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De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) was een van de genomineerden voor de Big Brother 
award van de stichting Bits of freedom. De studiefinancier zou het niet zo nauw nemen 
met de privacy van studenten en oud-studenten.

n
ederland dreigt achterop te raken 
op het gebied van artificiële 
intelligentie (AI). Daardoor gaat 
kennis verloren en neemt de 
afhankelijkheid van grootmach-
ten als China en Silicon Valley 
toe, waarschuwen wetenschap-
pers. Zelfrijdende auto’s, slimme 

telefoons, robots in de zorg: de ontwikkelingen 
gaan razendsnel. Wil Nederland daarin een rol 
blijven spelen, dan moet het genoeg kennis in huis 
hebben. Maar daar gaat het mis. In een jaar tijd is 
Nederland van de 5de naar de 14de plek gezakt op 
de ‘AI Readiness Index’ van Oxford, die vastlegt in 
hoeverre nationale overheden de potentie van AI 

benutten. Financier NWO onderkent de wereld-
wijde strijd om AI-talent en komt met een natio-
nale onderzoeksagenda artificiële intelligentie. 
“Het is geen vijf voor twaalf, het is vijf over twaalf”, 
zegt hoogleraar Inald Lagendijk, expert van de 
TU Delft op het gebied van AI en voorzitter van de 
schrijfcommissie van de onderzoeksagenda. “De 
kwaliteit van het onderzoek naar AI is nog steeds 
behoorlijk hoog, maar andere landen versnellen 
en durven meer te investeren. China en de VS, 
maar ook Duitsland en Zweden bieden veel betere 
arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden aan 
beginnende wetenschappers.” (HOP)

meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>26 november.

Goede positie van 
kunstmatige intelligentie 
in gevaar
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U
niversitair hoofddocent Jacqueli-
ne Bel is per 1 december benoemd 
tot hoogleraar moderne Neder-
landse letterkunde. Zij bekleedt 
de nieuwe Multatuli-leerstoel. 
Bel reageerde op haar benoeming 

in het radioprogramma De Taalstaat: “Ik ben 
ontzettend blij en verrast door dit initiatief 
van het Multatuli Genootschap, dat ook - tot 
mijn vreugde - warm werd onthaald door het 
faculteitsbestuur. Een universiteit waar geen 
Nederlands wordt gedoceerd, is in mijn ogen 
geen universiteit.” Zij wil na de commotie 
van het afgelopen jaar - de opheffing van de 
bachelor literatuur & samenleving: Neder-
lands aan de VU in februari – “het vak weer 
laten schitteren”. Decaan Michel ter Hark van 
Geesteswetenschappen noemt in een persbe-
richt een hoogleraar moderne Nederlandse 
letterkunde aan de faculteit ‘onmisbaar’. ‘Hier-
door krijgt het vak Nederlands een nieuwe 
basis aan de VU en kan het vak zich verder 
ontwikkelen’, aldus Ter Hark. (WC)

vu krijgt 
hoogleraar 
nederlandse 
letterkunde

lees welke colleges je van hoogleraar bel kunt verwachten op 
advalvas.vu.nl>nieuws>1 december 

> Minder 
studentenstops,  
1 erbij aan vU
Het aantal wo-studies met een 
numerus fixus neemt volgend 
studiejaar af van 58 naar 55. De 
studentenstop verdwijnt bij 
vier technische studies, terwijl 
drie bachelors psychologie, 
waaronder die van de VU, hem 
weer invoeren.

> strenger 
kamerbeleid
Amsterdam, Delft en 
Eindhoven willen paal en perk 
stellen aan de verkamering van 
huizen. Studenten zijn bang dat 
ze daardoor op straat komen te 
staan. Of studentenhuisvesters 
op stel en sprong kamers 
moeten bijbouwen, is nog 
onduidelijk.

> nWo 
vereenvoudigt 
programma’s 
Wetenschapsfinancier NWO 
neemt haar innovatieprogram-
ma’s op de schop. De jaarlijkse 
verdeling van 118 miljoen euro 
voor samenwerking tussen 
onderzoekers en bedrijfsleven 
wordt inzichtelijker.

> tweede brede 
universiteit
Studenten waarderen 
hun universiteiten meer, 
aldus de nieuwe Keuzegids 
universiteiten. Bij de brede, 
klassieke universiteiten staat de 
Radboud Universiteit Nijmegen 
bovenaan, gevolgd door de 
Vrije Universiteit. 

> vU-studenten in 
Hongkong
Twee VU-studenten zitten midden 
in de chaos van de Hongkongse 
studentenprotesten: ‘Dit is geen 
protesteren, dit is oorlogsvoering.’

> Lunchcollege over 
PFas
De persafdeling van de VU heeft 
iets nieuws bedacht om populaire 
wetenschappers enigszins te 
ontlasten: het lunchcollege voor 
journalisten. Op 19 november gaf 
chemicus Jacob de Boer als eerste 
een college over PFAS.

> ov-studentenkaart 
niet goedkoper
Het openbaar vervoer wordt niet 
goedkoper als studenten de spits 
gaan mijden, schrijft minister Van 
Engelshoven.

> Britse 
wetenschappers 
staakten
Werknemers van zestig Britse 
universiteiten legden voor een 
week hun werk neer. Ze staakten 
uit onvrede over pensioenen, 
salarissen en de stijgende 
werkdruk.

> gent beoordeelt al 
anders
In Gent ging het waarderings-
systeem van wetenschappers al op 
de schop. Weg van de eenzijdige 
focus op onderzoek.

D
e jaarlijkse prijs is in 
het leven geroepen 
om privacyschen-
dingen van bedrij-
ven en instanties 
aan de kaak te stel-
len. Het juryrapport 

spreekt van ‘tunnelvisie en data-
honger’ bij DUO die de rechten 
van studenten en oud-studenten 
‘keer op keer uit het oog verliest’. 
DUO heeft onder meer volgsoft-

ware gebruikt in e-mails aan 
studenten en overtrad daarmee 
de regels. De studiefinancier kon 
zien of iemand zijn bericht had 
ontvangen en gelezen. Ook werd 
het IP-adres van de computer 
geregistreerd. DUO is ermee 
opgehouden toen de Volkskrant er 
vragen over stelde.
DUO won de prijs uiteindelijk 
niet. Die ging naar het Systeem 
Risico Indicatie, een digitaal 

surveillancesysteem ‘dat onge-
richt en onbepaald gevoelige 
gegevens van burgers aan elkaar 
koppelt om uitkeringsfraude 
op te sporen’, aldus de jury. De 
publieksprijs ging naar minister 
Sander Dekker van Rechtsbe-
scherming, voor zijn plannen om 
het Centraal Justitieel Incasso 
Bureau bevoegdheid te geven 
datasets aan elkaar te koppelen. 
(HOP)

DUO genomineerd voor Big Brother award

vroeg leren 
lezen 
‘Stimuleer kinderen om te leren lezen en 
schrijven. Dat is veel beter dan afwach-
ten’, stelt Bert van Oers. Lees zijn hele 
opiniestuk op advalvas.vu.nl/opinie

nooit meer 
rotklussen
Als de brutalen de halve wereld hebben, 
dan is de andere helft van de wereld 
toevallig wat minder mondig. Hoe voor-
kom je dat jij altijd met alle rotklussen 
opgescheept wordt? Lees de tips van 
een studentenpsycholoog op advalvas.
vu.nl/tips/zo-word-je-assertiever

Meer intimidatie

B
ij de meeste meldingen gaat het om intimidatie 
door de leidinggevende of promotor. Gemiddeld 
6 op de 10 melders zijn vrouw. Over seksuele 
intimidatie gaat het gemiddeld één keer per 
jaar. Daar zien de vertrouwenspersonen geen 
stijgende lijn in, ook al staat dat onderwerp in 

de schijnwerpers sinds #metoo en de recente rapporten 
over intimidatie op de universiteit. (MK)  

Lees het hele bericht op advalvas.vu.nl>nieuws>20 november. 

klachten zijn er dit jaar 
al binnengekomen bij de 

vertrouwenspersonen van de vu. 
vorig jaar waren het er 28.

@advalvas_vu

Meer nieuws online

jacqueline Bel 44
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student in Actie

W
aarom kies jij voor 
vrijwilligerswerk bij 
de stichting Jongeren 
en kanker? “Op mijn 
dertiende was ik maar 
1,35 lang, ik kreeg zelfs 
nog kleurplaten bij de 

supermarkt. Dat is niet leuk, dus toen ben 
ik maar eens naar de dokter gegaan. Uit 
een MRI-scan bleek dat ik een goedaardige 
tumor op de hypofyse had. Die zat daar al 
toen ik een embryo was, maar 13 jaar later 
kwamen ze er pas achter. Toen ik jaren later 
meeging met een activiteit van deze stichting 
in mijn buurt, vroeg de secretaris of ik haar 
wilde opvolgen. Zij vond mij ondernemend, 
vandaar.”

Maar je hebt toch geen kanker gehad? 
“Hoewel ik door een oncoloog behandeld 
werd, drie keer geopereerd ben en bestralin-
gen heb gehad, heb ik mijn ziekte nooit als 
kanker beschouwd. Dat is het ook niet. Maar 
ik heb wel precies hetzelfde meegemaakt als 
jongeren die kanker gehad hebben. Ik herken 
me honderd procent in hun ervaringen. 
“Veel ziekenhuizen richten zich op kinde-
ren of ouderen. Voor de groep daartussen is 
weinig aandacht. Terwijl het juist een peri-
ode is waarin veel verandert; jongeren gaan 
dan studeren of op kamers. Door lotgeno-
tencontact willen we elkaar steunen. Vooral 
omdat het lijkt alsof we met weinig zijn. De 
meeste jongeren willen na de behandeling 
verder met hun leven en er niet meer aan 
denken.”

Heb je er zelf ook iets aan? “Zeker, dit werk 
geeft me veel energie. Het mooiste gevoel dat 
je kunt hebben, is als je trots op jezelf bent. 
Ik haal dat, naast mijn studie, uit het organi-
seren van activiteiten en het blij maken van 
anderen. Ik heb er ook vrienden ontmoet. 
Zo zijn we met een groepje naar de kermis in 
Tilburg gegaan, dat stond op mijn bucketlist. 

Jelmer Stolk zet 
zich in voor jongeren 
met kanker. 

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

DOOR FlOOR bal 
FOTO PETER VALCKX

“Sommige dingen die voor anderen 
makkelijk haalbaar zijn, zijn voor mij lasti-
ger. Zo ben ik chronisch vermoeid. De rest 
van de groep is dat ook. Door de gevolgen 
van chemotherapie of bestraling of omdat 
ze nog onder behandeling zijn. Dan is het 
makkelijker om even voor te stellen om 
een terrasje te pikken. Iedereen snapt dat.”

Je was recentelijk ook in het tv-pro-
gramma over dikke mensen: Ik durf 
het bijna niet te vragen. Waarom? “Door 
de ziekte heb ik overgewicht. Onder meer 
doordat bij mij de hypothalamus en de 
hypofyse uit mijn hersens zijn verwijderd. 
Die beïnvloeden niet alleen de hormoon-
huishouding maar ook je hongergevoel. Ik 
heb nooit het gevoel dat ik vol zit. Daar-
naast slik ik medicatie die invloed heeft op 
mijn gewicht. Kijk, deze tas zit vol met de 
medicijnen die ik dagelijks slik en spuit.  
Ik weeg 130 kilo en dat zal nooit veel 
minder worden. Er is niets aan te doen. 
Een gastric bypass helpt bij deze ziekte 
niet, dan val ik maar tien procent af.  
“Veel mensen hebben negatieve oordelen 
over dikke mensen. Ik hoop dat kijkers 
hierdoor beseffen dat het ook door ziekte 
kan komen. Mij maakt dat niet zoveel uit, 
ik trek het me niet aan. Als ik toch een 
opmerking over mijn gewicht krijg, dan 
zeg ik dat ik ziek ben geweest. Dan weten 
ze meestal niet wat ze moeten zeggen.”

