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Wie waren nou die mensen die het geld bij elkaar sprokkelden voor de oprichting van de 
vU in 1880? ‘vermoedelijk rijkere ondernemers en notabelen.’

n
egen vluchtelingen kunnen hun 
wetenschappelijke carrière in 
Nederland voortzetten dankzij 
een speciale beurs van onder-
zoeksfinancier NWO. Ze komen 
uit Syrië, Turkije, Eritrea, Sudan 
en Iran. Twee van hen werken aan 
de VU. Het is de tweede keer dat 

de zogeheten Hestia-impuls voor vluchtelingen 
in de wetenschap is verdeeld. De onderzoekers 
mogen anderhalf tot twee jaar aan het werk. Ze 
buigen zich over onderwerpen als angststoornis-
sen, malware, misdrijven in oorlogsgebieden en 
meer.
Op de VU gaat Hekmat Alrouh uit Syrië onderzoek 
doen naar kinderen uit families met een lage soci-

aaleconomische status. Zij lopen een hoger risico 
op een slechte gezondheid. Alrouh gaat kijken hoe 
ouders via genen en omgeving de gezondheid van 
hun kinderen beïnvloeden. Hij is verbonden aan de 
groep van biologisch psycholoog Dorret Boomsma. 
De eveneens Syrische Younes Younes onderzoekt 
de integratie van vluchtelingen in de groep van 
socioloog Halleh Ghorashi. Hij gaat kijken hoe 
buurt- en community-initiatieven, zoals Hoost in 
Amsterdam-Oost (een kleinschalige vluchtelingen-
opvang door mensen en organisaties uit de buurt), 
bijdragen aan de integratie van vluchtelingen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. (HOP)

Meer over de Hestia-impuls op advalvas.vu.nl>nieuws>7 
januari.

twee Syrische vluchtelingen 
krijgen onderzoeksbeurs
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reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

facebook.com/advalvas

KijK oP advalvas.vu.nl voor al Het laatste nieuws

W
ie komt onze redactie 
versterken? Ad Valvas 
heeft per 1 maart 
aanstaande plek voor 
twee nieuwe redac-
teuren. Eén die onze 

berichten via de sociale media een boost 
geeft, en een razende reporter die verslag 
doet van alles wat er op de VU gebeurt. De 
redacteur sociale media krijgt de uitda-
ging om onze lezers (vooral de studenten 
onder hen) via de sociale media enthou-
siast te maken voor onze journalistieke 
berichtgeving, en ze erbij te betrekken. 
Voor de vacature van verslaggever zoeken 
we iemand die snapt dat je het nieuws 
vaak heel dichtbij vindt. Die niet alleen 
warmloopt voor grote maatschappelijke 
issues, maar minstens zo graag hyperlo-
kale kwesties uitzoekt. 
Beide functies zijn in eerste instantie voor 
een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. 
Solliciteren kan alléén via de link die bij 
de vacature staat. (AV)

bekijk de vacatureteksten op advalvas.vu.nl/
vacatures en vind daar ook de sollicitatielink

ad valvas-redactie zoekt 
twee nieuwe collega’s

> subsidie 
toegepast 
onderzoek
Ruim 3,5 miljoen euro 
ontvingen onderzoekers van 
Nederlandse universiteiten 
afgelopen jaar van de Europese 
onderzoeksraad ERC voor de 
praktische vertaling van hun 
wetenschappelijke inzichten. 

> Wetenschaps-
fraude
Een hoogleraar cardiologie 
van de Universiteit Maastricht 
wordt door een voormalig 
promovenda beschuldigd 
van wetenschapsfraude. De 
hoogleraar zou data hebben 
vervalst en met afbeeldingen 
hebben gesjoemeld om 
subsidieaanvragen mooier te 
laten lijken.

> schokkende 
cyberaanval  
Universiteiten en hogescholen 
zijn geschrokken van de heftige 
cyberaanval op de Universiteit 
Maastricht. Ze waarschuwen 
studenten en medewerkers en 
checken hun eigen beveiliging. 

> Medezeggenschap 
internationaal
Internationale studenten 
kunnen nu volop meedraaien 
in besturen en medezeggen-
schapsraden. Internationali-
seringsorganisatie Nuffic en 
het Interstedelijk Studenten 
Overleg zijn er blij mee.

> gejatte 
studentenideeën
Technische universiteiten gaan 
soms aan de haal met de geniale 
uitvindingen van hun studenten. 
Dit nieuws bracht de NOS op 
6 januari na gesprekken met 
ruim 70 (oud-) studenten en 
andere betrokkenen. Maar de 
universiteiten nuanceren het 
beeld.

> cybercrime, 
raketten en 
studieschuld
Een terugblik op wat er allemaal in 
de kerstvakantie gebeurde in het 
hoger onderwijs. 

> opgepot geld
Hoe kan het toch dat 
universiteiten en hogescholen 
zo vaak geld overhouden aan het 
einde van het jaar? Een van de 
redenen: ze zijn te optimistisch als 
ze plannen maken.

> 700 klachten door 
overwerk
De actiegroep WoinActie kreeg van 
700 wetenschappers meldingen 
binnen over ernstige lichamelijke 
en psychische klachten door 
aanhoudend overwerk.  

> engels als voertaal
Na de jaarwisseling is het Engels 
officieel de voertaal aan de 
Universiteit Twente en de TU 
Eindhoven. Kamerleden en 
tegenstanders van verengelsing 
zijn kritisch. Andere universiteiten 
kiezen liever voor tweetaligheid.

“
We hebben het beeld 
dat de VU bij elkaar is 
gespaard met dubbel-
tjes en kwartjes van de 
kleine luyden”, zegt 
Fred van Lieburg, hoog-
leraar religiegeschiede-

nis. “Maar in het begin waren het 
vermoedelijk vooral de wat rijkere 
ondernemers en notabelen. Veel 
mensen met dubbele achterna-
men, zoals de gravin Van Limburg 

Stirum en dominee Van Coever-
den Adriani.”
Samen met twee student-assis-
tenten bestudeert Van Lieburg 
de donateurs die aan de wieg van 
onze universiteit hebben gestaan. 
Waar woonden ze? Wat voor 
beroepen hadden ze? Hoeveel 
geld gaven ze? Bij welke kerk 
zaten ze? Dat wil Van Lieburg 
de komende tijd ophelderen en 
daarvoor kreeg hij geld van het 

Kuyperfonds. Alvast een tipje 
van de sluier: Rotterdammers 
speelden een belangrijke rol bij 
de eerste financiering. Van de 
donateurs kwamen er 350 uit 
Rotterdam en 300 uit Amster-
dam. Ook de vergaderplek van 
de VU-Vereniging was destijds in 
Rotterdam, in Café Fritschij. (WV)

lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>18 december.

veel rotterdammers onder vU-donateurs
Docenten hebben het te druk. Meer 
geld van het Rijk kan helpen. Maar op 
de universiteit zelf kan ook genoeg 
veranderen. Bijvoorbeeld bij de colleges. 
En daar heb je zelfs als student invloed 
op. Lees hoe op advalvas.vu.nl/tip/
help-je-docent-ontstressen

‘Als het VU-beleidsplan uitgaat van 
kwetsbaarheid en we ons richten op de 
verbindende kracht tussen mensen, 
veranderen ook de criteria voor 
topopleidingen’, stelt hoogleraar Peter-
Ben Smit. Lees zijn hele opiniestuk op 
advalvas.vu.nl/opinie

tegenvallende impact

V
an alle Nederlandse universiteiten heeft Twen-
te de grootste maatschappelijke impact. Vier 
vragen staan centraal bij de uitreiking van de 
prijs voor ‘best valoriserende universiteit’: Hoe 
ondernemend zijn universiteiten? Hoe werken 
ze samen met de praktijk? Hoe communiceren 

ze met de media? En hoe betrokken zijn ze bij het maat-
schappelijke debat? De VU eindigt voor communicatie op 
een vierde plaats. (HOP)  

Meer hierover lees je op advalvas.vu.nl>nieuws>16 december. 

plek van de 13, hoger komt de vu 
niet in de tweejaarlijkse impact 
ranking van onderzoeksbureau 

scienceworks. 

@advalvas_vu

Meer nieuws online

ontstress je 
docent

verbindende 
kracht

12de
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student in aCtie

H
oe ben je in Nederland 
terechtgekomen? “Ik 
wilde weg uit Luxemburg. 
Het voelt daar alsof je 
in een heel klein dorp 
opgroeit. Iedereen kent 
elkaar. Je ontmoet nooit 

eens iemand die je niet al via via kent. 
Als je één ding fout doet, blijft dat voor 
altijd aan je plakken. Maar als je nooit 
nieuwe dingen doet of nieuwe mensen 
ontmoet, kun je je niet persoonlijk 
ontwikkelen. Eerst overwoog ik om naar 
Wenen te gaan, maar toen bleek dat 
iedereen die ik kende dat opeens ging 
doen. Luxemburgers klitten ook in het 
buitenland bij elkaar. Dan moet je weer 
bij hen gaan hangen in plaats van dat 
je optrekt met mensen die je echt leuk 
vindt. Amsterdam was een van mijn 
andere opties. Toen ik hier ging kijken, 
was ik meteen verkocht.”

De meeste internationale studenten 
worden lid van de internationale 
studentenvereniging. Hoe kwam je 
nu bij Aureus? “De credits hiervoor gaan 
uit naar Bob, mijn mentorpapa tijdens de 
introductieweek. Hij zat ook bij Aureus 
en heeft me overgehaald om daar te 
kijken. Ik heb meteen bij een commissie 
gesolliciteerd. In Luxemburg hebben we 
geen studenten- en studieverenigingen, 
dus anders was ik niet op het idee geko-
men.”

Veel internationale studenten vinden 
het lastig om actief bij studievereni-
gingen te worden omdat ze de taal niet 
spreken. Hoe komt het dat jij dat bijna 
accentloos doet? “Dat komt ook door 
Aureus. Daar zat ik vaak in een groepje 
waar iedereen Nederlands was. Ik vond 
het ongemakkelijk dat iedereen voor mij 
dan naar het Engels moest switchen. 
Als mensen dat eens niet deden, dan 
durfde ik daar ook niet om te vragen. Dat 
waren de momenten dat ik me wel alleen 
voelde. 
“Toen ik naar Uilenstede verhuisde, 
besloot ik alleen Nederlands met mijn 

huisgenoten te praten. De eerste maand 
was ik daardoor heel erg moe. Soms kun 
je ook niet met gesprekken meedoen, 
omdat je geen snelle opmerkingen 
tussendoor kunt maken. Maar uiteinde-
lijk heb ik het zo goed geleerd.”

