beschermen 
van hun eigen traditie? “Met zoveel 
extreem geweld? Ik denk niet dat bij 
de belagers de warme liefde voor hun 
traditie zo diep zit dat ze daarom andere 
mensen aanvallen. Dit gaat niet om 

colofon

Redactieadres
De Boelelaan 1105
BelleVue, Kamer 1H-43 
1081 HV  Amsterdam
redactie.advalvas@vu.nl
Hoofdredacteur
Marieke Schilp
Redactie
Floor Bal, Peter Breedveld, Dirk 
de Hoog, Marieke Kolkman, 
Welmoed Visser
Eindredactie 
Win Castermans
Secretariaat
Anna Jansen  
(020) 5985630
secretariaat.advalvas@vu.nl
Basis Ontwerp
Luis Mendo - GOOD Inc.

Art-direction/vormgeving
Rob Bömer - rbbmr.nl
Medewerkers 
Yvonne Compier, Dido 
Drachman, Peter Gerritsen, 
Sanne Pieters, Elsa Poorthuis, 
Dick Roodenburg (Griffioen), 
Bas van der Schot, Peter Valckx, 
Berend Vonk
Copyright HOP-kopij 
Hoger Onderwijs Persbureau, 
Amsterdam
VU-advertenties
zie secretariaat 
Commerciële advertenties 
Bureau Van Vliet  
(023) 5714745 
Druk 
Tuijtel, Hardinxveld-
Giessendam

ONAFHANKELIJK MAGAZINE VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT
WWW.ADVALVAS.VU.NL

mail

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

Ik vraag mij af of het vieren 
van het almaar stijgende aantal 
studenten een goede zaak is. 
Rector Subramaniam zegt in Ad 
Valvas nr 4 in een interview (pag. 
25) dat de VU de groei aankan, 
ook al vraagt het om een creatieve 
oplossing, zoals college volgen 
via video in een tweede zaal. 
Maar deze creatieve oplossing is 
er wel een uit een lange lijst van 
creatieve oplossingen. 
Voor eerstejaars computer 
science wordt één vak bijna 
geheel onderwezen door twee-
dejaarsstudenten: zij kijken de 
opdrachten na en ze geven de 
practica. Het is ook niet verras-
send dat deze creatieve oplossin-
gen uiteindelijk acceptabel zijn 
omdat de helft van de studenten 
afhaakt. Ik ben zeer verontrust 
over het feit dat dit gezien wordt 
als een goede zaak. Afhakende 
studenten betekenen niet dat een 
creatieve oplossing voldoet, ze 
betekenen juist het tegenoverge-
stelde. Een universiteit mag er 
niet van uitgaan dat een deel van 
de studenten na een tijdje toch 
niet meer komt opdagen. En ze 
mag het zeker niet gebruiken als 
een excuus voor tekortschietende 
faciliteiten.
Voor een ander vak bestaat het 
college slechts uit 90 minuten 
quizjes doen zonder enige uitleg 
van de stof, want die staat alle-
maal online. Ik vraag mij af of 
deze creatieve oplossingen het 
onderwijs ten goede komen, of 

dat het gewoon budgetoplossin-
gen zijn.
Subramaniam vindt dat interna-
tionale studenten het niveau van 
de opleiding verhogen en Neder-
landse studenten zouden helpen 
met hun ‘internationale oriënta-
tie’. Ik begrijp niet helemaal wat 
hij hiermee bedoelt, maar het 
is beslist niet zo dat internatio-
nale studenten per definitie een 
toevoeging zijn. 
Bij het vak introduction computer 
science, waarvoor we artikelen 
moeten lezen en daarover een 
presentatie moeten geven, blijkt al 
snel dat veel buitenlandse studen-
ten de Engelse taal niet of nauwe-
lijks beheersen. In elk geval niet 
goed genoeg om een verstaan-
bare en begrijpelijke presentatie 
te houden. Eveneens is het zo 
dat veel docenten niet vloeiend 
Engels spreken en moeite hebben 
om vragen te beantwoorden 
tijdens college en om überhaupt 
een interessant, samenhangend 
verhaal te vertellen.
Ik denk dat het vieren van 
een hoog aantal studenten 
pas gerechtvaardigd is op het 
moment dat de universiteit ook 
echt dit aantal aankan en in staat 
is om hoog kwalitatief onderwijs 
te bieden. Hoe kan het dat er 
zoveel fors betalende internatio-
nale studenten zijn en het onder-
wijs nog steeds achterblijft?