Heb je nog negatieve reacties op je 
deelname gehad? “Nee, ik heb vooral 
heel veel positieve reacties gehad, ook 
van vreemden. Het advies was om niet 
op Twitter te kijken, dat heb ik ook niet 
gedaan. Twitter is voor mensen die aan 
politiek doen of iets te klagen hebben. Die 
deelname deed ik niet voor mezelf, maar 
in de hoop dat anderen er iets aan zouden 
hebben. Zelf kreeg ik alleen een mok. 
Ironisch gezien met snoepjes erin.”

‘Mijn tas zit vol 
met medicijnen 
die ik dagelijks 
slik en spuit’

Jelmer Stolk
23

Tweedejaars rechten

2015 - nu 
Secretaris, stichting Jongeren 
en kanker

Oktober 2019 
Deelnemer tv-programma Ik 
durf het bijna niet te vragen

September 2015 - mei 2018 
Hbo business studies 

Jongeren en 
kanker 
De landelijke stichting 
Jongeren en kanker is een 
organisatie voor jongeren 
tussen de 18 en 35 jaar die 
kanker hebben of hebben 
gehad. Lotgenotencontact 
en activiteiten vormen de 
hoofdmoot. Maar jongeren 
kunnen er ook terecht voor 
niet-medische vragen. 

Meer info op 
jongerenenkanker.nl
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR MEINDERT FlIKKEMa EN 
GERHaRD VaN DE bUNT 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

i
n de position paper ‘Room for every-
one’s talent’ maken de VSNU, NFU, 
KNAW, NWO en ZonMw zich sterk 
voor noodzakelijke veranderingen in 
de erkenning en beloning van weten-
schappers. De eenzijdige focus op 
publicatiekwantiteit doet volgens de 

opstellers onvoldoende recht aan de maat-
schappelijke opdracht van universiteiten. 
Zij stellen dat  niet alleen onderzoekskwa-
liteit moet tellen en dat je van teams meer 
mag verwachten dan van individuen. Van 
hen mag je ook niet vragen dat zij uitmun-
ten in onderzoek, onderwijs, valorisatie, 
academisch leiderschap en patiëntenzorg, 
van teams wel. Daarom moeten er diverse 
loopbaanpaden komen, zodat wetenschap-
pers samen excelleren. Terloops wordt 
opgemerkt dat de invoering daarvan niet 
ten koste mag gaan van het Von Humboldt-
ideaal: de gekoesterde verwevenheid van 
onderwijs en onderzoek. 
Wat moeten we hiervan vinden? De voorge-
nomen veranderingen zijn onvermijdelijk, 
zeer wenselijk, maar niet nieuw. Toch is het 
heel positief dat de grote belanghebbenden 
in het wo-veld sámen vinden dat het anders 
moet. Het zou fantastisch zijn als dit de 
transitie van de wetenschap kan versnel-
len, want dat proces verloopt traag. Er staan 

Goede onderzoekers 
verdienen een 
onderwijscarrière
Wetenschappers 
die presteren in 
onderzoek, moeten 
we belonen met 
meer verantwoor-
delijkheden en taken 
in het onderwijs. 

verworvenheden op het spel die niet 
zomaar worden prijsgegeven en dan zijn 
er nog belangen die elkaar bijten: zonder 
het binnenhalen van onderzoeksgelden 
kunnen we niet, maar zonder docenten 
die zich continu blijven professionalise-
ren ook niet. De VU kent het Raamwerk 
Onderwijsprestaties, gericht op meer 
waardering voor onderwijs, helaas ook 
op onze universiteit nog altijd meer talk 
dan walk.
De paper roept op tot ‘a new balance in 
the recognition and rewards of academics’. 
Daarmee veronderstellen de opstellers 
impliciet dat onderwijs, onderzoek, valo-
risatie, academisch leiderschap en pati-
entenzorg elkaar uitsluitende activiteiten 
zijn. Daar kun je vraagtekens bij plaatsen. 
Geattribueerd leiderschap op universi-
teiten en de valorisatie van kennis zijn 
namelijk direct terug te voeren op kwali-
tatief hoogwaardig onderwijs en onder-
zoek.
Goed onderwijs en onderzoek en goede 
zorg zouden toch voldoende moeten 
zijn? Eigenlijk zou het nog beter zijn om 
VU-rector Vinod Subramaniam te volgen, 
die stelde: ‘Education is our core business.’ 
Omdat de universiteit er primair is om 
onderzoekers op te leiden voor academi-
sche carrières op universiteiten én daar-
buiten, pleiten wij voor een loopbaanmo-
del dat onderzoeksprestaties beloont met 
meer verantwoordelijkheden én taken 
in het onderwijs. U leest het goed: goed 
onderzoek belonen met meer onderwijs. 
Zo bevorder je de verwevenheid van 
onderwijs en onderzoek in communi-
ties of learners (studenten, docenten 
en alumni), en voorkom je roofbouw op 
toekomstige generaties. 
We zijn het met de paper-opstellers eens 
dat er meerdere loopbaanpaden moeten 
komen waarop de bijdrage aan de core-
business centraal staat. Dat kan via het 
Pre University College, de lerarenoplei-
ding, het mentoraat, Community Service 
Learning en Executive Education. Daar 
moeten we balans in aanbrengen. En dat 
vraagt om moreel leiderschap.

Meindert Flikkema, universitair hoofddocent 
school of Business and economics, coördinator 
gammacluster Pre University College en 
voorzittter van de vaststellingscommissie Cse 
bedrijfseconomie voor havo en vwo bij het College 
voor toetsen en examens.
gerhard van de Bunt, universitair hoofddocent 
bij sociale Wetenschappen en gedrags- en 
Bewegingswetenschappen, voorzitter knowvU, 
kennisnetwerk Onderwijs.

marjan olfers hoogleraar sport en recht

s
exism is still alive and 
kicking today. Ja maar, 
we hebben vrouwenkies-
recht en zo meer. Bij alles 
geldt nog steeds: de man 
is de norm, zoals Caro-
line Criado Perez in haar 

boek Onzichtbare vrouwen, waarom we 
leven in een wereld voor en 
door mannen ontworpen 
aantoont: van medicijn 
tot veiligheidsriem, wc en 
smartphone. 
“Ik herken me daar totaal 
niet in”, zegt mijn manne-
lijke collega. Wij voeren 
samen een sollicitatie-
gesprek met een nieuwe 
kandidate voor een 
raad van commissaris-
sen (RvC). Zij vertelt het 
lastig te vinden dat de voorzitter haar 
“meisje” blijft noemen. Ik reageer niet. 
Als ik iets heb geleerd bij het werken 
in een mannenwereld is het: choose 
your battles. Ik denk aan alle keren dat 
vrouwelijke collega’s mij vertellen over 
hedendaags seksisme. Van de overvloed 
aan opmerkingen over kledingkeuze, tot 
de stille veronderstelling niet de hoog-
leraar, niet de universitair hoofddocent 
of whatever te zijn en steeds maar weer 
de vraag: wat te doen als vrouw tussen 

mannen zodat er wél naar je geluisterd 
wordt. 
Als onderzoeker van het spel weet ik dat 
het spel breken door te confronteren níét 
tot de gewenste verandering leidt. En 
mijn empathische blik helpt nu alleen 
kortstondig het individu. We houden, zo 
schreef Johan Huizinga in Homo Ludens, 

meer van valsspelers dan 
van spelbrekers. Valsspe-
lers houden immers het 
ludieke spel nog in stand. 
De spelbreker daarentegen 
breekt de betovering van 
het spel. Je kunt alleen 
resultaat behalen door het 
spel te veranderen, als we 
ons ontpoppen tot Game 
Changers. Door te zorgen 
dat de groep die het 
doorheeft, blijft aanzwel-

len, door en met compassie naar elkaar. 
Alleen zo ontstaat een nieuw spel. 
De volgende kandidaat komt binnen. 
Mijn collega vraagt aan de man van eind 
veertig wat hij ervan vindt dat we ook 
kijken naar een vrouw voor uitbreiding 
van de RvC. De man kijkt naar mij en 
zegt: “Nog een meisje voor de RvC”? 
Soms is het leven net Ganzenbord. Hij is 
terug bij af.

game changers

Je kunt alleen 
resultaat behalen 
door het spel te 
veranderen

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

Onmisbaar en toch 
weggestuurd

Na zes jaar hard werken moet de gelauwerde docent Loek 
van der Kallen in januari op zoek naar ander werk. De 
reden: hij doet geen onderzoek naast zijn onderwijstaken.

DOOR PETER bREEDVElD 
FOTO YVONNE COMPIER

D
ocent milieu en gezondheid Loek van 
der Kallen is kalm, maar zijn verbolgen-
heid zindert onder de oppervlakte. Zes 
jaar lang heeft hij zich drie slagen in de 
rondte gewerkt, steeds werd hem een vaste 
aanstelling beloofd, maar die belofte werd 
nooit ingelost. Nu heeft hij te horen gekre-

gen dat hij in januari moet vertrekken.
Van der Kallen, afgestudeerd aan de UvA, begon in 
2009 aan de VU als aio aan de afdeling Moleculaire en 
cellulaire neurobiologie, in 2014 werd hij aangenomen 
als juniordocent. Hij gaf in totaal zeker elf cursussen, 
waaronder een cursus studie- en loopbaanbegeleiding. 
Hij werd ook coördinator van die cursussen en begon, 
naast eerstejaarsvakken, ook tweede- en derdejaarsvak-
ken te geven. 
Van der Kallen: “Mijn beoordelingen waren steeds goed 
en in 2016 heb ik een prijs gewonnen, de KnowVU-award 
voor het beste onderwijsidee aan de VU.” Dat idee gaat 
over het inzichtelijk maken van beroepsperspectieven 
voor de bachelor- en masterstudenten.
“Ik heb mijn best gedaan om mezelf onmisbaar te 
maken”, aldus Van der Kallen. “En het leek te werken: 
steeds werd gezegd dat ik kon blijven. Maar half oktober 
hoorde ik opeens dat dit niet zo was.” 

Waardering voor onderwijs blijft tekortschieten
De reden dat Van der Kallen uiteindelijk geen vast 
contract krijgt, is dat hij geen onderzoek doet naast zijn 
onderwijstaken. De faculteit Bètawetenschappen stelt 

sinds een paar jaar de harde eis dat iedereen zijn tijd 
moet verdelen tussen onderzoek én onderwijs, de zoge-
heten tweebenigheid.
Van der Kallen vindt dat dit indruist tegen alles wat er 
aan de VU gezegd is over de tekortschietende waarde-
ring voor het onderwijs. “Het Raamwerk Onderwijs-
prestaties, een VU-document uit 2015 en het Handboek 
Onderwijskwaliteit – Personeelsbeleid benadrukken dat 
het onderwijs beter gewaardeerd moet worden”, zegt 
Van der Kallen.
Ook het concept-instellingsplan van de VU, met de stra-
tegie voor de komende vijf jaar, besteedt veel aandacht 
aan een nieuwe manier van waarderen, die medewerkers 
niet langer alleen op hun publicaties en citaties afre-
kent, maar ook op de kwaliteit van hun onderwijs. Een 
medewerker hoeft van de VU niet én een goede onder-
zoeker én een goede docent met leiderschapskwaliteiten 
en maatschappelijke impact te zijn; het gaat om teams 
van medewerkers die elkaar op die vlakken aanvullen. 
Dat staat althans in het concept-instellingsplan. 

