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Minorshoppen
Wordt het journalistiek, Spaans, of toch Bijbelvertalen in het digitale 
tijdperk? Tweedejaars krijgen op de minormarkt te zien hoe ze volgend jaar 
hun keuzeruimte kunnen invullen.
CAMPUS, 16 MAART 2023, 13.25
FOTO PETER GERRITSEN

Volg ons op Twitter 
@advalvas_vu  
en Instagram  
@advalvas
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Afrikaanse westkust af te voeren, om 
ze vervolgens aan de Europeanen te 
verkopen. De vrijwel onbeperkte vraag 
naar arbeidskrachten voor de plantages 
in West-Indië, Brazilië en het zuiden 
van de VS én de goede prijs die voor de 
slaven betaald werd, joegen de perverse 
onderlinge oorlogen tot steeds grotere 
hoogten op. 
Wat er in Afrika ontbrak en wat hier 
een rem op had kunnen zetten, was 
een gedeelde Afrikaanse identiteit. Die 
bestond wél in het Latijns-christelijke 
deel van Europa, waar slavernij om die 
reden vrijwel ontbrak. 

van zogeheten ketenaansprakelijkheid. 
Niet alleen de Europese handelaren 
en vervolgens de plantagehouders en 
hun aandeelhouders profiteerden van 
de slavernij, het waren allereerst de 
Afrikaanse war lords. De vele konink-
rijken in Afrika, waarvan de grenzen 
niet afgebakend waren, voerden 
voortdurend oorlog met elkaar. Bij die 
onderlinge strijd maakten zij krijgs-
gevangenen: de tot slaaf gemaakten. 
Daar begon de ellende. Omdat grote 
aantallen opstandige krijgsgevangenen 
een politiek risico inhielden, was het 
zaak ze zo snel mogelijk geboeid en 
onder gewapende begeleiding naar de 

‘Ook Afrika moet meebetalen aan 
schadevergoeding voor slavernij’

H
eb jij het al uitgepro-
beerd? In vrijwel elk 
gezelschap is ChatGPT 
hét onderwerp van 
gesprek. Iedereen die al 
een beetje met het taal-
model gespeeld heeft, 

is verbijsterd: zo snel, zo welbespraakt 
en zo slim. En soms ook verrassend, 
met onverwachte antwoorden. Zo 
ondervroeg ik ChatGPT over het 
VU-motto ‘Aan de VU word je niet iets, 
maar iemand’. Zelf heb ik dat altijd 
geïnterpreteerd als dat de VU niet 
alleen vakkennis, maar ook persoon-
lijke ontwikkeling stimuleert. Maar 
het AI-speeltje ziet dat heel anders 
en geeft als verklaring: De VU ziet je 
als een individu en niet slechts als 
een nummer of object. Toegegeven, 
het taalmodel spreekt niet altijd de 
waarheid. Maar het zet je wel aan het 
denken.
En dat laatste is precies waar het 
volgens mij mis kan gaan met kunstma-
tige intelligentie. ChatGPT is getraind 
om op een menselijke manier met de 
gebruikers te communiceren en dat 
creëert een soort verbaal gezichtsbe-
drog. We weten dat het een levenloos 
taalmodel is, en toch ontkomen we 
niet aan de indruk dat er een gedachte 
achter zit, en dichten we het sociale 

eigenschappen toe. Laatst betrapte ik 
me er zelfs op dat ik ‘Please’ gebruik-
te bij een opdracht voor ChatGPT. 
Gewoon, omdat ik aardig wilde zijn.
Die typisch menselijke neiging om soci-
ale verbinding te willen maken is een 
valkuil die makkelijk geëxploiteerd kan 
worden met de ChatGPT-technologie. 
De mogelijkheden voor misbruik door 
kwaadwillende gebruikers zijn legio: 
denk aan online grooming, het ontfut-
selen van privégegevens, of manipula-
tie van medewerkers met toegang tot 
bedrijfsgeheimen. Maar in de media 
duiken ook al de eerste voorbeelden op 
van verontrustend zelflerend gedrag 
van taalmodellen, zoals de woede-uit-
barstingen en smeekbedes van Micro-
soft’s Bing. 
Dit soort escalerende conversaties 
roept vragen op over de grens tussen 
kunstmatige intelligentie en bewust-
zijn en hoe we daar als maatschappij in 
de toekomst mee om moeten gaan.
Een mooie taak voor de VU, om onze 
afgestudeerden op die vragen voor te 
bereiden. ChatGPT suggereert al een 
nieuw passend motto: ‘Maak deel uit 
van verandering bij de VU - waar we 
ons inzetten voor duurzaamheid, socia-
le verantwoordelijkheid en innovatie’.