Jullie gaan met een groep studenten 
van de economische faculteit naar 
Jamaica om bedrijven te adviseren. Is 
dat niet – hm –  een beetje koloniaal? 
“Die vraag krijg ik best vaak. We willen 
voorkomen dat wij als westerlingen de 
mensen daar vanuit onze mindset eens 
gaan uitleggen hoe ze alles moeten doen. 
Het is hun bedrijf, hun organisatie, wij 
geven alleen advies. Wel is het fijn dat 
we de kennis die we bij onze eigen studie 
hebben geleerd, daar kunnen delen. 
Onze contactpersoon in Jamaica heeft 
de bedrijven en organisaties vooraf gese-
lecteerd. En ze geeft ons advies over de 
cultuur. Voor ons vertrek krijgt ons hele 
groepje nog een lezing daarover.”

Zitten de mensen daar wel op je te 
wachten? “Daar was ik wel zenuwachtig 
over. Als voorzitter van de commissie 
Graduates Development Program ben ik 
erop gespitst dat het goed gaat. Maar van 
de voorzitter van vorig jaar hoorde ik dat 
de mensen juist blij zijn dat je komt. Hij 
heeft elke twee weken ook nog contact 
met de bedrijven die toen begeleid zijn. 
Daar gaat het nog steeds goed mee.”

Ben je in Nederland weleens op 
culturele verschillen gestuit? “De 
verschillen tussen Luxemburg en Neder-
land zijn zo klein, dat je het zelf vaak niet 
in de gaten hebt. Dan voel je je ongemak-
kelijk, maar besef je niet waardoor. Pas 
toen mijn beste Nederlandse vriendin 
via mij haar Luxemburgse vriend leerde 
kennen, benoemde zij die dingen. Neder-
landers zeggen je bijvoorbeeld heel low 
key gedag. Maar ze vragen wel hoe het 
met je gaat. In Luxemburg begroet je 
iedereen altijd heel enthousiast met een 
knuffel, maar je vraagt niet door. Neder-
landers vinden dat nep.”

Met haar commissie 
van studievereniging 
Aureus werkt Lisa 
Conzemius aan 
een ontwikkelings-
programma voor 
bedrijven.

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

‘Wij adviseren 
ondernemers 
in Jamaica’

Lisa 
Conzemius
22

Bachelor international 
business administration

Oktober 2019 – nu 
Voorzitter Graduates 
Development Program, Aureus

2016 – nu 
Bachelor international business 
administration

2009 –  2016 
Lyceum, Luxemburg 

Ga naar 
Jamaica
Sinds 2013 vertrekt elk jaar een 
team van vijftien studenten 
van studievereniging Aureus 
van de School of Business 
and Economics naar een 
ontwikkelingsland om hun 
kennis te delen met lokale 
ondernemers. Dit jaar gaat de 
reis naar Jamaica. Meegaan? 
De commissie Graduates 
Development Program zoekt 
nog 10 deelnemers. Kosten: 
957 euro voor vlucht, eten, 
accommodatie en een deel 
van het vervoer. Meer info via: 
aureus.nl
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR MOHaMED aJOUaOU 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

M
oslims hechten veel 
waarde aan religieuze 
kennis. In het Tijdschrift 
voor Theologie (2012, 
volume 3) schreef antro-
poloog Martijn de Koning 
dat ‘het zich toe-eigenen 

van de religieuze kennis door individuele 
moslims wat onderbelicht blijft in de studies 
naar religiositeit van moslims.’ Men let 
daar vooral op uiterlijk religieus gedrag, 
zoals moskeebezoek, spijswetten, kleding 
en omgangsvormen. Iets meer aandacht 
gaat naar geloofsleerstellingen ofwel het 
geloof in bovennatuurlijke zaken. Denk aan 
God, engelen en het hiernamaals. Minder 
aandacht krijgt de ideologische dimensie 
van het geloof, zoals de omgang met de 
ander, burgerschap en het politieke systeem. 
Nog minder aandacht gaat naar het opdoen 
van religieuze kennis. Hoe kunnen we de 
drang naar religieuze kennis onder moslims 
duiden? Simpel: het is verworden tot een 
ritueel, tot het praktiseren van een voor-
schrift. De volgende date-advertenties die 
verschenen op Maroc.nl laten dit zien. 
Een Marokkaanse Amsterdamse vrouw 

Religieuze kennis 
van moslims is 
onderbelicht
Het opdoen van 
religieuze kennis is 
voor veel moslims 
geen intellectuele 
taak, maar even 
belangrijk als vasten 
en moskeebezoek; 
een ritueel dat 
gepraktiseerd moet 
worden. Hoe erg is 
dat?

schreef: ‘Al-salaam ‘alaykum, heb je seri-
euze intenties om te gaan trouwen? Dan 
zou ik graag meer over je willen weten. 
Een broeder die islamitische kennis 
heeft en wil leven volgens de regels van 
de islam heeft voor mij de voorkeur. Ik 
ben een jongedame die al-hamdu li Allah 
[God zij dank] zo veel mogelijk probeert 
te praktiseren. Wil je meer weten? Stuur 
mij dan een privébericht.’ 
In een andere advertentie presenteert 
een Haagse Turkse vrouw zichzelf aan 
de toekomstige prins als volgt: ‘Qua dien 
[geloof] sta ik stevig in mijn schoenen. Ik 
vind het belangrijk om constant kennis 
op te blijven doen en daarop het leven 
aan te passen.’ 
Een ritueel of voorschrift heeft, net als 
het gebed, vaste protocollen. Je moet het 
ondergaan zonder daar al te veel vragen 
bij te stellen. Deelnemers aan een ritueel 
zijn in eerste instantie niet uit op reflectie 
en rationaliteit.
Dat geldt dus ook voor dit soort opdoen 
van religieuze kennis. In de praktijk is 
vaak wel iemand nodig die het ritueel 
leidt, een schriftgeleerde, godsdienst-
docent of imam en al diegenen naar wie 
verwezen wordt in Koranvers 21:7: ‘En 
vraagt diegenen die kennis bezitten, 
indien gij het niet weet.’ Bijeenkomsten 
om religieuze kennis op te doen krij-
gen vaak het karakter van een (semi-)
eredienst waar het verkondigen van de 
Waarheid en het Woord centraal staat. 
Deze drukbezochte bijeenkomsten 
worden aangeboden door moskeeën 
en andere religieuze organisaties, door 
commerciële organisaties (sommige 
huren zalen van de VU hiervoor) en indi-
viduen van wie sommigen worden gezien 
als haatpredikers. 
De behoefte aan dit soort ritualistische 
bijeenkomsten, ook aangeduid als infor-
meel onderwijs, ter vergroting van reli-
gieuze kennis, is groot. Dat zie je onder 
moslimouders die dat wensen voor hun 
kinderen, zowel onder laag- als hoogop-
geleiden, bij vrouwen en mannen. Dit is 
een gegeven. Het heeft weinig zin om het 
als vloek te beschouwen. De samenleving 
moet zich hiertoe zien te verhouden. 
Hooguit kan men de scherpe kantjes eraf 
proberen te halen. Ik denk dan aan de 
maatschappelijke commotie die ontstond 
door berichten als ‘Salafistische scho-
len leren kinderen zich af te keren van 
Nederland.’

Mohamed ajouaou is universitair docent 
islamitische theologie aan de vU

siema ramdas  docent Learn! Academy

“
Ja maar is het dan echt 
gebeurd?” Mijn collega kijkt 
me een beetje samenzweer-
derig aan. Alsof ik best mag 
zeggen dat ik het eigenlijk 
verzonnen heb. “Ja, alles wat 
in die column staat, is echt 

gebeurd. Sterker nog, die mevrouw in de 
rij van de Aldi was in het echt nog veel 
gemener tegen de Marokkaanse kassame-
dewerker. Dat heb ik er maar uit gelaten.” 
Ik weet niet wat me meer 
irriteert. De suggestie dat 
ik voorvallen zou verzin-
nen of dat het bestaan 
van dergelijke voorvallen 
zo ongeloofwaardig is. 
“Jeetje”, zegt mijn collega. 
“Ik heb zoiets nog nooit 
meegemaakt.” 
Deze korte uitwisseling 
zet me aan het denken. 
Ik hoor en zie namelijk 
heel geregeld voorbeelden 
van uitsluiting en discriminatie om me 
heen. En lang niet altijd gericht tot mij. 
Ben ik daar dan te alert op? Of te gevoe-
lig voor? Zoals wanneer, als je zelf net 
nieuwe schoenen hebt, je bij iedereen 
ineens op de schoenen let? Tijdens een 
workshop diversiteit en inclusie zei een 
deelnemer laatst dat het vroeger ook 
gewoon niet zo’n issue was, diversiteit. 
Nu lag er zoveel nadruk op, dus dan was 

het automatisch een heel ding. “Je moet 
er gewoon niet zo mee bezig zijn met 
studenten”, zei ze, “dan gaat het vaak 
vanzelf goed.” 
Misschien gaat het inderdaad niet altijd 
meteen fout als we er ‘geen issue van 
maken’. Niet meteen merkbaar, tenmin-
ste. Studenten die zich tijdens de studie 
niet thuis voelen, die niet het gevoel 
hebben dat hun perspectief er mag zijn, 
die uitvallen; dat kan allemaal vrij geruis-

loos gaan. 
Maar zouden we genoe-
gen moeten nemen met 
dat het niet altijd fout 
gaat? Of zouden we meer 
moeten willen? Zouden 
we niet moeten streven 
naar studenten die binnen 
diverse groepen bereid 
zijn hun eigen referen-
tiekaders te verkennen? 
Die door actief op zoek te 
gaan naar wat de ander 

beweegt, hun eigen leerproces verrijken? 
Terugkijkend op het gesprek met mijn 
collega had ik mijn irritatie die ik op dat 
moment voelde even opzij willen zetten. 
Ik had willen vragen waar de twijfel 
of mijn verhaal wel echt gebeurd was, 
vandaan kwam. Misschien hadden we 
dan beiden iets geleerd. 

Waargebeurd

‘Ik heb zoiets nog 
nooit meegemaakt’

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



10 11nr 9 — 15 januari 2020 nr 9 — 15 januari 2020

Schrijvershuisbezoek onderwijs

Achttien minorstudenten gaan op de 
thee bij auteur Niña Weijers. Zij praten 
over haar roman ‘Kamers antikamers’, 
waarin zij zich bevrijdt van andermans 
verwachtingen.

‘kalm geluk  
is dodelijk’
DOOR WIN CaSTERMaNS 
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN

H
et is niet de eerste keer dat 
Niña Weijers studenten 
ontvangt op haar etage 
in Het Witsenhuis is 
Amsterdam-Oost. Vier jaar 
geleden was zij zelf Vrije 
Schrijver aan de VU en gaf 

bij haar thuis het college dat voorafging 
aan het bezoek aan collega-auteur Maar-
tje Wortel. Daarna liep zij met de studen-
ten door het Oosterpark op weg naar het 
huis van Wortel aan de overkant. Wie had 
kunnen denken dat juist deze wande-
ling door dit park (maar dan samen met 
Wortel) de rode draad zou worden van 
Weijers’ tweede roman Kamers anti-
kamers?
Dit boek gaat over een vrouw die op 
de bovenste verdieping woont van een 
rijzig, laat-negentiende-eeuws pand 
aan een stadspark. Ooit woonde er een 
kunstschilder die melancholieke stads-
gezichten maakte en artistieke vrien-
den ontving in zijn atelier. Zij voelt het 
gewicht van de geschiedenis van dit huis. 
En van daaruit schrijft ze een roman 
over levensinvullingen en relaties. Onder 
haar vingers buitelen verleden, heden en 
toekomst over elkaar heen. Het perspec-
tief van deze verteller ligt heel dicht bij 
dat van Weijers zelf, die als jonge schrij-
ver vijf jaar gratis in het Witsenhuis mag 
wonen.

