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8 dringende adviezen aan  
de nieuwe studentenraad



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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

HOE VER KIJK JIJ?

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.
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een selectie uit de opvallendste  
(re)tweets van de afgelopen dagen

@advalvas_vu
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m
ag iemand die de doctorstitel 
heeft behaald, zijn kennis inzet-
ten om te vernietigen, mensen te 
beledigen en te kwetsen? Bregje 
Dijksterhuis, docent bij rechten 
en gepromoveerd aan dezelfde 
faculteit in Leiden als Baudet, stelt 

dat wetenschappers de handelwijze van Baudet niet 
kunnen voorkomen, maar dat ze wel stelling kunnen 
en moeten nemen. 
De geleerde bewoordingen die Baudet gebruikt, 
bieden mensen een excuus om op hem te stemmen, 
maar academici zijn bij uitstek degenen die deze 
woorden op hun werkelijke waarde kunnen schatten 
en er doorheen kunnen prikken.
‘Als wetenschappers moeten we durven vertrouwen 
op onze inschatting van wat goed en kwaad is, op 
ons vermogen om logisch na te denken. Als weten-
schappers dat al niet kunnen, kun je het van de 
samenleving al helemaal niet verwachten. Talmen is 
gevaarlijk’, schrijft Dijksterhuis. (WV)

lees het stuk ‘niet in mijn naam’ van dijksterhuis op pagina 19

Wetenschapper roept collega’s 
op om stelling te nemen tegen 
Baudet

advalvas.vu.nl

Soepeler bindend 
studieadvies 
Minister Van Engelshoven 
zoekt naar manieren om 
studenten meer lucht te geven. 
Haar strijd voor een soepeler 
bindend studieadvies zet ze 
onverminderd voort. 

Nulmeting naar 
studentenstress 
Studenten hebben veel last van 
stress, burn-out en depressies, 
maar hoe groot is het probleem 
nou precies? GroenLinks wil 
dat het wordt uitgezocht en de 
Tweede Kamer is het daarmee 
eens.

Datalek elsevier
Inloggegevens van universiteits- 
medewerkers zijn op straat 
komen te liggen door een 
datalek bij wetenschappelijke 
uitgever Elsevier. Om 
hoeveel accounts het gaat is 
onduidelijk.

moeite met minder 
drinken en eten 
Steeds minder hoogopgeleiden 
roken, maar het terugdringen 
van problematisch alcohol-
gebruik en overgewicht gaat 
moeizaam, blijkt uit cijfers van 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.

trainen in 
tropische 
temperaturen 
Bewegingswetenschappers van 
de VU onderzoeken de effecten 
van een speciale hittetraining 
op sportprestaties.

J
an Louis Burggraaf 
is lid van de raad 
van toezicht van de 
VU. Daarmee is hij 
een van de bestuur-
ders die controleren 
of de VU goed func-

tioneert. Ook is hij prominent lid 
van het Forum voor Democratie. 
Burggraaf werd door Baudet en 
anderen getipt als mogelijk minis-
ter of senator voor de partij, al 
stond hij de afgelopen verkiezin-
gen niet op een kieslijst. 

Hoe staat hij tegenover de scherpe 
kritiek die Forum voor Demo-
cratie had op de Nederlandse 
universiteiten? “Ik ga me niet 
verantwoorden voor uitspra-
ken van een ander, ik heb geen 
politieke verantwoordelijkheid 
en ga niet reageren op dit state-
ment. Mensen zouden überhaupt 
niet moeten reageren op elke 
uitspraak van welke politicus dan 
ook”, stelt hij aan de telefoon.
Begrijpt hij dat werknemers van 
de VU van een toezichthouder 

vragen dat die voor hen opkomt? 
“Dat is heel wat anders! Natuurlijk 
zitten we er voor jullie! De raad 
als collectief heeft misschien een 
mening, of denkt erover na, al 
dan niet achter gesloten deuren. 
Misschien komt het op de agenda. 
Maar als individu heb ik nu geen 
commentaar.” (MS)

het college van bestuur was vanochtend 
niet bereikbaar voor een reactie. houd 
advalvas.vu.nl in de gaten voor nieuws 
hierover

toezichthouder vU neemt geen 
afstand van uitspraken Baudet

m
isschien komt het door het 
wervende clipje dat de huidige 
faculteitsraad Geestesweten-
schappen maakte of door de 
dwingende mannenstem eron-
der die op bezwerende toon 

zegt: “Maybe you think you’re not the person to 
do this, but you are.”
Hoe het ook zij, bij de faculteitsraad Geestes-
wetenschappen zijn er voor het eerst in meer 
dan twintig jaar meer kandidaten (7) dan er 
zetels beschikbaar zijn (6).
“Dat is alleen in het allereerste jaar van het 
bestaan van de faculteitsraad voorgekomen”, 

vertelt huidig voorzitter en student literatuur 
en samenleving Engels Hedwig Overwater. Dat 
moet dan sinds 1998 niet meer gebeurd zijn, 
een jaar nadat de MUB (Modernisering Univer-
sitaire Bestuursorganisatie) werd ingevoerd. 
Dus, dit kun je best een uniek moment in de 
geschiedenis van de faculteit Geestesweten-
schappen noemen.
Ook zijn de kandidaten dit jaar voor het eerst 
voor meer dan de helft internationale studen-
ten. (WV)

de verkiezingen zijn van 8-11 april. zie ook p10-13. 
Kijk het filmpje via advalvas.vu.nl>nieuws>20 maart

@VU_Science
25-3_Heather Leslie vertelt over nieuw 
onderzoekproject naar effect van 
#microplastic op gezondheid. ‘Plastic is 
niet alleen een probleem voor de oceanen, 
maar ook ons eigen lichaam wordt hieraan 
blootgesteld’, zegt Leslie in @nieuwsenco @
ZonMw.

@dobbelska
25-3_Vorige week viel deze tweet @
advalvas_vu bijna niet op, over de plannen 
van Baudet voor een academische zuivering 
(mijn term, maar daar komt het op neer), 
hoewel onderzoek van @_knaw uitwees dat 
er geen (extreem-)linkse cultuur heerst op 
universiteiten. Raar dat ik dit eng vind?
Dit in reactie op ons artikel ‘Forum voor 

Democratie wil extreem-linkse hoogleraren 
vervangen.’

@Brigitte_Gabel
25-3_Nope, helemaal niet raar. De inquisitie 
komt eraan, als het aan Baudet c.s. ligt. En dat 
ze niet zo veel met feiten en wetenschappelijk 
onderzoek hebben, hebben we al vaker 
gezien.
Als antwoord op de tweet hierboven.

@ivanengelshoven
21-3_Baudet zegt dat de samenleving wordt 
ondermijnd door onze universiteiten. Ik vind 
dit zeer kwalijk. We moeten pal staan voor 
de wetenschap. De samenleving is gebouwd 
op het werk & kennis van wetenschappers 
& docenten. We moeten de academische 
vrijheid beschermen, niet verdacht maken.

@WOinactie
18-3_Het standpunt van WOinActie is 
glashelder: WOinActie bestaat uit alfa-, bèta-, 
gamma- en technische wetenschappers, 
en wij stellen unaniem dat er geld bij moet 
in plaats van geschuif met geld. Het huidige 
verdeel en heers is schadelijk voor het gehele 
WO!
Dit in reactie op het advies van de 

commissie-Van Rijn om 150 miljoen euro van de 
geesteswetenschappen over te hevelen naar de 
technische universiteiten.

Postdoc, 
ja of nee?
‘Waarom zou je aan die postdoc 
beginnen als de kans op een 
wetenschappelijke carrière 
zo klein is?’ blogt postdoc 
aardwetenschappen Anouk Biest 
op advalvas.vu.nl>blogs&items

Europees 
leger 
‘Een Europees leger kan onze 
militaire slagkracht vergroten. 
Maar het moet zijn ingebed in 
een bredere veiligheidsaanpak’, 
stelt postdoc onderzoeker Trineke 
Palm. Lees haar hele opiniestuk 
op advalvas.vu.nl>opinie 

Bij Geesteswetenschappen valt 
eindelijk weer eens wat te kiezen

Actiebereid

“We hebben één gemeenschappelijk doel”, zei 
Rens Bod, UvA-hoogleraar en aanjager van woin-
actie. “Dat is de kwaliteit van het onderwijs.” 
Duizenden mensen trokken onlangs naar Den 
Haag omdat ze vinden dat er geld bij moet voor 

onderwijs en wetenschap, daar waren basisschool-
leerkrachten, docenten uit het middelbaar onderwijs, 
ouders en docenten uit het hoger onderwijs bij. (HOP)

Het hele verslag van de actie lees je op advalvas.vu.nl>nieuws> 
18 maart

duizend mensen demonstreerden  
voor beter onderwijs.

40
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DOOR FlOOR Bal 
FOTO PETER VALCKX

H
oe ben je bij de 
reddingsbrigade 
terechtgekomen? “Al 
sinds ik heel klein was, 
ben ik gefascineerd 
door de werking van het 
menselijk lichaam. Ik 

had het boek De atlas van het menselijk 
lichaam. Dat was al mijn Bijbel toen ik 
nog niet eens kon lezen. Toen ik 9 was, 
wilde ik daarom graag een EHBO-diplo-
ma halen. Maar er waren geen cursussen 
voor kinderen. Bij de reddingsbrigade 
zou ik het wel kunnen halen. Toen ik daar 
zat, bleek dat de minimale leeftijd voor 
die cursus 15 jaar was. Maar toen vond ik 
het zwemmen al zo leuk dat het me niets 
uitmaakte.”

Nu geef je elke vrijdag zwemles. Waar-
om? “Ik vind het heel mooi om mensen 
enthousiast te maken voor iets waar ik 
heel blij van word. Met huilende kinderen 
ben ik niet zo goed. Voor mij is het een 
uitdaging om kinderen en volwassenen 
die het motorisch ingewikkeld vinden te 
helpen. Zo had ik laatst een jongetje die 
met zijn armen hetzelfde deed als met 
zijn benen. Dan kom je dus niet vooruit.”

Zijn er eigenlijk veel volwassenen op 
zwemles? “Ik geef ook les aan een groep-
je van zeven volwassenen die hun A-, 
B- of C-diploma willen halen. Ze hebben 
hun diploma om verschillende redenen 
niet in hun jeugd gehaald. Als kind waren 
ze bang of ze hadden vaak oorontste-
kingen. Daar zijn ze overheen gegroeid, 
dus doen ze het nu alsnog. Het zijn vaak 
ook mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond.” 

Heeft het geven van zwemles ook 
maatschappelijke impact? “Nederlan-
ders zijn een groep idioten die allemaal 
hebben leren zwemmen. Zwemles is 
zo alledaags, het is bijzonder om dat 
te delen met mensen met een andere 
achtergrond. Omdat de reddingsbrigade 
met vrijwilligers werkt, is zwemles bij ons 
goedkoper. Zo is het toegankelijk voor 
mensen die weinig te besteden hebben. 
We hebben daarnaast een samenwerking 
met de gemeente zodat het jaarlijkse 
bedrag voor sommigen vergoed wordt. 
Dat is erg belangrijk. Er verdrinken elk 
jaar nog mensen in Nederland!”

Haal je weleens mensen Baywatch-
style uit het water? “Nee, het is heel 
irritant dat mensen altijd over Baywatch 
beginnen. Ik ken alleen de film, niet de 
serie. Maar we zijn niet zo heldhaftig. 
We hebben een waterscooter, maar daar 

Kim Maris houdt als vrijwilliger bij de 
reddingsbrigade niet alleen de stranden 
veilig. Ze geeft ook zwemles, aan mensen 
van 4 tot 70 jaar. ‘Met huilende kinderen 
ben ik niet zo goed.’

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

‘Heel irritant 
dat mensen 
altijd over 
Baywatch 
beginnen’ houdt het mee op. In Leiden 

houden we het water in de 
binnenstad veilig. En in de 
zomer ga ik naar Renesse. Daar 
komen mensen uit heel Neder-
land om diensten te draaien. Er 
zitten niet zoveel Zeeuwen bij de 
reddingsbrigade en in de grote 
vakantie hebben ze daar hard 
mensen nodig. Gelukkig heb ik 
nog nooit bewusteloze mensen 
uit het water hoeven halen. Ik 
heb alleen wat oververmoeide 
zwemmers gered.”

