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Medezeggenschap
is tevreden
Leden van medezeggenschapsraden zijn tevreden over hun
betrokkenheid bij het maken
van de kwaliteitsafspraken,
bleek op de Dag van de
Medezeggenschap. Wel zijn ze
kritisch over de beoordeling door
onderwijskeurmeester NVAO.

Man wil geen
slimmere vrouw
Relaties waarin de vrouw
hoogopgeleid is en de man
niet, stranden nog altijd vaker
dan wanneer dit andersom is.
Dat vrouwen tegenwoordig
vaker gestudeerd hebben dan
mannen, heeft daarin geen
verandering gebracht.

Van Rijn wil totale
gehoorzaamheid
De commissie-Van Rijn hoopt
dat de Tweede Kamer haar
advies over de bekostiging
van het hoger onderwijs en
onderzoek integraal opvolgt.
Zodra de grootste knelpunten
zijn opgelost, kan er vooruit
worden gekeken.

Voucheronderwijs
niet aanpassen
Minister Van Engelshoven
ziet niks in het voorstel van
regeringspartijen VVD, CDA
en D66 om het experiment
met flexibel voucheronderwijs
voor deeltijdstudenten aan te
passen. De proef kent volgens
haar te veel beperkingen en er
is simpelweg geen geld voor.
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Katie en Annabel (links) vertegenwoordigen met Marieke en Gillian de VU én Nederland op het studentenbasketbaltoernooi

VU-basketbalteam heeft geld nodig

“

De Vrije Universiteit
heeft helaas andere
prioriteiten en kan
ons daarom financieel
niet helpen”, vertelt
geneeskundestudent
Annabel Wendel.
Daarom zoekt het
basketbalteam met spoed naar
sponsoren om naar het EUSA 3x3
studenten basketbaltoernooi in
Portugal te kunnen. De basketballers hebben zelfs geen geld
voor VU-shirtjes. “Dat is heel
erg jammer, de andere studen-

tenteams zullen op dit toernooi
veelal trainen in dezelfde tenues.
Het zou top zijn als wij ook budget
hebben om trainingspakken
aan te schaffen, daar je daarmee
eenheid uitstraalt, maar ook een
teamgevoel creëert”, stelt Wendel.
Het team bestaat naast Wendel uit
geneeskundestudent Katie Gout,
bewegingswetenschapper Marieke van Schie en gezondheidswetenschapper Gillian Scholten.
De vier proberen zelf 4.000 euro
bij elkaar te schrapen, onder
meer voor de inschrijvingskosten

voor het toernooi, de reis en een
verblijf in een hostel. Ze hebben
inmiddels een paar honderd
euro verdiend door polaroids te
verkopen op Koningsdag. “En een
aantal weken geleden verkochten
we kleding in de IJ-hallen.”
Het bijzondere aan het toernooi
is dat er een vrij nieuwe vorm van
basketbal is waarbij drie spelers
tegen drie spelers spelen en niet
vijf tegen vijf.

De basketballers steunen? Dat kan met
een tikkie: https://bit.ly/31sYlb2

Kamer wil toch promotiestudenten
De Tweede Kamer wil dat minister Van Engelshoven tegen haar zin doorgaat met het
experiment met student-promovendi. Een motie van het CDA kreeg brede steun.

M

inister Van
Engelshoven
besloot vorig
jaar om het
experiment
met studentpromovendi
te stoppen omdat er te weinig
universiteiten aan meededen. Dat
de eerste tussenevaluatie nog niet
eens had plaatsgevonden, deed er

volgens haar niet toe.
Het CDA en de VVD tekenden
verschillende keren bezwaar aan,
maar de minister liet zich niet
op andere gedachten brengen.
Vorige week dienden ze met steun
van PVV en SGP uiteindelijk een
motie in om het experiment toch
voort te zetten. Na de eindevaluatie kan er volgens de partijen pas
iets zinnigs worden gezegd over

de toekomst ervan. De minister
bleef bij haar besluit en ontraadde
de motie.
De Kamer wil nu toch dat universiteiten nog een kans krijgen om
student-promovendi te werven.
Of Van Engelshoven de motie gaat
uitvoeren is de vraag. (HOP)

Lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>12 juni.
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Buitenlandse studenten
zijn eenzaam in Nederland

I

nternationale studenten missen het
contact met hun Nederlandse studiegenoten, blijkt uit een onderzoek van drie
studentenorganisaties. Ook hebben ze
veel last van stress. Het Interstedelijk
Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het
Erasmus Student Network Nederland
(ESN) onderzochten voor de tweede keer hoe
het internationale studenten in Nederland
vergaat. Ruim driekwart van de 1002 respondenten – niet bekend is hoeveel van hen in het
hbo of wo studeren – geeft aan meer contact te
willen met Nederlandse leeftijdsgenoten. Ze
blijken moeilijk aansluiting te vinden.

Betere
milieuheffingen
‘Het Zweedse systeem van
teruggave is rechtvaardiger
en prikkelt bovendien de
milieuvriendelijkheid’, stelt
Alfred Kleinknecht. Lees zijn
hele opiniestuk op advalvas.
vu.nl>opinie

En óók op
vakantie
Op jezelf wonen én je studieboek
betalen én leuke dingen
doen met je vrienden én op
vakantie gaan. Het kan gewoon,
met de 8 tips op advalvas.
vu.nl>tips&trucs>Spek je
portemonnee

facebook.com/
advalvas
Reportages, bijeenkomsten,
borrels, lezingen & meer
ADVALVAS
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Onder meer de taalbarrière is een probleem.
Almost my entire study is with Dutch students
yet I barely speak to them. I find it very hard
to become close to them, zegt een respondent.
Ruim een derde is (zeer) ontevreden over de
mogelijkheden om Nederlands te leren.
Dit is zorgelijk, stellen de studentenorganisaties. Voorzitter van ESN Nederland Lupe
Flores Zuñiga: “Internationalisering kan een
enorme verrijking zijn voor de Nederlandse
samenleving en economie, maar dat kan
alleen als de studenten zich welkom voelen.”
(HOP)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>11 juni

Nachtuilen

24/7

@advalvas_vu
Een selectie uit de opvallendste
(re)tweets van de afgelopen dagen
@SiccodeKnecht
13-6_De spanningen tussen de
universiteiten lopen hoog op, zo hoog dat
samenwerkingsverband @deVSNU de hete
adem voelt
De commissie-Van Rijn wil geld van de brede
universiteiten overhevelen naar de technische
universiteiten. En het lukt universiteitenkoepel VSNU
niet om tot een standpunt hierover te komen.
@jongepsychiater
13-6_Jonge psychiater-redactielid
Joeri Tijdink schreef recent het boek
“Wetenschapper op de sofa” over hoe je als
wetenschapper moet overleven. Vandaag
bij @VUamsterdam legt hij een aantal
wetenschappers op de sofa om daarover te
praten.
Zie ook het interview met Tijdink op pagina 10.
@lexbijlsma
12-6_Het lijkt me wel belangrijk erop te wijzen
dat een universiteit die dit advies opvolgt haar
accreditatie verliest. En terecht.
Dit in reactie op het opiniestuk van neerlandicus
Nico Keuning in de Volkskrant dat universiteiten
zouden moeten stoppen met scripties, omdat die
een groot struikelblok vormen voor studenten.
@DeGrootSonja
10-6_De bus van @VU_FBW heeft een
mooi leven: eerst mee naar Oostende voor
het onderzoek rondom classificatie van
handbikers van @Rafael_Muchaxo, nu in
Oostenrijk voor de #HandbikeBattle. #buslife

de bibliotheek openhouden voor
studenten is geen goed idee, vindt
slaapprofessor Ton Coenen.

V

eel universiteitsbibliotheken denken erover
om hun openingstijden te verruimen.
In Maastricht liep een experiment waar
studenten 24 uur per dag konden studeren,
waar overigens maar weinig studenten
op afkwamen. Nachten doorhalen voor je
studie is geen goed idee, vindt Ton Coenen, emeritus
hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Studenten
moeten volgens hem minstens zeven uur per etmaal
slapen, anders functioneren hun lichaam en geheugen
niet goed. Studentenvakbond LSVb wil juist wel dat
studenten altijd in de bibliotheek terechtkunnen. (HOP)

Het hele stuk over slapen of doorhalen lees je op advalvas.
vu.nl>nieuws>17 juni

@vinsub
7-6_Gallow Street at DejaVU festival @
VUamsterdam! Swinging!
@BarendJR
5-6_Als er een ranking is voor mooiste
plaatjes bij Twitterberichten, staat @
advalvas_vu hoog bovenaan.
5

student IN ACTIE

Lotte van
Oosterhout

‘Deze kinderen
laat ik niet
zomaar vallen’

Lotte van Oosterhout zet zich elk vrij
uurtje in voor de educatie van kansarme
kinderen in ontwikkelingslanden. Dit doet
zij als bestuurslid van Students for Children.
DOOR DAPHNE DAMIAANS
FOTO PETER VALCKX

E

en bestuursfunctie, dat is
toch vooral gezelligheid en
biertjes drinken?
“Een bestuur heeft mij nooit
zo getrokken, totdat ik vorig
jaar een flyer in mijn handen
kreeg van Students for Children. Ik vond de gedachte mooi dat ik me
hier als marketingcoördinator kan inzetten voor iets nobels. Het sluit aan bij mijn
marketingervaring, maar vooral bij wat ik
belangrijk vind. En het is leerzaam, want
we zijn met een bestuur van vijf man
bezig met projecten over de hele wereld.”
Waarom vind je juist educatie zo
belangrijk? “De invloed van een schoolopleiding gaat verder dan we vaak
denken. Het heeft niet alleen sociale en
economische invloed, maar ook gevolgen
voor het milieu. Er is een sterke band
tussen educatie en bevolkingsgroei;
hoger opgeleide mensen krijgen in de
regel minder kinderen. Dat is belangrijk,

6
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want de bevolkingsgroei is zo exponentieel dat ik me afvraag hoe we in
de toekomst iedereen kunnen blijven
voeden. Het is prachtig om de kinderen
die we helpen te zien opbloeien, maar
deze achterliggende motivatie maakt het
extra interessant.”
Hoe bepalen jullie welke projecten
geld krijgen en welke niet? “We krijgen
veel aanmeldingen, maar moeten helaas
keuzes maken. De projectcoördinator
maakt een overzicht en we bepalen met
het gehele bestuur welk project wij op dat
moment belangrijk vinden. Speerpunt is
duurzaamheid: we investeren liever in
de bouw van een school in Congo dan in
het jaarsalaris van een docent. Daarnaast
kijken we waar we met een klein budget
een zo groot mogelijke impact maken.
Keuzes maken betekent jammer genoeg
ook dat we geregeld aanvragen moeten
afwijzen. Frustrerend, maar we kunnen
simpelweg niet iedereen helpen.”
Dit klinkt niet als het soort vrijwilligerswerk dat je makkelijk loslaat.
Hoe ga je daarmee om? “Dit werk gaat
eigenlijk constant door. We vergaderen

27
Minorstudent
sustainability:
grand challenges,
interdisciplinary
solutions
Februari 2019 – nu
Stage European
partnership for responsible
minerals, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
December 2018 – nu
Students for Children,
bestuurslid
Februari 2017 – nu
Freelance tekstschrijver
Februari – juli 2017
Uitwisselingsvakken aan
universiteit van Barcelona
2014 – 2018
Bachelor international
business and languages,
UvA