De Afrikaanse machthebbers verdien-
den royaal aan de slavernij: niet alleen 
wapens om nóg meer slaven te maken, 
maar ook het geld om een hoge cultuur 
te ontwikkelen, die zich volgens 
sommige enthousiaste kunsthistorici 
kon meten met die van de oude Grie-
ken en Egyptenaren. De terracotta 
sculpturen van de Yoruba, de bronzen 
en messing hoofden van de Ife en de 
Oba, evenals de zijden en katoenen 
weefsels van de Asante zijn bekende 
voorbeelden. De nieuwe rijkdom die 
de slavenhandel genereerde in Afrika 
werd ostentatief uitgedragen in uitbun-
dig versierde meubels, kostbare gewa-
den en bronzen gebruiksvoorwerpen 
– en niet alleen door koningen. Dit is 
overigens allemaal eerstejaars hand-
boekkennis voor de studenten geschie-
denis hier aan de VU. Dus als het leed 
van de slavernij financieel gecompen-
seerd moet worden door de nazaten 
van de profiteurs, zou om te beginnen 
Afrika zelf daar een serieuze bijdrage 
aan mogen leveren.

Wybren Verstegen is docent geschiedenis aan 
de Vrije Universiteit.

W
ie profiteerden van 
de slavernij? Hoog-
leraar onderwijs en 
diversiteit Maurice 
Crul [column, Ad 
Valvas, februari 
2023, red.] stoort 

zich eraan dat het woord ‘geprofiteerd’ 
slechts één keer werd genoemd in de 
slavernijspeech van premier Mark 
Rutte. Crul weet het antwoord wel: 
de profiteurs waren de grote bekende 
firma’s, zoals Douwe Egberts en ABN 
Amro. Het is de schuld van het kapi-
taal. Maar hij ziet een paar zaken over 
het hoofd. 
Het eerste is dat aandeelhouders van 
de West-Indische Compagnie in alle 
lagen van de bevolking te vinden 
waren. En het waren vooral kleine 
beleggers, het ‘gewone volk’. Dit is al 
decennialang bekend. Dus ligt het voor 
de hand dat heel Nederland dat herstel 
gaat betalen. 
Maar er was veel meer aan de hand. In 
de slavenhandel was namelijk sprake 

DOOR WYBREN VERSTEGEN 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT 

Niet alleen de grote Nederlandse concerns hebben 
geprofiteerd van de slavernij. Ook Afrikaanse 
machthebbers verdienden er royaal aan.

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

Jacintha Ellers hoogleraar evolutionaire ecologie

Verbaal gezichtsbedrog

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Co
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E
lke dag sporten? Wat is 
daar nu leuk aan? “Ik hou 
ervan mezelf fysiek uit te 
dagen, diep te gaan. Daar 
haal ik voldoening uit. Vroe-
ger turnde ik vier keer per 
week en deed ik daarnaast 

wedstrijden. Toen een blessure me 
dwong te stoppen, ging ik voetballen. 
Sinds ik op Uilenstede woon, doe ik 6 à 
7 keer per week aan hardlopen, fitness 
en zwemmen. Voor mij voelt het juist 
raar als ik een week niet sport. Uitgaan 
zit niet eens in mijn systeem, daarvoor 
heb ik nooit tijd gehad.”

Kun je je wel voorstellen dat 
anderen sport minder of helemaal 
niet leuk vinden? “Op zich wel. 
Het kan vermoeiend zijn, je moet er 
tijd voor vrijmaken, het kost geld... 
Misschien heb je een bepaalde sport 
geprobeerd en bleek je daar geen 
aanleg voor te hebben. Of je hebt een 
negatieve sportervaring gehad als kind. 
Dan is het lastig om met een nieuwe 
sport te beginnen. Maar dan nog geloof 
ik: er is voor iedereen een geschikte 
sport. En sporten doe je niet alleen 
voor je lichaam, maar ook voor je geest. 
Vraag maar aan Erik Scherder.” 

Jouw missie als SSVU-voorzitter is 
alle studenten aan het sporten krij-
gen. Hoe pak je dat aan? “Via meer-
dere wegen. Zo zijn we subsidie aan het 
regelen voor allerlei sportverenigingen, 
zodat VU-studenten daar voordelig 
kunnen sporten en de verenigingen 
hun aanbod kunnen uitbreiden. Op dit 
moment krijgen alleen vier traditionele 
VU-sportverenigingen geld, dat wordt 
binnenkort dus meer. Ook proberen we 
studenten kennis te laten maken met 
verschillende sportopties. Dit doen we 
op infomarkten, door contact te leggen 
met bestuursorganen en medezeggen-
schap, zoals de studentenraad, en door 
zelf evenementen te organiseren.”

Zo’n evenement voor niet-spor-
tende studenten, hoe ziet dat eruit? 

“Vorig jaar, toen ik penningmeester was 
bij SSVU, hebben we bijvoorbeeld de 
Battle of the Units georganiseerd. In 
verschillende sportwedstrijdjes – onder 
meer trefbal, voetbal en estafette – stre-
den eenheden van Uilenstede tegen 
elkaar. De uiteindelijke winnaars 
mochten zich de fitste eenheid van 
Uilenstede noemen. Het mooie is dat 
sporters hun niet-sportende huisgeno-
ten meenamen. Het was zo’n succes dat 
we dit jaar twee keer een Battle of the 
Units willen houden.”

