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de winnaar van de docentalentprijs teun zuiderent-jerak zet graag zijn studenten aan 
het werk. “dat kan ook met simpele trucjes.”

D
e Jehovah’s Getuigen hebben het 
kort geding tegen de Universiteit 
Utrecht (UU) en de staat verlo-
ren. Vorige week donderdag is het 
rapport over seksueel misbruik 
binnen deze gemeenschap openbaar 
gemaakt. Volgens UU-onderzoeker 

Kees van den Bos is het een belangrijke uitspraak. 
De rechter geeft de wetenschappers de ruimte om 
vrij hun onderzoek uit te voeren.
Tijdens een kort geding achter gesloten deuren 
hadden de wetenschappers vorige week woensdag 
ruim de tijd genomen om hun bezwaren toe te 
lichten. In het Utrechtse gerechtsgebouw deed de 
rechter de dag erna onder toeziend oog van een 
leger journalisten zijn uitspraak. Vooraf waren de 
onderzoekers gespannen over de uitkomst. Hoe 

kon een rechter in één dag beoordelen of de weten-
schappers hun werk goed hadden gedaan?
Dat de universiteit de uitkomst van een weten-
schappelijk onderzoek in een rechtszaal op voor-
hand moest verdedigen, is voor zover bekend niet 
eerder voorgekomen. De Jehova’s getuigen gingen 
er, zoals de Utrechtse hoogleraar psychologie en 
rechtswetenschap Kees van den Bos het tijdens een 
persconferentie verwoordde, “met gestrekt been 
in”. Volgens de Jehova’s getuigen was het onder-
zoek feitelijk onjuist en buitengewoon lasterlijk 
voor de kerkgenootschap. Ze noemden het rapport 
een belediging voor het geloof. (Ries Agterberg/
DUB)

een reportage van de rechtszitting staat op advalvas.
vu.nl>nieuws>24 januari.

Rechter beschermt 
wetenschappelijke vrijheid
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reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

facebook.com/advalvas
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H
et team van migra-
tierechtdocent 
Marcelle Reneman, 
belastingrechtdo-
cent Jan Gooijer 
en projectmanager 

Kaylee Zournas won vorige week 
de onderwijsinnovatieprijs van 
50.000 euro op het VU Nieuw-
jaarsgala. De drie bedachten een 
nieuw vak, de Startup Clinic. 
Daarin gaan derdejaars rechten-
studenten onderzoekers en 

studenten die een onderneming 
willen starten, bijstaan met juri-
disch advies. En zelf worden ze 
begeleid door advocaten. Het vak 
start in november dit jaar. “De 
start-ups van het Demonstrator 
Lab op de VU krijgen gratis juri-
disch advies en onze studenten 
leren hoe het recht in de praktijk 
werkt”, legt Zournas uit. “Welke 
invloed heeft de rechtsvormkeuze 
bijvoorbeeld op de belasting die 
een bedrijf moet afdragen? En 

wat moet een start-up weten van 
contractrecht?” “Mensen die een 
idee voor een start-up hebben zijn 
heel goed op hun terrein, maar 
van de juridische kant hebben 
ze vaak geen kaas gegeten”, zegt 
belastingrechtdocent Gooijer. 
Daar helpen de rechtenstudenten 
ze bij. (MK)

lees wat de drie allemaal van plan zijn op 
advalvas.vu.nl/teamprijs.  

in startup Clinic leren rechten-
studenten ondernemers bijstaan

@advalvas_vu

Meer nieuws online

> 5 miljoen dollar 
geclaimd
De University of California, 
Berkeley heeft duizend student-
assistenten onderbetaald en 
moet hen schadeloosstellen. 
Ruim 5 miljoen dollar aan  
collegegeldkorting en zorg- en 
kinderopvangtoeslagen zijn 
niet toegekend.

> geen extra 
ombudspersonen
Minister Van Engelshoven 
gaat onderwijsinstellingen 
voorlopig niet verplichten 
om ombudspersonen aan 
te nemen. Ze wacht eerst de 
uitkomsten van een experiment 
af. Hoe dan ook maakt ze er 
geen extra geld voor vrij.

> Klagende 
rechtenstudenten  
Studenten van de 
Rotterdamse masteropleiding 
strafrecht klagen bij de 
Onderwijsinspectie over een 
angstcultuur, studievertraging 
en willekeur in beoordelingen.

> Uva verwijdert 
toespraken 
oud-rector
Geen plagiaat, maar 
‘slordigheden’, dat 
concludeerde de commissie die 
onderzoek deed naar vermeend 
plagiaat in het werk van oud-
rector Dymph van den Boom. 
Het UvA-bestuur besloot op 
basis van het commissierapport 
haar toespraken van de website 
te verwijderen.

> nepverhuur 
bestrijden
Minister Van Veldhoven van 
Milieu en Wonen ziet niets in een 
landelijke vergunningsplicht voor 
kamerverhuurders. De gemeenten 
moeten zelf bepalen hoe ze 
wanpraktijken aanpakken. Zelf zet 
ze in op betere voorlichting aan 
studenten.

> ‘armoedige 
omgang met doden’
Als de VU een plek wil zijn 
waar mensen zich met elkaar 
verbonden voelen, dan mogen 
de overledenen, pensionado’s en 
nieuwe medewerkers weleens 
wat meer aandacht krijgen, vindt 
VU-archivaris Hans Seijlhouwer.

> Hoge bloeddruk, 
slecht slapen 
Protestbeweging WOinActie 
stapte naar de Arbeidsinspectie 
met meer dan 700 meldingen 
van structureel overwerk aan 
universiteiten: psychische 
problemen, stukgelopen relaties 
en lichamelijke klachten. 

> student-
promovendus blijft 
student
Alle protesten ten spijt wil 
minister Van Engelshoven 
geen einde maken aan het 
omstreden experiment 
met beurspromovendi. Wel 
waarschuwt ze de Rijksuniversiteit 
Groningen voor mogelijke 
rechtszaken.

“
Voor mij draait univer-
sitair onderwijs niet om 
het overbrengen van 
stabiele kennis”, zegt 
Teun Zuiderent-Jerak. 
“Het gaat erom dat je 
het handelingsrepertoi-

re van studenten verbreedt. Zodat 
ze de dingen die ze leren ook in 
de praktijk kunnen brengen. Maar 
dat is natuurlijk niet altijd makke-

lijk.” De studenten van de master 
global health van het Athena 
Instituut waarderen duidelijk zijn 
inzet. Zij nomineerden de docent 
interactive governance of health 
interventions bij de faculteit Bèta-
wetenschappen voor de onder-
wijsprijs. Tijdens het Nieuw-
jaarsgala van de VU werd hij tot 
beste jonge docent gekozen. Dat 
betekent niet dat Zuiderent-Jerak 

zijn colleges altijd vooraf tot in 
de puntjes verzorgt. “Als ik mijn 
colleges te goed voorbereid, gaat 
het niet goed. Dan moet ik te hard 
werken. Ik bedenk altijd dingen 
die ik de studenten kan laten 
doen. Zodat ze zichzelf, en mij 
erbij, iets kunnen leren.” (FB)

lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>24 januari.

docent van het jaar werkt niet hard tijdens colleges Eten, slapen, pauzeren, seks, 
internetten… Alles liever dan gewoon 
hard studeren. Een wakker mens is 
een kwart van zijn dag kwijt aan het 
weerstaan van verleidingen. Dat kost 
veel energie, maar je kunt het jezelf 
wel makkelijker maken met deze 5 tips 
op advalvas.vu.nl/tip/vergroot-je-
wilskracht

Student Rosalie Overing is terug uit 
New York: ‘Mijn mondhoeken krullen 
omhoog wanneer ik door het raam 
van het restaurantje mijn roomies zie 
zitten. Ik heb ze meer gemist dan ik me 
realiseerde.’ Lees haar blog op advalvas.
vu.nl/blog/vriendinnen-voor-het-
leven

Beste VU-scriptie

O
p het VU Nieuwjaarsgala kreeg hij er ook nog 
eens 2.000 euro voor. Hij onderzocht voor de 
master environment and resource manage-
ment de economische waarde van een enorm 
vervuilde baai op Sint-Maarten. “De baai is 
onwijs belangrijk voor de bevolking en voor 

het toerisme”, zegt hij. “Als er een waterzuiveringsinstal-
latie komt en mangroves worden hersteld, levert dat veel 
meer op dan het kost.” (MK) 

Lees het hele interview op advalvas.vu.nl>nieuws>27 januari. 

was het cijfer dat sem duijndam 
kreeg voor zijn scriptie over een zeer 

vervuilde baai op sint-Maarten. 

sterkere wil

weer bij mijn 
roomiesmarcelle reneman en kaylee zournas verlaten met hun prijs het podium op het nieuwsjaarsgala

9,5
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student in aCtie

W
erken met daklozen, 
dat klinkt alsof 
het pittig kan zijn. 
“Ik dacht voordat ik 
begon dat ik stevig in 
mijn schoenen stond. 
Maar eigenlijk heb 

je geen idee, want dit is een heel nieuwe 
wereld. Mijn sollicitatiegesprek was op het 
hoofdkantoor van de Regenboog Groep, 
naast Amsterdam Centraal. Daar is ook 
een inloophuis met gebruikersruimte, 
waar bezoekers onder toezicht harddrugs 
kunnen gebruiken. Ik ben wat gewend, 
heb in de horeca gewerkt, maar dit vond ik 
toch heftig. De Kloof, het inloophuis waar 
ik nu werk, voelt eerder als een gezellig 
café. Daar ben ik meer op mijn plek.”

Hoe zag je eerste dag bij De Kloof 
eruit? “Amsterdamse daklozen kunnen 
daar terecht voor koffie, thee en boter-
hammen, een douche en om hun kapotte 
of vieze kleding in te ruilen voor iets 
nieuws. We hebben een soort winkeltje, 
inclusief pashokjes, met gedoneerde 
kleding. Wij wassen die kleding en 
hangen het netjes op. Die eerste dag had 
een man hier nieuwe laarzen gevonden. 
Hij was zo trots, hij liet ze aan iedereen 
zien. Een andere bezoeker vertelde me 
over haar jeugd, hoe ze in de prostitutie 
terechtkwam en aan heroïne verslaafd 
raakte. Ze was positief, maar ik vond het 
zo heftig dat ik heb zitten huilen.”

