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KIJK OP Advalvas.vu.nl Voor al het laatste nieuws

Thijs Hoekstra wint columnwedstrijd Ad Valvas
Marieke Schilp

Meer nieuws online

D

> ‘Extra miljard’
wacht op
draagvlak

e twee eetcontainers van Stewart
& Sally, Baristocrats en DimSum
Dumplings op het campusplein zijn
afgelopen vrijdag weggehaald. “We
eindigen alle contracten vanwege de
verbouwing van het campusplein”,
zegt Els van Haasen, hoofd van de
afdeling Services van de Facilitaire Campus Organisatie. “De werkzaamheden zullen in de loop van
volgend jaar starten. We weten nog niet precies hoe
het loopt, dus we willen het plein vrij hebben voor
als daar iets moet gebeuren.”
De Baristocrats waren graag wat langer gebleven.

Minister Van Engelshoven
zegt te gaan knokken voor een
miljard euro extra voor het
hoger onderwijs en onderzoek.
Maar dat geld is er niet morgen,
benadrukte ze tijdens het
VSNU-café over de strategische
agenda.

> Instroom
buitenlandse
studenten
De Tweede Kamer is kritisch
over de plannen van minister
Van Engelshoven om de
instroom van internationale
studenten te beheersen.
Regeringspartijen willen
strengere eisen, uit linkse
hoek klinken zorgen over de
toegankelijkheid.

> Kritiek op nieuwe
onderwijsprijzen
De Jonge Akademie heeft
kritiek op de onderwijsprijzen
van 2,5 miljoen euro die de
minister in het leven heeft
geroepen. Net als bij de
Spinoza- en de Stevinpremies
profiteren alleen ‘supersterren’
ervan, terwijl anderen op een
houtje bijten.

> Tonnen voor
topvrouwen
Universiteiten laten tonnen
aan subsidies liggen die
bedoeld zijn om vrouwelijke
wetenschappers te bevorderen
tot universitair hoofddocent of
hoogleraar.
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Eetcontainers verdwenen
van campusplein

D

Fotoshoot bij fotograaf Yvonne Compier: ’Probeer een beetje serieus te kijken’
e veelgeprezen Sanne
Pieters opvolgen
(die in dit magazine
haar laatste column
heeft), je moet het
maar durven. 24
studenten gingen de strijd aan,
en een jury van redacteuren
en studenten koos uiteindelijk
Thijs Hoekstra als winnaar. De
derdejaars politicologie is tevens

gitarist in bandjes, acteur in een
theatercollectief en werkt in
een escaperoom. Hij bewondert
schrijvers Rob van Essen, Arnon
Grunberg en natuurlijk Pieters
herself. “Ik schrijf en lees eigenlijk
pas het laatste jaar weer echt veel,
nadat die interesse eerst op de
middelbare school vakkundig was
doodgemaakt.” Hoekstra heeft
vanaf het komende nummer de

achterpagina tot zijn beschikking.
Een uitlaatklep, noemt hij het
verwachtingsvol. “Jullie willen
natuurlijk dat ik het dicht bij de
studentenwereld houd. Nou ja,
alles wat ik schrijf, schrijf ik als
student, dus dat komt wel goed.”
(MS)

Lees de columns van Thijs binnenkort
via advalvas.vu.nl/thijs

Sociale veiligheid staat nu ook in nieuwe
code goed bestuur
Goed om te weten: ‘De universiteit bevordert een open cultuur waarin ieder onderwerp
ter sprake kan komen.’ Dat staat in de nieuwe gedragscode voor het bestuur van
universiteiten.

N

egen algemene principes vormen het hart
van de nieuwe gedragscode voor universitair
bestuur. Hij geldt vanaf
1 januari 2020 voor alle decanen, colleges van bestuur en
toezichthouders. Wat mag vanaf
1 januari niet meer, en mocht
tot nu toe nog wel? Eigenlijk is
dat de verkeerde vraag, vindt

voorzitter Pieter Duisenberg van
universiteitenvereniging VSNU.
“Het doel van de code is het
stimuleren van het gesprek over
hoe invulling wordt gegeven aan
een negental principes van goed
bestuur. Het gaat dus niet om ‘de
regels’ in nauwe zin.” De code
stipt volgens hem vooral enkele
nieuwe onderwerpen aan, zoals
sociale veiligheid, de governance

van samenwerkingsverbanden en
geschillen tussen bestuurders en
toezichthouders. “Dat zijn zaken
waar eerder nog geen aandacht
voor was in de code, en waarvan
de nieuwe code duidelijk maakt
dat bestuur en toezicht hier actief
mee aan de slag moeten.” (HOP)

“Voor een bepaalde groep studenten hadden we
een perfect aanbod, met veganistisch eten en flat
whites”, zegt Vincent Rikken. “Op de VU is nog
veel ruimte voor die sector en onze producten
sluiten ook aan bij het duurzaamheidsbeleid van
de VU, met verse boerenmelk en echt eerlijke
koffie. We waren graag gebleven tot de verbouwing
echt begint.” Stewart & Sally heeft 4,5 jaar op de
VU-campus gestaan. “Het is een leuke plek”, zegt
eigenaar Rutger Slomp. “We hebben vijf seizoenen
gedraaid en ik ben ook één keer een winter doorgegaan. Inmiddels hebben we een eigen plek in
Amsterdam-Noord en doen we veel catering.” (MK)

Meer
onderwijs

Geluk

2

‘U leest het goed: goed onderzoek
belonen met meer onderwijs’, schrijven
Meindert Flikkema en Gerhard van
de Bunt. Lees hun hele opiniestuk op
advalvas.vu.nl/opinie

Slimmer
studeren

Je bent niet te dom voor je studie, je
moet gewoon slimmer studeren. Heb
je een onvoldoende gekregen en voel je
je nu dom? Goed nieuws: om je bul te
halen, hoef je niet bijzonder intelligent
te zijn. Met deze tips op advalvas.vu.nl/
tip/je-bent-niet-te-dom lukt het ook.

Lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>10 december.

facebook.com/advalvas
Reportages, bijeenkomsten,
borrels, lezingen & meer
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geldpotjes zijn er straks voor
bijscholing: het Stap-budget
en, voor ‘pechstudenten’, de
studievoorschotvoucher.

H

et leek erop dat pechstudenten (die tussen
september 2015 en september 2019 begonnen met studeren) geen aanspraak konden
maken op het Stap-budget, omdat ze met hun
voucher al een bijscholingsbudget hadden.
Maar ze hebben geluk: het Stap-budget,
een nieuwe pot met geld voor bijscholing van 100 à 200
duizend mensen per jaar, is toch ook voor hen, verzekerde
de minister. (HOP)

Lees het bericht op advalvas.vu.nl>nieuws>13 december.

> Ranglijst
internationals
De Universiteit Maastricht is het
populairst onder buitenlandse
studenten. De Universiteit van
Amsterdam staat op de tweede
plaats en de Rijksuniversiteit
Groningen op drie. De VU zit in
de middenmoot. International
business, psychologie en
bedrijfseconomie zijn de meest
gewilde studies.

> Europees geld naar
VU
Met 32 consolidator grants
haalt Nederland flink wat
onderzoeksgeld binnen van de
Europese onderzoeksraad (ERC).
Vier daarvan zijn voor de VU. De
winnaars zijn hoogleraar politiek
gedrag in Europa Catherine de
Vries, psycholoog Daniel Balliet,
socioloog Dimitris Pavlopoulos en
natuurkundige Stefan Witte.

> Aangifte van
overwerk
De protestgroep WOinActie
stapt op 20 december naar
de Arbeidsinspectie om
collectief aangifte te doen van
structureel overwerk. Maar eerst
inventariseert WOinActie de
omvang en gevolgen van de vele
extra uren die wetenschappers
draaien.

@advalvas_vu
Meer onafhankelijke
journalistiek op twitter
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student IN ACTIE

‘Ik wil Amnesty
dekoloniseren’
Lisa Nussy
houdt Amnesty
International een
spiegel voor. ‘In
Nederland moeten
we meer historisch
besef krijgen van ons
koloniale verleden.’
DOOR Floor bal
FOTO PEtER VALCKX

W

aarom zit je bij
de ledenraad
van Amnesty
International? “Ik
ben begonnen met
mijn vrijwilligerswerk
voor Amnesty nadat
ik terugkwam van een uitwisseling in
Istanbul. Daar waren toen heftige protesten
tegen het repressieve beleid van president
Erdogan. Tegen de demonstranten werden
waterkanonnen en traangas ingezet. Dat
vond ik zo oneerlijk, wat kun je daartegen
doen? Als kind al had ik een sterk gevoel
voor rechtvaardigheid. Al snel ging ik
collecteren en brieven schrijven om op te
komen voor mensen die onterecht gevangen
zitten.”

Je ziet in de Indische gemeenschap
in Nederland nog steeds de koloniale
houding. In Nederlands-Indië had je
vroeger drie rangen: de witte Nederlanders, de inheemse bevolking en de Indische mensen die van beide afkomsten
waren. Die groep was wettelijk niet wit,
maar door zich zo wit mogelijk te gedragen kon zij wel een grotere rol krijgen.
Als je kijkt naar extreemrechts in Nederland, zie je dat veel mensen, zoals Theodor Holman, Annabel Nanninga, Geert
Wilders en Thierry Baudet, een Indische
afkomst hebben. Dat is geen toeval. Als
groep vinden wij Indische Nederlanders
dat buitenlanders zich zoveel mogelijk
moeten aanpassen. Net zoals ik vroeger
in Castricum deed.”

Waar komt die woede over onrecht
vandaan? “Het begon ermee dat mijn broer
overal alleen heen kon, maar hij altijd met
mij mee moest fietsen om me te beschermen. Sowieso dat je als meisje altijd over je
veiligheid na moet denken. En als andere
meisjes hun mond opendeden, vond men
ze bazig. Als feminist hoor je vaak dat het
in Nederland perfect geregeld is, maar we
hebben nog nooit een vrouwelijke ministerpresident gehad.”

Heeft dat ook invloed op je werk
voor Amnesty? “Zeker, we moeten
Amnesty een spiegel voorhouden. We
moeten niet alleen naar mensenrechten in het buitenland kijken, maar ook
in Nederland. Onze achterban is wit,
hoogopgeleid en van middelbare leeftijd. Ik wil vanuit de ledenraad Amnesty
dekoloniseren. Er is al veel aandacht
voor bijvoorbeeld etnisch profileren en
vluchtelingen in Nederland. Maar ngo’s
moeten wat minder met het vingertje
naar andere landen wijzen. Gelukkig
komt daar al verandering in.”