Students for
Children
Na vrijwilligerswerk
in Brazilië wilde Ralph
Bronsema ook vanuit
Nederland kinderen in
ontwikkelingslanden
blijven helpen. Samen met
andere studenten richtte hij
daarom in 2006 de stichting
Students for Children
op. Sindsdien zetten elk
jaar nieuwe studenten
zich belangeloos in om
wereldwijd onderwijs voor
kansarme kinderen mogelijk
te maken. Meer info op
studentsforchildren.nl.

elke week en daarnaast ben ik
zo’n vier tot tien uur per week
bezig met allerlei werkzaamheden. Maar de beloning is groot.
We staan zo dicht bij de kinderen, ze hebben letterlijk een
gezicht voor ons. Vooral bij kleinere projecten doen we ons best
om de kinderen te leren kennen,
te weten wat hun hobby’s en
dromen zijn. Met zo’n band laat
ik ze niet zomaar vallen, hoe
druk ik het ook heb. Als ik weet
dat ik met een beer pong-evenement in een hostel een paar
honderd euro kan ophalen,
maak ik daar graag tijd voor.”
Zouden jullie niet meer
bereiken als jullie hier fulltime mee aan de slag gaan?
“Students for Children is ooit
opgericht door studenten en
ik denk dat juist daar ook onze
kracht zit. Doordat we het allemaal vrijwillig doen, gaat bijna
elke euro naar de projecten. We
geven geen geld uit aan reisjes
en salarissen, maar werken
met lokale begeleiders. Het
contact onderhouden we via
Skype, e-mail en whatsapp. Na
de zomer blijf ik in het bestuur
en ga ik verder als projectcoördinator. Dan sta ik zelf in direct
contact met de projecten. Daar
kijk ik erg naar uit.”

Je zit nu een half jaar in het
bestuur. Waar ben je het
meest trots op?
“We zijn constant bezig met
allerlei creatieve inzamelingsacties. Heel mooi vond ik de Tikkieweek, in het kader
van ons 12,5-jarig jubileum. We hebben al onze vrienden
en familie opgeroepen via Tikkie een donatie te doen
aan een project in Oeganda. Daar worden 75 kwetsbare jongens opgeleid tot timmerman, dus voor 3 euro
doneerde je een veiligheidsbril en voor 5 euro een zaag.
Dankzij alle giften kon het project van start gaan.”

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

Je moet je hier
veilig en vrij
voelen

Die missies botsen nogal eens. Wat moet
je als universiteit met de Nashvilleverklaring? Louter theologisch-wetenschappelijk is dat ongetwijfeld een interessant document. Als je als onderzoeker
geen standpunt kunt innemen over
zo’n tekst – of als slechts één standpunt
wordt toegelaten – vormt dat een stevige
aantasting van het vrije debat. Voor lgbtstudenten kan de ondertekening van zo’n
verklaring door een docent daarentegen
een stevige aantasting zijn van hun
ervaring als student. Studenten moeten
kunnen studeren zonder zich zorgen te
maken over wie ze zijn of wat ze voelen,
dat lijkt me een essentieel streven voor
een universiteit. Als die geen veilige
ruimte is om vrij te zijn, kun je er ook niet
vrij denken.
Ook binnen de missie om studenten en
medewerkers de vrijheid te geven zichzelf te zijn, ontstaat nogal eens spanning.
De roep van de een om een veilige omgeving en de vrijheid om zichzelf te zijn (in
voorkeuren en geloof) botst meer dan
eens met de (politieke) opvattingen van
de ander over kentekens in de publieke
ruimte of de rol van overheid en universiteit.
De universiteit dreigt in dat soort
discussies tweemaal te verliezen. Het is
verdomd jammer dat een gesprek strandt
met gefrustreerde vragen als: “Is dat nou
ook al racisme? Mag dat nu ook al niet
meer?” Aan zulke contacten hou je noch
het genoegen over om via vrije discussie tot nieuwe inzichten te komen, noch
een prettige omgeving waarin je met een
minimale geborgenheid je universiteitstijd kunt doorbrengen.
Ik denk dat het anders kan. Allereerst
moet de universitaire gemeenschap de
beide missies onderschrijven. Daarbij
moet zij met nieuwsgierige terughoudendheid in het debat stappen: al te vaak
is onbegrip te herleiden tot een mismatch
tussen de goede intenties van de ene
partij en de scherpe impact ervan bij de
andere. En ten slotte moeten we ook de
eigen positie willen en kunnen bevragen.
In de moeilijke gesprekken over huidskleur en gender betekent dat onder meer
voor mezelf: beseffen dat ik niet alle
perspectieven ken of ervaar; dat er drempels bestaan die ik niet ervaar. Empathie
en kritische nieuwsgierigheid zijn de
recepten om van de universiteit een vrije
en veilige plek te maken.

Een universiteit moet
een ‘safe ánd free
space’ zijn, zowel
voor studenten als
medewerkers. ‘Als je
niet vrij bent, kun je
ook niet vrij denken.’
DOOR JOHAN LIEVENS
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

E

en meldpunt voor linkse docenten, de Nashville-verklaring,
studenten die aangeven “vijandigheid” te ervaren van docenten of studiegenoten. Het zijn
uitdagende tijden voor een
universitaire gemeenschap.
Toch trok een VU-debat over de politisering
van de wetenschap amper volk. Jammer,
want het is een kwestie die ons allen
aangaat.
Ik hoor in de weergave van het debat in
Advalvas de echo van discussies die ik
eerder met studenten en docenten had in
Amsterdam, in Leuven, waar ik zelf vandaan
kom, en in de Verenigde Staten, waar ik een
tijdje heb gestudeerd.
Een universiteit heeft de moeilijke opdracht
twee verschillende missies zo goed mogelijk
te volbrengen. Enerzijds moet zij een onderwijscontext creëren waarin studenten optimaal kunnen leren en leven – hetgeen een
minimum aan veiligheid en aanvaarding
vergt. Anderzijds moet de universiteit maximaal inzetten op vrijheid van gedachten
om via open debat en discussie tot betere,
wetenschappelijke inzichten te komen.
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Johan Lievens is universitair docent rechten.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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wisselcolumn

Vakantieliefde

E

Anouk Beniest postdoc aardwetenschappen

n als je blijft creperen, kun je bleef hij maar kriebelen en eindelijk, na
twee lange weken zwichtte ik voor zijn
altijd nog amputeren.
avances en maakten we eindelijk kennis
De zomer staat weer voor
met elkaar, in real life.
de deur, en daarmee de
Ja Lorenzo is wel leuk, alleen jammer van
vakantie. Zelf ben ik net op
die jeuk.
vakantie geweest. BestemOm acht uur stap ik het inloopspreekuur
ming: Brazilië. Het land
binnen en neem ik plaats op de bank.
van het carnaval, waar ik als zuiderling
Er zijn drie wachtenden voor me en na
natuurlijk helemaal mijn ei kwijt kan. Ik
veertig minuten ben ik aan de beurt.
kan je vertellen, het was een waanzinDe dokter is een beetje gehaast, want
nige vakantie, een regelrecht avontuur:
er kwamen nogal wat
lieve Braziliaanse families,
mensen na mij de wachtkapotte autobanden, de
kamer binnen. Ik val dus
mooiste zonsonderganGelukkig
meteen met de deur in
gen, kwallensteken, gaten
was Lorenzo
huis en trek mijn schoen
in de weg waar onze auto
hardnekkig, bleef
uit. Ze kijkt naar mijn teen
in verdween, caipirinha’s
hij maar kriebelen en haar gezicht klaart op.
in alle smaken en… LorenZe vraagt: “Ben je recent
zo.
in een tropisch land
Hij heeft je bij je poot,
geweest?” “Ja”, antwoord
maar gelukkig gaat-ie ook
ik, “in Brazilië!” “Even
weer dood.
googlen”, zegt ze. Ze gaat
Ik ontmoette Lorenzo op
achter haar computer
het strand, tegen het eind
zitten en in no time heeft ze niet één,
van mijn vakantie. Het was een prachtige
zonnige dag en ik lag lekker in bikini, met maar wel 236.000 foto’s gevonden. Je
raadt het al, op al die plaatjes staat míjn
mijn voetjes in het zand, op het strand.
Lorenzo! Zijn schuilnaam: A. Braziliense.
Er liepen zwerfkatten rond en mensen
Blijkbaar was ik niet de enige op wie hij
die nootjes en kokoswater verkochten.
een oogje had.
Lorenzo was stil, ik had hem niet opgeMet een larve in je teen, ben je nooit alleen.
merkt. Hij was zo stil dat ik er pas dagen
later achter kwam dat hij mij wél had
gezien. Gelukkig was hij hardnekkig,
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Werkdruk

WETENSCHAP

Veel onderzoekers lijden zwaar onder de druk
van hun werk. Dat hebben ze ook een beetje
aan zichzelf te danken, vindt psychiater Joeri
Tijdink. Daarom schreef hij een zelfhulpboek.

Psychiater analyseert wetenschappers

Zo overleef je
de universiteit
DOOR Floor Bal
illustratie bas van der schot

“

Er is zoveel leed in de wetenschap.
Onderzoekers kampen met een
burn-out, of hebben soms een
depressie. Ze zijn afhankelijk,
perfectionistisch en bang om
fouten te maken. Of ze zijn ongelukkig omdat ze met heel nare
mensen moeten samenwerken.”
Dat moet beter kunnen. Daarom schreef
psychiater Joeri Tijdink een zelfhulpboek
voor wetenschappers: Wetenschapper op
de sofa. Zodat ze hun eigen leven kunnen
verbeteren. Tijdink weet waar hij het over
heeft. Hij werkt op de VU als universitair
docent bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Geneeskunde. Dat doet hij
naast zijn werk als psychiater.
Tijdink onderscheidt verschillende factoren
waardoor wetenschappers het psychisch zo
zwaar hebben. Zijn promotieonderzoek uit
2016 ging over publicatiedruk bij medische
wetenschappers. In een van zijn onderzoe-