Storm van verontwaardiging
En er is nog iets anders: Van der Kallen heeft zich-
zelf écht onmisbaar gemaakt. “Doordat we pas op het 
laatste moment te horen kregen dat we het tijdelijke 
contract van Van der Kallen niet mogen verlengen, is 
er inderdaad paniek op de afdeling ontstaan”, beaamt 
hoogleraar neurofysiologie Huib Mansvelder, tevens 
opleidingsdirecteur van de opleiding gezondheid & 
leven. “Het is moeilijk om in anderhalve maand tijd een 
nieuwe coördinator te vinden. We zijn nu met man en 
macht bezig een geschikte opvolger te zoeken.”
Daar is Guus Schreiber, decaan van de bètafaculteit, 
ook onaangenaam door getroffen: “Ik heb begrepen 
dat Van der Kallen een uitstekende docent is, maar dat 

het onderwijs op een afdeling afhankelijk is van één 
persoon, dat kan echt niet. Dat is een situatie die we zo 
niet hadden moeten laten ontstaan.”
Desalniettemin heeft het nieuws van Van der Kallens 
vertrek een storm van verontwaardiging gewekt op de 
afdeling Milieu & Gezondheid. Collega’s zijn voor hem in 
de pen geklommen: ‘In onze ogen zijn juist mensen met 
hart voor onderwijs belangrijk voor de opleidingen, en 
niet mensen die het geven van onderwijs er een beetje 
bij doen’, schrijft een van hen aan Ad Valvas. 
Van der Kallen is zelf ook druk geweest met de mobili-
satie van steun. Collega’s heeft hij zover gekregen om 
een brief te schrijven aan decaan Schreiber. Maar die 
wil het niet over individuen hebben, zegt hij. “Ik wil wel 
het beleid uitleggen, waar heldere afspraken over zijn 
gemaakt.” 

Niet nog meer witte mannen
Aan die tweebenigheid valt volgens Schreiber niet te 
tornen. “Een medewerker hoeft zijn tijd niet evenredig 
te verdelen tussen onderzoek en onderwijs. Het hoeft 
niet fiftyfifty, 70 en 30 procent is ook goed, maar het 
mag nooit 100 en 0 procent zijn.”
Daarnaast is het nou eenmaal zo dat de meeste mede-
werkers met tijdelijke contracten uiteindelijk weer 
weggaan, legt Schreiber uit. “Als we iedereen die excel-
leert een vast contract moeten bieden, komen we ruimte 
tekort.” 
En last but not least is het principe van open werving 
een belangrijke reden om mensen als Van der Kallen te 
laten gaan. “Op het moment dat we via via en ons-kent-
ons mensen gaan aannemen, blijven we alleen maar 
kopieën van onszelf binnenhalen: witte mannen”, aldus 
Schreiber. “Dan zouden we ons eigen diversiteitsbeleid 
ondergraven.”
De decaan vindt de situatie wel schrijnend voor Van 
der Kallen. “Daar is met het verwachtingsmanagement 
op de afdeling iets helemaal verkeerd gegaan en daar 
voel ik me verantwoordelijk voor. Zo mag je nooit met 
iemand omgaan.”
Jacob de Boer, hoofd van afdeling Milieu & Gezondheid, 
vindt de situatie ook ongelukkig: “Maar het geeft Van 
der Kallen geen recht op een vaste aanstelling. De eis is 
nou eenmaal dat een docent ook onderzoek doet en dat 
is een beleid waar ik volledig achtersta. Het is vervelend, 
maar niet onrechtmatig.” 
Opleidingsdirecteur Mansvelder trekt zich de zaak erg 
aan. “Ik heb hier te veel een blinde vlek voor gehad en 
ik heb er ook de les uit getrokken dat we geen tijdelijke 
krachten op sleutelposities moeten zetten.”
Wel staat ook hij achter de eis dat een docent tevens 
onderzoek moet doen. loek van der kallen

‘Ik heb mijn best 
gedaan om mezelf 
onmisbaar te 
maken’

‘Aan de 
tweebenigheid 
van onderwijs én 
onderzoek valt 
niet te tornen’

Docent Loek van der Kallen

Bètadecaan guus schreiber
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Huisvesting studenten

Sta je twee keer per dag een uur in de 
spitstrein? Dan wordt het tijd om uit huis 
te gaan. Voor VU-studenten is Uilenstede 
ideaal. Maar daarvoor moet je eerst 
hospiteren. Tips van een insider.

Hospiteren, 
zo doe je dat

Denk goed na over je mail
Advertenties voor kamers op Uilenstede 
vind je op de Facebook-groepen ‘Uilen-
stede’ en ‘Kamers aangeboden op Uilen-
stede’. Om uitgenodigd te worden op een 
hospiteeravond, moet je een mail sturen. 
Deze e-mail is essentieel, want vaak 
maken huisgenoten een voorselectie op 
basis van de mailtjes. Het is cruciaal om 
een gebalanceerd bericht op te stellen. 
Dat houdt in dat je geen autobiografie 
schrijft, maar er moet wel meer in staan 
dan: ‘Hoi ik ben Tom.’

Zoom in op de advertentie
Ook is het handig om je e-mail uniek te 
maken door een element uit de adver-
tentie toe te voegen aan je bericht. Voor-
beeld: als je in de advertentie leest dat 
je kunt gymmen en bulken met Dave 
en Aron, en je denkt: verrek, ik ben ook 
gek op veel eten, dan kun je aan je mail 

DOOR ROOS VAN LEERDAM,  
student-reporter en Uilenstedebewoner
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toevoegen dat als je de kamer krijgt, je 
niet meegaat naar de sportschool, maar 
wel wilt bulken met Dave en Aron.

Veeg de pindakaas van je 
gezicht en spreek iedereen 
Zorg ervoor dat je niet slonzig en stin-
kend de eenheid binnenkomt. Doe even 
wat deo op en check of de pindakaas 
van je gezicht af is. Hoewel je natuurlijk 
mooi bent van binnen, letten ze toch 
op je uiterlijk. Laat in ieder geval een 
goede eerste indruk achter. Wanneer je 
je bij binnenkomst aan iedereen voor-
stelt, probeer dan te onthouden wie de 
huisgenoten en wie de hospitanten zijn. 
Probeer elke huisgenoot even gesproken 
te hebben aan het eind van de avond, dan 
onthouden ze je beter.

Voer geen toneelstukje op
Het doel van een hospiteeravond is dat de 
huisgenoten een goed beeld van jou krij-
gen. Ze zoeken een nieuwe huisgenoot 
die goed bij hen past. Het is dus belang-
rijk om jezelf te zijn en een juist beeld 
van jezelf te geven. Een toneelstukje 
opvoeren van een studentikoze feestgan-
ger heeft weinig zin als je dat niet bent. 
Misschien is die eenheid wel opzoek naar 
een bankhanger om mee te Netflixen. 

Ga niet klagen
Een hospiteeravond is net een feestje waarbij je niemand 
kent. Spannend natuurlijk, maar probeer het toch naar 
je zin te hebben, daar krijg je een goede uitstraling van. 
Toon interesse in je potentiële nieuwe huisgenoten en 
houd het gesprek gaande. Zet jezelf positief neer. Als je 
nu al klaagt over de fruitvliegfokkerij in de keuken, word 
je niet snel gekozen.

Ontspan en wees vriendelijk
Wees ook vriendelijk naar je medehospitanten. Als je 
hen als concurrentie ziet, maak je het alleen maar span-
nender voor jezelf en het is niet prettig voor de andere 
mensen op de hospitatie. Het is natuurlijk logisch dat 
je een beetje zenuwachtig bent, maar laat je niet te veel 
beheersen door je angst.  

Denk aan speeddaten
Op wat voor soort hospitatie je terechtkomt, weet je niet 
van tevoren. De standaard-hospitatie vindt plaats in de 
woonkamer van de eenheid. Denk: typisch Nederlandse 
kringverjaardag met meer bier en minder leverworst. 
Meestal is er aan het begin een voorstelrondje en stellen 
de huisgenoten zo nu en dan een algemene vraag. 
De speeddate-hospitatie is vaak in meerdere slaapka-
mers en de woonkamer. Je gaat in groepjes de kamers 
af om alle huisgenoten te ontmoeten. Zo is het minder 
massaal en krijgt iedereen elkaar te spreken.
Soms zijn hospiteeravonden wat kleiner en zijn er maar 
enkele hospitanten. Bij zo’n mini-hospitatie klets je een 
uurtje om te kijken of het klikt tussen beide partijen.

Laat je niet opjagen
Zoals elke eenheid verschillend is, zo is er ook diversiteit 
in het hospiteren. Huisgenoten hebben zo hun voorkeu-
ren qua vleeskeuring: van tuttig theekransje tot corps-
balfeesten. Er kunnen verschillende rondes zijn waar 
je doorheen moet komen, je wordt wel of niet gevraagd 
om je te identificeren met een fruitsoort en soms zit je 
gewoon een uurtje te kletsen. 
Laat je niet te veel opjagen en doe geen dingen die je niet 
wilt doen. Als je jezelf blijft komt alles goed.

Er is meer dan Uilenstede
Vat het niet te persoonlijk op als je het niet bent gewor-
den. Hospiteren is net gokken; als er 15 hospitanten zijn, 
is je kans op een kamer 1 op 15. Probeer het gewoon nog 
eens, op een gegeven moment zit het je mee en word je 
gekozen. 
Lukt het na een heleboel hospitaties niet om een kamer 
te krijgen? En voel je je telkens naar na een hospiteer-
avond? Misschien is Uilenstede dan toch niet helemaal 
jouw ding. Dat is niet erg. Er zijn andere mogelijkheden 
om een kamer te vinden in Amsterdam, of kijk eens 
naar woningen op plekken met een snelle verbinding 
naar Amsterdam, zoals Hoofddorp, Haarlem, Diemen of 
Zaandam. 

lees ook advalvas.vu.nl/tip/vind-snel-een-kamer-amsterdam.