Arnon Grunberg, de Vrije Schrijver van 
dit studiejaar, koos vier auteurs uit om 
te bezoeken met zijn minorstuden-
ten. Weijers is de vierde die hen thuis 
ontvangt. Grunberg stelt zich bescheiden 
op in zijn rol als coördinator. Hij gaat 
rustig de kring af en noemt de studen-
ten feilloos bij hun voornaam om hen 
vervolgens de gelegenheid te geven ieder 
minstens één vraag te stellen aan Weijers. 

Het personage M
Was u niet heel zenuwachtig toen dit 
boek uitkwam? Ook gezien de vele prijzen 
die uw debuutroman De consequenties 
heeft gekregen. De hooggespannen 
verwachtingen? “Was ik gespannen, 
Arnon?” “Nee, vrij relaxed”, zegt hij. En 
dit is het enige moment waaruit blijkt dat 
zij elkaar goed kennen, meer dan goed. 
Afgelopen zomer vertelde Weijers in het 
tv-programma De slimste mens dat zij een 
liefdesrelatie met hem heeft. Verder is dit 
natuurlijk geen onderwerp van gesprek 
op deze woensdagmiddag in december.
Terug naar Kamers antikamers. Waar 
slaat de titel op? “Die verwijst naar de 
zes verhalen die ik vertel en die aan 
elkaar geregen moesten worden.” Weijers 
schrijft onder meer over een stabiele rela-
tie met een man, een vrijgezellenleven 
met affaires, een leven als alleenstaande 
moeder met kookeiland en ‘etentjes waar 
geen onvertogen woord valt’ en over een 
heftige relatie met een vrouw, in wie we 
duidelijk Maartje Wortel herkennen.
Waarom noem je haar M in het boek? 
“Omdat M fungeert als instrument: 

geheel rechts: Niña Weijers, 
rechtsmidden: vrije Schrijver 
arnon grunberg, en links 
daarvan: thijs hoekstra, onze 
nieuwe columnist



schrijver Weijers
Niña Weijers (1987) debuteerde in 2014 met de consequenties, 
die werd bekroond met de anton Wachterprijs, de gouden 
Boekenuil Publieksprijs, de lucy B. en C.W. van der hoogtprijs 
en de Opzij literatuurprijs. haar debuutroman haalde ook de 
shortlist van de libris literatuurprijs en werd vertaald in het 
engels, frans en duits. 

Weijers schrijft voor de groene amsterdammer en is redacteur 
bij de gids.

recensent femke essink riep kamers antikamers uit tot het 
beste boek van 2019: ‘de Nederlandstalige roman met het 
hoogste netto uitlekgewicht. een klein mirakel, geschreven 
in denkend proza dat een diep gevoel oproept, in een 
onconventionele vorm die toch klassiek stijlvol en beeldend is.’

Meer huisbezoeken
de studenten bezochten afgelopen najaar ook tijs goldschmidt, 
anneke Brassinga en Charlotte mutsaers. het college is 
onderdeel van de minor ‘aan de slag met literatuur’ voor 
derdejaars van alle faculteiten binnen en buiten de vU. vrije 
Schrijver arnon grunberg koos de vier auteurs uit. Samen met 
jacqueline Bel, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, 
begeleidt en verzorgt grunberg de colleges en huisbezoeken.

Sexy in pak

M had één net pak, dat ze aantrok voor 
speciale gelegenheden. Een prachtige, strak 
uitgesneden broek van donkerblauw satijn, 
met een bijpassend, puntig gedetailleerd 
jasje van Filippa K waar ze, zeker voor haar 
doen, veel geld aan had uitgegeven. Vlak 
voordat ze het pak aantrok, waste ze haar 
haren (Andrelon Amandel Shine), die een 
donkere natte vlek achterlieten op de rug van 
het jasje. Ze zag er sexy uit in dat pak, een 
soort model: lang, dun, lichte wimpers en 
wenkbrauwen, prominente jukbeenderen die 
haar, in combinatie met dat jasje en die natte 
haren, een heroin chic-achtige look gaven. Het 
ontroerde me als ik haar zo zag, zo aangekleed 
en frisgewassen, zo mysterieus vrouwelijk, ook 
al was ze zelf de laatste om die hoedanigheid 
serieus te nemen.

Uit: Kamers antikamers, p. 98

Zo gek is die vraag nog niet: journalisten hebben één van de meest 

gevaarlijke beroepen ter wereld. Gemiddeld werd vorig jaar elke week 

een journalist vermoord omwille van zijn of haar werk. Geef voor de 

persvrijheid. Help ons journalisten te beschermen en word vriend: 

bit.ly/persnoodhulp

Explosievenexpert
of journalist ?
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Schrijvershuisbezoek

een extern geweten, een 
raadgever die het doen 
en laten van de verteller 
becommentarieert.” Zoals 
bijvoorbeeld: ‘Je moet meer 
naar buiten, zei M. Neem 
een hond. [...]  Ga het park 
in. Loop een rondje. Je 
kunt niet de hele dag in die 
koude keuken van je koffie-
bonen staan malen en naar 
je buren loeren. Er moet iets gebeuren, die 
mensen hebben je niet voor niets dat huis 
gegeven. Straks ben je veertig en nog steeds 
veelbelovend.’

Logica in de chaos
Het is best verwarrend dat je verhalen 
zo door elkaar lopen. Waarom kies je 
daarvoor? “In dit boek sijpelen de werke-
lijkheden inderdaad in elkaar door, dat 
wilde ik heel graag. Denk aan tektonische 
platen die over elkaar heen schuiven. 
Daarmee wil ik de lezer verwarren, maar 
ook genoeg houvast geven 
om te denken: ik stap 
aan boord en ga mee. Het 
verhaal dat ik vertel neem 
ik nooit voor lief, ik wil 
het onderzoeken. Dat is 
misschien een gebrek aan 
mijn kant van het schrij-
verschap. En tegelijkertijd 
gaan de boeken die ik 
goed vind over wat het is 
om een verhaal te vertel-
len. Daar zal ik nooit aan ontsnappen.”
Waarom vind je dat zo belangrijk, verha-
len onderzoeken? “Zonder verhalen 
kunnen we niet leven. Je kunt ook niet 
over je eigen leven nadenken als je er 
geen verhaal van kunt maken. Maar die 
verhalen veranderen voortdurend, net 
zoals mensen. Om in de chaos van het 
leven toch een soort logica te ontwaren, 
daar heb je verhalen voor. Het houdt me 
bezig hoe verhalen ook vervormend of 
manipulatief kunnen zijn. Wie vertelt 
welk verhaal?”
Ga je in je volgende roman daarmee 
verder? “Dit boek geeft me de ruimte om 
het weer heel anders te gaan doen. Ik heb 
de laatste tijd weer interesse in klassieke 
negentiende-eeuwse verhalen. Wie weet 

schrijf ik een historische 
roman in drie delen. Ik 
sluit niets uit.”

Oud stel aan de afwas
Komt er nog een boek 
over kalm geluk, zoals 
de verteller van Kamers 
antikamers van plan 
was te schrijven? “Nee, 
dat project is duidelijk 

mislukt. Kalm geluk is dodelijk voor al je 
levenslust. Ik vroeg me wel af of je daar-
over zou kunnen schrijven. Maar er moet 
een conflict en een streven zijn, zoals 
Thomas Rosenboom ooit schreef. En dat 
is nog allemaal waar ook.”
Waar denk je aan bij kalm geluk? vraagt 
Grunberg aan een student: “Ik zie dan 
een stel in de tachtig dat samen de afwas 
doet.” Mooi detail, die afwas, vindt 
Weijers.
Hoe is het om te schrijven, wil een 
student weten. “Ik houd van het intuï-

tieve schrijven, als er iets 
ontstaat waarvan je het 
bestaan nog niet kende. 
Schrijven werkt bevrij-
dend.” Waarvan dan? 
“Allereerst van andermans 
verwachtingen en van 
hoe je een roman hoort te 
schrijven.”
Tot slot vraagt een studen-
te naar haar persoonlijke 
literatuuropvatting. Eerst 

probeert zij de studente die zelf te laten 
verwoorden, waarna Weijers aanvult: “Ik 
lees literatuur omdat ik wil kennismaken 
met iemands geest. En ik vind het erg 
belangrijk hoe je verhalen vertelt, ik wil 
ze binnenstebuiten keren.”
“En jouw poëtica”, zegt een student 
tegen Grunberg, “die hebben we nog niet 
gehoord.” Gelach, hilariteit. Grunberg, 
enigszins verlegen: “Ik zal die vraag 
proberen te beantwoorden.” Hij denkt 
na. “Je schrijft lang genoeg”, moedigt 
Weijers hem aan en dan zegt hij: “Mijn 
poëtica is die van het verlies en het niet 
willen genezen”, waarna voor het eerst 
een stilte valt die Weijers lachend door-
breekt: “Daar doen we het dan maar mee, 
jongens.”

‘Ik bevrijd me van 
hoe je een roman 
hoort te schrijven’

‘Het verhaal dat 
ik vertel neem ik 
nooit voor lief’

adverteNtie
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Onderzoeksnieuws

Paula Sterkenburg, bijzon-
der hoogleraar mensen met 
een visuele, of visuele en 
verstandelijke 
beperking; 
sociale relaties 
& ict, lichtte in 
haar inaugu-
rele rede toe hoe 
technologie mensen met 
een beperking kan helpen.

Cognitief neuroweten-
schapper Nienke van 
Atteveldt en rechtsfilosoof 
Britta van Beers 
zijn benoemd 
tot Univer-
sity Research 
Chair-hoog-
leraar. Hiermee 
erkent de VU hen als 
aankomend leiders in hun 
vakgebied. Van Atteveldt 
onderzoekt de motivatie 
om te leren bij leerlingen.

Universitair hoofddocent 
filosofie Jeroen de Ridder 
wordt per 1 april 
voorzitter 
van De Jonge 
Akademie. 
Hij zet zich 
in voor een 
goede basisfinanciering 
van de wetenschap en de 
invoering van het nieuwe 
belonen en waarderen van 
wetenschappers. 

Masterstudent 
ecology 
Eleanor 
Gourevitch 
won een 
Unilever-prijs voor haar 
onderzoek naar de effecten 
van neonicotinoïden, 
insectbestrijdingsmiddelen 
met werkzame stoffen die 
verwant zijn aan nicotine. 
Haar onderzoek past bij de 
duurzame ontwikkelings-
doelen van de VN. Wil je ook met je scriptie in advalvas? mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Nee, 
het was veel moeilijker dan ik had gedacht om Syriëgangers 
te vinden die echt met hun naam worden genoemd in de 
media. Uiteindelijk heb ik er tien gevonden, maar dat heeft 
me heel veel tijd gekost.”

