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(Lach)spieren trainen
Leden van studievereniging Anguilla
(gezondheid & leven) gooien de benen
omhoog tijdens een lesje paaldansen.

SPORTCENTRUM UILENSTEDE_18 FEBRUARI 2019, 17.19
FOTO PETER GERRITSEN
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Voor al het laatste nieuws

Nieuw plan voor meer woningen
Uilenstede

D

Jongerenclubs
verenigd
Verschillende jongeren- en
studentenorganisaties,
waaronder LSVb en ISO,
trekken samen met de
ChristenUnie op om de
toenemende druk op jongeren
aan te pakken.

Kappersacademie
als tweede studie
Wat doe je als je je studie leuk
vindt, maar de creativiteit mist?
Merel Meijer (23), vierdejaars
gezondheidswetenschappen,
startte met de Kappers
Akademie.

Moeten alle
studenten
hogerop?
Veel vragen en weinig
antwoorden. Dat was de
magere opbrengst van een vier
uur durend debat in de Tweede
Kamer over toegankelijkheid en
kansengelijkheid.

Vluchtelingen
welkom
Bedrijven maken steeds meer
gebruik van de diensten
van vluchtelingen met een
verblijfsstatus. Door de krapte
op de arbeidsmarkt is de
werkgever vaker bereid hun
opleiding te betalen als ze bij
hen komen werken.

Stoppen met
studentpromovendi
Minister Van Engelshoven
blijft bij haar besluit om te
stoppen met het experiment
met student-promovendi. Dat
blijkt uit haar antwoorden op
Kamervragen van VVD en CDA.

4

De zaal zat vol bij het honderdjarig bestaan van Nederlands aan de VU afgelopen december

Nederlands was in feite al opgeheven

“

Het faculteitsbestuur
heeft, samen met het
college van bestuur,
besloten dat de
Nederlandse afstudeerrichting van de
bachelor Literatuur
& Samenleving stopt
met het aannemen van nieuwe
studenten”, zegt Michel ter Hark,
decaan bij de faculteit Geesteswetenschappen. De huidige twaalf
studenten kunnen hun bachelor
nog wel afmaken.
Dat de opleiding onder druk

stond, werd in september al
bekend. Voor het nieuwe studiejaar meldden zich zes studenten,
eentje meer dan het jaar ervoor.
En ‘Nederlands’ liep al langer niet
goed: het taalkundige onderdeel
ervan was al gesneuveld sinds
het was opgegaan in de brede
bachelor Literatuur en Samenleving (2013).
“We hebben gewerkt aan een
verkorte bachelor die studenten
naast een andere bachelor konden
volgen”, vertelt Diederik Oostdijk,
afdelingshoofd Taal en Literatuur

& Communicatie. Uiteindelijk
besloot het bestuur om deze nieuwe variant niet te steunen.
Voor de studenten die leraar
Nederlands willen worden, verandert er weinig. Zij kunnen nog
steeds terecht bij de tweejarige
educatieve master – richting
Nederlands. Voor de medewerkers, 5,8 fte in totaal, wordt een
andere plek gezocht binnen de
faculteit. (FB)

Lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>25 februari.

Engelse taaltoets verplicht voor
Engelstalige bachelors
Met ingang van het nieuwe collegejaar moeten alle studenten die aan een Engelstalige
bachelor aan de VU beginnen, een taaltoets Engels doen.

W

ie zakt voor de toets,
volgt op kosten van
de VU een taalcursus.
Deze Engelse toets
werd bijna een jaar geleden al
aangekondigd. De VU toetst de
eerstejaars al sinds 2007 op het
Nederlands. Daar komt nu dus het
Engels bij. De studenten doen óf
een taaltoets Nederlands óf een
taaltoets Engels
Er is in het verleden geadviseerd
de Engelse toets voor álle eerste-

jaars verplicht te stellen – er zijn
immers ook in de Nederlandstalige bachelors veel Engelstalige
colleges en literatuuropdrachten
– maar dat voorstel heeft het niet
gehaald.
De toets is signalerend, zegt
projectleider Marijke Kranenburg
van het Taalcentrum-VU, dat de
toets afneemt. ‘De universiteit
vindt je academische taalvaardigheid belangrijk omdat die van
invloed is op je studiesucces.’

Eerder bleek dat de uitslag van
de taaltoets Nederlands veel zegt
over het latere studiesucces in
de bachelorfase: toetsresultaten correleren daar sterk mee.
Kranenburg verwacht dat straks
dat verband ook kan worden
aangetoond tussen de taaltoets
Engels en het studiesucces in de
Engelse bachelor. (MS)

Volg het nieuws hierover op advalvas.
vu.nl.
nr 12 — 27 februari 2019

ADVALVAS

e gemeente Amstelveen heeft
opnieuw een plan gemaakt om
de wijk rondom Uilenstede om
te bouwen tot ‘gemengd woonen werkgebied’. Maar het ministerie moet dit keer wel akkoord
gaan.
In Kronenburg, zoals de wijk heet, staan
momenteel vooral kantoorpanden. Er
moeten veel meer woningen komen, vindt de
gemeente, vooral voor studenten, en flexibele
werkplekken, start-ups en ateliers. Ook wil
de gemeente meer sportaanbod, horeca en
cultuur.
Vorig jaar presenteerde Amstelveen ook al een

Niet alleen
voor de
rijken

Met tips van een student die drie
studies tegelijk doet, gaat het jou
ook lukken.
Lees de tips van Melvin Roest op
advalvas.vu.nl>tips&trucs>Doe
de dubbele master

facebook.com/
advalvas
Reportages, bijeenkomsten,
borrels, lezingen & meer
ADVALVAS
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Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>20 februari.

Medezeggenschapscrisis

6

‘De plannen met de rechtsbijstand
van minister Dekker scheppen
ongelijkheid’, schrijft hoogleraar
rechtsfilosofie Wouter Veraart.
Lees zijn hele opiniestuk op
advalvas.vu.nl>opinie

Doen: die
dubbele
master

plan om woningen, werkplekken en voorzieningen te bouwen in Kronenburg, maar het
Rijk vond het aantal nieuwe woningen in het
plan – 2500 – veel te groot en haalde er een
streep door. Kronenburg-Uilenstede ligt in de
aanvliegroute naar Schiphol en daar mochten
officieel geen woningen bijgebouwd worden.
Maar de regels zijn inmiddels versoepeld en
in het nieuwe plan gaat de gemeente weer uit
van 2500 nieuwe woningen, voor met name
studenten. Schiphol is ook bij de plannen
betrokken, dus vanuit die hoek valt weinig
tegenspraak te verwachten. (MK)

van de 15 onderdeelcommissies
aan de VU hebben te weinig
kandidaten.

D

aardoor valt er bij die faculteiten en diensten
niets te kiezen in wie de belangen van het
personeel behartigt. Na de verkiezingen, die
tussen 4 en 10 maart zijn, zal een aantal zetels
onbezet blijven, waardoor het werk op minder
mensen neerkomt.
Voor de centrale ondernemingsraad zijn er wel genoeg
kandidaten. De promovendilijst ProVU doet niet meer
mee bij gebrek aan kandidaten. (DdH)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>25 februari.

@advalvas_vu
Een selectie uit de opvallendste
(re)tweets van de afgelopen dagen

@jaapseidell
25-2_Verlies van biodiversiteit. Geen enkele
reden tot optimisme. Dit lijkt me nu echt
een (inter)national emergency. Waarom
is dit niet reden voor het uitroepen van de
noodtoestand?
@JelkoDijkman
25-2_Hoe je je begroting ook inricht, een
studie met vijf nieuwe studenten per jaar kost
geld, dat ten koste gaat van andere studies en
onderzoek. Het is best smerig als je dan van
de VU eist dat ze kiezen voor behoud, terwijl je
daar zelf onvoldoende middelen voor geeft
@strr
24-2_Veel geschokte reacties op het nieuws
dat de studie Nederlands van de VU verdwijnt.
Tegelijk overal verhalen dat scholieren die
een talenpakket kiezen te horen krijgen ‘Zou
je dat nou wel doen? Maar je bent zo slim!’ Al
decennia.
Aldus taalwetenschapper Sterre Leufkens.
@JoshuaLivestro
23-2_Tamelijk ernstig, dit. Sinds wanneer
is ‘verliesgevend’ een criterium voor de
financiering van academische studies?
Dit in reactie op een quote van VU-woordvoerder
Wessel Agterhof die de studie Nederlands ‘een
verliesgevende operatie’ noemde.
@WaterdrinkerP
23-2_In Rusland studeren stilaan meer
mensen Nederlands dan in Nederland. Nu
schrapt ook al de VU die studie, treurig...
@JohnOBrennan2
23-2_Erasmus appears to be over for UK
Universities. Young people are literally having
their futures stolen away from them by
Brexiters.
Hoe Britse VU-studenten denken over de Brexit
lees je op pagina 10-13.
@JelleJolles
19-2_Wel of niet luisteren naar muziek bij het
studeren? Dat hangt af van de taak: simpel
of complex (en of je snel verveeld bent). Door
muziek vermindert de prestatie op complexe
taken, en complexe muziek verbetert
prestatie op simpele, automatische taak.
5

student in actie

‘Salima maakt
mij vaak 10
keer vrolijker’

Iris Kok helpt de Marokkaanse Salima met
het leren van de tafels en het vinden van de
juiste middelbare school. Ze is mentor bij
School’s cool.
DOOR WELMOED VISSER
FOTO PETER VALCKX

J

ij begeleidt nu ongeveer
een half jaar het Marokkaanse meisje Salima
(11). Wat heb je in die tijd
bereikt? “In het begin was
Salima heel erg verlegen.
Ze zat naast haar zus op de
bank en er kwam niks uit. Haar zus moest
het woord doen. Nu heeft ze hele verhalen, over school, over wat ze heeft meegemaakt. Ze is in elk geval minder verlegen
geworden.”
En zijn haar schoolprestaties erop
vooruitgegaan? “Salima had een leerachterstand toen ik met haar begon. Ze
zit in groep 8, maar kende de tafels niet
uit haar hoofd. Rekenen deed ze op haar
vingers. We zijn dus vooral veel gaan
oefenen met rekenen. Ik heb de tafels
uitgeprint en dat papier hangt nu boven
haar bed. Ze kent ze inmiddels beter uit
haar hoofd en rekenen gaat ook beter. Ze
doet het niet meer op haar vingers. Ze
had eerst een vmbo-praktijkadvies, en
nu vmbo-basis. Dat is een stapje hoger.
Salima was daar heel blij mee en appte
me meteen om het te vertellen.”

6
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Was je zelf ook een moeilijke leerling
vroeger? “Nee, ik was juist heel ijverig.
Ik wilde alles goed doen, leerde goed
voor overhoringen. Dat is niet de reden
dat ik mentor ben geworden, maar in de
vierde klas van het vwo was ik wel mentor
van een groep brugklassers. Toen heb
ik ontdekt dat ik het heel leuk vind om
mensen te coachen.”

Iris Kok
23
2018 – nu
Mentor, School’s cool
2018 – nu
werkstudent Lucas Bols
2018 – nu
Master financial
management, VU
2017-2018
Master organizational
change and consulting,
Erasmus Universiteit
Rotterdam
2013-2016
Bachelor bedrijfskunde, VU

School’s cool
> School’s cool koppelt
vrijwillige mentoren aan
scholieren die wel wat
extra begeleiding kunnen
gebruiken in de overgang
van de basisschool naar het
middelbaar onderwijs.
> Mentoren begeleiden hun
scholieren 1 tot 1,5 jaar.
> Eens per week spreken
de mentoren af met hun
scholieren.
> De begeleiding kost 1 tot 1,5
uur per week.
> www.schoolscool.nl

maakt mij ook blij. Vaak ga ik daar
tien keer vrolijker weer vandaan
dan dat ik gekomen ben.”
Wat viel je op toen je bij Salima thuiskwam? “Ik word altijd
heel hartelijk ontvangen, met
koekjes en thee en dan willen
ze weten hoe het met mij en
mijn studie gaat. Familie is heel
belangrijk. Aan het eind van de
dag druppelen alle volwassen
kinderen even binnen om hun
moeder gedag te zeggen. Dat ben
ik van thuis niet gewend. Ik zie
mijn ouders één keer in de week,
ze wonen niet ver van Amsterdam. Door hoe ze bij Salima
thuis met elkaar omgaan, ben
ik ook mijn eigen familie weer
meer gaan waarderen. De andere
kant is dat het er vaak heel druk
is in huis, te druk om rustig te
studeren.”