Eerstejaars computer science
naam is bekend bij de redactie

Een facilitair medewerker veegt 
onder mijn tafeltje in de kantine 
van het gebouw van de medische 
faculteit. We groeten. Neuriënd 
veegt hij verder. Uit automatisme 
til ik mijn benen op. Hij ziet 
kruimels op de tafels en haalt ze 
nonchalant weg met de veger die 
hij gebruikte onder mijn schoe-
nen.
Ik schrijf meteen een story voor 
Instagram uit walging, woede en 
onmacht. Dit raakt mij. You see, 
ik ging in een voorbeeldig oud-
seminarie naar het vwo. Het was 
daar uitmuntend schoon en de 
kuisers, zoals we hen in België 
– waar ik ooit studeerde – noem-
den, waren zó goed dat ik nooit 
wist dat ze goud waard zijn. Zelfs 
op de middelbare in Heemstede, 
zelfs dáár nam ik tot mijn vijftien-
de mijn schoolbank af voor de les.
Nog geen week is voorbij voordat 
ik na afloop van een werkgroep 
weer ongeremd lach. Ik heb leuke 
gesprekken met de gezellige 
studenten uit mijn tutorgroep. Ze 
laten een kruimelpad achter van 
mintgroene Arizona-blikjes en 
koekverpakkingen. Geschrokken, 

gooi ik ze weg. Maar ze zijn zo 
aardig, peins ik.
Ik ben graag op de veertiende 
verdieping, omdat dat de lieve-
lingsstudieplek van mijn vader 
was. Je staat daar oog in oog met 
de prachtige hoge gebouwen. 
Ik voel me er machtig. Tegelijk 
voel ik me er door de zoveelste 
AH-broodzak die ik daar moet 
weggooien, mateloos onmachtig.
Inmiddels studeer ik hier een 
maand of twee. Toen ik vanoch-
tend de medische faculteit 
inliep, staarde ik verrast naar de 
kantineruimte. Het is schoon. Zo 
schoon dat de man die ik herken-
de van het bezemtafereel, de plin-
ten maar boende. Nu alleen het 
hoofdgebouw nog.
Zo zie je maar weer: er kán alleen 
naar je geluisterd worden als je 
zegt wat je dwarszit. Op Insta-
gram kreeg ik namelijk meteen 
een antwoord: mijn klacht werd 
doorgestuurd. Bedankt voor het 
luisteren, VU Amsterdam. Nu 
alleen wij studenten nog. 

Putri Moedianto, eerstejaars 
biomedical sciences 

studentengroei fnuikt 
onderwijs

vies!
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Hoogleraar wiskunde André Ran heeft een 45 
jaar oud krijtbord op zijn kamer hangen in het 
W&N-gebouw. Maar vooral in de collegezaal vindt hij 
krijtborden onmisbaar.

“
Deze week heb ik de proef op de som genomen. Ik had twee borden 
in de collegezaal, een krijtbord en een whiteboard. Die heb ik alle-
bei volgeschreven en toen mijn studenten gevraagd: wat gebeurt er 
met je ogen? Driekwart zei dat het groene bord rustiger is voor de 

ogen.”
Het is een veelgehoord argument van krijtbordliefhebbers, die zich 
opmerkelijk genoeg veelal ophouden in wiskundige kringen. Zo ook 
hoogleraar André Ran. Hij wijst op de oratie van een collega aan de TU 
Delft die daarin een lans brak voor het krijtbord, en stuurt links naar 
een gerenommeerd wiskunde-instituut in Oxford en een timelapsefilm 
van het Isaac Newton Institute in Cambridge, die zich laat bekijken als 
een ode aan het krijtbord.
De argumenten: een krijtbord is rustiger voor de ogen, je hebt geen 
last van lichtschittering, het contrast van wit op groen maakt het 
geschrevene beter leesbaar, je kunt een krijtbord heel makkelijk perfect 
schoonmaken met water, spons en wisser, en op een whiteboard blijven 
meer sporen achter en komen eerder putjes.
Ran staat op. “Dit bord op mijn kamer hangt er al sinds de R-vleugel van 
het W&N werd opgeleverd in 1975. Er zitten wat putjes in, maar het is 
ook oud hè. Ik kan wel even laten zien wat we dan doen met zo’n krijt-
bord op een college.” 
Hij pakt een krijtje. “Wat ik de studenten wil leren kan ik natuurlijk 
pats op een scherm presenteren, maar college geven is iets anders. Dan 
wil je je studenten stap voor stap iets leren.” Hij begint te schrijven en 
zegt hardop wat hij denkt. “Hier een nul, dan is dat vier. Ik schrijf het 
zelf allemaal rustig even uit. Dat werkt goed. Als er een bewijs geleverd 
moet worden, dan gaat het om de stappen in het denkproces, niet om 
het resultaat.”