En? Heb je nou eigenlijk 
ooit nog je EHBO-diploma 
gehaald? “Zeker, ik werk nu 
ook als vrijwilliger van het Rode 
Kruis bij evenementen. Ik sta 
veel op festivals. Zelf ben ik niet 
zo’n feestbeest, maar zo kan ik 
wel genieten van de sfeer. Het 
is ook een leuk publiek. Ik help 
daar vooral mensen die alcohol 
of drugs genomen hebben. Maar 
ook bezoekers die gevallen zijn. 
Zo was er laatst een meisje dat 
zich op een heel klein treetje 

verstapt had. Haar knie was uit de kom. Dat zag er fasci-
nerend uit. Die arme meid was trouwens niet zo blij.”

Zou je eigenlijk niet beter geneeskunde kunnen 
studeren? “Dat wilde ik erg graag. Maar ik leer het best 
als ik weet waarom iets op een bepaalde manier werkt. 
Geneeskunde is meer stampwerk, je leert meestal niet 
waarom het lichaam doet wat het doet. Ik leer nu wat 
ik wilde leren over het lichaam. Maar ik mis wel het 
contact met patiënten. Daarom wil ik proberen om als 
zij-instromer de master geneeskunde te doen. Daarvoor 
moet je een toelatingstest doen, er zijn zo’n 200 aanmel-
dingen voor 20 plekken.”

Kim Maris
22

2017 – nu 
Bachelor medische 
natuurwetenschappen

2017 – nu 
Vrijwilliger bij evenementen, 
Rode Kruis

2011 – nu 
Vrijwilliger, actief lid 
reddingsbrigade

Reddings-
brigade
Reddingsbrigade 
Nederland bestaat uit 161 
reddingsbrigades, 23.000 
leden en zo’n 5.000 
vrijwilligers als actieve 
hulpverleners op het 
strand en recreatiewater in 
Nederland. Naast het veilig 
houden van de stranden 
geven de leden ook zwemles 
voor het A-, B- en C-diploma 
en reddingszwemmen.
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR HaNNEKE KlINKERT-
KOOPMaNS 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

t
oen ik in 1966 Nederlands 
ging studeren was er veel 
belangstelling onder studen-
ten voor dit vak. Wat heb ik 
een profijt gehad van deze 
rijkgeschakeerde opleiding in 
taal- én letterkunde aan de VU 

tijdens mijn veertigjarige docentschap. Nu 
stopt de VU met deze studie wegens gebrek 
aan studenten. Hoe heeft deze ramp zich 
kunnen voltrekken, maar vooral: hoe keer je 
het tij?
De inhoud van het vak Nederlands is op de 
middelbare school uitgehold, eerst door 
de invoering van de basisvorming in de 
onderbouw in 1993, later door de invoering 
de tweede fase in de bovenbouw in 1999. 
Bij mijn afscheid, zes jaar geleden, heb ik 
voor mijn collega’s een lezing gehouden 
over ‘Veertig jaar schoolboeken Neder-
lands’. De uitkomst van mijn onderzoek 
was nog bedroevender dan ik al vermoedde. 
In de jaren zeventig en tachtig leerden 
onze leerlingen in de onderbouw havo/
vwo duizenden moeilijke woorden in een 
samenhangend verhaal rond een thema, 
zoals rechtspraak. Zo leerden leerlingen in 
de brugklas al de woorden ‘recidivist’ en 
‘kleptomaan’. Schoolboeken daarna bieden 
nog slechts een paar honderd simpele woor-
den, bijvoorbeeld ‘circus’ en ‘box’. Vragen bij 
teksten hebben geen enkele diepgang meer.
Bij de invoering van de tweede fase mochten 

Het vak 
Nederlands 
kan zo veel 
leuker
Laat scholieren 
toneelstukken spelen, 
gedichten schrijven en 
schrijvers interviewen. 

leerlingen in de bovenbouw hun eigen 
vakkenpakket kiezen en vakken laten 
vallen; daardoor ontstond er rooster-
technisch een groot probleem. Scholen 
zochten naar oplossingen. Zo werd op 
de school waar ik werkte ‘keuzewerktijd’ 
ingevoerd. Voor het vak Nederlands bete-
kende dat, dat op het vwo in de boven-
bouw (klas 4 - 6) in totaal geen 280, maar 
nog slechts 175 uur Nederlands gegeven 
werd. In havo 4 en 5 ging het totale aantal 
lesuren Nederlands van 240 naar 180 
uur. Het aantal verplicht te lezen literaire 
werken werd landelijk drastisch terug-
gebracht van 30 naar 12 voor een vwo-
leerling en van 25 naar 8 voor een havist. 
Uiteraard verschenen er zeer afgeslankte 
methodes Nederlandse literatuur: 700 
pagina’s literatuurgeschiedenis kelder-
den naar nog slechts de helft van dit 
aantal bladzijden. Ook taalvaardigheid 
moest het ontgelden. Gericht schrijven 
ging ten onder. Het schrijven van een 
samenvatting verdween uit het eindexa-
men vwo. Tekstverklaringen bevatten 
amper nog open vragen maar pasklare 
multiplechoiceantwoorden die niet altijd 
de schoonheidsprijs verdienden.
Hoe kunnen leerlingen op grond van dit 
magere aanbod nog enthousiast worden 
voor het vak Nederlands? Wat moet 
er veranderen? Om te beginnen: meer 
lesuren vrijmaken voor het uitgeklede 
vak Nederlands, uitdagender school-
boeken bieden met meer aandacht voor 
woordenschat, literatuur (ook historische 
letterkunde), tekstbegrip en schrijfvaar-
digheid - zakelijk en creatief. Ik ga nog 
even door: hogere exameneisen stellen, 
zowel kwalitatief als kwantitatief, maar 
vooral de leerlingen activeren, niet door 
ze achter de iPad te zetten, maar door ze 
gekostumeerd toneelstukken uit vroegere 
eeuwen te laten spelen, promotiefilmpjes 
te laten maken over vergeten Nederland-
se romans, ze te laten debatteren over de 
kwaliteit van door hen gelezen werken 
van moderne Nederlandse auteurs, popu-
laire schrijvers op school laten intervie-
wen, poëzieworkshops organiseren waar-
in ze zelf gedichten schrijven, wellicht 
onder leiding van een bekende dichter, 
schrijfwedstrijden organiseren. Kortom, 
aan de slag!

Hanneke klinkert-koopmans is vU-alumnus en 
oud-docent nederlands.
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

marc schuilenburg universitair docent aan de afdeling 
Strafrecht en Criminologie

klimaatkinderen  
verdienen steun

H
et is al een tijdje in om de 
straat op te gaan. In Frank-
rijk blijft de gelehesjesbe-
weging actievoeren. Voor 
de negentiende zaterdag 
op een rij uiten burgers 
hun onvrede over het 

sociaal beleid van de regering. Tegelijk 
demonstreren in Duitsland, Zwitserland, 
Canada, Australië, Zweden, België en 
Nederland jongeren massaal voor een 
beter klimaatbeleid. Zo kwamen in Brus-
sel 70.000 jongeren bijeen voor meer en 
betere milieumaatregelen. 
Op hun wangen staat ‘Red 
de planeet’ en ze houden 
protestborden omhoog 
met teksten als ‘Eat pussy, 
not cows’. De protesten 
roepen herinneringen 
op aan de demonstraties 
in het begin van de jaren 
tachtig. In 1983 protesteer-
den op het Haagse Malie-
veld 550.000 burgers tegen de plaatsing 
van nieuwe kernwapens.
Demonstreren heeft in Nederland een 
slechte pers. Demonstranten zouden 
radicale randfiguren zijn die hun beroep 
ervan maken om op alles tegen te zijn. 
Kijk naar de zwartgeklede anarchisten 
die molotovcocktails gooien naar de 
politie in hun strijd tegen de uitwassen 
van het kapitalisme. Ook is demonstre-
ren een manier om niet mee te doen 
aan de normale maatschappij. Zo meent 
De Telegraaf dat het klimaat vooral een 
excuus is om niet naar school te gaan. 

Daarom: ‘klimaatspijbelaars’. Bovendien 
heeft demonsteren geen nut. Denk aan 
de Occupy-beweging die wereldwijd 
honderdduizenden personen de straat op 
bracht voor meer sociale en economische 
gelijkheid. Helaas was het onduidelijk 
wat die beweging zonder leiders concreet 
eiste. En zonder woordvoerders en eisen-
pakket bereik je niks, zo luidt de alge-
mene opinie. 
Hoog tijd om deze clichés bij stellen. De 
gemiddelde boze burger is geen radicaal 
voor wie met stenen gooien een nationale 

sport is. Demonstreren is 
ook geen verloren zaak, 
iets wat zonder resultaat 
blijft. Door te demon-
streren komen personen 
samen in de publieke 
ruimte. Dit moment van 
samenkomen wordt vaak 
onderschat. Maar dit is het 
moment waarop demon-
stranten hun problemen 

onder woorden brengen als een kwestie 
van algemeen belang die brede lagen van 
de bevolking aanspreekt. 
Hoe verschillend de gele hesjes en de 
‘klimaatspijbelaars’ (klimaatkinderen is 
een mooier woord) ook lijken, zij voeren 
allemaal strijd voor een leefbaar leven. 
Voor nu en toekomstige generaties. Daar-
mee maken ze een begin met een nieuwe 
politiek van gemeenschappelijkheid. 
Daarom verdienen deze actievoerders 
onze steun. 

Demonstreren is 
geen verloren zaak
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mEdEZEGGEnscHaPStudentenraadsverkiezingen

Studenten willen vooral 
méér docenten

Weer verkiezingen! Nu voor de studentenraden.  
Wat moeten die voor jou zien binnen te halen? 

DOOR DIRK DE HOOG, PETER BREEDVElD EN WElMOED VISSER  
FOTO’S PETER BREEDVELD

“
De studentenraden, ik heb het met name over de facultaire 
raden, doen erg goed werk en zetten zich gelukkig volop 
in voor onze VU-studenten. De toegankelijkheid naar de 
facultaire studentenraad zelf is vergroot, door zogeheten 
inputborrels te organiseren. Ook is de samenwerking tussen 
de opleidingscommissies en de facultaire studentenraad 
verbeterd.

Ik ben van mening dat het van belang is om studenten nadruk-
kelijk te wijzen op hun rechten en dat zie ik als een belangrijk 
speerpunt voor volgend jaar. Er is veel informatie voor studenten 
beschikbaar over zaken als onderwijsreglementen, studiead-
viseurs en psychologen. Maar ik merk dat studenten vaak niet 
weten waar ze terechtkunnen met hun problemen, klachten of 
feedback. De toegankelijkheid naar die informatie moet dus 
worden verbeterd, dat vind ik erg belangrijk. Studentenraden 
kunnen namelijk pas iets betekenen voor studenten als zij actief 
feedback krijgen.” (PB)

“
Het kost best moeite om studenten voor de opleidingscom-
missie te vinden, terwijl die heel nuttige dingen doet. Zo 
bespreken we alle vakevaluaties. Met de verbeterpunten 
wordt meestal wel iets gedaan. Een vak dat bijvoorbeeld 
ook toegankelijk was voor niet-psychologiestudenten wordt 
aangepast omdat het te makkelijk was voor onze eigen 
studenten. 

