
Troostvoedsel voor alle Nederlanders 
Op snacksafari met hoogleraar antropologie Irene Stengs

ONAFHANKELIJK MAGAZINE  
VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT
JAARGANG 67 #14
25 MAART 2020

P14_Corona & de pest van Athene: epidemieën in de literatuur
P20_Robot van de toekomst: een vriend die jou echt kan begrijpen
P28_Loting in plaats van selectie? ‘Zonde van al onze kennis’



2 NR 14 — 25 MAART 2020 NR 14 — 25 MAART 2020

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-001-034865

gedrukt

VUnu

Corona en de pest
14
Classica Emilie van Opstall 
koppelt literaire voorbeelden aan 
de corona-actualiteit

JAARGANG 67 #14

33

‘Kom niet naar de VU, behalve als je onmisbaar bent’.
Met deze mededeling van het college begon het allemaal: 

alleen medewerkers in ‘vitale processen’ mogen de campus nog op.  
Aan alle anderen is het dringende verzoek: blijf thuis. 

Zie ook pag 16-19.
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Thuis  
zonder papier

De eerste videovergadering van de 
redactie. “Goedemorgen allemaal, 
dag Win, Rob, Anna, fijn dat jullie 
er zijn. Ha, daar is Peter ook, en 

Welmoed. Welkom. Hoor ik nu Anouar? Ik 
zie hem niet…” Anouar krijgt zijn camera 
even niet aan de praat. “Oké, laten we 
beginn….” O, Welmoed loopt weer weg, ik 
hoorde haar kinderen al roepen.

Beste lezer, allereerst hopen wij dat u het 
goed maakt, en dat u veilig thuis zit als u 
dit leest. Net als de Ad Valvas-redactie. Ook 
wij werken vanuit huis. De afgelopen week 
schreven we overwegend corona-updates 
voor onze website. Volg het VU-nieuws 
vooral daar. Maar hoe allesoverheersend 
ook, het is voor niemand goed om alleen 
maar over dat ellendige virus te lezen. Of te 
schrijven. Er is nog zoveel meer. 

VU-wetenschappers werken aan een robot 
die later zomaar uw vriend kan worden. En 
als u straks weer onbekommerd naar buiten 
mag, haalt u misschien wel als eerste een 
patatje: lees hier dan hoe een antropoloog 
die Hollandse eetcultuur beziet. 

Een online magazine, vanuit huis, zonder 
papier. Nee, dat was dus geen sneer 
naar de wc-rollenhamsteraars. Wij 
weten dat velen de mooie interviews en 
achtergrondverhalen liever rustig van 
papier tot zich nemen. Maar we gaan 
natuurlijk niet de bakken op de campus 
vullen met magazines terwijl er – hoe treurig 
– niemand is om ze eruit te halen.

De redactie wenst u veel afleiding, 
leesplezier, sterkte en een goede 
gezondheid!

Marieke Schilp hoofdredacteur

Het volgende nummer verschijnt op 8 april 2020. 
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De VU stelt het bindend studieadvies (bsa) voor álle studenten uit tot het studiejaar 
2020-2021. 

T
wee VU-studenten 
zijn met hun 
twee huisgenoten 
een online hulp-
platform gestart, 
Iwillhelpyou.nl. 
Amsterdamse 

studenten die tijd over hebben 
in deze periode kunnen via het 
platform hun hulp aanbieden 

aan mensen die de deur niet uit 
kunnen vanwege de coronacri-
sis. “Denk aan boodschappen 
doen, hond uitlaten en dat soort 
dingen”, zegt mede-oprichter 
Boy Schouten in de video op de 
Ad Valvas-Instagram. Vrijdag 
hadden zich al driehonderd 
studenten aangemeld om 
mensen te helpen. Martijn Strijp, 

masterstudent digital business 
& innovation aan de VU: “Ik 
had niet verwacht dat zoveel 
studenten zich voor anderen 
willen inzetten.” De oprichters 
van Iwillhelpyou.nl, onder wie 
ook masterstudent criminologie 
Jasmijn Verboom, zoeken nog 
mensen die hun hulp kunnen 
gebruiken. (MK)

Studenten beginnen hulpplatform
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Reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

Meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

facebook.com/advalvas
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T
oen de univer-
siteit dichtging, 
moesten docen-
ten opeens hun 
colleges online 
gaan geven. 
Velen hadden 
dat nog nooit 

gedaan. Gezondheidseconoom 
Xander Koolman meldde zondag 
trots op Twitter dat het eerste 
college van zijn sectie online 

staat. “Maar we zijn nog aan het 
leren”, zegt hij aan de telefoon, 
want hij werkt thuis. “Gaande-
weg lossen we allerlei problemen 
op.” Dat hield onder meer in dat 
er gezocht moest worden naar 
speciale hardware. “We hebben op 
Bol.com een speciaal tekentablet 
gevonden waarmee we wiskun-
dige vergelijkingen kunnen 
uitschrijven en grafieken kunnen 
tekenen, want dat lukt niet met 

een muis of trackpad.” Koolman 
heeft even getwijfeld voordat hij 
zijn eerste online college op Twit-
ter wereldkundig maakte. “Want 
ik vind dat de universiteit dit niet 
als een vanzelfsprekendheid moet 
gaan zien.” (PB)

Lees waar Koolman nog meer tegenaanliep 
in het nieuwsbericht op de website. Ook 
in deze serie: Gastdocent Sari Nijssen wil 
nooit meer offline college geven.

Ineens digitaal gaan – hoe doen docenten dat?

@advalvas_vu

Meer nieuws online

> Pechstudenten, 
geduld svp
Pechstudenten mogen nog 
even op hun geld wachten. 
Het kabinet gaat niet op stel en 
sprong 2.000 euro weggeven 
aan de eerste lichtingen 
studenten zonder basisbeurs. 
Het kost in totaal 83 miljoen 
euro extra, zegt minister Van 
Engelshoven, en er zijn nog 
meer sectoren die geld willen.

>Thuiscolleges op 
Youtube
Maken docenten nu filmpjes 
voor hun studenten? Als ze die 
thuiscolleges online zetten, 
dan hebben anderen er ook 
iets aan. Met die gedachte is 
een Youtube-kanaal opgericht: 
Quarantaine Colleges.

> Noodfonds 
De Landelijke Studenten-
vakbond en FNV Young & 
United roepen werkgevers op 
om ook jongeren met onzekere 
contracten te laten profiteren 
van het noodfonds voor de 
coronacrisis.

> Tentamens op 
afstand 
Als alles goed gaat worden deze 
week de eerste tentamens aan 
de VU op afstand gemaakt. 
Want coronacrisis of niet, 
het onderwijs moet zo veel 
mogelijk doorgaan.

> Fysieke colleges 
schrappen
De Universiteit Leiden en 
de Universiteit Maastricht 
schrappen al het fysieke 
onderwijs voor de rest van 
dit studiejaar. Ook andere 
universiteiten en hogescholen 
houden daar rekening mee.

> Toch op de campus 
Niet alle studenten hebben de 
gelegenheid om thuis te werken. 
Sommige universiteiten en 
hogescholen stellen daarom 
tijdens de coronacrisis toch een 
beperkt aantal studieplekken 
beschikbaar. De vuistregel is: houd 
voldoende afstand.

> Terugreis vergoed
D66 vraagt aandacht voor 
Nederlandse studenten in het 
verre buitenland. Hoe komen ze 
thuis, wil de partij weten. En hoe 
zit het met hun studievertraging: 
worden ze daarvoor 
gecompenseerd? VU-studenten 
krijgen het ticket voor hun 
terugreis in elk geval vergoed.

> In het rood door 
corona 
Veel studenten verliezen hun 
bijbaan door de coronacrisis: ze 
werken in de horeca of hebben 
ergens een nulurencontract. 
Sommigen zijn al ontslagen, 
anderen worden gewoon niet 
opgeroepen, zegt de Landelijke 
Studentenvakbond.

> Hulp voor docenten 
In een korte collegereeks voor 
docenten wil de Open Universiteit 
haar kennis over online onderwijs 
delen. De stoomcursus bestaat 
uit drie avondcolleges en een 
vraagbaak. Meer info op ou.nl/
ddguide

> Bijspringen 
Het eerste vacatureplatform 
voor extra zorgpersoneel tijdens 
de coronacrisis is gelanceerd. 
Ook ouderejaars geneeskunde- 
en verpleegkundestudenten 
mogen zich aanmelden. Zie 
gezondheidszorgbanen.nl/covid19W

ie nu dus niet 
voldoende 
studiepunten 
heeft, kan die 
alsnog probe-
ren te behalen 

voor het einde van het volgende 
collegejaar. De VU gaat daar-
mee een stapje verder dan de 
afspraak die het ministerie van 
Onderwijs heeft gemaakt met de 
universiteiten, hogescholen en 
de studentenorganisaties ISO en 

LSVb. Daarin werd gesteld dat 
studenten die door (maatregelen 
rond) het coronavirus niet aan het 
bsa kunnen voldoen, dat komend 
studiejaar alsnog mogen probe-
ren. De VU laat die voorwaarde 
vallen: niemand hoeft dit jaar een 
aanvraag in te dienen voor uitstel 
van het bsa. Een andere afspraak 
met het ministerie is dat studen-
ten die in financiële problemen 
komen doordat ze bijvoorbeeld 
hun bijbaan zijn kwijtgeraakt door 

de coronacrisis, meer kunnen 
bijlenen, zelfs met terugwerkende 
kracht. Daarmee wordt de studie-
schuld natuurlijk wel groter, maar 
DUO heeft beloofd coulant te zijn, 
ook naar afgestudeerde studenten 
die nu problemen krijgen met de 
aflossing van hun studieschuld. 
(MS)

Lees het hele bericht over het uitgestelde 
bsa en de soepelere leenregels op 
advalvas.vu.nl.

Geen bindend studieadvies dit jaar
‘Although the contagion was half a world 
away, I felt too close to it’, Stefan Reyes, 
PhD Student in history, from the United 
States of America. Read his blogs at 
advalvas.vu.nl>blogs&columns

‘Loting voor studie is eerlijker dan 
selectie. Het lijkt eerlijk, decentrale 
selectie van studenten, maar schijn 
bedriegt’, vinden Alex Tess Rutten en 
Monty Aal van de LSVb. Lees hun hele 
opiniestuk op advalvas.vu.nl>opinie

Wetenschapsprijs

D
rie teams van psychologen en 
neurowetenschappers van de VU wonnen 
hem.
Hoogleraar sociale psychologie Paul van 
Lange, hoogleraar onderwijsneuropsy-
chologie Lydia Krabbendam en cognitieve 
neurowetenschapper Nienke van Atteveldt 

gaan onder meer onderzoeken hoe kinderen van acht zich 
kunnen verplaatsen in anderen en hoe je dat kunt stimule-
ren. (WV)  

Lees het hele artikel over het project op advalvas.vu.nl>nieuws> 
16 maart>Prijs voor onderzoek naar prosociaal gedrag kinderen

miljoen euro is de  
Ammodo Science Award.

Lighting and 
Rain

Loting is 
eerlijker

1,2

https://www.facebook.com/Advalvas/
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/niet-alles-een-online-college-aan-te-leren
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/niet-alles-een-online-college-aan-te-leren
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/niet-alles-een-online-college-aan-te-leren
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/niet-alles-een-online-college-aan-te-leren
https://twitter.com/advalvas_vu
https://www.ou.nl/web/ddguide
https://www.ou.nl/web/ddguide
https://www.gezondheidszorgbanen.nl/covid19
http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl
https://www.advalvas.vu.nl/blog/lighting-and-rain
https://www.advalvas.vu.nl/opinie/loting-voor-studie-eerlijker-dan-selectie
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/prijs-voor-onderzoek-naar-prosociaal-gedrag-kinderen
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/prijs-voor-onderzoek-naar-prosociaal-gedrag-kinderen
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STUDENT IN ACTIE

H
et Rode Kruis heeft alleen al 
in Nederland ruim 20.000 
vrijwilligers. Wat trok jou? 
“Bij vrijwilligerswerk vind ik 
het belangrijk dat ik het zelf 
leuk vind én achter het doel sta. 
Een vriendin van me tipte het 

Rode Kruis en ik was meteen enthousiast. Het 
zit voor mij in de combinatie van liefdadigheid 
– de inzet voor de medemens, zorgen dat 
mensen gelukkig zijn – en het promoten 
van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van cursussen. Dat past geloof ik 
wel bij mij, ik help liever een ander dan mezelf. 
Bijkomend voordeel is dat ik bestuurservaring 
kan opdoen.”