Was je altijd zo strijdvaardig? “Ik ben
in Castricum opgegroeid, dat is echt een
wit dorp. Ik heb een witte moeder en een
Javaans-Molukse vader. Dus ik paste me
automatisch aan mijn omgeving aan. Toen
ik klein was, sprak mijn vader wel Maleis
met mij, maar daar is hij mee gestopt. Ik
voelde me Nederlands en zette me af tegen
mijn afkomst. Dat was een soort overlevingsmechanisme.
“Pas toen ik naar Amsterdam kwam, ging de
wereld voor mij open. Het zien van andere
mensen met kleur heeft effect, je voelt je
niet altijd een minderheid. De VU is ook heel
divers, dat helpt. En het boek Witte onschuld
van hoogleraar Gloria Wekker opende mijn
ogen. Zij legt uit dat 400 jaar kolonisatie nog
steeds veel invloed op onze cultuur heeft.”

Ben of ken jij ook een student, medewerker
of promovendus die zich inzet voor de maatschappij? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Wat merk je daar zelf van? “Ik heb me
verdiept in de koloniale geschiedenis van
Indonesië en de gebieden die daarbij horen.

Lisa Nussy
26
Master culture, organization
& management
2019
Lid van ledenraad, Amnesty
International (tot 2022)
2017 – nu
Master culture, organization &
managent
2014 – nu
Vrijwilliger, Amnesty
International
2011 – 2015
Bachelor bestuurs- en
organisatiewetenschappen

Wat heeft Amnesty in hemelsnaam
met kolonisatie te maken? “Amnesty
International Nederland houdt zich ook
bezig met mensenrechtenschendingen
in Indonesië, wat ik goed vind. Tegelijkertijd moeten we in Nederland meer
historisch besef krijgen van het koloniale verleden en wat we zelf hebben
aangericht in Indonesië. Er zijn nog
steeds veel pijnlijke dingen uit het verleden waarvan Nederlanders te weinig
kennis hebben. Zoals de behandeling
van de Molukkers. Mannen als mijn opa
zijn als stront behandeld. Ze hebben als
KNIL-soldaten voor Nederland gevochten met de belofte dat de Molukken vrij
zou worden. Terwijl de Nederlandse
regering toen al wist dat ze dat niet waar
kon maken.”
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Amnesty
International
De wereldwijde organisatie
Amnesty International komt op
voor de rechten van de mens.
Het doel is dat alle landen de
internationale mensenrechten
respecteren. Meer info:
amnesty.nl
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opinie

Maak van
kwetsbaarheid
je kracht

Klimaatkinderen
zijn voor vrouwelijk empowerment. Ze
gebruikte daar de term sororidad, zusterlijkheid voor. Natuurlijk, een verhaal over
twee vrouwen als bron voor vrouwenpower. Maar hoe dan?
Mayara had voor haar studie gewerkt als
fysiotherapeut. Zwangere vrouwen en
jonge moeders behandelde ze regelmatig. Ze keek naar het kerstverhaal vanuit
haar ervaring met vrouwen in Brazilië.
Ze benadrukte dat vrouwen, toch al
klein gehouden, tijdens een zwangerschap lichamelijk nog kwetsbaarder zijn.
Deze gedachte wierp nieuw licht op het
verhaal van Maria. Haar kwetsbaarheid
werd zichtbaarder. Want hoe kwetsbaar is
een Joods meisje van 15 jaar dat zwanger
door de Judese heuvels naar een andere
vrouw loopt, eveneens zwanger, en een
paar maanden later ook weer terugloopt?
In haar eentje, in die hitte. De zwangere
Maria die zich misselijk voelde op pad
naar Elizabeth en met rugklachten terugliep, was een nieuw beeld voor me.
Het ging nog verder. Wanneer Maria en
Elizabeth elkaar ontmoeten, gebeurt
er iets bijzonders. Ze vinden kracht bij
elkaar en voelen zich verbonden in hun
kwetsbaarheid, en ze durven het aan om
de wereld een spiegel voor te houden. Dit
brengt Maria onder woorden in een lied.
‘Mijn hart juicht om God, mijn redder,
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste
dienares. Barmhartig is hij.
Bemoedigd door de sororidad die ze
ervaart met Elizabeth, durft Maria het
aan de wereld met andere maatstaven
te meten dan de hoop op bigger, better,
faster. Het is geen wedstrijd meer. Maria
spreekt vanuit een gedeelde kwetsbaarheid die verbindt en kracht geeft. En dat
is een optie voor iedereen, vrouw of niet,
zwanger of niet. Deze manier van kijken
kan een flinke impact hebben. Het biedt
ruimte voor andere vragen. Want hoe zou
een beleidsplan eruitzien als je uitgaat
van kwetsbaarheid, en je van daaruit een
visioen durft te ontwikkelen? Wat is dan
het criterium voor een topopleiding?

DOOR PETER-BEN SMIT
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

T

opopleidingen. Dit jaar heeft de
VU er maar liefst zes, aldus de
Keuzegids Universiteiten. Zulk
goed nieuws past bij het einde van
het jaar. Je blikt terug op successen en smeedt plannen voor hoe
het nog beter kan.
We doen dit ook voor buitenlandse studenten.
Een studie in Amsterdam biedt hen een kans
om nog beter te worden. De VU heeft daarbij
oog voor studenten uit kansarme landen. Zo
begeleidde ik theologiestudente Mayara Agar de
Araujo Silva uit Brazilië. Ze was hier in het kader
van het Bridging Gaps-programma. Dit geeft
studenten met groot potentieel om religieuze
leiders met maatschappelijke impact te worden,
een extra kans. Het is al 25 jaar een succesverhaal. Ook de VU Vereniging ondersteunt het.
De verhalen van Bridging Gaps zetten je aan het
denken. Zo ook het onderzoek van Mayara.
Zij onderzocht de volgende passage uit het
kerstverhaal. Voordat Jezus geboren wordt, is
Maria, Jezus’ moeder, natuurlijk zwanger. In die
periode gaat ze op bezoek bij een andere vrouw,
Elizabeth, die ook zwanger is. Mayara vroeg zich
af of deze tekst ook een bron van inspiratie kan

Peter-Ben Smit is hoogleraar contextuele
Bijbelinterpretatie aan de VU.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 8 — 18 december 2019
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Marc Schuilenburg universitair docent aan de afdeling
Strafrecht en Criminologie

M
foto Yvonne Compier

Stel je voor dat het
VU-beleidsplan
uit zou gaan van
kwetsbaarheid. En dat
we ons gaan richten
op de verbindende
kracht tussen mensen.
Dan veranderen
ook de criteria voor
topopleidingen.
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wisselcolumn

Het helpt ook niet dat bedrijfsleven en
et de komst van onze
overheid weigeren het goede voorbeeld
tweeling veranderde
te geven. Milieudefensie schreef het
er flink wat in mijn
nog maar eens op in een rapport. De
leven. Veel draait om
komende vijf jaar zijn Shell en andere
de meiden die nu vier
fossiele bedrijven van plan om 1,4
jaar oud zijn en voor
biljoen dollar te investeren in nieuwe
het eerst naar school
olie- en gasprojecten. Samen is dat goed
gaan. Een van de meest ingrijpende
voor de uitstoot van bijna 150 gigaton
veranderingen is dat ik me bijna overdreCO2. Ook de Nederlandse overheid
ven bewust ben van wat het betekent om
verantwoordelijk te zijn. Voordat ik vader
maakt geen harde keuzes. Ga met je
werd, hield ik me hiermee nauwelijks
tractor naar het Malieveld en politici
bezig. Ik leefde er niet op los, maar veel
krijgen meteen slappe knieën. Roep
scheelde dat ook niet. Nu
“lul” tegen een politicus
stel ik me voortdurend
en maatregelen om de
lastige vragen. In wat voor
van schadelijke
In wat voor wereld uitstoot
wereld komen mijn kindestoffen terug te dringen,
komen mijn
ren terecht? Welk perspecworden direct versoekinderen terecht?
tief kan ik ze geven?
peld.
Vooral de klimaatcrisis
Staalfabrikant Tata Steel
baart mij zorgen. Lang
mag van Rijkswaterstaat
dacht ik dat klimaatverzelfs meer giftige stoffen
andering een donkere
in het oppervlaktewater
wolk aan de horizon was
lozen dan wettelijk is
die vanzelf wel zou overtoegestaan.
waaien. Inmiddels ben ik
Van ingewikkelde termen
me ervan bewust dat alle lichten op rood
als ‘systeemverandering’ en ‘ecocide’
staan, van de stijging van de temperatuur
hebben mijn dochters nog niet gehoord.
tot de afname van het aantal dieren- en
Ze geloven in kabouters, eenhoorns,
plantsoorten. Op individueel niveau
feeën en prinsessen die het beste voorproberen we onze verantwoordelijkheid
hebben met alle mensen. Het liefst zou
te nemen. De auto is verkocht. Afval
ik er ook zelf in willen geloven. Ik denk
wordt gescheiden. We eten minder vlees.
namelijk dat er een mirakel nodig is om
Toch voel ik me tekortschieten tegenover
de klimaatdoelen van Parijs te halen.
mijn kinderen. Ik heb niet het idee dat
onze gedragsverandering iets uitmaakt.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Maatschappij

studenten

Radicale jongeren moet je niet deradicaliseren, maar reradicaliseren, zegt
pedagoog Stijn Sieckelinck. ‘Radicale energie kan dingen ten goede
veranderen.’

Het geweld afzweren,
n
e
d
u
o
h
e
b
e
al
c
i
d
a
r
t
e
h
Ruimte voor radicale vragen