Wat was je grootste ontdekking? “De meeste Syriëgangers 
gingen niet in de eerste plaats naar het kalifaat vanwege het 
geloof, maar omdat ze een plek zochten waar ze erbij konden 
horen. Hier in Europa voelden ze zich uitgesloten van de 
maatschappij en ze dachten dat het kalifaat de plek was waar 
ze wel deel uitmaakten van een gemeenschap.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? “Ik 
zou in het begin nog meer energie steken in het vinden van 
de namen van Syriëgangers over wie wel wat meer bekend 
is.”

Ben je goed begeleid? “Ja, ik kreeg als feedback dat ik niet 
zo snel om hulp vroeg. Dat klopt denk ik wel, ik wilde mijn 
scriptiebegeleider niet te veel lastigvallen.”

Ga je hier nog iets mee doen? “Ik ben nu terug in Luxem-
burg, waar ik ben opgegroeid. Maar ik zou aan de VU graag 
een plek krijgen als promovendus. Ik wil onderzoeken hoe 
je Syriëgangers het best kunt laten reïntegreren in de maat-
schappij.” (WV)

‘Syriëgangers vertrokken 
niet vanwege geloof ’

travelling to syria, fighting with isis 

ScriptieVips Proefschrift

Louise Racké | 22 | master international crimes,  
conflict and criminology | cijfer 7,5 | 18 ects

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

“Volwassenen 
weten dat 
we als we 
slecht 
slapen 
prikkel-
baarder 
zijn, slech-
ter presteren 
en minder 
onthouden. Maar 
uit mijn onderzoek kwam een 
verrassende bevinding. Niet alle 
kinderen hebben er last van als ze 
kort slapen. Het is niet zo dat als 
ze langer slapen, ze allemaal beter 
presteren. Dat hangt vooral af van 
hun temperament. 

Ik onderzocht een groep kinderen 
tussen de negen en twaalf jaar: de 
bovenbouw van de basisschool. 
Daaruit bleek dat vooral intro-
verte, teruggetrokken kinderen 
niet beter gaan presteren als ze 
langer slapen. Dat was ook zo bij 
kinderen die sneller verdrietig, 
boos of gefrustreerd zijn. Zij gaan 
ten opzichte van leeftijdsgenootjes 
bij een langere slaapduur juist 
slechter presteren op aandachts- 
en werkgeheugentaken. 

Om leer- en gedragsproblemen te 
voorkomen of te verminderen is 
het daarom van belang dat ouders 
en hulpverleners alerter zijn op 
slaapproblemen bij kinderen. 
Daarbij moeten ze kijken naar de 
optimale slaapduur per kind.” (FB)

Marije Vermeulen promoveerde 12 december 
bij de faculteit Bètawetenschappen. Ze is docent 
pedagogische wetenschappen aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

‘Vroege bedtijd niet 
altijd goed’
Vroeger naar bed gaan is niet 
voor alle kinderen gunstig, 
zegt promovendus Marije 
Vermeulen.
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XXl

in het amsterdamse 
Orgelpark luidt de faculteit 
geesteswetenschappen op 7 
januari het nieuwe jaar in met 
exposés van onder anderen 
hoogleraar orgelkunde hans 
fidom, de afdeling vU-Nt2, 
die anderstaligen Nederlands 
leert en van de facultaire 
studentenraad, die een video 
vertoont waarin studenten 
vertellen waarin hun faculteit 
meer geld zou moeten 
investeren. 
filosoof rené van Woudenberg 
begeleidt op gitaar zijn dochter, 
die een liedje van Bob dylan 
zingt. michel ter hark neemt 
afscheid als decaan en krijgt 
van bestuursvoorzitter 
mirjam van Praag een fraaie 
ets cadeau. historicus Susan 
legêne volgt hem op.

Door Peter Breedveld
Foto Peter gerritsen

geestes-
jaar
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Strategie universiteit

Wil je een taxi of 
een thuis voor 
studenten zijn?

v
oor HRM-docent Kilian 
Wawoe zou het fantas-
tisch nieuws moeten zijn: 
minder nadruk op weten-
schappelijke publicaties en 
meer waardering voor goed 
onderwijs, management en 

publiekscommunicatie. Universiteiten en 
minister willen wetenschappers namelijk 
als team gaan waarderen en niet meer 
ieder teamlid pushen om zo veel mogelijk 
artikelen te publiceren in wetenschappe-
lijke tijdschriften. 
Zelf won Wawoe veel onderwijsprijzen.  
Ook geeft hij lezingen of advies en 
schreef hij publieksboeken over de inef-
fectiviteit van bonussen en beoordelings-
gesprekken.
“Ik had een heel prettig functionerings-
gesprek”, zegt hij op de vraag naar de 

allerbesten. Je kunt je beter bekommeren 
om de mensen bij wie het niet zo goed 
gaat.”

De besten worden beter
Wawoe licht het toe met een sportvoor-
beeld. “Mijn zoon hockeyt op hoog 
niveau. Wat je daar ziet: hoe beter je 
wordt, hoe beter de training die je krijgt. 
In gewone organisaties zie je ook dat 
de besten worden beloond en daardoor 
steeds beter worden, maar je kunt beter 
een systeem opzetten waarin juist de 
mindere presteerders worden gecoacht. 
Zij worden nu meestal gedoogd en aan 
hun lot overgelaten, soms wel 25 jaar. 
Oké, de trend van korte contracten 

verandert dat, maar voor 
meer kwaliteit op de werk-
vloer blijft coaching heel 
belangrijk en het gebeurt 
te weinig. Met belonen of 
prijzen verander je gedrag 
niet, met coaching wel.”
De samenwerkende 
universiteiten (VSNU) 
presenteren volgend jaar 
een landelijk raamwerk 
voor het nieuwe erken-
nen en waarderen. In 2021 

moet die in de cao komen en in het func-
tiehuis, wat zou kunnen betekenen dat 
een onderwijscarrière aan de universiteit 
mogelijk wordt. Wat moeten de univer-
siteiten precies vastleggen, als het aan 
Wawoe ligt?
De allerbelangrijkste eerste stap lijkt te 
worden vergeten, signaleert hij. Eigenlijk 
moet je je als universiteit eerst afvragen: 
wat voor instituut wil ik eigenlijk zijn? 
“Ik heb bij het college van bestuur eens 
deze metafoor gebruikt. Zijn wij voor 
studenten een thuis of zijn we een taxi 

De universiteit 
moet eerst bepalen 
wat voor instituut 
zij eigenlijk wil 
zijn. Pas dan kan 
ze goede teams 
samenstellen 
en de werkdruk 
aanpakken, betoogt 
beloningsexpert 
Kilian Wawoe.

DOOR RIaNNE lINDHOUT 
FOTO YVONNE COMPIER

Kies en coach
Dat is zo gegroeid in de afgelopen 
decennia waarin studeren aan een 
universiteit steeds gangbaarder werd, 
maar de universiteit leidt mensen nog 
steeds vooral op tot wetenschapper. 
Wawoe: “In de Nationale Studenten 
Enquête komt steeds de klacht terug 
dat opleidingen slecht aansluiten op de 
arbeidsmarkt.” 
Wat Wawoe betreft moeten universitei-
ten eerst beseffen dat ze veel vaker een 
taxi zijn dan een thuis voor hun duizen-
den studenten. Wawoe: “Als je erkent 
dat je hoofdfunctie is om mensen klaar 
te stomen voor de wereld buiten de 
universiteit, dan kun je mensen gaan 
selecteren, belonen en promoveren op 
die kwaliteiten. In een goed team zitten 
dan dus onderzoekers en onderwijzers.”
Waarbij de minister die 2,5 miljoen die 
ze nu aan een onderwijsprijs wil koppe-
len, hopelijk wil uitgeven aan gerichte 
coaching voor middenmoters en achter-
blijvers. “Als je een onderzoeksinstituut 
wilt zijn, houd het dan bij dat profiel. 
Wat stress oplevert, is aan een onder-
zoeker vragen onderwijzer te zijn. Niet 
dat het volledig zwart-wit is, maar nu is 
de universiteit ingericht op de onder-
zoeker.”

Veelzeggend woord: onderwijslast
Als je op de VU een overzicht krijgt van 
wat je als afdeling moet doen, staat daar 
altijd iets in over de verdeling van de 
onderwijslast, merkt Wawoe op. “Dat 
woord onderwijslast is veelzeggend. 
Universiteiten kunnen nog zo vaak 
benadrukken hoe belangrijk ze onder-
wijs vinden, maar zolang het woord 
onderwijslast bestaat, kan ik het niet 
serieus nemen.”

waardering van zijn specifieke prestaties. 
“Maar laat ik daarover niet uitweiden in 
Ad Valvas. In het algemeen zie ik op de 
werkvloer nog geen tekenen dat er iets 
verandert aan de nadruk op wetenschap-
pelijke publicaties. Als organisatie krijg 
je waar je om vraagt. Je kunt sturen door 
criteria te stellen. Het criterium zo veel 
mogelijk te publiceren zit op de univer-
siteit heel diep. Net als bij onderzoeksfi-
nanciers waarvan onderzoekers afhanke-
lijk zijn voor beurzen.”

Uit de hand gelopen werkdruk
Het initiatief van de minister en de 
universiteiten om wetenschappers 
anders te gaan belonen en waarderen, 
komt na jaren commotie over uit de hand 
gelopen werkdruk en publicatiedwang. 
Maar verleggen van accenten doet op 
zichzelf niets aan de werkdruk. Wawoe: 
“Niet de hoeveelheid werk bepaalt de 
werkdruk die je ervaart, maar de mate 
waarin je geschikt bent voor je taak. De 
een wordt helemaal kriegel van cijfers 
invoeren, de ander van onderwijs geven. 
Kortom: het druk hebben en druk voelen, 
zijn twee verschillende dingen. Mensen 
inzetten op waar ze goed in zijn, is dus 
van groot belang.” 
Onderwijsminister Ingrid van Engelsho-
ven stelt nu een prijs van 2,5 miljoen in 
voor wetenschappelijk onderwijs. Krikt 
die het imago van onderwijsprestaties 
op? Wawoe: “Als je iets echt onbelangrijk 
vindt, stel je er een prijs voor in. Die zure 
opmerking kreeg ik eens naar mijn hoofd 
toen ik net een onderwijsprijs van 10.000 
euro had gewonnen. Voor mij toen niet 
leuk, maar eigenlijk ben ik het er wel mee 
eens. Met zo’n prijs, uitgereikt met toeters 
en bellen en de minister erbij, maak je 
van onderwijs een competitie tussen de 

die hen van A naar B brengt? Bij studies 
als psychologie en rechten zien verreweg 
de meeste studenten ons als een taxi. Ze 
komen hier met dromen over een loop-
baan buiten de VU. Zeker 95 procent wil 
hier niet blijven als wetenschapper. Bij 
natuurkunde ligt dat anders, maar in het 
algemeen hebben de meeste studenten 
niet de intentie om de universiteit tot 
hun thuis te maken in de vorm van een 
wetenschappelijke loopbaan.”