Waarom heb je ervoor gekozen om 
met daklozen te werken? “Ik kom uit 
een dorp in Zeeland en heb in mijn jeugd 
bijna geen daklozen gezien. Na mijn eerste 
studie woonde ik een tijdje in Australië 
en daar zag ik hoe groot het probleem 
is. Toen dacht ik nog: wat fijn dat het in 
Nederland goed geregeld is. Terug in 
Nederland ging ik werken bij een parfu-
merie in de Leidsestraat. Op een van mijn 

eerste werkdagen stapte er bij de tram 
een vrouw op me af. Ze vroeg om geld 
voor eten. Eerste snapte ik het niet, maar 
toen heb ik haar mee uit eten genomen 
om haar verhaal te horen. Dat heeft mijn 
ogen geopend, ik wilde meer doen voor 
de Amsterdamse daklozen. Zo ben ik bij 
de Regenboog Groep terechtgekomen.”

Wat maakt dit werk voor jou de moeite 
waard? “Allereerst de bezoekers. Inmid-
dels kennen we elkaar en zijn ze blij me 
te zien. Ze zijn extra dankbaar omdat ze 
weten dat ik dit vrijwillig doe, naast mijn 
studie en werk. En ik kan ze persoonlijke 
aandacht en zorg geven, of het nu een 
luisterend oor is of, zoals laatst, antibi-
otica voor iemand met een ontstoken 
wond op zijn hand. Ondertussen is ook 
mijn wereldbeeld veranderd door alle 
verhalen die ik hoor. Ik besef nu dat het 
iedereen kan overkomen, ook jou of mij. 
Zo hebben we een bezoeker die dakloos 
werd toen zijn bedrijf failliet ging, maar 
ook een man die vrijwillig in een tentje 
buiten de stad woont. Ondanks alles zijn 
ze over het algemeen gelukkig en verras-
send positief.”

Wat vind je omgeving van dit werk, 
maken ze zich weleens zorgen? “Ook 
om mij heen hebben mensen weinig weet 
van deze wereld. Logisch, want er komt 
niet veel informatie van binnenuit en 
zelfs in Amsterdam zie je niet vaak daklo-
zen op straat. Toch vonden mijn familie 
en vrienden dit meteen iets voor mij. 
Natuurlijk moet ik ze soms wat uitleggen, 
bijvoorbeeld over zo’n gebruikersruimte. 
Maar het mooie is dat ze nu zelf ook 
proberen te helpen. Zo vroeg een vriend 
uit Zeeland me zijn nieuwe leren hand-
schoenen te geven aan de dakloze met 
die wond op z’n hand. Een vriendin ruim-
de laatst haar kledingkast op en gaf me 
zakken vol kleding voor in ons winkeltje.”

Judith Hannewijk 
staat elke week 
klaar om daklozen 
in Amsterdam te 
voorzien van een 
boterham, verse 
koffie en schone 
kleren.

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

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

‘Iedereen 
kan dakloos 
worden, ik ook’

Judith 
Hannewijk
25 jaar

Eerstejaars 
rechtsgeleerdheid

2019 – nu 
Rechtsgeleerdheid, VU 

2019 – nu 
Vrijwilliger, inloophuis De Kloof 
van de Regenboog Groep, 
Amsterdam

2019 – nu 
VU Ambassadeur, Amsterdam

2015 – 2016 
Propedeuse hbo rechten, 
Hogeschool van Amsterdam

2014 – 2015 
Mbo juridisch medewerker, ROC 
Midden Nederland, Utrecht

Regenboog 
Groep
Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek schat dat Nederland 
zeker 40.000 daklozen telt, 
van wie meer dan een derde in 
de vier grote steden woont. De 
Regenboog Groep beheert acht 
inloophuizen in Amsterdam. 
Hier krijgen ‘bezoekers’ niet 
alleen eten, drinken en een 
douche, maar ook begeleiding 
om terug te keren in de 
maatschappij.

Meer info op deregenboog.org
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ideologie achter waarin succes een eigen 
keuze en verantwoordelijkheid is en een 
opleiding slechts voor je eigen gewin. 
Die ideologie en standpunten hoeft niet 
iedereen te onderschrijven. 
Het feit dat zoveel studenten stress en 
psychische klachten ervaren, moet niet 
weggezet worden als een onvermogen om 
te gaan met de huidige onoverkomelijk 

stressvolle tijd, maar als een symptoom 
van een samenleving die aan verande-
ring toe is. Mindfulness is niet genoeg, er 
moeten andere politieke keuzes worden 
gemaakt. Op landelijk niveau, maar ook 
in de directe omgeving van studenten.
Onderwijsinstellingen zijn met z’n allen 
hijgerig meegelopen met de excellentie-
cultus, voerden de bindende studiead-
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR TOSKE ANDREOLI 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

H
et onderwijs moet studenten 
leren met stress en onzeker-
heid om te gaan, want het is 
niet waarschijnlijk dat die 
stress en onzekerheid uit hun 
leven verdwijnen. Dit argu-
ment hoor ik steeds vaker. 

Nu is er niets op tegen om studenten te leren 
met stress om te gaan, maar dat betekent 
niet dat we hun situatie moeten accepteren. 
Daarmee negeer je de politieke dimensie van 
de problemen van studenten.
Studenten hebben te maken met externe 
stressoren: bindend studieadvies, de bijbaan 
om de studie te bekostigen, de opbouwende 
studieschuld en het moeten presteren. Dit 
zijn allemaal voorbeelden van een situatie 
waar onderwijsinstellingen en kabinetten 
bewust voor gekozen hebben, en daarmee is 
die situatie wezenlijk politiek. Er schuilt een 

Studiestress 
is echt niet 
normaal

Er wordt steeds 
meer verwacht van 
studenten, maar er is 
geen aandacht voor 
de vraag hoe ze dit 
moeten klaarspelen.

viezen in, en zetten in op groei, waardoor 
er steeds meer studenten per docent 
kwamen. Ze zijn meer gaan verwachten 
van studenten, maar hebben zich nauwe-
lijks bekommerd om de manier waarop 
studenten dit allemaal moeten klaarspe-
len.
In mijn afstudeerscriptie filosofie heb 
ik de directe omgeving van studenten 
onderzocht en het viel mij op dat die 
omgeving weinig ritme, discipline en 
sociale cohesie biedt. Gemiddeld hebben 
studies vijftien contacturen, maar er 
wordt verwacht dat je veertig uur per 
week aan je studie besteedt. De verleiding 
is groot de resterende uren niet aan je 
studie te besteden, maar vol te proppen 
met commissies, stages – alles om een 
onderscheidend cv op te bouwen. Met 
overbelasting als gevolg.
Wat discipline betreft: die is er wel, 
maar op de verkeerde manier, zoals het 
bindend studieadvies. Daarmee wordt 
slechts een norm gesteld. Hoe studenten 
eraan denken te voldoen, laten instellin-
gen aan de student zelf over. Dat draagt 
alleen bij aan de druk op studenten en 
is geen behulpzame discipline die het 
mogelijk maakt voldoende te studeren. 
Het is uitsluitend bedoeld om studen-
ten die onvoldoende presteren weg te 
kunnen sturen, niet als hulp.
Bovendien is studeren vaak eenzaam en 
anoniem, een studie is je persoonlijke 
project. Studenten kunnen makkelijk een 
jaar wegblijven, zonder dat het iemand 
opvalt. Onderwijsinstellingen sporen 
studenten aan om snel hulp te zoeken als 
het slecht gaat, maar zien over het hoofd 
dat die problemen in een wat menselijker 
omgeving misschien niet waren ontstaan 
of minder groot waren geworden. Mede-
menselijkheid ontstaat niet snel als 
studenten en docenten elkaar nauwelijks 
kennen.
Als onderwijsmanagers en docenten 
alleen maar willen inzetten op het weer-
baar maken van studenten, negeren zij 
de politieke dimensie van het probleem 
en missen ze de uitnodiging om eens 
kritisch naar zichzelf te kijken. 

toske andreoli is filosoof en won in 2019 met ‘de 
mooiste tijd van je leven’ de scriptieprijs van de 
lsvb.

Mark van vugt  hoogleraar evolutionaire psychologie

o
p een internationaal 
congres van arbeids-
psychologen pleitte ik 
onlangs voor een veran-
derde visie op werk. 
Die lijkt hoognodig, 
want veel werknemers 

ervaren een te hoge werkdruk en velen 
twijfelen aan de zin van hun werk. De 
huidige ontevredenheid is het gevolg 
van een evolutionaire mismatch. Werk 
voorzag bij onze voorouders, de jager-
verzamelaars, in allerlei 
oerbehoeften. Maar ze 
hadden gemiddeld slechts 
20 uur per week nodig om 
in hun levensonderhoud 
te voorzien. De rest van 
de tijd besteden ze aan 
hun sociale relaties. Na 
de landbouwrevolutie en 
later de industriële revolu-
tie veranderde de aard van 
werk volkomen. Econo-
mische welvaart werd 
belangrijker en daardoor gingen mensen 
harder werken, er kwamen meer functies 
om te specialiseren, en onze organisaties 
werden groter en complexer. 
VU-hoogleraar politieke filosofie Govert 
Buijs beschrijft dat daardoor ook ons 
mensbeeld veranderde: homo sapiens 
werd homo economicus. Nu zitten we 
met de gebakken peren. We hebben met 
ons creatieve brein kolossen van organi-
saties gecreëerd die weliswaar efficiënt 
en winstgevend zijn, maar vaak ten koste 
gaan van onze menselijkheid. Schaalver-

groting leidt niet alleen tot meer bureau-
cratie en hiërarchie, zaken waaraan de 
mens in principe een hekel heeft. Het 
leidt er ook toe dat we moeten samenwer-
ken en concurreren met collega’s met wie 
we weinig emotionele affiniteit hebben. 
Dat is stressvol, vooral voor mensen die 
sociaal minder handig zijn. Anonieme, 
groen-arme werkplekken verhogen ook 
de werkstress en verminderen de werk-
tevredenheid. Vergaande specialisaties 
leiden tot bullshit jobs, functies waar-

van de maatschappelijke 
meerwaarde onduidelijk 
is – denk aan performance 
coaches of privacy-officers 
– maar die om onverklaar-
bare redenen beter gewaar-
deerd worden dan banen 
in de zorg en onderwijs. 
Universiteiten doen er goed 
aan om hier iets mee te 
doen, want de nieuwe gene-
ratie lijkt er anders in te 
staan. Ze willen misschien 

niet zo hard werken als hun voorgangers. 
Salaris lijkt een minder belangrijke drijf-
veer, ze willen flexibel werken en zinvol 
werk doen. Leiden we onze studenten 
daarom niet te specialistisch en zinloos 
op? Leren we hen wel voldoende skills 
om in teams te werken? Zijn de werkplek-
ken op onze universiteit stimulerend en 
mensvriendelijk genoeg? Hebben we wel 
voldoende aandacht voor medewerkers die 
anders denken én werken?

Zinvol werk

Leiden we onze 
studenten niet te 
specialistisch en 
zinloos op?

