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Leraar in een half
jaar
Een nieuw wapen in de strijd
tegen het lerarentekort is
de ‘educatieve module’ die
bachelors in een half jaar
klaarstoomt tot tweedegraads
docent. De universiteiten en de
minister willen het experiment
graag verlengen.

Chinese instituten
geen gevaar
Zijn de Confucius Instituten
Chinese pr-machines die
het Nederlandse onderwijs
beïnvloeden? De minister
denkt van niet.

Mobiel slot tegen
indringers
Last van nieuwsgierige
huisgenoten die ongevraagd
spullen uit je kamer komen
lenen? Het mobiele slot ‘Latch
Go’ is volgens vijf studentondernemers de oplossing voor
wie zijn buren buiten de deur
wil houden.

Eén loket voor
studenten met
beperking
Studenten met een
functiebeperking worden
binnen hun universiteit of
hogeschool soms van het kastje
naar de muur gestuurd. Zij
moeten bij één aanspreekpunt
terechtkunnen, vindt de
Tweede Kamer.
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Spamfilter weert
belangrijkste mail in 40 jaar

Felle kritiek op ‘linkse wetenschapper’

S

Boris Slijper in 2013 bij een rondetafelgesprek over de toekomst van de VU
ocioloog Boris Slijper is een van de
VU-wetenschappers
die openlijk stelling nemen tegen
het Forum voor
Democratie. In een
opiniestuk op de site van Advalvas stelt hij dat het onacceptabel
is dat Jan Louis Burggraaf, prominent Forum-lid en lid van de raad
van toezicht van de VU, geen
commentaar geeft op Baudets
kritiek op de linkse indoctrinatie
die op universiteiten zou plaats-

vinden. Slijpers stuk leverde een
storm aan reacties op, vooral van
sympathisanten van het FvD.
Ook een eerdere Facebookpost
van Slijper waarin hij vertelt dat
hij hoort dat zijn studenten hem
willen aangeven bij het meldpunt
voor linkse indoctrinatie in het
onderwijs, kwam hem op kritiek
te staan uit de Forum-hoek. Slijper zelf doet er overigens nogal
luchtig over. Hij noemt zijn
studenten ‘kwajongens’en ‘naïevelingen’. Zoals sommige studenten zich vroeger afzetten tegen

oudere generaties door links te
zijn, doen ze dat nu door aanhanger te zijn van het Forum voor
Democratie, stelt hij.
Slijper is lang niet de enige wetenschapper die zich uitspreekt.
Inmiddels hebben ruim 1500
academici een open brief ondertekend tegen het FvD. Ook het
voltallige college van bestuur van
de VU ondertekende deze brief.
(PB/WV)

Lees meer hierover op advalvas.
vu.nl>nieuws>26 maart & 1 en 2 april

Olijhoek blijft toch voorzitter OR

Zittend voorzitter van de ondernemingsraad Henk Olijhoek is herkozen tot voorzitter van
de nieuw aangetreden ondernemingsraad.

V

orige week leek
er even nog een
heuse verkiezingsstrijd los te barsten
toen ook collegaFNV-lid Josephien
Sierag via Twitter
liet weten dat ze zich kandidaat
stelde als voorzitter en de Vawo
met tegenkandidaat Johan

Wempe op de proppen kwam.
Sierag trok zich terug en Wempe
haalde het niet. De stemming was
achter gesloten deuren. “In een
goede en sportieve sfeer”, laat
voorzitter van de kiescommissie
Dick de Gilder weten. “De verliezers leken vrede te hebben met
de uitslag.” Dick de Gilder wordt
vicevoorzitter en Razi Quadir

het derde lid van het dagelijks
bestuur. Dit drietal vormde ook de
afgelopen twee jaar het dagelijks
bestuur. Alle drie de fracties, FNV,
CNV en Vawo, zijn zo vertegenwoordigd. (DdH)

Voor meer hierover: zie de
nieuwsberichten op advalvas.
vu.nl>nieuws> 2 en 4 april
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elukkig had emeritus hoogleraar geologie Jan Smit een
oplettende collega, anders
was de belangrijkste ontdekking in zijn loopbaan aan
zijn neus voorbijgegaan. De
reden: een te streng spamfilter.
“In het spammailtje word ik getipt door een
Amerikaanse masterstudent”, zegt Smit. De tip
ging over een opzienbarende ontdekking over
het uitsterven van de dinosauriërs. “Pas na
drie maanden wees mijn Amerikaanse collega
Walter Alvarez me op de mail.”
In de e-mail van 17 februari 2014 laat de
student, de inmiddels gerespecteerde paleontoloog Robert DaPalma, zien dat hij fossielen
heeft gevonden die onomstotelijk kunnen

bewijzen dat er een meteoriet is ingeslagen in
Mexico, precies op het moment dat de dinosauriërs ophielden te bestaan. DaPalma had
een meertje uit die tijd gevonden met fossielen
van hele vissen. “Hij stuurde een afbeelding
van een beest dat in de zee leefde en een beest
dat in zoet water leefde; die vind je normaal
niet bij elkaar in zo’n riviertje.” Ook zaten
er steentjes in de kieuwen van de vissen die
bestaan uit stof dat door de meteorietinslag
de ruimte in geslingerd is. Deze vondst leidde
vorige week tot een belangrijke publicatie in
wetenschapstijdschrift PNAS en het nieuws
trok wereldwijd aandacht. (MK)

Lees ook de scriptierubriek ‘Meteorietinslag was in de
lente’ op pagina 15. En de reactie van de dienst IT op
advalvas.vu.nl>nieuws>5 april

Sexy
Grenzeloos populair
Nederlands
‘Het Nederlands kan zo veel
leuker. Laat scholieren toneelstukken spelen en schrijvers
interviewen’, vindt Hanneke Klinkert. Lees haar hele opiniestuk op
advalvas.vu.nl>opinie

Meer
vrouwen

‘Het vrouwenquotum heeft
ook als doel de kansen op een
baan voor beide seksen gelijk te
trekken’, blogt postdoc aardwetenschappen Anouk Beniest op
advalvas.vu.nl>blogs&columns

facebook.com/
advalvas
Reportages, bijeenkomsten,
borrels, lezingen & meer
ADVALVAS

nr 15 — 10 april 2019

85.955
buitenlandse studenten uit 170
landen volgen dit collegejaar een
volledige studie aan een Nederlandse
universiteit of hogeschool.

H

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

@CatherineDVries
8-4_Nieuws! Vanaf vandaag schrijf ik elke
maand een bijdrage voor de expert pagina
Europa van @FD_Nieuws - enorm leuk om te
doen! Mijn eerste bijdrage gaat over Spaanse
verkiezingen deze maand.
@FRT_VU
8-4_LEESTIP: Interview met VU-hoogleraar
Christa Anbeek in de @volkskrant: “Het
antwoord op levensvragen moet je niet op
het niveau van je denksysteem zoeken – het
gaat om het geleefde leven. Het gaat er soms
letterlijk om wat er op je pad komt.”
Anbeek vertelt in het interview onder meer over
de suïcides in haar familie.
@ScienceguideNL
8-4_Het missiegedreven innovatiebeleid van
dit kabinet vraagt volgens het @RathenauNL
ook om een ander beleidsinstrumentarium
Dit is er eentje voor de jargonrubriek van Japke-d.
Bouma in de NRC. Mag het wat concreter?
@VeraartW
7-4_Nederland sprak schande van apartheid,
maar zag in de eigen kolonie Indië die
apartheid niet https://www.trouw.nl/opinie/
nederland-sprak-schande-van-apartheidmaar-zag-in-de-eigen-kolonie-indie-dieapartheid-niet~a5851b16/ … via @trouw
@UBVU
5-4_Sinds kort zijn deze Torah-rol en
Esther-rol te zien via UB-Beeldbank http://
imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/compoundobject/
collection/p21033coll1/id/122 … … & op 12 &
13 april a.s. kun je ze in het echt zien bij een
Scriptoriumworkshop https://ub.vu.nl/nl/
nieuws-agenda/nieuwsarchief/2019/jan-mrt/
bekijk-perkament-handschriften-van-de-ubof-leer-zelf-perkament-maken.aspx …

et aantal internationale studenten is de
afgelopen jaren hard gegroeid. Dit jaar komt
19,2 procent uit het buitenland. Vorig jaar
was dat 17,5 procent. De meeste internationals komen uit Duitsland (22.584). De
Italianen (4.814) staan op de tweede plek,
gevolgd door de Chinezen (4.547). (HOP)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>3 april
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student in actie

‘Wij kijken
wat die boeren
nodig hebben’
Met een commissie van studievereniging
Aureus zet Otte van der Goot een
ontwikkelingsprogramma op voor
ondernemers in Oeganda. ‘Wij helpen hun
bedrijf stabieler te maken.’
DOOR FLOOR BAL
FOTO PETER VALCKX

V

orig jaar heb je rondgereisd. Beetje vakantie
vieren en een beetje
weeskinderen redden?
“Nee, het reizen was
puur voor de leuk. Ik heb
reizigers gesproken die
tijdelijk in weeshuizen werkten, maar
dat leek me niet de goede manier om te
helpen. Ik hoorde dat de kinderen daar
het juist moeilijk hebben omdat ze begeleiders telkens maar kort zien. Eerlijk
gezegd was het voor die reis nooit in
me opgekomen om vrijwilligerswerk te
doen. In Zuid-Afrika was ik één dag vrijwilliger bij een soepkeuken waar vrienden van mij werkten. We gingen met
een foodtruck naar een vuilnisbelt. De
mensen die daar woonden, kwamen op
ons afrennen. Ze duwden oude mensen
aan de kant. Ze grepen het brood echt
uit onze handen.”
Is dat jouw motivatie om je nu meer
in te zetten? “Later op die dag stond ik
aan een prachtig strand waar gigantische
strandvilla’s vanwege het winterseizoen
leegstonden. Dat was wel het moment

6
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waarop ik echt het grote verschil tussen
arm en rijk zag. Tijdens de eerste dag van
mijn master hield iemand van Aureus een
praatje over hun Graduates Development
Program. Zij vertelde hoe ze drie jaar
geleden naar Panama waren gegaan om
daar een maand lang lokale ondernemers
te helpen. Toen heb ik me aangemeld
en ben ik gevraagd als voorzitter. Dit
jaar gaan we naar Oeganda. Ik vind zo’n
ontwikkelingsprogramma een mooie
manier om wat bij te dragen.”
Ga je als witte man naar Afrika om
daar te vertellen hoe ze het beter
moeten doen? Is dat wel zo verstandig? “Ik snap dat dit soort hulp gevoelig
kan liggen. Toen we mensen voor dit
project zochten, hebben we alle sollicitanten ook gevraagd hoe ze ermee
omgaan als mensen hun hulp niet willen.
Het afslaan van hulp mag natuurlijk, er
zijn ook altijd mensen die het wél willen.
Voor ons vertrek doen we uitgebreide
research naar de cultuur en de gang van
zaken in Oeganda. Een VU-docent heeft
contact met ons opgenomen, zijn vrouw
komt toevallig uit Oeganda. Waarschijnlijk komen zij langs om een gastcollege
te geven. En we werken met een lokale
partner, non-profitorganisatie Kulika.
Zij hebben al veel ervaring in het werken
met deze boeren.”