Een ander punt is dat niet alle docenten het Engels voldoende 
beheersen. Sommige tentamenvragen bij de Engelstalige track 
waren niet goed geformuleerd. Nu is de afspraak dat er altijd een 
tweede docent vooraf naar de vragen kijkt. 
En ik maak me zorgen over de studentengroei. Sinds je psycho-
logie ook in het Engels kunt volgen, is het aantal eerstejaars naar 
zo’n 600 gegroeid. In september moest een grote groep studenten 
in een andere zaal het college via een videoscherm volgen. Dat 
is niet optimaal. Je moet de kwaliteit van de opleiding kunnen 
blijven garanderen. Meer studenten betekent meer docenten en 
faciliteiten.” (DdH)

Pelin Zenginoglu | 22 | tweedejaars bachelor bestuurs- en 
informatiewetenschap | lid opleidingscommissie

Damian Waij | 22 | derdejaars psychologie | lid opleidingscommissie

‘Wijs studenten op hun rechten’‘Verbeter het Engels van docenten’

“
De universitaire studentenraad is al goed op weg, als ik zie 
hoe die actief contact zoekt met studenten en ook inzet op 
diversiteit en inclusiviteit. Bijvoorbeeld door een prijs voor 
diversiteit uit te reiken op het Nieuwjaarsgala, en dan niet 
alleen voor etnische, culturele en religieuze diversiteit, maar 
bijvoorbeeld ook door studenten met een beperking mee te 
nemen in het onderwijs. Ik zou zeggen: ga zo door!

De nieuwe raad kan deze lijn voortzetten door ook de dekolonisa-
tie van het onderwijs op de agenda te zetten. Dus niet alleen met 
een westerse blik naar zaken kijken, maar ook openstaan voor 
perspectieven uit andere werelddelen. Ik heb zelf bijvoorbeeld 
ook geschiedenis gestudeerd, en weet hoe belangrijk het is om het 
koloniale verleden juist ook vanuit die andere perspectieven te 
bestuderen. Ook in mijn eigen studie is de invalshoek bij sommige 
vakken nog steeds het westerse christendom.” (PB)

Esther van Bijsterveld | 24 | master religiewetenschappen en 
theologie | lid opleidingscommissie

‘Zet dekolonisatie van het 
onderwijs op de agenda’

“
De werkdruk van docenten wordt bij sommige vakken ook 
echt een probleem voor studenten. Het vak fundamentals of 
bioinformatics bijvoorbeeld kun je volgen vanuit verschil-
lende masters. Veel studenten vinden dat een handig vak 
om in hun pakket te hebben, zodat ze iets weten van infor-
matica. Het vak was berekend op 50 studenten, maar afge-
lopen jaar schreven zich er 100 in. Het is een praktisch vak, 

je moet erbij programmeren, daarbij loop je soms vast en heb je 
begeleiding nodig. Daar was niet genoeg capaciteit voor, dat was 
frustrerend voor studenten en docenten. De nieuwe studenten-
raad zou dit soort knelpunten kunnen inventariseren en kijken 
hoe je daarvoor een oplossing vindt. 
Verder zou het goed zijn als er budget vrijkomt voor het opnemen 
van colleges, zodat studenten die kunnen terugkijken wanneer 
ze willen. Voor studenten die een uitleg vaker dan eens moeten 
horen om iets goed te snappen, zou dat een uitkomst zijn.” (WV)

Steven Webbers | 25 | master biomoleculaire wetenschappen | 
lid opleidingscommissie

‘Maak budget vrij voor het 
opnemen van colleges’
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Studentenraadsverkiezingen

verkiezingen voor studentenraden
van maandag 8 tot en met donderdag 11 april zijn er verkiezingen voor 
de facultaire studentenraden en de universitaire studentenraad. alle 
studenten krijgen een mail. je kunt ook stemmen via verkiezingen.vu.nl.

“
Geesteswetenschappen zijn vaak het ondergeschoven kindje 
op de universiteit. Nu ligt er weer dat plan van de commis-
sie-Van Rijn om geld weg te halen bij geesteswetenschap-
pen en over te hevelen naar de bètawetenschappen. Dat is 
natuurlijk heel zorgelijk. Dit onderwerp moet de nieuwe 
studentenraad goed in de gaten houden. 
Internationalisering is ook heel belangrijk. Bij geestesweten-

schappen lopen we, denk ik, voorop qua aantallen internationale 
studenten. We hebben de afgelopen jaren ervaren waar ze zoal 
tegenaan lopen: dat zijn heel praktische dingen, van het tenta-
menreglement dat niet vertaald was tot psychische problemen. Ik 
denk dat het goed zou zijn als er voor internationals op de hele VU 
een mentorsysteem komt. Zelf ben ik ook mentor van een groepje 
internationale studenten. Onze komende faculteitsraad is heel 
internationaal: meer dan de helft bestaat uit internationals.” (WV)

“
De nieuwe studentenraad moet wat mij betreft inzetten op 
verbetering van de onderwijskwaliteit. Ik doel dan op het 
aanstellen van docenten met goede didactische vaardighe-
den. Want een goede wetenschapper, die briljant onderzoek 
doet, is namelijk niet per se ook een goede docent die zijn 
kennis kan overbrengen op studenten. 
Soms zit ik achter in een collegezaal en kan ik de docent niet 

verstaan omdat zijn stem geen groot bereik heeft en hij zich nog 
steeds niet heeft aangeleerd een microfoon te gebruiken. Of een 
docent leest alleen maar slides voor. 
Daarnaast moet de nieuwe raad bij studenten erop aandringen 
om de onderwijsevaluaties in te vullen. De respons bij die evalua-
ties is vaak laag, waardoor er scepsis bestaat over de betrouwbaar-
heid ervan. Doe het omdat de studenten na jou ervan profiteren, 
zoals jij profiteert van de evaluaties van de studenten die jou voor-
gingen.” (PB)

Hedwig Overwater | 22 | bachelor literatuur & samenleving 
Engels | voorzitter facultaire studentenraad Geesteswetenschappen

Ismail Aydemir | 25 | master econometrics & operations 
research | lid opleidingscommissie

‘Internationale studenten moeten 
een mentor krijgen’

‘Stel docenten aan met goede 
didactische vaardigheden’

“
Het bevalt me ontzettend goed in de Engelstalige track van 
culturele antropologie. Ik zit in een heel gemixte groep van 
zo’n 60 studenten met allerlei nationaliteiten. Daarnaast 
zijn er nog zo’n 20 studenten die de Nederlandstalige track 
doen. Het probleem is dat door de internationalisering de 
opleiding ineens enorm is gegroeid. Vorig jaar waren er 
nog maar 30 eerstejaars en nu meer dan 80 zonder dat het 

aantal docenten is toegenomen. Iedereen heeft het enorm druk. 
We hebben dus echt meer docenten nodig. Internationalisering is 
mooi, maar je moet er ook de mensen en middelen voor hebben. 
In het begin waren er ook nog wat kinderziekten. Zo kregen we 
mails, brieven en instructies voor de tentamens in het Neder-
lands. Ook blijken niet alle docenten het Onderwijs- en Examen-
reglement even goed te kennen, bijvoorbeeld hoe het zit met het 
herkansen van tentamens. Maar alle docenten zijn heel betrokken 
en enthousiast.” (DdH)

“
We willen studenten actiever bij hun opleiding betrek-
ken. Dit houdt in dat we actievere colleges aanmoedigen 
door presentaties van studenten en wetenschapsquizzen. 
We willen ook meer contacturen en meer docenten. Er is 
extra geld beschikbaar gekomen door het afschaffen van de 
basisbeurs. Onze raad ziet erop toe dat dit geld nuttig wordt 
besteed. Het opnemen van de colleges op video is afge-

schaft. Om studenten tegemoet te komen, hebben we gepleit voor 
kennisclips. Die gaan er komen. 
We willen bij studenten ook de betrokkenheid vergroten. Dit 
kunnen ze doen door het invullen van de vakevaluaties en Natio-
nale Studenten Enquête. Meedenken over de verbeterpunten van 
het onderwijs hoort hierbij. Wij willen de facultaire studentenraad 
als orgaan bekender maken onder studenten. Dit jaar hebben we 
9 kandidaten voor 7 zetels. Dus er komen echte verkiezingen. En 
er moeten meer studieplekken komen. In de tentamenperiodes is 
het vaak erg druk.” (DdH)

Puck de Boer | 18 | eerstejaars cultural anthropology and 
development sociology | lid opleidingscommissie

Shannon Faas | 23 | vierdejaars criminologie | lid facultaire 
studentenraad Rechtsgeleerdheid

‘We hebben echt meer docenten 
nodig’

‘Activeer de studenten, betrek ze 
bij hun opleiding’
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ondERZoEKsniEuWs

G
rote steden zijn 
motoren van 
economische groei. 
Daarom waren er 
in het verleden 
weleens economen 
die zich zorgen 

maakten over de positie van 
Nederland op dit vlak: immers, 
een echt grote stad hebben we 

hier niet – sorry Amsterdammers. 
Wel een heleboel middelgrote 
steden. Gelukkig ontdekte promo-
vendus Paul Verstraten dat dit 
geen probleem is: de economische 
voordelen van een stad houden 
niet op bij de gemeentegrens, de 
positieve invloed reikt 40 tot 80 
kilometer ver. Die middelgrote 
steden in Nederland vormen 

samen juist een sterk economisch 
netwerk en versterken elkaars 
positie. Uit Verstratens promotie-
onderzoek blijkt ook dat jongeren 
en hoogopgeleiden het meest 
profiteren van een baan in de 
stad. (WV)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
Paulverstraten 

Marit Sijbrandij van de 
afdeling Klinische, Neuro- 
en Ontwikkelingspsycho-
logie ontvangt 
800.000 euro 
subsidie 
voor twee 
onderzoeks-
projecten naar 
het psychisch welzijn 
van vluchtelingen. Een 
ZonMw-subsidie gaat naar 
een project voor een mobiel 
audio-instrument waarmee 
je zonder tolk statushou-
ders kunt interviewen.

Jan Wijbrans is benoemd 
tot hoogleraar argon 
chronometry 
aan de afdeling 
Aardweten-
schappen. Hij 
onderzoekt 
orogene 
processen en vulka-
nisme. Vernieuwend in zijn 
portfolio is het ontwikkelen 
van een methode voor het 
dateren van vloeistofin-
sluitsels.

Hoogleraar theoretische 
chemie Matthias Bickel-
haupt ontvangt een grant 
van ARC CBBC, 
een beurs van 
400.000 euro 
voor een onder-
zoeksproject 
met chemiebe-
drijf Nouryon. Hij gaat een 
quantumchemisch compu-
termodel ontwikkelen dat 
chemische bouwstenen 
met specifieke eigenschap-
pen ontwerpt.

Promovendus Laura van 
der Lubbe en Bètapartners 
organiseren dit 
jaar Girlsday. 
Een jaarlijkse 
activiteit van 
VHTO om 
meiden te inspi-
reren voor techniek of ict te 
kiezen. Op 11 april komen 
ongeveer 100 meiden naar 
de VU.

VIPs

Schooladvies 
en segregatie

als Amsterdamse scho-
lieren tussen verschil-
lende middelbare scholen 
moeten kiezen, gaat bij 

gelijke reisafstand hun voorkeur 
uit naar de school met leerlingen 
uit hun eigen etnische groep. Dat 
blijkt uit het onderzoek waarop 
Sándor Sóvágó 22 maart bij de 
School of Business and Econo-
mics promoveerde. Hij onder-
zocht waarom veel scholieren op 
middelbare scholen in Amster-
dam relatief vaak uit dezelfde 
bevolkingsgroep komen. Omdat 
de reisafstand in Amsterdam 
klein is, er veel te kiezen valt en er 
vrije schoolkeuze is, is die segre-
gatie opvallend. (FB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
sandorsovago

Wat  
kinderen  
willen

di
no

tro
n

1,6
Mannen-

wereld

D
e wereld van het durfkapitaal 
wordt extreem gedomineerd 
door mannen. Zij krijgen het 
leeuwendeel van het geld: 
ruim 90 procent van de inves-
teringen gaat naar bedrijven 

van mannen, 7 procent gaat naar bedrij-
ven met een man en een vrouw aan het 
roer en voor bedrijven geleid door een 
vrouw blijft maar heel weinig over. Dat 
blijkt uit onderzoek van VU-organisatie-
wetenschapper Eva de Mol en investeer-
der Janneke Niessen. Mannelijke inves-
teerders geven hun geld bij voorkeur 
aan mensen die op henzelf lijken, is de 
belangrijkste verklaring. (WV)

procent van het geld 
van investeringsfondsen 
gaat naar start-ups van 

vrouwen.