10

dertig procent van hen ernstige
Werk minder hard
symptomen van burn-out en
Er is ook een simpele
‘Kijk met een
depressies heeft. Dat heeft
verklaring voor het feit dat
beetje zelfspot
volgens Tijdink onder meer
veel wetenschappers zo
naar jezelf en naar ongelukkig zijn: ze werken
met de universitaire angstculje werk’
tuur te maken. “De universiteit
veel en veel te hard. Wat
is hiërarchisch ingedeeld. Er
kun je doen tegen die druk
wordt vaak verwacht dat jonge
van heel hard werken?
onderzoekers goed luisteren
“Minder werken”, advinaar hun bazen. Je zit dus als
seert de psychiater. Dat is
promovendus in een afhankelijke positie. Je
niet zo onmogelijk als het lijkt. “Ik denk dat
voert meestal een onderzoek uit dat je zelf
je echt een stuk effectiever kunt werken als
niet bedacht hebt en als je wilt promoveren,
je minder moe bent.”
moet je vooral precies doen wat iemand
Daarom adviseert hij om avonden en weekanders zegt. Bovendien kan die baas een
enden vrij te houden. En gewoon af en toe
eventuele toekomstige carrière maken of
een beetje niets te doen. Lamballen noemt
breken. Zonde. Dat stompt je creativiteit en
hij dat. “Beetje rondhangen, jezelf vervelen
autonomie af.”
of gewoon een beetje kletsen. Dat werkt
Tijdink adviseert promovendi om mentale
ontspannend.” Het gevolg? Als je je werk met
autonomie te grijpen. “Wetenschappers
meer plezier doet, bereik je meer. Daarnaast
denken vaak dat iets niet van hun baas mag.
heb je ook meer energie om met tegenslagen
Waarom zou je niet op dinsdag vrij nemen
om te gaan.
om naar het strand te gaan en het werk
Want wetenschapper zijn, is een oefening in
’s avonds inhalen? Waarom zou je niet een
falen. Tegenover elke prachtige publicatie
weekje naar de Bahama’s gaan en daar aan je of beurs staat een eindeloze rij aan afwijzinonderzoek werken? Ga er niet vooraf vanuit
gen en mislukkingen. Alleen daar hoor je
dat het toch niet kan.”
nooit iemand over. Tijdink adviseert om je

ken bestudeerde hij de persoonlijkheid van
537 medische onderzoekers. Een derde van
hen viel in de cluster perfectionist. Dat zijn
niet alleen mensen die keihard werken,
maar ook heel hoge eisen aan zichzelf stellen.
Dat mag best een beetje minder, vindt hij.
“De meeste wetenschappers zijn idealisten.
We zijn op zoek naar de waarheid. Daar
werken we zo’n dertig jaar van ons leven aan,
vaak zonder die waarheid ooit te vinden. We
moeten realistisch zijn. We vinden binnen
tien jaar niet de behandeling voor kanker.
We zorgen niet voor eeuwige vrede in het
Midden-Oosten.”
Hij vindt het daarom erg belangrijk dat
onderzoekers zichzelf niet zo serieus nemen.
“Kijk met een beetje zelfspot naar jezelf en
naar je werk. Over tweehonderd jaar zal blijken dat de resultaten van het grootste deel
van je artikelen de tand des tijds niet heeft
doorstaan. Als er tien procent overeind blijft,
is dat al een hele prestatie.”

Wees autonoom
De groep die het zwaarst heeft, zijn de
promovendi. Zo blijkt uit onderzoek dat
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advertenties

Werkdruk

WEAPON OF MASS DESTRUCTION

This toy gun might kill more people than a real gun. Simply because it’s made of plastic. It will end
up as waste in our oceans. Where it degrades in small particles and ends up in our food chain. This
way poison enters our body on a daily basis. We must reduce now or suffer later.

Op de sofa
Het boek Wetenschapper op de sofa:
hoe te overleven op de universiteit
van wetenschapper en psychiater
Joeri Tijdink verscheen donderdag
13 juni. Hierin geeft Tijdink niet
alleen tips aan wetenschappers
hoe ze met de zware werkdruk en
stress moeten omgaan. Hij leert ze
ook hoe ze met moeilijke mensen
moeten samenwerken. Het boek
lezen is geen zware taak voor
wetenschappers die het al zo druk
hebben. Tijdink heeft een luchtige
toon en het boek is prettig compact.

Joeri Tijdink, Wetenschapper op de sofa:
hoe te overleven op de universiteit,
uitgeverij Vesuvius, 17,90 euro
ADVALVAS
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omdat ze al zoveel tijd
eigenwaarde niet van een paar
in een project gestopt
succesjes en of mislukkingen af
Door de
hebben. Het voelt dan als
te laten hangen. “Het publiceren
falen. Maar als je al twee
van artikelen is verslavend. Daar angstcultuur
hebben
jaar in een ongelukkige
krijg je een enorme kick van.
promovendi het
samenwerking gestopt
Het staat mooi op je cv, andere
heel zwaar
hebt, waarom zou je daar
mensen zijn onder de indruk.
nog twee jaar aan toevoeMensen zijn dan geneigd om
gen? Dat is irrationeel. Het
positiever over zichzelf te
leven is te mooi om zoveel
denken. Andersom raken ze van
energie te verspillen.”
elke afwijzing in de put: dan
En als je met het ene project stopt, heb je de
vinden ze zichzelf waardeloos.” En dat is
tijd om iets anders te beginnen.
nergens voor nodig. “Als je een succes hebt,
De arme, arme promovendus of postdoc die
komt dat vaak door geluksfactoren. Omdat
geen andere keuze heeft dan met zo’n naarje net met de juiste mensen samenwerkte
ling samen te werken, adviseert hij om in elk
of de samenstelling van een commissie net
geval zijn hart bij collega’s of familieleden te
gunstig voor je uitviel. Dat heeft weinig met
luchten. “Praat erover met elkaar. Dat lucht
jou als persoon te maken. Een afwijzing is
op. Door over problemen te praten, maak je
gewoon pech. En dat is veel beter te verdrazware dingen licht.” Tijdink adviseert wetengen dan de constatering dat je niet goed
schappers daarom ook aan om in therapie
genoeg bent.”
te gaan.

Stop stressvolle samenwerkingen

De strijd om een felbegeerde leerstoel als
hoogleraar haalt soms het slechtste in
mensen naar boven. “Er zijn veel wetenschappers die ervan dromen om hoogleraar
te worden, er is alleen geen plek voor iedereen.” Hoewel het merendeel van wetenschappers fijne mensen zijn, is een klein
deel bijzonder onaangenaam om mee samen
te werken. Het zijn de achterbakse egotrippers die vooral voor hun eigen belang gaan.
Dat zijn niet de meest gezellige collega’s:
ze eisen van hun ondergeschikten dat hun
naam als eerste genoemd wordt bij wetenschappelijke publicaties en durven de eer
van het werk van een ander op te strijken.
Hoe je met hen om moet gaan? Nou, bij
voorkeur niet. In zijn boek geeft Tijdink
verschillende adviezen en voorbeeldmailtjes over hoe je stressvolle samenwerkingen
kunt managen of zelfs beëindigen. “Het is
gewoon mogelijk om een samenwerking
te stoppen. Dat mag. Mensen roepen altijd
meteen dat dat niet kan. Dat het zonde is

Hou op met romantiseren
Toch blijven veel wetenschappers dromen
over het hoogleraarschap en de wetenschappelijke top. Maar waarom eigenlijk?
Veel hoogleraren blijken zware vermoeidheidsklachten te hebben. “We moeten die
hooglerarenpositie deromantiseren. Het is
vaak niet leuk om hoogleraar te zijn. Je hebt
een enorme hoeveelheid taken. Je bent de
manager van een complete afdeling met staf.
En moet daarnaast ook nog onderwijs geven.
Het is een nare politieke positie en je werkt
heel veel. Het is een ticket om je kinderen
weinig te zien. Tuurlijk, het is ook inspirerend, ambitieus en uitdagend, maar maak
het niet mooier dan het is.”
Waarom zou je eigenlijk nog wetenschapper willen worden? Ondanks alle ellende
is Tijdink erg onder de indruk van wetenschappers als beroepsgroep. “Ze zijn ongelooflijk bevlogen, vinden hun werk geweldig
en ze zeuren weinig. Ondanks alles is de
wetenschap het beste wat we hebben.”
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onderzoeksnieuws

MIJN SCRIPTIE

Seeking a Safe Space

‘Het was de leukste
taxirit ooit’

Annabel Oosteweeghel

De Jacob Oranje Integriteitspenning van de
postgraduate opleiding
Compliance & Integriteit
Management is uitgereikt
aan Pauline Meurs. Zij
was hoogleraar
bestuur van de
gezondheidszorg en werkte
hard aan de
bevordering van
integriteitsmanagement.

L

angdurig muziekonderwijs heeft een positieve
invloed op cognitieve
vaardigheden, zoals planning, zelfbeheersing en
concentratievermogen. Dat blijkt
uit het onderzoek van neuropsycholoog Artur Jaschke, dat
hij samen met Erik Scherder en

Henkjan Honing uitvoerde. Hiervoor vergeleken zij 174 kinderen
op het gebied van executieve
functies, verbale intelligentie en
prestaties op Cito-volgtoetsen.
Ook bleek uit hun onderzoek dat
kinderen die langdurig muziekles
hebben, beter gaan scoren op het
gebied van rekenen en taal. Bij

het zelf maken van muziek wordt
namelijk een beroep gedaan op
dezelfde hersengebieden als
bijvoorbeeld voor het oplossen
van gecompliceerde rekensommen. Simpelweg luisteren
naar muziek is niet voldoende:
het Mozart-effect blijkt niet te
bestaan. (FB)

Lerende
robots

Waaghalzerij
komt door genen R

Rop Zoutberg

Op 21 juni organiseren
universitair docent
geschiedenis Edwina
Hagen (VU) en Martijn Icks
(UvA) een colloquium over
karaktermoord in historisch perspectief.
Hagen: “Karaktermoord is
van alle tijden.
Talloze vorsten,
denkers en rebellen werden belaagd om hun
aanzien te ondermijnen.”

14

Muziekles stimuleert je hersenen

E

conoom en gedragsgeneticus Richard
Karlsson Linnér
identificeerde 124
bijna onafhankelijke
genetische varianten die verband
houden met de bereidheid
van een persoon om risico’s te
nemen. Zijn nieuwe bevindingen suggereren de betrokkenheid van enkele specifieke biologische mechanismen. Op 6 juni
promoveerde hij hierop aan de
faculteit Bètawetenschappen.
Om dergelijke kleine genetische

effecten te kunnen vinden,
baseerde Karlsson Linnér het
onderzoek op genetische informatie van meer dan een miljoen
mensen met Europese voorouders. Dit onderzoek was daarmee veel groter dan enig ander
onderzoek naar de genetica van
risicotolerantie. Hij haalde de
gegevens uit de UK Biobank, de
personal genomics company
23andMe en tien andere, kleinere genetische datasets. (FB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
KarlssonL

obots passen zich sneller
aan hun omgeving aan
als ze in contact staan
met andere robots. Dat
is aangetoond door Jacqueline
Heinerman (artificial intelligence), die 5 juni hierop promoveerde. Robots leren sneller en beter
als ze elkaars kennis delen, vond
Heinerman. De mate van verbetering hangt af van de parameterinstellingen van het individuele
leerproces. Als die parameters al
optimaal zijn, maakt het uitwisselen van kennis minder uit. Dit
betekent dat de uitwisseling van
kennis dus ook toegepast kan
worden als een alternatief voor
het optimaliseren van parameters. (PB)

nr 19 — 19 juni 2019

Schimmels onder de grond
transporteren voedingsstoffen
naar plekken waar er meer
schaarste is en planten bereid
zijn meer te ‘betalen’, ontdekte
hoogleraar evolutiebiologie
Toby Kiers.

Phil Roeder | Flickr

Universitair docent aan
de faculteit Gedrags- en
Bewegingswetenschappen
Paula Sterkenburg is per
1 juni benoemd tot bijzonder hoogleraar
mensen met
een visuele,
of visuele en
verstandelijke
beperking. De
leerstoel maakt deel
uit van de Academische
Werkplaats Bartiméus-VU.
De raad van toezicht van de
Vrije Universiteit
heeft Vinod
Subramaniam
herbenoemd
voor een tweede
termijn als rector
magnificus. Hij werd op 1
september 2015 benoemd
onder meer vanwege zijn
verbindende stijl en zijn
sterke onderzoeksprofiel.