Dat is natuurlijk mooi, die 
bankhangers één middag in bewe-
ging krijgen. Maar wat raad je 
studenten aan die op vaste basis 
willen gaan sporten en niet weten 
waar te beginnen? “Je kunt altijd 
contact met ons zoeken of op infoda-
gen op ons afstappen, dan vertellen wij 
je over alle mogelijkheden. We hebben 
zelfs een keuzeboom ontworpen die 
je bij een passende sport brengt. Dat 
kan zijn omdat je de sport zelf leuk 
vindt of omdat het gezellig is met de 
mensen met wie je sport. En je hoeft 
echt geen topsporter te worden. Als je 
nu helemaal niet sport, is de stap naar 
één keer per week al mooi. Probeer het 
vervolgens op te bouwen naar twee à 
drie keer. Dan komt het in je systeem 
en houd je het beter vol.”

Wat heb je zelf tot nu toe uit het 
voorzitterschap gehaald? “Ik wilde 
graag leren samenwerken, overleggen 
en presenteren. Daar helpt dit bij. Ik 
word er zelfverzekerder van en sta 
sterker in mijn schoenen. We praten 
met de directeur van Sportcentrum 
VU, met Studentensport Nederland en 
zelfs met onze rector Jeroen Geurts. Dit 
had ik twee jaar geleden nooit kunnen 
denken. Ik ging er met nul ervaring in 
en weet nu al dat dit van pas komt als 
ik later ga werken. Dit kan ik iedereen 
aanraden, alleen al vanwege het gratis 
sportabonnement dat je krijgt.” 

Morris 
Marges 
wil dat 
elke 
student 
gaat 
sporten

Voor de voorzitter 
van de Stichting 
Studentensport 

VU (SSVU) 
bestaat er niets 
mooiers dan elke 
dag sporten. Hij 
gelooft dat er voor 
iedere persoon 
een passende 
sport is en wil álle 
studenten aan het 
sporten krijgen.

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

‘Uitgaan 
zit niet eens 

in mijn 
systeem’ Stichting 

Studenten-
sport VU
Stichting Studentensport 
VU (SSVU) is de 
overkoepelende 
organisatie voor 
studentensporten van 
de Vrije Universiteit. De 
stichting komt op voor 
de belangen van sporters 
die gebruikmaken van de 
sportfaciliteiten van de 
VU en streeft naar een 
ruim sportaanbod voor 
studenten. Daarnaast 
regelt SSVU deelnames 
aan grote nationale 
sportevenementen, 
zoals de Batavierenrace, 
Nederlands Studenten 
Kampioenschappen 
en het Groot 
Nederlands Studenten 
Kampioenschap. 

Meer info op 
studentensportvu.nl.

Morris 
Marges
20
Student bewegings-
wetenschappen

 
2022 – nu  
Voorzitter SSVU

2022 – nu  
Content creator & tester 
bij NewU

2022 – nu  
Lifeguard bij KNRM

2021 – 2022  
Penningmeester SSVU

2020 – nu  
Bachelor bewegings-
wetenschappen

SLEUTELFIGUUR

https://www.studentensportvu.nl/
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De voorzitter: 
‘Ga eens effe rennen zeg’
De rector: 
‘Dat pakken we op’
Zet de voorzitter van de studentenraad en de rector bij elkaar en je 
verwacht misschien vuurwerk. Maar zover gaan ze niet. Beiden willen 
het beste voor de VU, alleen mag het van de één net wat sneller dan 
de ander voor mogelijk houdt.

CAMPUSDubbelinterview
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Jeroen 
Geurts 

‘We kunnen 
als college 
niet met 
z’n drieën 
beslissen wat 
goed is voor 
zo’n hele 
universiteit’

Joep van 
Dijk  

‘Soms moet je 
aannames 
maken. Je 
kunt niet 
met 26.000 
studenten 
in gesprek 
gaan’

Van Dijk (rechts, naast zijn vriendin): ‘Ik wil een stabiele factor zijn 
voor mijn medestudenten, mijn vriendin en mijn familie’

Rechtse studenten kunnen zich aanmelden
Het valt op dat de focus van de studentenraad de laatste 
jaren nogal is verschoven. Lag die vroeger vooral op zaken 
als onderwijs, het tentamenreglement en studiestress, nu 
komen daar ook nog eens onderwerpen als duurzaamheid 
en diversiteit bij. “Maar is dat niet overal zo?” vraagt Van 
Dijk. “Bovendien: de universiteit heeft een voorlopersrol 
in de maatschappij. Het lijkt me logisch dat je als student 
inzet op duurzaamheid, want het gaat om jouw toekomst. 
De studentenraad is er ook om mensen bewust te maken. 
We maken studenten bewust van iets, we maken het college 
bewust van iets, daar zijn we voor gekozen.”
Hoe weet hij eigenlijk dat hij zo de studenten het beste verte-
genwoordigt? “De USR is gekozen door studenten…”, begint 
hij. Maar gezien de lage opkomst bij de studentenraadsver-
kiezingen kun je niet stellen dat de universitaire studenten-
raad een goede representatie van de studenten is.