H
et vinden van een kamer 
is al een hele toer op zich. 
Hoe kun je ervoor zorgen 
dat je uitgenodigd wordt 
voor een hospiteeravond 
en de kamer daadwerkelijk 
krijgt?



i
k ben een vrouw, en ooit wil ik 
kinderen. De narcist in mij wil graag 
dat die kinderen enigszins op mij 
lijken. Om dit te kunnen realiseren 
zal ik me moeten laten bezwangeren. 
Niet bepaald een opoffering. Maar 
ik zal ook negen maanden misselijk-

heid en opgezwollen ledematen moeten 
doorstaan, om vervolgens urenlang een 
ondraaglijke bevalling te moeten verdra-
gen. Toen ik aan mijn moeder vroeg hoe 
dat voelde, en zij resoluut antwoordde 
met “alsof je doodgaat”, droeg dat niet 
bepaald bij aan mijn enthousiasme. 
Mijn partner is een man, en hij wil ook 
ooit kinderen. De narcist in hem wil ook 
graag dat die kinderen 
enigszins op hem lijken. 
Daarvoor hoeft hij mij (of 
iemand anders) alleen 
maar te bezwangeren. Dat 
vind ik soms oneerlijk.
Maar: niets wat een goed 
staaltje wetenschap niet 
kan verhelpen. Technolo-
gieën die de toekomst van 
reproductie radicaal zullen 
beïnvloeden, wekken op 
z’n minst mijn interesse. Next Nature 
Network, een internationaal netwerk 
gericht op de samensmelting van natuur 
en technologie, ontwierp de futuristische 
tentoonstelling Reprodutopia. Die toont 
aan haar bezoekers alternatieve, innova-
tieve én speculatieve vormen van repro-
ductie. VU-bioloog Frank Kupper onder-
zoekt met zijn team, bestaande uit Joyce 
Nabuurs, Anouk Heltzel en Willemine 
Willems, de impact van de tentoonstel-
ling. Ik neem een kijkje.

Ik waan me in een baarmoeder-
fabriek
Wie deze expositie in de Staalstraat 
bezoekt moet zich eerst door de hordes 
toeristen van de binnenstad wurmen, 

Wel een kind, geen 
nare bevalling? 
Of een neushoorn 
voor uitsterven 
behoeden door hem 
zelf maar te baren? 
De tentoonstelling 
Reprodutopia stelt 
onze student-reporter 
voor dilemma’s.

DOOR JUlIëT bOOGaaRD, 
student-reporter 
FOTO’S DIGIDAAN

Wandelen tussen de 
kunstmatige baarmoeders

waarschijnlijkheid ervan wordt aangege-
ven. Voor de kunstmatige baarmoeders 
is dat ‘medium’, een veelbelovend etiket 
gezien de rappe vooruitgang van tech-
nologie. Zo’n bevalling is over tien jaar 
misschien wel nergens meer voor nodig! 
Maar op deze manier gaan we straks 
misschien massaal nieuwe mensen creë-
ren, want het wordt wel erg gemakkelijk. 
Dat komt de overbevolking niet ten 
goede. Maar ja, mijn wens voor vijf kinde-
ren ook niet bepaald. Die kritische noot 
laat ik dus maar even achterwege. 

Het gesprek neemt een futuristische 
wending
De groep promovendi ziet ook zowel het 
griezelige als het hoopgevende. Naast 
genuanceerde discussies over bijvoor-
beeld goed of slecht gebruik van tech-
nologie, passeren enkele extreme voor-
beelden de revue. Enerzijds wordt het 
creëren van een eigen leger genoemd. De 
groep speculeert erop los: op machinale 
wijze kunnen er met deze kunstmatige 
baarmoeders in groten getale kinderen 
gemaakt worden die vervolgens geher-
senspoeld kunnen worden. Anderzijds 
noemen ze bedreigde diersoorten, zoals 
de witte neushoorn. Op deze manier zou 
je kunnen voorkomen dat die uitsterft, 
wat dan weer hoopgevend is voor de 
toekomst. 
Dan neemt het gesprek een wel heel 
futuristische wending: je zou de baar-
moederbollen ook mee kunnen nemen de 
ruimte in, om met de toekomstige kinde-
ren een andere planeet te bewonen. Maar 
wie zorgt er dan voor de kinderen? Nou, 
simpel: robots!

De enige man bindt een baarmoeder 
voor
Een minder waarschijnlijk alternatief 
voor de traditionele zwangerschap is 
de kangoeroezwangerschap, ook wel de 
‘Youterus’ genoemd. Je draagt je baby 
niet in je buik, maar óp je buik. In een 
soort draagbare, externe baarmoeder. 
Zo wordt de prenatale connectie tussen 
ouder en kind gewaarborgd. En deze 
connectie kunnen beide ouders beleven: 
ook de man kan de Youterus dragen.
De enige man in het gezelschap waagt 
een poging en doet het ding om. Maar 
of hij het ook écht zou doen? “Nee, dat 

Je draagt je baby 
niet in je buik, 
maar óp je buik

Postdoc Willemine Willems en een bezoeker met de Youterus: een draagbare baarmoeder

maar eenmaal binnen is er alle tijd en 
ruimte om aandachtig rond te kijken. 
Vier promovendi bezoeken vandaag ook 
de tentoonstelling en krijgen een rondlei-
ding. Ik mag meelopen en -luisteren. 
Joyce Nabuurs, van Kuppers onderzoeks-
team, is vandaag onze gids. Ze vertelt dat 
dit een omgeving is waarin het onder-
scheid tussen natuur en technologie 
wordt afgetast, een omgeving zonder 
grenzen op het gebied van reproductivi-
teit. 
We betreden de tentoonstellingsruimte 
die gevuld is met gigantische rode bollen. 
Deze moeten kunstmatige baarmoeders 
voorstellen. Mijn verbeelding speelt 

meteen op: ik waan me 
ineens in een grote fabriek 
vol met deze rode bollen 
waarin allemaal foetussen 
zitten. Een baarmoederfa-
briek. Griezelig, of hoopge-
vend? 

Zo verwateren mijn 
bezwaren
Ondanks enkele zeer twij-
felachtige gedachten die 

bij me opkomen, denk ik ook aan het 
hoopgevende. Ik kom voor Nederlandse 
begrippen uit een vrij groot gezin, met 
twee zussen en een broer. Met een hyper-
actieve hond erbij betekent dat voor een 
gezamenlijk bezoekje aan het ouderlijk 
huis reuring alom. Die reuring vind ik zo 
gezellig dat ik dat ook wil voor mijn eigen 
gezin later. Daarom heb ik ooit bedacht 
dat ik vijf kinderen wil. De meeste 
mensen verklaren mij voor gek. En als ik 
denk aan vijf bevallingen doe ik dat zelf 
eigenlijk ook. 
Wandelend tussen de kunstmatige baar-
moeders door verwatert dit bezwaar 
tegen mijn vijfkinderenwens enigszins. 
Bij elke tentoongestelde vorm van repro-
ductiviteit staat een bordje waarop de 
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hendrik jan grievink (designer & initiator van het project) en Willemine Willems  
leggen de laatste hand aan de baarmoederfabriek

16 17nr 7 — 4 december 2019 nr 7 — 4 december 2019

Tentoonstelling



niet…” Tenzij hij en zijn vriendin de baar-
moeder om en om zouden dragen. Ande-
ren zien hier een tool voor emancipatie 
in: zwangerschap komt dan niet meer 
slechts op vrouwen aan. Maar helaas, het 
waarschijnlijkheidsetiket luidt: ‘low’.  

Nu wordt het freaky
We lopen een stukje door 
en ik zie een houten 
varkentje met een mense-
lijke foetus en een afbeel-
ding van een dolfijnen-
foetus in een menselijk 
lichaam. Op een scherm 
speelt een filmpje af van 
een vrouw die bevalt van 
een babydolfijn. Eerlijk is 
eerlijk: nu wordt het best freaky. Het is 
een soort reality-check: let op, dit blijft 
een futuristische tentoonstelling, waan je 
niet in de werkelijkheid. Met de varkens 
en dolfijnen erbij wordt het zelfs een 
tikkeltje absurdistisch. 
Bij de groep worden soortgelijke reacties 
opgewekt. Iemand noemt de dolfijnbeval-
ling “walgelijk” en moet denken aan een 
dierenfetisj: waarom zou je zo’n intieme 
relatie willen hebben met een dolfijn? 
Als Nabuurs de beweegredenen van de 

ontwerper uitlegt, wordt er meer begrip 
getoond. Geen (menselijke) kinderen 
nemen is een duurzame keuze, vooral in 
deze tijden van klimaatverandering. En 
door dan wél bedreigde diersoorten te 
baren draag je wat positiefs bij. 

Het varken kan ook niet 
op veel bijval rekenen. “Ik 
word liever kunstmatig 
gemaakt dan dat ik een 
varken als moeder heb”, 
zegt een van de promo-
vendi. Dan schuift Nabuurs 
de baarmoeder uit het 
varken: wat als alleen de 
baarmoeder van varkens-
weefsel gemaakt is, maar 
je niet daadwerkelijk door 

het varken gedragen wordt? Daar is meer 
draagvlak voor. “Er is dan een mindere 
connectie tussen jou en het varken, dat 
zorgt voor een bepaalde emotionele 
afstand”, concludeert de betreffende 
promovendus.

Wil ik wel vijf kinderen?
Deze manier van ontwerpen noemt men 
speculative design. De tentoongestelde 
objecten zijn immers speculaties over 
de toekomst. Het VU-team onderzoekt 

onder meer hoe dit soort design mensen 
kan stimuleren om over reproductieve 
technologie na te denken. Dit doen 
zij door gesprekken aan te gaan. Met 
diezelfde methode onderzoeken ze wat 
de maatschappelijke en ethische aspec-
ten zijn die men associeert met nieuwe 
voortplantingstechnologie.
We sturen mensen niet bewust een 
bepaalde richting op, wel zetten we ze 
in de juiste modus om het gesprek te 
voeren, aldus Kupper. “Het doel is om 
mensen aan het denken te zetten. Om het 
gesprek te beginnen en vorm te geven. 
Juist omdat er in een reprodutopia aller-
lei maatschappelijke en menselijke waar-
den op het spel staan, moet het gesprek 
gevoerd worden.”
Dat mensen uiteenlopende reacties 
hebben is dan ook niet gek. “Goede 
design fiction heeft juist een bepaalde 
ambiguïteit in zich. Dat wekt verschil-
lende reacties op, en juist daarmee begint 
het denken.” Of ik na deze tentoonstel-
ling nog steeds vijf kinderen wil, maar 
dan zonder te bevallen, weet ik niet. Maar 
ik ben wel aan het denken gezet.  

De reprodutopia-expositie liep tot 30 november in 
galerie Droog.

‘Ik word liever 
kunstmatig 
gemaakt dan dat 
ik een varken als 
moeder heb’
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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
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Onderzoeksnieuws

Universitair hoofddocent 
Jacqueline Bel is per 
1 december 
benoemd tot 
hoogleraar 
moderne 
Nederlandse 
letterkunde aan 
de faculteit Geestesweten-
schappen. Zij bekleedt de 
Multatuli-leerstoel. 

Decaan van de faculteit 
Religie en Theologie Ruard 
Ganzevoort is 
benoemd tot 
chief diver-
sity officer. Hij 
volgt decaan 
Karen van 
Oudenhoven van de  
faculteit Sociale  
wetenschappen op, die 
onlangs werd benoemd tot 
conrector.

Martijn Stronks, univer-
sitair docent migration 
law, is benoemd tot lid 
van de Amster-
dam Young 
Academy, een 
initiatief van de 
VU en de UvA. 
De Academy is 
een onafhankelijk platform 
voor jonge wetenschappers 
uit diverse disciplines.

Het Nederlands Autisme 
Register van de VU krijgt 
1,5 miljoen euro 
subsidie van 
ZonMw. Hoofd-
aanvrager 
Sander Begeer 
van de faculteit 
Gedrags- en Bewegings-
wetenschappen wil met 
deze subsidie naast het 
uitgebreide vragenlijston-
derzoek nu ook genetisch 
onderzoek, online tests en 
interventies uitvoeren. Wil je ook met je scriptie in advalvas? mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Nee, 
vier jaar geleden was ik al begonnen en toen lukte het me 
door persoonlijke omstandigheden niet om de scriptie af te 
maken. Afgelopen jaar heb ik me weer ingeschreven en ben 
ik teruggegaan naar Austin in Texas om aanvullend onder-
zoek te doen.”