Economie
onder de grond

ADVALVAS

Lisa Pereboom | 26| master beleid,
communicatie & organisatie | cijfer 7 |
24 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht?
“Nee, ik had vrij spontaan besloten om naar
Zuid-Afrika te gaan en had nog nooit buiten
Europa gereisd. Ik was heel zenuwachtig. Toen ik
aankwam in Johannesburg moest ik nog een lange
rit met de taxi. Ik vond het doodeng, maar het was
de leukste taxirit ooit. De vrouw die reed, heeft
veel voor me gezongen. Ik mocht zelf ook een stuk
rijden. En daarna liep eigenlijk alles anders dan ik
had gedacht.”
Wat was je grootste ontdekking? “Ik heb zelf
een beetje ervaren hoe het is als je wordt aangekeken op je huidskleur. Ik kwam eens op de campus
in een jurk en toen zei een bewaker: You’re such
a white person, why don’t you wear any pants? Ik
voelde me heel wit daardoor.”
Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? “Ik heb diepte-interviews gehouden met
zwarte studenten van een studentenorganisatie en
kwam terug met heel veel ongestructureerde data.
Het heeft me heel veel tijd gekost om die te structureren. Ik had daar vooraf misschien beter over
moeten nadenken.”

Vrijgevig

216
euro geven Nederlanders
gemiddeld per jaar aan
goede doelen.

N

“Hoe schimmels
weten
waar hun
voedingsstoffen
het meest
zullen
opbrengen, weten
we niet. We
hebben nu
met fluorescerende
nanodeeltjes aangetoond dat
schimmels de voedingsstoffen
die ze uitwisselen met planten
transporteren naar de delen van
het netwerk waar schaarste is.
Toekomstig onderzoek moet
uitwijzen hoe ze over die informatie beschikken. Daar is nog veel
werk te doen. We weten eigenlijk
heel weinig van complexe samenwerkingsprocessen in de natuur.
De samenwerking tussen planten
en schimmels is symbiotisch in
de zin dat elke plant keuze heeft
uit verschillende schimmels in de
omgeving en elke schimmel keuze
heeft uit verschillende planten om
mee te handelen. Beide partijen
zijn op zoek naar de beste deal.

Masterscriptie: Seeking A Safe Space, How Black Students of a
Sexual Health Student Organization Build their Identity in the
Context of an ‘Afrikaans’ University

ederlanders zijn guller dan
ze van zichzelf denken. Dat
blijkt uit de oratie van filantropiehoogleraar René Bekkers.
Mensen geven ongeveer evenveel geld uit aan goede doelen als bijvoorbeeld aan keukengerei. Maar het belang
van filantropie is natuurlijk veel groter:
‘Ik ken geen enkele hoogleraar theedoeken. Maar alleen al aan deze universiteit
hebben we drie hoogleraren filantropie’,
stelde Bekkers. (WV)

De verplaatsing van voedingsstoffen
gaat vrij snel, maar netwerken
van schimmels zijn groot,
waardoor het kan gebeuren dat
voedingsstoffen uren of zelfs
dagen onderweg zijn. Maar soms
houden schimmelnetwerken ook
voedingsstoffen achter en wachten ze tot er meer schaarste is, om
ze dan pas aan te bieden. Daar
kunnen we als mensen misschien
van leren dat geduld een goede
economische strategie is.” (WV)

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

René Bekkers hield zijn oratie op 6 juni.

Kiers’ onderzoek is gepubliceerd in Current Biology

Ben je goed begeleid? “Ja, mijn begeleider is zelfs
nog op bezoek geweest in Zuid-Afrika.” (WV)
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Roeien

sport

In juli vindt in Rotterdam de derde World Cup roeien van
2019 plaats. Een belangrijk evenement. Een team van twee
VU- en twee UvA-studenten traint er keihard voor, maar
zonder het gevoel voor plezier te verliezen.

‘Samen diepgaan
geeft een
verslavende kick’
DOOR PETER BREEDVELD
FOTO’S ROB BÖMER

D

e studenten Tinka Offereins, Mirjam
Visser, Hijleke Nauta en Kim Janssen
behoren tot de beste talenten van de
Nederlandse roeiwereld, vertelt hun coach
Boudewijn van Opstal. Dat wil zeggen,
ze zitten net onder toproeiers die op de
wereldkampioenschappen de medailles
winnen. “Maar ze zijn zo goed dat de topploegen zich
zorgen moeten maken”, aldus Van Opstal. “Die moeten
daardoor nóg beter roeien en voelen zich opgejaagd,
want ze denken: jaah, deze meisjes willen ons plekje
hebben, die willen in onze plaats naar de Olympische
Spelen.” En volgens Van Opstal liggen ze qua niveau zo
dicht bij elkaar dat dat niet onmogelijk is.
Ze trainen tien keer per week op de Amstelveense
Bosbaan. Altijd hebben ze er zin in, maar soms
misschien iets minder als het hard waait, vertelt Offereins. Offereins (25) doet een master bewegingswetenschappen aan de VU, maar de anderen studeren allemaal
geneeskunde. Visser aan de VU, Nauta en Janssen aan
de UvA. Het roeien is zo belangrijk voor ze dat Visser en
Janssen hun coschappen hebben uitgesteld.

Naar de geitenboerderij
“Het is lastig om mee te doen met de top als je coschappen loopt”, aldus Nauta (23) die nog wel fulltime
studeert. Zij hoopt dit jaar haar bachelor te halen. Jans-

16
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sen (23) heeft haar studie al twee jaar stilgelegd. “Ik
had mijn coschappen een jaar uitgesteld om te kunnen
blijven roeien”, vertelt ze. “Dat ging goed, en de andere
meiden besloten ook door te gaan, dus heb ik ze weer
een jaar uitgesteld.” Ze heeft zich voorgenomen om
volgend jaar haar studie weer op te pikken. Visser (23)
heeft, om niet alle contact met het medische vak te
verliezen, een baan als doktersassistent.
Visser, Nauta en Janssen vormen al drie jaar een team. Ze
zijn alle drie lid van vereniging Nereus. Offereins, die van
de aan de VU gelieerde vereniging Okeanos komt, viel op
door haar talent, en werd een jaar geleden aan het team
toegevoegd. Ze vormen een hechte groep vrouwen die
ook in hun vrije tijd met elkaar optrekken. “We zijn laatst
nog samen naar de geitenboerderij geweest”, zegt Nauta.
“En toen hebben we pannenkoeken gegeten.”
“We hebben het best goed gedaan, de afgelopen tijd”,
zegt Offereins. Onlangs wonnen ze een wedstrijd in
Duitsland en binnenkort vertrekken ze naar Poznan in
Polen, om daar aan de tweede World Cup mee te doen.
Een derde World Cup wordt deze zomer gehouden in
Rotterdam, en de vrouwen hopen dat ze ook daarvoor
zullen worden geplaatst. In de eerste week van juli, net
voor de World Cup in Rotterdam, gaan ze ook naar de
Henley Royal Regatta in Engeland.

Ze trainen tien
keer per week op
de Amstelveense
Bosbaan

‘Als het lekker
gaat, voel je de
boot echt door het
water glijden’

Kracht en techniek
Wat is er zo geweldig aan roeien? “Als het lekker gaat,
voel je de boot echt door het water glijden, dat is een
fijn gevoel”, zegt Offereins. Onze fotograaf hoopt na de
training bezweette, afgematte gezichten vast te kunnen
leggen, maar dat kan hij vergeten, zegt Van Opstal. “Als
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Vlnr: Mirjam Visser, Kim Janssen, Tinka Offereins en Hijleke Nauta

‘Knieën
plathouden,
ROMP beweegt
door!’

‘Evenwel goed
opletten dat je
je plank recht
houdt!’

18

je na het roeien bent uitgeput, doe je iets niet goed.” –
“Nou”, zegt Offereins lachend als ze dat hoort: “We zijn
vaak genoeg uitgeput, haha!”
“In het begin smeet ik ook met al mijn kracht”, aldus
Offereins, “maar dat heb ik snel afgeleerd, want dat is
niet efficiënt.” Roeien is een coördinatie van kracht en
techniek, en voor wie het goed doet, is het een manier
van ontspannen, van één worden met de boot en het
water. Een vorm van meditatie wellicht.
“Na je studie gezellig met vriendinnen op het water,
lekker sporten; er even helemaal uit”, verklaart Nauta
haar roeiliefde. “Af en toe ga je héél diep, en dan doe je
het echt voor elkaar, en daardoor krijg je snel een hechte
groep.”
“Anders dan bij hockey of een andere balsport doe je
tegelijkertijd precies hetzelfde”, zegt Janssen. “Als je één
klein dingetje anders doet, heeft dat meteen invloed op
de rest van het team.” Volgens haar is roeien een teamsport met een individueel aspect. “Als je samen zo diep
bent gegaan en wint, geeft het zo’n enorme kick - dat
werkt verslavend.” Dat ze feestjes aan zich voorbij zou
laten gaan en alcohol zou laten staan voor het roeien,
had ze niet van zichzelf verwacht. Visser spreekt de
combinatie van fysieke inspanning en techniek aan,
naast de hechte teamgeest.
Ze zijn fanatiek genoeg, maar de sport en elkaars gezelschap vinden ze duidelijk belangrijker dan winnen. Ze
weten dat ze goed zijn, maar maken zich geen illusies
over het behalen van het wereldkampioenschap. “We
hopen stiekem de A-finales te bereiken, en anders een

goede tijd te roeien”, zegt Offereins. Twee kilometer
leggen ze nu in ongeveer 6,5 minuut af.

Archaïsch Nederlands
Als ze hun boot in het water leggen en zich klaarmaken
voor het roeien, maken ze melige grappen met onze
fotograaf die het allemaal op de gevoelige plaat probeert
vast te leggen. Visser vraagt hem om bij haar steviger
beenspieren te photoshoppen. Er wordt wat getut over
de sportkleding: “Waarom doe je dat shirt nou zo aan?”
vraagt Nauta aan Janssen. Ze hebben het erg leuk.
“Zullen we ons nu even op het roeien gaan concentreren?” oppert Van Opstal.
Terwijl hun boot door het water van de bosbaan glijdt,
coacht hij ze vanaf zijn fiets door een megafoon. “Hoofd
hooghouden, achterin!” instrueert hij. “Knieën plathouden, ROMP beweegt door!” Van Opstal is een jonge kerel,
maar hij spreekt een ietwat archaïsch Nederlands, keurig
gearticuleerd, als de presentator van het Polygoon-journaal. “Je trekt hem als het ware er vanachter doorheen,
evenwel goed opletten dat je je plank recht houdt!”

36 klassementen en codetaal
Je moet goed zijn ingevoerd in de roeiwereld om alles te
begrijpen wat Van Opstal zegt. Ook de enorme hoeveelheid klassementen doet de leek duizelen. Het zijn er
wel 36, vertelt Van Opstal. Offereins, Nauta, Visser en
Janssen zitten in het klassement Vrouwen vier zonder.
Zonder staat voor zonder stuur. Je hebt dus ook met
stuur. Toch wordt ook de boot van onze vier heldinnen
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bijgestuurd door de vrouw die voorin de boot zit, met
een voetstuurtje. Verder zijn er verschillende boottypen
en wordt er ingedeeld op teamgrootte, leeftijd, gewicht,
enzovoort. Het is niet makkelijk allemaal.
Offereins zit samen met Janssen tussen Visser en Nauta
in. Visser zit voor. “Zij geeft het ritme aan”, legt Offereins
uit, “dus het aantal slagen per minuut. Dat is bij ons best
hoog.” Degene die achterin zit, geeft aanwijzingen. In
codetaal. “Als ze mee zegt, moet je pushen op je benen.
Op wil zeggen dat de eindsprint begint. Dat spreek je van
tevoren af”, aldus Offereins. De roeiers in het midden
leveren de kracht. Zij zijn de sterksten van de ploeg.