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



10 11nr 10 — 29 januari 2020 nr 10 — 29 januari 2020

Welzijn studenten

Hoewel de meeste studenten zich welkom 
op de VU weten, voelt zo’n 10 procent van de 
internationals zich hier nooit of bijna nooit 
thuis. Pittige cijfers uit nieuw onderzoek onder 
studenten naar discriminatie en uitsluiting.

DOOR FLOOR BAL

v
eertien procent van de 
islamitische studenten ziet 
of heeft geregeld last van 
discriminerend gedrag op 
de VU. Tien procent van de 
studenten uit de lhbtq+-
groep ervaart hetzelfde. 

Het zijn pittige cijfers die naar voren 
komen uit het onderzoek naar thuis-
gevoel aan de universiteit onder 1271 
VU-studenten. Leider van het onderzoek 
is hoogleraar diversiteit en onderwijs 
Maurice Crul: “Het is de eerste keer dat in 
Nederland onderzoek wordt gedaan naar 
de relatie tussen thuisgevoel, uitsluiting 
en studiesucces. We hebben hiermee 
nieuw terrein bestreken.” 
Diversity officer campus & community 
Wim Haan: “De gesprekken die college-
voorzitter Mirjam van Praag twee jaar 
geleden had met Joodse, christelijke, 
islamitische en lhbtq+-studenten vorm-
den een van de aanleidingen voor dit 
onderzoek.” 
Maar goed: wat is je thuisvoelen? Onder-
zoeker Ismintha Waldring die het rapport 
schreef: “Op verschillende manieren 
bekeken we hoe betrokken studenten bij 
de universiteit zijn. Melden ze zich aan 
voor sociale activiteiten? Zitten ze bij een 
studievereniging? Herkennen ze zich in 
hun medestudenten en docenten?”
Hieruit blijkt dat nagenoeg alle studen-
ten, ongeacht hun afkomst en religieuze 
overtuiging, zich bijna in gelijke mate 
welkom op de VU voelen. Er is echter één 
groep studenten die zich echt geregeld 
uitgesloten voelt: internationale studen-
ten. Van hen voelt tien procent zich 
nooit of bijna nooit thuis op de VU, en 37 
procent voelt zich geregeld niet welkom. 
Vooral taal speelt hierbij een rol, ze 
voelen zich buitengesloten door studen-
ten die Nederlands spreken. 

Thuis voelen én gediscrimineerd 
worden
Discriminatie blijkt vooral bij eerste-
generatiestudenten met een migratie-
achtergrond, islamitische studenten 
en lhbtq+-studenten een rol te spelen. 

Opvallend is dat de groep 
studenten die zich, naast 
studenten zonder migra-
tieachtergrond, het meest 
thuis voelt op de VU, ook 
de meeste discriminatie 
ervaart. Crul: “Dat kan 
tegelijkertijd bestaan. De 
VU faciliteert islamitische 
studenten. Er is halal 
eten in het restaurant en 
religieus zijn is op deze universiteit geen 
probleem. Toch zien en ervaren zij de 
meeste discriminatie.”
Discriminatie kan op heel veel manieren. 
Denk aan docenten die op stereotiepe 
wijze dingen bespreken of studenten die 
moeite hebben met het vinden van mede-
studenten om opdrachten mee te doen. 
Of gewoon het feit dat zij vaker merken 
dat zij als individu aangesproken worden 
als representant van de hele groep.
Het onderzoek laat zien dat dit een effect 
heeft op de studieresultaten van de 
studenten die discriminatie en uitslui-
ting ervaren. Wie negatieve ervaringen 
heeft, haalt ook slechtere resultaten. Dit 
geldt ook voor lhbtq+-studenten zonder 
migratieachtergrond en 
studenten met een beper-
king zonder migratieach-
tergrond, en is dus niet te 
verklaren door een even-
tuele taalachterstand van 
eerstegeneratiestudenten 
met een migratieachter-
grond. 
Wel kan de studieroute 
van de student invloed 
hebben op die resultaten. 
Meer studenten met een migratieach-
tergrond komen via een omweg naar 
de universiteit. Diversity officer onder-
wijs Marieke Slootman: “In een eerder 
onderzoek zagen wij dat hbo-propedeuse 
studenten langer over hun studie doen 
en vaker uitvallen dan studenten met 
een vwo-achtergrond. Een derde van 

Kom langs bij de diversity 
officers
de vU had al een paar jaar een chief diversity officer. maar sinds 
vorig jaar is er een  diversity Office met meerdere diversity 
officers die ieder in een eigen onderwerp gespecialiseerd zijn.

“We willen geen aparte dienst zijn, maar de organisatie zo 
verstevigen dat de diensten zelf hun beleid aanpassen”, zegt 
marieke slootman, diversity officer education.

Op dinsdag 4 februari van 12 tot 14 uur is de eerste 
inloopbijeenkomst voor studenten en medewerkers met vragen 
over diversiteit. elke maand kunnen ze in debatcentrum 3D aan 
het campusplein, naast de spar, terecht.  

de studenten heeft geen vwo gedaan. Je 
kunt het verschil in aansluiting tussen 
hbo en universiteit niet alleen op het 
bordje van de individuele hbo-student 
leggen. Die heeft het programma niet 
ontworpen. Met zoveel studenten op de 
universiteit zonder vwo-diploma is dat 
gewoon een slecht businessmodel.”

Te veel witte docenten
Wie zich thuis voelt op de VU en zich 
niet gediscrimineerd voelt, haalt betere 
resultaten. Een van de dingen die aan 
dat thuisgevoel kunnen bijdragen, is 
een divers docentencorps. Een aanzien-
lijke groep studenten (43 procent) pleit 
daarom voor meer etnische diversiteit 

onder docenten. Crul: 
“14,5 procent van onze 
studentenpopulatie 
bestaat uit tweede-
generatiestudenten met 
een migratieachtergrond. 
Terwijl slechts één procent 
van de wetenschappe-
lijke staf zo’n achtergrond 
heeft. Studenten met een 
Nederlandse afkomst 
herkennen zich een-op-

een in de groep docenten. Dat is een 
groot verschil.”
Diversity officer HR en communicatie 
Zarina Shaikh-Druiventak: “Meer studen-
ten met een migratieachtergrond kiezen 
ervoor om in de wetenschap verder te 
gaan. We moeten kijken wat de mogelijk-
heden zijn om deze mensen binnen de 
universiteit te houden.”
Het zijn vooral de studenten met een 
migratieachtergrond en de internationale 
studenten die meer diversiteit zouden 
willen zien. Chief diversity officer Ruard 
Ganzevoort vindt een goede mix in het 
docentenbestand sowieso van belang. “Ik 
merk dat ik als decaan die rol kan spelen 
voor studenten uit de lhbtq+-gemeen-
schap. Sommige studenten weten niet zo 
zeker of de universitaire wereld hen zal 
accepteren. Het sterkt hen om te zien dat 
zij ook, net als ik, hoogleraar of decaan 
kunnen worden.”

Wie negatieve 
ervaringen heeft, 
haalt ook slechtere 
resultaten

Streven naar 
een divers 
docentencorps is 
echt belangrijk 

niet iedereen 
voelt zich hier 
thuis…
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Welzijn

Op de campus sprak Ad Valvas 
vier studenten. Hoe bevalt het 
hier, hoe voelen zij zich op de VU?
TEKST EN FOTO’S PETER BREEDVELD

Nathanael Korfker | 25 | masterstudent filosofie 
van cultuur en bestuur

“Ik vind dat er een mooi verhaal achter de VU zit: de oprichter 
Abraham Kuyper wilde  iedereen het beste uit zichzelf laten 
halen. Een universiteit voor gewone mensen en waar de 
diversiteit ook heel groot is, niet alleen qua geloof en cultuur, 

maar ook voor mensen met een uitdaging, ik gebruik de term beperking 
liever niet.
Samen met enkele leden van universitaire studentenraad en de 
ondernemingsraad ben ik bezig met het opstarten van een netwerk 
‘Diversiteit, Inclusiviteit & Toegankelijkheid’. Ik vind het mooi dat 
we proberen het onderwijs toegankelijk te maken en te houden voor 
iedereen.
Toen ik hier kwam studeren had ik wel enige moeite om mijn draai te 
vinden. Aansluiting vinden is voor iemand als ik geen probleem, ik 
babbel me bij iedereen een weg naar binnen. Maar soms was het toch 
moeilijk. Daarom heb ik besloten om lid te worden van de universitaire 
studentenraad, om te helpen alles nog makkelijker te maken voor 
studenten. Natuurlijk, dat doe ik omdat ik me verbonden voel met de 
VU, maar ook omdat dat in me zit; ik wil graag voor andere mensen 
zorgen en ze helpen. En omdat ik iets wil teruggeven voor wat ik hier 
gekregen heb. Mijn groepsgevoel is sowieso groot. Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder. En ik geloof oprecht dat als je hard werkt, je er wel 
komt. Daar moeten natuurlijk wel goede randvoorwaarden voor zijn en 
de belangrijkste is dat iedereen zich hier moet thuis voelen, want dan 
kun je het beste uit jezelf halen.”

“Ik kom uit Polen. Ik ben dit studiejaar naar Nederland verhuisd, 
niet op de eerste plaats om te studeren, maar vanwege mijn 
Nederlandse vriend. De meeste internationale studenten regelen 
hier hun zaken via de VU, een kamer, allerlei inschrijvingen, 

maar ik heb alles zelfstandig geregeld. Ik woon dus ook niet met andere 
studenten op Uilenstede. Ik woon met mijn vriend in een flat buiten 
Amsterdam en werk als serveerster in de horeca.
Ik heb niet echt tijd om me in het studentenleven te storten, dat spijt 
me wel. Ik ben lid van de studievereniging Gyrinus Natans en die 
organiseert zoveel activiteiten die me leuk lijken dat ik weleens een 
avondje niet zou willen werken om mee te kunnen doen.
Maar ik voel me daardoor geen outsider. Ik heb een vriendengroep, de 
meesten zijn Nederlands, en iedereen is heel gretig om aantekeningen 
en informatie te delen met elkaar, om te helpen en vragen te 
beantwoorden. Informatie is makkelijk toegankelijk, studiebegeleiders 
zijn vriendelijk en behulpzaam, dus ja, ik vind het hier erg fijn.
De sfeer op de VU? Die bevalt me. In het begin maakte ik me wat 
zorgen, moest ik wennen aan hoe het hier toegaat en was ik bang dat ik 
niet mee zou kunnen vanwege de taalbarrière. Maar dat viel allemaal 
erg mee, uiteindelijk. Mijn opleiding is nogal grootschalig, zo’n 
driehonderd eerstejaars, maar desondanks zijn de lijnen kort en het is 
erg gezellig.”