“We vragen rond, organiseren soms een opiniepoll, praten 
met de facultaire studentenraden en met studieverenigin-
gen”, aldus Van Dijk. “Soms moet je aannames maken. Je 
kunt niet met 26.000 studenten in gesprek gaan, net als een 
politicus in Den Haag dat niet met 17 miljoen mensen kan.”
De studentenraad is nogal links – misschien moeten er ook 
wat rechtse studenten bij, opperen we. Hij lijkt er meteen 
enthousiast over. “Laat ze zich aanmelden”, zegt hij. “Hele-
maal top. Als zij zich verkiesbaar stellen, sta ik net zo goed 
voor hen als voor iedereen. Links, rechts, midden, onder of 
boven. Tuurlijk!”

“De medezeggenschap is ongelofelijk belangrijk en ik vind 
het zorgelijk dat zo weinig mensen bereid zijn erin plaats 
te nemen”, zegt de rector. “En als ze plaatsnemen, zijn ze 
vaak niet een representatie van de hele gemeenschap en dat 
maakt het besturen ook lastiger. Weten wat er op de campus 
leeft, wordt lastiger als je minder mensen om je heen hebt 
die met jou het gesprek met de community aangaan.”

Spelletjes spelen
Wordt die slechte representativiteit weleens door het college 
tegen je gebruikt, willen we van Van Dijk weten. “Nee, dat 
zou ook heel flauw zijn”, aldus Van Dijk, terwijl de rector 
roept: “Wat een goed idee!” Een geintje, natuurlijk. “Je 
bestuur wordt er slechter van als je dat soort spelletjes gaat 
spelen”, zegt Geurts. “Je wilt dat mensen meedenken en de 
discussies met je voeren. We kunnen als college niet met z’n 
drieën beslissen wat goed is voor zo’n hele universiteit.”
Van Dijk heeft er goede hoop op dat de verkiezingsopkomst 
dit jaar zal worden opgekrikt. “We merken dat als we mensen 
op de campus spreken, ze best gemotiveerd raken als je 
vraagt actief mee te denken met de raad. Dat was in de 
coronatijd moeilijker, want toen spraken we elkaar vooral in 
online Zoom-meetings. In die tijd is het aantal beschikbare 
kandidaten ook flink gedaald. Op de campus zijn veel meer 
mogelijkheden om te laten zien dat wij bestaan, dat we iets 
heel belangrijks voor studenten doen. Daarom hopen wij 
dat dit wel het jaar is waarin genoeg kandidaten zijn en de 
opkomst hoger is.”

O
p de LinkedIn-pagina van de voorzitter van 
de universitaire studentenraad, Joep van Dijk, 
staat een recente foto waarop Van Dijk de 
rector, Jeroen Geurts, op zijn schouders draagt. 
De twee kunnen het duidelijk goed met elkaar 
vinden.
Breed grijnzend steekt Geurts zijn duim 

omhoog. Als Ad Valvas in de kamer van de rector arriveert 
om hen te interviewen, zijn ze ook weer druk met elkaar 
in gesprek. “Een heel interessante discussie”, zegt Geurts. 

“Over hoe je vanuit je waarden kunt blijven werken, dus daar 
kunnen jullie mooi bij aanhaken.”

“De belangrijkste waarde die ik voor mezelf aanhoud is dat ik 
een stabiele factor ben voor mijn omgeving”, zegt Van Dijk. 

“Voor mijn medestudenten, mijn vriendin en mijn familie. 
Dat als ze problemen hebben, ze op mij kunnen terugvallen. 
Dat betekent dat ik zelf ook stabiel moet zijn, anders kunnen 
zij niks met mij.” 

“Maar in hoeverre is een stabiele factor zijn in conflict met 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen?” vraagt Geurts. Van 
Dijk: “Zolang je niet alles voor jezelf dichttimmert kun je 
een stabiele factor zijn.” Geurts: “Dus je bent altijd tegen 
remming van vooruitgang, uitsluiting van anderen, dat zijn 
onwrikbare principes.” Van Dijk: “Zeker!”

Te vriendschappelijk? 
Zijn ze niet een beetje te kameraadschappelijk met elkaar, 
vragen we ons af. Zou Van Dijk zich als vertegenwoordiger 
van de medezeggenschap niet wat kritischer moeten opstel-
len jegens de bestuurders van de VU?

“Juist vanuit een goede verstandhouding kun je open en 
kritisch zijn naar elkaar”, antwoordt Geurts. En Van Dijk: 

“De universitaire studentenraad heeft pas geleden nog 
een artikel in Ad Valvas gepubliceerd waarin de VU wordt 
bekritiseerd naar aanleiding van de dakloze internationale 
studenten. Niet bepaald een artikel dat we met het college 
van bestuur hebben afgestemd.”
Van Dijk is heel kritisch jegens het bestuur, vindt hij. Zo mag 
van hem de transitie naar duurzame energie aan de VU “wel 
een paar tandjes harder” en is hij er ook niet over te spreken 
dat er op de campus nog steeds een miljoen wegwerpbekers 
per jaar worden verbruikt. Die bekers hadden allang verdwe-
nen moeten zijn, wat hem betreft. “Het is eigenlijk ontzet-
tend onzinnig. Het is aan het college om de nodige stappen 
te nemen en aan de studentenraad om te zeggen: ‘Ga eens 
effe rennen, zeg’.”