Kilian Wawoe ‘de universiteit is nu nog ingericht op de onderzoeker’

‘Met zo’n 
onderwijsprijs 
verander je gedrag 
niet, met coaching 
wel’

anti-bonuscultuur
arbeids- en organisatiepsycholoog kilian Wawoe (1972) was 
hoofd hr van een tak binnen aBN amro, tot dat hij in 2010 
vertrok uit onvrede met de bonuscultuur onder bankiers. hij 
begon die bonussen met steeds meer tegenzin uit te delen 
toen hij, mede door zijn eigen promotieonderzoek aan de vU, 
ontdekte dat ze niet effectief waren. Nu is hij parttime docent 
hrm bij de faculteit gedrags- en Bewegingswetenschappen 
en daarnaast consultant en spreker. hij schreef onder 
meer het boek het nieuwe belonen en onlangs verscheen 
Performance management in een agile werkomgeving.



Zo worden 
vluchtelingen 
betekenisvol
in Nederland 
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle  

kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot  

hoog opgeleide denkers. Studenten en professionals 

die veel kunnen betekenen voor Nederland.  

Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen  

een opleidingte volgen én een baan te vinden op 

hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom  

van groot belang. Maak het voor hen mogelijk om 

opnieuw van betekenis te zijn. Samen met het UAF!

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

Ibrahim
Syrië

Associate degree 
werktuigbouwkunde

‘ Over twee jaar heb 
ik een hbo-diploma 
én werkervaring’

Ad Valvas-redactie zoekt twee nieuwe collega's
Junior redacteur sociale media (24 uur)
Junior verslaggever/redacteur (32 uur)

Wie komt onze redactie versterken? Ad Valvas heeft per 1 maart aanstaande plek voor twee 
nieuwe redacteuren. Eén die onze berichten via de sociale media een boost geeft, en een 
razende reporter die verslag doet van alles wat er op de VU gebeurt. 

De redacteur sociale media krijgt de uitdaging om onze lezers (vooral de studenten onder 
hen) via de sociale media enthousiast te maken voor onze journalistieke berichtgeving, en 
ze erbij te betrekken. 
Voor de vacature van verslaggever zoeken we iemand die snapt dat je het nieuws vaak 
heel dichtbij vindt. Die niet alleen warmloopt voor grote maatschappelijke issues, maar 
minstens zo graag hyperlokale kwesties uitzoekt. 

Beide functies zijn in eerste instantie voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
Lees meer over de inhoud van de functie en de functie-eisen op advalvas.vu.nl/vacatures en vind 
daar ook de sollicitatielink.  Solliciteren kan alléén via die sollicitatielink.
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Mail

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

Graag reageer ik op het opinie-
stuk in de vorige Ad Valvas: 
‘Internationalisering zou geen 
prioriteit moeten zijn’ met Jelle 
van Baardewijk, docent bij de 
afdeling Bestuurskunde en Poli-
ticologie. Ik vind zijn uitspraak 
dat internationale studenten niet 
welkom zijn ‘als ze ons afhouden 
van het cultiveren van het Neder-
lands als academische taal’ geen 
vriendelijk signaal aan diegenen 
aan de VU die niet-Nederlands 
zijn. Wat ‘niet afhouden’ precies 
inhoudt, wordt niet helemaal 
duidelijk. Maar het klinkt alsof 
communicatie in de enige taal die 
alle buitenlandse studenten spre-
ken, juist dit effect heeft. 
Als dat zo is, kun je net zo goed 
duidelijk zeggen dat buitenlandse 
studenten niet welkom zijn. Een 
andere vraag is dan nog wat dit 
voor de niet-Nederlandse mede-
werkers betekent. Op de afdeling 
Bestuurskunde en Politicologie 
werken enkelen wier Nederlands 
beperkt is. Tot eind augustus 
was ik hoofd van die afdeling 
en we hebben altijd heel bewust 
collega’s gezocht en aangenomen 
die de diversiteit op de afde-
ling vergroten. Dat betekent ook 
dat onze vergaderingen in het 
Engels zijn. Ik heb dit nooit als 
een probleem ervaren, maar ik 

begrijp uit het interview dat er 
een ‘ons’ bestaat waar de buiten-
landse collega’s, mij inbegrepen, 
niet bij horen. 
Net zoals Van Baardewijk vind ik 
het belangrijk dat de universiteit 
iets teruggeeft aan de maat-
schappij. Maar ik heb een breder 
begrip van de maatschappij die 
volgens mij niet  beperkt is tot de 
Nederlandstalige in Nederland. 
De Nederlandse samenleving is 
sowieso divers, zeker in Amster-
dam, en ze is niet afgesloten van 
de buitenwereld. 
Van mijn studenten – Nederlan-
ders en buitenlanders – zijn velen 
in het buitenland terechtgeko-
men en ze hechten nog steeds 
aan de contacten die ze tijdens 
hun studie hebben gemaakt, 
onder wie veel buitenlanders. 
Ik zou het jammer vinden als aan 
buitenlandse studenten en mede-
werkers wordt gecommuniceerd 
dat ze anderen van iets kostbaars 
‘afhouden’. Maar gelukkig is het 
interview met Van Baardewijk 
in het Nederlands. De meeste 
buitenlanders gaan dit signaal 
misschien nooit ontvangen.

Wolfgang Wagner, Professor of 
International Security
Department of Political Science 
and Public Administration

niet vriendelijk voor niet-
nederlanders

IK HEB
#GETEKENDVOORHETLEVEN

JIJ OOK?

WARCHILD.NL

Colofon

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

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

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

adverteNtie

adverteNtieS



22 23nr 9 — 15 januari 2020 nr 9 — 15 januari 2020

Studievoortgang studenten

Langstudeerders hebben 
hulp nodig

Zelf het werk doen
Eigenlijk gaat Pick up the Pace verder dan de 
zorgplicht die de rechter omschreef. Theuns: 
“We doen het niet alleen omdat we het 
moeten. Maar ook omdat we deze doelgroep 
graag willen steunen. Het zijn studenten 
die hun studie juist graag willen halen. We 
willen hun zelfredzaamheid ook niet verla-
gen, ze moeten het werk uiteindelijk zelf 
doen.”
De pilot loopt twee jaar. Het is de bedoeling 
dat volgend studiejaar weer een nieuwe groep 
langstudeerders begint. Daarvoor zullen de 
begeleiders de studenten die dit jaar niet 
meededen maar nog niet afgestudeerd zijn, 
opnieuw benaderen. Mocht de pilot resulta-
ten opleveren, dan hopen de begeleiders het 
Pick up the Pace-traject VU-breed te starten. 
Theuns: “Uiteindelijk hopen we aan ons 
eigen succes ten onder te gaan.”

DOOR FlOOR bal 
FOTO ROB BÖMER

n
ee, studentendecanen Jan 
Nieuwenhuis en Karin 
Waanders zijn niet bang dat 
de VU binnenkort aange-
klaagd gaat worden. Maar 
het proces van een voor-
malige student tegen hoge-

school Windesheim zette hen wel aan 
het denken. Nieuwenhuis: “De rechter 
besloot dat Windesheim een schadever-
goeding moest betalen omdat niemand 
van de opleiding aan een studente vroeg 
waarom ze geen studiepunten haalde. 
Opleidingen hebben een zorgplicht. Die 
uitspraak heeft wel wat mensen wakker 
geschud.”
Nieuwenhuis en Waanders besloten om 
de cijfers van de langstudeerders aan de 
VU op te vragen. “In 2018 waren er 896 
studenten die vijf jaar of langer over hun 
bachelor deden”, zegt Nieuwenhuis. “Er 
waren nog eens 678 studenten die meer 
dan vier jaar bij hun master ingeschreven 
stonden.” Deze langstudeerders waren 
evenwichtig over de verschillende facul-
teiten verspreid. 
Opvallende cijfers in tijden waarin 
studenten het langstuderen onmogelijk 
gemaakt wordt. Nieuwenhuis: “Het kan 
natuurlijk wel. Je moet alleen zorgen dat 
je in je eerste jaar je bindend studiead-
vies haalt. Daarna kun je vrij lang over je 
studie doen. Vroeger vervielen je tenta-
mencijfers na een tijdje. Maar dat is niet 
meer zo.”

Pilot: Pick up the Pace
Bij de School of Business and Economics 
(SBE) bleken 75 langstudeerders te zitten. 
Een mooi getal om een pilot te starten. De 
studentendecanen legden contact met de 
studieadviseurs van die faculteit. Samen 
begonnen ze in december de pilot Pick up 
the Pace. 
SBE-studieadviseur Marloes Theuns: “We 
hadden al een project waarbij we studen-
ten mailden die na twee jaar nog geen 
90 studiepunten hadden. Maar lang niet 
iedereen reageerde daarop. Het mooie 
van deze pilot is dat we meer tijd konden 
maken om studenten na te bellen en ze 
ervan te overtuigen om mee te doen.” 
Dat vergde flink wat stalkwerk van die 
begeleiders. Studenten die achterlopen, 
kregen niet alleen een mailtje op hun 
VU-mailadres, maar ook op hun privé-
adres. Reageerden ze daar niet op, dan 
werden ze gebeld of werd hun voicemail 
ingesproken. Theuns: “Studenten lezen 
hun VU-mail vaak slecht en reageren 
daar niet op.”
De begeleiders spraken met bijna alle 
studenten die achterlopen. De redenen 
voor hun studievertraging zijn heel 
divers. Nieuwenhuis: “Vaak gaat het om 
mensen die door bepaalde omstandighe-
den een tijdje niet sneller kunnen stude-
ren. Ze willen het allemaal wel graag.” 

Gratis begeleiding
De dertig studenten die meedoen aan 
Pick up the Pace krijgen een aardig 
pakket aan interdisciplinaire hulp: een 
intakegesprek en nog vier persoonlijke 
vervolggesprekken. Ook kunnen ze gratis 
gesprekken en cursussen bij de studen-

Studentendecanen en studieadviseurs van 
de economische faculteit werken samen om 
langstudeerders weer op stoom te krijgen. 

tenpsychologen volgen. Daarnaast zijn 
er groepsbijeenkomsten met thema’s als 
faalangst, tentamenstress, studieuitstel-
gedrag en motivatie. Theuns: “Motiva-
tie is voor iedereen wel een probleem. 
Omdat hun studie om verschillende 
redenen zo lang duurt, hebben ze geen 
puf meer.”
Die groepsbijeenkomsten zijn ook 
bedoeld om de studenten te laten zien 
dat ze niet de enigen zijn die met dit 
probleem worstelen. Daarnaast hopen de 
begeleiders dat geregelde bijeenkomsten 
op de VU zorgen dat de studenten weer 
vaker op de universiteit komen. “Vaak 
hebben ze al tijden geen colleges meer en 
komen ze nog maar weinig op de univer-
siteit. Het is fijn om er weer bij te horen 
en even weer student te zijn”, zegt Nieu-
wenhuis. 