Dat moet je even uitleggen: hoe doe je be- 
stuurservaring op bij het Rode Kruis? “Ik leid 
als bestuurslid de promotiecommissie van de 
Studentendesk Amsterdam. Je moet die desk 
zien als de verbinding tussen het Rode Kruis en 
de studenten in de stad. De zelfredzaamheids-
commissie organiseert onder meer EHBO-
cursussen en drugslezingen voor studenten. 
De fondsenwervingscommissie zamelt geld in 
tijdens silent disco’s, borrels en dergelijke. Het 
is mijn taak om te zorgen voor naamsbekend-
heid en aandacht voor alle activiteiten.”

Krijg je binnen zo’n grote, internationale 
organisatie wel ruimte voor eigen ideeën? 
“We mogen het juist heel erg zelf invullen, het 
Rode Kruis geeft ons de vrijheid om het aan 
te pakken zoals wij het willen. Tegelijkertijd 
krijgen we hulp van het landelijke team als we 
bijvoorbeeld een nieuwe website willen ontwik-
kelen of een workshop persvoorlichting willen 
volgen. Ik steek vooral veel tijd in social media. 
Op Instagram post ik dagelijks over wat we 
doen en deel ik handige tips voor studenten. 
Dat trek ik dit jaar breder dan alleen zaken als 
EHBO; het kunnen ook leuke weetjes of fijne 
studieplekken zijn.”

Je bent in augustus begonnen. Wat zijn tot 
nu toe jouw hoogtepunten? “Toch wel 3FM 
Serious Request, hét Rode Kruis-evenement 
van het jaar. Als Studentendesk hebben we 

Ze was live te horen 
op de radio tijdens 
3FM Serious Request 
en probeert nu een 
lezing van Floortje 
Dessing te regelen. 
Als Rode Kruis-
vrijwilliger legt 
Ellen van Eeden de 
lat hoog.

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

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

om geld op te halen onder meer een 
silent-disco georganiseerd en een bier-
kratophaalactie op Uilenstede. Ik zocht 
op Instagram contact met de 3FM-dj’s, 
heb actief geliked en gereageerd. Met 
resultaat: ik mocht in de uitzending 
vertellen over onze acties. Dat was ook 
een persoonlijk hoogtepuntje, want ik zie 
mezelf eigenlijk als een verlegen type. 
Sinds ik begonnen ben, hebben we er 
driehonderd volgers bij op Instagram. 
Daar ben ik ook best trots op.”  

Wat zijn je plannen voor de rest van je 
bestuursjaar? “Eind 2019 en begin 2020 
was ik druk met mijn stage en de toela-
tingstoets voor mijn master, daardoor 
ben ik iets minder actief geweest. Dat 
is jammer, want het is heel simpel: hoe 
meer tijd je erin steekt, hoe meer resul-
taat. En ik wil de commissie natuurlijk 
ook goed achterlaten voor mijn opvolger. 
Het komend halfjaar ga ik me inzetten 
voor samenwerkingen, onder meer met 
de VU, de UvA en studentenverenigin-
gen. Zo hoop ik de naamsbekendheid 
te vergroten, ook onder studenten uit 
niet-zorgrichtingen. Ook wil ik de website 
updaten en ga ik natuurlijk alle voorjaars-
evenementen promoten.”

Over die voorjaarsevenementen 
gesproken: heb je nog tips voor 
VU-studenten? “In februari zat onze 
EHBO-cursus zo vol, dus daar gaan we 
een vervolg aan geven. Heel nuttig, want 
veel studenten hebben geen idee hoe ze 
eerste hulp moeten verlenen. Ook komt 
er weer een zelfredzaamheidscursus, een 
bootborrel en staan we met een bijzonde-
re silent-disco op een Amsterdams bevrij-
dingsfestival. Dat wordt een combinatie 
van muziek en verhalen van vluchtelin-
gen. Nu ben ik aan het uitzoeken of we 
een lezing met Floortje Dessing kunnen 
organiseren, over haar verblijf in Rode 
Kruis-gebied. Ik deel het allemaal op 
Instagram (@studentendeskamsterdam), 
dus volg ons vooral.” 

‘Ik help liever 
een ander dan 
mezelf ’

Ellen van 
Eeden
22

Derdejaars bachelor 
gezondheid & leven

Februari 2020 
Berendokter Teddy Bear 
Hospital IFMSA VUmc 

Augustus 2019 – nu 
Bestuurslid communicatie/
pr Studentendesk Rode Kruis 
Amsterdam

Februari 2019 – nu 
Oppas Amsternannies

Augustus 2018 – januari 
2019 
Minor nutritional sciences 
universiteit Porto, Portugal 

Juni 2018 – nu 
Zorgverlener bij Mantelaar

Januari 2017 – juli 2018 
Vrijwilliger Stichting 
Seniorenstudent

Rode Kruis 
Studentendesk
Het Rode Kruis heeft in twaalf 
steden een Studentendesk. 
De desks hebben dezelfde 
doelstellingen als het landelijke 
Rode Kruis, met de nadruk 
op het helpen van kwetsbare 
mensen. Daarnaast doen 
studenten werkervaring op in 
een bestuursrol, als lid van een 
commissie of als vrijwilliger 
op evenementen. Meer info op 
rodekruis.nl/ 
studentendesk-amsterdam 

mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=In%20actie
mailto:https://www.rodekruis.nl/studentendesk-amsterdam/?subject=
mailto:https://www.rodekruis.nl/studentendesk-amsterdam/?subject=
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WISSELCOLUMNOPINIE

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

DOOR RAYMOND GRADUS 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

H
et aantal besmette corona-
patiënten is een belangrijk 
nieuwsfeit. Elke middag 
publiceert het RIVM deze 
data. Op het internet circule-
ren geavanceerde analyses en 
wordt gepoogd op basis daar-

van een prognose te doen. Toch is het de 
vraag of we heel veel waarde moeten hech-
ten aan dergelijke cijfers en analyses. Zo 
worden vanaf 12 maart mensen met milde 
klachten niet meer getest. Tevens blijkt uit 
andere landen dat het effect van maatrege-
len om de epidemie in te dammen pas na 
enige weken merkbaar zijn. Belangrijk is 
ook dat uit ervaringen in vooral Aziatische 
landen blijkt dat een strikte handhaving 
van maatregelen met betrekking tot sociale 
onthouding en een adequate bescherming 
van het (zorg)personeel de enige manier is 
om de trend van het stijgende aantal corona-
patiënten af te vlakken. 
Albert Heijn vraagt in een paginagrote 
advertentie aandacht voor de veiligheid van 
zijn personeel. We kunnen deze epidemie 
alleen indammen en daarmee een onhandel-
bare piek voor de gezondheidszorg voorko-
men als we allemaal onze verantwoordelijk-
heid nemen en de adviezen van de overheid 
om sociale contacten te beperken en thuis te 
werken heel serieus nemen. 

Focus op de aanpak van 
coronacrisis

We moeten ons niet 
concentreren op 
cijfers en analyses, ons 
gedrag aanpassen is 
veel belangrijker.

Ook economisch gezien is het belangrijk 
om ons te concentreren op de aanpak en 
niet op een groeiraming. De Nederlandse 
economie zal onmiskenbaar een flinke 
klap krijgen. Het Centraal Planbureau 
wil deze maand nog komen met verschil-
lende scenario’s met mogelijke effecten 
van het coronavirus op de economie. Het 
onlangs gepubliceerde Centraal Econo-
misch Plan met een groei van 1,4 procent 
in 2020 is nu van geen of weinig waarde. 
Normaliter is deze raming de opmaat 
voor de besluitvorming over de begroting 
in april en kunnen departementen met 
voorstellen voor nieuw beleid komen. 
Dan moeten mee- en tegenvallers elkaar 
opheffen en passen binnen het uitgaven-
kader. Het is volstrekt duidelijk dat een 
dergelijke exercitie geen zin heeft. Deze 
besprekingen moeten worden opgeschort 
en de automatische stabilisatoren, zoals 
bij de deeltijd-WW, moeten hun werk 
doen.
De minister van Financiën kan zich beter 
concentreren op het managen van deze 
crisis. Zijn signaal dat de zakken diep zijn 
en dat hij bereid is deze te legen, is goed. 
Dit geeft aan dat hij bereid is om alles te 
doen om de economie te steunen. Vele 
tienduizenden bedrijven hebben inmid-
dels werktijdverkorting aangevraagd. 
Sinds zondag 8 maart 18 uur is alle horeca 
gesloten (!). Deze aanvragen moeten nu 
snel en ruimhartig worden behandeld. 
Banken moeten onbeperkt liquiditeit 
kunnen krijgen als zij in de problemen 
komen. Uitstel van de betaling van 
belastingen en premies en zelfs het over-
nemen van private loonbetalingen door 
de overheid moet worden overwogen. 
Daarbij ligt het wel in de rede om dit te 
doen in de vorm van leningen, die na de 
crisis terugbetaald moeten worden. Ook 
ondersteuning van KLM is hard nodig. 
Het gaat wel om het vinden van de juiste 
balans. Saillant is dat volgens een krant 
Air France 20.000 dollar vroeg voor het 
laatste ticket naar de VS. Het komt er nu 
op aan dat eenieder zijn verantwoorde-
lijkheid neemt.

Raymond Gradus is hoogleraar bestuur en 
economie aan de VU.

Marc Schuilenburg universitair docent aan de afdeling 
Strafrecht en Criminologie

S
teeds meer universi-
teiten werken met 
profielthema’s om met 
betere oplossingen voor 
maatschappelijk rele-
vante vraagstukken te 
komen. Op de Erasmus 

Rotterdam richten ze zich op Vital Cities 
and Citizens. In Leiden houden ze zich 
bezig met Population Health. En in 
Utrecht luidt een van de 
initiatieven Dynamics of 
Youth. Wetenschappers 
onderzoeken daarin hoe 
kinderen opgroeien en 
zich succesvol kunnen 
handhaven in een snel 
veranderende wereld. De 
Vrije Universiteit wil zich 
met thema’s als Science 
for Sustainability en 
Connected World zicht-
baarder maken voor de 
buitenwereld.
Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd 
om te sparren over het profielthema 
Governance for Society. Hoe kan de weer-
baarheid van onze democratie worden 
vergroot in tijden van corona, fake news, 
vluchtelingen en klimaatverandering? Er 
werd een flip-over tevoorschijn gehaald 
en we mochten in kleine groepjes de 
belangrijkste onderwerpen binnen 
dat profiel opschrijven. Ook werd ons 
gevraagd welke collega’s op de VU zich 
met die onderwerpen bezighouden.
De logica van zo’n profielthema is steeds 
hetzelfde. Sla de sites van de universi-
teiten er maar op na. Neem een actueel 

onderwerp. Maak het niet te concreet. 
Strooi met termen als ambitieus, betere 
wereld en nieuwe vragen. Noteer flink 
wat deelonderwerpen, zodat iedereen 
zich erin herkent. Plak er een pakkende 
Engelse titel op. Gooi er, last but not 
least, een flinke zak geld tegenaan – en 
wetenschappers kunnen aan de slag. 
De grap is dat de VU bijna alles goed doet. 
Lekkerbekkende Engelse titels? Check! 