Ook met je scriptie in advalvas? mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? 
“De verschillende fases van het onderzoek wel: het 
nadenken over hypothesen, data verzamelen en 
daarna analyseren; dat liep ongeveer volgens plan. 
Maar ik dacht vooraf dat beelden van gezond eten 
op Instagram mensen in het algemeen zouden 
inspireren zelf ook gezondere keuzes te maken, 
maar dat verband heb ik dus niet zo direct gevon-
den.” 

Wat is je grootste ontdekking geweest? “Dat het 
verband wél geldt voor subgroepen: mensen die 
van zichzelf vinden dat ze ongezonde eters zijn én 
mensen die al meer Instagram-accounts over heal-
thy food volgen. Die zijn juist wel geneigd gezon-
der te gaan eten door foto’s van gezond eten.”

Ben je goed begeleid? “Ja. Bij communicatie-
wetenschap schrijf je de scriptie eigenlijk tussen 
januari en juni, maar ik heb die vanaf september 
tot januari geschreven. Daardoor had mijn bege-
leider Tinca van der Bom relatief veel tijd voor 
me.”

Ga je nog iets met het onderwerp doen? “Ik 
houd erg van gezond eten en zou graag in mijn 
werk daarmee bezig willen zijn, bijvoorbeeld bij 
het Voedingscentrum. Ik heb hard gewerkt om 
mijn studie af te krijgen, daarna wilde ik even een 
maand niks. En nu wordt het tijd om te kijken wat 
ik verder wil gaan doen.”

Hoeveel tijd heeft de scriptie je gekost? “Ik ben 
er vanaf september tot januari twee tot drie dagen 
per week mee bezig geweest.” (WV)

‘Ongezonde eters kun 
je inspireren met foto’s 
van gezond eten’

mIJN ScrIPtIe
thinking healthy, to follow or 
unfollow #healthyfood

Sharon voor de Poorte | 25| master 
communicatiewetenschap | cijfer 7 | 
24 ects

B
innen de jeugd-
bescherming 
worden levens-
ingrijpende beslis-
singen genomen 
voor kinderen. 
Maar die worden 

daar te weinig bij betrokken, 
terwijl wetenschappelijk onder-
zoek aantoont dat het beter is 
dat wel te doen. 
Jeugdzorgmedewerker Ganna 
van Bijleveld, die op 21 maart 

promoveerde aan de bètafa-
culteit (Aard- en Levenswe-
tenschappen), laat in haar 
proefschrift zien hoe kinder-
participatie in de jeugdbescher-
ming in de praktijk gaat, wat de 
kinderen en de professionals 
zouden willen en waarom het 
moeilijk is om dit in de praktijk 
te brengen. (PB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
Gannavanbijleveld

“De Romeinse 
generaal 
Julius 
Caesar 
beschrijft 
in zijn 
teksten 
een geno-
cide op de 
Germaanse 
stam de 
Eburonen. Historici 
discussieerden over de vraag in 
hoeverre ze dat serieus moesten 
nemen. Het kon immers ook 
gewoon de retoriek van de over-
winnaar zijn.

Wij kregen de afgelopen jaren 
regelmatig vondstmeldingen van 
hobbyarcheologen. Zij hebben in 
totaal elf verschillende muntschat-
ten ontdekt in Zuidoost-Nederland 
en aangrenzend België. Wij 
hebben daar een aantal controle- 
opgravingen gedaan. We ontdek-
ten dat al die schatten in de jaren 
50 voor Christus zijn begraven. 
Daarnaast zijn er ruim 130 vind-
plaatsen van losse gouden munten 
uit dezelfde tijd. Dat is geen korte 
piek van mensen die toevallig 
allemaal munten kwijtraakten. 
Er zijn sterke aanwijzingen dat 
die munten in een noodsituatie 
zijn begraven. Veel van die lieden 
waren daarna niet in staat om ze 
weer op te graven.

Die gegevens uit de opgravingen 
bevestigen dat we de verhalen 
over de genocide serieus moeten 
nemen. De Eburonen waren een 
opstandige stam die in 54 voor 
Christus een Romeins legioen 
in een hinderlaag had gelokt en 
verslagen. Als wraakactie hebben 
de Romeinen bijna de volledige 
stam van vermoedelijk 50.000 
mensen van de kaart geveegd.” 
(FB)

Nico Roymans is hoogleraar West-Europese 
archeologie.

‘Muntschatten 
bewijzen genocide 
door Caesar’
‘De verhalen over genocide door 
Caesar blijken te kloppen’, zegt 
hoogleraar Nico Roymans.

bloeiende slaapsteden
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camPusStudentengroei

DOOR PETER BREEDVElD 
FOTO ROB BÖMER

H
et aantal studenten aan de 
Vrije Universiteit is enorm 
toegenomen en daar is zij 
heel blij mee. “We zitten 
weer bijna aan de 25.000 
studenten. Dat is een mooi 
aantal waar het bestuur 

naar streeft”, zei rector Vinod Subrama-
niam vorige maand tegen Advalvas. 
Maar de vorige keer dat de studenten-
aantallen explosief groeiden, barstten de 
VU-gebouwen bijna uit hun voegen en 
kwam de VU er in de jaarlijkse Nationale 
Studenten Enquête steeds slecht vanaf. 
Met name omdat de voorzieningen niet 
toereikend waren voor zoveel studenten, 
die vaak geen plek konden vinden om 
te studeren op de drukke campus. Hoe 
zit dat nu het aantal eerstejaars met 19 
procent is gegroeid? Advalvas maakte een 
rondje.

Helaas, gereserveerd
“We zitten hier”, zegt een Spaanse 
VU-student die samen met een aantal 
andere buitenlandse studenten (hun 
naam willen ze liever niet in Advalvas) 
aan een project werkt aan een van de 
tafels voor de grote liftengroep op de 
eerste verdieping van het hoofdgebouw. 

Een uur 
zoeken naar 
studieplek

De studentenaantallen groeien fors op de 
VU-campus. Maar is die daar wel voldoende 
op toegerust?

Hij bedoelt ermee te zeggen dat dat de 
vraag beantwoordt of er genoeg ruimte is 
om te studeren aan de VU. “Het is bijna 
onmogelijk om een plek te vinden, ze zijn 
altijd bezet. Soms vinden we een plek in 
het Symphony-gebouw op het Gustav 
Mahlerplein, waar de VU ruimtes huurt, 
maar daar zijn dan weer nauwelijks stop-
contacten voor onze laptops.”
De Duitse studente tegenover hem rela-
tiveert direct: “Het is nog altijd beter dan 
in Duitsland, waar de voorzieningen echt 
heel erg slecht zijn.”
Naast de Spanjaard zit een Surinaamse 
studente. “Er is een VU-app waarmee je 
ruimtes kunt reserveren, maar dat heeft 
ook weinig zin. Alles is altijd gereserveerd 
op de tijden die wij willen.”

Stille plekken
Een eind verderop zitten studentes 
gezondheidswetenschappen Roekaya 
Djorai en Sara Ali te studeren. “Vooral in 
de tentamenperiodes is er nooit plek voor 
ons”, vertellen ze. Volgens hen komt dat 
doordat er altijd middelbare scholieren 
op de beschikbare plekken zitten. “Dat 
weten we omdat ze ons om de wifi-codes 
vragen.” Uiteindelijk vinden ze meestal 
wel een plek. “Maar je moet goed zoeken, 
en je zit altijd dicht op elkaar. Op de 
negende verdieping zijn vaak wel stille 
plekken die zijn afgesloten voor buiten-
staanders. Wij kunnen daar in met onze 
studentenpas.”
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Er zitten hier zelfs studen-
ten van de Rotterdamse 
Erasmus Universiteit, 
weet een studente econo-
metrics & operations 
research die niet met haar 
naam in Advalvas wil. “En 
veel oudere mensen. Alle 
lokalen zitten op slot. Ik 
studeer hier nu vijf jaar, 
en het wordt ieder jaar drukker, zodat je 
nergens meer normaal kunt studeren!” 
Ze blijft daarom vaak thuis om te stude-
ren. “Als ik maar één college op een dag 
heb, en ik kan ook nog geen plek vinden 
om te studeren, sla ik maar over. Er lopen 
trouwens ook overal muizen. Ik durf niet 
eens meer op de campus te gaan zitten!”

‘Ik kom voor de sfeer’
Er zijn studenten die zeggen geen moeite 
te hebben met de toenemende drukte. 
“Er is altijd wel een plek, 
al zou het fijn zijn als 
er meer stopcontacten 
kwamen”, zegt een derde-
jaars bedrijfskunde. “Het 
zit hier best wel vol, maar 
eerlijk gezegd vind ik dat 
wel fijn”, aldus een eerste-
jaars international busi-
ness administration. 
En inderdaad, studenten 
van buiten de VU vinden het zo prettig 
aan de De Boelelaan dat ze er speciaal de 
tram voor nemen. ”Ik kom hier drie keer 
per week”, zegt Sherry Zhao, een Chinese 
studente van de UvA. En meteen met een 
geschrokken gezicht: “Kom ik in moei-
lijkheden als ik dat vertel?” Zhao komt 
hier voor de sfeer, zegt ze. “Ik ben juist op 
zoek naar een plek waar heel veel studen-
ten zitten te studeren, want dat motiveert 
mij om ook te studeren.”
Student Ronald Flohil komt ook van 

de UvA. “Maar ik word 
begeleid door een docent 
aan de VU, en daar had 
ik vandaag een afspraak 
mee”, zegt hij. Daarom 
zit hij nu aan de VU te 
werken. Was het moei-
lijk een plek te vinden? 
“Totaal niet”, aldus Flohil.
“Ik mis vooral rústige 

studieplekken”, zegt Mohammed Alami, 
die bestuurs- en organisatiewetenschap 
studeert. Hij komt van de Hogeschool 
van Amsterdam en daar kon je ruimtes 
reserveren, vertelt hij. “Hier moet ik elke 
keer een aantal verdiepingen af om een 
plek te vinden. En in de computerzaal op 
de vijfde zijn de stoelen aan vervanging 
toe.” 
Alami wil echter ook een positieve noot 
laten horen: “Plekken om met andere 
studenten aan projecten te werken en 

te overleggen, zijn er wel 
genoeg.”

Thuis studeren in 
tentamenweek
Precies het tegenoverge-
stelde vindt zijn studiege-
noot Sanne de Bont, die 
een eind verderop zit. “Ik 
heb een uur gezocht om 
met een groep aan een 

poster te werken zonder dat we anderen 
storen, maar dat is niet gelukt. Vooral in 
de tentamenperiode is het overal veel te 
druk.”
Ook studenten communicatiewetenschap 
Guusje Leichel, Julia Adriaans en Michel-
le Lots vinden dat er meer “samenwerk-
plekken” zouden moeten zijn. “Overal zit 
het altijd vol, vooral in de tentamentijd. 
Daarom studeren we vaak thuis. Veel 
andere studenten blijven ook vaak thuis 
door de drukte.”

‘druk, 
maar 
gezellig 
druk’

N
iemand van het college van 
bestuur wil, en bij de faculteiten 
vangen we ook bot. “is nog niet 
aan de orde” of “de resultaten 
van die enquête worden pas in 
mei bekendgemaakt”, wimpelt 
iedereen onze vragen af. een 

vU-woordvoerder verwijst naar het hoofd 
van de facilitaire campus Organisatie en die 
heeft een mooi verhaal over de vernieuwing 
van de campus, maar we willen weten wat de 
plotselinge groei nú betekent. 
tanja aalberts, portefeuillehouder onderwijs 
bij de rechtenfaculteit, wil er wel over 
praten: “We zijn blij met de toegenomen 
studentenaantallen, want we zaten tot een 
paar jaar geleden in een dip. maar daaruit zijn 
we inmiddels opgekrabbeld. meer studenten 
betekent dat we meer ruimte nodig hebben, 
maar omdat we een tijdlang onderbezet zijn 
geweest, is dat nu geen probleem.”
voor wat de toekomst betreft: “We zitten 
erbovenop”, aldus aalberts. “Onze coördinator 
onderwijs houdt de aanmeldingscijfers 
nauwkeurig bij en anticipeert nu al op de 
grotere instroom komend studiejaar door 
meer werkgroepen in te boeken. Ook het 
aantal mentoren wordt afgestemd. de groei 
van dit jaar zagen we vorig jaar al aankomen 
en toen hebben we budget vrijgemaakt om 
extra docenten in te kunnen zetten. Qua 
studiewerkplekken is afgelopen zomer meer 
ruimte gecreëerd in het initium. mijn indruk 
is op dit moment dat het daar druk is, maar 
gezellig druk. niet té druk, in elk geval. de 
ruimtes zijn nooit volledig bezet.”