“Ik studeer al zeven jaar hier en zou het graag op de een of andere 
manier fixen dat ik hier ook na mijn studie aan de slag kan. Als 
onderzoeker, maar anders in een beleidsmedewerkersfunctie of 
als medewerker van het nog te vestigen VU Campuscafé.

Ik voel me sterk verbonden met de VU. Vanwege het feit dat deze 
universiteit zo’n sterke identiteit heeft, die ook voortdurend wordt 
bediscussieerd. Kijk, de UvA staat bekend als een rode universiteit, 
maar dat is niet een bewuste beleidskeuze van de UvA zelf. De 
diversiteit aan de VU is wel een bewuste keuze. Dat is wat de oprichter 
Abraham Kuyper voor ogen stond. ‘Eenvormigheid is de vloek van het 
moderne leven’, schreef hij. 
Ik haal Kuyper vaak aan omdat zijn ideeën me aanspreken. Niet alles 
wat hij schreef, heeft de tand des tijds doorstaan. Maar er is heel veel 
direct toepasbaar op deze tijd. De verengelsing van de campus, dat is 
iets waar Kuyper zich heel druk om zou maken. Hij vond dat interesse 
in andere talen goed was, maar dat een Nederlander zich bij voorkeur 
in zijn eigen taal uitdrukt.”
Door de kleinschaligheid van mijn opleiding is de onderlinge band 
tussen studenten en die met de docenten sterk. In de gangen kom je 
iedereen tegen. Dit geeft me een dorpsgevoel, met een sterke sociale 
samenhang. Aan de VU ben je geen nummertje.”

“Ik ben de hele dag op de VU, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
een uur of tien. Na de colleges blijf ik hier met een groepje om 
te studeren, dat kan ik op de campus het best. Het is er ook fijn, 
een prettige sfeer, de voorzieningen zijn heel redelijk. Ik heb 

vrienden, dus ik mag zeker niet klagen.
Ik voel me hier thuis vanwege de diversiteit, de vele verschillende 
afkomsten van de studenten. Daar leer je van. Het is beter dan wanneer 
er alleen donkere mensen zijn, of alleen blanke mensen, dat is zo saai. 
Op de middelbare school was ik een van de zes donkere leerlingen, voor 
de rest was iedereen blank en dat is niet per se negatief, maar je voelt je 
wel een minderheid. Je voelt je anders. Aan de VU is iederéén anders.
Ik voel me hier geaccepteerd. Niemand probeert je buiten te sluiten, 
integendeel. Het fijne aan de VU is dat ze een gebedsruimte voor 
moslims heeft. Ik heb er net gebeden. Kijk, dan weet je dat je ook als 
moslim welkom bent.”

Weronika Kot | 21 | bachelor biomedische 
wetenschappen

Nadia Ait Hammou | 28 | master health sciences & master 
bestuurskunde

Morlaye Touré | 21 | tweedejaars rechten 

‘De VU is er voor iedereen, dat vind  
ik mooi’‘De lijnen zijn kort en het is erg 

gezellig’ ‘Hier ben je geen nummertje’

‘Ik voel me geaccepteerd, als moslim 
ben ik welkom’

… maar de meesten voelen  zich welkom



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’
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Onderzoeksnieuws

Hans Boutellier is 
benoemd tot bijzonder 
hoogleraar polarisatie en 
veerkracht aan 
de faculteit 
Sociale Weten-
schappen. 
De leerstoel is 
ingesteld door het 
Kennisplatform Integratie 
en Samenleving en gekop-
peld aan het Expertiselab 
Polarisatie van het Instituut 
voor Maatschappelijke 
Veerkracht.

Dierecoloog Oscar Fran-
ken won met zijn proef-
schrift Feeling the Heat 
de Dissertatieprijs van de 
Nederlandse Entomologi-
sche Vereniging. 
Hij onderzocht 
twee jaar op 
Schiermonni-
koog het effect 
van klimaatex-
tremen op ongewervelde 
dieren en ontwikkelde 
hiervoor een nieuwe onder-
zoeksopstelling. 

Hoogleraar computationele 
lexicologie Piek Vossen 
aan de faculteit Geesteswe-
tenschappen is benoemd 
tot academic 
partner bij de 
sector Markt-
ordening van 
het Centraal 
Planbureau, dat 
op deze manier de banden 
met de wetenschap wil 
versterken.

Acht VU-economen 
staan in de Economische 
Statistische Berichten (ESB) 
top-40: Siem Jan Koop-
man (4), André 
Lucas (6), Pieter 
Gautier (10), 
Albert Menk-
veld (14), Jos 
van Ommeren 
(17), Erik Verhoef (20), Bas 
van der Klaauw (31) en Utz 
Weitzel (40). Wil je ook met je scriptie in advalvas? mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Ja, 
eigenlijk wel. Ik heb voornamelijk Turkse bronnen gebruikt: 
het Turks burgerlijk wetboek, Turkse jurisprudentie. Ik ben 
beëdigd vertaler, maar die teksten blijven taai om te lezen. Ik 
was blij dat ik connecties heb in Turkije. Via een bevriende 
Turkse jurist kon ik op sites waar de Turkse jurisprudentie 
wordt bijgehouden.”

Wat was je grootste ontdekking? “Dat het echtscheidings-
recht in Turkije best is veranderd. Vooral de rechten van de 
vrouw zijn verbeterd. Die heeft nu net zoveel rechten als de 
man. Als je ook voor de Turkse wet bent getrouwd, zoals veel 
Turken die in Nederland wonen, moet je ook dat huwelijk 
ontbinden als je wilt scheiden. Dat is de laatste jaren wel 
gemakkelijker geworden. Het kan via het consulaat met een 
beschikking. Vroeger moest je in Turkije een rechtszaak 
beginnen en dat kostte vaak veel tijd.”

Ben je goed begeleid? “Ja.”

Ga je hier nog iets mee doen? “Niet direct. Maar ik kan 
nu wel mensen in mijn omgeving adviseren hoe ze voor de 
Turkse wet moeten scheiden.”

Hoeveel tijd heeft het je gekost? “Ik ben er tien tot elf 
maanden mee bezig geweest.” (WV)

‘Scheiden voor de Turkse 
wet kan via consulaat’

toepassing turkse echtscheidingsrecht in de 
turkse rechtspraktijk

Scriptie

Vips
Proefschrift

Atalay Atagün | 30 | master rechtsgeleerdheid 
| cijfer 6 | 12 ects

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.

Natuurlijk hoeft een columnist 
niet alles wat hij of zij beschrijft 
zelf te hebben meegemaakt. 
‘Fictionaliseer je leven’, geeft 
Sanne Pieters haar opvolger 
Thijs Hoekstra zelfs als tip mee. 
Dat is allemaal mooi en aardig, 
maar zorg er dan wel voor dat het 
enigszins geloofwaardig blijft. 
Thijs beschrijft in de vorige Ad 
Valvas hoe hij in Amsterdam van 
een junkie een fiets koopt voor 15 
euro. Het zal mensen van buiten 
de stad wellicht verbazen, maar 
junkies komen al bijna twintig jaar 
nauwelijks nog voor in Amster-
dam. En de junkies die er nog zijn, 

zijn inmiddels te oud en te krakke-
mikkig om zich nog met het stelen 
van fietsen in te laten. Gevolg: 
het aantal fietsendiefstallen in 
Amsterdam is de laatste jaren 
behoorlijk afgenomen. Dus dat 
de fiets van Thijs in korte tijd een 
paar keer is gestolen, is onwaar-
schijnlijke pech. Ter vergelijking: 
ik fiets al meer dan 50 jaar door 
onze hoofdstad en in al die tijd is 
mijn fiets precies één keer gesto-
len. Ver terug in de jaren tachtig. 
Toen er nog junkies waren.

Theo de Haan, seniordocent bij 
Bewegingswetenschappen

Fictionalisering
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“Studenten die 
veel last van 
uitstel-
gedrag 
hebben, 
halen 
minder 
studiepun-
ten. Daarom 
heb ik onder 
pabo-studenten 
onderzoek gedaan om te kijken 
hoe je uitstelgedrag kunt voor-
komen. De studenten die weinig 
uitstelden, waren de studenten die 
op de goede plek zaten. Ze wilden 
erg graag leraar worden en werk-
ten daar hard voor. Mijn advies 
aan studenten die veel uitstellen 
is: een knoop doorhakken. Wil je 
deze opleiding echt doen? Ga er 
dan voor. Of ga iets anders stude-
ren.

Veel uitstellers hebben last van 
negatieve gedachten. Zodra ze 
achter hun bureau zitten, weten ze 
niet hoe ze het moeten aanpakken 
of ze gaan over zichzelf twijfelen. 

Bij de cursus die ik ontwikkelde, 
leerde ik studenten om zich op 
hun ideaal te concentreren en 
verbinding te maken met hun 
persoonlijke kwaliteiten. Dat hoeft 
maar een paar seconden te duren. 
Negatieve gevoelens moeten 
ze niet wegduwen, die leren ze 
accepteren. Dan gaat het studeren 
vanzelf beter.” (FB)

Lennart Visser is course director van de master 
leren en innoveren bij Driestar hogeschool, Gouda. 
Hij promoveerde 23 januari bij de faculteit Gedrags- 
en Bewegingswetenschappen. 

‘Knoop doorhak-
ken helpt tegen 
uitstelgedrag’ 
Om uitstelgedrag aan te pakken 
is het nodig om een doel te 
hebben en negatieve gevoelens 
te accepteren, zegt promovendus 
Lennart Visser.
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“hoe ervaar jij tijd?” dat was 
een van de vragen die aan bod 
kwamen bij het diner dat de 
kwekerij, ‘een bloeiplek voor 
millennials’, had georganiseerd 
met mensen van verschillende 
generaties. jongeren en 
ouderen zouden elkaar vaker 
echt moeten spreken, is de 
achterliggende gedachte van 
de generatieproeverij. daarom 
gingen ze samen aan tafel. 
de kwekerij had gehoopt op 
zo’n veertig mensen, maar er 
was ongeveer de helft daarvan. 
de ouderen zijn lid van de 
Pelgrimskerk in amstelveen, de 
jongeren van de amsterdamse 
christelijke studentenvereniging 
nsa.