DOOR PETER BREEDVELD
FOTO PETER GERRITSEN

D

eradicaliseren is het toverwoord als het gaat om
extremistische moslims en
radicaliserende jongeren,
maar volgens Stijn Sieckelinck bereik je daarmee
alleen maar het tegenovergestelde van wat je wilt. Sieckelinck, van
huis uit pedagoog maar verbonden aan
de afdeling Politicologie “en af en toe doe
ik er ook een beetje theologie bij”, stelt
dat je radicale jongeren juist moet reradicaliseren. Hij legt dat uit in zijn boek
Reradicaliseren – ronselen voor een betere
wereld, dat twee jaar geleden verscheen.
Radicaliteit is niet per se slecht, zegt Sieckelinck. Sterker nog, radicalisme kan een
positieve kracht zijn die de maatschappij
vooruit helpt. Kijk naar Greta Thunberg, de jonge klimaatactivist die ons,
in de woorden van Sieckelinck, “op een
ongepolijste manier confronteert met de
gevolgen van ons gedrag en ons een spiegel voorhoudt die pijn doet aan de ogen.”
In wezen doen extremistische moslims
dat ook. “De toestand in Syrië zou hier
veel minder in de aandacht staan zonder
de recente aanslagen in Europa”, aldus
Sieckelinck. “Het grote probleem is dat er
volgens hun logica geen andere manier
is om dingen te veranderen dan de gewapende strijd. Politiek gemotiveerd geweld
confronteert ons met de gevolgen van
onze eigen politiek, maar het maakt ook
ons sociaal weefsel kapot.”
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De kunst is dus om het radicale te behouden, maar geweld af te zweren. Voorbeelden
daarvan zijn er te over: Ghandi, bijvoorbeeld, en Martin Luther King, die compromisloos streden voor meer rechtvaardigheid.
“Maar strijd wordt tegenwoordig al snel
geproblematiseerd en gecriminaliseerd”,
zegt Sieckelinck. “Ook voor het stellen van
radicale vragen krijgen jongeren nauwelijks
ruimte.”
Dat moet anders, vindt hij. Het zit in de aard
van jongeren om grenzen te verkennen en
op zoek te gaan naar “de waarheid”. “Er zijn
situaties waarbij docenten
leerlingen te snel afkappen als ze die grenzen
Maar wat als
verkennen”, aldus Sieceen leerling
kelinck. “Mijn punt is dat
de Holocaust
ze die zoektocht naar de
ontkent?
waarheid en naar idealen
juist moeten begeleiden in
plaats van voorkomen. Dat
is wat ik bedoel met reradicaliseren.”
Maar wat als een leerling de Holocaust ontkent? Hoe moet een
docent daarmee omgaan? “Zij moet in elk
geval niet verbieden of straffen”, meent
Sieckelinck. “Want dan lever je zo’n leerling uit aan charlatans op het internet, die
hem (het zijn meestal jongens) voeden met
complottheorieën. Vragen stellen is veel
beter. Waar komen zijn denkbeelden over de
Holocaust vandaan? Waarom is die kwestie
zo belangrijk voor hem? Welke persoonlijke
ervaringen voeden zijn standpunt? Zo dwing
je hem er zelf over na te denken, en realiseert hij zich dat die denkbeelden niet het
resultaat zijn van zijn eigen zoektocht, maar

dat ze zijn opgelegd. Door bovendien het
gesprek erover te openen, geef je leerlingen de gelegenheid elkaar te bevragen.
En ze nemen meer van elkaar aan dan
van de juf.”
Het klaslokaal kan zoals Sieckelinck in
een EU-paper schrijft een ‘laboratorium
voor de democratie’ zijn. “Daar moet je
gevoelige kwesties niet vanuit een angstreflex proberen buiten te houden. Dan
jaag je jongeren juist in de armen van
extremisten die wél een antwoord op alle
vragen hebben, en hen voeden met extremistische denkbeelden.”

goede democratie verdraagt dat je het
met elkaar hardgrondig oneens kunt zijn
zonder dat je elkaar de hersens inslaat.”

Brave space

Ongewenst wereldbeeld
Deradicaliseren komt vaak neer op het
uitbannen van een ongewenst wereldbeeld en dat te vervangen door de westerse waarden. Dat werkt niet, zegt Sieckelinck, vooral niet als de jongere in kwestie
aan den lijve ervaart dat die zogenaamde
rechtvaardige westerse samenleving
hem niet dezelfde kansen biedt als zijn
witte klasgenoten. En er bestáát zoiets
als racisme, daar mag je wel degelijk boos
over zijn. “Die boosheid moet je niet
proberen te dimmen door het alleen over
westerse waarden te hebben.”
Jongeren hebben een “radicale energie”
waarmee ze dingen ten goede kunnen
veranderen, zegt Sieckelinck. “De uitdaging is om die energie zodanig om te
leiden dat je de radicaliteit behoudt,
maar de kans op een geweldsuitbarsting
kleiner wordt. Laat de jongeren worstelen
met vragen, dat is ook belangrijk voor
de zoektocht naar hun eigen identiteit.
Bovendien krijgen ze zo de boodschap
mee dat je verschillend mág zijn. Dat een
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Veel preventieve antiradicaliseringstrajecten zijn gericht op jongeren weghouden van bepaalde denkbeelden. “Hoe
verknipt sommige boodschappen ook
zijn, daarmee ga je juist voorbij aan de
aantrekkingskracht ervan. Laat ze oefenen met hun politieke en religieuze stellingnames. Daarom ben ik ook tegen die
hele trend van safe spaces, overgewaaid
van de basisschool, maar die nu wordt
ingeroepen om jongvolwassenen te
vrijwaren van al te harde provocaties op
de campus. Terwijl juist de campus een
brave space zou moeten zijn waar je stellingnames kunt testen, en waar je kunt
leren schoppen tegen het systeem.”
Anderhalf jaar geleden werd op de
VU-campus De Verrekijker, een verzamelplaats voor activistische studenten,
verboden, nadat daar een wegens terrorisme veroordeelde Palestijnse activiste
had gesproken. “Daarvoor is 3D in de
plaats gekomen, waar de VU het debat
in goede banen probeert te leiden. Zo’n
initiatief zouden veel meer universiteiten
moeten lenen. Maar aan de andere kant
is het jammer dat het bestuur er niet in is
geslaagd het vertrouwen te behouden dat
die studenten dat zelf kunnen oppakken.
Het is waken voor de schijn van harmonie. Want je kunt bepaalde tendensen
wel van de campus weghouden, of het
nou gaat om Jordan Peterson of een radicaalfeministische activist, online blijven
groepen elkaar naar het leven staan.”
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Maatschappij
Portretfoto’s Peter Breedveld

‘Oneerlijk dat het
op onze generatie
aankomt’
Merel Laauwen | 21 | milieuwetenschappen
aan Amsterdam University College (AUC),
medeorganisator van Local Conference of Youth over
klimaatopwarming

“

Ik koos voor milieuwetenschappen omdat die studie me
interessant leek, en omdat bèta me goed ligt. Op het AUC is
iedereen heel bewust met het milieu bezig en ook ik kreeg
het gevoel dat ik meer moest doen.
Vorig jaar heeft een AUC-student hier voor het eerst een Local
Conference of Youth georganiseerd. Deze conferentie maakt
deel uit van een wereldwijde beweging. Op de afgelopen
bijeenkomst hielden we lezingen en we gaven workshops. En
we brainstormden over nieuwe ideeën om de klimaatcrisis te
bestrijden. De discussies waren heel goed, en er was zó’n fijne
energie van gelijkgestemde mensen die hun kennis deelden.
We willen dit elk jaar herhalen, met kleinere evenementen in de
tussentijd.
Als ik artikelen lees, bijvoorbeeld laatst over de eilandengroep
Kiribati, dat als eerste onder de zeespiegel dreigt te verdwijnen,
krijg ik wel stress. Het is frustrerend dat mijn familie die urgentie
niet inziet. Ik ben bang dat die business-as-usualhouding te lang
blijft doorgaan. En dat het op mijn generatie aankomt, en de
generaties na mij, om het probleem aan te pakken. Ik vind dat
oneerlijk.”
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‘Ik schaam me voor
de hardvochtigheid
van het
vluchtelingendebat’
Willemijn de Gaay Fortman | 25 | filosofie/
rechten, vrijwillig juridisch medewerker bij
Vluchtelingenwerk

“

Bij het schrijven aan mijn bachelorscriptie filosofie, over
het Europese vluchtelingenprobleem aan de hand van
Hannah Arendts principe van het recht om rechten te
hebben, dacht ik: ik wil iets doen. Uiteindelijk kwam ik bij
Vluchtelingenwerk terecht als juridisch medewerker. Af en toe
heb ik met schrijnende situaties te maken, bijvoorbeeld als je
iemand moet uitleggen dat de wachttijden verschrikkelijk lang
zijn, terwijl die persoon zijn leven aan zich voorbij ziet gaan.
De vluchtelingen hebben liefde nodig en ik ben er goed in om het
persoonlijk te maken. Ik probeer altijd zonder vooroordelen het
contact aan te gaan. Je zit tegenover iemand van wie je geen idee
hebt wie het is, en dan heb je dus ook écht geen idee. Na afloop
van zo’n gesprek hoop ik dat ik de ander een beter gevoel heb
kunnen geven.
Ik vind het ook belangrijk om deze mensen te laten zien dat
Nederlanders niet allemaal hetzelfde zijn. Ik schaam me voor de
hardvochtigheid waarmee het vluchtelingendebat wordt gevoerd.
De vrijheid die sommigen voelen om bepaalde dingen te zeggen,
daar is iets fundamenteel mis.
Er zijn vluchtelingen met wie ik vriendschap opbouw. Een
Oegandees, bijvoorbeeld, die een professioneel pianospeler bleek
te zijn. Daar kreeg ik een paar pianolessen van en we hebben nog
steeds, onregelmatig, contact.”
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‘Ik
de klimaatcrisis’
Hannah Witt | 22 | psychologie en minor law &
global society, Extinction Rebellion

“

Vijf jaar ben ik al veganist, ik probeer niet te vliegen en
zo min mogelijk afval te produceren. Maar ik besefte dat
er grootschaliger actie nodig is om de klimaatcrisis te
bezweren. Als individu heb je zeer beperkt invloed, terwijl
de grote vervuilers de bedrijven zijn, en alleen de overheid
in staat is echt iets te veranderen, maatregelen te nemen om
daadwerkelijk de uitstoot van broeikasgas te verminderen.
Daarom sloot ik me aan bij Extinction Rebellion, dat dit jaar
wereldwijd blokkades organiseerde. Wij blokkeerden in april het
verkeer in Amsterdam, gedurende zeven minuten, wat legaal
is in bijvoorbeeld Londen, maar niet in Nederland. In oktober
blokkeerden we onder andere de toegang tot de ABN Amro op het
Zuidasplein.
Ik lig echt wakker van de klimaatcrisis, en als activist heb ik het
gevoel iets te bewerkstelligen, namelijk bewustzijn creëren. Maar
tegelijkertijd wordt het gevoel van machteloosheid juist groter. Je
ziet hoe machtig die bedrijven zijn, met de politie aan hun zijde.
Het is psychisch heel zwaar. Ik wíl geen conflict met de politie, ik
wíl het leven van gewone burgers niet verstoren, ik zou me liever
concentreren op mijn studie. Maar de klimaatcrisis is zo enorm,
ik kan niet anders dan proberen er iets tegen te doen.”
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‘Met vegetariër zijn,
verander je niks’
Daan Jansen | 24 | researchmaster geschiedenis,
Extinction Rebellion en WOinActie