Aan de VU zijn niet veel 
mensen bereid te praten 
over de toenemende druk 
op de studentenfaciliteiten 
als gevolg van de groeiende 
studentenaantallen, en wat 
dat kan betekenen voor de 
Nationale Studenten Enquête.

oPiniE

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

bregje dijksterhuis seniordocent aan de rechtenfaculteit

wetenschapper juist op zoek te gaan naar de meerwaar-
de van diversiteit, om kwetsbare groepen te bescher-
men, om te voorkomen dat mensen in een hoek gedrukt 
worden vanwege hun afkomst: zoals mijn studenten, 
collega’s, vrienden, buren. Moeten wij wetenschappers 
stil zijn, neutraal blijven, de andere kant opkijken, als er 
iemand opstaat uit onze gelederen die de witte westerse 
beschaving bejubelt en andere culturen beledigt? 
Moeten we toestaan dat iemand vrouwen op hun plek 
probeert te zetten, inspelend op de angst dat de witte 
man zijn privilege verliest?

Die chique woorden leiden ons wetenschappers niet af 
van de inhoud; wij herkennen ze, kunnen ze op waarde 
schatten en wegen, erdoorheen prikken. En we kunnen 
ze vervolgens in de prullenpak kieperen. Het is niet 
goed genoeg. Dit is niet waar de academie voor is, in 
tegendeel: dit is misbruik maken van je bevoorrechte 
positie, van het feit dat mensen gevoelig zijn voor zulke 
mooie, geleerde woorden. Het biedt mensen de kans om 
voor zichzelf te rechtvaardigen dat ze stemmen op een 
populistische partij die de grenzen van de rechtsstaat 
opzoekt. 
Ik kan het niet voorkomen, de universiteit kan het niet 
voorkomen. Maar wij kunnen wij ons wel verzetten en 
stelling nemen. We zijn het verplicht als wetenschap-
pers. Als wetenschappers moeten we durven vertrou-
wen op onze inschatting van wat goed en kwaad is, 
op ons vermogen om logisch na te denken. Als weten-
schappers dat al niet kunnen, dan kun je het van de 
samenleving al helemaal niet verwachten. Talmen is 
gevaarlijk. 

Het valt mij zwaar, ik houd mij liever bezig met mijn 
vakgebied, zoals wetenschappers eigen is. Ik bijt mij 
liever vast in juridische constructies rond de familie 
en de uitwerking daarvan. Maar soms zijn er zaken die 
uitstijgen boven je eigen vakgebied en moet je als weten-
schappers samenwerken en een vuist maken. Daarom 
spreek ik mij duidelijk uit – want hij kan mooi praten 
maar wij als wetenschappers ook: 
Niet in mijn naam. Niet in naam van mijn universiteit. 
Niet in naam van de academie.

Niet in mijn naam

Thierry Baudet maakt misbruik van zijn wetenschappelijke 
kennis en autoriteit. Het is de taak van ons wetenschappers 
om ons daartegen uit te spreken. Aldus VU-docent Bregje 
Dijksterhuis, die óók in Leiden promoveerde.

G
epromoveerd is hij bij 
hetzelfde departement, 
aan dezelfde rechtenfacul-
teit van dezelfde Universi-
teit Leiden.
Koketterend met de insti-
tuties van de universiteit 

– de Uil van Minerva.
Gebruikmakend van kennis en hoogdra-
vende woorden, zoals Oikofobie, 
Een dun laagje beschaving dat een enor-
me laag duister daaronder bedekt.
Luisterend naar de speech van de 
winnaar van de verkiezingen, krijg ik 
tranen in mijn ogen. Is dit mogelijk in 
Nederland? Heeft de universiteit dit 
voortgebracht, gefaciliteerd en gevoed? 
Zal dit de provincies, waterschappen en 
Eerste Kamer vormgeven?
Niet in mijn naam.

Hij kreeg dezelfde begeleidende tekst als 
ik bij het behalen van de doctors-bul:
‘Whereas in all this she has given us 
convincing proof of her erudition and 
care, we have presented her the hono-
rouble certificate of competence [i.e. the 
doctoral degree certificate] to which she 
is entitled.’
Wat is het: erudtion and care, geleerdheid 
en zorg, wat valt er nog wel onder en wat 
niet meer? Wanneer houd je je niet meer 
aan de eisen en verantwoordelijkheden 
die de academie van je vraagt? Wanneer 
voldoe je niet meer aan de minimumei-
sen om je een wetenschapper te mogen 
noemen? 
Kun je erudiet zijn en tegelijkertijd groe-
pen mensen tegen elkaar opzetten; de 
ene groep superieur achten aan de andere 
groep op basis van kleur en geloofsover-
tuiging. Kun je zonder gevolgen tweede-
ling zaaien?
Kun je care betrachten op het moment 
dat je onwaarheid spreekt over de veran-

dering van het klimaat, als gevolg van 
menselijk handelen?
Kun je erudiet zijn en care betrachten op 
het moment dat je een zorgvuldig opge-
bouwde institutie, de EU, die ons vrede 
en vooruitgang geeft, onderuit wilt halen 
– aangemoedigd door dictatoren die het 
liefst oorlog zien in Europa?
Mag iemand die een proefschrift heeft 
verdedigd, de proeve van academische 
bekwaamheid heeft behaald, gefacili-
teerd door de universiteit en samenle-
ving, slechts destructief bezig zijn, zijn 
kennis inzetten om te vernietigen, om 
mensen te beledigen en te kwetsen?
Niet in mijn naam.

De doctorstitel is een verplichting om 
het goede te doen, om de samenleving te 
dienen met je kennis. Het is je taak om als 

‘Ik mis vooral 
rústige 
studieplekken’

‘Er is altijd wel een 
plek, al zou het fijn 
zijn als er meer 
stopcontacten 
komen’
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DOOR FLOOR BAL

e
ven het goede nieuws: als je dit 
artikel leest, ben je slim genoeg 
om de universiteit te halen. Wat 
je cijferlijst ook zegt. “Het is 
een kwestie van selectie”, zegt 
Mirjam Pol, auteur van onder 
meer Nog slimmer. “Als je op 

de universiteit zit, heb je de voorselectie 
gehaald. Je bent dus slim en gemotiveerd 
genoeg.” 
Het is een boodschap die Pol regelmatig 
herhaalt tegen studenten geneeskunde die 
ze als studieadviseur ziet. “Soms zie je echt 
die schouders van opluchting omlaaggaan. 
Dan hebben ze slechte cijfers en hebben 
ze zichzelf verteld dat ze te dom voor hun 
studie zijn.” Maar wie slechte studieresulta-
ten heeft, heeft geen hersentransplantatie 
nodig, maar wel iets anders. 

Plannen en focussen
Rutger Kappe, lector studiesucces bij hoge-
school Inholland en studentbegeleider 
bij de faculteit Gedrags- en Bewegingswe-
tenschappen, weet precies wat studenten 
nodig hebben om goede cijfers te halen. 
In 2011 promoveerde hij op een onder-
zoek naar de belangrijkste factoren voor 
studiesucces. De beste voorspeller van dat 
succes is niet de vraag hoe slim, maar hoe 
consciëntieus de student is. Kappe: “Het 
gaat erom hoe planmatig en georganiseerd 

Je bent niet te dom 
voor je studie

Heb je een onvoldoende gekregen en voel je je nu dom? 
Goed nieuws: om je bul te halen, hoef je niet bijzonder 
intelligent te zijn. Met deze tips lukt het ook.

iemand is. Of iemand 
kan focussen en een doel 
heeft.” Consciëntieus zijn, 
is voor studiesucces vijf 
keer meer van belang dan 
hoge intelligentie. “Als jij 
harder werkt, zul je betere 
cijfers halen dan een slim-
merik die weinig doet.”
Hij komt ze vaak tegen: 
studenten die makkelijk het vwo haal-
den en nu denken dat ze tijdens hun 
studie op dezelfde manier verder kunnen 
studeren. Kappe: “Op de universiteit 
kun je niet meer op het laatste moment 
alles even doorlezen. Daar red je het niet 
mee. Studenten die hard hebben moeten 
werken om het vwo te halen, doen het in 
het eerste studiejaar zeker niet minder 
goed. Die gaan gewoon door met hard 
werken.”

Fouten maken mag 
Hoe studenten denken over zichzelf en 
hun studieresultaten heeft ook invloed 
op hun studiesucces. Studieaviseur Pol 
legt uit dat er verschillende manieren 
zijn om naar succes en falen te kijken. 
“Mensen met een statische mindset 
denken dat je slim bent of niet. Ze laten 
hun zelfbeeld afhangen van hun studie-
resultaten. Bij een goed cijfer gaat hun 
zelfwaardering omhoog, bij lage cijfers 
omlaag. Op die manier is je zelfbeeld heel 
kwetsbaar, dat is verdrietig.”
Het kwalijke effect daarvan is dat studen-

ten met zo’n statische 
mindset bij slechte cijfers 
in de stress schieten. “En 
al die stress kost heel wat 
werkgeheugen in je brein. 
Daardoor heb je minder 
energie en vermogen om 
stof op te nemen.” Wat 
weer tot een neerwaartse 
spiraal leidt. 

“Mensen met een minder statische mind-
set weten dat fouten maken mag. Hun 
hele zelfvertrouwen hangt niet van wat 
cijfers af. Halen ze een onvoldoende, dan 
onderzoeken ze wat ze de volgende keer 
beter kunnen doen.” In haar boek Stud-
eren zonder stress legt zij uit hoe studen-
ten positiever naar zichzelf kunnen 
kijken en zo betere resultaten kunnen 
halen.  

Vraag hulp
Plannen, doelen stellen en alle lijstjes 
afvinken klinkt zo leuk. Maar wat nou als 
je toevallig een ontzettende chaoot bent? 
“Rond je twintigste jaar ligt je persoon-
lijkheid grotendeels vast”, zegt Kappe. 
“Als je heel ongeorganiseerd bent, dan 
leer je dat niet met één cursus aan. En 
waarschijnlijk vind je het dan ook niet 
heel erg leuk om dat te leren. Hoe moei-
lijker je dat vindt, hoe eerder je daarmee 
aan de slag moet.” Gelukkig biedt de 
universiteit een heel arsenaal aan hulp-
bronnen. “Als je weet dat dit voor jou een 
punt is, maak daar dan gebruik van.”

Sorry, sorry, eerst even 
de meest voor de 

hand liggende tip ooit. 
Ga naar álle colleges. 
Studenten die dat doen, 
halen hogere cijfers. Het 
is een makkelijke manier 
om geregeld met je studie 
bezig te zijn. 

Stel per vak kleine 
doelen en maak 

planningen. Op maandag 
naar college gaan en op 
dinsdag een samenvatting 
maken, zijn overzichtelijke 
doelen. Iets afvinken op je 
takenlijst geeft een goed 
gevoel.

Overhoor jezelf. Heb 
je twintig minuten 

gestudeerd, herhaal dan 
– uit je hoofd – in één 
minuut hardop wat je net 
geleerd hebt. Als je niet 
hardop kunt uitleggen 
wat je gelezen hebt, zit de 
stof er niet goed in. Doe 
hetzelfde aan het eind van 
de leerdag voor de kennis 
van die dag. En eens per 
week voor de hele week. 

Neem een pauze. Of 
twee. Wie urenlang 

achter elkaar studeert, 
neemt de stof niet meer 
goed op. Elk uur even iets 
anders doen, houd je fris. 
Sowieso is het verstandig 
om ook in tentamenweken 
vrije tijd in te plannen. 
Om zonder schuldgevoel 
te Netflixen of met 
vrienden af te spreken. 
Bijkomen is nodig om 
weer met nieuwe energie 
te studeren.