Wat houdt jouw begeleiding voor
School’s cool in? “Een keer in de week
ga ik een uur, anderhalf uur bij Salima
op bezoek. Dan doen we allerlei dingen:
rekenen, kletsen. De laatste keer heb ik
met haar informatie gezocht over open
dagen van de verschillende middelbare
scholen. Zij is het nakomertje. Haar
moeder spreekt weinig Nederlands en
haar vader is overleden. Ze heeft oudere
broers en zussen. Tegen een van die
zussen heb ik vorige week gezegd dat
het belangrijk is om met Salima naar die
open dagen te gaan. Ik ga er vanmiddag
weer naartoe, als ze dan nog niks hebben
geregeld voor die open dagen, ga ik zelf
met haar. Anders komt ze straks op een
school terecht die ze nog helemaal niet
kent en misschien helemaal niet leuk
vindt.”

Hoe lang ga je Salima nog begeleiden? “In elk geval
blijf ik het nog een half jaar doen. Maar als Salima dat
ook wil, hoop ik op nog een jaar, zodat ik haar kan
helpen bij het maken van een goede start op de middelbare school.”

Wat vind je er zo leuk aan? “Ik heb het
gevoel dat ik Salima echt kan helpen en dat

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

Transparantieplicht
donaties werkt niet en
miskent grondrechten

M

et een Wet transparantie
maatschappelijke organisaties probeert de overheid zicht te krijgen op
wat er zich afspeelt binnen
islamitische geloofsgemeenschappen in ons
land. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil met dit wetsvoorstel voorkomen dat financiering van maatschappelijke
organisaties gepaard gaat met ‘onwenselijke
beïnvloeding’ en ‘misbruik van de vrijheden
die hier in Nederland gelden’. Het gaat dan
vooral om geldstromen vanuit het buitenland, waarmee ‘invloed wordt gekocht’.
Die geldstromen wil het kabinet zichtbaar
maken. Voortaan moeten alle grotere giften
aan alle maatschappelijke organisaties
openbaar worden gemaakt. De regel treft
dus niet alleen buitenlandse steun aan
moskeeën.
Gevers komen in beeld als ze op jaarbasis
15.000 euro of meer aan een organisatie
doneren omdat die donaties ‘groot genoeg
zijn om significante invloed te kunnen
kopen’. Alle donaties van een kalenderjaar
worden opgeteld, want dat zou ‘voorkomen
dat een donateur buiten zicht blijft door
donaties op te delen’. Waarom 15.000 euro
als risicobedrag geldt is onduidelijk. In de
praktijk werkt de drempel niet.

Adriaan Overbeeke is universitair docent bij
Rechtsgeleerdheid.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
ADVALVAS
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foto Annabel Oosteweeghel

Door Adriaan Overbeeke
Illustratie Bas van der Schot
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Time Out!

Een donatie van 14.000 euro aan een
moskee met een jaarbegroting van
90.000 euro heeft meer impact dan
eentje van 15.000 euro aan de Hervormde
Kerk van Veenendaal, waar de jaaruitgaven bijna 2.000.000 euro zijn. Die laatste
gift trekt aandacht, de eerste blijft buiten
beeld, hoewel die goed is voor één zesde
van de moskeebegroting. De uniforme
drempel in de wet mist daarmee het
beoogde effect.
Als ik mijn moskee 15.000 euro wil
doneren maar liever níét de aandacht
van buitenstaanders trek, dan gireer
ik toch gewoon enkele euro’s minder?
Vervolgens leg ik elke week een biljet van
20 euro als extraatje in de offerschaal.
Zo overschrijd ik de 15.000-euro-grens,
maar volgens het wetsvoorstel is mijn
geefgedrag geen aandacht waard. Zo kan
de wettelijke regel door iedere snuggere
gelovige omzeild worden.
Eén geloofsgemeenschap kan voor diverse activiteiten ook verschillende rechtspersonen optuigen. Als je aan elk van
die rechtspersonen afzonderlijk kleinere
donaties doet die samen de 15.000-eurodrempel ruimschoots overschrijden,
dan blijf je toch onder de radar omdat de
drempel bij iedere rechtspersoon afzonderlijk niet wordt overschreden.
Als een organisatie donaties van 15.000
euro (of meer) ontvangt, moet die voortaan naam en woonplaats van de gever
publiek maken: op een website, als die er
is. Daarmee krijgt iedereen inzicht in het
donateursbestand, niet alleen de overheid. Die openbaarmakingsplicht levert
een privacykwestie op, of de maatschappelijke organisatie een religieus karakter
heeft of niet. Vervelend voor filantropen.
In het wetsvoorstel wordt betoogd dat die
privacybeperking van grote gevers, alles
afwegend, aanvaardbaar is.
De godsdienstige privacy - en daarmee
de godsdienstvrijheid - van gevers én
geloofsgemeenschappen is hier volgens
minister Dekker niet in het geding: als
iemand doneert aan een geloofsgemeenschap, zegt dat niets over de religieuze
identiteit van de gever. Hier slaat hij de
plank lelijk mis. Op dit gevoelige punt
mankeert een deugdelijke verantwoording.

De regering wil dat
openbaar wordt wie
meer dan 15.000
euro doneert aan een
geloofsgemeenschap.
Dat raakt de
grondrechten van
gelovigen.
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wisselcolumn

Vinod Subramaniam rector

One of the concrete steps arising from the
want to focus this column on
discussions during the Griffioen meeting
student wellbeing. It’s a manyis an initiative of the University Student
headed hydra, with many different
Council, with the support of the Board, to
factors contributing to the pressures
organize a performance of an interactive,
felt by students – competition,
musical, show called Time Out! that
anxiety about academic
allows the audience to enter into dialogue
performance, worries about gaining
about the often-taboo subjects of stress,
relevant extracurricular experience
performance pressures, and burnthat help with future career prospects,
outs. Beyond that, there is significant
financial pressures, the immediacy and
research expertise at the VU on screening
unforgiving nature of social media,
for, and providing internet-based and
loneliness... But one thing is certain mobile-supported interventions to
this is an issue that we’re increasingly
address, a number of
getting signals about
mental health factors.
(as are my colleagues at
The teams of Heleen
other universities in the
This show allows
Riper, Pim Cuijpers
country), and we as a
the audience to
and other colleagues
community need to work
enter into dialogue are experts in e-mental
together to combat this
about the oftenhealth approaches,
problem.
taboo subjects of
and have been working
At the Griffioen meeting
together with our student
last November we
stress and burnpsychologists to validate
spoke with student
outs
some of these methods
representatives about
amongst students.
student wellbeing, and
Ultimately however,
were confronted by the
no matter what institutional support
wide range of issues that were raised. We
are trying to address this complex issue at systems, methods and interventions we
establish, the most effective approach
all levels – in the faculties, and centrally.
is to look out for each other, and reach
Thankfully, a great number of dedicated
out to fellow students. Zakaria Laaraj’s
VU colleagues play important roles in
initiative “StudeerSamen” that won
identifying and addressing problems –
the Student Initiative award at the
the academic staff, tutors and mentors,
New Year’s gala last month aims to do
study advisors, student deans, student
precisely that – to stimulate students to
psychologists, the support staff. But there
lend each other a helping hand, and by
is more work to be done.
doing so, letting off some of the steam in
What’s important is to increase
the pressure cooker.
awareness of the challenges faced by
the students, and to develop multiple
interventions and support mechanisms.
Respond? Mail to redactie.advalvas@vu.nl.

9

Brexit

‘A bit of
administration
stress’
Nicholas Burman | 26 | from Taunton,
South West England | bachelor literature &
society

“

The Dutch government is being
friendly towards British nationals
living in Holland, so in that regard
we’re pretty lucky. In the case of a
no deal, it should be easy to get a
residency permit and all British nationals
who are registered with a BSN number
in the Netherlands have received a letter
from Immigration which said they would
be able to get one for a reasonable fee.
And that they would be able to keep their
job without having to apply for a visa. So,
at least to start with, nothing will really
change after a no deal Brexit apart from a
bit of administration stress.
In the case of a no deal exit, attempting to
adopt Dutch citizenship is a serious idea
for many Brits I’ve spoken to. I don’t know

10

students

‘I feel
I am
giving
up on
the
UK’
what the situation will be after March
29, but I am really pessimistic in that
regard. Predicting anything regarding
this is a fool’s errand but the Pound has
already stalled and many companies
have already planned to move office
personnel to France, the Netherlands,
and other countries remaining in the EU.
If not adopting Dutch citizenship meant
that people were risking their livelihoods
then I can only imagine people will
generally start considering trying to get a
Dutch passport, although Dutch laws on
restricting dual nationality make this a
little complicated.
I voted to remain in the referendum in
June 2016, but to be honest I didn’t really
understand the full scope or importance
of the question on the ballot. It was
always about two groups of people who
were equally unsure, and that problem
has been made worse by politicians,
predominately Tory party ones, who also
didn’t and don’t have any idea on how to
deal with this. There is good reporting on
the situation but there is an equal amount
of tabloid anger that doesn’t help the
situation either.” (PB)

‘I chose to finish
my master this
year instead of the
next’

It looks like the
UK is leaving the
European Union on
March 29. What does
this mean for the
VU students from
the British isles and
Ireland?
BY PETER BREEDVELD AND
MARIEKE KOLKMAN
PHOTOS MARTIJN GIJSBERTSEN
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Ryan Little | 22 | from Peebles in the
Scottish Borders | master international
relations

What happens on March 29?
The process to leave the EU was started by
the UK on 29 March, 2017, after which both the
UK and the EU had two years to negotiate the
conditions of the Brexit in a deal. That term
ends on 29 March of this year. A European court
decided the UK can stay in the EU or extend
the process if all 28 EU members agree. But it
looks as if the UK is due to leave the European
Union on 29 March, regardless of whether there
is a deal with the EU or not. In that last case we
speak of a No-deal Brexit.
ADVALVAS
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“

It all depends on what will happen
in the next few months of course,
but if Brexit goes through, I think
a majority of the Scottish people
will vote for independence from
the UK, in order to rejoin the EU. There
is significant inequality in the UK. For
instance, eight private schools send more
students to Oxford and Cambridge than
the 3000 state schools combined.
There’s a really good radio show by
James O’Brien where people can phone
in and talk about topics like Brexit and
it’s interesting to hear that no one really
understands it. People take a superficial
logic to the debate without engaging in

any specifics. They’re at a loss when they
are confronted with the details, perhaps
not realizing that Brexit means the UK
will have to renegotiate every single
trade deal from a position of weakness
for instance.
I personally chose to finish my master
this year instead of the next because I
wasn’t sure if I would have to pay the
fee of 14.800 euros for non-EU master
students instead of the 2060 euros for
EU students, which is a really good deal
and a great opportunity for students.
Moreover the Erasmus programme
also gives students the chance to study
abroad and learn about other countries
and cultures, which I think is very
important. I hope UK students will still
have those opportunities after Brexit. It’s
extremely disheartening if that would be
made more difficult.” (PB)

11

Brexit

‘I’d like to stay in
the Netherlands’
Sophie van der Valk | 24 | from London |
finance graduate