“

Ik kom uit een marxistische familie, ben opgegroeid met het
idee dat de samenleving niet goed is zoals die is. Het is er
een van onderdrukking, racisme en vrouwenongelijkheid.
En westerse waarden zijn niet het toppunt van beschaving.
Maar ik heb er jarenlang niks mee gedaan. Ik had altijd het idee
dat je toch niks kunt veranderen.
Maar anderhalf jaar geleden realiseerde ik me opeens dat dingen
steeds slechter worden. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met het
milieu. Ik was al vegetariër, maar daarmee ga je niks veranderen.
Er ontstond opeens een gevoel van urgentie.
Dus heb ik me aangesloten bij de protesten van Extinction
Rebellion en WOinActie, en help ik het woord te verspreiden,
om bewustzijn te creëren. Helaas zie ik om me heen weinig
bereidheid tot actie. Toen hier aan de VU bijvoorbeeld bachelor
literatuur & samenleving: Nederlands werd afgeschaft, wilde ik
meteen de VU gaan bezetten, maar behalve mijn vriendin was er
niemand die iets wilde doen. Toen laatst onderwijsminister Ingrid
van Engelshoven de VU bezocht, waren ik en iemand anders de
enige twee studenten die zich aansloten bij het WOinActie-protest
tegen haar beleid.
Bij zulke protesten zie ik dat er meer mensen zijn die de urgentie
voelen. Dat ik niet alleen ben. Ik voel me dan een soort van
gevalideerd.”
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Studentengroei geen
probleem
In Ad Valvas van 20 november las
ik de ingezonden brief ‘Studentengroei fnuikt onderwijs’ van
een eerstejaars computer science
die liever anoniem wil blijven.
Hij (m/v) beweert dat de studentengroei averechts werkt op de
kwaliteit van ons onderwijs. Zijn
centrale stelling is dat de manieren waarop wij onderwijs geven
‘uiteindelijk acceptabel zijn
omdat de helft van de studenten afhaakt’. Dit kan ik met een
paar getallen snel weerleggen.
In september zijn 195 studenten
gestart met de opleiding. Daarvan zijn inmiddels 3 gestopt, dat
zijn de echte ‘afhakers’. Bij de
drie vakken in periode 1 zijn de
slagingspercentages 67, 77 en 89.
En dan moeten de herkansingen
nog komen.
Ook op de manier waarop de drie
vakken worden gegeven, heeft de
briefschrijver kritiek. Maar geen
van de kritiekpunten is gerelateerd aan de groepsgrootte van
de opleiding. Voor mijn eigen vak
computer programming verzorgen 14 student-assistenten de
werkcolleges. Dat deden we altijd
zo, alleen met minder assistenten. De keuze voor tweede- en
derdejaarsstudenten is een didactische: deze studenten weten
nog heel goed uit hun eigen
ervaring waar de problemen van
de eerstejaars liggen. Wij kiezen
altijd de beste studenten van het
jaar daarvoor. In de vakevaluatie
scoren de assistenten allen boven
de 4 op de schaal van 1 tot 5. Twee
jaar geleden hadden we vooral
masterstudenten als assistenten,
en zij scoorden lager bij de vakevaluaties.

Over het vak computational
thinking is de klacht dat men
de stof niet uitlegt in het college
maar dat ze in plaats hiervan
‘quizjes’ doen. Ook dit heeft geen
verband met het aantal studenten. Dit is een toepassing van
flipping the classroom, een didactisch concept gebaseerd op de
observatie dat kennisoverdracht
makkelijk buiten de contacturen
kan plaatsvinden, via het materiaal aangeboden op Canvas.
Hiermee komt meer interactieve
tijd met de docent beschikbaar
voor de moeilijkere taak van het
activeren van de kennis door het
beantwoorden van vragen en
oplossen van problemen. Ik ben
trots op mijn collega die zijn vak
op deze manier geeft.
Verder is er nog kritiek over ‘veel
buitenlandse studenten die de
Engelse taal niet of nauwelijks
beheersen’ en dat ‘veel docenten
niet vloeiend Engels spreken’.
Deze klacht kan ik helemaal
niet herkennen. Alle studenten
moeten immers een Engelse
taaltoets doen. Uit de vakevaluaties blijkt dat studenten de
Engelse taalbeheersing van onze
docenten over het algemeen zeer
positief beoordelen. Daarnaast
valt er nog op te merken dat de
Engelse taal van onze bachelorprogramma’s heeft geleid tot
sprankelende, internationale,
multiculturele opleidingen, die
ook de Nederlandse studenten
een waardevolle ervaring naast
de leerstof bieden.
Thilo Kielmann, opleidingsdirecteur bachelor computer science
en docent computer programming
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Vips

Scriptie

Universitair docent Hylkje
de Jong is per 1 december
benoemd tot
hoogleraar
rechtsgeschiedenis. Zij
onderzoekt het
materiële Byzantijnse recht en de receptie
van het Romeinse recht in
Friesland in de vroegmoderne tijd. Haar oratie is op
14 februari.

Zwijgrecht, biografie van een boef

Niels Westra

onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit
www.advalvas.vu.nl

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

Computationele neurowetenschapper Martijn van
den Heuvel is benoemd
tot University Research
Chair-hoogleraar.
De VU erkent
hem hiermee
als aankomend
leider in zijn
vakgebied. Van
den Heuvel is verbonden
aan het VU Center for
Neurogenomics and
Cognitive Research.
Gezondheidspsycholoog
Sui Lin Goei ontving de
Horizon2020-subsidie
(340.000 euro)
voor onderzoek
naar het
gebruik van
de zogeheten
Augmented
Reality in het onderwijs: je
legt een digitaal beeld over
een voorwerp voor extra
informatie.
Derdejaars geneeskunde
Oumaima Aajoud ontving
de Jong Talent Aanmoedigingsprijs van de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij
der Wetenschappen. Die
is bestemd voor
geneeskundestudenten die hun talenten
ook maatschappelijk inzetten. Aajoud verzorgt onder
meer een alzheimerpatiënt.
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‘Ik begrijp nu beter hoe je
veelpleger kunt worden’

Liza van der Linden | 25 | master criminologie |
cijfer 8 | 18 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Ik was
superenthousiast toen ik me intekende, maar daarna moest
ik nog zelf een delinquent zoeken en dat viel niet mee.
Uiteindelijk is het gelukt via mijn netwerk. Ik werk in een
instelling voor verslaving en eetstoornissen.”
Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken?
“Weinig. Ik heb heel veel geluk gehad dat Robert, de delinquent over wie ik schrijf, zo openhartig was.”
Wat was je grootste ontdekking? “Heel interessant vind ik
dat Robert twee broers heeft, van wie er een ook het criminele pad op is gegaan en de andere helemaal niet. En ik heb er
meer begrip voor gekregen hoe je in een leven als veelpleger
terecht kunt komen. Robert heeft twee verkeersongelukken
gehad toen hij klein was en verder gewoon veel pech in zijn
leven. Dat is geen excuus, maar wel een verklaring.”
Ben je goed begeleid? “Ja. We zaten in een klasje van tien
studenten die allemaal een biografische scriptie schreven,
dan loop je tegen dezelfde dingen aan en kun je elkaar tips
geven.”
Ga je hier nog iets mee doen? “Onderzoek is niet mijn ding,
al vond ik deze manier van onderzoek doen wel heel leuk. Ik
werk nu als hulpverlener en dat wil ik blijven doen. Uiteindelijk zou ik graag met tbs’ers of gevangenen willen werken.
Met Robert heb ik nog contact. Hij appt me af en toe.” (WV)

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

‘Borstreconstructie
met varkenshuid
niet voor iedereen
geschikt’
Borstreconstructie met behulp
van varkenshuid levert soms
extra complicaties op, zegt
promovendus Rieky Dikmans.
“Er zijn twee stromingen in de
plastische
chirurgie.
Sommige
artsen
geloven
in directe
reconstructie na
de verwijdering
van een borst. Andere artsen
doen het in twee keer. Ik heb de
twee methoden vergeleken. Bij de
tweestapsreconstructie krijgt de
patiënt een ballon ingebracht die
men telkens verder met vocht vult.
Zo rekt de huid op. Na zes weken
brengt men het implantaat in.
Bij de andere methode gebruikt men
direct na de borstverwijdering een
lapje van speciaal geprepareerde
varkenshuid. Zo ontstaat er een
grotere ruimte om het implantaat
in te brengen. Deze techniek
zou mogelijk een natuurlijkere
borstvorm geven. Helaas zagen
we absoluut meer complicaties
bij deze patiënten: meer infecties
en in enkele gevallen moest het
implantaat weer verwijderd
worden. Deze methode kan
succesvol zijn, maar kan niet
zomaar op een breed publiek
toegepast worden. Er zijn voorwaarden waaraan de chirurg en de
patiënt moeten voldoen. De arts
moet bijvoorbeeld een inschatting
maken van de dikte van de huid
en bij de patiënt is onder meer de
borstomvang van belang.” (FB)

Rieky Dikmans promoveert 17 december bij
geneeskunde. Zij is arts in opleiding bij de afdeling
psychiatrie van het OLVG. Ze heeft ook een eigen
praktijk als seksuoloog.
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Verkassen
Dag één van de wetenschappers van kunstmatige intelligentie op hun nieuwe werkplek
in het Nieuwe Universiteitsgebouw. Hoogleraar Frank van
Harmelen heeft gisteren zelf
zijn bamboeplant verhuisd en
op zijn kamer hangt de kunst
al aan de muur. Hij ontdekt in
de gedeelde lounge een blauwe
verhuisbak met een oude
Macintosh. “Deze is uit 1988!”
Collega Jacco van Ossenbruggen komt kijken: “Ik heb hier
nog practicum op gedaan, dit
is erfgoed.” Hij grijpt zonder
pardon de computer en zet ‘m
bovenin een verder nog lege
kast. “Er is een dunne lijn tussen
oude troep en erfgoed”, zegt
Van Harmelen nog, maar de
computer staat al op z’n plek.
Door Marieke Kolkman
Foto Peter Gerritsen
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Strafrecht

ONDERWIJS

Het vak Street Law
Rechtendocent Marcelle Reneman zette het
vak Street Law op. Zij is tevens vakcoördinator
en examinator. Zij ontving er begin dit jaar een
Comenius-beurs van 50.000 euro voor. Street Law
is een zogeheten Community Service Learningproject. Vanuit de pilot op de VU geven op dit
moment elf rechtenstudenten elk zes workshops
over strafrecht aan havo-, mbo- en vmboscholieren: van het Mediacollege, het Hervormd
Lyceum en het Calvijn College. De gedachte
achter de gastlessen is dat studenten het recht
het best leren begrijpen als ze het zelf doceren. De
studenten krijgen er 6 ects-punten voor. Meer info
op studiegids.vu.nl/nl/Minor

Je begrijpt het
vak beter als je
het zelf doceert

Rechtenstudenten
geven gastlessen
over strafrecht aan
scholieren. ‘Het moet
levendig blijven,
daar horen ook
flauwe grappen bij.’
Door Daphne Damiaans
Foto Peter Valckx
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D

e VU-studenten kijken
ietwat vertwijfeld het
klaslokaal op het Mediacollege in. Ze hadden
duidelijk een hogere
opkomst verwacht dan de
handvol mbo-scholieren
die ze nu aankijkt. “Sorry”, verontschuldigt docent Anne-Floor Brouwer zich.
“Op maandagochtend hebben ze wat
moeite met op tijd komen.”
Yemaro Hoogdorp en Sarah Elyounoussi, tweedejaars rechtsgeleerdheid, lijken
minder problemen te hebben met het
tijdstip. Ze hebben een vol uur aan
lesstof voorbereid over het verspreiden
van naaktfoto’s en willen graag beginnen. Deze les of eigenlijk workshop
is onderdeel van het vak Street Law,
waarbij VU-rechtenstudenten gastlessen geven over strafrecht aan havo- en
mbo-scholieren. De gedachte erachter
is dat studenten het recht het best
leren begrijpen als ze het zelf doceren.
Normaal gesproken verzorgt docent
Brouwer op dit tijdstip, in het lokaal vol
muziek- en filmposters, een les studieloopbaanbegeleiding aan deze groep.