Termen als weerbaar-
heid, toekomstbestendig 
en duurzame verande-
ringen? Check! Flink wat 
onderwerpen? Alleen in 
het profiel Governance for 
Society tel ik er al ruim 
tien. Maar een flinke zak 
met geld? Daarover rept 
het VU-bestuur met geen 
woord. Hier denkt men 
dat een betere wereld uit 
het niets ontstaat. 

Hoe anders is dat op die andere universi-
teiten. Daar investeert het bestuur miljoe-
nen om medewerkers aan te trekken die 
de profielthema’s extra impuls moeten 
geven. Daar krijgen wetenschappers die 
binnen die profielen aan de slag gaan, 
meer onderzoekstijd. Het is eigenlijk erg 
simpel: om daadwerkelijk iets van een 
profielthema te maken zijn extra mensen 
en middelen noodzakelijk. Gebeurt dat 
niet, dan zijn de thema’s voor de bühne 
en word je als wetenschapper cynisch 
over de maatschappelijke ambities van de 
Vrije Universiteit.

Slogans zonder geld

Hier denkt men 
dat een betere 
wereld uit het niets 
ontstaat

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

mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=Opinie
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=Column
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Veldwerk in 
de snackbar
DOOR PAUL Q. DE VRIES 
FOTO YVONNE COMPIER

P
atat met fritessaus, geen 
mayonaise. Nog voordat 
Irene Stengs zit om haar 
bestelling af te wachten, 
schieten haar ogen langs het 
interieur van de snackbar. 
“De gebruikelijke foto’s van 

softijs en picanto’s aan de muur. Een 
sinaasappelpers, die is denk ik voor de 
toeristen. Een tv-scherm voor het voet-
bal, dat zie je steeds vaker. En ze verko-
pen halve haantjes, dat zie je juist weer 
steeds minder”, stelt ze vast. Maar het 
meest onderscheidende kenmerk: “De 
vitrine waar het nog ongefrituurde voed-
sel uitgestald ligt. Dat hoort echt bij de 
Nederlandse snackbar.”
Het voelt alsof snackbar Jan Oostrum in 
de Nieuwe Hoogstraat daarmee door de 
‘keuring’ is, maar Stengs oordeelt niet, ze 
observeert en analyseert. Ze is bijzonder 
hoogleraar antropologie van ritueel en 
populaire cultuur aan de VU en onder-
zoeker aan het Meertens Instituut. “Ik 
heb een bijzondere interesse in culturele 
fenomenen die een beetje jeuken, waar 
mensen snel een mening over hebben. 
Denk aan André Rieu of André Hazes. En 
de snackcultuur.”
Onder de snackcultuur valt al het voedsel 
dat snel bereid en gegeten kan worden 

Niets is zo 
Nederlands als de 
snackbar. Maar wat 
is nou eigenlijk de 
culturele betekenis 
van de hete loeierd 
en de berenhap? Ad 
Valvas vraagt het 
aan antropoloog 
Irene Stengs - met 
een patatje erbij.

en vaak als ongezond wordt bestempeld: 
McDonald’s, de loempiakraam, kibbe-
ling, shoarma, poffertjes en natuurlijk 
de snackbar. Die heeft sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw heel Neder-
land veroverd en is nu niet meer weg te 
denken uit het straatbeeld. “De snackbar-
branche heeft vastgesteld dat er op elke 
10.000 inwoners wel 3 snackbars zijn. 
Variërend van een soort loket in de muur 
tot plekken als deze waar je kunt zitten.”

‘Klein feestje’
De friet komt. Geen puntzakje, maar het 
bekende witte plastic bakje met een apart 
gootje voor de saus. We eten met onze 
handen, nog zo’n element van de snack-
cultuur. “Een patatje is eigenlijk een klein 
feestje”, legt Stengs uit. “We eten snacks 
bij bijzondere gelegenheden: bij het 
zwembad, in de dierentuin, op het strand, 
in de vakantie, op zondag, als we naar 
het voetballen gaan, op braderieën en 
festivals, op kinderpartijtjes. Zo worden 
we gesocialiseerd tot de snackcultuur. 
Als volwassenen associëren we snack-
barvoedsel nog steeds met die gezellige 
momenten. Daarom is het zo populair. 
Maar het ligt inmiddels overal in de 
supermarkt en is ook alledaags geworden. 
Verder is het geen haute cuisine, maar 
simpel eten. Samengevat: gewoon voed-
sel voor ongewone gelegenheden.”
Is de snackbar daarmee een tempel van 
de Nederlandse gewoonheid en beschei-
denheid? Stengs, beslist: “Dat zijn eigen- Irene Stengs ‘Ik heb een bijzondere interesse in culturele fenomenen die een beetje jeuken’



Is de snackbar als typische uiting van 
Nederlandse cultuur ook meteen  
‘immaterieel cultureel erfgoed’ dat 
voorgedragen zou moeten worden voor de 

Werelderfgoedlijst?
Er is wel betoogd om de ‘afhaaltraditie’ van friet 
op de lijst te zetten, omdat de frietkraam steeds 
zeldzamer wordt. 
In Rotterdam wordt hetzelfde bepleit voor 
de kapsalon, een daar uitgevonden gerecht 
van shoarma, patat, kaas en salade. Zo gek is 
het niet: op de Inventaris van Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland staan al het 
Brabantse worstenbroodje en de Indische 
rijsttafel. “Als iets erfgoed wordt genoemd, 
hebben mensen er associaties van trots 
bij”, zegt Irene Stengs. “Er hangt een morele 
waardering aan. En het idee van crisis: er is iets 
aan het verdwijnen, er is iets dat bescherming 
behoeft, zoals vaak gezegd wordt over het 
Sinterklaasfeest. Ik onderzoek niet of iets op de 
erfgoedlijst moet, ik onderzoek die oproepen, 
welke groepen doen die en vanuit welk 
gezichtspunt? 
“Maar de snackbar is niet in crisis hoor, de 
bezoekersaantallen lopen niet terug, ook al 
hebben we het nu allemaal over gezond eten. 
Het is ook geen statische eetcultuur, maar 
een veranderlijk fenomeen dat meegaat 
met ontwikkelingen in de samenleving. 
Neem de bamischijf of nasibal, echte 
snackbarklassiekers, maar die komen natuurlijk 
voort uit het Nederland-Indisch verleden. En 
vandaag de dag vind je in de snackbar ook de 
vegetarische kroket en de glutenvrije frikandel.”

De kapsalon als 
immaterieel erfgoed?

Voorzitter 
gezocht.

VUvereniging is de onafhankelijke rechts
persoon waarvan VU en VUmc uitgaan, en 
die waakt over hun bijzondere karakter en 
identiteit. Vanwege die onafhankelijkheid 
komen medewerkers van VU en VUmc niet 
voor deze bestuursfunctie in aanmerking. 
Zij mogen wel anderen voordragen en 
kandidaten suggereren.

Informatie over inhoud en voorwaarden 
van deze functie is te verkrijgen bij de 
secretaris van VUvereniging, Annemarie 
Bibo (a.bibo@vu.nl / 06 273 398 29) 
en bij voorzitter Willem Schoonen 
(w.j.schoonen@vu.nl).

Belangstelling? 
Mail korte motivatie & 
cv naar a.bibo@vu.nl. 
Deadline: 15 april a.s.

(v/m)

VUvereniging zoekt een nieuwe voorzitter. 
Voor deze uitdagende, bezoldigde functie 
zoeken we een stevige persoonlijkheid (v/m) 
die het boegbeeld kan zijn van VUvereniging 
en een gezaghebbende positie kan innemen 
jegens de bestuurders van VU en VUmc. Dit in 
verband met naderend einde van de termijn 
van de huidige voorzitter, Willem Schoonen.

ADVERTENTIE
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ONDERZOEK

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

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Nee, niet hele-
maal. Het verwerken van de interviews bleek moeilijker en omslach-
tiger dan ik had gedacht. Ik heb mijn scriptie uiteindelijk twee keer 
ingeleverd omdat die de eerste keer niet voldoende was.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? “Ik zou 
eerder starten en de onderzoeksvraag minder groot maken. Dit 
bleek achteraf best wel een veelomvattend onderzoek. Ik heb vijftien 
beleidsmakers van verschillende organisaties geïnterviewd en twee 
taxichauffeurs. Het was een exploratief onderzoek. Ik had nog nooit 
zoiets gedaan.”

Wat is je grootste ontdekking geweest? “Dat de overheidspartijen 
niet op één lijn zitten in hun aanpak van criminaliteit in de taxi-
branche. Er zijn wel ideeën, maar omdat al die instanties het op hun 
eigen manier doen, kan de aanpak effectiever.” 

Ga je nog iets doen met het onderwerp? “Ik ben momenteel aan 
het solliciteren in Brabant, waar ik ook vandaan kom. Ik wil graag bij 
de overheid werken, het liefst op het gebied van veiligheid.”

Hoeveel tijd heeft het je gekost? “Ik heb er in totaal elf maanden 
over gedaan. Tussendoor heb ik wel andere vakken gevolgd, zeven 
maanden was ik er fulltime mee bezig.” (WV)

‘Aanpak criminaliteit 
in de taxibrancehe 
kan effectiever’ 

Visies op criminaliteit in de Amsterdamse 
taxibranche

Scriptie

Matthijs Buster | 24 | master bestuurskunde | cijfer 
6,5 | 18 ects

lijk helemaal niet van die belangrijke 
Nederlandse waarden. Op televisie zijn 
talloze programma’s, zoals Idols en The 
Voice of Holland, waarin mensen probe-
ren op te vallen, de beste te zijn, bekend 
willen worden. Je hoort wel vaak: doe 
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, 
maar dat is meestal een moreel oordeel, 
bedoeld om mensen op hun plaats te 
zetten.”

Guilty pleasure
Ook het idee dat snackbarvoedsel vooral 
in trek is bij bevolkingsgroepen met een 
lagere sociaaleconomische 
status, verwerpt Stengs. 
“Kijk, er wordt soms met 
enig dedain naar geke-
ken, veel mensen zeggen 
dat ze het ordi vinden. 
Dat hoor je ook terug in 
onze bewoordingen voor 
snacks: even een vette bek 
halen. Een blad bitter-
ballen en kaasstengels 
heet ook wel een bruine 
fruitschaal. De snacks zelf 
hebben namen als beren-
hap en hete loeierd. Maar 
friet kan ook chique en 
culinair zijn, dan eet je het in een Frites 
Atelier bijvoorbeeld. Als je uit een milieu 
komt waar zelf koken een belangrijke 
waarde is, doe je er een beetje besmuikt 
over als je naar de snackbar gaat; het is 
een guilty pleasure. Alle lagen van de 
bevolking komen in de snackbar.”
We kijken om ons heen in een volstrekt 
non-representatieve proef op de som. Bij 
de deur leunt een blanke oude man op 
zijn rollator. Twee Italiaanse toeristen 
eten hamburgers. Een Noord-Afrikaanse 
man wacht op zijn bestelling en kijkt tv. 
“Het fenomeen snackbar kent verschil-
lende modaliteiten, zoals antropologen 
dat noemen”, zegt Stengs. “Een groepje 
schoolkinderen dat zakgeld komt stuk-
slaan is een volstrekt ander verschijnsel 
dan ’s nachts een snack halen na het stap-
pen. Hangjeugd rond een frietkraam is 
een andere groep dan kantoormensen die 
Kwekkeboom-kroketten bestellen.”