Otte van der
Goot
22
Oktober 2018 – nu
Voorzitter Graduates
Development Program,
Aureus
September 2018 – nu
Master accounting & control
Februari – juni 2018
Reizen naar Zuid-Oost Azië
en Zuid-Afrika
September 2017 – januari
2018
Premaster accounting &
control
September 2013 – juni
2017
Hbo accountancy,
Leeuwarden

Boeren? Wat weet je als
aanstaand accountant nou
van het boerenbedrijf?
“Daar hebben we inderdaad
geen verstand van. Alle studenten die meegaan hebben een
economische achtergrond. We
gaan mensen vooral helpen
om hun onderneming stabieler
te maken. We kijken wat die
boeren daarvoor nodig hebben.
Zo kunnen we bijvoorbeeld een
businessplan maken. En we
helpen mensen ook met goederen, niet met geld. Bij een van
de vorige projecten is er een
website voor een massagesalon
gemaakt, zodat meer mensen
het bedrijf kunnen vinden. Die
masseur appt nog elke maand
om te vertellen dat het goed
gaat.”

Lukt dat eigenlijk wel, zo’n
groot project leiden naast
je master? Daarvoor ben je
toch speciaal naar Amsterdam gekomen? “Toen ik me
in september opgaf, wist ik nog
Sinds 2013 vertrekt
niet dat ik zo’n twintig uur per
jaarlijks een team van
vijftien studenten van
week aan dit project zou bestestudievereniging Aureus
den. Dus ik heb mijn studie op
(School of Business and
een lager pitje gezet. Ik leer er
Economics) naar een
ook heel veel van. Bijvoorbeeld
ontwikkelingsland om hun
hoe je omgaat met mensen die
kennis te delen met lokale
ondernemers. Om ze daarbij
dingen op andere manieren
te helpen werft de vereniging doen. In mijn studiegroepen
ook fondsen. Meer info op
zitten vooral andere aanstaande
www.aureus.nl/gdp
accountants; dat zijn vaak erg
georganiseerde, niet-creatieve
mensen. Nu leer ik werken met mensen die hetzelfde
doel hebben, maar het op een andere manier aanpakken. Dat vind ik heel leerzaam.”

Graduates
Development
Program

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

Huidige
celstrafregeling
is veiliger

De VI-periode werkt als stok achter de
deur: indien de persoon de voorwaarden
overtreedt, kan de rechter bepalen dat hij
alsnog de gehele straf moet uitzitten. Vrijblijvend is de huidige regeling dus zeker
niet. Doel van de huidige VI-periode is
gedetineerden geleidelijk aan opnieuw
te laten wennen aan hun vrijheid. Dit
is vooral bij langgestraften belangrijk.
De kans is groot dat zij na hun vrijlating
opnieuw in de fout gaan.
Ook kan het wetsvoorstel nadelig uitpakken voor gedetineerden met een psychische of verstandelijke beperking en/of
een verslaving. In de nieuwe regeling
moeten gedetineerden hun VI evenals
hun resocialisatieactiviteiten en verlof
‘verdienen’ door ‘goed gedrag’. Het belonen van goed gedrag hoort in de visie
van de minister thuis bij een persoonsgerichte benadering van gedetineerden,
waarbij de gedetineerde primair zelf
verantwoordelijk is voor hoe hij zijn
detentietijd doorkomt: kaal afgestraft bij
slecht gedrag of geresocialiseerd bij goed
gedrag.
Gedetineerden die welwillend zijn,
worden geholpen bij hun resocialisatie,
krijgen verlof en worden voor maximaal
twee jaar voorwaardelijk in vrijheid
gesteld, terwijl gedetineerden die geen
goed gedrag vertonen en daartoe wellicht
door hun psychische of verstandelijke
beperking en/of hun verslaving ook niet
in staat zijn, de hele detentierit sober
uitzitten. Hoewel in het gevangeniswezen wordt ingezet op het herkennen van
kwetsbare gedetineerden, is dit nog altijd
een punt van zorg.
Tot slot dient het wetsvoorstel niet het
doel van een veiliger samenleving, omdat
langgestraften – doorgaans veroordeeld
voor de zwaarste misdrijven – verstoken
blijven van resocialisatieactiviteiten,
verlof en VI.
Als de politiek daadwerkelijk recidive wil
voorkomen en veiligheid wil realiseren,
zal zij een gezonde balans moeten vinden
tussen enerzijds vergeldingsbehoeften en
anderzijds de resocialisatie van gedetineerden. Als dit wetsvoorstel wet wordt,
zal de balans doorslaan in de richting van
vergelding, met alle gevolgen van dien op
termijn.

DOOR SONJA MEIJER, Pauline
Jacobs en Jacques Claessen
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

M

inister Dekker diende
onlangs het wetsvoorstel
‘Straffen en beschermen’
in bij de Tweede Kamer.
Belangrijk onderdeel is de
aanscherping van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna: VI).
De reden? Al jaren wordt vanuit een deel van
de samenleving, media en politiek kritiek
geuit op de VI-regeling: het valt niet aan ‘het
volk’ uit te leggen dat daders veroordeeld tot
een gevangenisstraf van meer dan twee jaar
na twee derde deel van hun straf vrijkomen.
Een dader die door de rechter tot achttien
jaar cel wordt veroordeeld, komt momenteel
in beginsel na twaalf jaar vrij. De minister
wil een einde maken aan deze in zijn ogen
te softe regeling. Tegen het wetsvoorstel
kunnen echter fundamentele bezwaren
worden ingebracht.
Zo gaat dat voorbij aan het belang van resocialisatie. Veroordeelden kunnen in de voorgestelde regeling voor maximaal twee jaar
voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld.
In ons voorbeeld zal de gedetineerde pas
voorwaardelijk in vrijheid kunnen worden
gesteld na zestien jaar. Dat betekent dat de
periode waarin toezicht kan worden gehouden, sterk wordt ingekort. Aan de invrijheidstelling worden namelijk voorwaarden
verbonden: de gedetineerde mag geen
nieuwe strafbare feiten plegen en daarnaast
kan hij bijvoorbeeld worden verplicht zich
te laten behandelen voor een stoornis of
verslaving.

Sonja Meijer is universitair docent strafrecht,
Vrije Universiteit, Pauline Jacobs is universitair
docent strafrecht, Universiteit Utrecht en Jacques
Claessen is universitair hoofddocent strafrecht,
Universiteit Maastricht.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 15 — 10 april 2019
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Identiteit bij de Aldi-kassa

I
foto Yvonne Compier

Strengere regels voor
invrijheidstelling van
gedetineerden zijn
bezwaarlijk.

8

wisselcolumn

Siema Ramdas docent Learn! Academy

jongen uit. “O?” zegt de vrouw. Ze bekijkt
k ben in de Aldi in Leiden. In tegenhem eens onderzoekend en neemt zijn
stelling tot de meeste mensen die
donkere haar en stoppelbaard in zich op.
ik spreek vind ik het een fijne plek.
“O, je bent Marokkaan” zegt ze. “Nee”,
Opeengestapelde dozen overzichteantwoordt hij. “Ik ben moslim.” “Maar
lijk onder fel tl-licht. Een verrassend
wel uit Marokko?” vraagt de vrouw. De
assortiment non-foodproducten. En
jongen houdt zijn ogen gericht op de zak
ik heb er nog nooit mijn tas hoeven
krentenbollen die hij langs de scanner
te openen ter controle voor diefstal. Een
haalt. Het apparaatje bliept niet meteen.
veilige wereld van diepvrieserwten en
“Nee, niet uit Marokko, gewoon, van hier.
tomaten in blik.
Ik ben hier geboren”, zegt
Het is rustig. Ik sluit aan
de jongen. “Ik ben Nederin de enige rij. “Het zijn er
lander.” De scanner bliept,
acht”, zegt de vrouw voor
‘Een jonge vent
de krentenbollen mogen
mij, terwijl ze de blikjes
als jij drinkt niet?
door.
Schultenbräu op de band
Hoezo niet?’
“Een Nederlandse
zet. Het zijn de grote, van
moslim? O ja, dat kan
50 cl. De jongen achter de
tegenwoordig ook blijkkassa knikt en haalt haar
baar”, zegt de vrouw
boodschappen geroutilachend. Ze doet de
neerd langs de scanner,
laatste boodschappen
die er vrolijk op los bliept.
in haar tas. “Dat kan al een tijdje hoor
“Tja”, zegt de vrouw terwijl ze een hand
mevrouw”, zegt de jongen terwijl hij haar
door haar grijzende haar haalt, “ik dacht
de bon aanreikt. Ze schudt haar hoofd,
ik sla maar in. Lekker met dit weer. Vind
nog steeds lachend, nee, die hoeft ze niet
je ook niet?” “Vast wel hoor”, zegt de
mee. “Nou fijne dag hè”, zegt ze. Ze knikt
jongen achter de kassa glimlachend, “ik
naar de jongen, en naar mij en mijn tomazou het alleen niet echt weten, ik drink
ten in blik. “Fijne dag”, antwoordt hij,
niet.”
terwijl de scanner alweer bliept.
“Echt niet?” zegt de vrouw. “Een jonge
vent als jij? Hoezo niet?” “Van mijn geloof
mag dat niet. Het is haram”, legt de
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Geologie

wetenschap

Deze studenten
mochten naar de maan
(op Hawaï dan)
Voor hun afstudeeronderzoek lieten
Annelotte Weert en
Sebastian Mulder
zich twee weken
opsluiten in een
maansimulator.
DOOR FLOOR BAL
FOTO’S expeditieleden

H

et ruimtepak van Annelotte Weert is heet en zwaar.
Elke keer als zij de maanbasis verlaat, worstelt ze in
de airlock van het gebouw
minutenlang met haar
pak. Helm op. Tien kilo
zware rugtas om. Te grote handschoenen
en stevige schoenen aan. Het landschap
buiten de koepelvormige basis vlak onder
de top van de Mauna Loa-vulkaan op
Hawaï is vulkanisch. Net als de oppervlakte van de maan. En die van Mars.
Het is de reden waarom Nasa deze locatie
indertijd koos om op aarde ruimtemissies te simuleren. Op de basis woonden
maandenlang zes mensen in volledige
isolatie. Eén keer werden zes bewoners
zelfs een jaar ingesloten. De Amerikaanse
ruimteorganisatie onderzocht het effect
van volledige isolatie van de buitenwereld op de bewoners. Momenteel voert de
International Lunar Exploration Working
Group (ILEWG) er korte missies uit. Met
als doel: achterhalen of er belemmeringen zijn voor wetenschappelijk onderzoek op Mars of de maan.
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Last minute afzeggingen
Zonder wetenschappers geen wetenschappelijke expeditie. Normaal zijn de
plekken voor de expeditie ver van tevoren vergeven. Maar eind 2018 zijn er een
paar onverwachte afzeggingen. Net op
het moment dat Sebastian Mulder (26)
en Annelotte Weert (23), beiden masterstudent geology and geochemistry, een
bezoekje brengen aan een technische
faciliteit van ESA, de Europese tegenhanger van Nasa. Daar lopen ze ILEWG-lid en
VU-hoogleraar Bernard Foing tegen het
lijf. “We vroegen of hij nog afstudeerprojecten had. Twee maanden later zaten we
op Hawaï”, zegt Weert.
Aan hun vertrek ging wel veel geregel
vooraf. Het meedoen aan de simulatie
kost per persoon 2.000 euro, exclusief
eten en ticketkosten. Er zijn wel verschillende potjes waaruit geologiestudenten
vergoedingen kunnen krijgen. Maar de
twee moesten alles voorschieten. Mulder:
“Normaal kun je zo’n verblijf lang van
tevoren plannen. Maar wij moesten alles
binnen twee maanden regelen.” Dus
spreekt Mulder zijn spaarpot voor een
grote reis aan en leent Weert geld van
haar ouders.