Wat was je grootste ontdekking? “De kuisheidsgeloftes 
die veel meisjes in Austin doen hebben in eerste instantie de 
functie om hen verder te laten komen in het leven: als ze niet 
zwanger raken, kunnen ze hun opleiding afmaken en aan een 
baan beginnen.  Voorbehoedsmiddelen zijn soms moeilijk 
verkrijgbaar, en er is geen zwangerschapsverlof. Interessant 
is dat die gelofte zich op latere leeftijd soms tegen hen keert, 
omdat die het moeilijker maakt om een partner te ontmoe-
ten. Ook zie je dat het een fluïde keuze is: ik sprak een meisje 
dat wel zo’n gelofte had gedaan en toch zwanger raakte, 
hoewel ze nog steeds achter haar gelofte stond.”

Ben je goed begeleid? “Ja, toen ik na vier jaar terugkwam, 
ben ik met open armen ontvangen door mijn begeleider 
Freek Colombijn. Tijdens de master zelf miste ik soms bege-
leiding in onderzoeksvaardigheden: wanneer is iets weten-
schappelijk genoeg? Ik heb hiervoor kunstacademie gedaan. 
Voor mij was dat moeilijk.” 

Ga je hier nog iets mee doen? “Ik denk het niet, maar ik wil 
wel verder met onderzoek. Ik werk nu als researcher voor 
documentaires.” (WV)

‘Na 4 jaar ben ik weer met 
open armen ontvangen’

true love waits, on empowerment in purity 
pledges in austin

Scriptie

Vips
Proefschrift

Anna Beerstra | 31 |master antropologie |  
cijfer 7 | 18 ects

oPinie

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

ruard Ganzevoort decaan Religie & theologie/chief diversity officer

in samenspraak met het 
college van bestuur geven 
we er nu een bredere vorm 
aan. Op Twitter wordt dat 
geframed alsof het onze 
bedoeling is om te pola-
riseren, maar het doel is 
juist het tegenovergestel-
de: om de veelkleurigheid 
met iedereen te vieren.”

Op zich mooi, natuur- 
lijk, je kunt met zo’n 
diverse populatie niet 
je eigen dominante 
cultuur blijven opdrin-
gen, maar de VU is van 
oorsprong een gerefor-
meerde universiteit. Ik 
kan me voorstellen dat 
er binnen de VU zelf 
ook emotioneel wordt 
gereageerd. “Er zijn reac-
ties, maar nogmaals, het 
kerstfeest wordt helemaal 
niet afgeschaft.” 

Wat doet uw faculteit aan kerst? “Dat vieren we met 
en bij de Protestantse Theologische Universiteit, die ook 
in het VU-gebouw zit.”

Met Jezus en zo? Ik vraag dat omdat het bij Religie 
& Theologie inmiddels ook een bonte verzameling 
van wereldreligies is. “Ja, en als de moslims ons uitno-
digen voor een iftar, en de hindoes een divaliviering 
hebben, doen we daar ook aan mee.” 

‘Het lichtjesfeest 
viert onze 
veelkleurigheid’
Er was weer ophef op de sociale media, 
want de VU leek de kerstviering te hebben 
ingeruild voor een inclusiever lichtjesfeest. 
Religiedecaan Ruard Ganzevoort, de 
nieuwe chief diversity officer, licht de 
nieuwe lichtjes toe.

DOOR PETER BREEDVELD

H
ebt u al concrete nieu-
we plannen als chief 
diversity officer? “Nou, 
er stond al veel op de rol, 
voor wat betreft het perso-
neelsbeleid maar ook qua 
diversiteit op de campus 

en het onderwijs. Er is een goed jaarplan 
en dat gaan we uitvoeren.”

Is er verschil tussen u en uw voorgang-
er, Karen van Oudenhoven? “Iedereen 
legt zijn eigen accenten. Naast culturele 
diversiteit wil ik ook een kritische blik 
werpen op de wetenschap, op verborgen 
bias in het curriculum, de dekolonisatie 
van de universiteit. Verder denk ik dat 
het rechttrekken van de genderverhou-
dingen redelijk goed in gang is gezet, 
maar we moeten nog meer doen voor de 
etnische diversiteit in de wetenschap-
pelijke staf. Daarvoor moeten we onder 
meer kijken naar de selectieprocedures.”

De afschaffing van kerst aan de VU, 
maakt dat ook deel uit van het diversi-
teitsbeleid? “Kerst wordt helemaal niet 
afgeschaft.” 

In plaats van de kerstviering krijgen 
we nu een lichtjesfeest in debatcen-
trum 3D. Leest u GeenStijl niet? “Dat 
lees ik en dat vond ik erg grappig, ook het 
citaat van Abraham Kuyper dat ze gebrui-

‘Kerst vierde je in 
de kerk, niet aan 
de vU’
volgens vU-historicus ab flipse 
werd er in de beginjaren van de 139 
jaar oude vU helemaal niet aan kerst 
gedaan: “kerst vierde je in de kerk, 
niet aan een universiteit, zo stonden 
de gereformeerden daarin. Pas in 
de oecumenische jaren 70 werd die 
jaarlijkse kerstviering ingevoerd, 
met samenzang en een pastor. Dat 
is in de jaren 90 gaan verwateren 
en doodgebloed. De laatste 
jaren was het vooral een gezellig 
samenzijn met een oliebol en warme 
chocolademelk.”

het komende lichtjesfeest is volgens 
flipse juist een terugkeer naar de 
oorspronkelijke, oecumenische 
kerstvieringen aan de vU. “er wordt 
weer iets inhoudelijks gedaan, met 
een hernieuwde religieuze invulling, 
zij het multireligieus.”

ken, maar daarnaast blijft de kerstmarkt 
gewoon bestaan en er is ook een kerstre-
ceptie.”

Maar in plaats van de traditionele 
kerstviering, met VU-pastor en 
alles, vieren we nu lichtjesfeest met 
chanoeka en divali. “Dat traditionele 
kerstfeest doet de VU al lang niet meer en 
de VU-pastor is er ook al jaren niet meer. 
We geven steeds op een nieuwe manier 
vorm aan onze identiteit. Vanuit 3D en 
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“De gedachte 
is dat zelf-
rijdende 
auto’s 
tijdwinst 
voor 
forenzen 
opleveren. 
Want 
mensen 
kunnen dan in de 
auto werken. Maar waar eigenlijk 
niemand rekening mee houdt, is 
dat bijna de helft van de mensen 
weleens last van wagenziekte 
heeft. Die mensen kunnen niet 
comfortabel in de auto lezen of op 
een scherm kijken. Dan hebben 
ze dus ook geen voordeel van zo’n 
auto. 

Uit mijn onderzoek blijkt dat het 
al helpt als mensen kunnen 
anticiperen op de rijbewegingen. 
Bijvoorbeeld als je een piepje hoort 
wanneer er een bocht komt. Dat 
soort voorspelbaarheid vermin-
dert misselijkheid. 

Als het comfort van dit soort auto’s 
op die manier toeneemt, is de 
kans groter dat zelfrijdende auto’s 
eerder op de markt komen. Niet 
alleen kunnen ze de doorstroming 
in het verkeer verbeteren omdat 
er minder onoplettende mensen 
achter het stuur zitten. Ook de 
verkeersveiligheid kan hierdoor 
verbeteren. Dus daar zit zeker een 
maatschappelijk belang.” (FB) 

Ouren Kuiper promoveerde 25 november bij de 
faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Hij 
werkt als dataspecialist.

‘Simpel piepje 
voorkomt 
misselijkheid’
Misselijkheid van passagiers 
in zelfrijdende auto’s kun je 
voorkomen, stelt promovendus 
Ouren Kuiper.



‘Binnen de 
sterrenkunde zijn 
artikelen met 
veel auteurs heel 
gewoon’
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Jezelf vaak 
citeren is geen 
fraude, maar 
netjes is het niet 

publicabel is, doen nogal eens suggesties 
voor het toevoegen van citaties en soms 
vragen ze dan om te verwijzen naar arti-
kelen van henzelf. Uit een onderzoek 
van uitgeverij Elsevier en Wagenin-
gen Universiteit blijkt dat 260 van de 
69.000 onderzochte reviewers verdachte 
aanbevelingen deed. “Eigenlijk zou het 
beter zijn om niet meer te werken met 
anonieme peer-reviews”, zegt Bouter, “als 
de reviewers met hun naam bij het artikel 
komen, laten ze zoiets wel uit het hoofd.”
De VU zou natuurlijk structureel kunnen 
monitoren hoe haar eigen wetenschap-
pers het doen qua zelfcitaties en peer-
reviews, maar dat vindt rector Vinod 
Subramaniam geen goed idee: “Dat is 
enorm veel werk en waarschijnlijk levert 
het weinig op. De verschillen tussen 
vakgebieden zijn ook te groot om ergens 
een grens te trekken. Bovendien laten de 
cijfers zien dat we ons geen grote zorgen 
hoeven te maken.”

Kijk naar het hele verhaal
Veel belangrijker is het volgens de rector 
om de eenzijdige beoordeling van weten-
schappelijke prestaties te veranderen. 

DOOR WELMOED VISSER

D
e Amerikaanse wetenschap-
per John Ioannidis publi-
ceerde afgelopen zomer 
een grootschalig onderzoek 
naar hoe vaak wetenschap-
pers zichzelf citeren. Hij 
hield het werk van de 

100.000 meest publicerende wetenschap-
pers tegen het licht. Ioannidis vond 250 
onderzoekers die zichzelf in de loop van 
hun carrière wel erg veel hadden geci-
teerd: meer dan de helft van hun citatie-
score bestond uit zelfcitaties. De Indiase 
computerwetenschapper Sundarapan-
dian Vaidyanathan spant de kroon. Zijn 
citatie-index bestaat voor 94 procent uit 
aanhalingen van eigen werk. 