Zorgplicht naar 
studenten
Onderwijsinstellingen hebben een 
zorgplicht voor studenten die het 
moeilijk hebben. dat bepaalde de 
rechtbank vorig jaar in de zaak 
van een studente die zich wel elk 
jaar inschreef voor haar studie 
aan hogeschool Windesheim, 
maar door psychische problemen 
vervolgens geen studiepunten 
haalde.

de rechtbank stelde vast dat 
de studente meerdere keren 
om steun gevraagd had. dat de 
opleiding op de hoogte was van 
haar problemen, maar dat ze 
niet benaderd was om over haar 
studievoortgang of beëindiging 
van de opleiding te spreken. 
Windesheim heeft hiermee niet 
aan haar zorgplicht naar de 
student voldaan. de opleiding 
moest hierom haar betaalde 
collegegeld terugbetalen. een 
verdere claim werd afgewezen. 
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First of all, in case of any misunderstanding, 
I have to say that I love the Netherlands 
way much more than my mother country - 
China. Although, China is not really like the 
demonised nation as portrayed on western 
media, but well, that’s not the topic today. 
Democracy, on the other hand, is something 
that I have been learning about ever since I 
became a student councillor. God knows that I 
have never even voted.
It will be fun, they said. You should let your 
voice be heard, they said. All the things about 
student representatives, I was genuinely 
fascinated and excited in the beginning. But 
like elders always say, the more you expect, 
the worse you will fall. After a few months USR 
work, the reality hit me real bad.
The first thing is the same message I perceived 
from multiple VU service departments: “We 
need more student participation, but we don’t 
know how to achieve that.” The thing is, I don’t 
remember which department was that lady 
from, she says: “It’s new to us. It all began just 
a few years ago.” Everything becomes clear. 
No matter what was the cause, that repeated 
message was actually the first but most 
difficult step - acknowledgment of the issue. 
It’s new to them as well as it’s new to us, we 
just need to collaboratively learn and then 
improve the problem. This reminds me of one 
of Vinod’s sayings, “We are in this together.” 
Maybe it was said by someone else first, but 
that’s not the point.
The second thing is the language barrier, 
which has been the pain in my ass constantly. 
As a matter of fact, I have been learning 
Dutch language. I know ‘gezellig’ is kind 
of the best Dutch word, I know ‘goed’ or 
‘mooi’ means someone agrees, and ‘niet’ 
means disagreement in most cases. But it 

takes process for a complete beginner to be 
proficient enough in Dutch to understand what 
has been discussed in the meetings. However, 
for now, the responsibility is not clear that 
which one should take care of international 
councillors. You know, it’s new. I’m not 
exaggerating, from September 2019, I have the 
feeling that I’m deaf and blind at most of USR 
meetings.
I cannot read documents so that I am blind, I 
cannot understand what people said so that 
I am deaf. I have been this desperate, it is 
quite ironic to say that my job is to represent 
(international student at least), right? No 
matter how bad the issue is, I’m here to help. 
So please, help me to help you. No matter how 
little the help is to you, it means a lot to me. 
Thanks in advance.

Hello, can you hear me?

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.

Se
lm

a B
ou

lm
al

f

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

• rookvrije Campus. Het initiatief 
Rookvrije Campus ligt bij ons 
voor instemming. De VU wil als 
instelling vóór 1 augustus 2020 
rookvrij zijn en zo meedoen 
aan de rookvrije generatie. 
Dit sluit ook aan bij onze 
duurzaamheidsvisie.

• Nieuw raadslid. Na het vertrek 
van raadslid Hajer M’tiri en een 
lange sollicitatieprocedure is 
Alyssa Termaat uit de selectie 
gekomen. Vanaf 1 januari is zij 
officieel raadslid van de USR. Wij 
zijn enorm blij met haar!

edwin Chen
Raadslid: IT, cultuur en diversiteit
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E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Nawid farhad

nawid farhad bestuurslid VU Family

meer verbintenis komt 
tussen hen en meer diver-
siteit. Amsterdam is een 
van de meest diverse 
steden in de wereld. Die 
moet ook vertaald worden 
naar de universiteit.”

Maar als het gaat om 
diversiteit, waarom 
richt je dan een apart 
clubje op? “Veel van onze 
leden voelen zich niet 
altijd thuis bij traditionele 
studie- en studentenver-
enigingen. Voor sommi-
gen is de drempel te hoog 
om erbij te horen en 

sluiten de activiteiten niet altijd aan bij hun interesses. 
Wij willen dat iedereen zich welkom voelt om succesvol 
de studententijd door te brengen. We zien onszelf niet 
als apart clubje, meer als een leuke aanvulling op de 
bestaande verenigingen.”

Heb je zelf moeite gehad om te wennen op de 
universiteit? “Ik praat wel makkelijk, dus ik kon vrij 
goed aarden. Maar ik ben geboren in Afghanistan, 
mijn ouders hebben allebei niet gestudeerd. Ik kan 
me daarom voorstellen dat eerstegeneratiestudenten 
zich minder thuis voelen op de universiteit. Met naar 
colleges en de werkgroepen gaan, haal je je vakken wel. 
Maar het gaat ook om jezelf ontwikkelen, mensen leren 
kennen, ook voor later.”

Nieuwe studenten-
vereniging zoekt  
familieleden
De VU is een studentenclub rijker, VU 
Family. ‘Onze vereniging wil dat álle 
studenten zich thuis voelen op de VU en 
richt daarvoor families van studenten op’, 
aldus bestuurslid Nawid Farhad.

DOOR MARIEKE KOLKMAN

F
amilies? Wat bedoel je daar-
mee? “Families zijn groepjes 
van vier tot vijf studenten met 
diverse achtergronden. Als 
leider is er een ouderejaars, 
die is het aanspreekpunt voor 
de eerstejaars in de familie. 

Eerstejaars willen netwerken, om te leren 
hoe het studentenleven en het universi-
taire leven werken. De ouderejaars helpt 
ze daarbij.”

Is het vooral voor studenten van 
wie de ouders zelf niet gestudeerd 
hebben? “VU Family wil een warm 
thuisgevoel creëren voor álle studenten. 
Maar de eerstegeneratiestudenten zijn 
wel een belangrijke doelgroep. Zij hebben 
niet van hun ouders meegekregen wat 
studeren is, alles wat om de colleges heen 
gebeurt. Een belangrijk doel is dat zij 
minder uitvallen in het eerste jaar, door 
hen zich te laten thuis voelen, te leren 
netwerken en sneller de academische 
vaardigheden te leren.”

Netwerken is daar belangrijk voor? 
“Met alleen goede cijfers kom je tegen-
woordig niet ver, het gaat om alle extra’s 
op je cv. Met netwerken kom je ver, want 
your network is your net worth. Het doel 

vU Family
vU family is opgericht met een 
subsidie van Students4Students, een 
campagne voor inclusief onderwijs. 
de vereniging is voor iedereen, als je 
maar interesse hebt om verschillende 
culturen te leren kennen en om deel 
te worden van een community. vU 
family wil ongeveer elke maand een 
evenement gaan organiseren, van 
diners en netwerkworkshops tot 
trainingen om betere academische 
teksten te schrijven. 

vU family is te vinden op facebook 
en instagram.

van VU Family is dat je er later ook wat 
aan hebt, na je studententijd. Aan je 
netwerk heb je ook veel op de arbeids-
markt.” 

Er zit ook een diversiteitsaspect aan, 
toch? “Met VU Family willen we inder-
daad diversiteit aanmoedigen op de VU. 
Een familie bestaat uit studenten met 
verschillende achtergronden, zodat er 
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vinod subramaniam ‘de aula wordt nu gebruikt voor promoties, en oraties zijn vaak in de middag. We kunnen de aula ’s ochtends beschikbaar stellen voor onderwijs’

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

Het gaat goed met de VU. Ze kreeg weer meer studenten, wetenschappers 
haalden twee megasubsidies binnen en er kwam meer geld voor de 
bètawetenschappen.

Dit jaar 5,7 miljoen euro 
extra te besteden
DOOR MARIEKE KOLKMAN

i
n 2020 heeft de VU 5,7 miljoen 
euro meer te besteden dan afge-
lopen zomer werd verwacht. Die 
extra miljoenen gaan naar projec-
ten voor onderwijs, onderzoek 
en bedrijfsvoering, bovenop de 
reguliere verdeling van het geld. 
In totaal besteedt de VU aan die 

projecten dit jaar 17,6 miljoen euro. Een 
belangrijk onderdeel zijn de zogeheten 
studievoorschotmiddelen. Die moeten er 
onder meer voor zorgen dat de kwaliteit 
van het onderwijs op peil blijft, meer 
studenten de eindstreep halen, studen-
ten een betere begeleiding krijgen en het 
onderwijs vernieuwt. De universiteiten 
geven daar extra geld aan uit, vooruit-
lopend op het geld dat vrijkomt via Den 
Haag door de afschaffing van de basis-
beurs.
De VU stelt het projectgeld beschikbaar 
voor onder meer extra docenten, zodat er 
meer persoonlijk contact kan zijn tussen 
docent en student, voor de begeleiding 
van studenten met een handicap, en voor 
het invoeren van de mixed classroom, 
waarbij de diverse achtergronden van 
studenten onderdeel zijn van het leren. 
Voor het onderzoek gaat het bijvoorbeeld 
om de twee Zwaartekrachtprojecten en 
het beheren van de onderzoeksgegevens, 
het zogeheten Research Data Manage-
ment.

de dag, in overleg met de faculteiten. We 
zien nu pieken tussen 10 en 16 uur. Daar-
na en daarvoor is er nog best veel ruimte. 
We zien ook dat vrijdag vrij leeg is en 
woensdagmiddag ook. Als we die ruimte 
in de tijd meer opvangen, hebben we 20 
tot 25 procent meer plek.”
En de aula staat nogal eens leeg. “De 
aula wordt nu niet gebruikt voor onder-
wijs, en promoties en oraties zijn vaak 
in de middag”, zegt Subramaniam. “We 
kunnen de aula ’s ochtends beschikbaar 
stellen voor onderwijs. Dat zijn de laag-
hangende vruchten.” Al zullen ze niet 
eerder dan vanaf september geplukt 
kunnen worden.
Dat het SWT-gebouw duurder gaat uitval-
len, komt overigens volgens het bestuur 
door de overspannen bouwmarkt. Het 
gaat om “50 tot 30 procent”, aldus Nollen, 
bovenop de eerder geraamde kosten, zo’n 
140 miljoen euro. Nollen: “We hebben 
gecheckt bij de banken of de VU dat kan 
financieren, en dat is het geval.” Omdat 
de kosten worden uitgesmeerd over 
tientallen jaren, blijft de VU ruim onder 
de signaleringsgrens van de Onderwijs-
inspectie van 15 procent van de totale 
begroting.

‘Maar hoe groot 
wil de VU eigenlijk 
worden?’