Door Welmoed visser
Foto Peter gerritsen

Proeverij
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Rouwverwerking studenten

‘ik heb gejankt van 
verdriet, maar ook 
keihard gelachen’

o
p een condoleance hoorde 
VU-alumnus Ameline 
Ansu iemand alle nabe-
staanden “van harte gecon-
doleerd” wensen. Ze dacht 
dat die vrouw niet goed 
bij haar hoofd was, maar 

ontdekte na wat googelen dat er inhoude-
lijk niks mis is met die zin. Hij betekent 
dat je iemand condoleert vanuit de grond 
van je hart, welgemeend. Maar toch is het 
beter dat ‘van harte’ niet te gebruiken, 
omdat iedereen het associeert met een 
vrolijke gebeurtenis.
Het werd de titel van haar boek over 
rouwverwerking bij jongeren: Van harte 
gecondoleerd. “Om het stoffige, het 
sombere van de dood er een beetje af te 
krijgen”, aldus Ansu. Haar boek, al gaat 
het over een verdrietig onderwerp, moest 
niet “zwaarmoedig” worden. “Dat is mijn 

hebben verloren, maar wij 
vallen daartussenin.”
Het verschil tussen 
twintigers die een ouder 
verliezen en veertigers en 
vijftigers die dat overkomt 
is volgens Ansu “dat het 
nog niet hoort te gebeu-
ren.” Iedereen verliest op 
een gegeven moment zijn 
ouders, als het gaat zoals 
het moet, tenminste, maar 

als je net op eigen benen staat, is dat te 
vroeg. “Allerlei dingen waarvoor iedereen 
naar zijn ouders gaat, veel mensen die ik 
sprak stonden daar opeens alleen voor”, 
aldus Ansu. “Toen ik voor het eerst een 
huurcontract moest tekenen, vond ik dat 
heel eng en liet ik mijn moeder ernaar 
kijken. Toen zij zei dat het goed was, 
durfde ik die handtekening te zetten. Na 
haar dood had ik dat niet meer. Momen-
ten waarop je tegen je moeder aan zou 
willen kruipen, dat kon niet meer.”
Een goed boek kan jongeren helpen bij 
de rouwverwerking. “Bovendien geeft 
het jongeren herkenning en erkenning”, 
aldus Ansu. Dus ze besloot het zelf te 
schrijven. 

Je leven weer oppakken op je eigen 
manier
In het boek komen mensen aan het 
woord die op jonge leeftijd hun ouders 
verloren. “Die mensen te vinden, was 
schrikbarend makkelijk”, zegt Ansu. 
Ze dienden zich via vrienden aan en 
reageerden op een oproep in Yarden 
Magazine, het blad van uitvaartorganisa-
tie Yarden. Van de twintig mensen die ze 
interviewde, staan er zes centraal, onder 
wie zijzelf. Een aantal verloor een ouder 
na een lang ziekbed, anderen door een 
ongeluk of omdat de ouder zelf uit het 
leven stapte. Ook sprak zij met iemand 

In het boek ‘Van 
harte gecondoleerd’ 
komen vijf mensen 
aan het woord die 
jong een ouder 
verloren. Schrijver 
Ameline Ansu 
wil de dood beter 
bespreekbaar 
en minder 
zwaarmoedig 
maken.

DOOR PETER bREEDvELD

eyeopeners. De tip om de sterfdatum van 
de ouder van je geliefde in je agenda te 
noteren, omdat zij of hij het op die dag 
moeilijk gaat krijgen en misschien speci-
ale aandacht nodig heeft, waarom heb ik 
daar zelf nooit aan gedacht?
Die tip staat in het hoofdstuk ‘Voor part-
ners, vrienden en ander gespuis’. “Als 
vriend of partner van een nabestaande 
ben je niet machteloos, je kunt veel bete-
kenen”, aldus Ansu. “Door je bijvoorbeeld 
ervan bewust te zijn dat de vader die 
altijd hielp bij bepaalde klussen, er niet 
meer is om te helpen. Door je partner de 
kans te geven mooie herinneringen op te 
halen, ook al heb je ze al zo vaak gehoord. 
Als kind van een overleden ouder moet 
je teren op de oude verhalen, er komen 
geen nieuwe meer bij.”
Het boek, benadrukt ze, is geen weten-
schappelijk verantwoorde studie. “Maar 
ik had wel een leescommissie waarin 
drie rouwdeskundigen en iemand uit 
het uitvaartwezen zaten. Van die laatste 
kwam bijvoorbeeld de tip om moeilijke 
onderwerpen bespreekbaar te maken 
door een favoriet recept samen te koken 
en dan over vroeger te praten of een 
lastige vraag te stellen. Je hebt dan wat 
omhanden en hoeft elkaar niet recht-
streeks aan te kijken, wat de drempel 
vaak verlaagt.” 

* ‘ebola-angst hield me niet tegen’: https://tinyurl.
com/amelineansu.

missie de komende twee 
jaar”, zegt ze, “om Neder-
landers te leren dat praten 
over de dood weliswaar 
niet gezellig is, maar ook 
niet eng.”
Praten over de dood 
hebben we volgens haar 
niet geleerd. “Mensen zijn 
bang om een nabestaande 
verdrietig te maken, of de 
sfeer te verpesten. Maar ik 
was een keer op een vrijgezellenweekend 
met vriendinnen waar we tijdens het eten 
over rouwetiquette spraken en bij het 
dessert alweer waren overgeschakeld op 
onze outfits. Daarna was er een stripper 
en waren we met onze gedachten weer bij 
héél iets anders.”

Het hoort nog niet te gebeuren
Als je het onderwerp aansnijdt, bedoelt 
Ansu, hoef je het er niet de hele rest van 
de avond met een afgemeten gezicht over 
te hebben. “Rouwen is ook zoveel meer 
dan dat. Om de dood van mijn eigen 
ouders heb ik gejankt van verdriet, maar 
ik heb ook keihard gelachen om de absur-
de situaties die ik meemaakte, en ik heb 
veel warmte en liefde gevoeld van familie 
en vrienden.”
Ansu’s ouders overleden vrij kort na 
elkaar. Haar moeder in 2010, na een lang 
ziekbed met Ansu als mantelzorger, en 
drie jaar daarna ging haar vader dood. 
Zijn begrafenis in Sierra Leone, zijn land 
van herkomst, werd door Ansu, toen 
VU-student sociologie en politicologie, 
beeldend in Ad Valvas* beschreven. Ze 
ging een donkere tijd door en hield er een 
burn-out aan over. 
“Ik ontdekte dat er voor jongvolwassenen 
als ik helemaal niets geschreven was over 
rouwverwerking. Wel voor oudere volwas-
senen en voor mensen die een kind 

wiens ouders in het passa-
giersvliegtuig MH17 zaten.
Allemaal hebben ze hun 
eigen unieke verhaal, dat 
vol elementen zit die veel 
mensen zullen herkennen. 
Het besef dat alles rela-
tief is, bijvoorbeeld. Een 
gestolen fiets, een carri-
ère. Na de dood van hun 
ouders werden dergelijke 
zaken minder belangrijk. 
‘Je weet hoe mijn moeder was’, zegt een 
van de geïnterviewden over haar overle-
den ouder. ‘Altijd werken, en wat kreeg ze 
ervoor terug?’
Niet iedereen pakt op dezelfde manier 

zijn leven weer op na de 
begrafenis of crematie. De 
één stort in, de ander gaat 
meteen weer aan het werk. 
“Waar niks mis mee is, 
want werk kan een goede 
afleiding zijn”, zegt Ansu. 
“Zolang je het maar niet 
doet omdat je omgeving 
het van je verwacht.”

Sterfdatum in je agenda
Het boek behandelt drie stadia: de dood 
van de ouder, de begrafenis of crema-
tie en alles wat daarbij komt kijken en 
vervolgens het rouwproces. Elk hoofd-
stuk wordt afgesloten met tips, vaak ware 

ameline ansu
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‘Als kind van een 
overleden ouder 
moet je teren op 
oude verhalen, 
er komen geen 
nieuwe meer bij’

‘Praten over de 
dood is weliswaar 
niet gezellig, maar 
ook niet eng’

ameline ansu, van harte 
gecondoleerd, jong en 
verder zonder ouder(s), 
Unieboek/het spectrum.

Praatavond 
over rouw 
voor 
jongeren
ameline ansu praat 
samen met anderen die 
relatief jong een ouder 
hebben verloren over hun 
ervaringen tijdens het 
avondprogramma ‘van 
harte gecondoleerd’ in 
debatcentrum de Balie, 
amsterdam. dinsdag 18 
februari, vanaf 20 uur.
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De grote tentamenzaaltest
emergohal (Amstelveen-Zuid) ✪✪✪✪✪

als je tentamen hebt in de Emergohal, dan baal je. De sporthal is ontzet-
tend slecht bereikbaar, vooral nu metro 51 niet meer die kant op rijdt. 
De locatie ligt minstens 20 minuten fietsen van de VU en pak je tram 

5, dan moet je nog een half uur lopen door een mistig grensgebied tussen de 
Randstad en het Groene Hart. Ook met bus 55 vanaf Station Zuid of Amstel-
veen moet je nog een kwartier lopen vanaf de halte. 
En dat is nog niet alles. Als je op de middelbare school gym haatte, zul je 
nog wat beleven met een tentamen maken in een oude gymzaal. De vloer 
piept, er galmt een echo en het is er warm in de zomer en koud in de winter. 
Bovendien heeft een zwerm duiven zich genesteld op de dakbalken van de 
zaal. Dat bevordert niet bepaald de concentratie. Kortom, de locatie is volle-
dig ongeschikt als tentamenzaal, en krijgt dan ook een slechte beoordeling 
in de VU Servicescan 2019. Het zou beter zijn als de VU deze zaal schrapt. 

TIP Spreek met je medestudenten af om samen een Uber te nemen naar de 
Emergohal.

rai (Amsterdam-Zuid) ✪✪✪✪✪

handschoenen, sjaal, muts en wollen trui. Als je in de RAI je tentamen 
wilt maken zonder te bevriezen, moet je warm aangekleed zijn. Door 
het hoge plafond en de slechte isolering is de RAI in de winter ontzet-

tend koud. Zou het misschien een idee zijn om er een verwarming te plaat-
sen?
In de gigantische koude, kille zaal staan klapstoeltjes en opvouwbare tafels 
voor je klaar.  Denk eindexamen middelbare school. Niet een heel handige 
associatie als je al een beetje zenuwachtig bent. 
Een pluspunt: de RAI is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Maar 
de juiste ingang vinden is minder makkelijk. De mensen die er werken, 
lijken ook niet altijd goed voorbereid op de komst van allemaal studenten. 
Het voordeel van de RAI is dat je na je tentamen even naar de huishoud-
beurs kunt. 