lees het hele verhaal van andré ran op advalvas.vu.nl>nieuws>18 november

Teun Koetsier, universitair hoofddocent bij 
wiskunde. Hij verzamelde in de loop der jaren een 
heus computermuseum bij elkaar. “Als je er eenmaal 
om bekendstaat, komen mensen met de mooiste 
dingen bij je.”

“
Kijk, dit rode ding is een mooi apparaat, een oude modem. Je legde 
hier thuis je telefoonhoorn in en dan kon je inbellen. Zo is het thuis 
werken begonnen. En op zo’n Macintosh Classic heb ik zelf nog 
gewerkt. Het is naar mijn mening de eerste pc waar je echt veel mee 

kon. Al gebruikte ik hem vooral voor teksten. En die oude Atari is ook 
een legendarische computer. Die werd veel gebruikt voor spelletjes.
“Het verzamelen begon toen de afdeling Informatica die oude dingen 
opruimde en ze in de prullenbak dreigden te verdwijnen. Dat vond 
ik zonde. Die oude machines representeren het verleden. Ze zeggen 
iets over wie we zijn en waar we vandaan komen. Niet alleen mensen 
hebben een identiteit, opleidingen ook. Deze machines zijn daar een 
onderdeel van.
“Ik werk hier sinds 1980 en heb het allemaal zien gebeuren. Van de 
typemachine naar het werken met steeds kleinere computers zoals we 
nu doen. Het is een ontzettend spectaculaire ontwikkeling.
“Toen ik een aantal machines had verzameld, ben ik begonnen met het 
computermuseum. Dat staat in een kast op de tweede verdieping. Als je 
eenmaal zo’n kast hebt, denken mensen: dit moet weg, dan ga ik eerst 
bij Teun langs.
“De kast heb ik overgedragen aan iemand van de afdeling Algemene 
Vorming. Die blijven nog wat langer in dit gebouw. Wij verhuizen deze 
maand naar het Nieuwe Universiteitsgebouw. Maar ik wist niet wat er 
met die oude pc’s op mijn kamer moest gebeuren. Laatst is de erfgoed-
conservator op bezoek geweest en zij wil ze gelukkig wel hebben.”
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camPusW&N-bewoners

Dit najaar verhuizen drie 
afdelingen van het Wis- en 
Natuurkundegebouw naar 
het Nieuwe Universiteits-
gebouw. Het leven verdwijnt 
dus zo langzaam maar zeker 
uit het oude pand. Vandaar 
een serie over bijzondere 
W&N-bewoners.

verhalen van 
weemoed 
uit het 
W&n-gebouw

Het krijtbord van 
André Ran

Het computermuseum 
van teun Koetsier

tekst en Foto’s Marieke kolkMan

Weemoed & nieuwbouw
volg de verhalen van bijzondere W&n-bewoners op
www.advalvas.vu.nl/weemoed-nieuwbouw het computermuseum in de s2-gang van het W&n-gebouw
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De Ondernemingsraad vergadert  
in principe elke maand net als de 
Gezamenlijke Vergadering  
(dit is een vergadering van de 
Ondernemingsraad met de 
Universitaire Studentenraad). 
Veertien dagen daarna vindt een 
overlegvergadering met het College 
van Bestuur plaats. In een jaar 
worden op die manier heel wat 
advies aanvragen en instemmings
verzoeken besproken. Vanwege  
het brede scala aan onderwerpen 
hebben zowel de OR als de GV 
commissies waar de advies of 
instemmings aanvragen worden 
voorbereid. Deze maand willen we 
de zeven ORcommissies aan u 
voorstellen. Voor de goede orde, 
naast deze zeven ORcommissies 
bestaan er nog vier GVcommissies, 
waar naast ORleden USRleden in 
zijn vertegenwoordigd. Dit zijn de 
GVcommissies: Onderwijs en 
Onderzoek, Juridische Zaken, 
Financiële en Economische Zaken 
en Internationalisering.