Elke dag twee maanwandelingen
Elke ochtend op de basis begint met
een ontbijt en briefing om acht uur en
eindigt om elf uur ’s avonds. “Wij waren
de wetenschappers voor de missie,
dus alles draaide om ons programma”,
vertelt Mulder. Elke dag plannen de twee
verschillende maanwandelingen. Mulder
onderzoekt grotten en gangen die ook op
de maan voorkomen. Weert bestudeert
de afbraak van de bovenste laag van lava
door neerslag. Die zal ze vergelijken met
data die op Mars verzameld zijn.
Weert en Mulder zijn de eerste geologen
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die ooit op een soortgelijke simulatieSlapen in soort wigwam
missie zijn meegegaan. Ze merken al
Het moment dat de deur achter Annesnel dat de ruimte-uitrusting daar niet
lotte Weert dichtvalt, schiet er even ‘nu
op gemaakt is. Voor het nemen van
kan ik er twee weken niet uit’ door haar
monsters van lage lavagrotten moet
hoofd. Maar het delen van de 110 vierMulder langdurig op de grond liggen. Het
kante meter met vijf andere mensen valt
pak belemmert hem voortbijzonder mee. “Dat kwam
durend in de bewegingen
ook doordat de koepel zo
die hij moet maken. Daar
hoog was, het was veel
‘Alles is blijkbaar
komt bij dat de ruimte van
groter dan ik gedacht
voor lange mannen had.”
de rugzak voornamelijk
ingekocht’
in beslag genomen wordt
Mulder: “Voor mij voelde
door de luchtvoorziening.
het als kamperen, ik vond
Weert: “Als geoloog wil je
het heerlijk.” Het scheelt
veel stenen meenemen. In
dat iedereen een eigen,
totaal soms wel vijf kilo.
piepkleine, slaapkamer
Daar was de tas niet groot
van twee vierkante meter
genoeg voor.”
met een schuin dak heeft.
Ook passen haar hand“Een soort wigwam.” In
schoenen niet. “Alles
het originele ontwerp
is blijkbaar door lange
moesten de bewoners in
mannen ingekocht. Alle
één ruimte in stapelbedhandschoenen waren XL.
den slapen, maar dat
En ik heb niet zulke grote handen. Vooral
werd aangepast. “Anders zouden ze gek
bij het maken van foto’s was dat lastig,
worden.”
ik had nog een flink stuk bij mijn vingers
Normaal kennen alle deelnemers bij dit
over.” Ook waren er te weinig passende
soort simulaties elkaar, maar dit team
overalls voor de drie aanwezige vrouwen.
kreeg door de afzeggingen opeens een
“Dus we hadden allemaal te grote reserandere samenstelling. Weert: “We kregen
vekleding.”
geen psychologische testen. De missie
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duurde maar twee weken en er was te
weinig tijd voor.”

Sim-kaart inleveren
Tot grote verbazing van de twee zijn
er totaal geen irritaties. “Als je met
vrienden op vakantie gaat, kun je ruzie
maken omdat je weg kunt. Hier waren
we er ons bewust van dat we opgesloten
zaten”, zegt Weert. “Bovendien hadden
we aanvullende karakters. Niet iedereen
hield van koken en niet iedereen hield
van schoonmaken. Maar er was altijd
wel iemand die een klus wilde doen. We
waren alle vijf heel behulpzaam.”
Mulder: “Als ik monsters ging nemen,
moesten de anderen telkens drie kwartier
wachten. Er was ook een Amerikaanse
journalist mee, dat moet voor hem
irritant zijn geweest. Maar hij liet niets
merken.”
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Net zoals astronauten contact hebben
met ground control in Houston, krijgen
de maanbewoners dagelijks opdrachten
van hun eigen missieleiding. Een rol die
met verve gespeeld wordt door wetenschappers en studenten van de Universiteit van Hawaï.
“Soms gaven ze opdrachten die niet
uitvoerbaar waren”, zegt Mulder. “Dat
deden ze expres om te kijken hoe het
team daarop zou reageren. Dan waren
wij met z’n zessen geïrriteerd en zaten
zij waarschijnlijk te lachen. Maar lichte
muiterij tegen het team op aarde schijnt
heel normaal te zijn.”
Elke avond mogen ze kort mailen,
gebruik van andere internetpagina’s
is onmogelijk. Alle extra benodigde
informatie moet daarom via ground
control geleverd worden. Verder contact
met de buitenwereld is niet mogelijk.
Bij aankomst moesten alle bewoners
hun sim-kaart inleveren. Weert: “Bij
thuiskomst had ik minstens duizend
gemiste whatsappjes. Ik zit in nogal wat
whatsappgroepjes.”

8 minuten douchen per week
Het leven op een maanbasis is nog
zo makkelijk niet. Zo was al het eten

ADVALVAS
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gevriesdroogd. Om te koken moest
warme water. “Ik douch nu thuis ook
aan verschillende potjes voedsel water
veel korter.”
toegevoegd worden. De weltijd van de
Zonder geld of luxeproducten neemt de
producten verschilde fors. Champigwaarde van andere dingen sterk toe. “We
nons moeten minstens een uur weken,
pokerden om waterminuten. De commandvlees en vis zijn snel klaar. Pas daarna
er was de grote winnaar. Zij won wel 2,5
kon je op twee kleine
minuut in één potje.”
gasloze pitjes koken.
Weert: “Daar waren we
Kleine jongensdroom
‘Lichte muiterij
wel twee uur per dag
Het is inmiddels alweer 47
tegen het team
mee bezig. Het leek soms
jaar geleden dat er mensen
op aarde schijnt
meer op een scheikunop de maan waren.
normaal te zijn’
de-experiment op de
Weert: “Er is een plan van
middelbare school dan
Nasa om samen met ESA,
koken.”
de Russische Roscosmos
Voor de bewoners geldt
en de Canadian Space
ook een waterbeperking.
Agency een ruimtestation
Iedereen mag maar
te bouwen als tussenstaacht minuten per week
tion voor reizen naar de
douchen. Waar Weert
maan of Mars. Het idee is
haar minuten vijf dagen
dat alle informatie van alle
lang opspaart om daarna
verschillende simulaties
langer te douchen, is
op aarde samengevoegd
dagelijks douchen voor Mulder noodwordt voor het ontwerp van één basis op
zakelijk. “Die pakken worden heel erg
de maan. Tussen 2030 en 2040 zou dat
heet.” Dus doucht hij anderhalve minuut klaar moeten zijn.
per dag. De eerste dertig seconden is het
Mulder: “Ik zou wel als wetenschapper
water nog koud, dan spoelt hij zich af.
naar de maan willen gaan. Astronaut zijn,
Daarna gaat de kraan dicht. Inzepen en
is toch een kleine jongensdroom die uit
de laatste minuut douchen onder het
zou komen.”
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onderzoeksnieuws

MIJN SCRIPTIE

VIPs

A spring apocalypse at the K-Pg
boundary

Theoretisch chemici
Célia Fonseca Guerra en
Stephanie van der Lubbe
publiceerden hun onderzoeksresultaten
over waterstofbruggen in
de Journal of
the American
Chemical Society.
Het werd een coverartikel
van dit vlaggenschiptijdschrift van de American
Chemical Society.

Archeoloog Anne van Hilst
krijgt 11.000 euro
subsidie van
de provincie
Brabant voor
eco-archeologisch onderzoek.
In Veldhoven onderzoeken
VU-studenten en -archeologen twee sites met Late
IJzertijd- en Romeinse
sporen de bewoningsgeschiedenis. Het gaat om
houtskoolonderzoek uit
vier houtskoolmeilers.
Bijzonder hoogleraar bij
het Athena Instituut Aura
Timen houdt woensdag 17
april haar oratie:
‘On global
epidemics
and society: a
journey beyond
the next crisis’.
Hoe bereiden we ons voor
op ontwrichtende gevolgen
van een wereldwijde
epidemie?

14

Marieke de Lorijn

‘Meteorietinslag
was in de lente’

Ongezonde soep?

M
H

icroplastics
zitten in alles: in
ons drinkwater,
in ons eten, in
de lucht die we
inademen en
dus ook in onze
lichamen (en in die van allerlei
andere organismen). Wat het
effect van al die meuk op onze

gezondheid is, is nog nauwelijks
bekend. Sommige bacteriën hechten zich goed aan plastic. Betekent dat dat plastic een bron kan
worden van ziekten? En hoe dringen die microplastics ons lichaam
eigenlijk binnen? We weten het
gewoonweg niet.
Hoogleraar ecotoxicologie Dick
Vethaak en toxicoloog Heather

Bo Eide

Kees Blankman is onlangs
benoemd tot bijzonder
hoogleraar
juridische
bescherming
van ouderen en
meerderjarigen
met beperkingen.
Deze leerstoel is ingesteld
door Alzheimer Nederland
om de eigen regie in het
recht van genoemde
doelgroepen te bevorderen.

Europa is
slachtoffer
van eigen
succes

Leslie gaan een aantal brede,
verkennende studies doen naar
de relatie tussen plastic en
gezondheid. Ze zetten daarvoor
een samenwerking op touw
tussen medisch specialisten en
milieuwetenschappers. Zij krijgen daarvoor een beurs van 1,6
miljoen euro van onder meer
onderzoeksfinancier NWO. (WV)

Figuratieve taal werkt niet Rattenbrein
et gebruik van
figuratieve
taal door politici blijkt niet het
gewenste betoverende effect
op de kiezers te
hebben. Dat blijkt uit het onderzoek waarop sociaal wetenschapper Amber Boeynaems
2 april promoveerde. Politici
gebruiken graag figuratieve taal
om hun punt duidelijk te maken.
Zo had Geert Wilders het over
“de tsunami van islamisering”
en vergeleek Mark Rutte Nederland met “een vaasje dat we met
17 miljoen mensen vasthouden.”

Boeynaems voerde onder andere
een reeks experimenten uit
waarin proefpersonen diverse
politieke teksten voorgeschoteld kregen. Dat leverde een
verrassende uitkomst op. “In
tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht, werkt een vergelijking
niet als een spreuk waarmee het
publiek makkelijk kan worden
betoverd. Figuratieve frames
kunnen zelfs averechts werken
voor de politicus; het gebruik
ervan kan leiden tot een daling
van politieke steun.” (FB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
Amberboeynaems

N

eurowetenschapper Roel
de Haan onderzocht hoe
informatie in het kortetermijngeheugen eruitziet. Hij deed dit door elektrische
activiteit van tientallen minuscule hersencellen (neuronen) te
meten in de frontale cortex van
de hersenen van een rat, terwijl
het dier een taak leerde. De Haans
promotieonderzoek is van belang
voor het bouwen van goede brainmachine-interfaces, bijvoorbeeld
om protheses aan te sturen. Hiervoor moeten we weten welke taal
de hersenen spreken. Zijn proefschrift vormt een schakel in het
uitpluizen van die taal. (PB)
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Melanie During |29| master aardwetenschappen | cijfer 8,5 | 24 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht?
“Het is veel beter gegaan dan ik had durven
dromen. Ik heb botjes van vissen geanalyseerd
die gestorven zijn door de grote meteorietinslag
66 miljoen jaar geleden, waardoor ook de dinosaurussen zijn uitgestorven. In theorie moest het
mogelijk zijn om uit die botten af te leiden in welk
seizoen ze zijn gestorven. Maar dat me dat ook zou
lukken, was echt een verrassing.”
Wat is je grootste ontdekking geweest? “Ik heb
ontdekt dat de meteorietinslag in de lente moet
zijn geweest. Die vissen hebben een groeiseizoen
(lente, zomer) en een seizoen waarin ze niet
groeien. In hun botten is dat te zien als een soort
jaarringen. Uit de analyse bleek dat ze in het groeiseizoen zijn doodgegaan. Ik heb ook een fossiel
gevonden van een net gekiemd zaadje, dat wijst
ook op de lente.”
Ga je nog iets met het onderzoek doen? “Ik wil
dit onderzoek heel graag samen met mijn begeleider Jeroen van der Lubbe publiceren in een
belangrijk wetenschapstijdschrift. En ik zou erg
graag promoveren op dit gebied, of iets aanverwants. Maar in de paleontologie zou ik dan de
eerste Nederlandse promovendus in decennia
zijn.” (WV)

Melanie During won met haar scriptie de Escherprijs van
het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig
Genootschap. Lees meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>1
april 2019>Student ontdekt dat meteorietinslag in de lente was
Ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.
ADVALVAS
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Beste
filosofieboek

3
VU-filosofen winnen de
Socratesbeker met hun
boek over het goede
leven.

D

e vrije markt is niet per se
slecht, stellen VU-filosofen
Ad Verbrugge, Govert Buijs
en Jelle van Baardewijk. Wel
moet je oppassen dat marktdenken het ‘goede leven’ niet
verdringt. In hun boek Het goede leven &
de vrije markt werken ze dit idee verder
uit. Deze titel won de Socratesbeker en is
daarmee verkozen tot het beste filosofische publieksboek van 2018. (WV)

Wat er goed gaat in Europa,
schrijven mensen toe aan hun
nationale regeringen en Europa
krijgt de schuld van wat er
misgaat. Dat is een moeilijke
positie, stelt Catherine de Vries
in haar oratie.