“Daar werden wij tijdens een recente vergadering door de 
USR mee om de oren gewapt”, zegt Geurts, “en we waren 
daar hartstikke blij mee. Een groot deel van onze commu-
nity, die door de studentenraad wordt vertegenwoordigd, 
zegt dus tegen ons dat we hier niet de juiste keuze hebben 
gemaakt. Dat we dat als laaghangend fruit al hadden kunnen 
oppakken. Weg met al die plastic bekertjes. Wordt opgepakt.”

DOOR PETER BREEDVELD en MARIEKE SCHILP

‘Wij bouwen geen woningen’
“Het gaat heel erg om prioriteiten”, aldus Van Dijk. “Neem 
bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de gebouwen voor 
mensen met een beperking. Wij zeggen: regel dat nou eens, 
want het college had dat niet hoog op zijn prioriteitenlijst. 
Het afgelopen jaar heeft de studentenraad huisvesting op 
de agenda gezet, een groot probleem waar de VU veel eerder 
verantwoordelijkheid in had moeten nemen.”

“Natuurlijk raakt die woonsituatie ons diep”, reageert de 
rector. “Wij bouwen of verhuren zelf geen studentenwonin-
gen maar werken er heel hard aan om onze studenten te 
helpen en te waarschuwen. De gemeente moet hier ook echt 
meer verantwoordelijkheid nemen. Zij stapte onlangs nog 
uit het studentenhuisvestingsconvenant.” Over de toegan-
kelijkheid zegt hij: “Nou, we doen al heel veel. In de nieuw-
bouw is er veel aandacht voor toegankelijkheid. En ook in 
de bestaande bouw pakken we signalen voortvarend op. We 
vinden dit superbelangrijk.”

“Je hebt als bestuur duizend dingen op je bureau liggen”, legt 
de rector uit. Het is een switchboard vol knopjes die je voor 
je hebt, en in veel gevallen geldt: als je die knopjes allemaal 
tegelijk een bepaalde kant op zet, gaat de VU failliet en dat 
kan dus niet. Anderzijds: als je in het wilde weg knopjes 
omzet en andere knopjes niet en je organiseert je community 
dus niet goed, dan sla je geen deuk in een pakje boter. Daar-
om is het goed dat medezeggenschapsorganen zeggen: ‘Wij 
zouden nu deze categorie knopjes omzetten’. Dan zetten we 
dit jaar deze knopjes om, over vijf jaar die en over tien jaar de 
laatste. Dan heb je een plan. En over dat plan moeten we als 
gemeenschap samen beslissingen nemen.”

Superambitieuze studentenraad
Aanleiding voor dit vraaggesprek is het beleidsplan van de 
universitaire studentenraad (USR). Daarin staan de doelen 
beschreven die de raad zich heeft gesteld en waar hij nu al 
een halfjaar aan werkt. Het zijn heel veel doelen. Niet alleen 
wil de USR inspraak in zaken als het bindend studieadvies, 
studentenevaluaties, carrièrebegeleiding en studentenwo-
ningen en studiefaciliteiten, hij wil ook de campus duur-
zamer en inclusiever maken, met zorg voor het mentale en 
seksuele welzijn van studenten. Daarnaast wil de studen-
tenraad zichtbaarder worden voor de studenten, dat meer 
studenten zich kandidaat stellen voor de universitaire en de 
facultaire studentenraden en dat meer studenten de moeite 

nemen te stemmen als er studentenraadsverkiezingen zijn.
En dat is nog lang niet alles. Het beleidsplan bevat een zeer 
ambitieus programma. Neemt de universitaire studenten-
raad niet te veel hooi op de vork? Hij zit er immers maar één 
jaar. Zou de studentenraad niet beter twee of drie prioritei-
ten moeten stellen en zeggen: dáár gaan we dit jaar voor?

“Een goed punt”, zegt Van Dijk, “maar de USR bestaat uit elf 
mensen die zich allemaal tussen de 24 en 40 uur per week 
inzetten voor de universiteit. Dat doen ze niet alleen om ja 
en nee te kunnen zeggen tegen beleid. Het zijn elf individu-
en met elk hun eigen idealen. Ze hebben ook concrete idee-
en voor de campus. Omdat ze zelf een migratieachtergrond 
hebben of negatieve ervaringen hebben gehad of omdat ze 
de wachtrijen voor de studentenpsychologen te lang vinden. 
Ze willen proberen dingen te veranderen aan de universiteit.”