Meer technische opleidingen
“We zijn blij dat er meer geld is en dat 
er meer geïnvesteerd kan worden”, zegt 
Nanne Duijnkerke van de universi-
taire studentenraad, die namens de hele 
medezeggenschap het woord neemt 
tijdens het begrotingsoverleg met de 
medezeggenschap in de week voor kerst. 
Maar als het over de plannen van de 
VU gaat om meer opleidingen te gaan 
aanbieden samen met de Universiteit 
Twente, met mogelijk nóg meer studen-
ten tot gevolg, vraagt ze: “Maar hoe groot 
wil de VU eigenlijk worden?”
“We willen matig groeien, maar gericht”, 
antwoordt rector Vinod Subramaniam. 
Hij stelt dat door het 
advies van de commissie-
Van Rijn brede univer-
siteiten en technische 
universiteiten gaan 
samenwerken, omdat er 
geld overgeheveld wordt 
van de alfa- en gamma-
wetenschappen naar 
de bètawetenschappen. 
“Utrecht met Wageningen 
en Eindhoven, de Erasmus 
Universiteit met Delft. 
Wij zien dit en de VU 
moet daarbij niet achterblijven”, aldus de 
rector. 
“Het gaat niet om de grote studenten-
aantallen, maar om de strategie”, voegt 
VU-voorzitter Mirjam van Praag toe. 
“Twente is onze vriend en die willen we 
te vriend houden. Soms zullen we ook 

Ondernemender worden
De VU wil dit jaar ook flink inzetten op 
valorisatie, ‘om nog meer maatschappelijke 
impact te bereiken met ons onderwijs en 
onderzoek’, aldus het jaarplan. Onze univer-
siteit moet ondernemender en flexibeler 
worden, er komt meer ondernemerschaps-
onderwijs en valorisatie wordt ‘meegenomen 
als kerntaak in het systeem 
van erkennen en waarderen 
van wetenschappers’.
Tot slot een grote verande-
ring die het bestuur dit jaar 
wil doorvoeren, zodat de 
VU in januari 2021 over kan 
gaan: een nieuw bedrijfsin-
formatiesysteem voor het 
beheer van alle financiële 
en personele gegevens, ter 
vervanging van SAP. Want 
SAP houdt op te bestaan. De 
ondernemingsraad heeft daar 
zorgen over, vanwege de privacy, want de 
gegevens komen in een cloud, en vanwege 
de werkdruk, die naar verwachting toeneemt 
omdat mensen weer met een nieuw systeem 
moeten leren werken. 
Bovendien is de medezeggenschap boos 
dat ze niet genoeg betrokken is geweest bij 

de procedure om het nieuwe systeem 
te kiezen en nu voor een voldongen feit 
wordt gesteld. Want de systemen, de 
leveranciers en het bedrijf dat alles gaat 
implementeren, zijn al bekend. “Wij 
kunnen dit proces nu niet ondersteunen, 
want we hebben niet voldoende informa-
tie. We kunnen hier de verantwoordelijk-

heid niet voor nemen”, 
zei vicevoorzitter van de 
ondernemingsraad Dick 
de Gilder dan ook.  
De medezeggenschap 
stemde uiteindelijk in 
met de begroting, met 
de verzekering van het 
bestuur dat ze in april, 
als het ontwerp van het 
nieuwe SAP er ligt en de 
VU moet beslissen of het 
goed genoeg is om uit 
te gaan voeren, advies 

mogen uitbrengen. Kortom, verwacht 
dit jaar colleges in de aula en om 9 uur ’s 
ochtends, meer techniekopleidingen in 
de maak en voor sommigen een nieuw 
systeem om mee te leren werken. 

mee móéten, want we willen zuinig zijn 
op de vriendschap.” Dus de VU gaat dit 
jaar met Twente kijken welke opleidin-
gen ze naast mechanical engineering nog 
meer samen kunnen aanbieden. Subra-
maniam: “Ook op het gebied van de soci-
ale wetenschappen, bijvoorbeeld social 
robotics, en bewegingswetenschappen, 
zoals sport data science.”

Zorgen over ruimtegebrek
Tot zover de rozengeur en maneschijn, 
want een zorg dit jaar is de huisvesting. 
Voor al die extra studenten en ook de 
extra onderzoekers die bij de grote subsi-
dies horen, is nauwelijks plek op de VU. 

Het Nieuwe Universiteits-
gebouw was al te klein 
voor het af was, waardoor 
één afdeling niet kon 
verhuizen. En van het 
nieuwe labgebouw SWT, 
waarvan de bouw dit jaar 
gaat beginnen, is nu al 
bekend dat het nog weer 
duurder gaat worden. 
Aan nog meer nieuw-
bouwplannen moet de VU 
nog even niet denken. “In 
2020 kijken we met name 

naar kleinere oplossingen: indikken en 
bijhuren, zowel voor onderwijs als werk-
plekken. We denken dat het daarmee 
nog te doen is”, zegt bestuurslid Marcel 
Nollen.
Met indikken bedoelt hij: “Meer program-
meren van onderwijs in de randen van 

De VU verdeelt het 
extra geld niet over 
de faculteiten, 
het gaat naar 
projecten
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Het goede gesprek
Sinds begin dit jaar wordt het jaargesprek op de VU op een andere manier gevoerd. Omdat 
alle VU-medewerkers hun jaargesprek in 2020 nog moeten voeren, hier vast een voorproefje.
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Voortaan schrijven medewerkers van tevoren 
een reflectieverslag over het afgelopen jaar. 
Daarin kijkt de medewerker terug op het 
afgelopen jaar en geeft aan waar hij of zij het 
over wil hebben in het jaargesprek. Worden je 
talenten bijvoorbeeld benut? Waar zou je nog in 
willen groeien? En wat ging minder goed de 
afgelopen periode? De leidinggevende en 
medewerker bepalen vervolgens samen waar 
ze het over hebben. Er zijn geen verplichte 
gespreksonderwerpen en de formele beoorde-
lingsscore verdwijnt uit het gesprek. 
Leidinggevenden en medewerkers worden 
bovendien gestimuleerd om vaker te bespreken 
hoe het gaat. ‘De manier van werken verandert. 

jaargesprek’, meent Suzan. ‘Mijn reflectie-
verslag was nu eigenlijk een verlengstuk van 
waar we het gedurende de rest van het jaar al 
over hadden’, voegt Stacey toe.  

Afschaffen beoordeling 
De formele beoordeling met de scores A t/m 
E is sinds 2020 dus verdwenen. ‘Het jaarge-
sprek werd vaak als een verplicht nummer 
gezien’, vertelt P&O-adviseur Saskia Edixhoven. 
Volgens haar focuste een groot deel van de 
medewerkers zich te veel op het ‘cijfer’ dat ze 
kregen. ‘Een gemiste kans want een jaarge-
sprek kan juist stimuleren. Door het weghalen 
van de beoordeling komt er ruimte voor een 
goed gesprek waarin je écht naar elkaar luistert 
en elkaar helpt in de doelen die je samen wilt 
bereiken’, zegt Saskia. Ze hoopt dat mede-
werkers straks beter aan durven geven wat 
ze willen en zo zelf de regie op hun loopbaan 
voeren.

De werkgroep liet zich inspireren door onder 
meer organisatiepsycholoog Kilian Wawoe.  
Hij onderzoekt de effecten van beoordelings-
gesprekken en kijkt naar alternatieven. Want de 
beoordelingsscores (A t/m E) ziet Kilian graag 
verdwijnen. ‘Uit wetenschappelijke studies 
blijkt dat slechts twintig procent van de beoor-
deling te maken heeft met prestaties. De rest 
is ruis en wordt bijvoorbeeld beïnvloed door je 
geslacht, of je al dan niet een grote mond hebt 
of de prestaties van je team’, vertelt Kilian. 
‘Bovendien vergelijk je jouw score met collega’s 
of met jouw score van vorig jaar. Dat levert 
vooral frustraties op, kost energie en demoti-

over presteren en verwachtingen gaat, ’ legt 
beleidsmedewerker Kitty uit. Kilian en Mark 
stellen voor om medewerkers een voldoende 
of onvoldoende te geven. ‘Net als dat je een 
rijbewijs nodig hebt om de weg op te mogen’, 
verduidelijkt Kilian. ‘Als een medewerker niet 
aan de verwachtingen voldoet, hoort hij of zij dit 
uiteraard van de leidinggevende’ zegt Kitty. ‘In 
ieder geval tijdens het jaargesprek maar liever 
al veel eerder. Als je regelmatig feedback geeft, 
ook als het goed gaat, weet je als medewerker 
steeds of je wel of niet aan de verwachtingen 
voldoet en heb je geen beoordelingsscore meer 
nodig in het jaargesprek.’ Ze meent dat de 
nieuwe vorm van het jaargesprek voor sommige 
medewerkers en leidinggevende misschien 
even wennen is. ‘Voor wie wil zijn er trainingen 
beschikbaar. Bijvoorbeeld over het schrijven 
van een reflectie of het in gesprek gaan over  
het functioneren zonder een beoordelingsscore. 
In 2020 verdwijnt het beoordelingstabblad uit  
de self service. In 2021 komt er een nieuw  
HR-pakket dat niet alleen het jaargesprek beter 
ondersteunt maar ook aanmoedigt om vaker 
met elkaar in gesprek te gaan.  

Renée-Andrée Koornstra, directeur HRM, Arbo 
& Milieu vindt dat iedere medewerker recht 
heeft op ten minste één uur per jaar onverdeel-
de aandacht van zijn of haar leidinggevende.  
Ze start jaargesprekken met haar ‘eigen’ 
vragen. Hoe ging het met ons het afgelopen 
jaar? Waar ben je blij mee? Waar schuurde het? 
Volgens haar is het belangrijk om samen te  
bespreken wat goed ging en wat er beter kan. 
En daarbij de samenwerking tussen medewer-
ker en leidinggevende vooral niet te vergeten. 
‘Als daar kinken in de kabel zijn, loopt het 
reguliere werk ook vaak spaak’, vertelt 
Renée-Andrée. Een goed gesprek voer je 
volgens haar door eerlijke feedback te geven en 
te vragen, en concrete afspraken te maken over 
de ontwikkeling, talenten en het takenpakket 
van de medewerker, en de samenwerking 
tussen leidinggevende en medewerker. 

Tot slot een tip voor iedereen die meteen aan  
de slag wil. ‘Medewerkers zijn gemotiveerd  
als ze kunnen groeien’, vertelt Kilian. ‘Geef 
als leidinggevende dus voldoende feedback 
waardoor medewerkers nog beter worden. Als 
medewerker kun je daar ook zelf het initiatief 
voor nemen. Vraag aan collega’s na een presen-
tatie bijvoorbeeld niet hóe het ging, maar wat er 
de volgende keer beter kan, aldus Kilian. 

Om goed te blijven presteren en te groeien is 
het belangrijk om vaker én op een andere 
manier met elkaar in gesprek te zijn’, legt Kitty 
van der Heijden - Lek uit. Als beleidsmedewer-
ker is ze verantwoordelijk voor het invoeren van 
de nieuwe vorm van het jaargesprek die ze 
samen met een werkgroep ontwikkelde.  
‘Het nieuwe gesprek past beter bij de tijd en 
beter bij de VU.’