Op de foto: rechtenstudent Ilyada Kaba (staand)
bereidt zich op de VU met medestudenten voor
op de gastlessen over strafrecht aan scholieren.

Foto’s van nieuwe lingerie

“Weten jullie nog dat ik vroeg welke
controversiële onderwerpen jullie interessant vinden?” vraagt ze nu aan haar
klas. “Nou, daar gaan deze studenten
van de Vrije Universiteit jullie meer
over vertellen. Let op, want dit is superhandige info over wanneer je wel en
niet in je recht staat.”

De eerste opdracht brengt meteen wat
voorzichtige discussie op gang. Het hangt
er vanaf wie je ontgrendelde telefoon in
handen krijgt. En zolang ze er niks mee
doen, is het in principe geen probleem.
De VU-studenten luisteren, knikken en
presenteren dan een eerste van een serie
stellingen: ‘Jouw vriendin (16) stuurt
jou (19) foto’s om haar nieuwe lingerie
te laten zien. Jij stuurt deze foto’s door
naar je vrienden. Valt dit onder het
verspreiden van naaktfoto’s?’ Op het
scherm volgt een foto van een meisje in
ondergoed. “Ga links in het lokaal staan
als je het ermee eens bent en rechts als
je het er niet mee eens bent”, instrueert
Elyounoussi. De jongen met het petje
loopt resoluut naar de rechterkant. “Ik
zie weleens mensen in zo’n broekje over
straat lopen. Dat is niet echt naakt!”
Het is de tweede keer dat deze
VU-studenten voor een klas scholieren staan. Ze zijn erop voorbereid door
bijeenkomsten waarin onder meer klassenmanagement werd behandeld. Hoe
ga je om met laatkomers? En wat doe je
als iemand weigert mee te doen met je

Je mobieltje afgeven
Terwijl het lokaal langzaam vol blijft
druppelen met laatkomers stapt Hoogdorp naar voren. Hij verzoekt de scholieren op te staan, hun telefoon mee te
nemen en een kring te vormen. “Moeten
we onze gulp opendoen?” grapt een
jongen met een petje. Hoogdorp lacht,
schudt zijn hoofd en gaat onverstoord
verder: “Geef je telefoon nu aan de
persoon rechts van je.” De groep wisselt
wat onwennige blikken uit, maar doet
wat ze gevraagd wordt. “Heel goed,
hoe voelt dat?” vraagt Hoogdorp. De
jongeren halen hun schouders op. “Oké,
ontgrendel dan nu je eigen telefoon en
geef hem daarna weer aan de persoon
rechts van je.” Wat gegrinnik. “Hebben
jullie er nu een ander gevoel bij?”
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Strafrecht

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.

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.

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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

les? Ze passen interactieve methoden toe,
waaronder discussie, rollenspel en oefenrechtbank.

jongen met lange krullen. “Is dat oudNederlands? En wat is een geldboete van
de vijfde categorie?”

Naaktfoto’s verspreiden

Celstraf, geldboete of taakstraf

De groep van vandaag is een bijzondere
Elyounoussi schuift aan bij het groepje,
categorie mbo’ers, vertelt docent Brouwer terwijl Nouah en Hoogdorp de andere
voor de les. Ze hebben vanaf het eerste
helft van de klas aanmoedigen. Met wat
jaar voor de specialisatie geluidstechscherpe vragen en grapjes zorgen ze dat
niek gekozen en zijn daardoor serieuzer
er zowaar een concept-wettekst op de
dan veel schoolgenoten. “Je kunt lol
witte vellen komt te staan. Ook de jongen
met ze trappen, maar ook serieus met
die als laatste het lokaal binnenloopt,
ze in gesprek”, stelt ze.
wordt meteen bij het
“Maar maandagochtend
gesprek betrokken. Wat
is natuurlijk niet het
is zijn mening over het
‘Hoe voelt dat, je
makkelijkste moment.”
verspreiden van naakttelefoon afgeven
Toch weten Elyounoussi
foto’s? “Volgens mij heeft
aan je buurman?’
en Hoogdorp de klas mee
iedereen weleens politie
te krijgen in hun verhaal.
op school gehad omdat
Ze luisteren, analyseren
er naaktfoto’s werden
en gaan serieus in op de
verspreid”, stelt hij. “Ik
opmerkingen. “Ik denk dat
geloof er sowieso niet in
het bij jullie vooral gaat
dat een celstraf dit gaat
om de intentie van het
oplossen. Er is iets mis
verspreiden van naaktfoto’s, klopt dat?”
met je waarden als je zoiets doet. Rehavat Hoogdorp een discussie samen. De
bilitatie is the answer.” En jawel, nu is
scholieren reageren bevestigend.
het gesprek over strafrecht écht op gang
gekomen. Verdient iemand die naaktfoto’s deelt een celstraf, of is een geldboete
‘Is dat oud-Nederlands?’
of taakstraf beter? En wat als er sprake is
Ook de laatkomers zijn tegen negen uur
van verzachtende omstandigheden?
allemaal binnen. Mederechtenstudent
Amal Nouah – die zich voor het eerst
in haar leven heeft verslapen – heeft
Zelfmoord
zich rond die tijd eveneens bij de groep
De VU-studenten staan relaxed voor de
gevoegd. Schijnbaar zonder moeite pakt
klas en gaan open het gesprek aan. Aan
ze de draad van de les op. Op dat moment
de laatste opdracht komen ze niet toe,
staat er een wettekst op het scherm,
maar daardoor is er wel voldoende tijd
waar de scholieren ietwat gepijnigd naar
voor evaluatie. Wat vonden de scholieren
kijken. Enthousiast legt Nouah uit wat
ervan, hebben ze wat geleerd? Er wordt
de tekst in grote lijnen betekent, om de
geknikt. Ze prijzen de interactie en het
klas vervolgens te vragen zelf een wetsactieve karakter van de les. En opvallend
voorstel te schrijven. Hierin moet staan
genoeg komen nu pas de persoonlijke
dat het verspreiden van naaktfoto’s van
verhalen over ongewild verspreide naaktmeerderjarigen voortaan óók strafbaar
foto’s naar boven. Een jongen heeft het
is. Tien paar kleine oogjes kijken elkaar
van dichtbij meegemaakt bij een van
aan. “Ik weet eigenlijk niet zo goed wat
zijn beste vrienden, een ander vertelt
al die termen betekenen”, bekent een
schoorvoetend over de zelfmoord van een
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‘Je lichaam is heel
erg leuk, maar niet
voor iedereen’

bekende die dit meemaakte. “Je lichaam is heel erg
leuk, maar niet voor iedereen”, vat een jongen het
gesprek samen.

Nadenken op
maandagochtend
Net voor half tien sluiten
de VU-studenten de les af.
De scholieren gaan door
naar hun les rekenen. Brouwer blijft nog
even voor de evaluatie. “Dit is een werkvorm die ze fijn vinden, dat merk ik aan
alles”, complimenteert ze. “Ik vind het
dapper dat jullie dit durven te bespreken,
want het is een gevoelig onderwerp.”
Het viel Brouwer op dat de studenten
goed om wisten te gaan met de flauwe
grappen. Hoogdorp reageert: “Het moet
levendig blijven, daar horen ook grappen bij. We hopen de discussie op gang te
brengen.”
Naast heel veel lof heeft Brouwer één tip:
werk in stapjes. Want het schrijven van
een wettekst, dat is niet zomaar wat. “Als
je het rustig uitlegt, schrikken de scholieren minder.” De studenten beloven het
advies mee te nemen in de voorbereiding
van hun volgende gastles, maar mogen
bovenal zeer tevreden zijn: ze hebben op
de maandagochtend toch maar mooi tien
slaperige mbo-scholieren over strafrecht
laten nadenken.
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Medewerkers

ARBEIDSMARKT

‘Ik ben een
draaideurdocent’
Wetenschappers en
docenten moeten
vaak aanstellingen
stapelen om rond te
komen. Ook Venibeurswinnaar Carlo
Ierna sprokkelt zijn
uren bijeen.
DOOR FLOOR BAL
FOTO PETER GERRITSEN

“

Ik had niet verwacht dat het zo
zwaar zou zijn.” Begrijp hem
niet verkeerd. Docent filosofie
Carlo Ierna is niet verbitterd
of zelfs maar een beetje zuur.
Maar eerlijk gezegd had hij
wel gedacht dat hij nu, op zijn
veertigste, eindelijk klaar zou zijn met de
wetenschappelijke baantjescarrousel. En
hij is de enige niet. Volgens actiebeweging WOinActie moeten wetenschappers
en docenten steeds vaker kleine, tijdelijke
aanstellingen combineren.
In plaats van één aanstelling heeft Ierna

er nu drie. Waarvan slechts eentje, een
aanstelling van 0,23 fte aan de VU, vast
is. Deze combineert hij met een onderwijsaanstelling van 0,1 fte in Leiden en
0,4 fte voor onderzoek aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Daar werkt hij aan
een Europees project over kunstmatig
intelligente hersenimplantaten.
“In de drie jaar na de afloop van mijn
Veni-beurs heb ik twaalf zeer korte of
heel kleine tijdelijke onderwijsbaantjes
gehad. Ik heb bij alle klassieke brede
universiteiten in Nederland, behalve de
UvA, gewerkt. En ik sluit niet uit dat dat
nog gaat gebeuren.” Met een verwijzing
naar Pokemon grapt hij: “You’ve gotta
catch them all.”
Na zijn promotie in 2009 werkte hij enkele jaren als postdoc. “Toen ik in 2012 een
Veni-beurs kreeg, dacht ik dat dat deuren
zou openen.” Dat onderzoek ging over het
ideaal van ‘filosofie als wetenschap, een
project in de School van Brentano’. Na het
aflopen van dit beursonderzoek in 2016
bleek dat niet het geval. Twee keer kwam
hij ver in het Vidi-traject, maar die greep
hij net mis.