Golvend gebaar
Na de training is er een korte nabespreking met Van
Opstal. “Ik vind wel dat als jullie moe worden, je een
beetje de neiging hebt om achterin een soort van af te
knijpen, waardoor er eigenlijk te weinig massa achter
zit”, zegt hij. “Dat blijft wel een beetje een punt. Ik zou
het wel waarderen als je op een gegeven moment…” en
dan maakt hij met beide handen een golvend gebaar
naar boven, “…dat we verder komen, want nu blijf je
er een beetje in hangen.” De vrouwen knikken instemmend.
Nederlandse vrouwen zijn de beste roeiers ter wereld
vanwege drie dingen, volgens Van Opstal: emancipatie,
intelligentie en fysieke kracht. “Nederlandse vrouwen
doen niet klakkeloos wat je ze opdraagt”, zegt hij. “Ze
willen altijd weten waar het goed voor is.” Bij Aziatische
teams is dat volgens hem heel anders. Ook Duitse roei-
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ers hebben volgens hem een andere “meer schoolse”
benadering. De intelligentie van Nederlandse roeiers is
vanzelfsprekend.

Lange vrouwen: snelle roeiers
Ook hun lengte en fysieke kracht werken volgens Van
Opstal in hun voordeel. Lange vrouwen zijn snelle roeiers. En Offereins, Visser, Nauta en Janssen zijn lang.
Offereins is met 1 meter 86 de langste, de anderen doen
er niet veel voor onder.
“De Olympische Spelen, dat is voor alle roeiers het ultieme doel”, zegt Van Opstal. “En nu wordt het interessant,
want straks op het komende WK in Ottensheim, Oostenrijk, moet je je zien te classificeren voor de Spelen, dus
iedereen is op dit moment op z’n best.”
Offereins droomt nog van deelname aan de Olympische
Spelen. “Daar heb ik het toevallig laatst nog met de
bondscoach over gehad, want ik moet mijn leven een
beetje plannen. Ik studeer expres nog niet af omdat ik
dan niet meer bij DUO kan lenen, veel moet gaan werken
en het me niet meer kan veroorloven zo vaak te trainen
als ik nu doe.”
Ze is nuchter over haar kansen, zegt ze zelf. “Aan de top
roeien vrouwen met veel meer ervaring dan wij, maar we
hebben talent en maken, denk ik, wel een eerlijke kans.
Maar er zit nog wel wat ruimte tussen ons en de top.
In mijn hoofd is die kans superklein. Ik roei nog maar
drie jaar en het hoeft ook niet nu al te gebeuren, er zijn
toproeiers van 32. Maar het zou leuk zijn als het wel nu
gebeurt.”

‘Als ze mee zegt,
moet je pushen op
je benen’

‘Nederlandse
vrouwen zijn de
beste roeiers ter
wereld’
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Bangladesh

GEZONDHEIDSZORG

Het taboe rondom
seks maakt zorg
onbereikbaar

Vrouwengezondheidszorg is er wel in Bangladesh, maar die weet
fabrieksarbeidsters vaak niet te bereiken. Het project Stitch moet daar
verandering in brengen.

Nauwelijks privacy
Bangladesh is een snel verstedelijkt ontwikkelingsland
waar arbeiders vaak nog maar kort in de stad wonen. De
stad is niet toegerust op de instroom van de honderdduizenden mensen. Arbeiders wonen dicht op elkaar gepakt
in arbeiderswijken en logementen. Mannen en vrouwen
Ik heb negen maanden lang mijn buik niet
wonen gescheiden; ze hebben nauwelijks privacy. Vaak
aangeraakt”, vertelde een vakbondsleidster
delen ze hun was- en kookgelegenheid met vele andeaan antropoloog Ellen Bal over haar zwangerren, bijvoorbeeld een pomp op de binnenplaats. “Veel
schap. Schaamte en onwetendheid spelen
arme mensen hebben zichzelf nog nooit bloot gezien”,
in Bangladesh een grote rol bij alles wat met
vertelt Bal. “Ze hebben simpelweg geen ruimte voor
seksualiteit te maken heeft, zeker waar het
zichzelf waar ze zich kunnen uitkleden. Er zijn altijd
vrouwen aangaat. Ongetrouwde vrouwen
anderen bij. Daar kunnen wij ons weinig
horen al helemaal niet aan seks te doen.
bij voorstellen.”
Dus als ze dan toch onverhoopt zwanger
Als een arbeidster zwanger raakt, loopt
raken, durven ze niet naar een arts of
‘In de praktijk
ze kans om alles te verliezen wat ze heeft
kliniek te gaan; bang dat hun conditie
worden zwangere
opgebouwd: haar huisbaas wil haar niet
bekend wordt. Zij zijn daarom gedwonvrouwen vaak
meer als huurster omdat ze hem een
gen om buiten de officiële kanalen naar
ontslagen’
slechte naam bezorgt en haar werkgever
oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld bij
ontslaat haar. Bal: “Formeel bestaat er
iemand die een illegale abortus kan regewel zoiets als zwangerschapsverlof, maar
len.
in de praktijk worden zwangere werkneKortom, op het gebied van vrouwengemers vaak ontslagen.”
zondheidszorg valt nog wel wat winst
En stel dat er wel een kind geboren
te behalen in Bangladesh. Het grootste
wordt, waar moet dat dan wonen? Brengt
probleem is niet het gebrek aan artsen
de moeder het terug naar haar ouders op het platteland?
of klinieken. De overheid en ontwikkelingsorganisaties
Of haalt ze een familielid uit het dorp om voor het kind
hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gezondte zorgen?
heidsvoorzieningen. Maar die bereiken de doelgroep
Of denk aan de fabrieksarbeidster die wordt lastiggevaak niet vanwege culturele taboes. Het project Stitch
vallen door haar baas. Ook zij kan vaak
moet juist deze culturele barrières overnergens naartoe. Ze loopt kans om haar
bruggen.
baan te verliezen als ze protesteert en
Ellen Bal is een van de initiatiefnemers
wordt met de nek aangekeken als naar
van Stitch, ze werkt samen met collegabuiten komt dat ze een seksuele relatie
antropologen Runa Laila, Adnan Hossain
heeft, al dan niet vrijwillig. Geheimen Lorraine Nencel, onderwijsexpert Anja
Antropoloog Ellen Bal en haar
houding en illegale abortus zijn vaak
Swennen en Esther den Hartog en Jorn
collega’s werken al een aantal jaren
de manieren waarop vrouwen zich dan
Dormans van het Centrum voor Internamet Bengaalse fabrieksarbeiders.
staande houden, met alle medische risitionale Samenwerking. Uit Bangladesh
Ze waren eerder betrokken bij de
ontwikkeling van een app waarmee
co’s van dien.
zijn er mensen van het volksgezondvrouwen informatie over seksuele
heidsministerie betrokken bij het project.
gezondheid konden nazoeken. Maar
Het idee is om trainingen te ontwikkelen
Tactvol opereren
dat werkte niet. Bal: “Ze vertrouwden
voor gezondheidswerkers in kledingfaVeertig kledingfabrieken hebben gezonder niet op dat anderen niet konden
zien wat ze hadden opgezocht. En
brieken, zij zijn het eerste aanspreekpunt
heidswerkers. Zij werken in klinieken
in de praktijk was dat soms ook
bij gezondheidsproblemen van medewerdie verbonden zijn aan de fabriek. Deze
zo: doordat vrouwen een telefoon
kers. Hoe die training precies eruit gaat
gezondheidswerkers hebben onder
delen met anderen, bovendien
zien, hangt af van de vragen en behoeften mogen vrouwen in de fabrieken geen
andere als taak om voorlichting te geven
van de lokale mensen.
en vrouwen indien nodig door te verwijtelefoon bij zich houden.”

DOOR Welmoed Visser
FOTO’S Runa Laila en Ellen Bal

“

Gezondheidsapp
werkte niet

20

nr 19 — 19 juni 2019

ADVALVAS

ADVALVAS

nr 19 — 19 juni 2019

21

colofon

onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit
www.advalvas.vu.nl

zen naar medische voorzieningen. Ze krijgen een tweedaagse training family planning van het ministerie van
gezondheidszorg.
Fabrieksarbeiders kunnen bij hen terecht met vragen
en problemen op het gebied van seksualiteit en gezondheid. Maar dat is tactvol opereren in een samenleving
waar zo’n groot taboe ligt op seksualiteit en er tegelijk
weinig gevoel is voor privacy: “In een ander project
in Bangladesh waarbij ik betrokken was, deelde de
welzijnsfunctionaris een kantoortje met de baas. Zoiets
werkt natuurlijk niet”, zegt Bal.
Stitch gaat helpen om de bestaande training van het
gezondheidsministerie uit te breiden, zodat gezondheidswerkers meer verstand krijgen van seksuele
gezondheid en zich bewuster worden van culturele
taboes en begrenzingen. Ze zullen ook leren hoe ze
deze onderwerpen zonder gêne kunnen bespreken. De
komende jaren gaan in totaal 500 fabrieken gezondheidswerkers opleiden met deze training. Hoe die er
precies uit gaat zien, gaan de onderzoekers dus samen
met lokale mensen bepalen. Zij weten tenslotte het best
hoe je binnen hun culturele context met deze gevoelige
onderwerpen moet omgaan. En ze weten waar de echte
knelpunten zitten. Er is al best veel voorlichtingsmateriaal over seksuele gezondheid. In een eerdere studie
onderzocht Bal waar de gaten zitten. Stitch borduurt
hierop voort.
De agenda van het Bengaalse gezondheidsministerie is
vooral om kennis over gezinsplanning te verspreiden.
Een onderwerp als anticonceptie zal dan ook zeker aan
de orde komen. Maar voor Bal is de vraag breder dan
alleen geboortebeperking. Het gaat over alles wat met
seksualiteit en gezondheidszorg voor vrouwen te maken
heeft: seksuele intimidatie, zwangerschap, geboortezorg, abortus en seksueel overdraagbare ziekten.
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Roosters

Studenten klagen
over de planning
van hertentamens.
Wat zijn de
veelvoorkomende
problemen?