Hoezo niet realistisch?
Maar moet je daarbij niet wat realistischer zijn, vragen we. 
Wat is er niet realistisch aan, wil Van Dijk weten. “Op de 
meeste punten van ons policy plan hebben we al stappen 
geboekt. Zo hebben we inzichtelijk gemaakt hoeveel VU-stu-
denten dakloos zijn en kijken we samen met het Interna-
tional Office wat we daaraan kunnen doen. We hebben de 
toegankelijkheid op de agenda gekregen en onderzocht of 
de huidige islamitische gebedsruimte toereikend is, wat 
niet het geval is. Op duurzaamheidsgebied hebben we wat 
dingen onder de aandacht gebracht. Zo wordt er veel eten 
weggegooid en we kijken nu of het mogelijk is om dat bij 
de voedselbank te krijgen. We hebben ook de toezegging 
binnen dat midden 2024 alle wegwerpbekers van de campus 
af zijn.”
Hij gaat door: de USR is bezig met het sociale welzijn van 
studenten en heeft er goede hoop op dat nog dit jaar overal 
op de campus QR-codes komen die leiden naar een overzicht 
met voorzieningen voor studenten. En aan de zichtbaarheid 
wordt gewerkt met een infomarkt, gratis tosti’s en presenta-
ties op evenementen als de opening van het academisch jaar. 

“Op Instagram hebben we het aantal volgers opgekrikt van 
2000 naar 3000”, aldus Van Dijk.
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‘Je kunt ook 
het publiek 
mee laten 
denken over 
de onder-
zoeksvraag’

Wetenschappers willen hun 
band met het publiek versterken

Wetenschappers missen op hun 
universiteit vaak ondersteuning en 
knowhow bij de communicatie met het 
publiek. Dat blijkt uit een onderzoek 
waarvoor vier VU-wetenschappers een 
prijs wonnen.

DOOR WELMOED VISSER 
ILLUSTRATIES BAS VAN DER SCHOT

pers de zogeheten Osca-award van de 
Open Science Community Amsterdam.
Communiceren over je vak is prima, 
maar je doet het maar in je vrije tijd. 
Dat is de algemene opvatting op 
universiteiten, vertellen de geïnter-
viewden. Opiniestukken voor kranten, 
televisie-optredens; het moet allemaal 
naast het reguliere werk gebeuren. 
Wetenschappers doen dit op eigen 
initiatief en via hun eigen netwerk. En 
binnen de wetenschappelijke wereld 
is er nauwelijks waardering voor, stelt 
Kupper.

“Wetenschappers worden beoordeeld 
op onderzoek en onderwijs, dingen 
waarvoor ze subsidies en prijzen 
kunnen krijgen, maar niet voor 
communicatie, terwijl die voor de 
beeldvorming en het maatschappelijk 
vertrouwen in de wetenschap essenti-
eel is”, aldus Kupper.

“Communicatieafdelingen houden zich 
voornamelijk met pr bezig”, vult zijn 
collega Anna Aris aan. Een media- 
training bieden de meeste universitei-
ten nog wel aan, maar met diepere of 
meer specifieke vragen over commu-
nicatie kunnen wetenschappers 
vaak nergens terecht. Aris: “In ons 
onderzoek zit een wetenschapper 
die geregeld in de media optreedt 
als Amerika-deskundige. Zij vroeg 
de communicatieafdeling van haar 
universiteit hoe ze ervoor kan zorgen 

dat niet alle nuance en diepgang verlo-
ren gaan in korte televisiefragmenten. 
Het antwoord was: ‘Gewoon jezelf zijn.’ 
Daar had die wetenschapper dus niks 
aan.” 

Meedenken vanaf begin
Antropoloog Aris promoveert bij het 
Athena Instituut op de relatie tussen 
publiek en wetenschap. Eerder werkte 
ze zelf als onderzoeker, onder meer 
bij KLM. De kloof die ze ondervond 
tussen zichzelf als onderzoeker en 
degenen naar wie ze onderzoek deed, 
droeg ertoe bij dat ze de relatie tussen 
onderzoekers en het publiek opener en 
gelijkwaardiger wil maken. 

“De wetenschapper vertelt vaak vanuit 
zijn rol als expert. De aanname is vaak 
dat het het publiek niet alleen kennis 
mist maar ook vertrouwen of interesse 
in de wetenschap om de beste keuze te 
maken. Dat leidt niet tot gelijkwaardige 
communicatie”, stelt Aris.
Om die communicatie wel gelijkwaar-
diger te laten verlopen is het nodig om 
anders te kijken naar de relatie tussen 
wetenschap en publiek. Aris: “We 
moeten meer systemisch denken. Dat je 
echt mét het publiek onderzoek doet in 
plaats van vóór. Dat kan bijvoorbeeld 
door niet-wetenschappers al in een 
veel eerder stadium bij het onderzoek 
te betrekken. Aris: “De maatschappe-
lijke behoefte is er echt wel. Patiënten-

E
en persbericht schrijven 
over spectaculaire onder-
zoeksresultaten. Dat lukt 
op de meeste universiteiten 
nog wel, maar een meer 
gelijkwaardige communica-
tie waarbij je het publiek al 

eerder bij het onderzoek betrekt en het 
ook om input vraagt, is nog niet gebrui-
kelijk in de wetenschap. Bovendien is 
communicatie nu iets wat wetenschap-
pers vrijwel altijd naast hun reguliere 
onderzoeks- en onderwijstaken moeten 
doen.