“

I was born in the Netherlands. When
I was a few months old my family
moved to England. Both my parents
are Dutch, so I have the Dutch
citizenship. But I don’t have British
nationality, that was never an issue, and
to get it I’ve been out of the country for
too long. But I’m not too sad about that.
I feel I am giving up on the UK. I’d like to
stay in the Netherlands. There’s far more
options here for students that have just
finished their master, like traineeships,
working abroad, free travel. And the
work-life balance is a lot better. Fulltime
here is 36 to 40 hours a week, while
in the UK it’s 48, and in the financial
services industry they do 60. I like
London, but I think it’s not as happy as
Amsterdam.
My mum wants me and my brother in
Rotterdam to come back to the UK before
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March 29. But I have decided that I’d
rather have my life here. I am lucky to
have the Dutch citizenship, so I have
access to the European Union. Coming
back to my roots was for finding out who
I am. Staying here is a step in my life that
I have decided to take to develop myself.
Brexit is going to affect me and my
family quite a lot. Obviously, from our
Dutch heritage, my family voted for the
UK to remain in the EU. I think a lot of
leavers thought the Brexit would be an
easy process. I don’t think anyone voted
for the mess that is now happening.”
(MK)

‘A little part of me
is still hoping’
Marcus Hewitt | 20 | from Coggeshall,
England | bachelor literature & society

“

I was three months too young to
vote, unfortunately. I would have
voted remain. We made the wrong
decision. Theresa May keeps saying:
‘We’ve got to follow through the will
of the people’, as if you’re not allowed to
change your mind. We all found out that
that various promises made by both the
remainers and leavers were lies. Why
can’t you make a new decision based on
new information?
My dad is also a remainer. He likes to
discuss recent votes with me. But my
grandparents, who voted to leave, are
saying: ‘Did you see how after Brexit
we’ll have 350 million more for National
Health Service?’ So I try to not mention
it. There’s no reason to cause an
argument, because it’s done.
You’ve got to try to understand one
another. My nan was born on the day
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Saint Paul’s Cathedral burnt during
World War II. From there till now, they’ve
been through a lot! Cold wars, recessions.
So leaving the EU is like: we’ve been
through worse, we’ll get through it, and
we’ll be better off in the long run. I get
that.
A little part of me hopes our government
will realize it’s an economic and political
farce, and make a U-turn, apologize to
the people that voted for Brexit, and
move on to the year 2020. But I can’t see
the Conservatives changing their minds
any time soon. Thankfully I got my letter
from the gemeente Amsterdam saying
my resident’s rights are guaranteed. I can
hang around and finish my bachelor’s at
least.” (MK)

ADVALVAS
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‘It will be difficult
to join my girlfriend
in London’
Lloyd O’Mahony | 25 | from Waterford,
Ireland | master management &
entrepreneurship in health & life sciences

“

Ireland will take a hit when a
no-deal Brexit happens. It has
had a strong economy for the last
25 years, which is partially based
on the export of meat, dairy, and
pharmaceuticals, a large chunk of which
ends up in the UK.
A hard Brexit may lead to a hard border
between Northern Ireland and the
Republic of Ireland. This in turn has the
potential to stir up violence in Ireland
again, because an open border was part
of the Good Friday Agreement, in which
peace was settled between the IRA and
the British government. So it could be
argued that reinstating that border is a
breach of that peace agreement. Many
in Westminster (the British parliament)

don’t understand the potential hardships
a hard border in Ireland would cause.
A lot of people who voted for Brexit are
from forgotten areas like Sunderland
and other cities where people feel like
they’ve been ignored by a Londoncentric government. So voting to leave
the EU was in many ways a protest
against a government that ignored them.
The problem is they’ve been completely
misled by people like Nigel Farage, Boris
Johnson and Jacob Reese-Mogg, who
committed many lies during the leave
campaign. One of which was claiming
that leaving the EU will free up 350
million pounds on a weekly basis for
the National Health Service, which was
complete nonsense.
Ireland has a lot to thank the EU for, It
has become a prosperous and progressive
country with the EU’s assistance.
I have a girlfriend in London, she works
there. There were plans for me to move to
London too in the future, but Brexit will
probably make it a lot more difficult for
me to find a job there.” (PB)
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onderzoeksnieuws

MIJN SCRIPTIE

VIPs

Hoogleraar law and politics
Tanja Aalberts is benoemd
tot portefeuillehouder
onderwijs bij
Rechtsgeleerdheid. Sinds
2016 is zij
opleidingsdirecteur van law
and politics of international security. De nieuwe
studie law in society ligt
haar nauw aan het hart.
Filosoof Graham Priest
geeft donderdag 14
maart een lezing
over marxisme
en boeddhisme
in het hoofdgebouw: 4A-33 om
19.30 uur. “Men zou kunnen
denken dat deze filosofieën
radicaal onverenigbaar
zijn, maar dat is niet waar”,
aldus Priest.
In het tv-programma
Nieuwsuur reageerde hoogleraar sociale verandering
Jacquelien van
Stekelenburg
positief op de
grote opkomst
bij de scholierendemonstratie
voor het klimaat: “Ook het
bewustzijn kan hierdoor
toenemen, niet alleen bij
de klimaatbeweging, maar
onder de gehele bevolking.”

14

‘Onze debatcultuur is
helemaal niet zo open’

‘Euthanasie en hulp bij zelfdoding blijven buitengewone
handelingen voor artsen’, zegt
promovendus Marianne
Snijdewind.

Te zwaar kind meer kans op depressie

D

epressie en
overgewicht
hangen
met elkaar
samen, maar
wetenschappers
weten nog niet
precies hoe
de relatie is tussen deze twee.
Promovendus Deborah GibsonSmith helderde een deel van dit
verband op door in een grote

groep mensen (zo’n 25.000) over
een langere periode te kijken
naar depressieve kenmerken,
voedselinname en hun gewicht.
Gibson-Smith ontdekte onder
meer dat mensen die in hun
kindertijd aan overgewicht lijden,
later in hun leven meer kans
hebben op depressies dan kinderen met een normaal gewicht. Ze
vond in haar data ook dat mensen
met een depressie meer kans

Foute
keepers

N

ederlandse
keepers doen
het helemaal
verkeerd,
ontdekten
bewegingswetenschappers
van de VU en van Ajax. Ze
duiken met een boogje naar de
bal en laten zich dan vallen.
Keepers in andere landen doen
dat heel anders, ontdekten de
onderzoekers die keepers met
sensoren beplakten en hen

registreerden met hogesnelheidscamera’s en 3D-camera’s.
Nu wil Ajax zijn keepers andere
beenspieren laten trainen, zodat
ze zich naar de bal duwen in
plaats van zich te laten vallen.
Dat kunnen ze oefenen met
bijvoorbeeld zijwaartse pushups en side lunges. (PB)

Zie ook filmpje op advalvas.
vu.nl>nieuws>18 februari>Nederlandse
keepers hebben het de hele tijd
verkeerd gedaan

Ethan John/flickr

Met Voor Joseph en zijn
broer wint hoogleraar
theologie Christa Anbeek
de publieksprijs voor het
beste spirituele
boek 2019. Zij
schrijft over
de zelfmoord
van haar vader
en broer. De
publieksprijs gaat voor het
eerst naar een theoloog.

Patiënten
vinden
euthanasie
normaler dan
artsen

Wie zoet is krijgt lekkers, wie
stout is de roe

hebben om te zwaar te worden.
Naarmate mensen depressiever
zijn, gaan ze slechter eten, maar
het zou ook goed kunnen dat
slecht eten weer leidt tot meer
depressieve klachten. Waarschijnlijk is de relatie tweezijdig, constateert Gibson-Smith. (WV)

Gibson-Smith promoveerde op 12
februari. Zie proefschrift via tinyurl.com/
DeborahGibsonsmith

To infinity!
And beyond!

D

it is echt geweldig. Moleculair celfysioloog Lucas
Patty, die op 18 februari
is gepromoveerd, ontwikkelde een techniek die de draaiing van licht kan meten dat door
planten gereflecteerd wordt.
Je kunt ermee onderzoeken of
gewassen nog gezond zijn of aan
het doodgaan zijn. Deze techniek zou je in de verre toekomst
kunnen gebruiken om leven waar
te nemen buiten ons zonnestelsel. Maar vooralsnog zet men die
techniek in voor de monitoring
van bossen en landbouw hier op
aarde. (PB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
Lucaspatty
nr 12 — 27 februari 2019
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Bob Bakker | 24 | master bestuurskunde | cijfer 8,5 | 18 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had gedacht?
“Nee, in het begin ging het niet bepaald soepel. Ik
wist dat ik iets wilde doen met het begrip polarisatie in de zwartepietendiscussie, maar ik heb heel
lang gezocht naar de juiste invalshoek. Iedereen
in mijn scriptiegroepje was al lang bezig en ik kon
zelfs nog niet verwoorden wat ik wilde doen. Toen
vertelde mijn begeleider Sinan Çankaya dat de
socioloog Willem Schinkel een boek heeft geschreven waarin hij het discours rondom integratie
analyseert. Toen ik dat boek had gelezen, wist ik
dat ik zoiets wilde doen rondom polarisatie.”
Wat is je grootste ontdekking geweest? “Ik
dacht dat Nederland een open debatcultuur had,
maar na analyse van de publieke discussie over
Zwarte Piet, kwam ik tot de conclusie dat ons
debat helemaal niet zo open is. We willen het
graag gezellig houden, en er in redelijkheid uitkomen. Afwijkende of nieuwe meningen – zoals de
opvatting dat Zwarte Piet racistisch is – passen
niet in onze debatcultuur. Als je iets fundamenteels wilt veranderen, word je er al snel van
beschuldigd dat je polariseert. Dat begrip heeft in
Nederland een erg negatieve connotatie en slaat
het debat soms dood.”
Wat zou je met de kennis van nu anders
aanpakken? “Ik weet het niet goed. Die maanden
waarin ik zoekende was, waren zwaar. Maar ik
denk achteraf dat ik deze scriptie niet had kunnen
schrijven zonder die zoektocht.”
Ga je nog iets doen met het onderwerp? “In
november heb ik hierover samen met mijn begeleider een artikel gepubliceerd op De Correspondent.” (WV)

Ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.
ADVALVAS
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Rekeningrijden

1
minuut vertraging door
file kost duizenden
euro’s.

A

ls er een ongeval is, waardoor mensen een minuut
langer in de file staan en
dus ietsje later op hun
werk komen, kost dat de
economie duizenden euro’s,
becijferde economiepromovendus Martin
Adler. Veel mensen staan dagelijks vele
minuten in de file en dat kost henzelf en
de economie dus heel veel geld. Als je die
kosten meerekent, zijn subsidies voor
beter openbaar vervoer en een betere
fietsinfrastructuur vaak kostenefficiënt,
concludeert Adler. (WV)

Adler promoveert op vrijdag 1 maart. Zie
proefschrift via tinyurl.com/Martinadler

“Patiënten
hebben
soms
verwachtingen en
wensen
qua
euthanasie en
hulp bij
zelfdoding die
niet overeenkomen
met wat artsen willen bieden.
Euthanasie blijft een bijzondere
handeling die echt anders is dan
de gewone medische praktijk.
Slechts een klein deel van de
mensen sterft door euthanasie,
maar de emotionele belasting voor
een arts is aanzienlijk.
Artsen moeten altijd een zware
afweging maken. Is dit de juiste
oplossing voor de patiënt? Als
arts kun je hier geen fouten
maken. Dat is vooral het geval bij
patiënten die een verzoek doen
dat gecompliceerd is. Bijvoorbeeld
omdat iemand last van langdurig
psychiatrisch lijden heeft of bij
een opeenstapeling van ouderdomsklachten. Het lijden van de
patiënt is in die gevallen minder
direct zichtbaar en moeilijker te
beoordelen. Dit soort gecompliceerde verzoeken wordt daarom
ook vaker afgewezen. Voor deze
mensen kan de Levenseindekliniek een oplossing zijn.” (FB)

Marianne Snijdewind promoveert 27 februari
bij VUmc. Ze werkt als docent medische ethiek
bij AMC en is postdoc bij de afdeling Metamedica
van VUmc. Zie proefschrift via tinyurl.com/
Mariannesnijdewind