“Mensen zijn
geneigd om
dingen die
goed gaan
toe te
schrijven
aan de
politici
die ze het
best kennen.
Als het minder
goed gaat, schrijven
mensen dat eerder toe aan politici
die verder weg zitten. Dit noem
je adversed selection. Je ziet dat
effect ook in Europa: in landen
waar het economisch goed gaat
- Nederland, Duitsland - zie je de
euroscepsis toenemen. In landen
waar het minder goed gaat, is de
bevolking meer overtuigd van het
nut van Europa.
Een minderheid is echt tegenstander
van Europa, in Nederland ligt die
rond de 15 procent. Maar er is een
meerderheid die kritisch is over
Europa. De Brexit schrikt deze
gematigde eurosceptici overigens
wel af. Dat is nou ook weer niet
het scenario dat ze voor hun eigen
land willen. Om deze grote groep
tegemoet te komen, zou de EU er
goed aan doen om bijvoorbeeld
meer democratie door te voeren.
En ze zou burgers de vraag moeten
stellen: wat voor EU wil je? In
plaats van: ben je voor of tegen
Europa?” (WV)

Catherine de Vries hield haar oratie op 29 maart. Ze
is hoogleraar politiek gedrag in Europa.
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Interculturele zorg

App helpt Syrische
vluchtelingen uit
de nood
Yvonne Compier

Psycholoog
Marit Sijbrandij
helpt wereldwijd
vluchtelingen
met psychische
problemen
waar geestelijke
gezondheidszorg
niet voorhanden is.
Onder meer met een
vertaalapp.

PSYCHOLOGIE

S

DOOR PETER BREEDVELD

inds het begin van de oorlog
in Syrië, in 2011, zijn er ruim
vijf miljoen Syriërs hun land
uit gevlucht. Het merendeel
van hen zit in omringende
landen als Jordanië en Libanon, de rest kwam in Europa
terecht. Nederland ving er ongeveer
35.000 op.
Naar schatting dertig procent van hen
heeft psychische problemen, veroorzaakt
door wat ze hebben meegemaakt in de
oorlog en op hun zware tocht naar een
veilig heenkomen. “In Nederland vinden
ze nauwelijks hun weg naar de GGZ”,
vertelt psycholoog Marit Sijbrandij, die
onlangs twee subsidies van in totaal
800.000 euro kreeg voor twee onderzoeksprojecten rond psychische hulp aan
vluchtelingen.
De taalbarrière is een probleem voor
Syriërs die hulp nodig hebben, maar
ook cultuur en stigma zijn factoren. “We
hebben de indruk dat voor Syriërs ons
huisartssysteem, waarbij je eerst naar een
huisarts moet en dan een doorverwijzing
krijgt en ook nog een eigen bijdrage moet
betalen, een hoge drempel is”, aldus
Sijbrandij. “Daarnaast is er in de Syrische
gemeenschap ook schaamte voor psychische klachten.”
Bovendien is er in Nederland een groot
tekort aan Arabisch sprekende psychologen, laat staan psychologen die SyrischArabisch spreken. Sommige Syriërs
beroepen zich daarom op hun eigen
informele netwerk om bijvoorbeeld aan
slaapmiddelen te komen.
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Marit Sijbrandij: ‘Ons huisartssysteem is te hoogdrempelig voor Syriërs’
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Angststoornissen

logen, die bovendien ook zelf vluchteling
zijn, heeft voordelen: behalve dat ze de
De onderzoeksgroep van Sijbrandij gaat
taal spreken, kennen ze de cultuur van de
daarom zelf op zoek naar Syrische vluchpatiënten en daarmee ook de beeldspraak
telingen met psychische klachten. Want
en gevoeligheden waar je in een intiem
al melden ze zichzelf niet, er zijn wel
gesprek over emoties rekening mee moet
aanwijzingen dat de problemen onder
houden.
Syriërs fors zijn. “We weten niet precies
Deze manier van behandelen heet
in welke mate, maar Syrische vluchtelinProblem Management Plus en is ontwikgen hebben last van angst, somberheid of
keld door de Wereldgezondheidsorganiposttraumatische stressklachten”, aldus
Sijbrandij. “Het zou kunnen dat Syriërs in satie. Uit eerder onderzoek in Pakistan en
Nederland en Zwitserland vaker ernstiger Kenia, waarbij Sijbrandij ook betrokken
was, bleek dat de behandeling werkt.
klachten hebben dan de vluchtelingen
Sijbrandij kreeg 550.000 euro om in
die in Turkije zijn gebleven, bijvoorbeeld
samenwerking met het Karolinska Instidoor de ervaringen op hun reis naar
tutet in Stockholm te onderzoeken of
Europa, al hebben ze in het MiddenOosten weer heel andere problemen zoals Problem Management Plus ook werkt bij
jonge adolescente vluchernstige armoede, waartelingen.
door het dagelijks leven
erg zwaar is en veel kinde‘In de Syrische
ren er moeten werken.
Wettelijk verboden
gemeenschap is
Op deze vraag zoeken we
Het project vloeit voort
ook schaamte
in dit onderzoek ook het
uit een breed, Europees
voor psychische
antwoord.”
project, verdeeld over acht
klachten’
landen, waar Sijbrandij
samen met VU-psychoSomberheidsklachten
loog Pim Cuijpers twee
De onderzoekers van
jaar geleden maar liefst
Sijbrandij vinden de Syrizeven miljoen euro voor kreeg. Het gaat
ërs via organisaties die vluchtelingen
om psychische hulp aan vluchtelingen in
helpen en begeleiden, zoals Vluchtelinlanden waar professionele hulp schaars
genwerk. Doel is om vluchtelingen met
angstklachten en somberheidsklachten te is, of moeilijk bereikbaar vanwege de
grote afstanden. Niet alleen in landen als
helpen met een eenvoudige korte behanKenia of Afghanistan, maar ook in Duitsdeling door Syriërs die geen psycholoog
land, dat een derde van alle vluchtelinzijn maar die zijn getraind door psychogen in Europa opneemt, die soms op het
logen van i-Psy, een organisatie die zich
specialiseert in interculturele psychiatrie. platteland worden gehuisvest, ver van de geestelijke
Leken dus, maar die de taal spreken en
gezondheidszorg.
dezelfde culturele achtergrond hebben.
Syrische nietMaar in Duitsland is het
Task-shifting heet dat. Uit onderzoek
psychologen
weer niet toegestaan om
blijkt dat die behandeling, een serie
helpen
behandelingen te laten
gesprekken en een aantal huiswerkoefevluchtelingen
ningen, effectief is. “Van de week vertelde doen door niet-psychologoed
gen. Daar mag zogeheten
een van onze Syrische medewerkers over
e-health weer wel, hulp
een vrouw die niet graag meer buiten
door middel van websites
kwam, haar aanrecht vol vuile vaat, ze
en apps. Ook in Egypte,
verwaarloosde haar woning en zichzelf,
waar het voor onderzoekers behoorlijk
en al na vijf gesprekken kleedt ze zich
gevaarlijk kan zijn (een paar jaar geleweer netjes aan om naar buiten te gaan
den werd er een Italiaanse onderzoeker
en maakt ze afspraken met mensen”,
vermoord) kan een app een uitkomst zijn.
vertelt Sijbrandij. “Dit is natuurlijk maar
één specifiek geval, en we hopen dat dit
onderzoek zal uitwijzen dat het programAudiotool in dialect van
ma voor meer vluchtelingen zo’n positief
vluchtelingen
effect heeft.”
Daarom werkt Sijbrandij nu aan een
Task-shifting is geboren uit noodzaak. Zo
project waarbij vluchtelingen vragenlijsis er in Nederland verregaand bezuinigd
ten kunnen invullen met een app. Daar
op de geestelijke gezondheidszorg en
kreeg ze 250.000 euro voor van de Nederworden ook tolken niet meer vergoed.
landse organisatie voor gezondheidsonMaar de inzet van Syrische niet-psychoderzoek en zorginnovatie ZonMw.
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Het gaat om een bestaande app, ontwikkeld aan het University Hospital Zürich,
in Zwitserland. “Een audiotool”, legt
Sijbrandij uit, “in het dialect dat de vluchtelingen zelf spreken. Die horen iemand
een aantal vragen oplezen en kunnen dan
kiezen uit een aantal mogelijke antwoorden.”
Zorgverleners bepalen dan naderhand
op basis van die antwoorden of er hulp
nodig is en welke hulp dat dan is. “Ook
deze tool heeft voordelen ten aanzien
van het werken met een tolk, omdat
voor vluchtelingen de drempel lager is
om over intieme zaken te spreken, zoals
bijvoorbeeld relatie- of seksuele problemen.” Daarnaast verkleint dit ook de kans
op sociaal wenselijke antwoorden.

Laagdrempelige psychische
bijstand
Vanuit de VU is Sijbrandij samen met Pim
Cuijpers coördinator van al die projecten,
waarbij onderzoekers en hulporganisaties
uit Duitsland, Zwitserland, Turkije, Libanon, Jordanië en Australië zijn betrokken. Ze denkt met de behandelingen
– via task-shifting of met een app – een
oplossing in handen te hebben voor een
probleem dat in alle landen waar vluchtelingen worden opgevangen, alleen maar
groter zal worden. “Met beperkte middelen kunnen we een effectieve behandeling aanbieden, die uiteindelijk hopelijk
kostenbesparend zal blijken te zijn.”
Bovendien is het verminderen van
psychische klachten ook belangrijk voor
een goede integratie, gelooft Sijbrandij.
En ten slotte zou deze manier van behandelen ook effectief kunnen zijn bij andere
vormen van laagdrempelige psychische
bijstand, bijvoorbeeld slachtofferhulp.
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Migration Law Clinic

RECHTEN

Rechtenstudenten
adviseren het Europese
Hof van Justitie
De Migration
Law Clinic blijkt
een succes.
Studententeams
bouwen daar
juridische expertise
op die ook nuttig
is voor andere
rechtszaken. Hun
rapporten heten dan
ook ‘expert opinions’.
DOOR DIRK DE HOOG
FOTO YVONNE COMPIER
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kwestie, want ja, wat is een gezinsverband? Dat is nogal lastig als je kind in het
buitenland woont. Het bleek dat verschillende advocaten met dergelijke kwesties
te maken hebben. We hebben onder
andere geconcludeerd dat Nederland
de Europese regels op dit gebied nogal
beperkt opvat. Ik hoop dat onze aanbevelingen in de praktijk er ook écht toe gaan
doen.”
Volgens Reneman is de Clinic vrij uniek.
“Er zijn ook projecten waarbij studenten
rechtshulp aan individuen geven, maar
wij gaan een stapje verder. Het gaat ons
niet alleen om dat ene individu, maar
om het rechtssysteem eromheen. We
willen niet alleen een pleidooi voor één
partij houden, maar een onafhankelijk
deskundig advies. Dat gebeurt ook wel
elders, maar niet zoveel op ons vakgebied
van migratie- en vluchtelingenrecht in
Europa.”