Opa’s recept
We rekenen af en vertrekken. Langs 
zaken waar kebab en crêpes verkocht 

worden naar die andere bekende 
verschijningsvorm van de snackbar: 
de Febo, in de Reguliersbreestraat. De 
deurtjes van de automatiek klepperen 
open en dicht, ook toeristen weten ze te 
vinden. “Dit wordt typisch Nederlands 
gevonden: eten uit de muur”, zegt de 
hoogleraar. “Het geel is zo te zien uit het 
interieur van de Febo verdwenen, het 
oogt moderner. En kijk daar.’”
Boven de automatiek staat ‘huisge-
maakt’ en ‘opa’s recept gaat als een 
kroket’ geschreven. “Dat moet dan een 
soort rijm zijn, denk ik. Deze teksten 

willen vooral authenti-
citeit en een soort tradi-
tioneel vakmanschap 
uitdrukken. Dat vinden 
we tegenwoordig belang-
rijk, juist in de eetcul-
tuur.”
Daarin heeft zich ook een 
soort foodie-stroming 
gevestigd van overnight 
oaties, zelf brood bakken 
en biologische ingredi-
enten: de tegenhanger 
van de snackbar? “Er is 
inderdaad een hausse aan 
kookprogramma’s, kook-

boeken en gezond eten is een belangrijke 
waarde geworden. Paradoxaal genoeg 
blijft er ook een grote vraag naar snel en 
gemakkelijk te bereiden voedsel, zoals 
snacks, voorgesneden groenten en kant-
en-klaarmaaltijden.”
Overheden en instanties die campag-
nes voor gezond eten en tegen obesitas 
lanceren, zouden daar bij stil moeten 
staan, vindt Stengs: “Je kunt nog zoveel 
verstandigs zeggen over calorieën en 
makkelijke koolhydraten, maar voor een 
effectieve campagne moet je ook inspe-
len op die emotionele waarde die de 
snackbar voor mensen heeft. We vinden 
er herinneringen en associaties aan onze 
kindertijd, het eten geldt als feestelijk, 
het biedt troost. Dat is ook een werke-
lijkheid. Ik hoor weleens: jullie antro-
pologen maken alles ingewikkelder. 
Kan kloppen. We bestuderen alledaagse 
taferelen, waar niets bijzonders over te 
zeggen lijkt, maar die ons eigenlijk veel 
leren over de samenleving. En mogen 
daar graag een vraagtekentje bij achter-
laten. Ook in de snackbar.”

‘Hangjeugd rond 
een frietkraam 
is een andere 
groep dan 
kantoormensen 
die Kwekkeboom-
kroketten 
bestellen’

mailto:a.bibo%40vu.nl?subject=Voorzitter%20gezocht
http://rbbmr.nl
http://www.advalvas.vu.nl
mailto:redactie%40advalvas.vu.nl?subject=Scriptie


D
e Griekse geschiedschrijver Thucydides 
schreef zijn Historiën als ‘bezit voor 
altijd’ (ktèma es aiei), opdat de volgende 
generaties er lering uit konden trekken 
en de geschiedenis zich niet zou hoeven 
herhalen. Met zijn verslag van de 
Peloponnesische Oorlog (431-404 v. Chr.) 

volgde hij de hippocratische methode: symptomen, 
diagnose, behandelplan. Zijn uitvoerige beschrijving 
van de uitbraak van de pestepidemie in 430 v. Chr. geeft 
weer wat deze pandemie met de Atheense samenleving 
deed. Heeft het snel om zich heen grijpende coronavirus 
een vergelijkbaar ontwrichtend effect op onze 
samenleving?

Loimos is het Griekse woord dat Thucydides voor de 
epidemie gebruikt (boek II, 47-54). Pest, pokken, maze-
len, tyfus, we weten het niet precies, en het doet er ook 
niet toe. De ziekte die uit het Oosten kwam overwaaien, 
was zeer besmettelijk en de Atheners stierven bij bosjes. 
Zelfs aaseters kwamen niet langer bij lijken in de buurt. 
Strenge leefregels (welke en door wie opgesteld?) hiel-
pen niet, er was geen medicijn tegen opgewassen, ook 
orakels bleken geen remedie te bieden. Tegelijk met de 
wanhoop groeide de onverschilligheid voor menselijke 
normen en goddelijke wetten. Wie meer angst had dan 
eergevoel, keerde de zieken de rug toe. Lijken lagen 
onbeweend op straat of werden op andermans brandsta-
pels gegooid. Wie zijn laatste dagen geteld zag, gaf zich 
over aan wild genieten. De wetteloosheid (anomia) nam 
toe: ‘Men durfde nu zonder bezwaar zijn eigen genoe-
gens na te jagen en dingen te doen die men vroeger 
geheim hield. De mensen zagen immers de onverhoedse 
ommekeer: rijken die nu onverwacht stierven, mensen 
die eerst niets hadden bezeten, maar nu ineens over de 
eigendommen van de rijken beschikten.’ (boek II, 53.1, 
vert. Wolther Kassies, 2013). Maar wie was genezen, werd 
meestal geen tweede keer ziek en voelde zich onsterfe-
lijk.

Corona 
en de 
pest van 
Athene

Emilie van Opstall
> is als classica werkzaam bij ACASA (Amsterdam 
Centre for Ancient Studies and Archaeology), een 

samenwerkingsverband van de VU en UvA
> In haar blogreeks koppelt zij telkens een ander literair 

voorbeeld aan de actualiteit
> volg haar blogs op  

www.advalvas.vu.nl/blogger/emilie-van-opstall

Voor ons was tot voor koort het dictatoriale China 
ver weg, was Italiës aanpak hysterisch, en waren wij 
Nederlanders ons nuchtere zelf: handen wassen, in de 
elleboog niezen, en papieren zakdoekjes gebruiken, 
meer niet. Later kwam daar geen handen schudden 
bij. Volgens de richtlijnen van het RIVM, net als bij een 
gewone griep. Niemand van ons had nog van dichtbij 
ervaring met het coronavirus, maar een enkeling begon 
toch alvast grote hoeveelheden meel en wc-papier in te 
slaan, voor het geval dat.

Maar toen de VS donder-
dagochtend 12 maart het 
luchtruim voor Europea-
nen afsloot, sloeg de stem-
ming volledig om. In de 
ochtend bevolkten wij nog 
rustig fabrieken, kantoor-
tuinen, collegezalen en 
klaslokalen, in de middag 
werden samenkomsten 
met meer dan 100 perso-
nen afgeraden en werd 
thuiswerk gestimuleerd. 

“We moeten het samen doen”, verkondigde Rutte. “De 
curve van de pandemie moet worden afgeplat, want de 
ziekenhuizen en met name de Intensive Care kunnen 
een piek niet aan”, aldus de NOS. En dat is geen loze 
dreiging, want IC-artsen in Lombardije hebben al 
mensen moeten afwijzen wegens plaatsgebrek. Mensen 
die vervolgens in de eenzaamheid van de quarantaine 

zijn overleden en in kleine kring moesten worden 
begraven. En snel daarna viel het besluit dat scholen en 
horeca alsnog allemaal dichtgaan.

De vraag is hoe dwingend een overheid kan, wil of moet 
zijn. En hoe economie en welzijn zich tegenover elkaar 
verhouden. Bestaat er een middenweg tussen een volle-
dige ‘lock-down’ met politietoezicht en ‘samen doen’ op 
vrijwillige basis? En is die middenweg de juiste?

De huidige corona-epidemie is veel grootschaliger en de 
pestepidemie van Thucydides was veel dodelijker, maar 
zijn les en die van andere auteurs van literaire beschrij-
vingen van epidemieën – Lucretius, Vergilius, Proco-
pius, Boccaccio, Manzoni, Camus, om er maar een paar 
te noemen – is dat als puntje bij paaltje komt sommigen 
met doodsverachting hun leven geven, anderen hamste-
ren om zich veilig terug te trekken, weer anderen zich 
uit levensdrift overgeven aan een carpe diem.

Laten we hopen dat we de curve kunnen ombuigen. 
Maar: niemand van ons is immuun - ‘zélfs de vrouw van 
de Canadese president Trudeau niet’, zoals het Itali-
aanse journaal RAI3 liet weten. ‘Het virus bereikt al de 
hogere machtskringen’, kondigde de NRC aan. Vorige 
week was het in Amsterdam nog vrij levendig, na de 
speech van Rutte op 17 maart is het ineens stiller dan op 
een zomerse zondag. Het afremmen van de samenleving 
geeft ons in ieder geval tijd om hierbij stil te staan. Al 
luisterend naar de merels tijdens deze eerste lentedagen. 
Met een beetje minder CO2 in de lucht.

Michael Sweerts, Pest in Athene, c. 1652–54
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Wie meer angst 
had dan eergevoel, 
keerde de zieken 
de rug toe

De vraag is hoe 
dwingend een 
overheid kan, wil 
of moet zijn

Literair besmettingsgevaar

https://www.advalvas.vu.nl/blog/loimos-de-plaag-van-alle-tijden
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De campus ligt er sinds vrijdag 
13 maart verloren bij. Van de 
ene dag op de andere zijn alleen 
nog medewerkers welkom die 
aan vitale processen werken. 
Een enkele onderzoeker, 
bewakers natuurlijk, 
schoonmakers, personeel bij 
technische systemen en het 
energiecentrum, en ook bij 
hrm, financiën en logistiek zie 
je her en der nog eenzame 
medewerkers, op afstand van 
elkaar. Onbekend is wie deze 
gastvrouwen nog verwachten 
– misschien geven ze een 
buitengewoon vriendelijk 
onthaal aan de enkelingen die 
de fysieke VU overeind houden.

Door Marieke Schilp
Foto’s Peter Gerritsen

Onmisbaar
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I
n de ontroerende documentaire Ik 
ben Alice krijgen drie oude vrou-
wen het robotje Alice op bezoek. 
Een typisch robotlijf, maar met een 
meisjesgezichtje, inclusief zachte 
wangetjes. Na verloop van tijd 
vinden de dames het heel gewoon 

om bijvoorbeeld hun fotoalbum met 
Alice door te kijken. Een van hen kijkt de 
robot vanuit haar flat langdurig na als de 
begeleider haar weer meeneemt.
Het was 2015, Alice was groot nieuws. 
Het project van communicatieweten-
schappers van de VU kreeg bewondering, 
maar ook kritiek. Een van de initiatief-
nemers, hoogleraar mediapsychologie 
Elly Konijn: “Mensen vonden dat we in de 
film hadden moeten laten zien dat Alice 
niet altijd uit zichzelf praatte, maar dat 
de begeleider in de kamer ernaast soms 
intypte wat ze moest zeggen. De regisseur 
wilde geen nadruk leggen op de techniek, 
maar juist op de schrijnende eenzaam-
heid bij die mensen en de blijdschap die 
een robot kan geven door een simpel 
gesprekje of muziek van vroeger.”

Alice 2.0 kan 24 uur overleven
“Nu hebben we Alice 2.0”, vertelt Konijn. 
“Zij kan 24 uur helemaal zelfstandig over-
leven, dat wil zeggen: niet crashen. We 
gaan met VUmc bij ouderen onderzoeken 
hoe ze zich voelen voor en nadat ze een 
paar weken lang geregeld bezoek kregen 
van deze robot. Met bijvoorbeeld vragen-
lijsten en hormoonmetingen komen we 
erachter wat de robot doet voor onder 
meer welbevinden en stressniveau.”
Alice kan iemand een beetje leren kennen 
door voorgeprogrammeerde vragen te 
stellen zoals: hoe heet u? Hebt u een 
partner? O, hoe lang is uw man al overle-
den? Alice 2.0 praat helemaal zelf, maar 
mantelzorgers hebben vooraf in een app 
ingevoerd wat de gebruikelijke daginde-
ling van de persoon in kwestie is, welke 
gespreksonderwerpen interessant zijn, 

Kan een robot echt een soort maatje zijn? Ja, vrij goed zelfs. 
VU-wetenschappers Elly Konijn en Piek Vossen zien in robots een enorm 
potentieel voor eenzame ouderen en kinderen in de klas.  
Grootste uitdaging: de spraaktechnologie.