15

Religie en duurzaamheid

WETENSCHAP

‘Interessant, die
mensenrechten,
maar wat vindt God
er eigenlijk van?’
Allemaal leuk en aardig,
die seculiere democratie
en mensenrechten, maar
voor de meeste mensen telt
vooral de mening van God.
Bijzonder hoogleraar religie
en duurzame ontwikkeling
Azza Karam legt uit
waarom religie zo
belangrijk is.
DOOR PETER BREEDVELD
FOTO PETER GERRITSEN
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“

Duurzaamheid gaat om wel wat meer dan het
milieu en het klimaat”, antwoordt de kersverse
bijzonder hoogleraar religie en duurzame
ontwikkeling Azza Karam op de – toegegeven –
wat flauwe vraag welke rol religie speelt bij het
oplossen van bijvoorbeeld klimaatproblemen.
“Duurzaamheid gaat over het milieu, maar ook
over zaken als volksgezondheid, onderwijs en armoede.
Daarbij speelt religie vanouds een cruciale rol. Het zijn
de kerken, moskeeën en synagogen die hun gemeenschappen van water voorzien in tijden van droogte,
natuurrampen en oorlog. Mensen gaan ernaartoe om te
schuilen en voor voedsel en water. Scholen, klinieken,
bijna overal worden die gebouwd onder auspiciën van
religieuze organisaties.”
En ja, zegt ze, ook bij het redden van het milieu kun je
niet zonder religieuze organisaties. “Het gaat immers
om het rentmeesterschap van de mens die van God de
opdracht heeft gekregen zorg te dragen voor deze aarde,
dit Hof van Eden.”
Azza Karam werkt voor de Verenigde Naties als senior
adviseur bij het Population Fund en ze is voorzitter
van de VN-taskforce voor de samenwerking met religieuze organisaties. Toen ze in 2004 voor de VN kwam
werken kreeg ze te horen dat ze daar niks met religie
deden. “Althans, de westers-seculiere regeringen die
deel uitmaken van de VN zeiden dat”, aldus Karam.
“De Nederlandse regering, onder andere. Ik zei: jullie
maken een grapje, zeker. Het is onmogelijk om je met
volksgezondheid en scholing bezig te houden zonder
religieuze organisaties en religieuze leiders erbij te
betrekken. Je kunt eenvoudigweg niet om ze héén. Jullie
werken al met ze samen in jullie eigen landen! Veel
sociale voorzieningen in Engeland en Scandinavië bereiken de bevolking via kerken en kerkelijke organisaties.
Zeventig procent van de ziekenhuizen in de VS wordt
beheerd via de katholieke kerk, net als in Zuid-Amerika.

Het seculiere
Westen beseft niet
dat het grootste
deel van de wereld
niet seculier is
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Religie en duurzaamheid

Minstens dertig procent van de zorgvoorzieningen in de
Sub-Sahara is in handen van kerkelijke organisaties, en
dan hebben we het nog niet eens over de moskeeën en
tempels.”

Levende mensen beschermen tegen de doden

‘Je moet werken
aan je religieuze
geletterdheid’

Vrouwenrechten
als wisselgeld
Het proefschrift waarop Azza
Karam in 1996 cum laude aan de
UvA promoveerde, gaat over de
politieke islam en hoe regimes
voortdurend mensenrechten als
wisselgeld gebruiken om islamitische
groeperingen tevreden te houden.
“Vrouwenrechten gaan altijd als
eerste het raam uit”, aldus Karam.
“Wanneer een regime last heeft van
islamisten, zeggen ze: als jullie ons
met rust laten, doen wij niet moeilijk
over rechten voor vrouwen.”
Religieuze paradigma’s hebben een
enorme impact op alle aspecten van
het leven in de meeste landen, vertelt
Karam. “Een onderdrukkend regime
mag dan religieus zijn, de oppositie
tegen dat regime is eveneens
religieus en de argumenten die ze
tegen het regime gebruiken, zijn
ook religieus geïnspireerd. Daarom
is de invloed van de islam op het
mensenrechtendiscours zo enorm.”

ADVALVAS
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Religieuze instanties hebben een enorme invloed op
de bevolking en vaak ook een veel groter bereik dan de
overheid. “Toen in 2014 ebola uitbrak in West-Afrika,
werd snel duidelijk dat onder meer de begrafenisrituelen de oorzaak waren van de snelle verspreiding van het
ebolavirus”, vertelt Karam. “Maar wetenschappers en
artsen konden praten als Brugman, de mensen luisterden niet naar ze. Dus werden de religieuze leiders in die
landen benaderd met de vraag: alsjeblieft, meneer de
imam, we vragen je niet om God van gedachten te laten
veranderen, maar je zult die begrafenisrituelen echt
verstandiger moeten uitvoeren. Staat er nergens in jullie
teksten dat je de levende mensen moet beschermen
tegen de doden?’”
Dat is hoe je dingen verandert volgens Karam. Wat het
seculiere Westen zich vaak niet realiseert, is dat het
grootste deel van de wereld niet seculier is. Voor seculieren zijn universele mensenrechten vanzelfsprekend en
alomvattend, maar de meerderheid van de wereldbevolking beschouwt die in een religieuze context. ‘Allemaal
mooi en aardig, maar wat zegt God er precies over?’
Daarom moet je, voor je aan de slag gaat in een Aziatisch
of Afrikaans of Zuid-Amerikaans land, de religieuze taal
in die landen leren spreken, werken aan je religieuze
geletterdheid.”

Gepromoveerd op politieke islam
Karam, een kleine, energieke, begeesterd pratende
vrouw, is geboren in Egypte, woont in New York, maar
spreekt vloeiend Nederlands. “Ja”, zegt ze tegen het eind
van het interview, “we kunnen het ook in het Nederlands doen, als je dat liever hebt.” Ze kwam in 1989 met
haar ouders in Nederland wonen. “Mijn vader werkte
als diplomaat in de Egyptische ambassade in Nederland
en ik, als keurige, ongetrouwde islamitische vrouw, had
geen andere keuze dan met mijn ouders mee te verhuizen.”
Karam studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan de UvA op een proefschrift
over de politieke islam, trouwde met een Nederlander
van Sri Lankaanse afkomst en verhuisde naar Belfast om
te doceren aan de Queen’s University. Uiteindelijk kwam

ze in New York te werken voor een ngo ‘Religions for
Peace’ en via die baan kwam ze bij de Verenigde Naties
terecht.

Religie werd een obsessie
“9/11 heeft binnen de VN zeker de belangstelling voor
religie aangewakkerd”, zegt ze. “Toen zeiden mensen
ineens, wacht eens even, moeten we niet iets met dat
religie-gedoe? En dan moet je weten dat mijn voorganger een Saoedische vrouw was, die constant op het
belang van religie heeft gehamerd. Maar pas na 9/11
vond ze eindelijk gehoor.”
Maar toen schoot iedereen weer door in zijn enthousiasme. Religie werd bijkans een obsessie. “Iedereen betrok
overal religieuze organisaties en woordvoerders bij, dus
dan moest er weer aan de rem getrokken worden”, aldus
Karam. “Ho, stop, kalm aan! Denk even na over wat je
doet, wat is je beleid, wat is je exitstrategie? Je moet het
kaf van het koren scheiden! Waaróm wil je hier religie
bij betrekken, en waarom kies je voor deze organisaties
of voor die leiders? Vaak worden die leiders helemaal
niet erkend door de gemeenschappen die ze zeggen
te vertegenwoordigen. Waarom praat je alleen met de
christenen?”
Zo praat Karam: razendsnelle opsommingen, denkbeeldige dialogen in verschillende intonaties, alsof ze in
haar eentje een rollenspel opvoert en spreekt met een
VN-functionaris, die naast me zit, of een geestelijke.

Niet vaak op VU-campus
Haar bijzondere leerstoel ziet ze als een erkenning dat
religie een belangrijke factor is in de internationale
betrekkingen. “Ik denk dat de VU daar redelijk uniek in
is. Ik zou tenminste niet zo snel een universiteit kunnen
noemen die ook zoiets heeft.” Karam ziet het als haar
taak om haar kennis en ervaring te introduceren in de
academische wereld. “En niet als een eilandje binnen de
theologische faculteit, ik wil ook afdelingen aan andere
faculteiten erbij betrekken. We onderzoeken ook of we
aan de VU een academisch platform van religieuze organisaties kunnen creëren waar praktijk en theorie elkaar
kunnen ontmoeten.”
Heel vaak zal ze niet op de VU-campus rondlopen. “Ik
zal minstens drie keer per jaar lijfelijk aanwezig zijn,
maar in deze tijd van Skype en Face Time hoeft dat ook
niet altijd. Aan de VN zijn 193 verschillende landen
verbonden, die vergaderen ook constant via massamedia.”
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ingezonden mededeling

De voorzitter vraagt
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Geestverruimend

O

Niet bezwijken onder
de druk
toneelstuk ‘TIME OUT!’ gespeeld zal worden in
cultuurcentrum Griffioen. Dat zal hopelijk op
een luchtige manier de dialoog aanwakkeren
over de druk die studenten ervaren.
We hopen dat de oorzaken van de stress ooit
écht aangepakt zullen worden en we staken
mee tegen de bezuinigingen op het hoger
onderwijs.
Maar in de tussentijd houden wij ons,
samen met vele anderen, vooral druk bezig
met de gevolgen ervan. En met onze eigen
studieschuld natuurlijk.
Sarah Al-Ramadan

Door bezuinigingen op het hoger onderwijs
is, kort door de bocht, de basisbeurs van
ons afgepakt. Wij studenten zijn massaal
gaan lenen, thuis blijven wonen om geld te
besparen en onze kansen op een hypotheek
lijken verkeken. We voelen de druk om
nominaal te studeren en gaan dus geen
bestuursjaar meer doen, hoewel we ook de
druk voelen om aan ons cv te werken.
‘Onderzoek ISO: student in de stress door
lening’, kopt Het Parool. Bijna elke student
herkent het gevoel van lichte paniek wanneer
die inlogt op DUO. Onderwijsminister Ingrid
van Engelshoven vindt echter dat niet
alle stress die studenten ervaren, is toe
te schrijven aan de studieschuld. Hoewel
het verband tussen de studieschuld en
studentenstress echt niet meer te ontkennen
is, heeft de minister wel gelijk dat dit
niet de enige oorzaak kan zijn: het is een
opeenstapeling van factoren. En dat maakt het
probleem juist zo complex en moeilijk aan te
pakken. Ook op het niveau van de universiteit,
want dit probleem overstijgt de instelling. Wat
de universiteit wél kan doen, is het onderwerp
bespreekbaar maken en ervoor zorgen
dat studenten met deze problemen ergens
terechtkunnen. Hier werken veel mensen
binnen de VU gelukkig hard aan.
Ook als studentenraad proberen wij
ons steentje bij te dragen: we houden
in de gaten of de wachtrijen voor de
studentenpsychologen niet te lang worden en
hebben mede gezorgd voor de nieuwe tegel
‘advies en begeleiding’ op VUnet.
We zijn trots op het feit dat dinsdag 14 mei het

wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:
• Bridging success. Op
dinsdagavond 12 maart vindt
in het Concertgebouw het
evenement Bridging Success
plaats, waarvan de USR
medeorganisator is. Het thema is:
uitblinken in het nieuwe werkveld.
Stoom jezelf klaar voor de
arbeidsmarkt en meld je aan op
www.bridgingsuccess.nl.
• Studentbegeleiding. We
denken na over hoe we
studentbegeleiding een
prominentere plek kunnen geven
in het nieuwe VU-landschap.
• Decentrale selectie. We
gaan aan de slag met de
adviesaanvragen over decentrale
selecties van komend collegejaar.