Ouders die in 
scheiding liggen, 

familieleden die 
ernstig ziek zijn of een 
depressie die jijzelf voelt 
aankomen. Het zijn 
allemaal goede redenen 
om het tijdelijk even 
rustig aan te doen. Hoe 
beter jij je voelt, hoe 
beter je resultaten zullen 
zijn. Moet je er echt 
even uit, overleg dan 
met je studieadviseur 
hoe je dat het beste kunt 
aanpakken. 

Maak je niet druk over 
een motivatiedip. 

Studenten die elke dag 
gepassioneerd naar de 
universiteit gaan, bestaan 

niet. Met goed plannen 
en alles bijhouden, haal 
je je vakken ook zonder 
wildenthousiast te zijn.

Werk niet te veel 
naast je studie. 

Studenten met een 
bijbaantje plannen beter 
en zijn efficiënter. Maar 
wie meer dan 12-15 uur 
per week aan een bijbaan 
besteedt, loopt sneller 
studievertraging op. 

Plannen, mindmappen 
en samenvattingen 

maken. Sommige 
studenten komen 
per ongeluk zonder 
studievaardigheden 
op de universiteit 
terecht. De centrale 
studentbegeleiding 
organiseert meerdere 
malen per jaar cursussen 
voor een vriendelijk 
prijsje. Daarnaast bieden 
ze groepsbegeleiding aan 
studenten die vastlopen 
in hun studie. Je kunt via 
Students-4-Students@
VU een studiemaatje of 
studiegroepen vinden. 
Meer informatie staat op 
VUnet.

Je moet gewoon 
slimmer studeren
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‘Het gaat erom 
hoe planmatig en 
georganiseerd je 
bent’



FIGHTING BAD GUYS IS BETTER WITH YOU. JOIN US.

sponsors Amnesty’s 
Masterclasses for students

TAKE PART IN OUR FREE MASTERCLASSES 
ABOUT VARIOUS HUMAN RIGHTS ISSUES

Go to
amnesty.nl/student

and check out dates 
and topics

       amnestystudentnl

MASTERCLASSES FOR STUDENTS
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De voorzitter vraagt

t
erwijl wij bezig zijn met de formulering van onze nieuwe 
strategie staat de wereld niet stil. De laatste weken stond 
de wereld in brand door natuurrampen en aanslagen. De 
wereld polariseert, dat kwam ook weer tot uiting in de 
meest recente verkiezingsresultaten. Polarisatie en de 
gevolgen daarvan komen vaak hard binnen, juist op de VU. 
Wij hebben immers een prachtige diverse gemeenschap 

van studenten en medewerkers. Wanneer er spanningen in de wereld 
zijn, kan die diversiteit soms ook weer schuren. Dat zagen we bij de 
Nashville-verklaring en dat zien we ook nu weer: Christchurch Nieuw-
Zeeland, hoe ver weg ook, kan juist op de VU gevoelens van onveiligheid 
geven. Misschien zelfs nog meer dan een verschrikkelijk schietincident in 
Utrecht, met dodelijke afloop voor onschuldige mensen. 
In donkere dagen vind ik het prettig steeds te merken dat de VU heel 
gedegen beveiligd is en dat de Facilitaire Campus Organisatie alert en 
professioneel is. Ik vind het bijzonder dat ik gevraagd ben om bij het 
vrijdagmiddaggebed in de islamitische gebedsruimte stil te staan bij de 
gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld.
We blijven hoopvol en positief over diversiteit. Eigenlijk is dit een under-
statement. We zien onze diverse gemeenschap als een schat, een bron 
van waarde. De VU kan de onderwijskwaliteit verhogen op een manier die 
op universiteiten met een minder diverse populatie niet mogelijk is. Het 
onderwijsconcept mixed classroom benut diversiteit. Diversiteit qua etni-
sche, culturele of religieuze achtergrond, qua seksuele voorkeuren, nati-
onaliteit, ouderlijke achtergrond en vooropleiding. Al deze vormen van 
diversiteit leveren andere perspectieven, achtergronden en denkwijzen op. 

Soms schuren die, zeker in moeilijker tijden. 
Maar gebruikmakend van het mixed class-
room-concept leren studenten van elkaar 
doordat op interactieve wijze of zelfs in 
hoorcolleges alle verschillende perspectie-
ven aan bod kunnen komen. De mixed class-
room kun je breed toepassen, bijvoorbeeld 
bij filosofie, psychologie, gezondheidswe-
tenschappen, scheikunde, geneeskunde of 
economie. Dat is verrijkend en vernieuwend. 

De mixed classroom wordt een van de pijlers van het VU-onderwijs. Een 
andere pijler besprak ik vorige maand op deze plek: het onderwijspro-
gramma A Broader Mind.
Studenten op universiteiten met een minder diverse populatie zullen na 
de implementatie van onze mixed classrooms niet alleen met afgunst 
kijken naar VU-studenten vanwege ons debatcentrum 3D of omdat 
VU-studenten wél de kans krijgen om te leren omgaan met diversiteit in de 
samenleving, terwijl zij die kans niet krijgen. Ze zullen ook zien dat wij een 
onderwijsconcept kunnen inzetten dat leuker en effectiever is.
Mijn vraag aan jullie is deze keer: hoe kunnen we diversiteit nog beter 
benutten? Wat kunnen we nog meer doen om de VU een plaats te laten zijn 
waar iedere student zich kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf?
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HÉ JIJ DAAR! OP ZOEK NAAR DE LEUKSTE 
BIJBAAN IN DE BUITENLUCHT?
Kom werken als gids bij Yellow Bike, sinds 
1990 dé expert in fietstours. Wie weet laat jij 
binnenkort mensen van over de hele wereld kennismaken met 
de mooiste stad van Nederland.

WAT BIEDEN WIJ?
– een korte opleiding tot gids voor verschillende soorten tours;
– een team super leuke en gedreven collega’s;
– flexibele werktijden, gemakkelijk te combineren naast je studie;
– een uitstekend salaris.

Bekijk deze en onze andere vacatures op www.yellowbike.nl.

av-yellow bike 190318.indd   1 18-03-19   11:59
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Wereldwijd worden miljoenen kinderen uitgebuit. 

Denk aan seksuele uitbuiting van kinderen,

kindermisbruik of kinder arbeid. Terre des Hommes 

pakt deze extreme, mensonterende vormen van 

kinderuitbuiting aan. 

Help mee via tdh.nl
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Hoe kunnen we onze 
diversiteit nog beter 
benutten?
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/Diversiteit, ook als het 
schuurt

mirjam van Praag  

voorzitter college van bestuur
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Diversiteit, ook 
als het schuurt

Studenten 
van andere 
universiteiten 
zullen jaloers zijn
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.marianne mak-van der vossen

marianne mak-van der vossen coördinator professioneel gedrag opleiding geneeskunde

leggen veel met collega’s 
over hoe ze het kunnen 
aanpakken. Ik geef ze een 
instrument waarmee ze 
uit de voeten kunnen. Als 
een docent het gedrag 
met de student bespro-
ken heeft en toch daarna 
een onvoldoende geeft, 
begint er ook een traject. 
Er komt dan een gesprek 
om te achterhalen wat de 
student nodig heeft. Moet 
die assertiever worden, 
mist die studievaardighe-
den of zijn er problemen 
thuis?”

Hoort lomp gedrag ook niet gewoon een beetje 
binnen de ziekenhuiscultuur? “De hoge werkdruk 
werkt onprofessioneel gedrag soms inderdaad in de 
hand. Maar uit de medische literatuur blijkt dat dat een 
negatieve invloed op patiënten heeft. Vroeger zeiden 
we: het is een lompe dokter maar wel een goede arts. Nu 
weten we dat de teamleden tegen wie zo’n arts onaardig 
is, minder bereid zijn om hun best te doen voor de pati-
enten van die dokter. Het is daarom belangrijk dat we al 
tijdens de opleiding een cultuur creëren waarbij mensen 
elkaar aanspreken. Het is ook van belang dat studenten 
zien dat het maken van een uitglijder niet erg is, als je 
maar bereid bent om ervan te leren.”

‘Studenten 
moet je 
aanspreken op 
onprofessioneel 
gedrag’
Promovendus Marianne Mak-van der Vossen 
vindt dat docenten studenten eerder op 
hun gedrag moeten aanspreken. Zij stelde 
hiervoor vier gedragsprofielen op. 

DOOR FLOOR BAL

k
omt u veel onprofes-
sioneel gedrag bij 
studenten tegen? “In mijn 
promotieonderzoek heb ik 
het over de vier i’s: inzet, 
integriteit, interactie en 
introspectie. Het gaat niet 

altijd om heel zware vergrijpen. Inzet 
gaat om op tijd komen en je stukken voor 
de deadline inleveren. Integriteit draait 
erom dat je niet liegt of een handteke-
ning vervalst bij de lijst van verplichte 
colleges. Interactie gaat over beleefd en 
respectvol communiceren. En voor intro-
spectie moet je naar feedback kunnen 
luisteren. Studenten die altijd ja maar 
zeggen, scoren daar niet hoog op.”

Dit is toch redelijk standaardge-
drag waar docenten studenten al op 
aanspreken? “Het viel me op dat docen-
ten heel slecht weten wat ze in zulke 
situaties moeten doen. Bij geneeskunde 
is professioneel gedrag een belangrijk 
onderdeel dat tijdens de hele opleiding 
getoetst wordt. Ik merkte dat studenten 
vrij lang voldoendes krijgen en aan het 
eind van hun studie toch vastliepen. Ik 
zag dan in hun dossier dat ze wel feed-

Promotie 
de herkenning en toetsing van het 
onprofessionele gedrag vinden 
plaats via de vier gedragsprofielen 
die mak-van der vossen in haar 
proefschrift beschrijft: incidenteel, 
worstelend, manipulerend en 
afwijzend gedrag. de docent houdt 
tijdens de begeleiding bij of de 
student het vermogen tot reflectie en 
verbetering heeft. 

marianne mak-van der vossen 
promoveerde 21 maart cum laude bij 
amsterdam Umc, locatie vUmc. 

back op hun gedrag gekregen hadden, 
maar er niet in begeleid werden.”

Moeten docenten nu ook al studenten 
hierbij begeleiden? Ze hebben het al 
zo druk. “Ik denk dat docenten er juist 
nu veel tijd aan besteden. Ze weten niet 
hoe ze ermee om moeten gaan en over-

“De VU heeft geen start-ups.” “De VU is 
niet maatschappelijk betrokken.’’ Dit zijn 
uitspraken van VU-studenten die mij pijn doen. 
Als lid van de universitaire studentenraad 
ben ik meer dan een ‘normale student’ op de 
hoogte van wat er op de VU gebeurt. Zo weet ik 
bijvoorbeeld dat de VU wél start-ups faciliteert 
en ik ken mensen die daar werken. Ook weet 
ik dat onze universiteit zich juist profileert met 
haar maatschappelijke karakter, door onder 
meer programma’s als A Broader Mind en 
haar nieuwe bachelor law in society. 
Doordat ik weet wat er allemaal op de 
VU gebeurt en gaat gebeuren, ben ik ook 
zo trots hier te mogen studeren en in 
de medezeggenschap te zitten van deze 
universiteit. 
Ik heb het idee dat maar weinig studenten 
zo’n gevoel van trots of enthousiasme ervaren 
wanneer ze aan hun vrienden vertellen dat ze 
aan de VU studeren. Natuurlijk is niet alles 
wat hier gebeurt geweldig. Zo is er ook een 
periode geweest waarin het hard nodig was 
om het onderwijs te verbeteren. 
Maar negatieve gebeurtenissen worden altijd 
sneller massaal opgepakt door de pers dan 
de positieve. Kijk maar naar de berichtgeving 
over de recente afschaffing van de 
afstudeerrichting Nederlands bij de bachelor 
literatuur & samenleving. Daarentegen sprong 
de pers geen gat in de lucht toen de VU de 
nieuwe inspirerende bachelor law in society 
bekendmaakte. Ik denk dat mede daarom 
VU-studenten minder trots zijn op de VU. De 
gemiddelde student kijkt helaas niet vaak 
op de website van Advalvas en de VU, en is 
niet goed op de hoogte van alle positieve 
ontwikkelingen. 