TIP Trek warme kleren aan.

tent (VU-campus) ✪✪✪✪✪
  

Wanneer iemand niest aan de andere kant van de TenT, kun je die echo 
nog minutenlang horen nagalmen. Ja, de VU heeft wel een poging 
gedaan om de akoestiek te verbeteren met tapijt in het gangpad, 

maar het geluid van heen en weer lopende surveillanten kan het niet tegen-
houden. Studenten die snel afgeleid zijn, zitten hierdoor niet lekker in hun 
tentamen.
Toch scoort deze locatie een voldoende in het tevredenheidsonderzoek. 
Het feit dat je de tentamens digitaal kunt doen heeft veel voordelen, waar-
onder de mogelijkheid om tentamenopdrachten met SPSS te maken.

TIP Neem oordoppen mee! En voor de VU: vraag even of de surveillanten 
hun hakken willen uitdoen.

Zo compact 
als de VU is, zo 
verspreid liggen 
de tentamenzalen. 
Dus mogen we 
de komende 
tentamenperiode 
weer allemaal 
oprukken naar 
Amstelveen-Zuid of 
de RAI. En als je een 
onvoldoende haalt, 
is het natuurlijk 
altijd fijn om de 
schuld te kunnen 
geven aan de slechte 
voorzieningen. 
Daarom bij deze: 
de onofficiële 
tentamenzaaltest.
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Toetsing

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

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

WERKEN BIJ DE VU

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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

advertenties
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erW&n-gebouw (VU-campus) ✪✪✪✪✪

krijtborden, ouderwetse stoelbekleding, nergens stopcontacten en 
stellingkasten in de gang met curiosa. In het W&N-gebouw waan je je 
in de jaren zeventig. Het gebouw is verjaard, muf en stoffig. Gelukkig 

ben je niet alleen als je een tentamen maakt. Af en toe hoor je een van de 
muizen die zich in de oude muren van het gebouw schuilhouden. 
Het voordeel van tentamens in het W&N is dat het vertrouwd voelt. Alsof 
je naar een college gaat in plaats van een zenuwslopende toets. Ook zijn 
de gecombineerde lokalen die als tentamenzaal worden gebruikt, erg 
geschikt. Er zijn goede stoelen en tafels, een laag plafond waardoor niet 
elke kuch rondgalmt, en je kunt ongestoord de ruimte verlaten zonder 
andere studenten af te leiden. 

TIP Neem een allergiepilletje als je allergisch bent voor huisstofmijt of 
muizen.

Hoofdgebouw (VU-campus) ✪✪✪✪✪

je kent ze wel, de Vroegverlaters. De studenten die alleen komen om 
het tentamen in te zien, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten 
bij de herkansing. Zelfvoldaan delen ze van tevoren mede dat ze voor 

de herkansing gaan, om vervolgens in het midden van de collegezaal 
turned-into tentamenzaal te gaan zitten. Als jij na een halfuur net lekker 
geconcentreerd bezig bent, begint het. Een gestommel en gebonk gaat 
door de zaal als alle Vroegverlaters vertrekken en de rest van de studen-
ten voor ze op moet staan. De zalen in het hoofdgebouw zijn dan wel erg 
geschikt voor colleges, maar voor tentamens kunnen ze beter niet gebruikt 
worden. 

TIP Ben je van plan kort te blijven? Ga aan de buitenkant van de rij zitten.

sportcentrum vU (Uilenstede) ✪✪✪✪✪

deze zaal wordt normaal gebruikt voor basketbal of hockey. Maar 
zetten ze er klapstoeltjes en opvouwbare tafels in, is het opeens een 
tentamenzaal. Het campingmeubilair zit verschrikkelijk en lange 

studenten kunnen hun benen niet kwijt onder het tafeltje. Ook blijft het 
in de sportzaal altijd een beetje ruiken naar tienerzweet, vooral wanneer 
de dag ervoor nog een hockeywedstrijd was. Wel word je extra gemoti-
veerd om snel je tentamen af te krijgen door de opzwepende muziek op de 
achtergrond. Als je tentamen af is, kun je meteen de sportschool induiken.

TIP Neem een handdoekje en waterflesje mee.

voor dit artikel gebruikte de auteur informatie uit de vU servicescan 2019 en uit gesprekken 
met studenten.
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Het is alweer een jaar geleden dat ik een 
semester in het buitenland heb gestudeerd. 
Voordat ik vertrok hoorde ik van veel mensen 
dat ze mij heel dapper vonden. Zij vonden het 
stoer dat ik het aandurfde om in een ander 
land te gaan studeren. Voor mij was het geen 
kwestie van dapper of stoer zijn. Het was eerder 
een verlangen. Ik keek ernaar uit om mezelf te 
pushen en te kijken hoe ik mezelf kon redden in 
een totaal onbekende situatie: in een ander land, 
met onbekende mensen. 
Nadat ik krap een week in het Canadese 
Hamilton was, kreeg ik een mail van 
International Office van de VU: ‘Step outside your 
exchange bubble’, las ik. De exchange bubble is 
het verschijnsel dat studenten ernaar neigen om 
alleen met studenten van hun eigen land om te 
gaan en niet met de lokale bevolking. De bubbel 
wordt ook wel comfortzone genoemd. En dat 
was nou precies de reden voor mij om naar het 
buitenland te gaan; ik wilde uit mijn comfortzone 
stappen, uit mijn bubbel breken. 
Ik wilde heel graag andere culturen leren kennen 
en mijn horizon verbreden. In Hamilton wonen 
mensen van veel verschillende culturen. Het is 
daar bijvoorbeeld niet vreemd om Nederlanders 
tegen te komen die na de Tweede Wereldoorlog 
daarnaartoe zijn verhuisd. Van mijn vijf docenten 
was er hooguit eentje in Canada geboren. En de 
studenten stonden open om hun ervaringen te 
delen en hoorde ook graag die van anderen.
Toen ik weer in Nederland kwam, viel me dat 
tegen. Ik was zo gewend aan een wereld waar 
iedereen openstond voor nieuwe ideeën, nieuwe 
uitdagingen en andere culturen; ik vond de 
mensen hier minder open dan in Canada. 
Maar ik liet me niet ontmoedigen en ging op 
zoek naar de volgende uitdaging. Zo gaf ik me 

op voor een jaar bij de facultaire studentenraad 
van de School of Business and Economics. Toen 
na enkele maanden de USR een vacature had 
voor een raadslid, was de stap om daarnaar 
te solliciteren niet zo groot meer. Ik ben 
heel blij dat ik aangenomen ben. Want mijn 
nieuwe werkomgeving voelt goed. Ik leer hier 
weer nieuwe mensen kennen, en doe nieuwe 
ervaringen op en leer veel van de verschillende 
perspectieven. Ook kom ik vaak in contact 
met mensen van andere studies en dat vind ik 
allemaal heel interessant.
Ik kan het iedereen aanraden. Stel je verkiesbaar 
als raadslid voor het volgende studiejaar.

Sta open voor anderen, 
word raadslid

De universitaire 
studentenraad is het 
medezeggenschapsorgaan 
van en voor studenten van 
de VU. De raad houdt zich 
vooral bezig met de kwaliteit 
en toegankelijkheid van 
het onderwijs en het 
studentenbeleid van de VU. 
De raad overlegt hierover 
geregeld met het college 
van bestuur.
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wat er verder Speelt
Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• werving. Vanaf 1 januari is 
de werving voor de volgende 
universitaire studentenraad van 
start gegaan. We zijn dus op zoek 
naar elf nieuwe, gemotiveerde 
studenten die zich vanaf 1 
september willen inzetten om 
de belangen van studenten te 
behartigen binnen de VU. Heb jij 
interesse of ken je iemand die dat 
zou willen? Mail nu naar  
usr@vu.nl.

• Format Oer. Afgelopen 
maand hebben wij het 
Onderwijs- en Examenreglement 
(OER) ontvangen. Wij mogen 
reageren op de voorgestelde 
wijzigingen. Wij hebben namelijk  
instemmingsrecht daarop. Hierbij 
houden wij natuurlijk vooral 
rekening met de belangen van 
studenten.

alyssa termaat
raadslid
a.termaat@studentenraadvu.nl
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E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

ingezOnden mededeling

OPinie

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

rick vermunt ondernemingsraadslid

onaantrekkelijker. En  
’s avonds zijn die er niet. 
Bij cultuurcentrum Grif-
fioen werken studenten 
als portier. Als Griffioen 
volgend jaar naar de 
campus komt, moeten die 
studenten gaan toezien 
op het niet-roken. Lijkt 
me ook geen goede zaak. 
Misschien moet de VU in 
het begin extra bewakers 
inhuren. Die zijn beter 
getraind voor dit soort van 
toezicht. Maar ja, dat kost 
geld.”

De nadruk ligt erg op het 
personeel, maar er zijn 
ook veel studenten die 
roken. “Ja, die moeten 
zeker meegenomen 

worden in het beleid. Goede voorlichting is waarschijn-
lijk het enige wat mogelijk is. Daarbij zijn we voor een 
positieve benadering. Geen stigmatisering. Dat werkt 
negatief. Dus geen verbodsbordjes, maar een vriendelijk 
verzoek om niet te roken. Extra probleem zijn de inter-
nationale studenten die uit landen komen waar roken 
heel normaal is, zoals in Oost- en Zuid-Europa. Dat kan 
nog lastig worden.”

‘Help rokers 
met stoppen’
De VU moet rokers helpen met stoppen 
door hen begeleiding aan te bieden, vindt 
ondernemingsraadslid Rick Vermunt.

DOOR DIRK DE HOOG

D
e campus wordt rookvrij. 
Hoe moet het dan met 
de rokers? “Dat is een 
goede vraag. Op straat mag 
je nog gewoon roken. Het 
is natuurlijk niet gewenst 
dat mensen eerst door een 

haag rokers heen moeten. Misschien 
moet er toch een officiële rookplek 
komen. Dat mag volgens de wet.”

Moet er een sanctie komen op roken? 
“Mensen zullen meer tijd kwijt zijn met 
roken, want ze moeten naar de rand van 
de campus lopen. Maar goed, nu en dan 
pauzeren is prima. Ik ga soms ook even 
een appeltje eten. Er zijn al werkgevers 
die erop letten hoelang je naar het toilet 
gaat. Die kant moeten we niet op.”

Helpt een rookverbod om te stoppen? 
“Dat is zeer de vraag. Roken is een zware 
verslaving. Uit eigen ervaring weet ik 
hoe moeilijk het is om ervan af te komen. 
Daarom zou de VU daarbij begeleiding 
moeten aanbieden. Dat hoort bij een 
duurzaam personeelsbeleid. Maar dat wil 
het bestuur niet, omdat de VU daar de 

rookvrije 
campus
Per 2 juni 2020 wordt de vU-campus 
officieel rookvrij. aanleiding is de wet 
die per 1 augustus van kracht wordt 
en roken bij onderwijsinstellingen 
verbiedt. maar ook zonder wet wil 
het bestuur een rookvrije campus. 
het verbod geldt voor alle vormen 
van tabaksgebruik, dus ook voor 
elektronisch roken. rondom het 
ziekenhuis, het acta- en O2-gebouw 
geldt al sinds 1 augustus 2019 een 
rookverbod, wat volgens het bestuur 
zonder veel problemen verloopt. het 
rookverbod geldt niet voor de flats op 
Uilenstede, wel bij het sportcentrum 
en de griffioen. naar schatting 
rookt ongeveer 20 procent van de 
medewerkers en studenten.

expertise voor mist. Zij wil alleen door-
verwijzen naar bestaande instanties.”