Rosanne Molendijk
algemeen raadslid

p 5 februari ging op feestelijke wijze de eerste lichting
studenten van het onderwijsprogramma A Broader Mind
van start met een pilot. Eerstejaars die naast hun gewone
studieprogramma aan de slag gaan met vragen die te
maken hebben met maatschappelijke en individuele
uitdagingen. Vraagstukken die combinaties vereisen
van uiteenlopende disciplines. Tijdens de course werken
studenten dan ook vanuit diverse opleidingen samen. Al doende
verdiepen zij zich in een thema en leren ze over zichzelf en over wat ze
willen en kunnen bijdragen aan de wereld.
Tegelijkertijd leren ze belangrijke sociale vaardigheden, zoals samenwerken en leidinggeven, maar ook creatief denken en werken. Het
programma wil een belangrijke bijdrage leveren aan de zelfontplooiing
van onze studenten die zich verdiepen in thema’s als armoede, digitalisering of duurzaamheid. Zo kunnen we onze studenten beter equiperen
voor de context waarin zij na hun afstuderen aan de slag gaan.
Het college van bestuur juicht A Broader
Grenzen verleggen
Mind, dat door studenten en docenten
is noodzakelijk
van de VU is vormgegeven, enorm toe.
Dit zien wij als een essentiële pilaar voor
onze universiteit. Zoals ik ook zei bij de
opening van het academisch jaar: “We
willen studenten opleiden om iemand te
worden en niet alleen iets.”
Dat vereist tijd voor reflectie en voor samenwerking in diverse teams
waarbij zelfontplooiing vooropstaat. Om de problemen van deze tijd op
te kunnen lossen heb je meerdere perspectieven nodig, die alleen in
diversiteit aanwezig zijn. Daarover moeten studenten kunnen nadenken. Ze moeten ook zelf ondervinden dat grenzen verleggen noodzakelijk is. Dat het van vitaal belang is dat iedereen een eigen inbreng heeft
op basis van specialistische kennis en/of unieke vaardigheden. Dat
‘diep studeren’ in combinatie met ‘breed leren, denken en werken’ de
combinatie van de toekomst kan zijn. Wij willen graag studenten opleiden die die combinatie hebben.
A Broader Mind draagt daaraan bij.
Ik wil jullie deze keer vragen: vinden jullie het onderwijsprogramma A
Broader Mind waardevol? En waarom? Wat hebben studenten nodig in
deze tijd? Niet alleen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor hun welzijn.
Ik waardeer de perspectieven van zowel studenten als medewerkers.
Bovendien zou ik jullie willen vragen: hoe kunnen we studenten motiveren om A Broader Mind te volgen als ze dat op vrijwillige basis doen?
Of moeten we er bijvoorbeeld een programma met studiepunten van
maken, indien dat mogelijk is, als onderdeel van de academische kern?
Jullie antwoorden, reflecties en perspectieven zijn waardevol, ook als
ze ingaan op een enkele vraag. Ik kijk uit naar jullie reacties!
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Annabel Oosteweeghel

Sarah Al-Ramadan

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.

Mirjam van Praag
voorzitter college van bestuur
Vinden jullie A Broader Mind
waardevol? En hoe kunnen
we studenten motiveren dit
programma te volgen?
Laat het weten! VU-baas Mirjam van Praag
werkt aan het strategisch toekomstplan
voor de VU. Advalvas verzamelt voor haar de
antwoorden, reflecties en perspectieven van
studenten én medewerkers.
Reageren kan per mail naar
devoorzittervraagt.advalvas@vu.nl of
online onder Van Praags column op advalvas.
vu.nl/blog-item/Geestverruimend
Lees meer over A Broader Mind op www.vu.nl/
abroadermind
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Zuinig cijferen
In het artikel ‘Een 9 is voor de
docent, een 10 voor God’ in de
vorige Advalvas lees ik dat de
Vrije Universiteit niet genereus
is met hoge cijfers. Studentenraadslid Pim Kelders begrijpt dat
dit een struikelblok is voor internationale studenten: ‘Het lijkt
me lastig voor hen om thuis uit te
leggen dat ze een 8 in plaats van
een 10 hebben.’
De simpele oplossing hiervoor is:
vermeld de percentielscore. Als ik
lees dat iemand uit Peru of Singapore een 8 heeft, heb ik geen idee
of dat hoog is of niet. Maar als
deze student een 93-percentiel-

score heeft, weet ik dat zij/hij tot
de top-7-procent van de studenten behoort. Het zou gewoon aan
de cijferregistratie in Canvas,
VUnet en op de diploma’s kunen
worden toegevoegd.
Iedere docent kan dit in
haar/zijn Excel inbouwen, bijvoorbeeld met
”=ROUND(100*PERCENTRANK.
INC(A:A;A:A);0)”, ervan uitgaande dat de cijfers in kolom A staan.
Reinout Heijungs, universitair
hoofddocent bij de afdeling
Econometrie en Operationele
Research

advertentie

STRIJD JIJ MEE TEGEN
KINDERUITBUITING?
Wereldwijd worden miljoenen kinderen uitgebuit.
Denk aan seksuele uitbuiting van kinderen,
kindermisbruik of kinderarbeid. Terre des Hommes

Foto: Terre des Hommes & Corbino

pakt deze extreme, mensonterende vormen van
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kinderuitbuiting aan.

Help mee via tdh.nl

Marjolein Jansen vicevoorzitter college van bestuur

‘Onbegrijpelijk
dat mensen
hun computer
aan laten staan’
Een groep wetenschappers riep haar eigen
werkgevers, de universiteiten, op om meer
te doen voor het milieu. VU-bestuurder
Marjolein Jansen zegt wel degelijk
verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

D

DOOR PETER BREEDVELD

e VU praat veel over
duurzaamheid, maar
de Spar verkoopt nog
dranken in PET-flessen
en het VU-restaurant
serveert nog eten op
plastic servies. “Er wordt
gestreefd naar een PET-flesvrije campus,
daarom staan er overal watertappunten, bij de koffiecorners kun je je eigen
beker meenemen en laten vullen. Liever
hebben we helemaal geen plastic op de
campus, en in het restaurant kun je ook
kiezen voor aardewerken servies, maar
medewerkers en studenten vinden plastic
makkelijker als ze eten mee naar buiten
nemen.”

ADVALVAS

aanwijzen waarnaar medewerkers de
trein moeten nemen in plaats van het
vliegtuig. Ook kun je veel conferenties
bijwonen via Skype. Nu hebben we hier
wel een videovergaderruimte, maar die
werkt nog niet optimaal. Die gaan we nu
verbeteren.”
De ICT op de VU-campus is een
enorme energieslurper, naar het
schijnt. “Onze laboratoria en de verwarming en verkoeling zijn de grootste energieverbruikers, maar de ICT kan er ook

Je moet ze toch een beetje sturen?
Als ze de keuze niet hebben tussen
aardewerk en plastic, kiezen ze ook
niet voor plastic. “Wij zetten in op
bewustwording, waarbij we een duurzaam alternatief aanbieden. Ik geef elke
nieuwe medewerker bijvoorbeeld een
Dopperfles om water te tappen. Maar
je moet niet moraliseren en verbieden.
Duurzaamheid moet je makkelijker
maken en milieuonvriendelijke dingen
moet je moeilijker maken.”
VU-medewerkers reizen de hele
wereld over per vliegtuig. Kan dat niet
wat minder? “Ik wil een aantal steden
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Eigen straatje
eerst
Wetenschappers zouden minder
moeten vliegen, en universiteiten
zouden moeten investeren in
duurzame energie en in een
duurzaam aanbod in kantines.
Ook zouden universiteiten al hun
beleggingen uit de fossiele industrie
moeten terugtrekken. Dat stelde een
groep wetenschappers, onder wie
VU-hoogleraar aardwetenschappen
Han Dolman, in een open brief die
begin februari werd gepubliceerd.
‘We moeten ons eigen verhaal op
orde brengen als we willen dat
anderen luisteren’, schrijven ze.

wat van, inderdaad. Met
name de dataopslag kost
veel energie, daar werken
we aan. Het verbaast me
ook hoeveel mensen hun
computer niet uitzetten aan het einde van
de werkdag, ik vind dat
het vanzelfsprekend
zou moeten zijn dat je
als VU-medewerker niet
onnodig je computer aan
laat staan.”

Onder het Nieuwe
Universiteitsgebouw
komt een enorme
parkeergarage, daarmee
moedig je toch autogebruik aan? “Volgens de
richtlijnen van de gemeente moeten we zorgen voor eigen parkeergelegenheid bij
gebouwen van een bepaalde omvang. De campus is nu
autoluw, die moet autovrij worden. Maar als mensen
toch met de auto komen, kunnen ze die tegen betaling
parkeren. Het is ook fijn voor als straks het cultuurcentrum Griffioen hier komt. We hebben liever dat mensen
met het ov komen, maar sommige mensen komen
gewoon liever met de auto.”
De VU is van de liberale aanpak, als ik het zo hoor.
Eigen verantwoordelijkheid. “We kiezen voor de weg
van de verleiding, zo zou ik het willen zeggen. We laten
mensen nadenken over hun eigen gedrag en daar waar
we zelf aan de knoppen zitten, nemen we wel degelijk
verantwoordelijkheid.”

Marjolein Jansen

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Reorganisatie

campus

Het voornemen van de faculteit Religie en Theologie om te reorganiseren
en mensen te ontslaan, zet de verhoudingen op scherp. Binnen de faculteit
zelf, maar ook tussen het bestuur en de ondernemingsraad.

lijkt me essentieel voor een goede besluitvorming, maar hier wordt de medezeggenschap gewoon omver gebulldozerd
door het bestuur.”

Financieel zwaar weer

Angst en wantrouwen
op theologische faculteit

D

DOOR PETER BREEDVELD
e spanning is te snijden
binnen de theologische
faculteit, sinds daar
bekend werd dat een
aantal medewerkers met
ontslag wordt bedreigd.
Ook heeft het voornemen
tot reorganisatie van de faculteit al geleid
tot een aanvaring tussen het college van
bestuur en de ondernemingsraad.
“Het verschilt per persoon, maar een
aantal van de medewerkers die met
ontslag worden bedreigd, is daar behoorlijk door aangegrepen”, zegt Mirjam van
Veen, voorzitter van de onderdeelcommissie van de faculteit. “Sommigen
hebben geklaagd dat ze door hun collega’s totaal worden genegeerd. Er zijn er
die met me willen praten over hun situatie, maar buiten de VU omdat ze bang
zijn om met mij te worden gezien.”
De onderdeelcommissie heeft een brief
rondgestuurd waarin ze vraagtekens
zet bij de voorgenomen reorganisatie.
Ze laakt de gevolgde procedure, waarbij
medewerkers al te horen hebben gekre-
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één ding dat onrust creëert, en dat is
dat medewerkers overhaast de wacht is
aangezegd vóórdat er sprake is van een
overlegprocedure.”
Sommige medewerkers voelen zich
geïntimideerd, laat een enkeling ook
aan Advalvas weten. Een van hen zegt
absoluut uit beeld te
willen blijven, “want de
Met vuur spelen
sfeer wordt steeds grimHoogleraar Matthias
'Onveilig? Ik krijg
miger.” Hoewel officieel
Smalbrugge, tevens
daar geen signalen niet bekend is om wie het
afdelingshoofd Texts &
over'
verder gaat, zingen hun
Traditions, schreef daarop
namen wel rond in de
een boze brief waarin hij
wandelgangen
de onderdeelcommissie
Tijdens een overlegvergaverwijt de integriteit van
dering kreeg de ondernehet facultaire bestuur in
mingsraad intussen een
twijfel te trekken en te
oorwassing van het college
suggereren dat de faculteit
van bestuur; het neemt
een onveilige omgeving
de raad kwalijk met Advalvas te hebben
is. Volgens Smalbrugge bewerkstelligt de
gesproken. ‘Stop hiermee’, verklaarde de
onderdeelcommissie ‘mogelijkerwijs een
OR over de reorganisatie op de site van
tweedeling in de faculteit.’ De hoogleraar
Advalvas. Zolang het VU-bestuur geen
waarschuwt: ‘Dit is spelen met vuur.’
conceptplan voor een reorganisatie in
“Smalbrugges brief is tekenend voor wat
behandeling heeft, is het volgens het
er aan de faculteit gebeurt”, zegt Van
college voorbarig om daar als OR iets over
Veen. “Voordat wij onze brief verstuurte zeggen. Maar dat was nou precies het
den, kwam de decaan al naar ons toe
punt dat de OR maakte: dat het voorbarig
om ons ervan te weerhouden omdat we
is om medewerkers te schrijven dat ze
onrust zouden creëren. Maar er is maar
gen dat ze mogelijk ontslagen worden
vóórdat er een plan bij het college van
bestuur en de ondernemingsraad ligt. In
de brief wordt ontslagbedreigden geadviseerd om een rechtsbijstandsverzekering
af te sluiten of lid te worden van een
vakbond.
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ontslagbedreigd zijn voordat er een reorganisatieplan is.
Religie en Theologie-decaan Ruard
Ganzevoort vindt echter dat hij juist
zorgvuldig is geweest. “Zie die brief aan
de medewerkers als een winstwaarschuwing, zo van: als er een reorganisatie
komt, is het mogelijk jullie afdeling die
wordt opgeheven”, aldus Ganzevoort.
“Aan onze kleine faculteit weet iedereen
meteen om welke personen het gaat als
er een afdeling wordt opgeheven. Om te
voorkomen dat de betrokken personen
via de wandelgangen te horen zouden
krijgen dat hun baan is bedreigd, besloten we ze zelf op de hoogte te stellen.”