“De manier waarop wetenschapscom-
municatie bedreven wordt, bestaat 
vooral uit zenden”, stelt Frank Kupper, 
onderzoeker bij het Athena Instituut 
van de VU, dat wetenschap en maat-
schappij met elkaar wil verbinden voor 
een betere toekomst. “Maar wij denken 
dat het publiek veel meer zou kunnen 
bijdragen aan wetenschappelijk onder-
zoek. Bijvoorbeeld door mee te denken 
over de onderzoeksvraag.”

Doe maar in je vrije tijd
Voor het onderzoek ‘Bruggenbouwers 
in spagaat’ interviewden Kupper en 
zijn collega’s Nederlandse wetenschap-
pers die wel geregeld met een breder 
publiek communiceren. Het onderzoek 
richtte zich op de vraag waar deze 
pioniers in de praktijk tegenaan lopen. 
Hiervoor kregen de VU-wetenschap-

Communicatie WETENSCHAP
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‘Afdelingen 
communica-
tie houden 
zich vooral 
met pr bezig’

Ben jij wetenschapper en wil 
je over jouw onderzoek een 
Nederlandstalig publieksboek 
schrijven?

Dien dan uiterlijk 30 juni 2023 een 
aanvraag in voor een Lira Fonds-beurs 
van €37.500: www.lirafonds.nl

groepen willen bijvoorbeeld heel graag 
vanaf het begin van een onderzoek 
meedenken.”

Kloof werkvloer en management
Het is niet altijd gemakkelijk om alle 
partijen mee te laten denken op een 
gelijkwaardige manier. Aris herinnert 
zich uit haar eigen tijd bij KLM: “De 
dingen die ik ontdekte onder het tech-
nisch personeel waren voor hen logisch, 
maar voor het management niet. Er zat 
een kloof tussen de werkvloer en het 
management en het lukte me in mijn 
rol als expert niet om die te overbrug-
gen.”
Kupper noemt als goed voorbeeld de 
autisme-onderzoeker Sander Begeer. 
Deze VU-hoogleraar psychologie 
betrekt mensen met autisme in een 
vroeg stadium bij het formuleren 
van zijn onderzoeksvragen. Kupper: 

“Eigenlijk zou dat veel gewoner moeten 
zijn.”
In het rapport pleiten de onderzoe-
kers dan ook voor een uitwisseling 
met het publiek in álle fasen van het 
onderzoek: bij het formuleren van de 
onderzoeksvragen, bij de keuze voor 
onderzoeksmethoden, de dataverzame-
ling tot aan de uiteindelijke publicatie. 
Ook onderzoeksfinanciers zouden het 
publiek meer moeten betrekken bij het 

als wetenschappers allerlei flashy 
nieuwe technieken gebruiken voor 
communicatie. Daardoor gaat veel 
energie zitten in het heruitvinden van 
het wiel en het ontwerpen van nieuwe 
portals en websites en apps. Terwijl 
het vaak nuttiger is om te focussen 
op het publiek dat je wilt bereiken en 
bestaande technieken te gebruiken.” 
Aris is het daarmee eens, maar bena-
drukt dat onderzoekers ook meer 
moeten nadenken over waarom ze 
iets willen communiceren met het 
publiek.
Kortom, op het gebied van weten-
schapscommunicatie valt op de meeste 
universiteiten nog wel wat winst te 
behalen. Binnen de VU bouwt men 
momenteel aan een netwerk van 
wetenschappers die affiniteit hebben 
met wetenschapscommunicatie, zodat 
ze elkaar kunnen steunen en hun werk 
kunnen uitbreiden. “Het helpt dat 
onze rector Jeroen Geurts dit thema 
belangrijk vindt”, stelt Kupper, “maar 
ik hoop dat we over een poosje zover 
zijn dat we niet meer afhankelijk zijn 
van enkelingen die het belang hiervan 
inzien, maar dat communicatie een 
geïntegreerd onderdeel wordt van het 
hele wetenschappelijk bedrijf. Dat is de 
volgende stap op weg naar echte open 
science.”

G
aat menstruatiearmoede alleen om het niet kunnen 
betalen van menstruatieproducten? “Het slaat ook op 
het gebrek aan toegang tot die producten – dat ze niet te 
krijgen zijn op je werk of school. Ik vind dat instellingen ze 
gratis zouden moeten aanbieden om uitval van studenten en 
medewerkers te voorkomen.” 

Studie-uitval, alleen omdat je geen tampons kunt betalen? “Ja, dat is 
een ding. Als studenten geen menstruatieproducten kunnen kopen, zijn ze 
aangewezen op onhandige of minder hygiënische alternatieven als opge-
vouwen wc-papier of stukjes stof. Dan is het aantrekkelijker om thuis te 
blijven.” 