Bijna seizoenswerk
Daarna volgde een spectaculaire reeks
van tijdelijke aanstellingen. “Meestal
krijgt iemand een vrijstelling voor het

Aanstellingen 2016-2019
RUG = Rijksuniversiteit Groningen, UL = Universiteit Leiden, RU = Radboud Universiteit en UU = Universiteit Utrecht
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aanstelling had. Gelukkig was de hoogleraar erg begripvol.”

onderwijs en ben ik de vervanger. Dat
wordt er niet altijd bijverteld, maar je
weet wel vrij zeker dat er geen toekomst
is.” Luchtig: “Mijn aanstellingen hebben
een kortere houdbaarheidsdatum dan
een pak pasta.” Bijkomend probleem
is dat ze zo weinig uren omvatten. “De
kleinste was ooit 0,07 fte. In Leiden heb
ik nu 0,1 fte, maar dat wordt over een jaar
uitgesmeerd. Dus sta ik wekelijks drie uur
voor de klas. Daar komt ook nog reistijd
bij. Ik heb behoefte aan meer uren per
keer. Dit is bijna seizoenswerk, ik ben een
draaideurdocent.”
Al die kleine, tijdelijke aanstellingen
maken bijvoorbeeld geen indruk op
een bank als Ierna over een hypotheek
wil praten. “Laatst overwogen we om te
verhuizen. Maar de bank ziet alle aanstellingen als leuke bijbaantjes. En die vaste
0,23 fte is voor hen een aanfluiting.”

Drie keer bureaucratie
Met een patchwork aan functies is het
voor Ierna lastig om samenhang in zijn
carrière aan te brengen. “Het heeft weinig
met elkaar te maken. Door die aaneenschakeling van posities heb ik ook nooit
de kans gehad om promovendi te begeleiden of een groep te leiden. Laatst had
ik in één week ontwikkelingsgesprekken
aan twee universiteiten. Maar daar kan
ik niets mee. Dan wordt me gevraagd
waar ik mezelf over vier jaar zie. Terwijl ik
over een paar maanden alweer ontslagen
word.”
Werken aan drie universiteiten levert
als ‘bonus’ ook nog drie verschillende
bureaucratische apparaten op. “Ik werk
niet alleen met Canvas, maar ook met
Bright Space en Blackboard. Ik moet van
drie universiteiten mijn mail checken en
mijn agenda inzien. Elke aanstelling is bij
de twee andere universiteiten als bijbaan
geregistreerd. En als ik een buitenlandse
reis maak, weet ik niet of mijn vrijstelling
ook bij de andere universiteiten geldt.”
Hij lacht: “Als ik mijn onkosten vervolgens bij alle drie zou declareren, zou
niemand het doorhebben.”

Collega’s steunen en motiveren
Waarom Ierna zijn verhaal doet? Zeker
niet om eens lekker te klagen. Hij wil
andere wetenschappers in dezelfde positie steunen en motiveren om hun recht
te halen. “Zo heb ik die vaste aanstelling aan de VU zelf aangezwengeld. Veel
mensen zijn bang dat als je stennis schopt
iedereen je als moeilijk gaat aanmerken. Mensen in mijn positie voelen zich
kwetsbaar. De kans op een baan hangt
erg af van je verhouding met je leidinggevende.”
Door actiegroep WOinActie voelde hij
zich gesteund om een vaste aanstelling
te vragen. “Dat ging niet vanzelf, ik heb
wel een beetje moeten pushen. Dit was
mijn vierde tijdelijke contract aan de VU
in korte tijd. Toen ben ik bij de vakbond
gaan informeren of ik geen recht op vaste

Beurzen blijven aanvragen
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WOinActie is een beweging die opkomt voor de
belangen van het universitair onderwijs en de
verwevenheid met wetenschappelijk onderzoek, dat
door forse, langdurige bezuinigingen en een snelle
toename van het aantal studenten onder grote druk
staat. Een van de actiepunten is het verzet tegen de
‘wegwerpdocent’: docenten met een tijdelijk contract.
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Carlo Ierna ‘De bank vindt mijn vaste 0,23 fte een aanfluiting’
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De universiteiten houden bij de planning van hun onderwijs geen rekening
met Ierna. Er wordt heel veel flexibiliteit verwacht terwijl het universitaire
systeem volgens hem daar eigenlijk niet
geschikt voor is. “Als ik college aan meer
dan honderd studenten geef, moet ik de
tentamens volgens de examenregeling
binnen tien dagen nakijken. Ook al heb ik
maar een aanstelling voor één dag in de
week. Dat is eigenlijk onhaalbaar.”
Ierna blijft beursaanvragen doen om zijn
eigen situatie te verbeteren. Zo heeft hij
de KnowVU-award gewonnen voor zijn
voorstel om de canon van de moderne
filosofie te hervormen. Met datzelfde
idee heeft hij ook een Comenius-beurs
aangevraagd. Daarmee zou hij maximaal
anderhalf jaar zijn aanstelling aan de VU
tot 0,5 fte kunnen ophogen.
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ingezonden mededeling

Jelle van Baardewijk docent bestuurskunde

opinie

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

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.

‘Internationalisering
zou geen prioriteit
moeten zijn’
Het Engels is op universiteiten veel te
dominant geworden, vindt docent Jelle van
Baardewijk. Samen met anderen spreekt
hij zich uit tegen de verengelsing van
Nederland in de bundel Against English.

Drink jij niet?
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een roep was om hulp die ik hard nodig had.
Met die hulp heb ik geluk gehad. Er zijn
duizenden studenten die hun stress en
eenzaamheid wegdrinken tijdens de zoveelste
borrel van hun vereniging, en het probleem
niet eens zien. Juist omdat alcohol zo in onze
cultuur verweven zit. Als je student bent is
het gewoon oké om veel alcohol te drinken.
Niemand kijkt er meer van op als als je
vertelt dat je in een vreemd bed wakker bent
geworden met absoluut geen idee hoe je daar
terechtgekomen bent. Maar als je zegt dat je
niet drinkt, staan ze wel raar te kijken. Raar,
eigenlijk.
Selma Boulmalf

Toen ik vijftien was, dronk ik mijn allereerste
biertje. Ik speelde Just Dance op een klein
huisfeestje, ik droeg een panty met hartjes
erop, en ik kreeg een alcoholische versnapering
in mijn handen gedrukt. En daarmee was
ik, toen ik net anderhalf decennium op de
wereld rondliep, een van de laatsten uit mijn
vriendengroep die eraan begon.
Na die eerste keer kwam vrij snel de tweede.
En een derde, vierde en vijfde keer, en voordat
ik het wist, stal ik stoffige flessen wodka uit de
garage en deed ik stiekem Bacardi-rum bij mijn
cola-zero met roze rietje. Feestje na feestje
in de bovenbouw van de middelbare school
eindigde met klasgenoten die gigantisch over
hun nek gingen in de wc van iemands ouders,
en rond het voorjaar hadden we bijna allemaal
standaard een kater op de zondagmiddag.
Het is niet zo dat mijn klasgenoten en ik
minderjarige alcoholisten waren, maar wij
waren er niet vies van, zal ik maar zeggen.
Hierbij moet ik wel vermelden dat ik uit
Hoorn kom, ofwel de regio West-Friesland
die bekendstaat om het bizar aantal jonge
comazuipers.
Nu ik net 21 ben geworden, de leeftijd waarop
je in Amerika legaal mag drinken, heb ik al
die alcohol eigenlijk wel weer gezien. Van je
studietijd wordt verondersteld dat je de helft
van de tijd bier slurpt alsof het water is, een
enorm schadelijk fenomeen. Niet alleen omdat
je hersenen pas volgroeid zijn op je 26ste, ook
omdat alcohol letterlijk vergif is en blijft.
Bovendien gebruiken velen alcohol als vlucht,
om maar niet aan hun problemen te hoeven
denken. Het is dan ook niet toevallig dat de
laatste keer dat ik echt dronken was, eigenlijk

W
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wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:
• Sollicitaties. De USR is bezig
met de sollicitatieprocedure voor
een nieuw raadslid. Binnenkort
zullen we het gekozen raadslid
bekendmaken. Check onze
sociale media.

Megan Terpstra
Commissiecoördinator Communicatie
m.terpstra@studentenraadvu.nl

• Toegankelijkheid van
bestuursjaar. Wij willen een
bestuursjaar toegankelijker
maken door zo’n jaar
collegegeldvrij te maken, of het
volgen van een speciale minor
met studiepunten. Onze raad
bespreekt dit met het college van
bestuur.
nr 8 — 18 december 2019

aarom is het een
probleem dat er
steeds meer in het
Engels gaat op de
universiteit? “Universiteiten komen
daarmee op afstand
te staan van de samenleving. Het Engels
heeft een segregerend effect: het maakt
de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden
nog groter. Het Engels maakt het onderwijs bovendien minder toegankelijk,
bijvoorbeeld voor studenten met een
hbo-achtergrond. De samenleving
betaalt het onderzoek, maar een steeds
groter deel ervan wordt niet terugvertaald naar de maatschappij. Belangrijke
maatschappelijke problemen komen
minder in beeld.”
Heb je daar een voorbeeld van? “Neem
het lerarentekort, een groot probleem in
Amsterdam. Maar er wordt nauwelijks
onderzoek gedaan naar oplossingen. De
verklaring is dat het een lokaal probleem
is, dat niet interessant genoeg is voor de
grote Engelstalige wetenschapstijdschriften, die gericht zijn op een internationaal, in theorie geïnteresseerd publiek.
Voor wetenschappers loont het minder
om zich te verdiepen in dit soort lokale
problemen.”
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Met de groei van het aantal internationale studenten is het toch ook logisch
dat meer vakken in het Engels gaan?
“Dat we zoveel internationale studenten
hebben is een keuze van onze universiteitsbestuurders. Internationalisering
zou geen prioriteit hoeven te zijn. De VU
zou zich meer bewust moeten zijn van de
plek waar alumni komen te werken. Dat
is meestal gewoon Nederland. Internationale studenten zijn hier welkom, maar

Verzetsbeweging
Against English, pleidooi voor
het Nederlands is een bundel die
ontstaan is uit verzet tegen de
verengelsing van de maatschappij.
Volgens de auteurs kan deze
ontwikkeling wel degelijk kwaad. Er
zijn artikelen opgenomen van onder
anderen Japke-D. Bouma, Özcan
Akyol, Stine Jensen en Ad Verbrugge.

niet als ze ons afhouden
van het cultiveren van het
Nederlands als academische taal.”

Moeten we Engelstalige
masters dan maar weer
afschaffen? “Dat in
Nederland inmiddels 70
procent van de masters
in het Engels is, laat zien
dat de situatie uit de hand
loopt. Geef internationale studenten een plek, maar laat
dat niet ten koste gaan van het Nederlands.”
Wat verliezen we als universiteiten op het Engels
overgaan? “We verliezen in het Engels veel nuance in
ons spreken en schrijven en daarmee ook in ons denken.
Het Engels in de wetenschap, het toerisme en op internet noem ik liever Globish, steenkolenengels met een
woordenschat van zo’n 1500 woorden plus jargon. De
taal wordt korter, dwingender en oppervlakkiger. Voor
een rijk wetenschappelijk debat is dat funest.
“Bovendien hangt taal samen met de culturele context:
een human resource manager is echt iets anders dan
iemand die zich met personeelszaken bezighoudt. In het
eerste geval word je als werknemer primair als bron van
arbeid gezien. In het woord zie je een Anglo-Amerikaans
kapitalistisch wereldbeeld weerspiegeld dat wezenlijk
verschilt van onze Europese economische cultuur.”