Hertentamens
beter
plannen
svp

Bashira, 10 jaar, Syrië

A

DOOR FLOOR BAL

IEDER KIND VERDIENT
EEN EERLĲKE KANS
Save the Children geeft in de hele wereld kinderen een gezonde start, de kans om te leren
en we beschermen ze tegen onrecht en gevaar. Wij doen alles wat nodig is om het leven
van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren. Niet alleen
in geval van nood, maar elke dag weer.

www.savethechildren.nl
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lsof het niet erg genoeg is
dat je gezakt bent: plant
je faculteit de herkansing
ook nog op een onmogelijk tijdstip. Tijdens een
Leen-een-journalist-actie
van Advalvas klaagde een
student bewegingswetenschappen hierover. Omdat periode 3 maar vier weken
duurt, vinden de herkansingen voor
periode 2 pas eind periode 4 plaats. Patou
Vellekoop, tweedejaars bewegingswetenschappen: “Daardoor stapelen de tentamens zich op. Als je je aandacht richt op
de herkansingen, haal je de tentamens
van de huidige periode waarschijnlijk
niet. En moet je die ook weer herkansen.
Als je eenmaal achterloopt, is het bijna
onmogelijk om weer bij te komen.”
Bij Sociale Wetenschappen kwam afgelopen jaar een klacht binnen over het
moment van de hertentamens. “Bij onze
faculteit is het heel gebruikelijk dat je
midden in de collegeperiode een her
hebt”, zegt voorzitter van de facultaire
studentenraad Sanne-Minouk van den
Broek. “Het idee hierachter is dat je de
tentamenstof dan nog vrij recent geleerd
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hebt. En zo heb je ook geen overlapping
rekening mee kunnen houden. “Ik heb
met de tentamenweek.”
een vriendin die drie masters doet. Laatst
Het nadeel hiervan is dat die hertentahad ze te maken met een situatie waarin
mens vaak laat op de dag plaatsvinden.
twee tentamens tegelijk ingepland waren.
Dit om te zorgen dat ze niet samenvallen
In het geval van meerdere masters of
met colleges. “De student die hier vragen
studies is het logisch dat een dubbele
over had, kwam van een
tentamenroostering
andere faculteit en was
weleens kan voorkomen.”
daar niet aan gewend.”
‘Als je eenmaal
Zelf vindt ze late tentaEerst langs
achterloopt, is het opleidingscommissies
mens niet bezwaarlijk.
bijna onmogelijk
“Het kan heel vervelend
De facultaire studentenom weer bij te
zijn. Maar je kunt er wel
raad van Gedrags- en
op plannen. En je moet die komen’
Bewegingswetenschappen
tentamens toch doen.”
kwam dit jaar met een
oplossing die dit soort
problemen in de toekomst
Driedubbele master
moet voorkomen. VoorBij de rechtenfaculteit
zitter van de facultaire
komen de klachten vooral
studentenraad Bob Timmer: “De klacht
van studenten die twee tentamens op
over de planning van tentamens hebben
hetzelfde moment hebben, zegt Laura
wij vaker gehad. Begin dit jaar zijn we er
Buwalda, voorzitter van de facultaire
actief mee aan de slag gegaan.”
studentenraad. “Bijvoorbeeld als mensen
Met resultaat: de faculteit heeft een
twee opleidingen naast elkaar doen. Wij
nieuwe regeling waarin staat dat de
kunnen daarbij helpen. Vaak nemen we
nieuwe conceptroosters van tentamens
in zo’n geval contact met de opleidingseerst langs de opleidingscommissie van
coördinator op en dan is er eigenlijk altijd
de betreffende opleiding moet gaan. “Op
wel een oplossing. Een optie is bijvoordie manier kunnen de studenten uit de
beeld dat de student na afloop van het
opleidingscommissies feedback geven
ene tentamen in de tentamenhal blijft
op de planning van de tentamens.” De
zitten en vervolgens meteen het andere
concepten gaan vervolgens langs het
tentamen doet. Dit is niet ideaal, maar
facultair studentenoverleg. Daarin zitten
in zo’n geval krijgt de student wel de
alle studentleden uit de opleidingscommogelijkheid om beide tentamens af te
missies, facultaire studentenraad, de
leggen.”
studentassessor en het bestuur van de
Ze vindt dat het plannen van de roosstudieverenigingen. “Op dit moment zijn
ters soms beter kan. “Vooral als het om
we bezig voor de tentamens van volgend
vakken uit dezelfde studie gaat.” Maar
jaar.”
ze snapt ook dat roosteraars niet overal
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ingezonden mededeling

Jenneke de Sain directeur dienst Communicatie & Marketing
E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12
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.

Sarah Al-Ramadan

te maken. Welke richting wil ik op? Vier jaar
geleden begon ik een bachelor geneeskunde
aan de VU. Maar wil ik ook daadwerkelijk
arts worden? Mijn muis beweegt zich over
het scherm. Nog een paar clicks en het is
gebeurd. Ik voel dat ik aarzel. Alweer. Wat
houdt mij hierin nu eigenlijk tegen? Ik hoef
toch niet per se altijd bij mijn eerste keuze of
ingeving te blijven? Waarom luister ik op dit
gebied zo slecht naar nieuwe inzichten en sta
ik zo kramprachtig tegenover verandering? Ik
moet toch gewoon doen waar ik gelukkig van
word? Na lang nadenken druk ik dan eindelijk
op de knop. Ingeschreven. Een opleiding tot
wiskundeleraar aan de HvA. Wat fijn dat je van
gedachte mag veranderen.

Joey Versteeg, vicevoorzitter
j.versteeg@studentenraadvu.nl

‘Iedereen zat
vaak het wiel
opnieuw uit te
vinden’

Medewerkers van de dienst Communicatie
& Marketing krijgen trainingssessies van
organisatiewetenschappers Ida Sabelis en
Mariel Jurriens. Waarom maakt de VU niet
vaker gebruik van de kennis en expertise in
eigen huis?

Van gedachte
veranderen
Kwart voor één, eindelijk pauze. Al de hele
ochtend kijk ik ernaar uit: mijn dagelijkse
snackmomentje. Ik baan mijn weg over het
campusplein naar de Spar. Goh, wat heb ik
toch zin in een chocolademuffin. Ik loop de
trap op, ga naar binnen en ben dan nog maar
een handgreep verwijderd van mijn chocolate
craving. Met volle overtuiging sluit ik een
exemplaar liefdevol in mijn armen en meld
me bij de lange rij voor de kassa. Maar net
als ik op het punt sta om af te rekenen, dringt
de geur van een ander baksel mijn neus
binnen. Saucijzenbroodjes. Vers gebakken
saucijzenbroodjes. Denk Joey, denk. Je
kunt nog terug. Afgerekend is afgerekend.
Ik draai me om, leg de muffin terug en pak
een saucijzenbroodje uit de vitrine. Bij nader
inzien heb ik toch meer zin in een lekkere
warme snack. Gelukkig mag je van gedachte
veranderen.
Een uurtje later begeef ik me in de buurt van
een rumoerige foyer in het hoofdgebouw.
Er blijkt een debat te zijn tussen Frans
Timmermans en Manfred Weber over Europa.
Interessant, ik besluit eventjes te gaan kijken.
Ik constateer dat ik me vrijwel niet kan vinden
in de standpunten van de kandidaat in het
lichtblauwe overhemd. Wat kraamt hij een
onzin uit. Thuis kijk ik het debat op tv terug.
Dit keer luister ik aandachtiger. Hmm, in de
discussie over klimaat had die man eigenlijk
toch wel een punt.
Net voor het slapen gaan, sla ik mijn laptop
open en log in op Studielink. Voor de zoveelste
keer dit jaar word ik begroet door dezelfde
witte pagina met blauwe letters. Het wordt nu
langzamerhand toch wel tijd om een keuze

opinie

TEKST EN FOTO
PETER BREEDVELD

wat er verder speelt
Een selectie uit de onderwerpen
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:
• Studentenstatuut. De USR
heeft instemmingsrecht op
het studentenstatuut. Hierin
staan alle geldende rechten en
plichten voor studenten. Wij
zijn bezig met het vaststellen
van het studentenstatuut 20192020. Kom naar onze openbare
raadsvergadering en geef ons
input.
• Decentrale selecties. De
USR heeft adviesrecht op de
selectiecriteria en -procedures
van de opleidingen psychologie,
geneeskunde en law in society.
Wij letten hierbij onder meer op
de toegankelijkheid van studies
en het bieden van gelijke kansen.

I

s Sabelis nou ingehuurd om
het reorganisatietraject van
Communicatie & Marketing te
begeleiden? “Die reorganisatie
is al rond, die is in februari door
het college van bestuur goedgekeurd. Sabelis gaat ons helpen wat
steviger in de schoenen te staan, beter
samen te werken, meer gebruik te maken
van elkaars expertise. Het gaat om een
cultuurverandering bij ons op de werkvloer.”

dat maakte veel indruk. Misschien ben je
eerder geneigd om al die expertise voor
lief te nemen als je al jaren deel uitmaakt
van de VU-gemeenschap.
“Overigens ben ik niet degene die met het
idee gekomen is om wetenschappers erbij
te betrekken. Die eer gaat naar de onderdeelcommissie, die voor de laatste reorganisatie is begonnen met het betrekken

Dat gebeurt eigenlijk nooit aan de VU,
gebruikmaken van de huisgemaakte
kennis van onze eigen wetenschappers. “Dat viel mij dus ook op. Toen ik
hier twee jaar geleden kwam werken,
dacht ik dat de meerwaarde van al die
kennis in huis door iedereen wel werd
erkend en dat er voortdurend gebruik van
zou worden gemaakt.”
Waarom was dat dan niet zo? Waarom
zag u dat dan wel? “Omdat ik van buiten
kom, denk ik, en met andere ogen naar
deze organisatie kijk. Ik had, voor ik bij
de VU werkte, al eens een masterclass
gevolgd bij een VU-wetenschapper en
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VU-cultuur
Organisatieantropoloog Ida Sabelis
gaat de medewerkers van de dienst
Communicatie & Marketing tijdens
de trainingsdagen in september
‘meenemen op reis door de wondere
wereld van cultuuraspecten binnen
organisaties’. Ze zal laten zien hoe die
cultuuraspecten te herkennen zijn,
hoe ze ontstaan. De medewerkers
gaan actief aan de slag met de
specifieke cultuuraspecten van hun
eigen dienst en die van de VU in het
algemeen.

van deskundigen binnen
de VU. Behalve Sabelis
waren dat organisatiepsycholoog Kilian Wawoe en
hoogleraar social media
Peter Kerkhof.”

Wat gaat Sabelis precies
doen? “Eerst de cultuur
van onze dienst in kaart
brengen. De heersende
beelden, overtuigingen en
mythes van onze organisaties. Daartoe heeft ze alle
medewerkers een vragenlijst gestuurd met vragen
over de sfeer en beleving op de werkvloer. In september
zijn er vier sessies waarin Sabelis alle medewerkers gaat
trainen.”
En hoe gaat ze dat doen? “Dat weet ik niet, we laten
ons verrassen, het moet wel spannend blijven. Ik heb de
indruk dat deze reorganisatie redelijk pijnloos is verlopen, in vergelijking met die van een paar jaar daarvoor.
Omdat ik niemand heb hoeven ontslaan. Een aantal
afdelingen is behapbaarder gemaakt voor de leidinggevenden, er is een afdeling social media opgezet, want
die was er nog niet, en de faculteiten krijgen zwaarder
advies op het gebied van communicatie. Medewerkers
worden getraind om gebruik te maken van elkaars talenten, dat was bij ons niet heel gebruikelijk; iedereen zat
toch vaak een beetje het wiel opnieuw uit te vinden.”

Jenneke de Sain

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Radio/faculteitsbestuur

campus

Studenten en medewerkers moeten nog wachten tot eind augustus,
dan kunnen zij de eerste uitzending van VU-campusradio
beluisteren via internet.