Wereldrecord coauteurs
Volgens gegevens van onze Universi-
teitsbibliotheek is van de citaties van 
VU-wetenschappers 13 procent zelfcita-
tie; het Nederlands gemiddelde ligt op 
17 procent. Dat zijn geen verontrustende 

scores, vindt Lex Bouter, hoogleraar 
methodologie en integriteit aan de VU. 
“Meestal wordt 30 procent aangehou-
den als grens. Daaronder is er niks aan 
de hand. En boven de 50 procent moet 
je toch eens gaan nadenken. Maar ook 
dan hoeven het niet meteen discutabele 
onderzoekspraktijken te zijn. Er kunnen 
goede verklaringen zijn, de verschillen 
tussen vakgebieden zijn groot.”
Zo is het bij Cern gebruikelijk dat ieder-
een die heeft meegewerkt, ook technici, 
boven een paper komt te staan. Het 
wereldrecord coauteurs is dan ook in 
handen van de deeltjesversneller bij 
Genève: “Zij publiceerden in 2015 een 
artikel van negen pagina’s met 5.154 
auteurs die worden opgesomd in 24 pagi-
na’s”, zegt Bouter. Ook binnen de ster-
renkunde zijn artikelen met veel auteurs 
heel gewoon, wat automatisch leidt tot 
een hoog aandeel aan zelfcitaties. 
In Ioannidis’ onderzoek zie je die 
verschillen terug: fysici en astrofysici 
scoren veel hoger dan onderzoekers uit 
de geesteswetenschappen. Ook zijn er 
opmerkelijke verschillen tussen landen: 
Oekraïense en Russische wetenschappers 

Wetenschappers die 
hun prestige opblazen 
door zichzelf veel te 
citeren, komt dat nou 
vaak voor? Volgens de 
deskundigen zijn het 
uitzonderlijke gevallen. 
Toch is het een goede 
ontwikkeling dat een 
wetenschappelijke 
carrière 
langzamerhand uit 
meer bestaat dan alleen 
een puike citatiescore. 

halen zichzelf graag aan 
en hebben een gemid-
delde zelfcitatiescore van 
rond de 35 procent. Turkse 
wetenschappers scoren 
onder de 10 procent. 
Onderzoeker Danielle 
Posthuma, hoogleraar 
statistische genetica, 
winnaar Zwaartekracht-
subsidie, beaamt dat vaak 
eigen werk citeren niet altijd gewenst is. 
Want dit zou ten onrechte de h-index, die 
het aantal citaties per publicatie meet, 
omhoogdrijven. Deze index wordt vaak 
gebruikt om wetenschappers te beoor-
delen. Gelukkig zijn er mogelijkheden 
om de h-index met en zonder zelfcitaties 
te berekenen. “Natuurlijk is af en toe uit 
eigen werk citeren normaal – het zou gek 
zijn als je nooit aan je eigen werk refe-
reert – zolang je ook maar oog houdt voor 
het werk dat anderen op jouw vakgebied 
hebben bedacht en gepubliceerd”, aldus 
Posthuma. Daarnaast is het zeker zo dat 
er grote verschillen zijn tussen vakgebie-
den. Sta je bijvoorbeeld met 100 coau-
teurs op een publicatie en is er één coau-

teur die daar later naar 
terugverwijst, dan telt dat 
voor al die andere 99 coau-
teurs ook als zelfcitatie in 
de berekening van Ioan-
nidis. Dat kan soms een 
vertekend beeld geven van 
zelfcitaties. “De bottom-
line is dat je refereert aan 
dat werk dat het best past 
bij je eigen betoog. Soms is 

dat je eigen werk, maar soms is dat ander-
mans werk.”

Verdachte aanbevelingen
Moeilijker te meten is het als auteurs 
hun eigen teksten hergebruiken, maar 
dat zonder bronvermelding doen, zoals 
voormalig VU-economiehoogleraar Peter 
Nijkamp dat deed. De onderzoekscom-
missies die Nijkamps werk in 2015 tegen 
het licht hielden, noemden zijn handel-
wijze zelfplagiaat, waarmee de hoogleraar 
het zelf overigens oneens was. 
En dan zijn er ook nog andere manieren 
om je citatie-index te verhogen: peer-
reviewers die anoniem moeten beoor-
delen of een wetenschappelijk artikel 



‘Je moet een 
overtuigend 
verhaal hebben 
waarom jouw 
onderzoek zo 
belangrijk is’

De cijfers laten 
zien dat we ons 
geen grote zorgen 
hoeven maken
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Ik kreeg net een appje binnen van een vriend 
van mij: hij vroeg me wat ik vond van ‘die 
studievoucher’. Ik werd een beetje overvallen 
door die vraag; ik had hier wel al iets over 
gehoord, maar was niet echt op de hoogte. 
Dus, wat doe je dan: even Google erbij pakken. 
Op de website van DUO lees ik het volgende: 
‘De studievoucher is een tegoed van ongeveer 
€ 2.000,- voor een nieuwe opleiding. Het 
moet een geaccrediteerde opleiding zijn in 
het hoger onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal of 
modulair). U krijgt het bedrag niet uitbetaald, 
maar als korting op uw collegegeld.’ Leuk, een 
sinterklaascadeautje!
Nou, op zich klinkt dit best aantrekkelijk. Het 
is een flink bedrag dat je cadeau krijgt en de 
overheid stimuleert je ‘om je je leven lang te 
ontwikkelen’. Maar in feite is het misleidend: je 
kunt de studievoucher enkel door technische 
redenen tussen vijf tot tien jaar na je afstuderen 
gebruiken. Daarbij ‘vergeten’ ze even te 
vermelden dat het starten van een nieuwe 
opleiding ná je afstuderen al snel meer dan 
10.000 euro kost. En daarmee is het niet meer 
dan een steuntje in de rug, want het grootste deel 
moet je alsnog zelf betalen. Bovendien zijn er 
maar heel weinig studenten die ná het behalen 
van hun masterdiploma nog een nieuwe master 
starten.
De reden dat ik het misleidend vind is als volgt: 
de studievoucher is bedoeld om de zogeheten 
pechstudenten - degenen die vanaf 2015 tot en 
met 2017 in het hoger onderwijs begonnen, onder 
wie ikzelf, - tegemoet te komen. Wij hebben te 
maken met het invoeren van het leenstelsel, 
missen de korting op het eerste jaar collegegeld 
(dat geldt pas sinds 2018) én we zullen niets 

merken van de kwaliteitsafspraken; het geld dat 
bespaard is met de invoering van het leenstelsel 
wordt ingezet om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. Dat merk je pas over enkele jaren. 
Dit lijkt op zo’n surprise die je vroeger met 
Sinterklaas weleens kreeg: een heel grote doos 
vol met van die schuimpjes. Daarin zat dan weer 
een kleinere doos, en daarin weer een kleinere 
en zo verder. Uiteindelijk kreeg je dan een 
heel klein cadeautje waar je niet eens om had 
gevraagd, een puntenslijper of iets dergelijks. 
Natuurlijk kun je sommige mensen ontzettend 
blij maken met een puntenslijper, maar ik had 
toch echt iets anders op mijn lijstje staan. 

Dit stond niet op mijn 
verlanglijstje

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:

• sustainable Campus. De VU 
stelt een document op voor een 
duurzamere universiteit. De 
hierin beschreven plannen zijn 
gekoppeld aan de wereldwijde 
sustainable development goals 
van de Verenigde Naties (2015-
2030). De USR bestudeert het 
VU-document voor duurzaamheid 
en geeft zijn mening hierover. 

• regeling ongewenst gedrag. 
Deze regeling ligt al enkele 
weken bij onze raad voor input 
en instemming. Wij zijn nog 
in discussie hierover met het 
college van bestuur en de 
ondernemingsraad. Binnenkort 
wordt de regeling afgerond. 
Kijk op vUnet > regelingen voor 
studenten.

veerle Groenendijk
vicevoorzitter
v.groenendijk@studentenraadvu.nl
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E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

ingezOnDen meDeDeling

Universiteiten zijn daar 
druk mee bezig, vertelt 
hij, maar hij geeft ook 
toe dat op de werkvloer 
de h-index vaak nog een 
belangrijke rol speelt. 
Subramaniam: “We willen 
ernaartoe dat je kijkt naar 
iemands narratief, zijn 
hele verhaal. Leg maar 
eens uit waarom wat jij 
doet zo belangrijk is. En dat hoeft dan 
niet alleen over wetenschappelijke arti-
kelen te gaan, maar kan ook gaan over 
maatschappelijke projecten of onder-
wijs.”
Afgelopen week presenteerde de VSNU 
samen met een groot aantal onderzoeks-
instellingen en onderzoeksfinanciers de 
contouren van een nieuwe manier van 
waarderen van weten-
schappelijk werk in het 
plan ‘Ruimte voor ieders 
talent’. We moeten nu 
echt eens werk maken 
van het meewegen van 
andere kwaliteiten dan die 
als onderzoeker, stelt het 
rapport. Onderwijs, leider-
schap, impact en patiën-
tenzorg (voor de univer-
sitaire medische centra) 
moeten ook beoordelingscriteria worden. 
Instellingen mogen de komende jaren 
zelf uitwerken hoe ze dit gaan invullen.
“Een mooi voorbeeld zijn de beursaan-
vragen voor NWO”, zegt Subramaniam. 
“Daarvoor mag je sinds dit jaar je h-index 
niet eens meer noemen. Maar je moet dus 
wel een overtuigend verhaal hebben over 
het belang van jouw onderzoek.” 

Internationaal 
vergelijken 
Ook wereldwijd is er een 
beweging gaande om de 
prestaties van weten-
schappers breder te beoor-
delen. In juni was Bouter 
een van de voorzitters van 
de 6th World Conference 
on Research Integrity 
in Hongkong. Ook daar 

werden afspraken gemaakt om weten-
schappers breder te beoordelen, bijvoor-
beeld ook door het te waarderen als ze in 
open access-tijdschriften publiceren en 
hun data openbaar ter beschikking stel-
len. “De wetenschap is een internationaal 
bedrijf, dus je moet dit op internationale 
schaal regelen”, aldus Bouter. Als je als 
onderzoeksinstituut te ver voor de troe-

pen uitloopt, gaan onder-
zoekers klagen omdat ze 
anders worden beoordeeld 
dan collega’s bij instituten 
in andere landen, wat 
nadelig is voor hun door-
groeimogelijkheden. 
Dat gebeurde bij de 
geneeskundefaculteit 
in Utrecht waar decaan 
Frank Miedema als een 
van de eersten serieus 

probeerde om het beoordelingssysteem 
te hervormen.  Internationale verge-
lijkbaarheid van prestaties is belang-
rijk. En daarvoor was de h-index wel 
handig.  “Om tot bredere internationale 
beoordelingsmaten te komen, is nog 
helemaal niet zo gemakkelijk”, aldus 
Bouter, “maar dat is wel een taak voor de 
komende tijd.” 

geen fraude
> in de nederlandse gedragscode 
wetenschappelijke integriteit 2018 van 
universiteitenkoepel vsnU kun je op 
basis van 23 van de 61 normen een klacht 
indienen wegens wetenschapsfraude. 

> het niet zo nauw nemen met 
zelfcitaties valt daar niet onder. Wel kan 
men het aanmerken als bedenkelijke 
onderzoekspraktijk. 

> jezelf te vaak citeren is in strijd met 
norm 41: vermijd onnodig hergebruik van 
eerder gepubliceerde teksten waarvan 
men zelf auteur of medeauteur was. 
en met norm 43: vermijd overbodige 
referenties en maak de bibliografie niet 
onnodig lang.

meer info: vsnu.nl > nederlandse 
gedragscode wetenschappelijk integriteit 
2018

Blaaskaken?
mannen praten graag over zichzelf, is het 
cliché. geen wonder dus dat ze zichzelf 
ook vaker citeren. sociologisch onderzoek 
uit 2015 concludeerde dat mannen 
zichzelf 50 tot 70 procent vaker zouden 
aanhalen. maar klopt dat wel?

volgens een nieuwe studie uit 2019 
gepubliceerd in Plos One valt het 
verschil weg als je corrigeert voor 
achtergrondvariabelen zoals korte, 
onderbroken, meer veelzijdige carrières. 
De kans dat vrouwelijke wetenschappers 
meer onderbrekingen in hun carrière 
hebben is groter omdat zij doorgaans 
langer uit de running zijn als ze kinderen 
krijgen.

zie ook www.plos.org > ‘self-citation is 
the hallmark of productive authors, of 
any gender’
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

De faculteit Geestes-
wetenschappen 
heeft een tekort 
van 469.000 euro 
op haar begroting 
voor volgend jaar. 
De totale begroting 
bedraagt 30 miljoen.

tekort van bijna 
5 ton is financiële 
meevaller

H
et is een financiële 
meevaller voor decaan 
Michel ter Hark, die 
had ingezet op een 
tekort van 524.000 
euro. Het tekort is dus 
kleiner dan verwacht 
en het is de bedoeling 

dat Geesteswetenschappen het tekort 
in 2022 helemaal heeft weggewerkt. Een 
realistische verwachting, denkt Ter Hark, 
want de faculteit trekt weer meer studen-
ten, en elke student meer betekent ook 
meer geld. 
Geschiedenis gaat goed. “Drie jaar gele-
den hadden we 23 eerstejaars, nu hebben 
we er een kleine 70.” Ook de instroom bij 
filosofie is meer dan verdubbeld, van 19 
naar 40 eerstejaars. “Communicatie- en 
informatiewetenschappen is redelijk 
stabiel met 70 studenten en literatuur & 
samenleving doet het met 50 studenten 
ook niet slecht.”
Die laatste opleiding zou volgens hem 
meer studenten hebben gehad als, in 
verband met het afschaffen van de 
bachelor literatuur & samenleving Neder-
lands, niet per vergissing alle informa-
tie over literatuur & samenleving van 
de VU-website was gehaald. Daardoor 
ontbrak dit jaar twee maanden lang alle 
informatie hierover.