L

aw in Action is sinds een paar
van onderwijs aan, waarmee ze juridijaar de slogan van de rechsche expertise opbouwen die er echt toe
tenfaculteit. “De Migration
doet, ook voor andere juridische zaken.
Law Clinic is echt recht in
Reneman: “Hun rapporten, expert opinactie”, zegt student Stefanie
ions, publiceren we op onze website en
Dorn. Ze komt uit Duitsland
verspreiden we onder advocaten, rechters
en volgt dit jaar de master
en maatschappelijke organisaties en
international migration and refugee law,
soms hebben ze echt rechtszaken beïnwaarvan de Clinic een onderdeel is. “Je
vloed.”
bent echt met een concrete zaak bezig en
Zo schreef in 2018 een groep studenten
niet alleen met wetboeken.” “En als het
een expert opinion over alleenstaande
meezit, heb je nog invloed op het recht
minderjarige asielzoekers. Die hebben in
ook”, vult de Italiaanse Agostina Pirrello
bepaalde gevallen het recht hun ouders
aan. Samen met andere studenten werkte
over te laten komen. Maar bij het Eurozij aan de zogeheten visum-casus. Een
pese Hof van Justitie speelde de kwestie
man uit Egypte vroeg een tijdelijk visum
van een meisje dat asiel had gekregen in
voor Nederland aan, maar dat werd
Nederland, maar inmiddels achttien jaar
geweigerd. “Hongarije
was geworden. Nederland
had bezwaar aangetekend
weigerde daarom het
tegen de visumaanvraag.
verzoek tot gezinshereni‘Het gaat ons niet
Dat kan omdat mensen
ging. Volgens het rapport
alleen om dat ene
binnen de Schengenvan de Law Clinic had
individu, maar om Nederland onder meer
zone in Europa vrij mogen
het rechtssysteem
reizen”, zegt Pirrello. “We
de Europese regels niet
eromheen’
zijn in de zaak gedoken en
goed toegepast. Het Hof
wat bleek? Hongarije had
heeft toen de Nederlandse
helemaal geen argumenregering en de Europese
ten opgegeven voor het
Commissie gevraagd te
bezwaar. En Nederland zei alleen maar
reageren op onze bevindingen. Dat is
dat Hongarije bezwaar had’’, aldus Dorn.
natuurlijk een mooi resultaat.”
De groep heeft over de kwestie een advies
geschreven, waarin onder meer staat dat
Familiehereniging
een land inhoudelijke argumenten moet
“In een andere zaak probeerde Nederland
aanvoeren om een visum te weigeren.
de inbreng van de Migration Law Clinic
Alleen maar zeggen dat een ander land
buiten beschouwing te laten. Maar het
tegen is, is niet voldoende. Dorn zegt
Hof oordeelde dat het een relevant stuk
dat het een leerzaam, nuttig en intensief
was dat wel degelijk bij de besluitvorming
project was: “Hopelijk kan de Egyptenaar
mocht worden betrokken”, vertelt Renedit advies gebruiken in verdere beroepsman.
procedures. Ik vind het ook leuk dat je
Afgelopen semester was een andere groep
echt samen aan het werk bent als team.
bezig met familiehereniging. De kwestie
Studeren is vaak toch een wat individuele
betrof vaders die in Nederland wonen
bezigheid.”
en kinderen hebben buiten de Europese
Unie. Regelmatig gebeurt het dat Nederland geen toestemming geeft om het kind
Alleenstaande minderjarige
naar Nederland te laten komen. Arguasielzoekers
ment is dan dat de vader geen aantoonDocent Marcelle Reneman is al sinds de
bare gezinsband met het kind heeft.
oprichting vijf jaar geleden coördinator
Student Anna Cleuters was bij deze casus
van de Migration Law Clinic. De Clinic
betrokken. “Het is een ingewikkelde
biedt studenten een heel actieve vorm
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Pleitwedstrijden
Begin mei viert de Migration Law Clinic
het vijfjarig bestaan met een seminar en
een Moot Court Competition. Studententeams van twaalf universiteiten houden
in een reallife-situatie pleitwedstrijden.
De teams komen uit negen landen, van
de Verenigde Staten tot Afghanistan.
Inmiddels zijn weer twee teams van de
Migration Law Clinic met nieuwe zaken
aan de slag gegaan onder bezielende
leiding van Reneman. Een beetje bezorgd
is ze wel. “Dit is een heel intensieve
vorm van onderwijs die ook veel tijd en
aandacht van de docenten vraagt. Gelukkig is de VU-Vereniging sponsor, waardoor we wat meer armslag hebben.”
Reneman blijft bevlogen, en niet alleen
voor de Migration Law Clinic. Recentelijk
kreeg ze een Comenius-beurs voor het
Street Law-programma. Daarbij geven
bachelorstudenten workshops over
recht op middelbare scholen. Reneman:
“Street Law is een unieke kans voor zowel
scholieren als studenten om zich op een
creatieve manier in het recht te verdiepen.” Zij gaat de beurs gebruiken om het
internationale Street Law-model naar de
Nederlandse situatie te vertalen, zodat in
september een echte pilot van start kan
gaan. Dus nog meer Law in Action.

Anna Cleuters (l) en Stefanie Dorn: ‘Het Hof vond ons rapport relevant en betrok het bij de besluitvorming’
ADVALVAS
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Meer info op www.migrationlawclinic.org
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Beleid

personeel

Het ondersteunend
personeel moet
‘duurzaam inzetbaar’
blijven en ambitieus
zijn. Is gewoon je
werk goed doen nog
wel goed genoeg?

We zullen doorgroeien

H

DOOR PETER BREEDVELD

et toverwoord voor het
ondersteunend personeel aan universiteiten is
duurzame inzetbaarheid.
Het gaat erover in elke
interne nieuwsbrief en in
elk E-zine; beleidsmakers
hebben er de mond vol van en het is het
stokpaardje van personeelszaken en de
arbodienst.
De jongste universiteiten-cao wijdt er ook
een passage aan waarin ons te verstaan
wordt gegeven dat we ons blijven ontwikkelen met oog op een volgende carrièrestap. Ondersteunende medewerkers in
vast dienstverband blijven ‘maximaal vier
tot zes jaar in hun functie’ en regelmatig
bespreken we met onze leidinggevenden
wat onze volgende functie wordt of dat
we misschien gewoon lekker blijven doen
waar we mee bezig waren. ‘Werken aan
uw ontwikkeling is onderdeel van uw
functioneren en behoort tot de beoordelingscriteria’, aldus de cao.
René Otten, voorzitter van de onderdeelcommissie van de VU-bibliotheek, is er
“ambivalent” over. “Prima dat je eens in
de zoveel tijd bekijkt hoe de vlag erbij
hangt en of je nog wel op de goede plek
zit”, zegt hij. “Aan de andere kant lijkt het
wel alsof we niet meer tevreden mogen
zijn met wat we doen en wat we hebben.”
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dat plafond moet iets worden gedaan”,
vindt Dijkstra. “Daarvoor zou HRM
personeelsbeleid voor de langere termijn
moeten ontwikkelen. De manier waarop
men nu vacatures vult is nogal ad hoc.”

Ook Houkje Vlietstra, redacteur bij de
dienst Communicatie & Marketing en lid
van het lokaal overleg, snapt de cao-regel:
“Het is goed voor de dynamiek van een
organisatie en ook die van jezelf als je je
blijft ontwikkelen en niet vastroest op
Vragen over loopbaan
een plek waar je jaren achter elkaar werkt. Beleidsmedewerker van HRM Kitty van
Maar ergens voelt het ook een beetje
der Heijden denkt zelf dat de VU behooralsof hier een zwarte piet
lijk aan de weg timmert
wordt uitgespeeld aan het
op dat vlak. ”Medewerondersteunend personeel,
kers kunnen bijvoorbeeld
‘Mag ik alsjeblieft
ook in de context van de
terecht bij een loopbaanpassieloos mijn
grootschalige reorganisacoach voor allerlei loopties van enkele jaren terug, werk doen?’
baanvragen. Hun ervawaarbij vooral oudere
ringen met de coach zijn
werknemers werden
heel positief. Zelf heb ik
ontslagen.”
het afgelopen jaar heel wat
En dan is er nog de
collega’s mogen feliciteren
beperktheid van het aantal
met een nieuwe functie
mogelijkheden om je verder te ontwikkebinnen de VU. Dus we zien wel mensen
len aan de VU. “Ik spreek veel mensen die doorstromen, al weten we niet hoe vaak
intern solliciteren naar posities aan de
een interne sollicitatie niet succesvol is.
VU, en die het maar niet lukt om verder te Daar krijgen we nu wel beter inzicht in
komen”, aldus Elise Dijkstra, medewerker gelukkig, met de nieuwe vacaturesite.”
Studentenzaken en tot voor kort lid van
Van der Heijden begrijpt dat de maximale
de ondernemingsraad. “Wat ik graag zou
periode die de cao stelt, van vier tot zes
zien is dat het aan de VU makkelijker
jaar in een functie, mensen triggert: “Veel
wordt om je vleugels te spreiden binnen
mensen zitten dan lekker in hun werk,
de organisatie.”
hebben zich professioneel ontwikkeld,
Die laatste wens leeft onder veel
kennen de organisatie inmiddels goed en
VU-medewerkers, bleek uit het laatste
hebben een bepaalde routine te pakken.
werkbelevingsonderzoek. Daaruit blijkt
Maar dat is juist een goed moment om te
dat medewerkers ‘beperkte verticale en
bespreken hoe je ook je werk goed en met
horizontale loopbaanmogelijkheden’
plezier kunt blijven doen. Wat wordt de
ervaren. Weinig carrièrekansen dus. “Aan
volgende stap, of doe je een stapje terug?”
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Niet vastroesten

“Dat is mooi voor veel
passie doet. Sodemieter
medewerkers”, zegt
op! Mag ik alsjeblieft
‘Het is goed
Houkje Vlietstra, “maar
passieloos mijn werk
om je te blijven
wat moet bijvoorbeeld
doen? Als ik mijn werk
bezighouden met
iemand van de reprogramaar goed doe, nietwaar?
je employability’
fische afdeling daarmee?
Mag je nog toegeven dat
Wat kan die anders dan
je werkt omdat dat nou
wat hij nu doet, wat zijn
eenmaal moet in deze
de mogelijkheden voor
samenleving? Voor het
die medewerker?” Ze wijst
geld, om te kunnen leven?
op het aanbod van opleidingen voor
En dat je dan natuurlijk graag leuk werk
ondersteunende medewerkers: “Female
doet, waarin je plezier hebt, maar zonder
leadership, mindfulness, e-mailen in het
dat je passie en ambitie moet gaan zitten
Engels, theatervaardigheden… ik weet
veinzen in een gesprek met je leidinggeniet of er iets voor jou bij zit, maar ik kan
vende? Laat me met rust!”
er eerlijk gezegd niet zoveel mee.”
“Natuurlijk is het prima om gewoon je
Ook Otten wijst erop dat het niet altijd
werk goed te doen”, reageert Van der
makkelijk is om ambities binnen de eigen
Heijden. “Iedereen heeft andere drijfvedienst te realiseren “zonder dat hier een
ren. Maar het is niet vanzelfsprekend dat
reorganisatie of iets dergelijks aan ten
je wat je nu goed doet over vijf of tien jaar
grondslag ligt.”
ook nog op dezelfde manier kunt doen.
De organisatie verandert snel en daar
moet je je op voorbereiden. Het is goed
Passie veinzen
om daar af en toe bij stil te staan, en je
“Waarom is het niet meer genoeg als je
te blijven bezighouden met je employje vak verstaat”, zegt Vlietstra. “Er wordt
ability. Hoe zorg je ervoor dat je je werk
ook altijd verwacht dat je je werk met

niet alleen nu, maar ook
in de toekomst goed en
met plezier kunt blijven
doen?”
Dat is, benadrukt ze, niet
alleen de taak van de medewerkers. “Het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van leidinggevenden en medewerkers om te zorgen dat
iedereen zich kan blijven ontwikkelen en
oplossingen te bedenken als dat nodig is.
Bijvoorbeeld als er eigenlijk geen tijd is
om een training te volgen en de werkdruk
al hoog is.”