DOOR RIANNE LINDHOUT

welke muziek iemand graag hoort. Alice 
kan dan bijvoorbeeld om tien uur iemand 
stimuleren een kopje koffie te gaan 
pakken, op verzoek muziek draaien en op 
basis van online weerberichten voorstel-
len te gaan wandelen. “Zal ik even uw 
vriend Max voor u bellen?” “Hoe was het 
om te werken als marinier?”

Grote winst, ook in de klas
Konijn verwacht dat robots grote verlich-
ting kunnen geven in dagelijkse eenzaam-
heid bij ouderen door echt een soort 
maatje te zijn. “Bij geestelijk gezonde 
ouderen kun je robots 
daarnaast veilig inzetten 
om hen te monitoren en 
te activeren.” Konijn deed 
ook onderzoek naar een 
robot in de klas. Robot 
Zora leerde kinderen de 
tafels. “Qua taal redelijk 
eenvoudig, er is veel herha-
ling nodig. En geduld. 
Ideaal voor een robot, 
maar precies waar ouders 
en leerkrachten de pip van krijgen.”
Vooral voor moeilijk lerende kinderen 
was het een verademing, zegt Konijn. “De 
robot blijft het maar vriendelijk herhalen, 
geeft steeds motiverende complimentjes, 
ook al doe je het steeds fout. Kinderen 
kwamen ons toevertrouwen: De robot 
begrijpt mij, de juf niet! Ook kinderen 
met autisme vinden een robot prettiger 
dan een leerkracht. Ze worden niet afge-
leid door gezichtsuitdrukkingen die ze 
ingewikkeld vinden. De leerkracht heeft 
intussen meer ruimte om menselijke 
aandacht aan de kinderen te geven.”

Taal leren is nog te moeilijk
Het grootste probleem bij de interactie 
tussen mens en robot is de spraaktech-
nologie. “De verstaanbaarheid is een 
probleem, zeker in het Nederlands. Deze 
software is bijna altijd in het Engels. En 
wij begrijpen taal vooral in context, in 
hoe je elkaar kent. We moeten de soft-
ware zo ontwikkelen dat de robot weet 
wie hij voor zich heeft.”

Daarom werken Konijn en haar collega 
Johan Hoorn nu samen met Piek Vossen, 
hoogleraar computationele lexicologie 
aan de faculteit Geesteswetenschappen. 
Voor hem is al jaren de heilige graal: een 
computer die taal écht begrijpt. “Zover 
zijn we nog lang niet”, zegt hij.
Vossen: “Zoals wij hier zitten te praten, 
daar komt zó veel bij kijken. We weten 
veel van de wereld en van elkaar: ik weet 
vrij goed wat jij zult begrijpen en wat niet. 
Als ik zeg: De buurman is weer bezig, heb 
jij geen idee wat ik bedoel. Mijn vrouw 
weet het precies, taal is heel persoonlijk. 

We weten ook dat een 
telefoon belangrijk is, 
en de muur niet. Ik 
weet niet alleen wat 
een bril is, maar ook 
wat jouw bril is.”
Maar zelfs los daarvan: 
alleen al taalbeheersing 
blijkt veel ingewik-
kelder dan gedacht. 
Vossen: “We weten 
nu dat taal niet is te 

vatten in een systeem van regeltjes. Het 
is empirisch mislukt een computer op die 
manier taal te leren. We weten eigenlijk 
niet eens wat een zelfstandig naamwoord 
is.”

Siri is de top, maar begrijpt niets
Het hoogst haalbare in de spraaktech-
nologie van nu is Siri van Apple, zegt 
Vossen. Google is op dezelfde technolo-
gie gebaseerd. Je kunt er van alles aan 
vragen en de antwoorden zijn redelijk 
accuraat, maar het begrijpt niets. “Ik zie 
weleens papers over software die zoge-
naamd 90 procent accuraat is. Daar is 
dan tien jaar aan gesleuteld, maar die 
is heel oppervlakkig. Stel dat die in een 
sportkantine aardig kan converseren, 
dan kan die helemaal niets als je hem als 
portier in een bankgebouw neerzet.”
Op een denkbeeldige lijn met links het 
herkennen van twee stippen waarin 
mensen al ogen zien, en helemaal rechts 
het voeren van een echt, natuurlijk 
gesprek, zitten we met spraaktechnolo-

‘De robot begrijpt 
mij, de juf niet’

Technologie & psychologie WETENSCHAP
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Mijn robot begrijpt me



‘Ik heb al twintig 
breinen in mijn 
computer’

gie nog behoorlijk ver naar links, zegt 
Vossen. Op een kwart misschien. Hij 
probeert verder naar rechts te komen, 
en Konijn kijkt welke elementen van een 
dialoog je eigenlijk nodig hebt om een 
menselijke band te voelen. En andersom: 
hoe een band helpt om taal te begrijpen.

Stem uit de hemel
Nu het programmeren met regeltjes is 
mislukt, gooit de wereld van de kunst-
matige intelligentie het over een andere 
boeg om computers taal te leren begrij-
pen. Vossen: “De nieuwe hype is het 
neurale netwerk. De mens als program-
meur is er grotendeels tussenuit, machine 
learning software leert zelf 
taal door heel veel teksten 
te verwerken. Hoe dat gaat 
is een black box. Schijn-
baar lijkt het op het proces 
in onze hersenen. Deze 
software kan zichzelf niet 
uitleggen en dat geeft een 
unheimisch gevoel. Een 
volgende stap is dat soft-
ware kan vertellen waar-
om hij zegt: Pas op voor die 
elektrische auto! Waarna 
wij kunnen uitleggen dat ‘elektrische’ in 
dit verband onbelangrijk is.”
Vossen ontwikkelde software die in 
natuurlijke taal met je praat, die wil leren 
over de wereld en over zijn gesprekspart-
ner en daarom vragen stelt. What is ‘spec-
ulaas’? Who is your family? Als informatie 
conflicteert met eerdere informatie, of 
als hij iets niet zeker weet, zegt hij dat en 
vraagt hoe het zit. Bedoel je met paard 
het schaakstuk of het dier? Deze software 
heet Leolani, Hawaïaans voor stem uit de 
hemel. Vossen, Hoorn en Konijn willen 
Leolani via gesprekken zo trainen dat 
gesprekken steeds beter worden. 
Leolani is een verzameling componen-
ten: een camera, een microfoon en een 
spraakgenerator − zeg maar ogen, oren 
en mond − naast software die de binnen-
komende signalen verwerkt. Die software 
bestaat net als ons brein uit verschillende 
gebieden. Hij ‘denkt’: ik hoor iets. Is het 
een mens of is het een koffiezetapparaat? 
Ik zie ook een mens. Dan kan het zijn dat 
een mens iets zegt. Maar wat die mens 
zegt, klopt niet met wat ik al weet of roept 
andere vragen op. Dat is reflectie. Daar-
naast heeft Leolani drijfveren om onze-
kerheden en gaten in de kennis te vullen. 
Daarom stelt het vragen. Jij zegt dit, maar 
iemand anders vertelde me iets anders. 
Hoe zit het? 

Computer als 
volwaardig co-auteur

Leolani werkt samen met mensen. Die 
combinatie is hybride-intelligentie, 
een veelbelovende richting binnen 
de kunstmatige intelligentie. Een 

Nederlands onderzoeksproject met de VU 
als penvoerder kreeg 19 miljoen subsidie 
van NWO. In 2030 wil het team het eerste 
wetenschappelijke artikel publiceren met 
een computer als volwaardig co-auteur. 
Ethiek en privacy krijgen ook aandacht. 
Hoofdonderzoeker is VU-hoogleraar Frank van 
Harmelen, computerwetenschapper bij de 
afdeling Kunstmatige intelligentie. Vossen is 
ook betrokken, maar zijn onderzoek met Konijn 
en Hoorn is een ander project.

Praten via Pepper
Je kunt Leolani koppelen aan welke robot 
je maar wilt, zodat je niet tegen een pc 
hoeft te praten. In 2017 was robot Pepper 
al aangekocht, hij is dus de verschijning 
om mee te oefenen. Vossen, Hoorn en 
Konijn onderzoeken nu hoe je Leolani 
zo kunt trainen dat een gesprek steeds 
natuurlijker wordt en het een betere band 
met je opbouwt.
“Ik heb in mijn computer al twintig brei-
nen”, zegt Vossen. “Elk brein is de verza-
meling data uit ingevoerde kennis vooraf 
en gesprekken die onderzoeker X of Y 
met Leolani voerden in zijn kantoor. Die 
gesprekken verlopen volgens een scena-

rio waarbij de robot 
vooraf veel of weinig 
van iemand weet, wel 
of niet weet waar hij 
is, meer of minder 
voorwerpen kent enzo-
voort.” Van elk gesprek 
analyseren de onder-
zoekers een opname 
van het geluid en drie 
camera’s die de opstel-
ling filmden − inclusief 
het robotperspectief. 

Alice ontmoet Leolani
Hoorn en Konijn onderzoeken daarnaast 
wat er nodig is voor het opbouwen van 
een optimale band met een robot. Ze 
kijken hoe realistisch de persoon het 
gesprek vond, of zij/hij het gevoel had 
dat de robot hen echt begreep, of de 

robot misschien te veel vragen stelde en 
te weinig stiltes liet vallen. Konijn: “Dat 
doen we in het medialab, maar ook in 
een zorgcentrum. Met robot Alice 2.0, 
uitgerust met gecombineerde software 
van Leolani én uit Alice, bezoeken we 
mensen.”
Hier ontmoet Alice dus Leolani. “Alani, 
noemen we deze nieuwe robot brain 
server. Op deze software kunnen verschil-
lende robots werken.” Het valt Konijn 
op hoe graag ouderen meedoen aan het 
onderzoek: “Het is voor hen een verzetje. 
Dat ze geen zin zouden hebben in al die 
nieuwigheid is echt een vooroordeel. 
Weet je wat wij te horen krijgen? Dat jullie 
hier nú pas mee komen!”

22 23NR 14 — 25 MAART 2020 NR 14 — 25 MAART 2020

Technologie & psychologie

Screendumps uit de documentaire Ik ben Alice En de vimeofilm Understanding Language by Machines met in de hoofdrol Leolani

https://vimeo.com/ondemand/ikbenalice
https://player.vimeo.com/video/341310077
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cialiseerd zijn. De VU is duidelijk trots 
op haar imago van diverse universiteit 
en gebruikt die als een van haar selling 
points. 

Voorbeeldmodel
De VU zet nu in op de mixed-classroom, 
een onderwijsmodel dat de verschil-
len tussen studenten gebruikt om hun 
leerervaringen te verrijken en ervan te 
profiteren. “We gebruiken de spanning 
tussen verschillende perspectieven om 
een kritische opstelling bij studenten 
te stimuleren en creatieve oplossingen 
te bedenken”, zegt Ramdas van Learn! 
Academy, die duurzame leermethoden 
ontwikkelt, gebaseerd op wetenschap-
pelijk onderzoek. “We reiken docenten 
handvatten aan”, aldus Ramdas, “die ze 
kunnen integreren in hun colleges.”  
De term mixed-classroom is gemunt door 
decaan Sociale Wetenschappen Karen 
van Oudenhoven, chief diversity officer 
van de VU, voordat begin dit jaar decaan 
Religie & Theologie Ruard Ganzevoort dat 
stokje van haar overnam, en Wendy Maat 
van International Office. “Vanuit het 
decanenteam wilden we de verbinding 
leggen tussen internationalisering en 
diversiteit. Verschillende universiteiten 
zetten in op de international classroom, 
maar wij wilden voor onze universiteit 
een model ontwikkelen dat verder ging 
dan nationale verschillen alleen”, zegt 
Van Oudenhoven. “Binnen de VU was 
al een tijd geëxperimenteerd met zoiets 
als de mixed-classroom, maar de eerste 
try-outs werden vooral gestuurd door 
problemen vanuit het onderwijs. Ik vond 
het jammer dat ze geen gebruikmaakten 
van de wetenschap. De VU is dé plek om 
vanuit haar wetenschappelijke exper-
tise en praktische ervaring als eerste 
een model te ontwikkelen waarmee ook 
andere kennisinstellingen hun voordeel 
kunnen doen. Ramdas is daarmee vanuit 
de Learn! Academy enthousiast aan de 
slag gegaan met behulp van diversiteits-
experts binnen en buiten de VU.”