Omver gebulldozerd
Ganzevoort heeft met de onderdeelcommissie gesproken over onder andere de
medewerkers die zich onveilig voelen,
maar zegt toch dat het een “beeld is dat
hij niet herkent. We moeten er heel serieus mee omgaan als medewerkers zich
niet veilig voelen, maar ik krijg daar geen
concrete signalen over. Ze kunnen daarover met een vertrouwenspersoon praten,
of met een afdelingshoofd.” Dat reacties,
zoals die van Smalbrugge, medewerkers
misschien een beetje terughoudend

ADVALVAS
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De onderdeelcommissie is niet overtuigd
van de noodzaak van een reorganisatie,
waarbij het faculteitsbestuur wil inzetten op het versterken van, in de woorden
van Ganzevoort, “maatschappelijke relevantie en levensbeschouwelijke betrokkenheid”. Vorig jaar heeft de commissie
vraagtekens gezet bij het realiteitsgehalte
van de begroting, maar daarna is het
volgens Van Veen “van kwaad tot erger
gegaan.” De geplande koers van de faculteit is volgens haar “alleen gebaseerd
op wensdenken, niet op een gedegen
analyse.”
“Dat er financieel zwaar weer aan zat te
komen, zagen we twee jaar geleden al”,
zegt Van Veen. “De onderdeelcommissie
heeft toen aangedrongen op een vacaturestop, maar in plaats daarvan zijn er juist
maken, lijkt Ganzevoort niet te geloven.
nieuwe medewerkers aangenomen.”
“Smalbrugge zingt zoals hij gebekt is”,
Ganzevoort werpt tegen dat het om
aldus de decaan.
verschillende geldstromen gaat. “Er zijn
Ganzevoort beaamt dat hij heeft geproafdelingen die overbelast zijn en waar
beerd de commissie te overtuigen “nog
dus nieuwe mensen moeten worden
even te wachten” met het versturen van
aangenomen, en afdelingen met te veel
haar kritische brief. “Die staat vol voormedewerkers van wie we
onderstellingen, ik vond
afscheid moeten nemen.”
het dus niet verstandig om
De decaan ontkent dat de
die brief op dat moment
Sommige
ontslagbedreigde medeal te versturen, voordat er
medewerkers
werkers allemaal de pensieen gesprek is geweest.”
voelen zich
oengerechtigde leeftijd
Van Veen zegt dat de
geïntimideerd
naderen, zoals binnen de
onderdeelcommissie de
OR werd geopperd. “De
brief toch verstuurd heeft
OR kan zoveel zeggen,
omdat het faculteitsbemaar zolang die de stukstuur “overal en nergens
ken niet heeft gezien, blijsuggereert dat de commisven het speculaties.”
sie nauw betrokken is
De medewerkers zullen,
geweest bij de planvorals het bestuur akkoord gaat met het
ming. Wij voelden ons verplicht te laten
conceptplan, per 1 mei 2019 officieel
weten dat we niet betrokken zijn en dus
ook nergens mee akkoord zijn gegaan. We ontslagbedreigd zijn. “Dan volgt een
periode van ontslagbescherming van tien
hebben een zakelijk verschil van inzicht
maanden waarin er gekeken wordt naar
en dat we de integriteit van het faculteitshun toekomst, en daarna volgt er nog een
bestuur in twijfel zouden trekken, is wat
opzegtermijn van drie maanden”, aldus
Smalbrugge ervan maakt. ”
Ganzevoort.
“Het bestuur en de medezeggenschap
hebben nou eenmaal verschillende rollen
en perspectieven”, aldus Van Veen. “Dat
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Ook behoed je soms het bestuur voor het
nemen van verkeerde beslissingen. Je laat een
kritisch geluid horen en een stem die anders
niet gehoord wordt. Je bereikt dingen en doet
het niet voor niets. Je hebt echt invloed op
zaken. Je betekent wezenlijk iets voor de
organisatie. Als er geen medezeggenschap zou
zijn, zou de organisatie daar zeker last van
krijgen. Het werk in de medezeggenschap is de
laatste jaren afwisselender geworden.

'JE MOET TEGENWICHT BIEDEN AAN
BESTUURDERS DIE NIET ALTIJD
DOORHEBBEN WAT GOED IS VOOR DE
MEDEWERKERS'

v.l.n.r.: Henk Olijhoek (FNV Overheid), Sabine Go (VAWO) en Dick de Gilder (CNV Connectief).

OR VERKIEZINGEN 2019
Van 4 tot 10 maart brengt iedereen die bij de VU werkt weer zijn of haar
stem uit voor de Ondernemingsraad (OR) en de Onderdeelcommissies
(ODC’s). We spreken met de drie lijsttrekkers voor de OR: Henk Olijhoek
(FNV Overheid), Dick de Gilder (CNV Connectief) en als nieuwkomer
Sabine Go voor de VAWO (Vakbond voor de wetenschap) waar de ProVU
fractie zich bij heeft aangesloten. Henk is momenteel voorzitter van de
OR en werkt bij communicatie en marketing. Hij zit al sinds 2005 in de
OR. Dick zit meer dan zes jaar in de OR en is universitair hoofddocent bij
Sociale Wetenschappen. Sabine werkt al bijna 21 jaar bij de VU, eerst als
OBP en nu als universitair docent economie. Voor haar is meedoen in de
OR een nieuwe uitdaging.

WAT MOTIVEERT JE OM IN DE OR TE
GAAN? Sabine heeft het bij de VU naar haar

zin. ‘Mooi instituut, prachtige universiteit’
vindt ze de VU, maar wil niet aan de zijlijn
blijven staan. Ze heeft nu tijd en energie om
te investeren in het behartigen van belangen
van collega’s. Ze doet dit vanuit de VAWO,
de vakbond voor alle medewerkers aan
universiteiten. Wij vertegenwoordigen
alle medewerkers van de VU en hebben
persoonlijke ervaring vanuit het OBP, als
promovendus, tenure tracker, en als post-doc.
WP en OBP hebben elkaar hard nodig, aldus
Sabine.
Henk wordt vooral gemotiveerd omdat het
werk in de OR behalve nuttig ook leuk is.
Je bent betrokken bij beleidsvorming en je
kunt als OR eigen initiatieven inbrengen.

Er wordt vaker vergaderd met de studentenraad in de Gezamenlijke Vergadering. Sinds een
aantal jaren hebben we daar instemmingsrecht
op de hoofdlijnen van de begroting. Er is verder
dit jaar veel vergaderd over onder meer de
besteding kwaliteitsgelden die beschikbaar zijn
gekomen door de invoering van het leenstelsel,
en verder in OR verband nog over privacygerelateerde zaken die bij verdere digitalisering
een rol spelen.
Dick: je probeert het personeel te vertegenwoordigen, dat motiveert mij om in de OR te
zitten. Pas als je er in zit merk je hoe belangrijk
het werk binnen de medezeggenschap is. Je
moet tegenwicht bieden aan bestuurders die
niet altijd doorhebben wat goed is voor de
medewerkers. Er staat veel op de rol zoals het
Instellingsplan dat een strategiedocument is
voor de komende jaren, daarom is het van
belang dat het personeel daarover kan
meepraten. De OR heeft immers instemmingsrecht, dat moet ze goed gebruiken zodat in het
Instellingsplan komt te staan wat VU medewerkers belangrijk vinden. Het werk in de OR is
veelzijdig. Er zijn 11 commissies met veel
specialistische activiteiten die gedaan moeten
worden zodat de medezeggenschap goed kan
worden uitgeoefend. Je moet veel belangen
tegen elkaar afwegen zoals bijvoorbeeld
huisvesting en financiële kwesties. Ook krijg je
te maken met reorganisaties. Niet alleen maar
‘leuk’dus, wel altijd interessant. Je zou wensen
dat meer mensen zich verkiesbaar stellen.

WAT HOPEN JULLIE DE KOMENDE TWEE
JAAR TE BEREIKEN? Sabine: Het

personeelsbeleid aan de VU lijkt minder
menselijk te zijn geworden, daarom is het nodig
dat je vanuit de OR mee kan helpen aan betere
carrièreperspectieven van medewerkers.

Mensen met tijdelijke contracten, zoals
promovendi, tenure trackers en mensen met
een post-doc contract hebben het gevoel op
drijfzand te lopen. Leefbaarheid is ook een ding:
men gebruikt op de campus nog teveel plastic
en er is veel minder groen dan vroeger.
Tenslotte wil ze ook iets doen aan de zichtbaarheid van de OR naar buiten toe, want je kunt
veel goede dingen bereiken via de OR. De OR
moet breder gedragen worden binnen de VU.
Henk: Er moet meer werk gemaakt worden van
loopbaanbeleid want dat is nu onvoldoende.
Volgens de geldende CAO is er voor
ondersteunend personeel de mogelijkheid om
iedere vijf jaar een stap te zetten. Mooie
voornemens maar hoe ga je er vorm aan geven?
Je moet hier duidelijk beleid op ontwikkelen.
Mensen willen wel vooruit, maar lopen tegen
muren op. We zijn niet goed in het vasthouden
van mensen voor de VU. Er zou een loopbaancentrum 2.0 moeten komen.
Voor reorganisaties hebben we bij de VU goede
afspraken gemaakt, maar we zien een
verharding in het personeelsbeleid, een
verharding die naar mijn mening niet bij deze
organisatie hoort. Soms ziet het bestuur de
CAO, het Stappenplan van de VU en de WOR als
belemmeringen. Een dergelijke manier van
kijken past misschien bij een bank of een
andere commerciële organisatie maar niet bij
een universiteit. De medezeggenschap moet er
op letten dat niet van deze instrumenten
afgeweken wordt. Voorkom een volstrekte
individualisering van de medewerkers die dan
geacht worden maar zelf hun boontjes te
doppen. De medezeggenschap is er ook voor
het collectief en moet de medewerkers
beschermen. Je moet op tijd ingrijpen als je ziet
dat onderdelen van de organisatie dreigen om
te vallen. Voorkom dat medewerkers daarvan
het slachtoffer worden.
Dick: we gaan door met waar we de afgelopen
jaren ook al mee bezig waren, namelijk het
bestuur adviseren en bijsturen wanneer de
belangen van de medewerkers in het geding
zijn. We moeten op de financiën letten en
daarbij alle belangen tegen elkaar afwegen.
Investeren in gebouwen is noodzakelijk maar
het daarvoor benodigde geld kan dus niet meer
worden besteed aan onderwijs en onderzoek.
Medewerkers-tevredenheidsonderzoek
benoemt veel zaken die voor verbetering
vatbaar zijn zoals te hoge werkdruk, een
probleem waar we al jaren op wijzen. Over het
‘smart-at-work’ concept zijn veel medewerkers
ontevreden. Als het bestuur daar onderzoek
naar laat doen, moet het wel iets met de
uitkomsten doen. Concrete acties moeten nog
worden ontwikkeld. We zijn aan het einde van

deze zittingsperiode ook nog eens geconfronteerd met een pijnlijk reorganisatieproces bij de
Faculteit Religie en Theologie (zie onder meer
Advalvas van 13 febr 2019). Dat moeten we in
betere banen zien te leiden.