Valt een rookverbod te handhaven? 
“In het begin zal dat best lastig zijn. Het 
bestuur wil daarvoor de fietscoaches 
inzetten. Maar dat maakt die functie wel 
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

De tentamenregeling is aangepast, zodat die 
inclusiever wordt. Ook voor studenten met een 
beperking. Dat betekent vroeger op en later thuis 
en bijna geen aparte tentamenruimtes meer. 

De tentamens sluiten 
niemand meer uit
DOOR FLOOR BAL 
ILLUSTRATIE ROB BöMER

H
et aantal studenten met 
een functiebeperking 
neemt in het hoger 
onderwijs landelijk toe. 
Naar de oorzaak is geen 
onderzoek gedaan, 
maar men vermoedt 
dat studenten nu 

eerder of anders een diagnose krijgen dan 
in het verleden. Het college van bestuur 
tekende al in 2018 een intentieverklaring 
van het VN-verdrag voor meer inclusivi-
teit in het hoger onderwijs.
“We hadden dus niet zomaar zin in een 
nieuwe regeling voor extra tentamentijd 
voor studenten met een beperking”, zegt 
José van Schie, hoofd Team Proces-
management van afdeling Student- en 
Onderwijszaken (SOZ). In de praktijk ging 
elke faculteit anders om met de vraag 
hoe die studenten extra tijd kregen. Van 
Schie: “Soms moesten ze eerder begin-
nen of juist later doorgaan. Bij de ene 
faculteit zaten ze het hele tentamen in 
een aparte ruimte en bij de andere bleven 
ze juist langer in de algemene tentamen-
zaal zitten.” De VU wil al deze regelingen 
gelijktrekken. 
Dit was aanleiding voor de afdeling SOZ 
en de faculteiten om na te denken over 
wat het begrip inclusiviteit betekent 
voor studenten met een beperking. Van 

een die hier problemen mee heeft naar 
de Examencommissie te gaan. “Die is 
verantwoordelijk voor het goed afnemen 
van tentamens.”

Na laat tentamen uitslapen
Ook vraagt raadsvoorzitter Palm zich 
af of de aangepaste tentamentijden zo 
geschikt zijn voor mensen met een beper-
king. “Als je een langer tentamen doet, 
dan kun je tot tien uur ’s avonds tenta-
men hebben. Ik kan me voorstellen dat 
dat behoorlijk laat is als je juist snel moe 
bent.” De studentenraad heeft daarom 
afgedwongen dat na een laat tentamen de 
volgende dag geen vroeg tentamen kan 
volgen.
Van Schie denkt dat het wel meevalt met 
de langere tentamendagen. “Er wordt nu 

De studentenraad 
dwong af dat na 
een laat tentamen 
de volgende 
dag geen vroeg 
tentamen kan 
volgen

Schie: “Het houdt niet in dat je iedereen 
op maat bedient. Wij willen er juist voor 
zorgen dat studenten met een beperking 
met de rest mee kunnen doen.” 

Langer doorwerken
Per 1 februari krijgen in principe alle 
studenten in dezelfde zaal tentamens. 
Wie recht op extra tijd heeft, mag na het 
vertrek van de rest langer doorwerken. Er 
zijn afspraken over het toestaan van eten 
(verplicht kraakvrij) en zitplaatsen in de 
buurt van de toiletten voor de studenten 
die dat nodig hebben. 
Van Schie: “We weten van de facultei-
ten waar dat al lang zo 
geregeld was, dat het 
geen problemen oplevert. 
Studenten die bijvoor-
beeld soms moeten eten, 
kennen hun eigen lichaam 
heel goed. Het is bijna niet 
nodig, hooguit nemen ze 
wat druivensuiker.”
Voor studenten die niet 
in de grote zalen hun 
tentamens kúnnen doen, 
komen zes aparte  ruimtes 
in het Filosofenhof. “Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan studenten met een ernstige 
visuele beperking die een spraakpro-
gramma gebruiken.”

Minder afgeleid
Hoewel de vorige universitaire studen-
tenraad en alle facultaire studentenraden 
betrokken waren bij de plannen heeft 

’s ochtends een kwartier 
vroeger begonnen en het 
eindigt een kwartier later.”
Opvallender is dat om 
tentamenverlenging bij 
alle tentamens mogelijk 
te maken, de helft van de 
tentamens korter wordt. 
“Uit onderzoek bleek dat 
bij sommige vakken eigen-
lijk niemand tot het einde 
van de examentijd bleef. 
Na overleg met de faculteiten wordt de 
tentamentijd van de helft van de tenta-
mens ingekort.”

Regeling duidelijker
Van Schie heeft van een aantal studen-
ten met een beperking positieve reacties 
ontvangen. Alle studenten die recht 
hebben op speciale voorzieningen waren 

namelijk al vooraf op de 
hoogte gesteld van de 
plannen. “Het voordeel 
voor studenten is dat 
zij tijdens het tentamen 
vragen kunnen stellen aan 
de docent. Bijvoorbeeld 
wanneer er twee keer een 
vraag 9 in het tentamen 
zit, of wanneer er in de 
omschrijving niet staat 
of ze een rekenmachine 

mogen gebruiken. Als je in een aparte 
zaal zit, mis je dat soort opmerkingen.”
Andere studenten vinden dat de regeling 
hun leven makkelijker maakt. “Omdat ze 
voortaan op het gewone rooster kunnen 
kijken waar hun tentamen is. Alle ondui-
delijkheid is van de baan.”

David Palm, voorzit-
ter van de universitaire 
studentenraad, toch wat 
opmerkingen: “Ik kan 
me voorstellen dat je 
wordt afgeleid als ieder-
een tijdens het tentamen 
weggaat, terwijl jij blijft 
zitten. Bijvoorbeeld als 
je ADHD hebt. Dan kan 
het wel een paar minuten 
duren voor je je gedachten 

er weer bij hebt.” 
Zelf heeft Palm door zijn dyslexie ook 
recht op tentamentijdverlenging. “Het 
is mijn ervaring dat surveillanten wel 
oproepen om rustig weg te gaan, maar 
dat het geschuif met alle stoelen onrus-
tig is. Wij hebben signalen gekregen dat 
niet alle studenten met een beperking 
hier blij mee zijn.” Palm adviseert ieder-

‘Wij willen juist 
dat studenten met 
een beperking 
met de rest mee 
kunnen doen’
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In de laatste vergadering 
van het jaar stond de 
instemmingsvraag op de 
hoofdlijnen van de begroting 
op de agenda. Trudie van 
Kampen en Sjaak Lammerts, 
leden van de commissie 
financiën van de GV, kijken 
terug op het proces.
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grotendeels vastgelegd in een softwaresys-
teem met de naam SAP. Deze leverancier heeft 
aange kondigd het onderhoud voor deze versie 
van SAP te staken, waardoor de VU een nieuw 
systeem moest aanbesteden. Bij de voorberei-
ding van deze beslissing bleek het CvB de  
medezeggenschap te zijn vergeten. Gelukkig 
kwam er naar aanleiding van de begroting een 
excuus van het college bij monde van Marcel 
Nollen en werd de toezegging gedaan dat de 
medezeggenschap betrokken wordt bij de 
eerstvolgende Go/No Go-beslissing en wij dan 

kunnen bewaken dat de personele gegevens in 
een veilige cloud omgeving hangen en tevens 
gewaarborgd wordt dat er voldoende personele 
capaciteit beschikbaar is om de overgang zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Voor de GV 
is het van belang dat de servers waar de data 
wordt opgeslagen in Nederland staan.

De werkdruk is te hoog
Een tweede groot issue is de werkdruk die 
medewerkers ervaren. OR, vakbonden en 
individuele medewerkers maken zich sterk voor 

Hebben jullie er nog wat kunnen  
bereiken?
Op 18 december 2019 vond in de Gezamenlijke 
Vergadering de behandeling van de begroting 
2020 plaats. De GV heeft instemmingsrecht op 
de hoofdlijnen van de begroting VU en advies-
recht op het jaarplan. Als de GV niet zou instem-
men, betekent dat er geen geld mag worden 
uitgegeven aan nieuwe projecten.

In het algemeen is de medezeggenschap zeer 
tevreden met de begroting 2020. In vergelijking 
met voorgaande jaren is er meer geld voor  
onderwijs en onderzoek beschikbaar en is er 
veel nieuw geld voor projectmatige vernieuwing 
en innovatie, wel 5,7 miljoen en daarnaast  
1,0 miljoen extra voor de implementatie van  
het nieuwe instellingsplan 2020 - 2025.

De VU ziet nu in haar budgetten de resultaten 
terug van de studentengroei en verstandig 
financieel beleid. Toch waren er nog wel wat 
kanttekeningen te plaatsen bij de door het  
CvB voorgenomen bestedingen.

Een nieuw SAP is nodig?!
Een eerste breekpunt was de opname van 
de vervanging van SAP in de begroting. De 
VU heeft op dit moment haar administratie 

COMMISSIE COMMUNICATIE OR VICTOR BIJLERT,  
SANDRA DE MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK  
EN ERIC-JAN HARTSTRA  TEKST TRUDIE VAN KAMPEN 
EN SJAAK LAMMERTS  BEELD PETER VALCKX   
VORMGEVING HAAGSBLAUW

het verlagen van de werkdruk omdat keer op 
keer uit werkbelevingsonderzoeken blijkt dat 
deze als (te) hoog wordt ervaren. De alsmaar 
toenemende stroom studenten, waarvan ook 
in toenemende mate uit het buitenland, draagt 
flink bij aan de ervaren werkdruk. Daarnaast is 
de praktijk dat de overheid al jaren lang de be-
kostiging per student laat zakken. De beweging 
‘WO in actie’ maakt zich sterk voor een betere 
financiering van de universiteiten waardoor de 
werkdruk serieus kan worden aangepakt. Ons 
CvB steunt deze beweging, maar tot op heden is 

De OR leden van de commissie financiën met 
links Sjaak Lammerts en in het midden  
Trudie van Kampen, schrijvers van dit artikel.