Geen fusiepremie meer, toch meer 
geld
Hoe dan ook, de studentenaantallen stij-
gen weer en de faculteit krijgt ook meer 
geld van het college van bestuur, dat 
al het geld over de faculteiten verdeelt 
aan de hand van het zogeheten Vusam-
model. Ter Hark denkt daarom dat Gees-
teswetenschappen de boeken in 2022 
“ruim in de plus zal afsluiten”. Maar dan 
zal hij geen decaan meer zijn. Per 1 janu-
ari 2020 volgt historicus Susan Legêne 
hem op.

culteit (Geesteswetenschappen is een 
fusie van Letteren en Wijsbegeerte) vijf 
jaar lang een vergoeding krijgt voor de 
bestuurskosten van twee faculteiten.
Daartegenover staat echter de recente 
herziening van het Vusam-verdeelmo-
del, waardoor Geesteswetenschappen 
volgend jaar grosso modo 350.000 euro 
meer krijgt dan in 2019.
Daarnaast krijgt de faculteit, net als de 
bètafaculteit en Religie & Theologie, een 
zogeheten profielbudget omdat de facul-
teiten een belangrijke bijdrage leveren 
aan de instandhouding 
van het brede profiel van 
de VU. Voor Geesteswe-
tenschappen gaat het om 
1.240.000 euro. “Vanwege 
het relatief grote aantal 
opleidingen dat een 
beperkte instroom heeft, 
maar die tegelijkertijd tot 
de kern van de humani-
ties behoren”, zegt een 
beleidsmedewerker.
En Ter Hark heeft net 
gehoord dat zijn faculteit 
ook nog een substantiële vergoeding 
krijgt voor haar lerarenopleiding, “als 
er geld over is.” Tevens verwacht hij dat 
Geesteswetenschappen zal profiteren 
van de internationalisering, volgens hem 
“een reddingsboei”, die meer buitenland-
se studenten naar de faculteit zal trekken, 
om er bijvoorbeeld een internationale 
track geschiedenis te studeren.

Best presterend
Geesteswetenschappen verdient die 
leniging van de financiële nood, wat Ter 
Hark betreft: “We staan nu al jarenlang 
onder enorme financiële druk, terwijl 
we, als je naar onze onderzoeken kijkt, 
een van de best presterende faculteiten 
van de VU zijn. In september ging twee 
van de drie ERC Grants voor de VU naar 

‘We moeten 
minder vakken 
aanbieden, maar 
alle hoogleraren 
zijn er nog’

Historicus Norah Karrouche 
is coördinator van de minor 
Migration Studies, een van 
de minoren die als gevolg 
van de rationalisering bij 
Geesteswetenschappen 
tijdelijk worden opgeheven. 

Karrouche is het ermee eens 
dat er aan haar faculteit een 
zekere “wildgroei van vakken 
en minoren” bestaat, maar haar 

minor heeft een “actueel maatschappe-
lijk thema van globaal belang”, vindt ze. 
“Deze minor is precies op maat van de 
international classroom gemaakt.”
Bovendien beroemt de VU zich op haar 
diverse karakter en dan ga je volgens 
Karrouche niet zoiets als migrantenstu-
dies schrappen. “Geesteswetenschap-
pen gooit hoge ogen met het geven van 
Nederlands aan migranten, en dan ga je 
dit schrappen? Ik kan dat niet rijmen.”
Probleem is dat de minor nu maar 8 
studenten telt. Het vak introduction to 
migration studies wordt door 20 studen-
ten gevolgd, die het veelal als keuzevak 
hebben. Er moeten beslist meer studen-
ten bij, vindt ook Karrouche, “maar de 
minor is in 2016 begonnen, die heeft 
groeitijd nodig.” 
De wildgroei van minoren is volgens 
haar veroorzaakt door de druk op Gees-
teswetenschappen om meer studen-
ten te trekken. “Een minor trekt meer 
studenten van andere faculteiten en dus 
meer geld.” 

Twee maanden geleden leek de situatie minder roos-
kleurig. Op de werkvloer deed het gerucht de ronde dat 
het tekort van de faculteit bijna 1 miljoen zou bedragen 
en dat ze flink moesten bezuinigen. Met andere woor-
den: misschien vakken opheffen en docenten naar huis 
sturen. Er was woede en frustratie.
Ter Hark beaamde dat er een tekort dreigde, maar zoals 
het er toen naar uitzag, zou dat een tekort van rond de 6 
ton zijn. Dat werd volgens hem onder meer veroorzaakt 
doordat Geesteswetenschappen geen fusiepremie meer 
krijgt, een regeling die erop neerkomt dat een fusiefa-

DOOR PETER BREEDVELD

wetenschappers van onze faculteit en 
ontvingen onze historici twee NWO 
open-competitiesubsidies. Daarnaast  
deelden we deze zomer ook in een van de 
twee Zwaartekrachtsubsidies voor de VU 
[hoogleraar computationele lexicologie 
Piek Vossen was medeaanvrager voor het 
project rond machinale en menselijke 
intelligentie, PB]. Het is een rare spagaat, 
waar we continu in zitten.”
Maar er moet dus nog bezuinigd worden. 
“Dat doen we door in te teren op de 
vacatures”, aldus Ter Hark, “en het oplei-

dingenaanbod te rationa-
liseren.”
“Dat betekent niet dat 
er opleidingen worden 
gesloten”, zegt de decaan. 
“Maar de visitatiecommis-
sie voor communicatie-en 
informatiewetenschappen 
wees ons er al eerder op 
dat ons vakkenaanbod te 
groot is. Daarom moeten 
we dat aanbod  terug-
brengen. Het is daarbij 
belangrijk dat we niet aan 

reikwijdte inboeten”.
Het aantal afstudeertracks moet terug, 
maar “alle hoogleraren zijn er nog”.  Ook 
wil de faculteit opleidingen aanbieden 
die interessant zijn voor studenten aan 
andere faculteiten. “Bijvoorbeeld een 
minor schrijven voor academici, waarbij 
ze via de literatuur schriftelijke vaardig-
heden leren.”
Het is volgens de decaan onvermijdelijk 
dat een faculteit als de zijne veel docen-
ten telt. “Dat komt door de grote diversi-
teit van ons aanbod. We geven taaloplei-
dingen, maar bijvoorbeeld ook kunst. Ik 
kan me voorstellen dat je bij een faculteit 
als Rechten een jurist kunt inzetten in 
diverse bachelors, maar bij ons gaat dat 
niet. Je kunt een docent taalkunde geen 
archeologie laten geven.”Decaan michel ter hark

‘Minor migration 
studies sneuvelt’
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‘Ik ben er eigenlijk  
alleen maar  
op vooruitgegaan’

Twee VU-medewerkers vertellen over hun  
‘stapje terug’ in hun loopbaan.

De meeste mensen vinden het natuurlijk prettig om carrière te maken. 
Velen zullen hun uiterste best doen voor een promotie. Meer verantwoorde-
lijkheid en wat meer op je loonstrookje aan het einde van de maand, zijn we 
doorgaans ook niet vies van. Een open deur zou je zeggen. Of toch niet?  
Wij spraken twee medewerkers van de VU die het tegenovergestelde  
hebben gedaan. Een vrijwillige demotie of een stapje terug in je loopbaan, in 
plaats van vooruit. Heeft dat veel nadelen of juist alleen maar voordelen?

Redactie Personeelspagina > HRMAM   
Tekst > OLIVER BRUNO   Beeld > ISTOCK  
Vormgeving > HAAGSBLAUW   Reageren > PP@VU.NL

‘In mijn vorige functie was ik afdelingshoofd 
binnen IT met vijfenveertig mensen onder mij’, 
vertelt Jo Heinen. Hij is nu teamleider van een 
specifiek onderdeel van IT met de verantwoor-
delijkheid over acht à tien personen. ‘In een 
MT-functie heb je een volgeschreven agenda 
met allerlei vergaderingen en stuurgroepen.  
Je praat de hele dag en ’s avonds moet je het 
nog documenteren.’ Dus zat Heinen vaak nog  
tot middernacht achter de laptop. ‘Wanneer  
ik dan een collega e-mailde kreeg ik vaak  
direct een e-mail terug’, aldus Heinen.  
Het oud-afdelingshoofd moest een stapje  
terug doen omdat hij ziek werd.

‘Ik zie het als een vooruitgang’ 
‘Ik heb het niet ervaren als naar beneden  
gaan, juist als vooruitgang. En dat geeft een  
positief gevoel. Ik besteed meer aandacht aan 
mijn gezin.’ Heinen is bij de Volksuniversiteit 
eerst Italiaans en daarna Frans gaan leren.  
Hij gaat frequent naar concerten. En hij bezoekt  

vrijwillige degradatie? Hij vertelt dat al zijn col-
lega’s er heel positief mee omgingen. ‘Collega’s 
waar ik eerst leidinggevende van was, zijn nu 
mijn directe collega’s. De meeste hebben het 
volledig geaccepteerd. Iedereen gunde mij dat.’  
 
‘Ik kreeg meer de adviesrol’
Heinen raakte snel gewend aan minder salaris 
en minder verantwoordelijkheden. ‘Je veran-
dert van rol. Ik ging meer adviseren. De eerste 
twee jaar na mijn vrijwillige demotie heb ik mijn 
opvolger ingewerkt en advies gegeven. Een ad-
viesrol voelt anders dan verantwoordelijk zijn.’ 

‘Ik rijd nu een klein Peugeotje’ 
Het oud-afdelingshoofd heeft een financiële 
teruggang gemaakt. Een salarisschaal omlaag, 
op eigen verzoek. ‘Daar kies je zelf voor’, aldus 
Heinen. ‘Natuurlijk merk je dat. Je hebt minder 
geld.’ Hij zit in de luxe positie dat zijn vrouw ook 
werkt. ‘In een tweeverdienersgezin maakt het 
niet zoveel uit.’ Aan een lager salaris was hij in 
twee maanden gewend. ‘Ik spaar minder en ik 
rijd nu een klein Peugeotje. Als je accepteert 
dat status niet zo belangrijk is, hoef je ook niet 
meer zo’n dikke auto.’