Bijna geheel nieuw
bestuur voor
Gedrags- en
Bewegingswetenschappen

Campusradio
uitgesteld tot
Introductieweek

O

Door Peter Breedveld
p vrijdag 7 juni, tijdens
het Déjà VU Zomerfestival, zou de eerste
uitzending zijn geweest
van VU-campusradio,
een mix van talk-radio
en muziek, verzorgd
door vrijwilligers, maar
die werd op het laatste moment afgeblazen.
“Omdat de apparatuur niet beschikbaar
was”, zegt Nathanael Korfker van de
campusradiogroep. Hij verstuurde vlak
voor aanvang van de beloofde uitzending
een mail dat de boel niet doorging. Een
beetje knullig, toch? “Ach”, zegt Korfker,
“de oplevering van het Nieuwe Universiteitsgebouw wordt ook steeds uitgesteld.”
Nu wordt de uitzending verschoven naar
de Introductieweek, van 21 tot en met
27 augustus, als het nieuwe collegejaar
begint. Daarvóór wil de groep nog een
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Per 1 juni zijn er een nieuwe
decaan en drie nieuwe
portefeuillehouders, voor
onderzoek, onderwijs en de
graduate school. Alleen de
directeur bedrijfsvoering blijft
op zijn plek.

programma maken dat niet voor het
publiek is, vertelt Korfker. “Dat is meer
voor de makers zelf, om te oefenen.”
Voor de pilotuitzending was geld nodig,
een dikke 4.000 euro, waarvoor een niet
heel erg succesvolle crowdfundingsactie
was opgezet. Het geld kwam er toch, het
is niet duidelijk waar vandaan, en de
programmamakers mochten de apparatuur gebruiken van onder meer het radiostation van VUmc, dat een poos geleden
is gestopt. Ook was er al een ruimte
gereserveerd in het Studentendok, op de
begane grond van het hoofdgebouw aan
het campusplein.

Gesnater
Maar met die apparatuur ging het dus
mis. En het was wel al minstens een
aantal dagen voor het festival bekend dat
die apparatuur niet zou komen. Daardoor waren er niet heel concrete plannen
voor die eerste uitzending. “We zouden
mensen op het festival hebben geïnterviewd”, aldus Korfker. “Een van de optredende artiesten is al wel geïnterviewd,

‘Twaalf uur per dag live campusradio:
van acht tot acht’
nr 19 — 19 juni 2019
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maar dat zullen we dus later uitzenden.”
Zelf zou hij een programma hebben
verzorgd dat Gesnater met de Nater heet.
Korfker zendt al jaren een gelijknamig
programma uit “via verschillende kanalen”.
De animo voor VU-campusradio is
volgens Korfker groot. Bij de eerste vergadering, een aantal weken geleden, waren
inderdaad veel geïnteresseerden, studenten en medewerkers, met ideeën voor
programma’s.
VU-campusradio, een initiatief van Marc
Lamain, student-assistent bij de faculteit
Religie en Theologie, wil twaalf uur live
radio per dag verzorgen, van acht tot
acht, en herhalingen tijdens de rest van
het etmaal. ‘We denken bijvoorbeeld aan
een programma waarin mooi onderzoek
aan de VU wordt uitgelicht’, zei Lamain
eerder tegen Advalvas, ‘met studenten
die iemand van hun afdeling interviewen, actuele thema’s met betrekking tot
de academische wereld, maar ook klassieke muziek voor studenten om bij te
studeren.’
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maken voor een frisse ploeg met nieuwe
ideeën.”

Werkdruk en saamhorigheid

Ook de onderdeelcommissie ziet het
niet als probleem. “Het faculteitsbestuur
heeft het goed gedaan en ook altijd goed
samengewerkt met de onderdeelcomWe zijn allemaal opnieuw benoemd missie”, zegt voorzitter Artem Belopolskiy. ”We zijn ook heel positief over de
bij de start van de nieuwe gefukeuze van de interim-decaan, Maurits
seerde faculteit vier jaar geleden.
van Tulder. Hij is niet van onze faculteit,
Die termijn is nu afgelopen”, legt
maar heeft een heel sterk trackrecord op
voormalig vicevoorzitter van het
het gebied van onderzoek, onderwijs en
faculteitsbestuur Carlo Schuengel
bestuur.”
de uittocht uit. “De
De commissie heeft een
portefeuillehouder
paar speerpunten voor
onderwijs was wel tussen‘We moeten nog
Van Tulder. “Het grootste
tijds aangetreden, maar
werken aan
probleem is de ervaren
het is altijd de bedoeling
werkdruk”, aldus Belogeweest dat hij dat tijdelijk het gevoel dat
we samen één
polskiy. “We willen meer
zou doen. Het aftreden
faculteit zijn’
efficiëntie in taken. En de
van het bestuur leek een
saamhorigheid na de fusie
goed moment om ook te
van de faculteiten Psychostoppen.”
logie & Pedagogiek en
Schuengel vindt het niet
Bewegingswetenschappen
onhandig dat vier van de
is ook een agendapunt.
vijf bestuursleden tegelijk
Er zijn cultuurverschillen
aftreden. “Martin van
tussen de afdelingen en die zorgen soms
Aken, directeur bedrijfsvoering, blijft
voor onduidelijkheid. We moeten nog
deel uitmaken van het bestuur, dus hij
werken aan het gevoel dat we samen één
is een continue factor. En we zijn van
faculteit zijn.” (MK)
mening dat we de faculteit keurig afleveren aan het volgende bestuur. Het is goed
als bestuurders om de zoveel tijd plaatsReageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

“
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VU-medewerkers
samen met een RUBmedewerker
in Bhutan.
V.l.n.r. Bart Baselmans,
Annemarie Kneppers,
Thashi Phuntsho,
Iris Smalbrugge,
Meike Bartels.
Vertaling van de tekst
op de gevel: Who dares
to teach much never
cease to learn.

Onderzoek opzetten
aan de universiteit in Bhutan

BHUTAN IN CIJFERS

THIMPHU
HOOFDSTAD

807.610
INWONERS

1.500

MEDEWERKERS RUB

10.000
STUDENTEN RUB

De RUB is nog volop in ontwikkeling. Ze richt
zich vooral op het geven van onderwijs. De VU
kan de universiteit mogelijk helpen om het
doen van onderzoek op gang te brengen. De
samenwerking tussen de twee universiteiten begon al in 2015. Ex-VU-voorzitter Jaap
Winter maakte daar kennis met het bruto
nationaal geluk en introduceerde daarop de
Bruto Academische Waarde aan de VU. De
ambities van de VU gaan daarom niet alleen
meer over aantallen studenten, promoties,
publicaties… Maar ook over de kwaliteit en
betekenis van het onderzoek en onderwijs
voor de samenleving. Zo’n voorbeeld is
A broader mind. Een programma voor
studenten zodat zij zich niet alleen op het
academische vlak maar ook op persoonlijk en
maatschappelijk vlak kunnen ontwikkelen.

JE COLLEGA’S ZIJN JE VRIENDEN

‘Ik was benieuwd hoe ze in Bhutan het bruto
nationaal geluk toepasten op de universiteit’, legt Iris Smalbrugge uit. Ze werkt als
beleidsmedewerker voor de dienst HRM,
Arbo & Milieu. Het leidend principe is geluk,
en niet geld of economische groei. In Bhutan
bestaan er zelfs negen thema’s en 158 indicatoren om dat welzijn te meten. Bijvoorbeeld
hoe betrokken je bent bij je community,
hoeveel uur je slaapt, hoe gemotiveerd je
bent en hoe de balans tussen werk en privé
zich verhoudt. ‘Maar gek genoeg merk je

daar op de universiteit niet veel van’, vertelt
Smalbrugge. ‘Het is een ideologie die op de
RUB niet duidelijk tot uiting komt. Toch is het
leven daar relaxter. De afstand tussen werk
en privé is kleiner. Kinderen komen mee
naar werk. En op een vrije dag gaan collega’s samen kamperen. Collega’s zijn ook je
vrienden’, zegt Smalbrugge. ‘De eerste dag
stond de HR-directeur al bij ons op de stoep
met zijn vrouw, om ons naar de lokale markt
mee te nemen’, voegt Annemarie Kneppers,
beleidsmedewerker HRMAM, toe. ‘Zoiets zie
ik in Nederland niet gebeuren.
‘De werkethos is inderdaad anders’, vertelt
Meike Bartels, hoogleraar Genetics and
Welbeing. Ze onderzoekt met name waarom
de een gelukkiger is dan de ander. ‘Familie
en vrienden komen eerst in Bhutan. Je vindt
werken wel leuk, maar je werkt vooral om
naast je werk een leuk leven te hebben.
En om je vrienden tegen te komen, want
je collega’s maken een groot onderdeel uit
van je sociale netwerk. ’
Kneppers: ‘De nuttigheid van de universiteit
in Bhutan is heel duidelijk. De babysterfte
moet omlaag dus leiden ze vroedvrouwen op.
Bij de VU, of elders in de Nederland, drijft die
primaire taak gemakkelijk naar de achtergrond. Het is mooi om te zien dat ze daar
duidelijk voor ogen hebben waar ze het
voor doen.’

AFKIJKEN BIJ DE OPLEIDING
PSYCHOLOGIE AAN DE VU

Volgens Bartels en Bart Baselmans, postdoc in Genetics and Welbeing, kunnen ze in
Bhutan vooral wat leren van het tutorensysteem van de opleiding psychologie aan de
VU. Bij de RUB geven vijf docenten hetzelfde
college aan verschillende groepen studenten.
Bij de VU geeft één docent dat college aan de
hele groep, en worden de werkgroepen vervolgens verdeeld over meerdere docenten.

Kneppers ziet dat ze aan de RUB een beter
loopbaanperspectief voor de docent kunnen creëren. ‘Bij de VU is er verloop van
junior naar senior tot expert. Aan de RUB is
iedereen gewoon docent.’ Ook gaven de beleidsmedewerkers van de VU de Bhutanezen
meer inzicht in hoe je bijvoorbeeld de
kwaliteit van het onderwijs kunt meten en
rapporteren.

‘GELUKKIGE MENSEN BELANGRIJK
VOOR DE MAATSCHAPPIJ’
‘Voor ons een heel logisch systeem, maar als
je het niet hebt bedacht, is het mogelijk lastig
om dat voor je te zien’, meent Baselmans.
‘Door dat systeem verdeel je de werklast en
kun je efficiënter werken.’
Daarnaast was de missie van de twee onderzoekers om het wetenschappelijk onderzoek
aan de RUB te verkennen, op te zetten en uit
te breiden. ‘Er zijn voldoende docenten die de

potentie hebben om onderzoek te doen’, vertelt Bartels. ‘Maar om dat te realiseren is het
nodig om elkaar te leren kennen en vertrouwen op te bouwen’, vindt Baselmans. ‘Dan zie
je hoe het er daar aan toegaat, en weet je wat
je van elkaar kunt verwachten. Om samen te
werken met mensen uit zo’n andere cultuur
is het face-to-facegesprek noodzakelijk. Nu
de uitwisseling erop zit gaan de RUB en de
VU kijken of er gezamenlijke onderzoeks-

Bartels is geen voorstander van het bruto
nationaal geluk als het in de plaats komt van
het bruto nationaal product. Een land kan
namelijk niet zonder goede economie. Wel
meent ze dat we in Nederland wat meer aandacht mogen besteden aan geluk. ‘Gelukkige
mensen zijn namelijk ook heel belangrijk
voor de maatschappij’, zegt ze. Met wie gaat
het goed, en waarom is dat zo? Dat is voer
voor vervolgonderzoek. Misschien wel in
samenwerkingsverband met de Bhutanezen.