PUNTEN VAN ZORG voor alle drie lijsttrekkers
is onder meer dat de ODC’s maar moeizaam te
bemensen zijn. Een ander punt van zorg is de
internationalisering omdat medewerkers in hun
vrije tijd zich gedwongen voelen om lesmateriaal in het Engels te vertalen, mensen bij
ondersteunende diensten moeten opeens alle
mails tweetalig opstellen. Het lijken kleine
dingen, maar het telt op en kan tot veel extra
werkdruk en stress leiden. Internationalisering
lijkt eerder verengelsing. Ook het stoppen van
sommige kleinere studierichtingen vindt men
zorgelijk. Een andere zorg van de lijsttrekkers
is: blijft de VU nog wel een goede universiteit
als er minder geld uit Den Haag komt voor
hoger onderwijs? De universiteit is geen
commercieel bedrijf en wil je als universiteit tot
de top behoren, dan moet je structureel kennis
en cultuur bevorderen en aanbieden.

'DE UNIVERSITEIT IS GEEN
COMMERCIEEL BEDRIJF EN WIL JE ALS
UNIVERSITEIT TOT DE TOP BEHOREN,
DAN MOET JE STRUCTUREEL KENNIS EN
CULTUUR BEVORDEREN EN AANBIEDEN'

De VU is uniek en moet dit vooral blijven
uitdragen. Je hoeft niet te lijken op andere
universiteiten en je verplicht te voelen precies
hetzelfde te doen als andere instellingen.
Gelukkig is er ook vernieuwing en verbetering
te zien in onze universiteit.

WAT WIL JE AAN JE KIEZERS MEEGEVEN?

Sabine: ga vooral stemmen, ik hoop natuurlijk
op de VAWO – dé vakbond voor universitair
personeel en met een frisse blik op de zaken
die spelen in de OR. Het bestuur moet het
personeel raadplegen in de dialoog met de
OR. Henk: FNV is er voor alle medewerkers.
Wanneer het nodig is zijn we actiebereid en
we hebben een geschiedenis van actievoeren.
We voelen ons nauw betrokken bij de organisatie en het personeel. Ga vooral stemmen. Dick:
We zien allemaal het belang van medezeggenschap en willen dit voor het voetlicht brengen.
CNV is ten volle bereid hieraan een bijdrage
te leveren. Alle drie zeggen eensgezind: ‘er is
genoeg te doen in de medezeggenschap en het
is belangrijk om het te doen’. >

Verkiezingen Ondernemingsraad en
Onderdeelcommissies Vrije Universiteit
Van 4 tot en met 10 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Ondernemingsraad van de
VU en voor de twee onderdeelcommissies waarvan het aantal kandidaten groter is dan het
aantal beschikbare zetels. De onderstaande kandidatenlijsten zijn ingediend.

De Verkiezingscommissie heeft de geldigheid
van de kandidatenlijsten op 4 februari jl. vastgesteld. Deze kandidatenlijsten zijn te bekijken
op Vunet en worden gepubliceerd in Ad Valvas.

GELDIGE KANDIDATENLIJSTEN
ONDERNEMINGSRAAD
VRIJE UNIVERSITEIT (21 ZETELS)
FNV Overheid
(lijstverbinding met CNV Connectief)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Henk Olijhoek
Ida Sabelis
Derk Kooi
Josephien Sierag
Dimitris Pavlopoulos
Aniko Kiss
Sjaak Lammerts
Eric-Jan Hartstra
Inge Trakzel
Johan Rebel
Rick Vermunt
Mark Peters

M
V
M
V
M
V
M
M
V
M
M
M

C&M
FSW
BW
SBE
FSW
SOZ
BW
SOZ
ACTA
Dienst IT
UB
FCO/CCE

CNV Connectief
(lijstverbinding met FNV Overheid)

1. Dick de Gilder
2. Trudie van Kampen
3. Marlies de Vries
4. Victor van Bijlert
5. Adriaan Overbeeke
6. Marius Rietdijk
7. George Harinck
8. Sjoerd Sinke
9. Govert Buijs
10. Jaap Roos
11. Fred van Lieburg
12. Johan. Koppenol
13. Teus van Asperen
14. Elise Dijkstra

M
V
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V

FSW
SOZ
FGB/TO
FRT
FR
SEB
FGW
FGB
FGW
Dienst Financiën
FGW
FGW
Dienst IT
FR

VAWO Vakbond voor de wetenschap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabine Go
Razi Quadir
Monique Lamers
Katinka Quintelier
Johan Wempe
Norah Karrouche
Ronald Kroeze

V
M
V
V
M
V
M

SBE
FRT
FGW
SBE
SBE
FGW
FGW

GELDIGE KANDIDATENLIJST
ONDERDEELCOMMISSIES
MET VERKIEZINGEN
Voor de lijsten van de onderstaande onderdeelcommissies geldt dat het aantal kandidaten
groter is dan het aantal beschikbare zetels.
Voor deze twee onderdeelcommissies zullen
verkiezingen worden gehouden.
Geldige kandidatenlijst Onderdeelcommissie
Student & Onderwijszaken (9 zetels)
Vrije Lijst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

M.R. Prot
M.J.C. Keijman
P. Steeman
A. Shresta
A.L.G. Lindemans
A. E. Hendriks
H. Everwijn
V. Visser
E.J. Hartstra
K.A. Labega
A. Bon

V
V
M
V
M
V
V
M
M
V
V

Sportcentrum VU
CSB
IO
IO
IO
Directie
OKP
OKP
Griffioen
SSA
CIS

Geldige kandidatenlijst Onderdeelcommissie
Faculteit der Gedrag- en
Bewegingswetenschappen (13 zetels)
Vrije lijst

1. A.V. Belopolskiy
2. M. Praagman
3. C.B. Heldens
4. H. Maas
5. Q. Helmer
6. N.C. Lee
7. M.H.A. Iliás
8. J.D. Leipoldt
9. L.J.R. Casius
10. S.M. Bruijn
11. K. Mortier
12. J.M. Buil
13. T. Bosma
14. J.V. Richmond
15. R.T. Nieuwboer

M
V
V
M
V
V
V
M
M
M
V
V
V
M
M

E&TP
UCGB
Onderwijsbureau
BW
Bio. Psy.
KNOP
POW
Tutoren Psy.
TO3
BW
E&TP
KNOP
UCGB
Tutoren Psy.
Bio Psy.

GELDIGE KANDIDATENLIJSTEN
ONDERDEELCOMMISSIES
Voor de lijsten van de onderstaande onderdeelcommissies geldt dat het aantal kandidaten
gelijk is aan of kleiner is dan het aantal
beschikbare zetels. Voor deze commissies
zullen dan ook geen verkiezingen worden georganiseerd. Na de verkiezingsperiode zullen de
onderstaande kandidaten worden benoemd in
de onderdeelcommissies.
Onderdeelcommissie School of Business and
Economics (SBE) (11 zetels)
Vrije lijst
1. F.E.J.M. Derksen
2. M. Schoute
3. R.H. Oostendorp

M
M
M

4.
5.
6.
7.
8.

V
V
V
M
M

F. van Horen
S.C. Kronenbitter
H.R.N. Werkman
A. Opschoor
P. Koster

9. D.M. Kunst
10. M. Rietdijk
11. R. van den Brink

M
M
M

K(IN)2
Accounting
Ontwikkelingseconomie
Marketing
Secretariaten en FB
Secretariaten en FB
Finance
Ruimtelijke
Economie
Economics
M&O Strategie
Econometrie

Onderdeelcommissie Rechtsgeleerdheid
(9 zetels)
Vrije lijst
1. J.H. Dondorp
M Rechtstheorie
2. A. Eleveld
3. B. Groothoff

V
M

4.
5.
6.
7.
8.
9.

V
V
M
V
V
M

A.M. de Laaf
C. Mahé
A.J. Overbeeke
M. Vonk
T.H.A. Wisman
J. Lievens

Staatsrecht
Stafrecht &
Criminologie
Faculteitsbureau
Privaatrecht
Staatsrecht
Privaatrecht
TLS
Staatsrecht

Enkele van de ingediende lijsten hebben een (zeer) gering aantal kandidaten. Hiermee is de lijst
zelf niet ongeldig, maar de zetels waarop een onderdeelcommissie recht heeft dienen wel voor
tenminste tweederde bezet te zijn. Als dat niet zo is verliest de onderdeelcommissie, en daarmee
ook de eventuele facultaire GV, haar rechten en bevoegdheden. En kan in sommige gevallen
besluitvorming in het gedrang komen.

Onderdeelcommissie Bètawetenschappen
(15 zetels)
Vrije lijst
1. I.H.M. van Stokkum
2. K.A. Feenstra
3. T. Hoekstra

M
M
V

4. H. van der Woerd
5. J. Hulshof
6. Y.J.M. Bollen

M
M
M

7.
8.
9.
10.
11.
12.

M
V
M
M
V
V

J.C. Vos
T. Gebuis
C. Kasse
D.P. Kooi
P. Gori-Giorgi
J. Verdonk

N&S, Biofysica
INF, bioinformatica
Gezondheidswetenschap
IVM
WIS, Analyse
Moleculaire
Celbiologie
S&F, Farmacochemie
Neurowetenschappen
Aardwetenschappen
S&F, promovendus
S&F, Theor. Chemie
Onderwijsbureau

Onderdeelcommissie Religie & Theologie
(7 zetels)
Vrije lijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M.G.K. van Veen
H.P.S. Bakker
A. Foppen
V. van Bijlert
F.C.W. Aerts
W.T. van Peursen

V
M
V
M
M
M

Texts & Traditions
Texts & Traditions
Beliefs & Practices
Beliefs & Practices
Texts & Traditions
Texts & Traditions

Onderdeelcommissie Sociale Wetenschappen
(9 zetels)
Vrije lijst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S. Löwik
M.T.M. Dijkstra
H. Koerten
R.M. Anholt
G. Ranzini
Y. Eski
R. Alkemade
M.A.C.G. van
der Velden
9. M. de Regt

M
V
M
V
V
M
V

FB
Afd. Org.
Afd. Org.
Afd. B&P
Afd. CW
Afd. B&P
Onderwijsbureau

V
V

Afd. CW
Afd. SCA

Onderdeelcommissie Geesteswetenschappen
(9 zetels)
Vrije lijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W. Bisschop
S. Tilstra
B. Brouwenstijn
W. Elsing
J.N.W.J. Lamerichs
L.W. van Gils
E. Maks

M
V
M
V
V
V
V

FGW
FGW
FGW
FGW
FGW
FGW
FGW

Onderdeelcommissie Bestuurszaken (5 zetels)
Vrije lijst
1.
2.
3.
4.
5.

B.J. Roseboom
B.M. Zegveld
D.J. Stelwagen
K. Jeurissen
H.J. van Vugt

M
V
M
V
V

BBO
BBO/Pedel
BJZ
DMA
VU-Vereniging

Onderdeelcommissie Financiën (7 zetels)
Vrije lijst
1. R. Altepost
M Business Control
2. D. Hollander

M

3. F.S. Helmich
4. M. Hadaoui
5. L.L.J. Truijens

V
M
M

6. M.A. La Chira
Marquina

V

Reporting &
Services
Financiën
Project Control
Operaties &
Grootboek
Planning & Control

Onderdeelcommissie C&M (7 zetels)
Vrije lijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S. Duisters
E. Wijnen
J.W. Bouwman
M. Völlmar
J.S. van Velzen
S. van der Wolff

V
V
M
V
V
V

C&M
C&M
C&M
C&M
C&M
C&M

Onderdeelcommissie HRM-AM (7 zetels)
Vrije lijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S.L.E. de Backer
C. Maas-Emmen
R.F. Neumann
S. Schut-Kuiters
M. van der Steeg
R. Vukomanonovic
W.L.M. Windt

V
V
M
M
V
V
V

HRM-advies
Directie & Staf
HRM Servicedesk
HRM-advies
Arbo & Milieu
Directie & Staf
Arbo & Milieu

Onderdeelcommissie Facilitaire Campus
Organisatie (9 zetels)
Vrije lijst
1. M. Langeveld
2. M. Icking

M
V

3.
4.
5.
6.