‘Wanneer je jonger bent wil je steeds vooruit.’ 
Volgens Heinen is het een soort ‘succes-groei’; 
het streven om hogerop te komen, carrière te 
maken en meer te verdienen. ‘Het wordt gezien 
als een soort mislukking wanneer je naar bene-
den gaat. Ik zie het als een vooruitgang. Als je in 
je werk kan doorbreken dat je steeds hogerop 
wil, kan dat ook in je materiële bezit.’

‘Je moet accepteren dat je soms 
je zin niet krijgt’ 
Heeft een stapje terug doen in je loopbaan dan 
alleen maar voordelen? Heinen verklaart: ‘Nee, 
je moet accepteren dat je soms je zin niet krijgt. 
Je hebt minder bevoegdheid. Of je het zelf  
bepaalt of het wordt voor je bepaald, dat is  
wel een grote verandering.’

Toch raden zowel Paul Bijlsma als Jo Heinen 
het zeker collega’s aan die een vrijwillig stapje 
terug overwegen. Bijlsma: ‘Je moet plezier in je 
werk hebben. Ik wens alle collega’s veel succes 
toe.’ Heinen zegt hierop: ‘Mensen hebben de 
neiging om te zeggen: Je hebt wat minder sta-
tus en je gaat wat minder verdienen. Er zitten 
inderdaad wat nadelen aan, maar mijn advies 
is om daar doorheen te kijken. Juist te kijken 
naar wat het je oplevert, namelijk een leuker en 
minder eenzijdig leven. Je hebt meer tijd voor 
je hobby’s en je gezin. Je vergroot ook je sociale 
omgang. Er zitten evident voordelen aan.’

‘Ik heb het niet  
ervaren als naar  
beneden gaan, juist 
als vooruitgang.  
En dat geeft een  
positief gevoel.’

regelmatig voetbalwedstrijden waar hij nieuwe 
mensen leert kennen. ‘Werk was hiervoor  
allesoverheersend. Nu is het belangrijk,  
maar speelt het een kleinere rol in mijn leven.’ 
Paul Bijlsma deed ook een stapje terug 
in zijn carrière. Momenteel is hij bij de VU 
afdelingsmanager van de afdeling Ecologie, 
Aardwetenschappen en IVM (Instituut voor 
Milieuwetenschappen). Voorheen was Bijlsma 
business controller bij een grote energie  
leverancier, met ook een hoger salaris. 

Aangezien de energieleverancier overgenomen 
zou worden, wat gepaard ging met het verlies 
van veel arbeidsplaatsen, ging Bijlsma op zoek 
naar een nieuwe baan. ‘Als afdelingsmanager 
heb je meer operationele taken. Dat vind ik juist 
ook het leuke. Je staat dichter bij de business, 
bij de afdeling en dat schept een band. Als 
business controller heb je meer afstand tot het 
operationele proces en doe je vaak alleen maar 
de financiën. Ik doe nu als afdelingsmanager 

meer. Mijn takenpakket is diverser. Ik ben er 
eigenlijk alleen maar op vooruit gegaan.’
 
‘De inhoud van het werk moet  
leuk zijn’
Bijlsma vindt dat je plezier in je werk moet 
hebben. ‘Dat is belangrijker dan een functie-
omschrijving of de hoogte van je salaris.’ 
Natuurlijk tot op een bepaalde hoogte, vindt 
Bijlsma. De werkgever moet idealistisch zijn 
wat mij betreft. Dat is ook heel belangrijk,  
zeker in de tijd van duurzaamheid.‘
Hoe reageerde de collega’s van Heinen op zijn 
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Caramba

martijn Kardol
Als eerste cabaretier ooit won Martijn Kardol 

in het seizoen 2015/2016 de jury- én de 
publieksprijs tijdens zowel het Groninger 
Studenten Cabaret Festival als het Leids 

Cabaret Festival. ‘Indrukwekkend’, schreef NRC. Zijn 
debuutprogramma Bang kreeg lovende kritieken. 
‘Zelfspot, hilarische observaties en een superieure 
verteltechniek’, constateerde De Theaterkrant. 
‘Kardol slaagt erin actuele thematiek om te zetten in 
geestig cabaret’, oordeelde de Volkskrant. Dat alles 
resulteerde in een nominatie voor de Neerlands Hoop 
2018, de prijs voor de meestbelovende cabaretier.
In zijn tweede voorstelling Welkom maakt Martijn 
contact met de wereld en de mensen om hem heen. 
Of doet daar in ieder geval een poging toe. Want alles 
beter dan in eenzaamheid te eindigen. Daarom zet hij 
zijn voordeur op een kier. Maakt hij hem verder open 
of gooit hij hem toch weer dicht?

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Vrolijk en gezellig, dit Mexicaanse restaurant. Er hangen wat 
ornamenten aan de muur, maar het is niet over-the-top Mexicaans 
ingericht. Op zondagavond is het redelijk rustig. Caramba ligt in 
hartje Jordaan, perfecte omgeving voor een wandeling na het eten.
ETEN Je kunt kiezen uit typisch Mexicaanse gerechten en enkele 
specialiteiten, zoals lam, rib-eye en gamba’s. Mijn tafelgenote 
neemt de chilaquiles (gegratineerde tortillachips met keuze uit kip, 
rundvlees of vegetarisch) en ik ga voor de enchilada (tortillachips 
gevuld met kip of rundvlees of Mexicaanse groenten). Onze 
vegetarische gerechten zijn kruidig. We krijgen een goed bord vol 
en er is een goede verhouding tussen hoofd- en bijgerechten: sla, 
bonen, zure room en guacamole.
BEDIENING Aardig en behulpzaam. Het eten laat wel iets op zich 
wachten.
TIP Je kunt gerechten combineren, zoals een taco met een 
enchilada.  
AANRADER Zeker, zowel voor klein gezelschap als grotere groepen. 
PRIJS Hoofdgerechten kosten rond de 17 euro. Bij binnenkomst 
krijg je gratis tortillachips met dipsaus en een kan water.

Caramba
Lindengracht 336 
restaurantcaramba.nl

Nadine Rijkers, derdejaars bachelor geneeskunde

Cabaret Restaurant Uilensteders

Cultuur-
centrum  
Griffioen

martijn kardol
met Welkom
vrijdag 20 december 
aanvang 20.30 uur

studenten: € 10,- 
medewerkers vU:  
€ 13, 50

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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“De studie geneeskunde kun je zo 
moeilijk maken als je zelf wilt. Het 
hangt ervan af of je studeert voor 
een 6 of een 10. Het werk voor mijn 

bestuursjaar bij studievereniging MFVU 
is heel anders. Ik heb nu altijd een 
to-dolijst in mijn hoofd. Als ik even een 
film ga kijken, denk ik nog aan alle taken 
die ik moet doen. 
Ik vind het wel fijn om even uit de 
bubbel van geneeskunde te zijn. Als 
sponsorcoördinator kwam ik het 
afgelopen jaar als jonge studente bij 
grote bedrijven over de vloer. Het is 
mooi om te zien dat ik me daar ook kan 
redden. 
Toch heb ik echt zin om in februari weer 
te beginnen met mijn studie. Wel zal 
ik het gevoel missen dat de medische 
faculteit bijna mijn huis is. Vooral de 
MFVU-kamer waar ik met de rest van het 
bestuur bijna altijd zit. Straks zitten daar 
acht andere bestuursleden.

de  
mfvu- 
kamer is 
bijna  
mijn huis

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

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

anna de Boer
20
tweedejaars geneeskunde
Donkerblauwe flat
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column

Sanne Pieters 
vierdejaars sociologie

illustRatie  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Deel van het probleem

e
en soort van vriend van mij zei eens: als 
Amsterdammers op café gaan, gaat het binnen 
vijf zinnen over hun woonsituatie. Proef op de 
som genomen en het klopt, Amsterdammers 
praten inderdaad graag en vaak over hun 
woonsituatie. Maar er zijn twee verschillende 
gesprekken te onderscheiden. Allereerst heb 

je Amsterdammers die comfortabel wonen, die tegen 
elkaar klagen dat de verbouwing langer duurt dan 
verwacht of die net hebben besloten hun koopwoning 
een tijdje voor de volle prijs te verhuren aan expats, 
om zo te kunnen sparen voor hun nieuwe koophuis in 
Haarlem.

Ten tweede heb je de groep Amsterdammers onder wie 
ikzelf val: Amsterdammers die constant bezorgd zijn 
over hun woonsituatie. Vanwege globalisering, vanwege 
inkomensongelijkheid, vanwege gentrificatie.

Ik weet natuurlijk dat ik ook onderdeel van het 
gentrificatieprobleem ben. Doordat ik student ben en 
doordat ik simpelweg voorkeuren en gewoontes heb. 
Het is door mensen als ik dat de markt op het plein in 
mijn buurt failliet ging en dientengevolge het koffiehuis 
waar zowel de verkopers als de bezoekers graag hun 
koffie dronken. Het is door mensen als ik dat daar straks 
voor in de plaats een Coffee Company verschijnt, waar 
de mensen van de markt niet zullen komen, maar waar 
ik en mensen die op mij lijken wekelijks een latte met 
havermelk van 3,65 euro drinken, terwijl we aan kleine 
dingetjes op onze laptops werken.

Ik heb het er met vrienden over en we zijn het erover 
eens dat gentrificatie een probleem is. We zijn het er ook 
over eens dat we deel zijn van het probleem en daar iets 
aan moeten doen. 

Maar wat? Waar beginnen we?

Een vriend en ik hebben op zondag zin om Ajax te 
kijken. We lopen de Linnaeusstraat af op zoek naar een 
café waar ze voetbal vertonen. We willen een bar met 
Engelse naam binnengaan, maar daar is het zo druk 
dat ik het scherm niet eens kan zien. Bezweet komen 

we weer buiten. Mijn blik valt op een bruin sportcafé 
aan de overkant, waar vale oranje vlaggetjes wapperen. 
“Kom”, zeg ik, “we gaan daarheen.”

Een beetje onwennig stappen we binnen. Het ruikt naar 
erg oud bier en er staat hard Dreetje Hazes aan. Er zitten 
een stuk of acht mannen aan de bar die allemaal een 
fluitje voor zich hebben staan. De barvrouw zet, zonder 
dat we erom vragen, ook twee fluitjes voor ons neer en 
gebaart dat we moeten gaan zitten. De mannen kijken 
ons even onderzoekend aan, kijken dan weer naar het 
scherm. 

Gaandeweg het spel groeit het wederzijds vertrouwen 
tussen ons en de mannen. Af en toe maken we eenzelfde 
verontwaardigd handgebaar en als ik op een gegeven 
moment iets roep over de bal breed spelen, kijkt een 
van de mannen naar me als een trotse vader. Tijdens 
de rust loopt de barvrouw rond met een schaal vol 
bittergarnituur en leverworst. Als mijn vriend na de 
wedstrijd wil afrekenen, noemt ze hem “schat”. “Een 
biertje was maar 1,80”, zegt mijn vriend buiten, bijna in 
shock. “Inclusief gratis snacks!”

Arm in arm lopen we langs 
de bar met de Engelse naam, 
waar de stoep nu is gevuld 
met mensen die alleen in het 
weekend roken. “We hebben 
veel te veel geboden”, zegt 
een man van onze leeftijd 
tegen een andere man van 
onze leeftijd, “maar we willen 
absoluut de Pijp niet uit.”

Waar je kunt beginnen: 
ga niet naar de bar met de 
Engelse naam. Ga in plaats 
daarvan naar het kleine bruine 
sportcafé, waar ze André 
Hazes jr. draaien en fluitjes en 
frituur serveren.