Jelle van Baardewijk is docent bij de afdeling Bestuurskunde en
onderzoeker bij Centrum Èthos van de VU. Hij is als lector verbonden
aan de Hogeschool Rotterdam.

Jelle van Baardewijk

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

campus

Vier op de tien universiteitsmedewerkers hebben last van pesten,
roddelen, uitsluiting of machtsmisbruik, bleek eerder dit jaar. ‘Mensen
durven vaak geen klacht in te dienen.’

‘De angstcultuur
komt hier niet
genoeg aan bod’

“

DOOR marieke kolkman

De angstcultuur komt nog
niet genoeg aan bod op de
onderwijsinstellingen, ook
niet aan deze universiteit”,
stelt FNV-bestuurder Jan
Boersma begin december op
een vakbondslunch aan de
VU over sociale veiligheid.
De cijfers komen uit onderzoek van de
FNV en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). En op de
lunchbijeenkomst komen voorbeelden
voorbij. Zo zijn er leidinggevenden die
te veel taken op iemands bord leggen en
vervolgens vaststellen dat diegene het
werk niet aankan en zeggen dat hij of zij
een cursus timemanagement moet gaan
doen. Promovendi zijn kwetsbaar voor
machtsmisbruik omdat zij volledig afhankelijk zijn van hun promotor. En sommige mensen zijn te bang voor represailles
om een klacht in te dienen.

Verdeel en heers
“Een verdeel- en heerspolitiek is de
oorzaak van de angstcultuur”, zegt
iemand uit het ongeveer vijftig aanwezigen tellende publiek. “Daardoor
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denken mensen dat zij de
active bystander-trainenigen zijn die er last van
ing, waarin mensen leren
‘Die hoogleraar
hebben.” VU-ombudsman
hoe ze kunnen reageren
had hier geen
Lies Poesiat voegt toe:
als ze getuige zijn van
nieuwe kans
“Mensen durven vaak
bijvoorbeeld pesten of
moeten krijgen’
geen klacht in te dienen.
intimidatie. Verder is er
Iedereen kent iedereen,
een hulpmatrix gemaakt,
dus als de klacht ongezodat medewerkers zien
grond verklaard wordt,
bij wie ze met welke klacht
kun je vertrekken.”
terechtkunnen, en zijn er
De vraag is: doet de VU
naast centrale ook decengenoeg om mensen die te
trale vertrouwenspersomaken krijgen met intinen aangesteld. En, zegt
midatie of machtsmisbruik te steunen?
Poesiat, er is een cursus sociale veiligheid
“Je hoeft geen klacht in te dienen”, zegt
voor leidinggevenden, “maar die is nu
Poesiat, “je kunt ook alleen een melding
vrijblijvend”.
doen bij een vertrouwenspersoon. Als er
Hoe verander je een angstcultuur? “Je
dan meerdere meldingen komen over één kunt niet de cultuur veranderen zonder
persoon, kunnen we er toch iets mee.”
ook de structuur aan te pakken”, zegt
Maar, reageert een aanwezige, “vertrouhoogleraar en WOinActie VU-frontvrouw
wenspersonen kunnen niet heel veel
Paola Gori Giorgi. “Promovendi worden
doen, alleen begeleiden. Bij elke volgende hier betaald uit de subsidie van de
stap die je kunt zetten, ben je niet meer
hoogleraar. In andere landen zoekt een
anoniem. De stap om met rugnummer
promovendus zelf een promotor. De
bekend te worden, is heel moeilijk.”
cultuur is een consequentie van de structuur.”

Getuige van pesten

Om het thema aan te kaarten, haalde
de VU eerder dit jaar het toneelstuk
#MeTooAcademia naar de universiteit.
Dat komt weer terug op de faculteiten,
meldt een betrokkene. Samen met een

Omstreden hoogleraar
De voorbeelden van intimidatie, pesten
of machtsmisbruik blijven vrij algemeen.
Ze illustreren wat er mis kan gaan, benadrukken dat de cultuur op de universiteit
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er een is van niet zeuren maar poetsen,
tonen een systeem waarin één persoon
ongezien een heel team kan terroriseren.
Maar één situatie wordt wel uitgelicht,
door FNV-bestuurder en -onderhandelaar Jan Boersma. “Die omstreden Leidse
hoogleraar, die hier in dienst is gekomen,
had hier geen nieuwe kans moeten krijgen”, zegt hij ferm. De hoogleraar kwam
vorig jaar naar de VU, nadat bekend was
geworden dat ze in Leiden had bijgedragen aan een angstcultuur op het instituut
aldaar.

universiteiten doen op
Boersma erover. “Dat had
het gebied van sociale
nooit mogen gebeuren,
‘Vertrouwensveiligheid. Maar, zegt hij
voor de sociale veiligheid.
personen kunnen
ook, “we moeten meer
Maar nog niet iedereen is
niet heel veel doen, doorpakken.” Bijvoorzo ver om die conclusie te
alleen begeleiden’
beeld met een basiskwatrekken.” Haar aanstelling
lificatie leidinggeven.
op de VU kwam al eerder
Want slecht leiderschap
ter sprake bij een debat
is volgens de respondenvan de VSNU over sociale
ten in de FNV-enquête
veiligheid. “Ik begrijp niet
de hoofdoorzaak van de
hoe de VU met een strak
problemen. “En de selfgezicht kan zeggen dat zij
silencing of victims, zoals
dit onderwerp belangrijk
Belle Derks, voorzitter van de Jonge
vindt”, zei iemand uit het publiek daar
Akademie het noemt, moet opengebrotoen over.
ken worden”, zegt hij. “Want het werkt
De VU meldt in een reactie ‘het te
belemmerend.”
betreuren dat mensen in het openbaar
Dus, hoogleraren moeten beter begeleid
zo over een VU-collega spreken’, aldus
worden bij het leidinggeven, er moet
woordvoerder Wessel Agterhof. “Bij de
meer besef komen van wat intimidaaanstelling van de hoogleraar is er zeer
tie, pesten en machtsmisbruik precies
zorgvuldig gehandeld. Er zijn gesprekken
zijn en mensen moeten er hardop iets
geweest in de faculteit en er zijn afspraover durven zeggen. “Ik weet wat”, zegt
ken gemaakt met de hoogleraar, want
iemand. “Waarom komt er niet een
de VU accepteert geen enkele vorm van
basiskwalificatie mondigheid? Voor alle
intimidatie. Verder willen we niet over
medewerkers.” Dat is toch weer mooi een
een individuele casus praten, want voor
diploma voor aan de muur.
iedereen gelden dezelfde regels. Bovendien speelt er nu niks.”

Onveilige situatie

Slecht leiderschap

Lees ook de reacties op www.advalvas.
vu.nl>nieuws>6 december

“Je haalt een onveilige situatie daar
weg, die hier weer kan opkomen”, zegt

Boersma zegt dat FNV en LNVH een
vinger aan de pols houden over wat de

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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alles goed om vast te stellen dat al die blijdschap toch deels de verdienste is van jarenlang
heel zuinig aan doen (offers!), veel overwerken en ‘extensief onderwijs’ ontwikkelen,
gecombineerd met een deel van het geld van
studenten dat nu toch af lijkt te komen, de z.g.
kwaliteitsgelden, en mogelijk meer extra geld
uit Den Haag, onder meer afgedwongen door
WO-in-Actie in het kielzog van andere acties in
het onderwijs. Het feit dat deze factoren op één
lijn liggen, zegt al wat. Namelijk dat er nu geld
beschikbaar is én dat het knokken blijft om dat
op de goede plekken te krijgen om ook daadwerkelijk een wat zonniger toekomst in te gaan.

OVER HET
JAARPLAN 2020,
EN DAARNA

Tot genoegen is in het jaarplan zichtbaar dat
sommige beleidsterreinen aan elkaar gekoppeld worden. Zo wordt ‘werkdruk’ expliciet ook
gekoppeld aan duurzaamheid.
Duurzaam personeelsbeleid is essentieel. Dat
medewerkers gezond en met plezier naar hun
werk gaan en de mogelijkheid krijgen om zich
te ontwikkelen is belangrijk. Nu vakinhoudelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo
opvolgen, is het meer dan ooit belangrijk te
anticiperen op veranderingen. We vinden het
daarom belangrijk dat medewerkers zich gedurende hun loopbaan blijven ontwikkelen en
in beweging blijven om zo duurzaam inzetbaar
te blijven. (uit versie d.d. 20 november)

Alles en iedereen die over beleid en
planning gaan in de VU (en ook nog
wel anderen) hebben het afgelopen
jaar hard meegewerkt aan het
instellingsplan 2020-2025 waarvan
de contouren ook terug te vinden zijn
in het Jaarplan 2020.

Er is veel geconfereerd en vergaderd, ook door
en met vertegenwoordiging van de medezeggenschap (OR, ODC’s, GV, enz.). Deze keer
hebben alle geledingen in de VU hun duit in
het zakje gedaan. Dat was in het verleden wel
eens anders. Dit alles heeft geleid tot een bijna
juichende tekst waar het de nabije toekomst
van de VU betreft. Weliswaar veel in Engelse
termen om de komende internationalisering te
laten voelen (zoals a broader mind, community
building, een network teaching and learning,
en the art of engagement). Maar zonder vrolijke
taal, geen vrolijke toekomst, of zo lijkt het.
Zoals te doen gebruikelijk is het Jaarplan op de
eerste plaats ingebed in een streng en stevig
financieel kader. De tekst ademt positieve inzet,

mooie plannen en een toon van ‘met ons allen
er tegenaan, en dan excelleren we als nooit
tevoren’. Het is dit jaar daarom niet gemakkelijk
voor de medezeggenschap haar noodzakelijkkritische vragen op zo’n manier te verwoorden
dat zij niet voor ‘zuur’ uitgemaakt wordt, of op
zijn minst het verwijt tegemoet kan zien zich
met ‘details’ bezig te houden en de grote lijn uit
het oog te verliezen…
Het geld klotst nog net niet tegen de plinten
zoals in Den Haag, maar veel scheelt het niet.
Nog nooit was er een begroting met ruimte, en
een jaarplan zonder heel strikte bezuinigingsmaatregelen (op een enkele afdeling of faculteit
na; des te schrijnender voor wie afgelopen jaar
zijn/haar baan zag verdwijnen). Het is bij dit

Er is nu geld beschikbaar
én het blijft knokken
om dat op de goede plekken
te krijgen om ook
daadwerkelijk een wat
zonniger toekomst in
te gaan.