Ik hoop dat de samenvoeging van www.vu.nl 
en VUnet tot één geïntegreerde website 
dit verandert. Ik zou graag willen zien dat 
studenten geïnspireerd raken door het 
onderzoek  in hun vakgebied. Het liefst zou 
ik ook willen dat ze op de hoogte zijn van de 
VU-brede projecten en grote doorbraken in 
andere vakgebieden, maar wellicht is dit te 
veel gevraagd. 
Wanneer studenten enthousiast zijn over 
wat er op de VU gebeurt, kunnen we ook 
beter werken aan het creëren van een hechte 
gemeenschap, waar mensen tijdens en na hun 
studietijd veel uit kunnen halen. 

Volg het VU-nieuws 
beter

Cécile Baartman, penningmeester
c.baartman@studentenraadvu.nl

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.

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

wat er Verder speelt

Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• Verkiezingen. Van maandag 
8 tot en met donderdag 11 april 
zijn er verkiezingen voor de 
facultaire studentenraden en 
universitaire studentenraad 
2019-2020. Onze raadsleden 
hebben met veel geïnteresseerde 
studenten gesproken en de 
partijen zullen binnenkort hun 
lijst bekendmaken. 
Ik roep álle studenten op om 
hun stem uit te brengen, want 
de verkozenen gaan jou volgend 
studiejaar vertegenwoordigen!
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Onderwijspolitiek camPus

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

Het gerucht gaat dat een commissie de onderwijsminister adviseert 
om 150 miljoen over te hevelen van geesteswetenschappen naar bèta 
en techniek. Maar de VU-decanen van Geestes- én Bètawetenschappen 
vinden dat een absurd idee.

‘van 
geesteswetenschappen 
blijf je af’
DOOR PETER BREEDVELD

D
e commissie-Van Rijn, die 
de bekostiging van het 
hoger onderwijs onder de 
loep neemt, wil volgens 
nieuwssite ScienceGuide.
nl 150 miljoen euro over-
hevelen van onder meer 

geesteswetenschappen naar de bètafacul-
teiten en de technische opleidingen.
ScienceGuide beweert ‘betrouwbare 
bronnen’ te hebben, maar niemand wil 
het bericht bevestigen. Een woordvoerder 
van het onderwijsministerie werd zelfs 
heel boos toen Advalvas hem belde. Hij 
verwees naar een andere 
woordvoerder, maar die 
geeft niet thuis.
“Ik heb juist uit betrouw-
bare bron vernomen dat 
het niet waar is”, zegt 
Michel ter Hark, decaan 
Geesteswetenschappen. 
“Maar gerust zijn we er 
niet op. Honderdvijftig 
miljoen euro! Geesteswe-
tenschappen bij de UvA 
heeft een budget van 
80 miljoen, en dat is de 
grootste. Ons budget is 25 miljoen. Er zou 
nauwelijks iets overblijven van geestes-
wetenschappen in Nederland. Echt te zot 
voor woorden!”
Ter Hark rekent op de solidariteit van zijn 
VU-collega bij de bètafaculteit, decaan 

Guus Schreiber. Die heeft hij, blijkt als 
Advalvas na Ter Hark met Schreiber 
gaat praten. “Natuurlijk hebben we geld 
nodig, maar wel op een faire manier”, 
aldus Schreiber. “Het kan niet zo zijn dat 
we er ruzie om krijgen met andere facul-
teiten. Als het waar zou zijn wat Science-
Guide schrijft, lijkt me dat een absurde 
uitspraak van de commissie-Van Rijn. 
Geesteswetenschappen zijn ontzettend 
belangrijk.”

Een kneus
Absurd, misschien, maar helemaal nieuw 
is het idee om geld voor de bèta’s weg te 
halen bij geesteswetenschappen ook weer 
niet. Zowel de overheid als onderzoeks-
financier NWO kennen het leeuwendeel 

van het beschikbare 
onderzoeksbudget als 
vanzelfsprekend toe aan 
de bèta’s. Kunstgeschiede-
nis en letterkunde komen 
er bekaaid vanaf, andere 
vakgebieden binnen de 
geesteswetenschappen 
doen het beter. Ook de 
belangstelling onder 
aspirant-studenten voor 
talenstudies, lange tijd het 
hart van de geestesweten-
schappen, is tanende. 

Ter Hark wijt dat mede aan de veronacht-
zaming van het maatschappelijke belang 
van geesteswetenschappen. “Er is de 
afgelopen jaren een enorme campagne 
gevoerd om scholieren te laten kiezen 
voor een bètastudie. “Kies bèta, kies voor 

er nu naar uitziet zal de studie artificial 
intelligence volgend studiejaar vervijf-
voudigen”, vertelt Schreiber. “Nu moet 
ik met mijn bètacollega’s in het land in 
overleg over een betere verdeling van die 
aantallen, want we kunnen niet onbe-
perkt studenten blijven toelaten. Aan de 
VU wordt zelfs al overwogen om naast het 
Nieuwe Universiteitsgebouw, waar een 
deel van de bètafaculteit straks naartoe 
verhuist, ook het OZW-gebouw weer in 
gebruik te gaan nemen, als daar straks 
het contract met Inholland afloopt.”
Maar hoe nijpend de problemen bij bèta 
ook zijn, van geesteswetenschappen blijf 
je af, vindt Schreiber. “Er was ook sprake 
van om geld voor de bèta’s bij de gamma-
wetenschappen weg te halen, maar 
omdat die stevig hebben gelobbyd bij de 
overheid, is de focus van de commissie-
Van Rijn mogelijk bij geesteswetenschap-
pen komen te liggen.”

Geen pretpakket
Schreiber ziet de bètacampagne op 
scholen niet als een oorzaak van de 
afnemende populariteit van geesteswe-
tenschappen bij scholieren. “Het vwo-
profiel cultuur & maatschappij heeft nu 
het imago van een pretpakket; dat is een 

foutief beeld en zorgt 
ervoor dat scholieren dan 
maar voor economie & 
maatschappij kiezen.”
Het maatschappelijke 
belang van geestesweten-
schappen is evident, vindt 
Ter Hark. “We leveren 
leraren, alleen daarom 
al. Ik blijf erop hameren 
dat onze alumni voor het 
onderwijs moeten kiezen. 
Daarnaast spelen gees-
teswetenschappen een 

belangrijke rol in het debat over identiteit 
en diversiteit. En als je ziet hoe belangrijk 
communicatie-experts en taalweten-
schappers zijn geworden in bijvoorbeeld 
de dienstverlenende sector. Het stoort me 
enorm dat onze rol in al die zaken voort-
durend wordt onderschat.”

techniek. Je bent dan een kneus als je nog voor geestes-
wetenschappen kiest.”
Gevolg: krimpende studentenaantallen bij geesteswe-
tenschappen, de afschaffing van studies als de bachelor 
literatuur & samenleving Nederlands (behoudens de 
lerarenopleiding) en een almaar slinkend budget, want 
een groot deel van de financiering is gerelateerd aan het 
aantal studenten, diploma-uitreikingen en promoties.
“Bij ons zijn veel studenten zogeheten tweedekansers”, 
zegt Ter Hark. “Studenten die onder druk van die bèta-
campagne bèta zijn gaan doen, zich realiseerden dat het 
toch niets voor hen was en alsnog voor een studie in de 
geesteswetenschappen kozen. Maar voor die studenten 
krijgen we geen bekostiging”, aldus Ter Hark.
“En daar komt nog bij dat geesteswetenschappen, door 
al die kleine studies waar veel gespecialiseerde docenten 
voor nodig zijn, relatief duur zijn.”

Arme universiteit
Schreiber laat een staafdiagram zien waaruit in één 
oogopslag te zien is hoeveel van de financiering van 
de Nederlandse universiteiten in 2018 bestond uit een 
vaste voet, een bekostiging van de infrastructuur van 
de universiteiten, dus gebouwen en voorzieningen, en 
hoeveel afhankelijk is van de aantallen studenten. De 
vaste voet van de VU is een van de laagste: 40 procent. 
“De percentages wisselen elk jaar, maar sinds de jaren 
tachtig is de trend in dit diagram niet meer veranderd”, 
zegt Schreiber. “En dat slaat nergens op, want de VU 
was toen een veel kleinere universiteit dan nu. Toen ik 
studeerde, waren er bij de VU in totaal 
5.000 studenten, nu hebben we er bijna 
25.000.”
Maar doordat de samenstelling van die 
bekostiging nooit is veranderd, is de VU 
voor haar bekostiging in onevenredige 
mate afhankelijk van het aantal studen-
ten. “De VU heeft last van het feit dat ze 
een grote universiteit is geworden, met 
een grote bètafaculteit”, aldus Schreiber. 
“Door die kleine vaste voet is ze ook een 
arme universiteit.”

Kapot concurreren
De bekostiging zoals die nu is, noopt de universiteiten 
om elkaar kapot te concurreren om studenten aan te 
trekken, zegt Schreiber. “Maar die studenten worden 
aangetrokken om de verkeerde reden, namelijk om geld 
binnen te halen.” Een grotere vaste voet maakt de nood-
zaak kleiner om alsmaar meer studenten te lokken. 
Door die groeiende studentenaantallen is de bètafacul-
teit aan de VU volgens Schreiber inmiddels de grootste 
van het land geworden, met 7.000 studenten. “Zoals het 

‘Er zou nauwelijks 
iets overblijven 
van geestes-
wetenschappen in 
Nederland’

‘Universiteiten 
trekken studenten 
om de verkeerde 
reden aan, 
namelijk om geld 
binnen te halen’
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ONDERNEMINGSRAAD  
(21 ZETELS, OPKOMST
PERCENTAGE 32,39%, 
KIESDELER 78) 

FNV OVERHEID
Henk Olijhoek  
Josephien Sierag 
Derk Kooi  
Ida Sabelis  
Aniko Kiss  
Sjaak Lammerts 
Dimitris Pavlopoulos  
Eric-Jan Hartstra 
Rick Vermunt  
Inge Trakzel  

CNV CONNECTIEF
Dick de Gilder  
Trudie van Kampen 
Adriaan Overbeeke 
Marius Rietdijk 
Marlies de Vries 
Victor van Bijlert 

VAWO
Sabine Go   
Katinka Quintelier 
Norah Karrouche 
Johan Wempe 
Razi Quadir   

ODC FGB  
(13 ZETELS, OPKOMST
PERCENTAGE 37,25%, 
KIESDELER 19)
A.V. Belopolskiy 
C.B. Heldens  
N.C. Lee  
J.M. Buil  
T. Bosma  
H. Maas  
M. Praagman  
S.W. Bruin  
R.T. Nieuwboer 
L.J.R. Casius  
J.V. Richmond 
J.D. Leipoldt  
Q. Helmer  

ODC SOZ  
(9 ZETELS, OPKOMST
PERCENTAGE 59,75%, 
KIESDELER 16)
A. Shrestha  
A.l.G. Lindemans 
K. Labega  
A.E. Hendriks  
V.Visser  
M.J.C. Keijman 
M.R. Prot  
P. Steeman   
H. Everwijn

Bij de volgende commissies 
hebben geen verkiezingen  
plaatsgevonden, aangezien  
het aantal kandidaten gelijk  
of kleiner was aan het aantal  
te vervullen zetels.  
De onderstaande kandidaten 
worden benoemd. 