DE COMMISSIES  
VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

COLOFON

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU 

@OR_VU

De commissie VGWM adviseert over Veiligheid, 
Gezondheid, Welzijn en Milieu. De leden van 
deze commissie zijn: Rick Vermunt (duovz)  
en Sabine Go (duovz), Marlies de Vries en  
Inge Trakzel.

Onderwerpen op het gebied van personeel en 
organisatie zijn voor de commissie P&O, die 
bestaat uit: Johan Wempe (vz), Trudie van  
Kampen, Norah Karouch, Aniko Kiss, Dick de 
Gilder en Marlies de Vries. (Norah Karouche 
staat niet op de foto)

Deze pagina en ook de wekelijkse mededeling 
op VUnet worden verzorgd door de commissie 
Communicatie, oftewel ComCom. In deze com
missie hebben zitting: EricJan Hartstra (vz), 
Victor van Bijlert, Henk Olijhoek en Sandra de 
Maesschalck.

De tweejaarlijkse ORverkiezingen worden 
voorbereid door de Verkiezingscommissie 
bestaande uit: Dick de Gilder (vz), EricJan 
Hartstra, Adriaan van Overbeeke, Henk  
Olijhoek, Sabine Go, Aniko Kiss en de ambtelijk 
secretarissen Anneke Mulder en Sandra de 
Maesschalck. 

Wie maakt zich zorgen 
om het klimaat?  
De meeste studenten 
staken hun hand op 
toen ik dat vroeg.  
En zelf deed ik dat 
ook. Als lid van de 
ondernemingsraad is 
één van mijn ambities 
daarom dat de Vrije 
Universiteit 

Amsterdam een duurzame universiteit wordt. 
Gelukkig wil de VU dat ook. Zo formuleert zij 
heel mooie klimaatambities, zoals een volledig 
fossielvrije universiteit in 2035, en een stijging 
naar de derde plaats op de SustainaBul ranglijst 
in 2018. Maar – zoals dat laatste voorbeeld toont 
 deze ambities worden niet altijd gehaald. 

Bovendien moet de VU ook verder kijken, niet 
alleen naar de campus, maar ook naar haar 
partners, medewerkers, studenten en hun 
toekomstige loopbanen. In de ondernemings
raad wil ik helpen om ambities om te zetten 
naar concrete, haalbare actieplannen. 
Daarnaast moedig ik de VU graag aan om 
duurzaamheid inclusiever te maken. We kunnen 
medewerkers aanzetten om te treinen in plaats 
van te vliegen. We kunnen ondersteuning 
bieden om klimaatverandering te integreren in 
het onderwijs. En we mogen heus eens grondig 
opnieuw nadenken over de partners waarmee 
we in zee gaan, zowel in de bedrijfsvoering als 
in het onderwijs, onderzoek en de valorisatie 
daarvan. We willen immers niet dat de zee naar 
ons komt. 

Join us on: https://www.facebook.com/groups/
stakeholdertheory/ 

COLUMN KATINKA

De commissie TOP (Training, Ontwikkeling 
en Professionalisering), die onder andere de 
scholingen voor de ORleden regelt, bestaat uit: 
Henk Olijhoek (vz), Aniko Kiss, Rick Vermunt, 
Inge Trakzel en Sandra de Maesschalck.

In de OR commissie Huisvesting wordt vooral 
gesproken over ruimten en gebouwen op de 
VUcampus. In deze commissie hebben zitting: 
Sjaak Lammerts (vz), Henk Olijhoek, Katinka 
Quintelier, EricJan Hartstra en Marius Rietdijk. 
Vaak zijn ook USRleden bij deze vergadering 
aanwezig. (Marius Rietdijk staat niet op de foto)

COMMISSIE COMMUNICATIE OR VICTOR BIJLERT,  
SANDRA DE MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK  
EN ERIC-JAN HARTSTRA  TEKST KATINKA 
QUINTELIER EN ERIC-JAN HARTSTRA   
BEELD PETER VALCKX  VORMGEVING HAAGSBLAUW

De commissie IT behandelt dossiers op het 
gebied van digitaliserings projecten. Deze com
missie bestaat uit: Ida Sabelis (vz), Victor van 
Bijlert, Sabine Go, Henk Olijhoek en  
Derk Kooi. 