Dit is een toekomstgerichte benadering. De
vraag is dan wat er gebeurt, of zou moeten
gebeuren, met de gaten die geslagen zijn in de
afgelopen jaren toen er veel extra gevraagd,
en hier en daar geëist, werd van alle personeel
om het hoofd boven water te kunnen houden,
en zoveel mogelijk studenten ‘af te leveren’ bij
groeiende eisen (management, valorisatie en
reputatie). ‘Blijven ontwikkelen’, wat betekent
dat voor mensen die figuurlijk met de tong op
de schoenen lopen? De toon is toekomstgericht
en ook enigszins gehaast, want de druk zit ‘m in
het ‘anticiperen op veranderingen’. Wat hangt
ons nog boven het hoofd en kúnnen we ons verzetten tegen de mondiale vercommercialisering
van het hoger onderwijs?
Wat problematisch is, en dus voortdurende aandacht van de OR en andere medezeggenschapsorganen blijft eisen, is concrete(re) invulling van
een aantal voornemens. Het is bijvoorbeeld nog
lang niet duidelijk hoe onderwijsvernieuwing
gestalte moet krijgen behalve via extra gebruik
van nieuwe, digitale onderwijsmiddelen. En het
is ook niet echt helder hoe de alom genoemde
en ‘ervaren’ werkdruk verlaagd kan worden,

Ida Sabelis

behalve dan door het volgen van een werkdrukmatrix of het meer gaan werken in teamverband. Een van de belangrijkste ijkpunten
voor een gezonde universiteit is ‘sociale veiligheid’, die raakvlakken heeft met alle beleidsterreinen van de universiteit, inclusief geëngageerd personeelsbeleid. Het zal niet genoeg
zijn om dat via (trainingen in) leiderschap te
regelen, of via het aanstellen van vertrouwenspersonen met beperkte invloed. Een echt veilige
universiteit zit hem niet in afgesloten afdelingen
en glazen wanden. Veilig en succesvol worden
we als er weer vertrouwen is. Vertrouwen dat
je niet opeens tóch een reorganisatie voor de
kiezen krijgt, dat promovendi en juniordocenten
niet alles hoeven slikken uit angst een schaarse
kans op een baan mis te lopen.
Duurzaam, ondernemend en diversiteit zijn
de trefwoorden voor 2020. Het is fijn om te
lezen dat samenhang in beleid langzaamaan
gestalte krijgt. Maar vertrouwen, dat nog altijd
op kousenvoetjes komt, heeft meer nodig dan
beloften. Laten we hopen dat we in 2020 het
fundament daarvan gaan zien. De rest komt niet
vanzelf, maar wellicht wel in een nog steviger
samenwerking van alle geledingen.

COLOFON

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

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU
@OR_VU

Circus

Restaurant

Uilensteders

Ik kan
geen
middeldure
woning
betalen

Coba Taqueria
Pie in the Sky

Boost
Producties
Pie in the
Sky
Dinsdag 14 januari
Aanvang 20.30 uur
Studenten: € 10,Medewerkers VU:
€ 13, 50
griffioen.vu.nl

D

rie acrobaten en een muzikant gaan
op zoek naar nieuwe verhoudingen
tussen mens, materiaal en muziek. In
een decor van wapperende en met lucht
volstromende objecten banen de acrobaten zich met
halsbrekende toeren hun weg, terwijl de muzikant via
ventilatoren, luchtbuizen, ventielen en instrumenten
zijn geluidslandschap creëert.
Je kunt het bewegingstheater noemen, of gewoon
circus: Pie in the Sky is een spectaculaire show
met adembenemende trucs waarin het draait om
veerkracht en vertrouwen. De voorstellingen van het
gezelschap Boost Producties kenmerken zich door
een versmelting van acrobatiek, beweging en decor.
Het abstracte toneelbeeld geeft de spelers alle ruimte
hun circustechniek te etaleren. Marieke Thijssen is
de vlieger die de zwaartekracht tart, David Mupanda
en Wilko Schüts zijn haar sterke ondermannen en
Reggie van Bakel maakt de muziek.
Dick Roodenburg
publiciteitsmedewerker Griffioen
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FOTO Roos de Bolster

Cultuurcentrum
Griffioen

Clint Nieuwendijk
28
bachelor scheikunde
Rood-blauwe flat

SFEER Door de cowboyhoeden zijn we meteen in Mexicaanse
sferen. Het industriële pand geeft het restaurant een echte
hipstervibe. De grote cactussen, de krukjes, het ontbreken van
bestek; een ideale setting voor een avond tapas in Noord.
ETEN De ober raadt ons aan om te beginnen met vier gerechtjes van
de kaart. Die is pas vernieuwd nadat de eigenaars inspiratie hebben
opgedaan in Mexico. Als drankje kiezen we een brouwsel van limoen
en jalapeño’s en een typisch Mexicaans biertje met ananas en
kruiden. Daarna komen de gerechtjes aan de lopende band op tafel,
samen met allerlei salsa’s. We starten met een vegetarische tostada,
een gefrituurde zwarte taco, met cactusbladeren en pittige kaas.
Daarna gaan we door met een taco met bloedworst en mangosalsa en
een lekkere taco met lamsvlees. We sluiten af met een quesadilla met
kaas en courgettebloem. Smaakvol, maar niet zo verrassend als de
ingrediënten doen verwachten.
BEDIENING Behulpzaam, iets te snel.
TIP Taco de Cordero, met mals lamsvlees en huisgemaakte salsa’s.
AANRADER Leuk concept en lekker eten, maar je moet wel een
tacoliefhebber zijn.
PRIJS Redelijk, door het tapasconcept loopt de prijs wel snel op.

“

Ik vertegenwoordig Uilenstede
in de gemeenteraad. Maar bijna
niemand hier zou op me stemmen.
Op Uilenstede stemt iedereen
vooral D66 en GroenLinks, en ik ben
burgerraadslid voor het CDA.
Als fractieassistent heb ik mijn eigen
portefeuilles, maar ik probeer ook
altijd mee te kijken bij problemen die
hier spelen. Bijvoorbeeld toen de halve
Zuidas hier hun Tesla of Porsche ging
parkeren omdat dat op Uilenstede
gratis was. Nu is het vergunningsgebied
uitgebreid.
Als ik in de politiek wil doorgroeien,
is Amstelveen mijn beste optie. Maar
als ik klaar ben met mijn studie, moet
ik Uilenstede verlaten. En Amstelveen
heeft een groot woningprobleem.
Het CDA zet vooral in op middeldure
woningen. Daar zit een ideologisch
probleem voor mij: want die kan ik nog
niet betalen.

Coba Taqueria
Schaafstraat 4
coba-taqueria.com
Ruben Konijn, master econometrics & operations
research

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Wil je ook in Uilensteders?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 8 — 18 december 2019

31

column

Fictionaliseer je leven
Ik vertel hem over de column over
dieren doden, dat de watersnip
wel naar een taxidermist werd
gebracht, maar nu niet bij ons op
kantoor staat. Ik vertel hem over
de column Zou je haar doen?,
waarin het turven waargebeurd is,
maar het telefoongesprek achteraf
nooit plaatsvond. Ik vertel hem
over de column Kuttoeristen waar
ik natuurlijk niet echt twee keer
een toerist aanreed. Ik vertel hem
over de column Niet weggaan,
blijven, champagne, waarin de
relatieproblemen real waren en de
gesprekken ook, maar waar niet
in bad gegaan werd en zeker geen
roomservice werd besteld.

T

hijs, die mijn column
na de kerstvakantie
overneemt, mailde me
om te vragen of ik een
keer koffie met hem
wil drinken. ‘Hoe zorg
je ervoor dat je elke
keer dat Ad Valvas uitkomt iets
interessants te melden hebt? Heb je
tips?’ schrijft hij.

Sanne Pieters
vierdejaars sociologie

illustratie
Dido Drachman
masterstudent
beeldverhaal,
Sint Lucas, Brussel

De laatste
Sanne vindt het mooi geweest.
Thijs Hoekstra neemt haar
plek over. Zie bericht op P4.
32

Ik vertel hem over een studiegenoot,
die ik vertelde wat ik verzon en wat
niet, en dat ze op een dag naar me
toe kwam en een beetje verward zei:
“Ik droomde dat je helemaal niet
bestond, dat ik je had verzonnen.”

We spreken af in een café in Noord.
Hij bestelt een koffiespecialiteit met
veel tierelantijntjes, ik moet denken
aan een vriendin die het liefst koffie
met slagroom, siroop en spikkels
dronk, die daarover zei: ik drink
mijn koffie als een pretpark, zo maak
ik het leven leuker.
“Vertel me alles”, zegt Thijs.
Ik haal diep adem. “De
enige tip die ik je kan geven
is: fictionaliseer je leven.”
“Wat?” vraagt hij verbaasd.
“Heb je de film The Squid and The
Whale gezien?” vraag ik. Thijs
schudt zijn hoofd.
“Daarin doet een van de
hoofdpersonages op een
talentenjacht alsof hij Hey You van
Pink Floyd zelf geschreven heeft.
Als zijn psychiater hem later vraagt
waarom hij deed alsof het zijn eigen
liedje was, zegt hij: “I felt I could
have written it, so the fact that it
was already written was kind of a
technicality.”
Thijs kijkt me vragend aan.
“Zo ga ik een column te lijf”, zeg ik.
“Soms schrijf ik iets dat een vriendin
heeft meegemaakt op alsof het mij is
overkomen, soms schrijf ik iets dat

Thijs is stil. De koffie tussen ons
in wordt koud. Ik bedenk dat
koffiekeuzes eigenlijk best veel
over een mens zeggen en vindt dat
meteen vreselijk oppervlakkig aan
mezelf.

mij is overkomen op alsof het een
vriendin overkwam. Soms schrijf ik
dingen die verspreid over een tijd
gebeurd zijn op alsof het op één dag
gebeurde. Soms bedenk ik: had het
zo kúnnen gaan? Ja? Dan is het feit
dat het niet echt gebeurde kind of a
technicality.’
Ik vertel hem over de column
waarin ik deed alsof een vriendin
bij mij Kerst kwam vieren. Ik vertel
hem over mijn lieve oma, die trouw
mijn columns las en me na Kerst
en na het lezen van die column
verbaasd opbelde en vroeg: “Was
die vriendin er? Dat kan ik me
helemaal niet herinneren.”

“Er zijn ook columns waarin
alles waargebeurd is”, zeg ik.
“De column waarin ik denk dat
ik baarmoederhalskanker heb
bijvoorbeeld, of de column waarin
de mannen steeds vragen wiens
vriendin ik eigenlijk ben. De column
over zelfmoord, de column over geld,
over vriendschappen verbreken.”
Maar de waarheid is, geloof ik,
dat geen enkele volle waarheid 66
columns lang interessant genoeg om
te melden is.
PS Eigenlijk heeft de afspraak
tussen mij en Thijs ook nooit
plaatsgevonden. Lieve Thijs, sorry
dat ik nog niet op je mail heb
gereageerd, ik ben zo druk met mijn
scriptie. Veel succes de komende
tijd - hopelijk heb je iets aan de tips
hierboven.
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