Positiever gesprek 
Stacey Angel en Suzan Besuijen voerden in 2019 
al een jaargesprek ‘nieuwe stijl’ als onderdeel 
van een pilot. Beiden zijn enthousiast. ‘Het was 
echt een positief gesprek’, vertelt Stacey die het 

gesprek als medewerker voerde. ‘In de vorige 
gesprekken waren we vooral bezig met het 
afwerken van een lijstje. Nu namen we mijn 
reflectieverslag als uitgangspunt. We hadden zo 
meer gespreksonderwerpen dan voorgaande 
jaren.’ Haar leidinggevende Suzan stemt in.  
‘Ik beoordeelde Stacey natuurlijk wel op haar 
functioneren, maar de focus lag meer op haar 
verbeterpunten en hoe ik haar daarbij kon 
helpen.’ Dat het zo soepel verliep komt mede 
doordat Stacey en Suzan elkaar vaak spreken 
– en dat is precies wat het nieuwe gesprek 
aanmoedigt. ‘Als er iets is, moet je dat meteen 
bespreken met elkaar. Dan komen er geen 
verrassende dingen naar boven tijdens het 

Kijk voor meer informatie over de jaarge-
sprekken bij de VU op VU.nl/jaargesprek.  
Wil je meer weten over het afschaffen van  
de beoordelingscyclus? Op 27 januari vindt 
er in de Aula een symposium plaats waar 
onder meer Kilian Wawoe, Erik Scherder en  
Ben Tiggelaar spreken over alternatieven 
voor het beoordelingsgesprek.  

veert. Hoe het wel moet? Samen écht praten 
over waar je mee bezig bent en of dat past bij 
waar je goed in bent. En dat doe je trouwens 
niet eenmaal per jaar, maar het hele jaar door’, 
aldus Kilian.  

Toch ziet Kilian net als zijn leidinggevende  
Mark van Vugt, organisatiepsycholoog en  
leiderschapsexpert, een aandachtspunt.  
Want volgens hen moeten medewerkers die 
onvoldoende functioneren daar wel duidelijk op 
gewezen worden tijdens het jaargesprek. ‘Voor 
de grootste groep medewerkers, die goed func-
tioneren, is de nieuwe stijl nuttig’, vindt Mark. 
‘Zij hebben kans om meer te praten over hun 
ontwikkeling, groei en loopbaan.’ Mark vraagt 
zijn medewerkers al een aantal jaar om vooraf 
een verslag te maken van het afgelopen jaar: 
waar zijn ze trots op? Hoe ging het met onder-
wijzen? Welke publicaties zijn er geweest? En 
wat ging er minder goed? Tijdens het jaarge-
sprek bespreken ze de punten uit het verslag.

Terugblikken en vooruitkijken 
‘Het verdwijnen van de formele beoordeling 
betekent niet dat het jaargesprek niet meer 

Suzan Besuijen, coördinator bedrijfsvoering, 
(links) en Stacey Angel, secretaresse (rechts) 
voerden in 2019 al een jaargesprek op de 
nieuwe manier.  

Worden jouw 
talenten benut?
De VU denkt met je mee

Lees alles over het nieuwe jaargesprek 
op VU.nl/jaargesprek
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What would you 
like to dedicate 
yourself to?
VU Amsterdam challenges you to go 
above and beyond

Read more about our new annual 
consultation at vu.nl/annual-consultation
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the Pom Bar

Het geluid van stilte
Het zal wel komen door mijn 

pensioengerechtigde leeftijd: hevige 
aanvallen van nostalgie. In de Top-2000 
zakken de songs van Simon & Garfunkel 

elk jaar een aantal plaatsen, maar bij mij blijven ze 
stijgen. Op mijn middelbare school werd het duo 
overstemd door Hendrix, Zappa, Clapton en andere 
luidruchtige idolen. Maar luister weer eens naar The 
Sound of Silence. Kippenvel!
Met prachtige muziek en soms droogkomische 
verhalen uit de jaren 60 en 70 vertellen zanger/
gitarist/pianist Joost Botman en zanger Niels 
van der Gulik het verhaal van Paul Simon en Art 
Garfunkel. Over hun weg naar succes, de botsingen, 
hun professionele scheiding en het legendarische 
reünieconcert in Central Park in 1981. The Sound 
of Silence is niet alleen een feelgoodconcert, maar 
werpt ook een nieuw licht op hits als Mrs. Robinson, 
The Sound of Silence, The Boxer en andere tijdloze 
juweeltjes.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Het voelt alsof je een knusse huiskamer binnenstapt door 
de vele planten, het  hout en de kussens met etnische patronen. 
De lichte en kleurrijke inrichting maakt het fris en modern. Er 
zijn niet onwijs veel zitplekken en het blijkt vooral populair als 
afhaalrestaurant.
ETEN Op de menukaart vind je traditionele Creools-Surinaamse 
gerechten - van Pom (ovenschotel met pomtayer en kip) tot Heri 
Heri (combinatie van aardvruchten en bakkeljauw) en Moksi Alesi 
(gemengde rijst) met de optie tot vegan alternatieven. We besluiten 
zelf een bowl samen te stellen met onder meer Pom, Moksi Alesi 
en bijzondere Surinaamse groenten, zoals antruwa, sopropo en 
kousenband, een rijke variatie aan smaken. Als bijgerecht kiezen 
we voor cassavefriet met cayennepeper en een dip van pindasaus. 
Ook de pomballen (vegan bitterballen gemaakt van pomtayer), 
geserveerd met een piccalilly-mosterd sausje, kunnen we niet 
weerstaan.
BEDIENING Bestellen doe je aan de bar met vriendelijk personeel. 
Dat we zo’n 40 minuten moeten wachten op het eten, zijn we snel 
vergeten zodra we het eten proeven. 
TIP De porties zijn groot, maar left-overs worden duurzaam verpakt 
in een kartonnen doosje. 
AANRADER Zeker weten. Eigentijds Surinaams eten tot 21 uur. 
PRIJS Studentvriendelijk. Voor een bowl betaal je 10 à 15 euro, 
bijgerechten zijn ongeveer 5 euro. 

The Pom Bar
thepombar.com
Cabralstraat 49h

Lysanne Wilkens, premaster antropologie

Muziek Restaurant Uilensteders

Cultuur-
centrum  
Griffioen

Boost 
Producties
the sound 
of silence
zaterdag 1 februari 
aanvang 20.30 uur

Studenten: € 11,50 
medewerkers vU: 
€ 15, -

griffioen.vu.nl 

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

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.fO
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“In februari ga ik terug naar 
Alkmaar, waar ik opgegroeid ben. 
Ik ga stage lopen op een school 
daar in de buurt. Na vier jaar 

verlaat ik Uilenstede.  
Die jaren hebben zo’n impact op mijn 
leven gehad. Op de middelbare school 
lijken de scholieren allemaal op elkaar. 
Maar mijn huisgenoten zijn stuk voor 
stuk heel verschillend. Daardoor heb 
ik heel veel van hen geleerd. Je ziet 
elkaar tijdens het eten en voordat je gaat 
slapen. Op z’n best en op z’n slechtst. Je 
voedt elkaar op.
Zo heb ik geleerd dat luisteren 
voldoende is, dat je niet altijd de stilte 
hoeft te vullen. En dat ik mezelf mag 
zijn, dat ik niet altijd leuk hoef te zijn. 
Mijn vrienden studeren ook af, ze 
gaan reizen of samenwonen. Na je 
25ste krijg je het gevoel dat het tijd is 
voor de volgende stap. Ik gun het nu 
een beginnende student om op mijn 
kamer te wonen. Het is zo’n bijzondere 
ervaring.

Het is tijd 
voor de 
volgende 
stap

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

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

Hila Hayat
26
communicatie- en 
informatiewetenschappen: schrijven 
en vertalen
Blauwe flat
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ColuMn

Thijs Hoekstra 
derdejaars politicologie

iLLUStrAtie  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Heling

N
adat ik een vriend had 
verteld dat mijn fiets 
alwéér was gestolen, 
heeft hij mijn telefoon 
afgepakt en ‘Bert’ 
tussen mijn contacten 
gezet.

“Kijk, niemand geeft het toe, maar 
dit is hoe Amsterdam werkt”, zei hij. 
“Je fiets wordt gestolen door junkies 
in het centrum en je koopt ’m dan 
gewoon weer terug van ze.” Hij 
maakte een weids gebaar met zijn 
armen.
“En zo verschaffen wij met z’n allen 
de drugsvoorraad van onze stad, 
als een soort belasting betaald 
in fietsen. Mooi toch? Het is een 
prachtige ondergrondse vicieuze 
cirkel, je koopt fietsen van mensen 
die ze dan weer stelen waarna je 
ze weer van ze koopt. We doen er 
allemaal aan mee, dus je hoeft je niet 
schuldig te voelen.”

Bert heeft mij binnen een paar 
minuten teruggebeld, woensdag 
is blijkbaar een rustige dag voor 
hem. Ik weet niet hoeveel fietsen 
hij normaal steelt. Misschien staat 
het op zijn computer in een Excel-
spreadsheet. Ik staar zes seconden 
naar het nummer voordat ik opneem 
en zenuwachtig rondjes in mijn 
kamer begin te lopen.
“Hoi ventje!” zegt een ruwe stem. 
“Ik heb een hele mooie fiets 
voor je gevonden. Ik sta om drie 
uur voor de Albert Heijn aan de 

Stadhouderskade, neem 15 euro 
mee.”

Ik heb eerst nog een afspraak bij een 
café in Noord met Sanne, die telkens 
overdreven articulerend cortado’s 
bestelt (“cor-táá-doo”) en mij goede 
tips geeft.
“Ik ga zo een misdaad plegen”, zeg ik 
lacherig tegen haar als we afscheid 
nemen. “Maar ik hoef me niet 
schuldig te voelen.”
“Denk je?” vraagt ze.

Om stipt drie uur sta ik voor een 
supermarkt zonder te weten op 
wie ik wacht, ik heb namelijk geen 
idee hoe Bert eruitziet. Maar als hij 
vrolijk op zijn bakfiets de hoek om 
komt, herken ik hem meteen. Hij 

draagt een oude legerjas en heeft 
zenuwachtige ogen. Ik laat hem 15 
euro zien en hij mij een fiets met 
een duidelijk afgezaagd slot, dat 
hij onhandig in de bakfiets heeft 
gepropt. Het is in een paar seconden 
voorbij en opgelucht fiets ik naar 
huis. Maar als ik ’m daar in het rek 
wil zetten, zie ik de sticker op het 
spatbord pas. Het is een groot rood 
hart waarop in cursief staat: ‘Pas op! 
Ik ben een bloeddonor.’

Een paar weken later is hij gestolen. 
Voor mijn huis nog wel. Ik heb Bert 
uit mijn contacten verwijderd en de 
oude racefiets van mijn vader maar 
geprobeerd te repareren. De ketting 
ligt er vaak af, maar hij fietst lichter.