Theaterstuk #MeTooAcademia: The Learning Curve
Op maandag 8 juli wordt er op de VU een
theaterstuk opgevoerd over machtsmisbruik en seksuele intimidatie binnen de
academische wereld. Aansluitend is er
de mogelijkheid om te praten over ongewenst gedrag. VU-alumnus, Suzanne
Spliethoff is zakelijk leider en actrice bij Het
Acteursgenootschap, het theatergezelschap
van deze voorstelling. ‘We werden benaderd door de Landelijke Vereniging voor
Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), wegens
het succes van onze voorstelling The
ConScience App over wetenschappelijke
integriteit’, zegt Spliethoff. ‘Ze vroegen
ons om sketches over #Metoo binnen de
academie te schrijven. Inmiddels is het een
compleet theaterstuk. Door al het nieuws
over ongewenst gedrag op universiteiten
de afgelopen tijd spelen we veel, in zowel
binnen- als buitenland. Ik vind het fantastisch om zo het gesprek over ongewenst

gedrag te kunnen openen in de bestaande
zwijgcultuur.’ Spliethoff hoort veel positieve
geluiden over het toneelstuk. Ze vindt het
bijzonder om te zien dat er regelmatig
PhD-studenten opstaan om hun ervaringen
te delen in het nagesprek. Bovendien durven
zij na het zien van de voorstelling wél een
melding van ongewenst gedrag te maken.
’Soms vinden leidinggevenden de gespeelde
situaties overdreven’, zegt Spliethoff.
‘Maar vaak spreken andere collega’s ze
dan meteen tegen.’ Het theaterstuk toont
hoe lichte – voor velen onschuldige – intimidatie kan leiden tot machtsmisbruik
en dilemma’s waar een leidinggevende of
omstander mee te maken krijgt.
Plaats/tijd: 8 juli, 15:00 uur tot 17:00 uur
in het Auditorium. Het theaterstuk en het
debat zijn in het Engels.
Aanmelden bij r.vukomanovic@vu.nl.

FOTOGRAFIE: HILKO VISSER

In april bezocht een viertal VU-medewerkers Bhutan. Twee beleidsmedewerkers
en twee wetenschappers gingen op pad om kennis te delen en de samenwerking
op te zoeken met de Royal University of Bhutan (RUB). Bhutan is een uniek land.
Zo staan er nergens stoplichten. Te onpersoonlijk, vinden de Bhutanezen.
Dus in de plaats: een politieagent die met zijn handen zwaait. De McDonalds
en KFC mogen zich in het land niet vestigen. Het eten is ongezond en het levert
de gemiddelde Bhutanees niks op, besloot men. En nog een laatste: in Bhutan
bestaan er geen achternamen zoals wij die kennen. Ouders kiezen willekeurig
een voor- en achternaam voor hun kind.

projecten opgezet kunnen worden. ‘Dat kan
tot prachtig onderzoek naar de oorzaken van
verschillen in geluk in verschillende culturen
leiden’, zegt Bartels.
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Cabaret

Restaurant

Uilensteders

Je druk
maken is
onnodig
Stephan Reedijk

22
Masterstudent
bewegingswetenschappen
Gele flat

Mooshka

Herkansing
H
Seizoen
19/20 staat
online. De
kaartverkoop
is gestart
Korting voor
studenten: € 6,Korting medewerkers VU: € 2,50
griffioen.vu.nl

et afgelopen Griffioen-seizoen 18/19 waren
veel optredens uitverkocht. Leuk voor
ons, pech voor degenen die achter het net
visten. Niet getreurd: zeven cabaretiers
komen vanaf september met een reprise van hun
voorstelling. Dus wie enfant terrible Javier Guzman,
grand lady Lenette van Dongen, tegendraadse
ontregelaar Micha Wertheim, nieuwe belofte Alex
Ploeg, wiskundig buitenbeentje Jan Beuving,
Amerikaanse Nederlander Greg Shapiro of hilarisch
duo Vrijdag en Sandifort (foto) gemist heeft: er zijn
nog kaarten.
Daarnaast komen veel artiesten uiteraard terug met
hun nieuwe programma, onder anderen Sara Kroos,
Kasper van Kooten, Yentl & De Boer, Lebbis, Martijn
Koning, Ali B, René van Meurs, André Manuel, Sanne
Wallis de Vries, Stefano Keizers, trio Niet Schieten! en
Eva Crutzen: allemaal cabaretiers die Uilenstede al
jaren tot de vrolijkste studentenwijk van Nederland
maken.
Dick Roodenburg
publiciteitsmedewerker Griffioen
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Cultuurcentrum
Griffioen

“

Zelf heb ik nooit veel stress of
spanning. Ook niet als ik een
tentamen heb. Dat bereid ik altijd
goed voor, dus dat scheelt. Je druk
maken is onnodig.
Maar ik kan me wel goed inleven in
andere mensen. Dat komt van pas
bij mijn masteronderzoeksproject
bij de academie van het Koninklijk
Concertgebouworkest. Samen met
de docent bij wie ik afstudeer geef
ik workshops aan zes muzikanten.
Bijvoorbeeld over hoe ze met druk
omgaan. Als klassieke muzikanten
auditie doen, moeten ze onherkenbaar
achter een gordijn staan en een stuk
spelen. Wij bekijken of het tegen de
spanning helpt om van tevoren te
visualiseren hoe het is om daar te staan
en zweethandjes te hebben. Het is mooi
om een onderzoek te doen waarbij je
mensen echt kunt helpen. Voor deze
studenten staat zoveel op het spel. Als
ze tijdens hun academietijd laten zien
wat ze kunnen, mogen ze misschien wel
auditie doen als er een plek in het orkest
vrijkomt.

SFEER Ouderwets gezellig. Het is een volledig plantaardig
(veganistisch) restaurant met redelijke keuze, vooral in wraps en
burgers. Ligt in een zijstraatje van de Ceintuurbaan, je loopt er zo
voorbij. Op het eerste gezicht lijkt het op een afhaalrestaurant, maar
achter de bar staan drie tafeltjes met vrolijke kleedjes, waar je wordt
bediend. Leuk om met iemand te eten, maar ongeschikt voor een
grotere groep. Er is geen wc, daarvoor moet je naar de buren.
ETEN We beginnen met een smoothie, die smaakt naar meer.
Hiervoor zou ik zeker terug willen komen. Daarna ga ik voor de
Cheesy Mexican Wrap en mijn tafelpartner neemt de Middle Eastern
Burger van kikkererwten. De burger is goed op smaak, menig
vleeseter zou hiervan genieten. We delen de frietjes en de zoeteaardappelfrietjes. Als nagerecht bestellen we de Carrot Cake en de
Red Velvet Ccake. Die laatste is heerlijk, met een chocolade-achtige
bijsmaak. Daarvan zou ik wel een hele taart willen meenemen.
BEDIENING Erg vriendelijk, maar we moeten lang wachten op ons
eten. Er wordt veel afgehaald en bezorgd.
TIP Smoothie en de Red Velvet Cake.
AANRADER Ja, zeker als je in de buurt bent.
PRIJS Voor Amsterdam goed betaalbaar: voor 50 euro krijgen wij
ieder een smoothie, thee, een gerecht, frietjes en taart. Fijne prijzen,
maar je moet wel geduld hebben.
Mooshka
Hemonystraat 66H
mooshka.nl

Stephan Reedijk speelt gitaar als hobby
Katja Konstantinovski, eerstejaars master
bedrijfskunde

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
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column

Reünie

O

mdat mijn oude middelbare school dit jaar 150 jaar
bestaat, wordt er een reünie georganiseerd. Vanaf
het moment dat wij, oud-leerlingen, de reüniemail
in onze inbox kregen, begon mijn vriend J., met
wie ik op de middelbare school heb gezeten maar
met wie ik pas veel later bevriend raakte, te zeuren
dat we er absoluut heen moesten.

Voor sommige mensen is de middelbare-schooltijd de beste tijd
van hun leven. Fijn voor die mensen. Als ik aan de middelbare
school terugdenk, denk ik vooral aan een heel zoekend en
eenzaam meisje. Daarom denk ik niet zo graag aan die tijd terug.
“Ik heb daar echt niets te zoeken”, zei ik tegen J.
“Toe”, smeekte hij, “Ik betaal je bier, ik blijf de hele tijd bij je, je
mag zelfs van mijn shag roken als je wilt.”
J. haalde me over en nu ben ik hier, op de reünie van mijn
middelbare school (of: op de reünie van de slechtste tijd van
mijn leven) en heb ik gratis bier en shag, maar J. ben ik
natuurlijk binnen tien minuten kwijt.
Ik loop door de gangen die me zo bekend zijn en heb
piepkleine gesprekjes met mensen. Het valt me op dat
het lijkt alsof de gesprekjes geregisseerd zijn. Mijn
gesprekspartners weten precies hoeveel ze over hun
levens moeten vertellen. Andersom is dat ook het
geval: ook ik weet wat er van mij verwacht wordt.
We hebben het alleen over onze succesverhalen,
over kinderen, koopwoningen en carrièrekeuzes.

Sanne Pieters
derdejaars sociologie

illustratie
Dido Drachman
masterstudent
beeldverhaal,
Sint Lucas, Brussel
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Ik moet denken aan Erving Goffman die spreekt
over de dramaturgie van het dagelijks leven. Volgens
Goffman is het leven een toneelspel en is ieder individu
een acteur die verschillende rollen speelt. We regisseren
hoe we overkomen op anderen (het publiek) door ons op
een bepaalde manier te kleden of te gedragen. Dit noemt
Goffman impression management. De meeste mensen geloven
de rollen die ze spelen, Goffman noemt hen oprechte mensen.
Tegenover die oprechte mensen staan de cynici: zij geloven niet
in hun eigen optreden. Je hebt niet altijd controle over in welke
rol je terechtkomt.
Hoe langer ik hier ben, hoe meer ik me realiseer dat de
middelbare school inderdaad als vijf jaar toneelspelen voelde.
Een toneelstuk waarin ik een bepaalde rol toegewezen kreeg
en speelde dat ik bevriend was met allemaal mensen met wie
ik eigenlijk niet zo veel gemeen had. Mijn personage draaide
joints tussen de bomen op de binnenplaats terwijl ze helemaal
niet van blowen hield, kuste de verkeerde jongens, voelde
warme handen op haar heupen tijdens het schoolfeest, was het
onderwerp van vreselijke roddels en gefluister in de kantine,
dronk Coebergh-cassis, ging naar slaapfeestjes, maakte ruzie,
durfde niet naar school, stampte woordjes. Eén groot toneelstuk
met mij in de hoofdrol, in een rol die ik zo overtuigend bracht
dat ik er zelf bijna in geloofde.

Rond middernacht vind ik J. weer terug. Hij is
een jointje aan het draaien en houdt met één
oog de conciërge in de gaten. Ik ga naast hem
zitten. Er loopt een jongen in pak langs. Hij
lijkt er wat onwennig in, stijfjes, erg bewust van
zichzelf.
“Waarom zou je je in hemelsnaam zo opdoffen
voor de reünie van je middelbare school?”
vraagt J. Hij maakt een armgebaar, “Iedereen is
verkleed.”
“Impression management”, zeg ik.
J. biedt me zijn joint aan. “Nee, bedankt”, zeg
ik, “hou ik niet van.”
We lopen naar de nachtbus terug naar
Amsterdam, terug naar huis, naar een
toneelstuk waar ik wel in mijn eigen rol geloof.
Onderweg zie ik de jongen in pak. Hij heeft zijn
jasje uitgetrokken, zit op zijn knieën en kotst.
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