Leren omdenken
De mixed-classroom is een van die 
methodieken. “In het begin lag het 
accent in trainingen vooral op sensiti-
viteit voor dingen die lastig zijn rond 
diversiteit. Het ontwikkelde model gaat 
een stap verder en beschrijft wat nodig 
is om tot effectieve interactie te komen 
en uiteindelijk meerwaarde te realiseren 

vanuit verschil”, aldus Van 
Oudenhoven.
Het zijn niet alleen de 
studenten die leren 
omdenken in de mixed-
classroom. “Ook van de 
docenten wordt verwacht 
dat ze zichzelf bevragen 
en hun eigen modellen 
en aannames kritisch 
bekijken”, zegt Marieke 
Slootman, diversity officer 
education en projectleider 

van het mixed-classroom-project. “Deel 
van de methodiek is reflectie op je eigen 
referentiekader, want daarna pas leer je 
openstaan voor dat van een ander.” 

Diverse wiskunde
En dat geldt niet alleen voor sociologen 
en geesteswetenschappers, ook bèta’s 
hebben baat bij de mixed-classroom. 
“Voor onze workshops hebben zich 
opvallend veel bètadocenten opgege-

ven”, aldus Slootman. “Ik 
krijg vaak de opmerking 
dat exacte studies overal 
hetzelfde zijn, dat diver-
siteit daar geen rol speelt, 
maar met zoveel inter-
nationale studenten aan 
de bètafaculteiten krijgt 
een docent wel degelijk te 
maken met andere leer- en 
doceerbehoeften.” Van 
Oudenhoven vertelt dat 
een van de deskundigen 

op een expertisedag rond de mixed-
classroom een wiskundige was, Sandjai 
Bhulai, “die VU-rector Vinod Subrama-
niam ons had aangeraden.”
“Soms zegt een docent: Ik heb dat niet 
nodig, want ik heb geen gekleurde student-
en in mijn collegezaal”, zegt Ramdas. 
“Maar in feite is elke classroom mixed, 
veel dimensies van diversiteit zijn name-
lijk onzichtbaar.”
Ramdas, Slootman en Van Oudenhoven 

Mixed-classroom
Het mixed-classroom-model wordt ingeburgerd met 
cursussen, workshops en trainingen. Er is ook een mixed-
classroom-inloopspreekuur. 

Meer info op vu.nl/en/programmes/mixed-classroom Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

De VU zet hard 
in op de mixed-
classroom, waar 
docent en studenten 
leren van elkaars 
ervaringen en 
perspectieven. 
Waarom eigenlijk? 
En hoe werkt het?

‘We leggen docenten geen 
integrale aanpak op’

V
ijftien jaar geleden 
schrokken de hoogle-
raren en docenten zich 
nog een hoedje aan de 
VU. Toen in 2005 een 
handvol studenten 
biomedische weten-
schappen amechtig de 

evolutietheorie afwees omdat die volgens 
hen in tegenspraak was met de Koran, 
kwamen minstens honderd paniekerige 
hoogleraren en docenten bijeen in een 
grote collegezaal. Ze wisten niet wat ze 
ermee aanmoesten. “Ik heb helemaal 
geen zin om de boeken van die mensen 
te gaan lezen”, klaagde een hoogleraar 
toen er werd gesuggereerd dat hij zich in 
de achtergrond van zijn studenten moest 
verdiepen.

vatten hun onderwijsmodel samen in een 
boekje ‘The VU Mixed Classroom Educa-
tional Model’. Een suggestie daarin is 
bijvoorbeeld om studenten standpunten 
te laten verdedigen die niet hun eigen 
standpunten zijn.   

Constructief oneens zijn
De mixed-classroom heeft drie fasen 
volgens Ramdas: “In de eerste fase 
worden studenten zich bewust van hun 
eigen referentiekader en ze leren zich 
uiten in een veilige omgeving. Veel 
mensen spreken dan van een safe space, 
maar ik noem het liever brave space. Het 
gaat er niet om één groot Kumbaya te 
creëren, maar een sfeer waarin mensen 
dapper genoeg zijn hun visie te geven en 
kritiek te incasseren.”
In de tweede fase leren studenten elkaars 
perspectieven op een constructieve 
manier naast elkaar te leggen. “Zoals 
je voor het hardlopen moet rekken en 
strekken om blessures te voorkomen, zo 
moet je hier eerst leren het constructief 
met elkaar oneens te zijn”, licht Ramdas 
toe. In de derde fase wordt het geleerde 
“geöptimaliseerd” en “gekapitaliseerd”. 
Daarbij integreren ze verschillende 
perspectieven om van studenten kriti-
sche, flexibele en creatieve denkers te 
maken die leren van elkaars ervaringen. 
“Het is géén integrale aanpak die we 
docenten opleggen”, zegt Ramdas. “Het is 
een beetje een naslagwerk waaruit ieder-
een kan nemen wat die wil, kan kijken 
naar de oefeningen, zien wat inspireert 
of wat absoluut niet bij haar/zijn of hun 
onderwijs past.”

Onderwijskundige Siema Ramdas kwam 
in 2013 bij de VU werken voor het toen-
malige Onderwijscentrum. Ze trainde 
docenten in diversiteitssensitiviteit, om 
beter om te leren gaan met de diversiteit 
in hun collegezaal en zich bewuster te 
worden van hun eigen blinde vlekken en 
vooroordelen. Ook toen kreeg ze nog te 
maken met scepsis. “Ik voelde de nodige 
weerstand. Docenten zeiden dat ze geen 
tijd hadden, ze waren bang dat ze hun 
hele curriculum moesten omgooien.”
Inmiddels is er veel veranderd. De docen-
ten die wel openstonden voor de diversi-
teitssensitiviteitstrainingen, ontdekten 
dat die in het verlengde lagen van wat ze 
toch al deden in hun colleges. Er kwamen 
een chief diversity officer, decaan Soci-
ale Wetenschappen Karen van Ouden-
hoven, en een diversiteitscoördinator, 
Wim Haan. Inmiddels is er een  Diversity 
Office met meerdere diversity officers 
die ieder in een eigen onderwerp gespe-
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‘Ik vond 
het jammer 
dat ze geen 
gebruikmaakten 
van de 
wetenschap’

‘Veel mensen 
spreken dan van 
een safe space, 
maar ik noem het 
liever brave space’

https://www.vu.nl/en/programmes/mixed-classroom
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=Mixed%20Classroom


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

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

WERKEN BIJ DE VU

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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL
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Het is ondertussen eind maart, ik ben nu 
bijna zeven maanden vicevoorzitter van deze 
raad. Ons jaar gaat echt veel sneller dan 
verwacht. Het duurt namelijk echt wel even 
voordat je hier je draai hebt gevonden. In de 
eerste maanden ben je druk bezig met ont-
dekken hoe de VU in elkaar zit en wat wij als 
studenten kunnen bijdragen. Na verloop van 
tijd ontdek je hoe je bepaalde ideeën het best 
kunt pitchen of wie je moet benaderen voor 
bepaalde informatie. 
We zijn nu lekker op weg en hebben al een 
aantal dingen bereikt (denk aan de vakantie-
week vanaf mei 2021), we weten waar we nog 
aan willen werken (onder meer het aanpas-
sen van het kiesreglement voor studenten-
raadsleden) en we weten ook waar we ons dit 
jaar niet meer op zullen focussen. 
Ons raadsjaar loopt officieel tot 31 augustus 
2020, daarna dragen we het stokje over aan 
onze opvolgers. Het is gek om te bedenken 
dat we al over de helft zijn. 
De verkiezingen van onze opvolgers zijn van 
maandag 20 tot en met donderdag 23 april. 
Daarna beginnen we al met de overdracht: 
we vinden het belangrijk dat onze opvol-
gers rustig kunnen wennen aan elkaar, aan 
de taken als raadslid en aan het samenwer-
ken met medewerkers van de VU. Het is mijn 
verantwoordelijkheid om deze overdracht in 
goede banen te leiden.
Ik zou het natuurlijk leuk vinden als onze 
opvolgers verder gaan met onze plannen en 
ideeën, maar zij bepalen uiteraard hun eigen 
koers. Toch hoop ik dat ze één ding mee zul-
len nemen: de kwaliteitsafspraken. 
Daarmee doel ik op het geld dat ter vervan-

ging van de basisbeurs vrijkomt om de kwa-
liteit van het onderwijs te verbeteren. Wat ik 
hiervan vind, maakt niet zo veel uit. Het gaat 
me erom dat onze achterban – jullie – weet 
wat er met het geld wordt gedaan op cen-
traal niveau (voor alle VU-studenten) en op je 
eigen faculteit. 
Wij willen als studentenraad heel graag 
inzichtelijk maken wat er met het geld 
gebeurt. Maar de studenten willen hun infor-
matie allemaal op een andere manier ont-
vangen. Dat maakt het soms best lastig: heb 
jij nog tips of ideeën? Laat het me weten via 
mail, Facebook of Instagram.

Wow, we zijn al over 
de helft

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

• Kiesreglement. De universitaire 
studentenraad neemt het initia-
tief om het kiesreglement aan te 
passen. Dit is voor ons van groot 
belang. We kijken uit naar een 
vruchtbare discussie hierover met 
het college van bestuur. 

• Verkiezingen. Van 20 t/m 23 
april zijn er weer verkiezingen 
voor de volgende facultaire en uni-
versitaire medezeggenschapsra-
den. Alle VU-studenten kunnen 
dan stemmen op de kandidaten 
die zij geschikt vinden om de stu-
dentenpopulatie volgend studie-
jaar te vertegenwoordigen.

Veerle Groenendijk
vicevoorzitter 
v.groenendijk.usr@vu.nl
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E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

INGEZONDEN MEDEDELING

Zo gek is die vraag nog niet: journalisten 

hebben één van de meest gevaarlijke beroepen 

ter wereld. Gemiddeld werd vorig jaar elke 

week een journalist vermoord omwille van zijn 

of haar werk. Geef voor de persvrijheid. Help 

ons journalisten te beschermen en word vriend: 

bit.ly/persnoodhulp
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CAMPUSSelectie

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

We gaan weer loten voor studies als geneeskunde, als het aan de politiek 
ligt. Aan de VU hebben ze daar gemengde gevoelens over. ‘Alle kennis die 
we door de selectie hebben opgedaan, zou verloren gaan.’

‘Bij loting doen ze ook dure 
bijspijkercursussen’
DOOR PETER BREEDVELD

D
e decentrale selectie 
voor opleidingen met 
een numerus fixus is 
in ongenade gevallen 
in Den Haag omdat die 
ongelijkheid in de hand 
zou werken. D66 pleit al 
heel lang voor een terug-

keer naar loting voor studies met een 
beperkt aantal plaatsen, zoals genees-
kunde. Een meerderheid in de Tweede 
Kamer stemde half maart voor opheffing 
van het verbod op loten, dat sinds 2013 
geldt. 
Maar volgens vicedecaan Christa Boer 
van de faculteit Geneeskunde, voorzitter 
Marleen Westerhof van de selectie, en 
selectieteamlid Ine Vos (beiden stafme-
dewerker bij Team Strategie & Beleid van 
Onderwijs) wordt het debat over selectie 
en loting gedomineerd door tendentieuze 
berichtgeving in de media. Onderzoeken 
die aantonen dat decentrale selectie leidt 
tot kansenongelijkheid, bijvoorbeeld 
omdat kinderen van rijke ouders zich 
erop voorbereiden met trainingen bij 
dure bureaus, laten volgens hen maar een 
deel van de werkelijkheid zien. 
“Daar houden we rekening mee bij de 
selectie, dat niet iedereen tijd heeft voor 
bijles en trainingen en dat studenten 
afhankelijk zijn van een bijbaan”, zegt 
Westerhof. “We zijn niet op zoek naar het 
schaap met de vijf poten”, zegt Vos.