E.H. Tenhaeff
R. van Es
M.A. Botter
A.P.F. Lugard

M
M
M
V

7. I. van Genderen
8. N. Bungenaar
9. D. Venetis

M
V
M

Floormanagement
Portfoliomanagement
Assetmanagement
Repro
Vastgoedbeheer
Realisatiemanagement
Vastgoedbeheer
Servicedesk
Services/Logistiek

De verkiezingen voor de OR en de onderdeelcommissies van de Faculteit
Gedrags- en Bewegingswetenschappen
(FGB) en de Student- en Onderwijszaken
(SOZ) worden gehouden van 4 – 10 maart
2019. In deze periode wordt daarvoor een
speciale digitale verkiezingspagina opengesteld. In de verkiezingsweek kunt u een
stem uitbrengen voor de OR door te
surfen naar www.webelect.nl, in te
loggen met uw VU-net-id en de kandidaat
van uw voorkeur aan te klikken. Dit hoeft
niet per definitie op de locatie van de VU
te gebeuren, maar kan vanaf elke
gewenste plek.
De medewerkers van de Faculteit
Gedrags- en Bewegingswetenschappen
(FGB) en de Student- en Onderwijszaken
(SOZ) kunnen op dezelfde wijze ook een
stem voor hun ODC uitbrengen.
De verkiezingsweek opent op 4 maart om
00:01 uur en sluit op 10 maart om 23:59
uur. Alle medewerkers ontvangen op
maandag 4 maart een mail met een
bericht hierover. Bovendien volgt op
woensdag een laatste herinnering.
Voor meer informatie of andere vragen
rond medezeggenschap kunt u terecht
bij de ambtelijk secretarissen van de
ondernemingsraad Anneke Mulder en
Sandra de Maesschalck via de mail
OR@vu.nl of op locatie:
Ondernemingsraad Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
Kamer 15A-88

Onderdeelcommissie Bibliotheek (5 zetels)
Vrije lijst
1.
2.
3.
4.
5.

R.H.J. Otten
S.D. Oldenkotte
C. Rink
M.C. de Zwaan
J. Alblas

M
V
M
M
M

UB
UB
UB
UB
UB

Onderdeelcommissie Informatietechnologie
(9 zetels)
Vrije lijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

J. D. van Hattum
J.M.P.F. Heinen
F.W.M. van der Laan
D.W. van Leeuwen
J.W. Rebel
M.J. van Rijswijk
M. T. van Baalen
W.J.M. Tummers

M
M
M
M
M
V
M
M

IS
BuS
CS
IS
AS
BuS
AS
BaS

COLOFON

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

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU
@OR_VU

Theater

Restaurant

Uilensteders

A Beautiful Mess

Het
voelde
meteen
als een
warm
bad
Rick Osinga

Ruben Hein
T
Ruben Hein
met try-out
soloprogramma

Boventoon
Dinsdag 12 maart
Aanvang 20.30 uur
toegang: € 11,50
(studenten)
€ 15,- (medewerkers
VU)
griffioen.vu.nl

och jammer dat een muzikant vooral
bekendstaat als winnaar van Wie is de Mol?,
terwijl hij in de eerste plaats een goede
zanger/pianist en ook nog een prima songwriter is. Luister maar: binnenkort komt Ruben Hein
naar de Griffioen met de try-out van zijn theatertour
Boventoon.
Voor zijn vorig jaar verschenen album Groundwork
Rising ging Ruben Hein op zoek naar zijn muzikale
basis. Ligt die in de muziek die zijn ouders hem lieten
horen? Bij de piano of zijn stem? Of toch bij zijn eerste
optreden als muzikant op een Duitse cruiseboot?
Een lang verhaal dat hij je graag zelf vertelt. In zijn
soloprogramma laat Ruben Hein met veel eigen
nummers, persoonlijke herinneringen en met de
nodige zelfspot horen hoe het voor hem is om muziek
te maken.
Dick Roodenburg
publiciteitsmedewerker Griffioen
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FOTO Giuliyani

Cultuurcentrum
Griffioen
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Derdejaars psychologie
Net verhuisd naar nieuwbouw

SFEER Je moet er wat voor overhebben om er te komen, laat ik het
een avontuurlijke onderneming noemen. Het restaurant is namelijk
gevestigd in de voormalige Bijlmer Bajes. Daarvoor moeten we
een onverlichte en schijnbaar doodlopende zijweg trotseren, maar
dan worden we hartelijk verwelkomd in een warme en huiselijk
ingerichte eetzaal met open keuken. Met dit initiatief wil de Refugee
Company vluchtelingen helpen sociaal en economisch zelfstandig te
worden. Zij runnen dus A Beautiful Mess.
ETEN De kaart is klein, maar de gerechten blijken kruidig, smaakvol
en kleurrijk. Mijn handlanger en ik gaan voor Share a beautiful mess:
verschillende gerechtjes om te delen, de vleesvariant. We beginnen
met Libanees brood met dips van kikkererwten, geroosterde
groenten en aubergine/yoghurt, aantrekkelijk gegarneerd met zaden,
pompoen- en granaatappelpitten. Een pittig wortelharissasoepje
en okra in tempura, een soort alternatieve snijboon in frituur,
volgen. De tafel wordt nog voller door lamsgehaktballetjes in
tomatenharissasaus met krokante kikkererwten, een MiddenOosterse runderstoof met rijst en een frisse groentesalade met lenteui. De gerookte bietjes met feta zijn onverwacht lekker. Na is er de
Orange Blossom: yoghurtschuim met mandarijngranité en heerlijk
zoete baklava met pistachenoten.
BEDIENING Zeer vriendelijk en alert. Soms ontstaat er wat
verwarring door de taal, maar ze vragen geregeld of alles naar wens
is. Ze zwaaien ons zo ongeveer collectief uit bij vertrek.
TIP Gehaktballetjes, salade en baklava.
AANRADER Ja, de locatie en de gerechten zijn verrassend leuk.
Anders dan anders.
PRIJS Zeer goed betaalbaar. Voor 50 euro heb je voor 2 personen
een maaltijd met toetje en drankje. Suggestie: doneer voor 5 euro een
maaltijd aan een vluchteling.

“

Als fysiotherapeut in de buurt van
Anna Paulowna werken, dat was
altijd mijn toekomstplan. Maar ik
voelde niet dezelfde passsie voor
fysiotherapie als mijn medestudenten.
Mijn stage op een afdeling met hersenpatiënten vond ik wel interessant.
In dezelfde tijd dacht ik erover om uit de
kast te komen. Dat was eng: in het dorp
kende ik geen homo’s, geen rolmodellen.
Ik vond het bijna oneerlijk: waarom was
ik diegene die dit had en anderen niet?
Ik heb nog een half jaar in de buurt
van Anna Paulowna als fysiotherapeut
gewerkt. Maar dat was het toch niet. Dus
gooide ik mijn leven om. Ik verhuisde
naar Uilenstede en ging psychologie
studeren. Hier op de gang met mijn
huisgenoten voelde het meteen als een
warm bad. Langzaam begon ik met het
daten van jongens. Voor mijn ouders,
drie broers en vrienden maakte dat geen
drol uit.
Psychologie gaat zo goed dat ik nu
zelfs het honoursprogramma volg.
Volgend jaar wil ik de master klinische
neuropsychologie doen. Mijn ouders
zeiden laatst nog dat ze zo blij zijn dat ik
naar Amsterdam ben gegaan. Ik ben nu
meer mezelf.

A Beautiful Mess
H.J.E. Wenckebachweg 48
abeautifulmess.nl
Anneleen Zijl, vierdejaars bachelor pedagogische
wetenschappen

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 12 — 27 februari 2019

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

ADVALVAS

nr 12 — 27 februari 2019
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column

Zou je haar doen?

I

k zit met een vriend en zijn vriendin linzensoep te eten wanneer hij
vertelt dat hij en een collega bij de koffiezaak waar hij werkt met een
witte krijtstift ‘ja’ of ‘nee’ achterop de espressomachine schrijven
wanneer een vrouw koffie bij hen bestelt. “Pardon?” vraag ik. Als
antwoord op de vraag: zou je haar doen of niet, legt mijn vriend uit. Ik
heb een hekel aan die vraag, die veel van mijn vrienden aan de lopende
band aan elkaar lijken te stellen. ‘Zou je haar doen’ schetst de man als
enige actieve agent en reduceert de vrouw tot niets meer dan een object dat
wel of niet ‘te doen’ is. Hij zegt tegen zijn vriendin dat zijn collega ‘ja’ bij
haar heeft opgeschreven. Hij zegt het trots, alsof het een compliment is, niet
alleen naar haar maar ook naar hem. Mijn vriend en ik raken in een felle
discussie, waar ik dingen zeg over nurture en de relatie tussen seksualisatie
en objectivering en seksuele intimidatie en hij over nature, het recht om te
doen wat je wilt, overgevoeligheid en politieke correctheid.

Sanne Pieters
derdejaars sociologie

illustratie
Dido Drachman
masterstudent
beeldverhaal,
Sint Lucas, Brussel
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Die avond kijk ik de derde aflevering van de serie My Brilliant Friend,
momenteel te zien op NPO en gebaseerd op de bestsellers van schrijver
Elena Ferrante. In de serie volgen we het leven van twee hartsvriendinnen,
Lila en Lenù, in een buitenwijk van Napels in de jaren vijftig. In hun wijk
heerst een machocultuur, gedomineerd door twee rivaliserende families:
de Carracci’s en de Solara’s. In de derde aflevering is er een scène in
het bijzonder die ik een paar keer terugkijk. In die scène rijden de twee
adolescente Solara-zoons in hun auto rond: glanzend haar, mocassins aan,
zonnebril op, arm nonchalant uit het open raampje. Op het dorpsplein zien
ze een meisje op een bankje zitten. Ze fluiten naar haar en bevelen haar
een rondje voor hen te draaien en dan bij hen in de auto te stappen. Haar
weifelend nee pareren ze met opmerkingen over haar lippenstift, die ze toch
voor hen heeft opgedaan, of niet dan. Het misbruik zien we niet, daar gaat
het in het verhaal niet om. Waar het om gaat is dat het dorp de gang van
zaken doodnormaal vindt. Achteraf zeggen ze het verkrachte meisje met
bebloede lippen dat ze geluk heeft dat zulke knappe mannen haar willen
doen.
Ik bel mijn vriend van de krijtstift en leg hem de scène voor. “Het krijtstiften
van de jaren vijftig”, zeg ik. “Jij kunt zo overdrijven”, zegt hij.
“Klopt”, zeg ik. “Maar toch.”
Uiteindelijk zegt hij: “Elke man doet dit.”
“Elke man?” vraag ik, “alle mannen bij wie we bier bestellen? Die we
voorbijlopen op straat?”
“Jep”, zegt hij.
“Onze professoren? Bazen? Collega’s?” vraag ik.
“Sowieso”, zegt hij.
“De glazenwasser? De gynaecoloog? De dokter die ons spiraaltje zet? De
vaders van onze vriendjes?” vraag ik.
“Eh”, zegt hij.
“En de mannen met wie we ’s nachts op de laatste metro staan te wachten?
De dronken man in een verder verlaten coupé? Zij ook?”
Hij schraapt zijn keel, blijft stil, zegt dan: “Ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik
vind dat wij mannen tegenwoordig nog maar zo weinig kunnen zeggen of
doen.”
“Ik rol nu met mijn ogen”, zeg ik terwijl ik met mijn ogen rol.
Hij lacht. “Zullen we het er bij een kopje koffie nog eens goed over hebben?”
vraagt hij.
“Goed”, zeg ik, “maar niet in jouw koffiezaak.”
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