ONDERDEELCOMMISSIE 
SCHOOL OF BUSINESS AND 
ECONOMICS (SBE)  
(11 ZETELS) 
F.E.J.M. Derksen   
M. Schoute  
R.H. Oostendorp  
F. van Horen  
S.C. Kronenbitter   
H.R.N. Werkman   
A. Opschoor  
P. Koster  
D.M. Kunst  
M. Rietdijk  
R. van den Brink  

ONDERDEELCOMMISSIE 
RECHTSGELEERDHEID 
(9 ZETELS)
J.H. Dondorp  
A. Eleveld  
B. Groothoff  
A.M. de Laaf  
C. Mahé  
A.J. Overbeeke  
M. Vonk  
T.H.A. Wisman  
J. Lievens

ONDERDEELCOMMISSIE 
BÈTAWETENSCHAPPEN  
(15 ZETELS) 
I.H.M. van Stokkum  
K.A. Feenstra  
T. Hoekstra  
H. van der Woerd   
J. Hulshof  
Y.J.M. Bollen  
J.C. Vos  
T. Gebuis  
C. Kasse  
D.P. Kooi  
P. Gori-Giorgi  
J. Verdonk  

ONDERDEELCOMMISSIE 
RELIGIE & THEOLOGIE  
(7 ZETELS) 
M.G.K. van Veen  
H.P.S. Bakker  
A. Foppen  
V. van Bijlert  
F.C.W. Aerts  
W.T. van Peursen  

ONDERDEELCOMMISSIE 
SOCIALE WETENSCHAPPEN 
(9 ZETELS)
S. Löwik  
M.T.M. Dijkstra  
H. Koerten  
R.M. Anholt  
G. Ranzini  
Y. Eski  
R. Alkemade  
M.A.C.G. van der Velden  
M. de Regt  

Uitslagen OR- en ODC-verkiezingen, 11 maart 2019. De onderstaande kandidaten zijn gekozen in de Ondernemingsraad 
respectievelijk de onderdeelcommissies voor de periode april 2019 – april 2021. 
Toewijzing van de zetels. Kandidaten krijgen in principe een zetel toegewezen in volgorde van de ingediende lijst. 
Alleen kandidaten die meer dan de helft van de kiesdeler behalen (in geval van de OR 39 stemmen of meer) worden in 
volgorde van het aantal behaalde stemmen boven de overige kandidaten geplaatst.

UITSLAGEN VERKIEZINGEN 
ONDERNEMINGSRAAD EN  
ONDERDEELCOMMISSIES 20192021

ONDERDEELCOMMISSIE 
GEESTESWETENSCHAPPEN 
(9 ZETELS)
W. Bisschop  
S. Tilstra  
B. Brouwenstijn  
W. Elsing  
J.N.W.J. Lamerichs  
L.W. van Gils   
E. Maks  

ONDERDEELCOMMISSIE 
FINANCIËN 
(7 ZETELS) 
R. Altepost  
D. Hollander  
F.S. Helmich  
M. Hadaoui  
L.L.J. Truijens  
M.A. La Chira Marquina 

ONDERDEELCOMMISSIE 
BESTUURSZAKEN 
(5 ZETELS)
B.J. Roseboom  
B.M. Zegveld  
D.J. Stelwagen  
K. Jeurissen  
H.J. van Vugt  
  
ONDERDEELCOMMISSIE C&M 
(7 ZETELS)
S. Duisters  
E. Wijnen  
J.W. Bouwman  
M. Völlmar  
J.S. van Velzen  
S. van der Wolff  

ONDERDEELCOMMISSIE 
HRMAM
(7 ZETELS) 
S.L.E. de Backer  
C. Maas-Emmen  
R.F. Neumann  
S. Schut-Kuiters  
M. van der Steeg  
R. Vukomanonovic   
W.L.M. Windt  

ONDERDEELCOMMISSIE 
FACILITAIRE CAMPUS 
ORGANISATIE 
(9 ZETELS)
M. Langeveld  
M. Icking  
E.H. Tenhaeff  
R. van Es  
M.A. Botter  
A.P.F. Lugard  
I. van Genderen  

N. Bungenaar  
D. Venetis  

ONDERDEELCOMMISSIE 
BIBLIOTHEEK 
(5 ZETELS)  
S.D. Oldenkotte  
C. Rink  
M.C. de Zwaan  
J. Alblas 

ONDERDEELCOMMISSIE 
INFORMATIETECHNOLOGIE 
(9 ZETELS)
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 

2048998_OR_pagina_mrt_2019.indd   Alle pagina's 19-03-19   09:52
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“Ik sta normaal niet graag op de 
voorgrond. Maar dit jaar doe ik 
bestuurswerk bij studievereniging 
Salus. Daar ben ik de secretaris, 

dus nu moet ik soms wel. Ik heb daar 
ook geleerd om beter leiding te geven. 
Bij groepsopdrachten voor mijn studie 
was er altijd wel iemand die weinig deed. 
Dan werkte ik extra hard. Deels omdat 
ik een beetje perfectionistisch ben. Maar 
ook omdat ik het zonde vind om een 
halfafgewerkte opdracht in te leveren. 
Nu ik verschillende commissies leid, 
kan ik niet meer alles voor iedereen op 
een rijtje zetten. Ik maak een duidelijke 
taakverdeling. En ik laat het allemaal 
ook meer los, zodat andere mensen zelf 
hun verantwoordelijkheid gaan voelen. 
Op deze manier blijkt het toch ook 
allemaal goed te komen.

ik kan 
nu beter 
leiding-
geven

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

Wil je ook in UIleNSteDerS?  
mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

thrill Grill

Gerard spong
Mr. Gerard Spong geeft een intrigerende 

kijk op het functioneren van een advo-
caat in strafzaken. Zijn taakopvatting, 
de dilemma’s en de bewijsperikelen 

komen op een toegankelijke manier aan bod. Spong 
bespreekt deze facetten ook aan de hand van diverse 
geruchtmakende moord-, zeden- en fraudezaken. Hij 
zit al veertig jaar in het vak en is zeven keer uitgeroe-
pen tot Nederlands beste advocaat. 
Spong treedt ook geregeld op in de media, onder meer 
als gast in College Tour en in de tv-interviewserie 
Kijken in de ziel. Ook wordt Spong geregeld gevraagd 
om zijn visie op actuele gebeurtenissen te geven in 
programma’s als Pauw en De Wereld Draait Door. 
Daarnaast schreef hij meerdere misdaadromans. De 
internetsite advocatie.nl noemde deze voorstelling 
van Spong ‘een ware strafrechtexperience’. 
Maak het mee in je eigen VU-theater.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Dit burgerrestaurant is huiselijk. Vooral de menukaart 
vinden wij leuk, die lijkt wel een krant. En de verlichting en open 
keuken maken het gezellig.
ETEN Als voorgerecht hebben wij een portie nacho’s met 
bolognesesaus, jalapeño’s (chilipepers) en cheddarsaus. Daarna 
kiezen wij een burgermenu: een burger, inclusief patat en een 
side dish. Hun specialiteit is de grote variatie aan burgers. Er zijn 
standaard bief- en kipburgers, maar ze hebben ook falafel- en 
zalmburgers. Wij gaan voor de Classic Beef- en de Asian Chicken 
Burger. Die zijn simpel met niet al te veel ingrediënten, maar ze 
smaken goed. Als bijgerecht bestellen we de ovengroenten en drie 
groentekroketjes. We krijgen er heerlijke patat met truffelolie en 
Parmezaanse kaas bij. 
BEDIENING Snel en erg vriendelijk, maar ze spreken geen 
Nederlands. Dat kan voor sommige klanten lastig zijn. 
TIP De patatjes met truffelolie en Parmezaanse kaas.
AANRADER Zeker, een goed burgerrestaurant in de Pijp. Er is nog 
een filiaal in Oud-West op de Constantijn Huygensstraat 35-37.
PRIJS Prima prijs-kwaliteitverhouding. Met 50 euro redden we 
het makkelijk: voor twee personen ieder een voorgerechtje, een 
burgermenu, inclusief side dish, patat én twee drankjes. Het 
burgermenu kost slechts 16,50 euro. 

Thrill Grill 
Gerard Doustraat 98
thrillgrill.nl

Dieuwke Schouten, tweedejaars bachelor 
geneeskunde

Theatercollege Restaurant Uilensteders

Nina komrij
22
master health sciences
rode flat

Cultuur-
centrum  
Griffioen

gerard spong
In 
vertrouwen

zondagmiddag 7 
april 
aanvang 14.30 uur

toegang: € 19,- 
(studenten) € 3,- 
(medewerkers vU)

griffioen.vu.nl

Wil je ook GRatis uit EtEn,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

mail naar redactie.advalvas@vu.nl.fO
tO
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column

Sanne Pieters 
derdejaars sociologie

illuStRAtie  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

leven verdelen

i
edereen die weleens een lange relatie heeft gehad 
en door een pijnvolle break-up is gegaan, weet 
hoe moeilijk het is om het leven zoals het voor de 
break-up was weer op te pakken. Dat gaat niet. Het 
dagelijks leven zit vol met dingen die je, bewust of 
onbewust, met elkaar hebt gedeeld. Dingen die je 
voor lief nam, maar die na het verbreken van een 

relatie opeens blootleggen dat er iets veranderd is en je 
daar continu aan herinneren.

Na het verbreken van een relatie verdeel je het leven 
dat je samen hebt beleefd. Er zijn de vanzelfsprekende 
dingen. De boeken, de platen, het bestek. Sommige 
dingen gaan makkelijk: hij kocht de bank, die bleef bij 
hem. De Groene Amsterdammer staat op jouw naam, dus 
die neem jij met je mee. Jij had het eerst een abonne-
ment op de sportschool, dus hij vertrok. Het huis is van 
hem, dus jij vertrok. 

Met dat vertrekken werd het verdelen makkelijker. Jij 
vond in jouw nieuwe buurt nieuwe cafés om biertjes 
in te drinken, nieuwe favoriete koffiezaken, nieuwe 
wandelroutes, een nieuwe supermarkt, een nieuw favo-
riet plein. Jullie verdeelden als het ware de stad: hij 
kreeg het Vondelpark, jij het Westerpark. Hij Zuid, jij 
West.

Maar wat doe je met de dingen die niet zo makkelijk te 
verdelen zijn? Wat doe je met het goedkope Italiaanse 
restaurant in het centrum waar ze de beste cacio e pepe 
serveren, dat jullie samen hebben ontdekt? Wie mag dat 
hebben?

Geliefden spreken na verloop van tijd een soort geheim-
taal. Jullie hadden een eigen woord voor oksel, voor 
rug, voor fiets. Jullie hadden uitdrukkingen die jullie op 
bepaalde momenten gebruikten, grapjes die alleen jullie 
twee begrepen. Wat doe je met die taal? Gebruik je die 
nog? Wie mag de woorden hebben?

Toen deze maand de langverwachte Hockney-tentoon-
stelling in het Van Gogh Museum opende, was er maar 
één iemand met wie je naar die expositie wilde. De expo-
sitie werd een jaar geleden al aangekondigd, toen het 
nog vanzelfsprekend was dat jij en hij daar samen heen 
zouden gaan, toen jullie alle kunst nog deelden. Jullie 
houden van Hockneys werk omdat het zo licht lijkt, zo 
zorgeloos. Op de koelkast hing een ansichtkaart met 
een werk van Hockney. Je weet niet meer wie de kaart 
gekocht had of waar die kaart gebleven is, hij zal hem 
wel hebben, waarschijnlijk hangt hij nog steeds op de 
koelkast.  

Nog diezelfde dag sms’t hij en vraagt of je met hem naar 
de expositie wil. 

Soms kan kunst meer dan duizend woorden. Omringd 
door Hockneys bomen, de kleuren en zijn lichtheid 
vergeten jullie niet hoeveel pijn het heeft gedaan, maar 
is er wel voor het eerst sinds het verbreken weer de 
ruimte voor meer dan dat. Jullie spreken jullie geheim-
taal, maken de grapjes die alleen jullie twee begrijpen en 
spreken af ooit weer cacio e pepe te eten in het Italiaanse 
restaurant. Je vraagt of die ansichtkaart nog op de koel-
kast hangt. Hij fronst, zegt: “Die heb jij meegenomen.”
“Heb ik niet”, zeg jij.
“Heb je wel”, zegt hij.
“Ik heb ’m niet”, zeg jij.
“Ik ook niet”, zegt hij.

Als je later naar de universiteit doorfietst, neem je voor 
het eerst sinds de break-up de snelle route, de route 
door zijn deel van de stad. In de Museumwinkel kochten 
jullie allebei een nieuwe, eigen ansichtkaart. Als je straks 
thuis bent, hang je hem op de koelkast.