COMMISSIE ITCOMMISSIE TOP COMMISSIE VGWM COMMISSIE COMMUNICATIE

COMMISSIE HUISVESTING COMMISSIE P&O VERKIEZINGSCOMMISSIE

Wilt u meer weten over het werk van 
de commissies of heeft u een gerichte 
vraag aan en van hen dan kunt u de 
commissies bereiken via een mail  
aan or@vu.nl

2053369 OR pagina nov 2019.indd   Alle pagina's 13-11-19   12:22
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Superette Café

het verhaal van billy Joel

Begin deze maand stond Tim Akkerman in 
de Griffioen met zijn hommage aan Bruce 
Springsteen. Eind november komt pianist, 
zanger en songwriter Maurits Fondse met 

zijn band naar Uilenstede met de voorstelling The 
Story of Billy Joel. Aan de hand van Joels songs 
vertelt Fondse het levensverhaal van de straatjongen 
uit New York (Downeaster Alexea), die uitgroeide 
tot een van de meest succesvolle artiesten aller 
tijden. Aan bod komen zijn haat-liefdeverhouding 
met de muziekindustrie (The Entertainer), zijn 
vaak filosofische teksten (Summer Highland Falls), 
de liefde voor zijn geboortestad (New York State of 
Mind), zijn vaderschap (Goodnight My Angel) en de 
vele vrouwen in zijn leven (She’s Always a Woman).
Fondse werkt als pianist voor cabaretier Freek de 
Jonge en bracht vorig jaar zijn eerste album uit: Don’t 
Marry a Musician.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Een gezellig buurtcafé in Oost; kleurrijk en modern 
ingericht. Het is rustig, maar later op de avond druppelen de nodige 
voetbalfans binnen voor de wedstrijd Ajax - Paok Saloniki.
ETEN Met een speciaalbiertje en nacho’s erbij bekijken we de 
menukaart. We gaan voor de mosselen en het frietje met zoervleis, 
stoofvlees naar Maastrichts recept. Het eten wordt mooi opgediend 
en smaakt zeer goed. De mosselen zijn gegarneerd met knapperige 
broodkruimels en het zoervleis met wat frisse groente, frietjes en 
mayonaise. Voor de grote eters is het verstandig om bij de mosselen 
extra groenten of frieten te bestellen.
BEDIENING Vriendelijk, in voor een grapje, vaardig.
TIP Nacho’s als borrelhapje, want grote portie en lekkere dips erbij. 
AANRADER Zeker weten: heerlijk eten, vriendelijke bediening, fijne 
locatie.
PRIJS Een hoofdgerecht kost tussen de 15 en 20 euro. Er is ook een 
dagelijks wisselende special voor 16 euro. 

Superette café
Javaplein 35H
superette.cafe 

Madeleine Tromp, student gezondheids-
wetenschappen 

Muziek Restaurant Uilensteders

Cultuur-
centrum  
Griffioen

maurits 
fondse  
& band
the story 
of Billy joel
zaterdag 30 
november 
aanvang 20.30 uur

studenten: € 9,- 
medewerkers vU: € 
3,- (medewerkers-
voorstelling)

griffioen.vu.nl 

wil je ook Gratis uit eten,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

mail naar redactie.advalvas@vu.nl.fO
tO
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“Het was een mooie zonnige 
dag. En ik lag met mijn motor 
in het gras naast het Welkom in 
Oosterdijk-bord. Even dacht ik dat 

mijn rechterbeen eraf was, maar ik kon 
mijn grote teen wel bewegen. De rest 
van mijn been was pap. Best jammer 
eigenlijk dat ik niet buiten bewustzijn 
was.
Met tachtig kilometer per uur op een 
polderweggetje heb ik een wortel in het 
wegdek over het hoofd gezien. Ik reed 
alleen, maar de vriend bij wie ik op visite 
zou gaan, hoorde een heel harde klap 
en ging buiten kijken. Een kwartier later 
kwam de ambulance. 
Ik kan niet zonder sport. Maar door alle 
pinnen en schroeven in mijn been kan 
ik niet meer tennissen en voetballen. 
Nu doe ik aan roeien, dat gaat wel goed. 
En gisteren ging ik voor het eerst in 
anderhalf jaar weer hardlopen. Daar 
word ik erg gelukkig van. Het hielp dat 
mijn vriendin voor me uit rende, zo kon 
ik kijken hoe ze haar voeten neerzette. 
Het is gek, maar lopen verleer je.

de rest 
van mijn 
been was 
pap

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

Wil je ook in UiLensteDers?  
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

jurgen Kruijt
21
tweedejaars bedrijfskunde
rode flat

maurits fondse
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column

Sanne Pieters 
vierdejaars sociologie

illuStRAtie  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

#Relatable

i
k weet niet precies hoe het gekomen is, 
maar opeens besteed ik het meeste van mijn online 
tijd op Youtube, specifieker: met het bekijken van 
de vlogs van jonge, (vooral) Amerikaanse vrouwen. 
Ik las in een artikel over Youtubers dat we steeds 
minder behoefte hebben aan ‘hyper-produced 
personalities’ en steeds meer verlangen naar 

persoonlijkheden met wie we ons kunnen identificeren. 
‘Relatable Youtube’ wordt die stijl ook wel genoemd. 