Succesvol herplaatsen
Er zijn mensen die het lukt om van baan
te veranderen binnen de VU. Dijkstra
is zelf een voorbeeld. “Ik ben tijdens
de reorganisatie van de bedrijfsvoering
als herplaatsingskandidaat vanuit de
bibliotheek bij het onderwijsbureau van
de rechtenfaculteit terechtgekomen.
Herplaatsingskandidaten krijgen begeleiding en voorrang. Ik heb dat als waardevol ervaren en het is dus positief voor mij
afgelopen. Ik ken ook meer voorbeelden
van mensen die een geslaagde transitie
hebben gemaakt.”
Maar ook als je geen herplaatsingskandidaat bent, zou je makkelijker binnen de
organisatie moeten kunnen veranderen,
vindt Dijkstra. “Daar is HRM-beleid voor
nodig. De VU zou een campagne moeten
opzetten om medewerkers te wijzen op
de mogelijkheden, en aan te sporen die te
verkennen.”
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Schurende diversiteit

Met jouw feedback wordt
onze dienstverlening beter.

De column van bestuursvoorzitter Mirjam van Praag in
de vorige Advalvas gaat over
diversiteit die kan schuren. Die is
raak, want die raakt de politieke
actualiteit op vele manieren.
Daarmee schuurt het stuk zelf,
en terecht. Het zou bijvoorbeeld
door het wetenschappelijk
instituut Renaissance van Forum
voor Democratie zomaar als
‘linkse indoctrinatie’ weggezet
kunnen worden.
Baudet en de zijnen zien het
onderwijs en de wetenschap als
een van de bedreigers van de
blanke, Europese en Nederlandse
beschaving, en roept Renaissance op dit soort bedreigingen te
melden via een soort ‘kliklijn’.
Dat gaan wij natuurlijk niet doen,
maar ik hoop wel dat de VU – en
ons college van bestuur namens
ons – hier afstand van willen
nemen, zoals Bregje Dijksterhuis
in haar opiniestuk ‘Niet in mijn
naam’ terecht bepleit in de vorige
Advalvas.
Bij de recente ophef over de
Nashville-verklaring hing de VU
de regenboogvlag uit en dat lokte
terecht veel positieve reacties uit.

Ook daarom vul je de
VU Servicescan in.
Op 11 april ontvang jij een e-mail van Ruigrok NetPanel
met het verzoek een vragenlijst in te vullen
over de dienstverlening op de VU.

Misschien moet de vlag wel weer
trots gehesen worden, en nu in
naam van het onderwijs waarmee
wij onze studenten tot kritische
en deskundige wereldburgers
proberen op te leiden.
Ik hoop wel dat dit mag van
jullie toezichthouder Jan Louis
Burggraaf, die tevens prominent
Forum-lid blijkt te zijn. Tijd hem
uit te nodigen voor een kopje
koffie, of een stevig gesprek? Het
lijkt ons goed een beetje toezicht
te houden op uw toezichthouders.
Frans Kamsteeg en Harry
Wels, universitair hoofddocenten
bij Organisatiewetenschappen,
faculteit Sociale Wetenschappen
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Inmiddels hebben ruim 1200
docenten en onderzoekers een open
brief ondertekend waarin zij hun
verontrusting uitspreken over de
recente activiteiten en uitspraken
van het Forum voor Democratie en
partijleider Thierry Baudet. Onder hen
alle drie de leden van het VU-bestuur.
Zie openbriefacademici.wordpress.com
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colofon

Op de pagina’s met de verkiezingsuitslag, die de Ondernemingsraad
in de vorige Advalvas publiceerde, ontbrak bij de onderdeelcommissie
bibliotheek de naam van René Otten.
02-04-19 11:34
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ingezonden mededeling

Margriet ten Broecke bestuurslid UniversiteitsPartij (UP)
E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12

Hoewel studenten soms moeilijk te
bewegen zijn om te stemmen, gelooft
Margriet ten Broecke oprecht in het nut
van studentendemocratie: ‘Ik ben trots op
onze brede kandidatenlijsten. Dat is ook
democratie.’

Wij zijn die 7 miljard
druppels

A

DOOR WELMOED VISSER

regenbui of een stromend stuwmeer bestaat
uit ontelbaar veel druppels; die zijn echt
onmisbaar.
Al is onze samenleving op het gebied van
succes individualistisch ingesteld, samen
vormen wij de wereld. Samen zijn wij die
zeven miljard druppels die het verschil maken,
samen zijn wij de winnaars van morgen.
Sarah Al-Ramadan

Als we het hebben over een waterdruppel gaat
het feitelijk om een triljard watermoleculen.
En als we het over veel meer druppels
hebben, spreken we van een waterfles,
een meer of zelfs een oceaan. Hoewel de
impact van een enkele druppel of een enkele
molecuul zo goed als niets lijkt voor te stellen,
zijn het juist die moleculen en druppels die
in groten getale wel degelijk het verschil
in ons leven weten te maken. Vloedgolven
die landschappen compleet veranderen en
regenbuien die doorslaggevend zijn voor een
goede oogst bestaan immers voornamelijk uit
die watermoleculen.
Hoewel de opbouw van water voor de
meesten van ons bekende stof is, lijkt zoiets
vergelijkbaars minder vanzelfsprekend als we
kijken naar de totstandkoming van prestaties
van onze medemens. Onder het mom van
‘one man can change the world’ zien we
soms revolutionaire en prachtige prestaties
voorbijkomen. Terwijl het simpelweg niet
de kracht van een eenling kan zijn, maar
de som van de inspanningen van veel meer
mensen die samen voor deze prestaties
verantwoordelijk zijn.
Wij zien alleen nog de hele vloedgolf die
het landschap verandert, maar niet meer
de afzonderlijke waterdruppels waaruit de
vloedgolf bestaat.
Wat ik wil zeggen: onderschat jouw talenten
en capaciteiten niet, want ook die komen
onze mooie wereld ten goede. Een simpele

wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:
• Time Out! Veel studenten
hebben het niet makkelijk; ze
hebben last van stress. Daarover
gaat een interactieve voorstelling
in cultuurcentrum Griffioen.
Speciaal voor VU-studenten op
dinsdag 14 mei om 19.30 uur.
Een kaartje kost slechts 3 euro,
inclusief 1 consumptie. Meld
je snel aan via griffioen.vu.nl/
voorstelling/2019/podiumt-timeout.

Rida Hamdi, algemeen raadslid
r.hamdi@studentenraadvu.nl

‘Studentenpolitiek is
helemaal niet
dood’

• TEDx op de campus. Onze raad
inventariseert of het mogelijk is
om een TEDx-conferentie aan de
VU te organiseren.

lle faculteiten hebben
een zetel in de universitaire studentenraad,
maar voor drie faculteiten valt er niks te
kiezen omdat die maar
één student op de lijst
hebben. Dan mag je toch concluderen
dat de studentenpolitiek dood is?
“Ik zie dat heel anders. Er zijn allemaal
ontwikkelingen die er wel aan bijdragen
dat de studentenraden een breder deel
van de studentenpopulatie vertegenwoordigen. Als UniversiteitsPartij [UP,
red.] hebben wij bijvoorbeeld voor het
eerst internationale kandidaten op de
lijst voor de universitaire studentenraad.
Wanneer deze kandidaten verkozen
worden, willen we dat de vergaderingen
voortaan in het Engels gaan. Anders sluit
je een belangrijk deel van de studentenpopulatie uit.”
Wat doet de UP eraan om de studentendemocratie te stimuleren? “Wij
hebben echt hard gezocht naar kandidaten uit de verschillende faculteiten van
de VU en uit diverse bevolkingsgroepen.
Ik ben er trots op dat we dit jaar ook
iemand van de School of Business and
Economics op de lijst hebben. Dat was
vorig jaar niet gelukt. Onze kandidaten-
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lijsten zijn heel breed, we proberen daarmee zoveel mogelijk studenten te vertegenwoordigen. Dat is ook democratie.
“Ook doen er bij de verkiezingen voor
de studentenraden op vier faculteiten
nu kandidaten mee namens de UniversiteitsPartij. Voorheen waren de kandidaten voor de facultaire studentenraden
niet aan een partij gebonden. Ze werden
vaak gezocht en voorgedragen door hun
voorgangers. Wij denken dat het goed
Sarah Al-Ramadan

Sarah Al-Ramadan

De universitaire
studentenraad is het
medezeggenschapsorgaan
van en voor studenten van
de VU. De raad houdt zich
vooral bezig met de kwaliteit
en toegankelijkheid van
het onderwijs en het
studentenbeleid van de VU.
De raad overlegt hierover
geregeld met het college
van bestuur.

opinie

Stem!
> De studentenraadsverkiezingen zijn
van 8 tot 11 april.
> Stemmen kan via verkiezingen.
vu.nl/elections.vu.nl of via de mail die
alle studenten ontvangen.
> Er doen drie partijen mee: de
UniversiteitsPartij, de Bètapartij en
Verenigingen United.

is voor de universitaire
democratie dat we als
partij meedoen aan de
verkiezingen op facultair
en op universitair niveau.
Dan kunnen studenten op
beide niveaus kiezen voor
bepaalde ideeën.”

Waar kies je voor als
je op iemand van de
UP stemt? “Wij vinden
duurzaamheid heel erg
belangrijk, en een levendige campus en we willen dat
alle studenten de best mogelijke studie krijgen, aangepast aan ieders eigen behoeften. Dat laatste punt vraagt
veel flexibiliteit van de VU en een tweetalige campus. We
zetten ons dus in voor een echt inclusieve universiteit.”
Daar zullen de kandidaten van andere partijen het
toch mee eens zijn? “Zie het als accentverschillen. Dit
zijn de drie dingen die wij het allerbelangrijkst vinden.
Andere partijen leggen hun accenten ergens anders.
Op het gebied van duurzaamheid zetten wij denk ik wel
serieuzer in dan andere studentenpartijen.”
Hoe gaan jullie zorgen dat studenten gaan stemmen? “We hebben een stand in de hal, we gaan flyeren
en mensen aanspreken. Het blijft moeilijk om iedereen
te bewegen te gaan stemmen. En uiteindelijk moet er
ook ruimte zijn voor studenten om bewust de keuze te
maken om niet te gaan stemmen. Maar ik hoop wel dat
de opkomst hoger wordt dan de 16 procent van vorig
jaar.”

Margriet ten Broecke

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

campus

Päivi Reckman, voorzitter van de universitaire studentenraad, vertelt wat
de raad al heeft bereikt in de hoop dat veel studenten gaan stemmen voor
de nieuwe raad.