Hoge cijfers zeggen niet alles
De VU selecteert mensen niet alleen op 
basis van hun prestaties en cognitieve vaar-
digheden, maar kijkt ook naar maatschap-
pelijk engagement en bijzondere interes-
ses, bijvoorbeeld in onderzoek of techniek. 
“Minder goede cijfers kun je aan de VU 
compenseren met andere kwaliteiten, zoals 
goede communicatievaardigheden, want 
vwo-cijfers zijn een van de beste voorspel-
lers van studiesucces, maar iemand met 
hoge cijfers is niet per se ook een goede 
arts”, aldus Boer. 
De drie zijn voorstanders van decentrale 
selectie en investeerden de afgelopen jaren 
in het verbeteren en fine-tunen ervan. In 
2019 werd hun methode op basis van een 
enquête onder geneeskundestudenten 
als beste selectie gekozen, die de beste 
toekomstige artsen oplevert. Zo kijkt de 
VU naar de prestaties van een aspirant-
student gedurende een langere periode, 
zodat er geen sprake is van een moment-
opname als iemand net in een dip zit. 
En harde cijfers heeft ze niet, zodat 
het moeilijk vergelijken is tussen de 
studentenpopulatie van vóór het verbod 
op loting en die van nu, maar Ine Vos 
heeft “de indruk” dat decentrale selectie 
de diversiteit aan de VU in elk geval niet 
onder druk heeft gezet. “De VU is een van 
de meest diverse universiteiten, en als je 
kijkt onze collegezaal en op onze selectie-
dagen zie je dat terug. Landelijk was vorig 
studiejaar 31 procent van de eerstejaars 
geneeskunde een student met een migra-
tieachtergrond”, volgens Vos, die verwijst 
naar de CBS-cijfers.

En elke afvaller is een teleurstelling voor 
de opleiding en een verloren investering, 
want het gaat om kostbare plaatsen en 
ook de selectieprocedure 
is duur. “We hadden dit 
jaar ongeveer duizend 
aanmeldingen, waarvan 
de selectie met de hulp 
van vijftien tot twintig 
tijdelijke medewerkers 
wordt gedaan. Bij elkaar 
kost dat meer dan een 
ton”, aldus Vos. 

Verdienstelijke selectie
Promotieonderzoek van 
Sanne Schreurs (Maastricht, 2020) beves-
tigt ook dat niet alleen het geld terug 
wordt verdiend doordat de geselecteerde 
studenten minder vaak stoppen met de 
studie, maar dat ze ook minder vaak een 
vak opnieuw hoeven doen.
En elk jaar wordt er weer bijgeleerd. “Als 
iemand meent onterecht afgewezen te 
zijn, nemen we dat serieus en lichten 
we de hele procedure voor die persoon 

Waar zijn de mannen?
Mannen zijn een veel moeilijker te berei-
ken groep. Gemiddeld 67 procent van 
de eerstejaars geneeskunde is vrouw. 
“Mannen melden zich niet aan”, aldus 
Boer. Die zich wel melden, doen het niet 
slechter in de selectieprocedure dan 
vrouwen. “Meisjes zijn op het vwo al iets 
oververtegenwoordigd. Onze indruk is 
dat meisjes gemiddeld wat vroeger star-
ten met het verbeteren van hun school- 
cijfers en cv dan jongens, maar dat 
jongens vaker een goede eindsprint 
maken. Gedurende de bachelorfase pres-
teren mannen bij geneeskunde gemid-

deld iets minder sterk 
dan vrouwen, maar in de 
master zijn die verschillen 
niet meer zichtbaar.”

Voorkom afvallers
Het rendement bij 
geneeskunde is “enorm 
hoog”, zegt Boer. “Negen-
tig procent van de studen-
ten haalt uiteindelijk het 
bachelor-diploma, van 
wie ruim tachtig procent 

binnen vier jaar. Degenen die de eind-
streep niet halen, pik je er niet makkelijk 
uit tijdens een selectie, hoe streng die 
ook is.” Studenten kunnen gedemoti-
veerd raken, psychische problemen krij-
gen of oplopen tegen de hectiek van de 
praktijk. “Je kunt niet voor één individu 
voorspellen hoe iemand van zeventien 
zich gaat ontwikkelen in de komende zes 
jaar.”

door”, zegt Westerhof. “Natuurlijk passen 
we na de evaluatie de procedure weer 
aan.” 

“Onze bevindingen over 
de selectie delen we in de 
werkgroep Selectie van de 
VU, van de Nederlandse 
Vereniging voor Medisch 
Onderwijs en de learning 
community-selectie van 
de VSNU, maar ook in 
een onderwijsnetwerk als 
Opera.”
“Maar we kunnen ook 
weer niet té transparant 
zijn, want dan geef je je 

eigen selectiemethode weg”, vult Vos aan. 
Al die know-how, maar ook de voordelen 
van selectie, zoals het matchen en de 
beoordeling van sociale vaardigheden, en 
alle aanvullende kennis die wordt opge-
daan bij de selectie, zou verloren gaan als 
de loting weer wordt ingevoerd, vinden 
de drie. “Een hybride vorm zouden we 
wel toejuichen, want van de kandidaten 
is er een bovenlaag van tien procent die 

uitzonderlijk getalenteerd is en die je 
er beslist bij wilt, een onderlaag die nu 
afvalt, maar een volgend jaar nogmaals 
een poging kan doen. Daarnaast is er 
een brede middenlaag van kandidaten 
die eigenlijk beperkt van elkaar lijken te 
verschillen. In die groep kandidaten zou 
je kunnen selecteren door een loting”, 
aldus Westerhof. 
“Loting kan daarnaast waardevol zijn 
voor onderzoek om te bepalen of het 
selectie-instrument de juiste mensen 
doorlaat, omdat je dan ook afgewezen 
selectiekandidaten kunt volgen tijdens de 
studie”, zegt Vos.

Zelfselectie helpt ook
Dat loting rechtvaardiger zou zijn vanwe-
ge die dure bijspijkercursussen om door 
de decentrale selectie heen te komen, 
geloven de vrouwen niet. “Om meer kans 
te maken bij gewogen loting zijn hoge 
cijfers belangrijk en om die op te krikken, 
betalen ouders die bijspijkercursussen 
ook”, zegt Westerhof. Boer vertelt dat 
voor minder draagkrachtige studenten tal 
van bureaus bestaan die meer betaalbare 
of gratis trainingen aanbieden. “Zo zwart-
wit is het allemaal niet.”
Er valt ook nog wat terrein te winnen op 
het gebied van de zelfselectie. “Niet dat 
we studenten willen demotiveren, maar 
veel studenten zouden ermee geholpen 
zijn als ze zich realiseren dat er ook nog 
een leven is buiten de geneeskunde”, 
aldus Boer. 

‘In de brede 
middenlaag van 
kandidaten zou je 
kunnen loten’

‘De VU is al 
een van de 
meest diverse 
universiteiten, dat 
zie je ook terug in 
onze collegezalen’

mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=Loting
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(kijken of het ons ook zonder lock 
down lukt), Ticket to Ride (waar 
gaan we niet heen) of Le Havre (wat 
als de handel stilvalt). De Coronis-
ten van Wuhan of Covid Bingo laten 
we maar even zitten…

Natuurlijk proberen we ‘gewoon’ 
door te werken: vanochtend heb-
ben we een vergadering van de 
commissie VGWM via meet.google 
gedaan. Dat ging maar zo/zo. 
Skype for business  werkte beter. 
Als deze bizarre periode voorbij 
is zijn we in ieder geval allemaal 
helden in vergaderen op afstand 
geworden en ik verwacht dat we 
dat dan ook vaker zullen blijven 
gebruiken. Hopelijk heeft dat op de 
lange termijn ook gunstige effec-
ten voor het milieu. Ondertussen 

Het zijn rare 
tijden. Het 
wordt vaak 
gezegd maar 
het is ook echt 
zo. Als ik wak-
ker word hoef 
ik me niet te 

haasten voor de trein, dat is weer 
een voordeel, maar het is ook raar 
natuurlijk. Normaal gesproken zie 
je toch vaak dezelfde forenzen. Nu 
staat mijn hond kwispelend naast 
me. Mijn zoon die eerstejaars in 
Wageningen is, woont weer thuis, 
tot groot plezier van onze hond. 
Voor haar mag het altijd Corona-
tijd zijn: meer knuffels, vaker een 
wandeling, zij geniet volop. Wij 
pakken er vanavond maar eens een 
ouderwets bordspel bij: Pandemic 

COMMISSIE COMMUNICATIE OR 
VICTOR BIJLERT, SANDRA DE 
MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK EN 
ERIC-JAN HARTSTRA  
TEKST VICTOR VAN BIJLERT, DICK 
DE GILDER, SABINE GO, NORAH 
KARROUCHE, SJAAK LAMMERTS, 
IDA SABELIS  BEELD PETER VALCKX   
VORMGEVING HAAGSBLAUW

ICT-facility moet worden vermin-
derd. Studenten hebben geen 
Skype for Business, waardoor 
digitaal vergaderen lastig wordt. 
Als voorzitter van de OR-commis-
sie Huisvesting had ik dinsdag 
17 maart een virtueel overleg met 
FCO. Henk Olijhoek, de voorzit-
ter van de OR en Nanne Duijn-
kerke, USR-lid namen deel via de 
telefoon. Gesproken is over de 
crisisnoodorganisatie en hoe we 
via virtueel werken als VU weer 
gaan functioneren. Petje af voor 
management en bestuur. 

Er is door de commissie Huis-
vesting gevraagd om beter vind-
bare informatievoorziening over 
thuiswerken en hoe je het beste ' 
Skype for Business' gebruikt. In 
de commissie is verder stilgestaan 
bij de mogelijke Speerpunten van 
de medezeggenschap voor de 
begroting VU 2021. Want het 
bestuurlijk leven gaat door...

Sjaak Lammerts is Afdelings-
manager Neurowetenschappen

Bij de afdeling 
Neuroweten-
schappen 
draait het 
onderzoek 
deels door. 
Proefdieren 
die speciaal 

zijn gefokt en cellen die zijn ge-
kweekt moeten worden gebruikt. 
Er is breed virtueel overleg ge-
weest via ZOOM waarbij de samen-
werking is besproken en hoe men 
ging regelen dat telkens maar twee 
mensen tegelijk in een lab bezig 
zijn. Zo’n digitale meeting was heel 
speciaal. De techniek werkte goed 
en op zeker moment waren 38 
mensen online. Het voordeel is dat 
je zowel gezonde als zieke mensen 
aanwezig hebt, zowel op de VU als 
thuis of waar dan maar ook. Ik weet 
zeker dat na deze crisis dit soort 
digitale overleggen vaker zullen 
plaatsvinden en dat dit reizen en 
CO2-uitstoot gaat besparen.