De VU ziet nu in haar  
budgetten de resultaten 
terug van de studenten-
groei en verstandig  
financieel beleid. 

er nog weinig concreet succes. Met het CvB is 
nu bij de behandeling van de begroting afge-
sproken dat we criteria gaan formuleren waar-
mee de werkdruk inzichtelijk wordt aan de hand 
van harde cijfers zoals bijvoorbeeld de student/
docent ratio, waarna we deze criteria kunnen 
monitoren en in gesprek kunnen gaan over een 
gerichte aanpak binnen de VU.

Het is gewoon te druk op de campus
Een derde issue betreft de huisvesting. Het is 
gewoon te druk op de campus. Door de sterke 
groei van de studentenaantallen zijn de gebou-
wen overvol en moet het CvB op zoek gaan naar 
creatieve maatregelen om de roostering rond te 
krijgen. Verder blijken de kosten voor de nood-
zakelijke nieuwbouw in tijden van hoogconjunc-
tuur veel duurder uit te pakken dan voorzien.  
De OR houdt hierbij vinger aan de pols.

Na afloop van het overleg vroeg een ex-OR lid  
of we er nog wat hadden kunnen uitslepen.  
Het antwoord daarop is volmondig ja. Het  
college is goed in gesprek met de medezeggen-
schap over het te voeren beleid en luistert  
naar onze opmerkingen en is zich mede door  
de OR-leden in de GV goed bewust van het 
onderwerp werkdruk en hoe dit leeft in onze 
academische wereld. Het zou goed zijn als  
meer medewerkers dit belang onderkennen  
en actief deel nemen aan de medezeggen-
schap en/of lid worden van een vakbond. Er zijn 
voortdurend nieuwe mensen nodig die met de 
bestuurder van jouw faculteit of dienst of met 
het CvB willen spreken over de koers. Samen 
staan we sterk.

De eerste maand van 
het jaar zit er al weer 
op. Op 20 januari 
verscheen het rapport 
van WOinActie en de 
vakbonden AOB en 
FNV over het structu-
reel overwerken aan 
de Nederlandse 
universiteiten. Ruim 

700 medewerkers hebben gereageerd op de 
oproep om een vragen lijst in te vullen. Ook bijna 
80 mede werkers van de VU reageerden. En de 
conclu sies zijn bepaald niet mals. Docenten en 
hoogleraren werken gemiddeld anderhalf keer 
meer dan waar zij een contract voor hebben.  
De toename van taken en grotere studenten-
populatie hebben hier zeker aan bijgedragen. 
De normuren staan volgens de docenten in geen 
verhouding tot het aantal uur dat zij daad werke-
lijk voor onderwijs nodig hebben. Misschien is 
het goed als we daar weer eens stil bij staan. 
Hoeveel mensen hebben we eigenlijk nodig om 
goed onderwijs te geven. De VU wordt op dit 
moment goed beoordeeld, maar er dreigt het 
gevaar dat de populariteit alleen maar meer 
studenten trekt. En als zalen te klein zijn of er te 
weinig docenten zijn dan is dat slecht voor 
iedereen. Mijn persoonlijke indruk is dat de 
collega’s zullen blijven overwerken omdat ze 
het als een plicht voelen om hun studenten goed 
onderwijs te geven. Maar voor de lange termijn 
is dat niet houdbaar. We zullen na moeten 
denken met elkaar hoe we de toekomst zien. 
Groeien we meer of zijn er grenzen. Goede 
voornemens hoef je niet op 1 januari te maken. 
Je moet ze omzetten in daden en daar kun je 
elke dag mee beginnen. Daar wordt de VU 
alleen maar beter van. 

Eric-Jan Hartstra

GOEDE VOORNEMENS
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Cavataria

rayen Panday
Tijdens zijn studie rechten aan de VU kwam 

Rayen Panday erachter dat hij liever stand-
upcomedian wilde worden. In 2008 won hij 
de persoonlijkheidsprijs op het Groninger 

Studenten Cabaret Festival en sinds 2016 is hij lid van 
Comedy Train. Met zijn ontspannen aanwezigheid op 
het podium staat hij in de traditie van Amerikaanse 
komieken als Eddie Murphy en Jerry Seinfeld.
In zijn vijfde solovoorstelling vraagt Panday zich 
af waarom wij zo nodig de hele dag door van alles 
getriggerd moeten worden. Als we alles, inclusief 
onszelf, zo bijzonder vinden, wat is er dan nog écht 
speciaal? In zijn verhalen vertelt Panday over zichzelf 
en over hoe hij in het leven staat. Of dat grappig is? 
Zijn vorige programma’s werden door pers en publiek 
enthousiast onthaald. Maar kom vooral zelf kijken en 
oordelen.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Gezellig en warm, echt Spaans. De bruin leren banken, 
gedimde lampen en ontelbare ingelijste prenten van heiligen maken 
het intiem. Een ideale plek voor een klein, informeel gezelschap.
ETEN We beginnen met een glas cava. Het is lastig om te kiezen 
uit het enorme scala aan tapas. De plato mixto biedt uitkomst: een 
plankje met kroketjes met chorizo, kaasjes, Catalaanse worst en 
serranoham. De auberginetartaar lijkt ons ook spannend en stelt ons 
niet teleur. Mijn tafelpartner is bang dat de tapas niet genoeg vullen, 
dus nemen we ook een groter gerecht: zwarte pasta met inktvis, 
kokkels, en gamba. Een behoorlijk bord waar je blij van wordt, echt 
klassiek comfortfood. Achteraf delen we de crema de Sant Josep, een 
custardpudding met gebrande karamel bovenop. We concluderen 
dat het meer dan genoeg is.
BEDIENING Een behulpzame dame is er elke keer rap bij.
TIP Je kunt de Cavataria niet verlaten zonder een glaasje bubbels. 
Kijk van tevoren op hun site, want op sommige dagen krijg je korting 
op drankjes. 
AANRADER Jazeker, een ontspannen restaurant in Zuid om bij te 
kletsen tijdens het shared dining.
PRIJS Redelijk prijzig. Voor de genoemde gerechten met drank zijn 
we bijna 50 euro kwijt.

Cavataria 
Cornelis Krusemanstraat 15 
cavataria.nl

Tessa Lange, masterstudent management, policy-
analysis and entrepreneurship in life sciences

Cabaret Restaurant Uilensteders

Cultuur-
centrum  
Griffioen

rayen Panday
met try-out 
trigger
dinsdag 11 februari 
aanvang 20.30 uur

studenten: € 10,50 
medewerkers vU: 
€ 14, -

griffioen.vu.nl

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

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.fO
tO

 d
an

ie
l j

 a
sh

es

“Laatst zag ik een broodrooster op 
een stroomkastje staan. Dan haal 
ik er plezier uit om te bedenken 
welke gebeurtenissen tot deze situ-

atie geleid hebben. En ik maak een foto. 
Ongeveer eens per anderhalve week ga 
ik daarvoor de stad in. Ik fotografeer 
meestal een combinatie van huizen, 
mensen en dingen. 
Als klein jochie was ik idolaat van auto’s. 
Op mijn twaalfde had ik al een eigen 
camera. Meestal ging ik naar buiten om 
auto’s te zoeken. Het was nog in de MSN-
tijd, via de chat deelde ik mijn foto’s met 
andere liefhebbers. 
Met auto’s ben ik niet meer zo bezig. 
Het is niet dat de liefde gezakt is, maar 
het is vrij prijzig voor een student om er 
eentje te hebben. Fotograferen vind ik 
nog steeds leuk. In een tijd waarin ieder-
een een camera heeft, denk ik na over 
manieren om een unieke opvallende 
foto te maken.

volg kevin Westhoeve via @kwest.photo

Op mijn 
twaalfde 
had ik al 
een eigen 
camera

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

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

Kevin Westhoeve
22
tweedejaars geneeskunde
gele flat
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Thijs Hoekstra 
derdejaars politicologie

illUstRAtie  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

De surveillanten

i
k maak een tentamen, je kent het 
wel. Vanuit mijn ooghoek komt 
er een surveillant aangelopen. 
Ik kan me dan niet zo goed 
concentreren. Net zoals je gaat 
twijfelen of je de verkeersregels 
wel naleeft wanneer er een 

politieauto langsrijdt. Door de 
hele zaal lopen een stuk of dertig 
surveillanten rond en het valt me op 
dat ze bijna allemaal van gevorderde 
leeftijd zijn. Een nors kijkende man 
pakt mijn identiteitsbewijs en zoekt 
mijn naam op een formulier. Hij 
mompelt hem drie keer voor zich uit 

voordat hij hem vindt, bij de H. Dan 
wijst hij het vakje aan waar ik mijn 
handtekening moet zetten. Wie zijn 
deze mensen eigenlijk?

Graag zou ik willen zeggen dat ik 
een onuitgesproken band heb met 
de surveillanten. Ze hebben nogal 
vaak de deur van de TenT voor me 
opengemaakt als ik te laat was. Ik zat 
dan al een tijdje met een espresso 
van de Spar voor de deur te wachten. 

Ik bedenk net dat het goed zou 
kunnen dat ik een paar tentamens 
gewoon beter heb gemaakt omdat ik 
nog een half uur zonder stress een 
samenvatting kon doorlezen. Na dat 
halve uur deden de surveillanten 
de deuren open. Ze keken dan heel 
streng. 

Ik moet denken aan een 
Marokkaanse vriendin die zich 
kapot ergert aan het feit dat ze 
bij tentamens altijd in het Engels 
wordt aangesproken door de 
surveillanten, ook al praat ze in het 
Nederlands terug. Ik sprak laatst 
met een jongen op een huisfeestje 

die ervan overtuigd was dat 
een surveillant hem iets aan 
wilde doen omdat hij een 
telefoon op tafel had gelegd; 
het was een rekenmachine.

Ook moet ik denken aan de 
wat oudere vrouw die me 
onlangs op het campusplein 
vroeg waar ze de tentamenzaal 
kon vinden. We liepen er 
samen heen. Ze vertelde 
dat ze twintig jaar bij een 
alarmcentrale had gewerkt, 
maar nu voor het eerst ging 
surveilleren omdat ze altijd 
al met jongeren had willen 
werken. “Dankjewel liefje”, 
zei ze toen ik haar het 
gebouw aanwees.    

De surveillant controleert 
mijn handtekening en knikt 
goedkeurend. Maar voor hij 
weggaat, legt hij nog even 
een hand op mijn schouder 
en vraagt op fluistertoon, 
omdat het eigenlijk niet 
mag, aan mij: “Gaat het 
goed?”
Het ging niet zo goed, ik 
was op tijd geweest en ik 
had niet met mijn espresso 
nog even een samenvatting 
kunnen doorlezen. 
“Ja, het lukt wel.”
“Mooi zo jongen”, zegt hij 
vaderlijk.