Een wereld van verschil met de influencers, die we 
toen nog it-girls noemden, van 10 jaar geleden. Wat 
kan ik me herinneren van de it-girls uit mijn jeugd? Dat 
ze eruitzagen alsof ze veel coke gebruikten en weinig 
sliepen. Dat ze met de frontmannen van indie-bands 
rondhingen. Dat mijn vriendinnen en ik ons uiterste 
best deden ook maar een flintertje van hun coolness na 
te bootsen, we maakten onze panty’s kapot en droegen 
doffe, zwarte eyeliner. 

Die it-girls waren eigenlijk het tegenovergestelde van 
relatable. Ik bekeek foto’s van hen op blogs, ik zag hoe ze 
uitgingen, hoe ze koffiedronken, hoe ze op stoepranden 
zaten. Er waren nog geen sociale media, geen Youtube, 
geen Instagram. Ik heb geen van hen ooit zien bewegen, 
weet van geen van hen hoe haar stem klinkt. Ze hadden 
weinig agency, ze werden vastgelegd door anderen en 
bleven zo: onbewogen, stemloos, onaantastbaar en 
onbereikbaar.

In een van de hipste koffiezaakjes van Amsterdam, 
onder het genot van een matcha latte met havermelk 
en mushroom toast met yuzu aioli, las ik in een 
feministisch filmtijdschrift een essay over ‘the making 
of the Millennial Woman’. 

We leven in het tijdperk, schrijft Rebecca Liu, van 
de ‘unlikeable woman’: we vieren ‘echte’ vrouwen. 
Vrouwen die vies, gemeen, onaardig en imperfect 
kunnen zijn, vrouwen die complex zijn, die echt zijn, 
kortom: vrouwen die #relatable zijn.   

Volgens Liu zit de charme van deze vrouw in hoe ze door 
haar duidelijke imperfecties toegankelijk wordt, ze is 
een ‘aspirational identifier’. Hoewel natuurlijk niet alle 
Youtubers van de millennialgeneratie dat zijn, zie ik wel 
een connectie. De relatable Youtubers van nu blinken 
uit in precies dat: ze lijken op de meisjes die we hadden 
kunnen zijn of met wie we bevriend hadden kunnen 
zijn. 

Maar hoe ‘relatable’ zijn die influencers nou 
eigenlijk? Roxane van Iperen muntte in 2014 de term 

‘geregisseerde kwetsbaarheid’, waarmee ze 
doelde op de performatieve kwetsbaarheid 
die bekende Nederlanders in de media 
bezigen. Schrijver Haro Kraak voegde daaraan 
toe dat het tonen van kwetsbaarheid een 
opzichtige manier kan zijn om naar iemands sympathie 
te hengelen: ‘de toeschouwer moet meeleven met de 
afzender en die net gevormde band wordt vervolgens 
ingezet om hem of haar te beïnvloeden.’ Koket en 
pronkerig, aldus Kraak, ‘want de implicatie is: hou van 
mij, ik durf mijn ziel bloot te geven.’

Is er ook zoiets als geregisseerde relatability? Een 
18-jarige vlogger wier video’s ik kijk, heeft vorige week 
haar eerste huis gekocht. In een video laat ze het huis 
trots zien: vrijstaande villa, vijf slaapkamers en even 
zo veel badkamers, twee tuinen, een zwembad en een 
volledig extra appartement in de garage ‘for when other 
Youtubers want to come over for collabs’. 

So much for #relatable, toch zit ze in een volgende 
vlog gewoon weer 12 minuten in haar auto tegen me te 
kletsen over haar aankomende menstruatie en over welk 
merk chocolademelk ze het lekkerst vindt en heb ik het 
idee dat we vrienden hadden kunnen zijn.   

O, wat kan ik soms terugverlangen naar de it-girls van 
mijn jeugd. Ja, we hielden van ze, maar daar vroegen ze 
niet om. Ze waren onbereikbaar en unrelatable. En dat 
was prima.