En dit heeft de raad
allemaal voor jou gedaan
eb je de zebrapaden
op het campusplein al
ontdekt? Die zijn er gekomen op initiatief van de
universitaire studentenraad. Van 8 tot 11 april zijn
er weer verkiezingen voor
de elf zetels tellende raad. Het tijdstip
van de verkiezingen is wellicht een beetje
vreemd, want de zittende raad heeft nog
vijf maanden te gaan. De nieuwe raad
treedt pas in september aan.
“Misschien zijn die zebrapaden een kleine verandering, maar het laat wel zien
met hoeveel dingen de raad zich bezighoudt. We vergaderen niet alleen met het
college van bestuur over hun plannen,
maar nemen ook zelf initiatief”, zegt
Päivi Reckman, voorzitter van de universitaire studentenraad.
De afgelopen jaren was de raad eigenlijk
het enige universiteitsbrede studentenplatform, legt ze uit. “De studentenbond
SRVU is al een tijd minder actief, maar
probeert daar nu verandering in te brengen. Mede daarom nam de raad twee jaar
geleden het initiatief om het Studentenforum op te richten. Dat is bedoeld
om studenten meer bij de universiteit te
betrekken. Studenten komen met ideeën
om die vervolgens te realiseren. Zo organiseert dit forum op vrijdag 7 juni het
VU-festival.”
Op 12 maart was er onder meer op initi-

26

Sarah Al-Ramadan

H

DOOR DIRK DE HOOG

atief van de studentenraad de netwerkbijeenkomst Bridging Success in het
Concertgebouw en op 14 mei komt er in
de Griffioen het toneelstuk Time Out!
over het welzijn van studenten. Op de
agenda staat ook nog een publiek debat
over identiteit. “Over de toneelvoorstelling en de achterliggende problemen met
studentenwelzijn hebben we gesproken
met het VU-bestuur. Wij waren heel blij
dat het college daarvoor geld beschikbaar
stelde”, aldus Reckman.

studentbegeleiding, extra
en modernere studieplekken en het taalbeleid. Voor
al die zaken zijn projecten
opgestart. De hele B-vleugel van het hoofdgebouw
wordt gerenoveerd om de
studieplekken te moderniseren. Het kwaliteitsplan
is nog niet volledig afgerond. Daar zijn we behoorlijk druk mee.”

Studentenforum
organiseert het
VU-festival op 7
juni
De informatie op
VUnet is verbeterd

Goede digitale en
interactieve content

De raad behartigt ook het welzijn van
studenten. “Er zijn aanwijzingen dat
nogal wat studenten het best zwaar
hebben. Dat geldt landelijk, maar zeker
ook op de VU. Het aantal studenten
hier is flink gegroeid. Daarom moet je
als universiteit investeren in de ondersteuning en begeleiding van hen. Zo is
er meer formatie vrijgemaakt voor de
studentpsychologen. Ook komen er waar
nodig meer studieadviseurs en deze krijgen extra scholing. Op VUnet is de informatie verbeterd over hoe en waar je met
je vragen terechtkunt.”
Ook dacht de studentenraad mee over
het Onderwijskwaliteitsplan. Daarin staat
hoe de VU de extra miljoenen die ze krijgt
door de invoering van het leenstelsel,
gaat besteden.
“De raad heeft een flinke stempel op dat
plan kunnen drukken”, zegt Reckman.
“We benoemden zwaartepunten, zoals de
kwaliteit van docenten, meer en betere

Digitalisering van het
onderwijs vindt de studentenraad ook belangrijk.
“De ontwikkelingen op
dat gebied gaan ontzettend snel en de VU loopt
een beetje achter. We moeten daar echt
een visie voor ontwikkelen en docenten
ondersteunen om digitale middelen voor
hun colleges te gebruiken.” Daarbij gaat
het niet alleen om techniek. “Gewoon
een college op video opnemen, werkt
niet goed. Je moet echt goede, digitale en
interactieve content ontwikkelen. Daar
kunnen studenten bij worden betrokken.”
Dat brengt haar op een ander punt. “De
universiteit stelt een nieuw instellingsplan op voor de komende vijf jaar. Daarin
moeten keuzes worden gemaakt. Ik ben
er bijvoorbeeld niet voor dat we een soort
digitale universiteit met onderwijs op
afstand worden. Daar hebben we de Open
Universiteit al voor. Studeren aan de VU

Päivi Reckman
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Engelse taal te verbeteren. Er komt
nu geld vrij voor een cursus. En het is
de bedoeling dat in alle bachelors een
Engelstalige leerlijn komt, zodat alle
studenten voldoende academisch Engels
beheersen voor ze aan een master beginnen.”

Betere faciliteiten voor
internationals

De selectie voor een master krijgt ook
veel aandacht van de raad. “De meeste
masters aan de VU stellen nu toelatingseisen. Daar zijn we niet tegen, maar die
eisen horen wel reëel te zijn en moeten
met de opleiding te maken hebben. Het
komt voor dat de toelatingseis is dat je
in je bachelor minstens gemiddeld een
8 moet hebben gehaald. Ik vraag me af
of dat echt nodig is. Iedereen die een
bachelor heeft gehaald, moet ook een
master kunnen volgen. De VU maakt nu
een overzicht van de eisen en dat gaan we
in de raad heel kritisch bekijken.”
Momenteel is de raad in overleg met het
bestuur over het profileringsfonds. Daaruit krijgen studenten die om persoonlijke
redenen, zoals ziekte, studievertraging
oplopen een tegemoetkoming. De VU is
daar volgens Reckman best streng in. “Je
kunt alleen een tegemoetkoming krijgen
als je nominaal plus één jaar studeert. We
vinden dat de universiteit voor studenten
die kampen met ziekte best iets ruimhartiger mag zijn. Nu ja, door ons is het
budget voor het fonds al verhoogd.”

Reckman vindt dat de VU
ook moet nadenken wat
voor soort studenten zij
wil aantrekken. “Kleine
opleidingen staan onder
druk, terwijl andere opleidingen heel erg groot zijn.
Er zou een mooie mix
moeten komen van alfa-,
bèta- en gammawetenschappen die met
elkaar verbonden zijn. Dat kan de VU een
eigen identiteit geven, met aandacht voor
maatschappelijke betrokkenheid en de
persoonlijke vorming van studenten.”
En internationalisering blijft hoog op de
agenda staan. “Buitenlandse studenten
aantrekken is op zich een goede zaak.
Maar dan moet je wel zorgen dat de
faciliteiten op orde zijn om hen goed op
te vangen. En docenten moeten echt in
staat zijn goed onderwijs in het Engels
te verzorgen. Daar hebben ze wel ondersteuning bij nodig.”
Daarnaast is ook extra aandacht nodig
voor Nederlandstalige studenten.
“Sommigen hebben behoefte om hun

Meer en
modernere
studieplekken zijn
gerealiseerd

Betere ondersteuning en
begeleiding

moet echt meerwaarde
hebben. Dat je niet alleen
een goed diploma haalt,
maar ook onderdeel bent
van de gemeenschap.
Discussie met medestudenten en docenten
hoort bij je academische
vorming.”

Hoger budget voor
profileringsfonds

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

Diversiteit in de klas
heden, maar ook voor complexiteit. Zowel voor studenten als voor docenten.
Hoe geef je nu goed les aan studenten met verschillende moedertalen,
culturele achtergronden, religies, of levensbeschouwingen? KnowVU biedt
docenten soelaas. De training Mixed Classroom in Practice leert onderwijzers
om optimaal bij te dragen aan een inclusieve leeromgeving voor alle studenten in
zijn of haar klas. Drie docenten die de cursus volgden, delen hun ervaringen.

Leon van den Broeke

Waarom deed je mee?

‘Ik werd opleidingsdirecteur en vond het in
die rol belangrijk om verder te leren, ook
met mijn Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
op zak. Daarnaast gaat het op mijn faculteit
best vaak over (religieuze) diversiteit. Ik geef
het vak States, Religion and Migration aan
honoursstudenten. Dat is in ieder geval al
een gemixte klas met studenten die van ver
schillende faculteiten komen, verschillende
studies volgen, internationale studenten
en zelfs studenten van de Universiteit van
Amsterdam. ‘

Wat heb je allemaal geleerd
van de cursus?

‘Ik leerde mezelf confronteren met mijn
eigen blinde vlekken en impliciete associa
ties. Je kunt misschien denken dat je een
open, flexibele en vriendelijke docent bent,
maar straal je dat ook uit? Gebruik je de
juist woorden en lichaamstaal? Heb je echt
aandacht voor een ander of vraag je op de
wandelgangen vluchtig hoe het gaat om
vervolgens snel weer door te lopen? Geef je
bijvoorbeeld college in het Engels, maar gaat
iedereen snel over op het Nederlands zodra
de koffiepauze begint? Dan kan een student
die het Nederlands niet goed beheerst zich
buitengesloten voelen. Zeker voor iemand

die misschien heimwee heeft, of zich nog
niet helemaal thuis voelt hier, kan dat pijnlijk
zijn. Ook al doen de Nederlandse studenten
dit niet met opzet. Het gaat automatisch.
Als docent kun je hier attenter op zijn en
eventueel ingrijpen. Het gaat voor een groot
deel ook over bewustwording. Aziatische
studenten zijn bijvoorbeeld vaak een stuk
stiller en mengen zich minder met anderen.
In Nederland gaat het juist vaak over samen
leren. Je daar bewust van zijn, kan misver
standen voorkomen.‘

‘Wat jij denkt dat duidelijk
is, is voor een student
niet vanzelfsprekend net
zo duidelijk’
Geef je nu op een andere
manier les?

‘Ik doe nog meer aan zelfreflectie en ga het
ongemakkelijke gesprek met mijzelf aan.
Een blinde vlek van me was denken dat ik
altijd duidelijk was. Nu heb ik geleerd om
niet vaak genoeg te herhalen wat je precies
van de studenten verwacht. Ook als het al op
bijvoorbeeld Canvas staat en je het al eerder
hebt genoemd. Een student kan ook onzeker
zijn. Bovendien, wat jij denkt dat duidelijk is,
is voor een student niet vanzelfsprekend net
zo duidelijk.‘

het ook over kunnen komen? En ben ik dan
wel duidelijk geweest?

Waarom deed je mee?

Sta je nu anders voor de klas?

Ik was benieuwd naar de precieze werking
van een succesvolle gemixte klas. Het is
namelijk meer dan Engels spreken.
Nederlandse docenten hebben verwachtin
gen van studenten. Ook impliciet, dus zonder
die verwachtingen naar de studenten uit te
spreken. Dat kan ervoor zorgen dat je
studenten misschien niet altijd en allemaal
meekrijgt. We verwachten bijvoorbeeld dat
studenten hun mening geven en vragen
stellen in de klas. Studenten met een andere
achtergrond zijn misschien gewend dat je
mond opentrekken helemaal niet de bedoe
ling is of gewaardeerd wordt. Als ik dat niet
weet denk ik mogelijk: zouden ze geen zin
hebben? Ik was benieuwd naar mijn eigen
impliciete verwachtingen en hoe ik daar
rekening mee kon houden.

De VU trekt steeds meer internationale studenten aan. Dat zorgt voor mogelijk

Universitair hoofddocent Religie, recht
en samenleving, en opleidingssdirecteur
aan de faculteit Religie en Theologie.

Docent Psychologie aan de faculteit der
Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

En, wat was zo’n impliciete
verwachting?