Voor de OR en GV moet alles nog 
op gang komen. Onderwijs gaat 
voor en de overbelasting van de 

Mijn – vooral jongere – collega’s 
die van plan zijn via ‘skype’ en 
‘zoom’ elkaar minstens één keer 
per dag te vertellen waar ze mee 
bezig zijn: de eerste foto is er één 
om in te lijsten. Ons faculteitsbe-
stuur FSW die zich geconfronteerd 
weet met nauwelijks op te lossen 
puzzels qua onderwijs en tenta-
minering, en daarbij de juiste toon 
weet te vinden tussen de niet te 
ontkennen onzekerheid en de vast-
beradenheid om er het beste van te 
maken. Mijn OR-collega’s die met 
kunst en vliegwerk een vergade-
ring houden per telefoon, iPad en 
computer, om geen achterstand op 
te lopen bij de afhandeling van dos-
siers. Nu al bezig met de begroting 
van 2021, in de verwachting dat 
normalere tijden op zeker moment 
weer zullen terugkeren. 

Voor de vele mensen die hard 
worden geraakt door de omstan-
digheden hoop ik dat de volgende 
quote waarheid wordt: ‘Het ge-
heugen van het hart zeeft slechte 
herinneringen weg en maakt de 
goede mooier. Dat stelt ons in 
staat om met het verleden te leven’ 
(Gabriel Garcia Marquez: Liefde in 
tijden van cholera). We slaan ons 
er wel door heen. 

Dick de Gilder  is FSW-er en lid van 
het Dagelijks Bestuur OR

Het is opval-
lend hoe mijn 
collega’s en 
studenten vol 
goede moed 
door gaan met 
hun normale 
werkzaam-

heden terwijl de wereld dicht is 
in verband met een onzichtbare 
vijand. Mijn studenten die hun 
master thesis moeten schrijven 
maar als organisatiewetenschap-
per voor de verzameling van hun 
gegevens afhankelijk zijn van de 
medewerking van organisaties die 
zelf op slot zijn. Hun toekomst bin-
nen een maand van florissant naar 
volkomen onzeker. 

is, het snelst werkt, of wat de 
meeste mensen kan hosten voor 
een meeting. En we gniffelen en 
appen wat af – in ochtendjas, met 
een mok koffie aan de computer.

En ja, ik ben eerlijk gezegd een 
beetje blij dat het CvB niet al te 
proactief reageerde. Zo kunnen 
we onze eigen tijd indelen en 
experimenteren met mogelijk-
heden, in onze eigen tijd. Althans, 
voor zover het de meeste weten-
schappers betreft. Vanaf maandag-
morgen heb ik in spanning gezeten. 
Hoe houdt de facilitaire dienst het? 
En de afdeling communicatie? En 
natuurlijk, de teams van IT? En al 
die andere collega’s die op cruciale 
plekken moeten zitten, fysiek, om 
de achterliggende processen van 
ons werk te verzorgen? Chapeau 
voor alle buffelaars! Juist is deze 
tijden is helemaal duidelijk dat we 
echt collega’s zijn en niet zonder 
elkaar kunnen. 

Ida Sabelis, FSW-ORG

Vrijwel 
iedereen is 
bevangen door 
de corona-
thuiswerk-
koorts (nee, 
gelukkig niet 
door de echte). 

En dat heeft zo zijn voor- en 
nadelen. Nadat afgelopen week 
(9-16 maart) via de OR-mail nog 
wat gediscussieerd werd over de 
ernst van de zaak, en of de VU, 
lees het CvB, wel of niet voldoende 
(pro)actief was, is het sinds de 16e 
helemaal duidelijk. De VU is op 
slot, en bijna alles wat er nog kan 
of moet gaat ‘digitaal’ – we nemen 
fysieke afstand en improviseren er 
op los. Het lijkt alsof alle onwillige 
collega’s, de digibeten, nu tóch 
overstag gaan. Op TV zien we hoe 
leerkrachten opeens glimlachend 
in een instructielokaal zitten en 
nu eindelijk de zegeningen van het 
digitaal lesgeven omarmen. En 
overal ontstaan initiatieven. We 
wisselen ervaringen uit over welk 
vergadersysteem het makkelijkst 

via Canvas, maar sinds kort ook 
met behulp van WhatsApp. Het 
helpt om kort op de bal te kunnen 
spelen wanneer je als docent nu 
eenmaal wat extra geduld en inzet 
van je studenten vraagt. Niet alleen 
wij moeten nieuwe vaardigheden 
en digitale tools aanleren in een 
korte tijdspanne; zij doen dat ook. 

Laten we dan ook van de nood 
een deugd maken. Het valt me op 
dat de meeste collega’s probe-
ren om zo goed als het kan hun 
bestaande offlineonderwijs online
na te bootsen. Maar digitale tools 
als Canvas, Perusall en Penflip 
zijn daar niet altijd voor bedoeld. 
Dus doe ik zoals mijn timmerman. 
Ik schaaf aan mijn syllabi, model-
leer een cursus naar een nieuwe 
behoefte. Het voelt als een stoffige 
en rommelige werkplaats, waar ik 
ruimte maak voor een experiment. 
Een beetje zoals mijn woonkamer, 
dus.

Norah Karrouche is docent bij FGW 
(Geschiedenis en Oudheid)

Ik schrijf dit 
stukje aan 
mijn geïm-
proviseerde 
bureau in de 
woonkamer. 
En als ik zeg 
woonkamer, 

dan bedoel ik eigenlijk de halve 
bouwwerf die mijn woonkamer is. 
Tien dagen voor de VU aankondig-
de enkel nog op afstand onderwijs 
te zullen verzorgen, verhuisde ik 
naar een huis in volle verbouwing. 
College geven in deze omstandig-
heden was hoegenaamd niet 
de bedoeling. Een globale gezond-
heidscrisis is dat nooit. 

Zo gebeurt het sinds enkele dagen 
dat de studenten die ik begeleid bij 
werkstukken via Skype tussen het 
kloppen, schuren en boren door af 
en toe eens een flits van de 
timmer man opvangen, die zich 
weliswaar steeds op de voor-
geschreven anderhalve meter 
afstand van mij bevindt. Met 
grotere groepen voor andere 
vakken houd ik niet alleen contact 

Van de nood een deugd maken

Werken in tijden van Corona‘Thuis’ werken als de norm: maar voor wie?

anders doen dan alle handelingen 
digitaal verrichten. 

De medewerkers van de faculteit 
krijgen sinds dinsdagochtend 
17 maart via Zoom een ochtend-
cursus van een van onze docenten 
die digitaal heel vaardig is, Johan 
Roeland. In de cursus die meerde-
re ochtenden duurt, legt Roeland 
het gebruik van digitale hulpmid-
delen zoals Zoom zelf (videoconfe-
rencing) uit en alle mogelijkheden 
van Canvas. Vooral Canvas biedt 
veel meer dan waar de meeste 

De pandemie 
van het coro-
navirus slaat 
uiteraard ook 
in Nederland 
toe en veran-
dert de wijze 
van werken 

aan de VU, en dus aan de Facul-
teit Religie en Theologie. Hoewel 
de aantallen studenten aan deze 
faculteit die onderwijs moeten 
krijgen en van wie tentamens afge-
nomen worden, niet buitengewoon 
groot zijn, kunnen we toch niet 

docenten ooit gebruik van hebben 
gemaakt. Ze zijn immers gewend 
om face-to-face les te geven aan 
groepen waarbij de studenten 
meestal direct vragen kunnen 
stellen. Johan Roeland gaat de 
docenten ook nog uitleggen hoe 
ze zeer korte colleges zelf thuis 
kunnen opnemen met powerpoint-
presentaties erbij en beeld en ge-
luid van de onderwijzende docent. 
Vergaderingen van faculteits-
bestuur, medezeggenschap, en 
onderzoeksgroepen, gaan nu ook 
via videoconferencing. Het enige 

wat je moet doen, is op tijd inlog-
gen want de vergadertijden liggen 
wel vast. Je zou haast zeggen dat 
de faculteit de eenentwintigste 
eeuw binnengaat, geleidelijk en 
door de omstandigheden gedwon-
gen. Hoe dat verder afloopt en 
hoe de studenten op de nieuwe 
situatie zullen reageren moeten we 
afwachten. De tijden zijn drama-
tisch maar het wederzijdse begrip 
en de solidariteit tot op heden zijn 
hartverwarmend.

Victor van Bijlert is UD bij FRT

Werken op afstand aan de Faculteit Religie en Theologie

Vergaderen met 38 mensen online

CORONA 2020

maak ik me toch ook vooral zorgen 
om mijn studenten. Heeft iedereen 
een vangnet? Als iemand ziek is, 
zijn er dan mensen die boodschap-
pen doen, die af en toe vragen hoe 
het gaat? Als je dit leest en je hebt 
hulp nodig, neem dan contact op, 
wees niet bang om hulp te vragen 
of om te zeggen dat je het moeilijk 
hebt in deze tijd. Als we een ding 
leren is het, denk ik, dat we kwets-
baarder zijn als gemeenschap dan 
we wisten en dat we elkaar alle-
maal hard nodig hebben. Ik wens 
iedereen sterkte toe en hoop dat jij 
en je dierbaren gezond blijven. 

Stay safe everyone! 

Sabine Go is UD bij SBE

http://www.vu.nl/or
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Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Love in the Time of Corona

M
aia’s huis kijkt uit op coffeeshop ‘De 
Prijs’, waarvoor een rij staat tot de verste 
hoek van de straat. De verzameling 
mensen buiten beweegt zich langzaam 
voort. Ongeveer even langzaam als de 
voorbijkruipende tijd in haar kamer. Af 
en toe kijkt ze vluchtig op haar computer, 

maar ze heeft alleen maar nieuwe berichten van 
bedrijven, corporaties aan wie ze zo naïef was geweest 
haar e-mailadres te geven. Hoe gaat Zalando met het 
virus om? 

Ze is een paar dagen terug besmet geraakt en mag met 
niemand praten, tot nu toe heeft ze vooral contact 
met Zalando. Als ze een eenpersoonsmaaltijdsalade 
openscheurt, krijgt ze een bericht van Peter, waarin hij 
vraagt hoe het met haar gaat.
‘Kunnen we het alsjeblieft over iets anders hebben?’ 
typt ze terug. ‘Ik ben er zo klaar mee dat het alleen 
maar over dat virus gaat: in de kranten, op 
televisie. Mensen die op sociale media denken 
dat ze medische specialisten zijn. Ik raak er 
helemaal overprikkeld van.’
‘Ik wist niet dat je boos werd :)’, typt 
hij terug. ‘Onze relatie is een tuintje, 
Maia, we moeten hem onderhouden.’ 
Maia kreunt lachend van achter haar 
computer. Soms weet ze niet waarom 
ze eigenlijk bij elkaar zijn. Peter zegt 
altijd dingen die ieder normaal 
mens te ongemakkelijk zou vinden, 
maar hij komt er op een of andere 
manier altijd mee weg.
‘Sorry, ben gewoon ziek en 
chagrijnig’, stuurt ze terug. ‘Ik 
vind het wel lief dat je even een 
berichtje stuurt.’

Maia doet een raam open en 
kijkt naar buiten, de rij voor 
de coffeeshop is nauwelijks 
opgeschoten. Een paar dagen 
geleden heeft ze uit verveling 
een boek van Gabriel García 
Márquez uit de kast gepakt, 
Love in the Time of Cholera. Het 
boek gaat over twee verliefde 
mensen die vijftig jaar om elkaar 
heen draaien in een door cholera 
geteisterd Colombia. Tot nu toe is ze er 
niet echt vrolijker van geworden, maar het 
leidt haar in elk geval af.

Maia wil ten einde raad maar beginnen haar kamer voor 
de tweehonderdste keer op te ruimen wanneer ze haar 
telefoon hoort. Weer een bericht van Peter.
‘Geeft niet hoor, ik snap wel dat je er inmiddels een 
beetje klaar mee bent. Doe je deur eens open?’
Maia opent de deur en ziet op straat een pak wc-papier 
met daarop een knuffelbeer die een kaartje vasthoudt 
waarop get well soon staat. Ze glimlacht. Het kan 
eigenlijk echt niet, maar hij komt  
ermee weg.

https://www.didodrachman.com/