Als ik studenten vraag om een essay in te
leveren dan ga ik ervanuit dat ze het allemaal
net zo interpreteren zoals ik het bedoel.
Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
Daar ben ik me wel bewust van geworden.
En ik denk er beter over na: wat heb ik nu
precies gezegd? Wat bedoelde ik? Hoe zou

Ik vorm zelf de groepjes, dat laat ik niet
meer aan de studenten over. Doe je dat wel,
dan gaan vaak alle Nederlanders in het ene
groepje en de Spaanstalige in het andere
groepje, bijvoorbeeld. Om een gevoel van
inclusie te creëren is het juist belangrijk
om allemaal Engels te spreken. Ook de
wetenschappelijke literatuur bevestigt:
leren van elkaar en van mensen met andere
achtergronden draagt bij aan een inclusieve

‘Een succesvolle
gemixte klas is meer dan
Engels spreken’
omgeving. Ik vond het wel een eyeopener
dat zoiets kleins toch een groot effect kan
hebben! Daarnaast spreek ik studenten ook
vaker aan buiten de klas. Ook dat draagt
voor de student bij aan het gevoel van ergens
welkom zijn en erbij horen. Nog een tip voor
andere docenten: denk na over momenten in
de klas waar er iets aan de hand was dat met
diversiteit te maken had, een hot moment.
Wat gebeurde er toen? Wat deed je? En wat
zou je moeten doen? Daar over reflecteren
helpt je ook al goed op weg.

Abby Gambrel
Docent Engels aan de faculteit der
Geesteswetenschappen.

Waarom deed je mee?

Steeds meer studies worden langzamerhand
geheel Engelstalig. Als docent Engels merk
ik daar veel van. Ik geef les aan studenten
met verschillende (taal)achtergronden.
Zij kijken allemaal weer anders naar de
Engelse taal. De lessen die ik geef worden
van oorsprong vanuit het Nederlands gege
ven. Daarom zitten er in de opdrachten of
voorbeelden weleens vergelijkingen met het
Nederlands. Maar soms spreekt slechts 30
tot 40 procent van de studenten Nederlands.
Andere studenten vragen me dan hoe ze het
met hun eigen taal kunnen vergelijken,

bijvoorbeeld met het Koreaans of Portugees.
De problemen die studenten met de Engelse
taal hebben, begrijp je beter als je iets weet
van de taal die ze zelf spreken. Datzelfde
geldt voor het geven van feedback.

‘Het is nuttig om in de
klas te bespreken waar
iedereen vandaan komt’
Je bent zelf in de Verenigde
Staten geboren. Wat valt je op?

Ik woon nu drie jaar in Nederland. Het valt
me op dat er in Nederland soms minder
gesproken wordt over bijvoorbeeld zaken als

racisme. In de VS speelt het meer, waardoor
we er in de academische wereld iets bewus
ter van zijn. Neem zwarte piet. Het gesprek is
in Nederland nog niet zo heel lang gaande. In
de VS hadden we het er al langer over.

Wat leerde je van de cursus?

Ik ben sensitiever voor de diversiteit: waar
komen alle studenten vandaan, hoe gedra
gen ze zich, en hoe interacteren ze met mij?
Het is bovendien nuttig om ook in de klas te
bespreken waar iedereen vandaan komt. En
om studenten kritisch naar hun eigen taal te
laten kijken. Ik zet studenten bijvoorbeeld in
groepjes en daag ze uit om na te denken over
de regels en uitzonderingen van hun moe
dertaal. Dan zie je dat ze daar eigenlijk niet

altijd even bewust van zijn. Bovendien maak
je de taal op zichzelf zo ook interessant en
kijk je verder dan taal als doel om te commu
niceren. Voor de cursus dacht ik al weleens
na over dit soort aanpakken. Door de cursus
ben ik zekerder van mijn aanpak. En ik pro
beer een beetje humor in de klas te brengen.
Ik maak grapjes over de taal. Zo waarderen
mijn studenten het Engels hopelijk een beetje
meer, en raken ze niet overweldigd door alle
uitzonderingen.
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Cultuur

Restaurant

Uilensteders

Als ze
mij zag,
ging ze
glimlachen

Paskamer
Het nieuwe seizoen
Griffioenseizoen
19/20
staat online vanaf
woensdag 17 april
Kaartverkoop start
woensdag 1 mei om
12 uur.
Korting voor
studenten: 6 euro.
Korting
medewerkers VU:
2,50 euro.
www.griffioen.vu.nl

H

et Griffioen-programma 2019/2020 is rond:
honderd voorstellingen cabaret, muziek,
dans en theater. Uiteraard kan zo’n
aanbod niet goed samengevat worden,
maar één trend valt op: artiesten met rood haar.
Cabaretiers René van Meurs, Pepijn Schoneveld en
Kasper van der Laan, twee van de vier Meisjes met
de Wijsjes, zangeres Renee van Bavel en een geverfde
Yentl & De Boer. Code rood is wat overdreven, maar er
loopt wel degelijk een rode lijn door het programma.
Kasper van der Laan (foto) won de publieksprijs
op het Leids Cabaret Festival 2018 en werd door
de Volkskrant verkozen tot hét comedytalent van
2019. Hij treedt in oktober op met de try-out van
zijn debuutprogramma 1 Kilo en komt in april 2020
terug met de definitieve versie. De doorbraak van een
talent. Volgend seizoen. In de Griffioen.
Dick Roodenburg
publiciteitsmedewerker Griffioen
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FOTO Aisha Zeijpveld

Cultuurcentrum
Griffioen

Marrit Bouma

21
Bachelor gezondheid & leven
Laagbouw

“

SFEER Deze wijn- en eetbar in de Pijp is industrieel ingericht. Op
maandagavond is het vrij rustig, maar wel gezellig. De kleine ruimte
is speels ingedeeld met hoge en lage tafels en banken. En er staan
overal flessen wijn, zoals dat hoort bij een wijnbar.
ETEN De gerechten zijn deelbaar. Je bestelt zo’n vier kleine hapjes
en toetje natuurlijk. Er staan veel vegetarische gerechten op de
kaart, maar ze hebben ook genoeg vlees en vis. Wij kiezen de zoeteaardappelfrietjes, rundvlees met bearnaisesaus, groene asperges
met oude kaas en melanzane met tomatensaus en kaas. We worden
geregeld voorzien van een fles kraanwater. Als toetje kun je kiezen
uit onder meer heerlijke macarons.
BEDIENING Erg aardig. Ze helpen bij het kiezen van de juiste wijn
in combinatie met de hapjes. We mogen de wijn proeven.
TIP Melanzane met tomatensaus en kaas.
AANRADER Niet ideaal voor grote eters, maar wel voor een
gezellige avond: lang tafelen met lekkere hapjes en wijnen. Ook voor
een date, want de muziek staat niet te hard. Onlangs is Paskamer
verkozen tot vierde beste wijnbar van Nederland.
PRIJS Je kunt het zo duur of goedkoop maken als je wilt. Kleine
hapjes en diverse wijnen voor gevarieerde prijzen.

Als bijbaantje neem ik
mantelzorgers werk uit handen.
Ik doe wat boodschappen met
mensen, ga met ze wandelen of
help bij het koken. De meeste oudjes met
wie ik gewerkt heb, keken eerst een tijdje
de kat uit de boom. Maar uiteindelijk
werd het met iedereen gezellig.
Een vrouw die ik bezocht in het
verzorgingstehuis kon niets meer
vertellen. Als ik op de afdeling kwam,
was ze vaak bozig. Maar als ze mij zag,
ging ze glimlachen. Dat was mooi om
mee te maken.
Eigenlijk ben ik niet heel geduldig. Bij
een andere mevrouw speelde ik bij de
spelletjes vooral tegen mezelf. Dan had
ik niet altijd heel veel zin om te gaan.
Maar als ik dan van haar kinderen
hoorde dat ze het zo leuk gevonden
had, werd ik daar blij van. Vroeger
was ik caissière. Dat moet ook gewoon
gebeuren. Maar met deze bijbaan heb ik
echt het gevoel dat ik kan bijdragen aan
de kwaliteit van iemands levenseinde.

Paskamer
Lutmastraat 132
paskamer.nu
Anne Molenaar, masterstudent environment and
resource management

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Wil je ook in Uilensteders?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
ADVALVAS

ADVALVAS
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Tv-shamen

B

ij mij thuis vroeger was de tv het centrum
van ons gezin. Dat overdrijf ik, maar het
was wel, zoals in zo veel huishoudens,
het centrum van onze woonkamer. Van
alles keken we op dat dikke grijze ding.
Documentaires over het uitsterven van de
bij, soaps, kookprogramma’s, crime-series.
Op vrijdagavond was het echt feest: dan mochten we
voor de tv eten. Altijd soep uit pak en stokbroodje
kruidenboter uit de oven. Talentenjacht aan.
Lievelingsavond.
Pas veel later, ergens op de middelbare school, leerde
ik dat niet iedereen zo van de televisie hield als wij. Ik
kreeg een vriendje dat alleen biologisch at en in een
oude school woonde. Toen ik voor het eerst bij hem
thuis was, zag ik meteen dat er geen tv in de huiskamer
te vinden was. “Waar is de tv?” vroeg ik, denkend dat
die misschien gerepareerd werd. Mijn vriendje dronk
zijn glas leeg, veegde zijn mond af aan zijn mouw en zei
ernstig: tv is alles wat er mis is met de wereld. Hij legde
de nadruk op het woord ‘alles’. Dit was denk ik de eerste
keer was dat ik geconfronteerd werd met iets wat ik
later in mijn leven nog vaak zou tegenkomen: televisieshamen.

Sanne Pieters
derdejaars sociologie

illustratie
Dido Drachman
masterstudent
beeldverhaal,
Sint Lucas, Brussel
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Televisie-shamen is het fenomeen waarbij zichzelf
intellectueel-vindende mensen graag&vaak laten
weten dat zij geen tv kijken, daarom van grote
maatschappelijke verschijnselen als Kim Kardashian,
First Dates en EOTBDD niets weten en daar een zekere
triomf, een trots uit halen én vinden dat mensen die
wel tv kijken zich zouden moeten schamen. Dat laatste
zeggen ze niet expliciet, maar laten ze wel in alles
doorschemeren. Hoe meer ik in een bepaald soort
sociale cirkel terechtkwam, hoe meer ik met televisieshamen te maken kreeg. Vaak in de vorm van artistieke
mensen die wél ’s avonds naar een café gaan om daar

een bordspel te spelen, maar nooit een aflevering van
Jamie Cooks Italy willen kijken (ik begrijp dat niet).
In Echte pretentie, een boek over waarom pretentie zo
irritant is maar waarom we toch niet zonder kunnen,
schrijft kunstredacteur Joost de Vries: ‘Het toonbeeld
van aristocratie is rondlopen met een trui met een gat
erin. Laten zien dat je je niet meer hoeft te bewijzen
is net zo goed een manier van jezelf bewijzen.’ Het
constant zeggen dat je geen tv hebt, is net zoiets. Het
onderscheid je van iets en zegt zodoende iets over je
identiteit.
Ik ben met wat mensen die mijn cultureel kapitaal
beïnvloeden op café en raak in gesprek over The
Voice, wat ik altijd via Youtube terugkijk. Geen van de
aanwezigen kijkt “dat soort programma’s”. De vriend
van een vriendin kijkt me geamuseerd aan. “Ik vind
het zo grappig”, zei hij, “dat jij low culture leuk vindt.
Het is toch veel leuker om een goede plaat op te zetten
dan te zien wat de Kardashians op een dagelijkse basis
bezighoudt?”
“Een van de minst leuke dingen om te doen vind ik
andere mensen kwalijk nemen wat ze leuk vinden”,
antwoord ik, meteen uit mijn humeur. Ik weet zeker dat
hij een trui met een gat erin aan heeft.
De spanning is om te snijden. Zijn vriendin, mijn
vriendin, grimast en vraagt: “Iemand zin in een potje
Rummikub?”
“Wat ik nou altijd al heb willen vragen”, zegt iemand als
ze de Rummikubdoos op tafel zet, “wat is eigenlijk een
Kardashian?”
Opeens heb ik het helemaal gehad. Ik sms mijn ouders
en vraag of ik bij hen The Voice kan kijken vanavond.
Ik hoop, nee – ik wéét dat we tomatensoep uit blik en
stokbroodje kruidenboter uit de oven eten.
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