De gratis menstruatieproducten zijn nu verdeeld over verschillende 
kasten in de gangen van de VU, waarom daar? “Er zijn nog niet genoeg 
kastjes om in elke wc te plaatsen en om dan net naar die ene wc te moeten 
zoeken waar ze liggen is onhandig. Ons doel is wel om meer producten aan 
te bieden en die in elke wc te plaatsen. Dat blijft er de beste plek voor.”

Wat maakt de wc de beste plek? “Dat is toch vaak waar je erachter komt 
dat je bent begonnen met menstrueren. En het kan ook een beetje gênant 
zijn om een tampon te moeten pakken op een plek die voor iedereen zicht-
baar is.”

Waarom is dat gênant? Zouden we menstrueren niet juist moeten 
normaliseren? Misschien júist door die producten niet weg te stop-
pen? “Het zou zeker genormaliseerd moeten worden. Als het op een open-
bare plek ligt, kan het ook een gespreksstarter zijn. Maar het is misschien 
een beetje veel op het bord van die mensen om dan ook nog het taboe te 
moeten doorbreken.”

Komen de producten ook te liggen in de mannen-wc’s voor trans 
mannen en op de genderneutrale toiletten? “Dat overwegen we wel. Het 
idee is dat ze voor iedereen toegankelijk zijn, maar ik weet niet hoe haal-
baar dat is – we weten niet hoeveel budget de VU vrijmaakt voor producten 
en kasten.”

Jullie enquête over menstruatiearmoede 
is alleen voor studenten, raakt menstru-
atiearmoede de medewerkers niet? 

“Zeker wel, maar er is eerder al onderzoek 
naar een bredere groep gedaan. Wij concen-
treren ons op studenten en kijken daarbij 
ook naar waar ze vandaan komen en wat 
hun bron van inkomsten is.”

Is er nog iets wat docenten kunnen doen 
om menstruerende studenten tegemoet 
te komen? “Ze naar de wc laten gaan als ze 
daarom vragen – niet alleen tijdens de korte 
pauze van een college of na een tentamen. 
Als menstrueren meer genormaliseerd zou 
zijn, zou er meer begrip zijn voor het missen 
van een college zonder daar meteen conse-
quenties aan te verbinden.”

‘Op elke wc gratis tampons’
Het aanbieden van gratis menstruatieproducten 
op de campus is een belangrijke stap in het 
verminderen van menstruatiearmoede, vindt 
Green Office-medewerker Karina Gromova. 
Maar moeten we die producten verstoppen in 
de toiletten, of loud and proud aanbieden op 
zichtbare plekken?

DOOR EMMA SPRANGERS

Karina Gromova

vaststellen van hun agenda: wat zijn 
belangrijke thema’s waar onderzoeks-
geld naartoe moet?

Niet afhankelijk van één persoon
Wetenschapscommunicatie zou net 
als onderwijs een serieus carrièrepad 
moeten worden, vinden Kupper en Aris. 
Elke onderzoeksgroep zou wetenschap-
pers in huis moeten hebben die zowel 
verstand hebben van communiceren 
als van het vakgebied, zodat communi-
catie echt kan integreren in het weten-
schappelijke werk.
Ook zou elke onderzoeksgroep een 
netwerk met de buitenwereld moeten 
hebben, zodat de communicatie niet 
afhankelijk is van het netwerk van één 
enkele persoon. Kupper: “Nu zie je 
vaak dat initiatieven en contacten met 
de buitenwereld of de media verdwij-
nen als de persoon die dat initieerde 
een andere baan krijgt of met pensioen 
gaat.”

Stop met flashy websites
Wetenschapscommunicatie is inmid-
dels weliswaar opgenomen in de 
aanvraagprocedure voor subsidies 
maar ook daar valt volgens Kupper 
nog veel te verbeteren. “De focus is 
te veel gericht op nieuwe technologie. 
Subsidieverstrekkers belonen het 

Communicatie OPINIE VUKarina Gromova

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

Gratis 
menstruatie- 
producten
De VU was in 
2021 de eerste 
universiteit die gratis 
menstruatieproducten 
aanbood, op initiatief 
van de SRVU die 
een kast plaatste in 
het Studentendok. 
Binnenkort komen er 
nog eens drie kasten 
bij, wat het totaal op vijf 
brengt. De enquête over 
menstruatiearmoede 
die Green Office samen 
met onderzoeksinstituut 
Opinium doet, loopt nog.

ADVERTENTIE



Sarah Westheim en Marisa Evers
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uaf.nl

Kom in actie voor 
gevluchte studenten!
Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun 
integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948. We behartigen hun 
belangen, geven advies en bieden begeleiding en fi nanciële steun. Onze kennis en ervaring 
delen we met onderwijs instellingen, werkgevers en gemeenten. 

Het UAF helpen kan op veel manieren. Organiseer bijvoorbeeld een sponsorloop met 
medestudenten of doneer samen met collega’s vakantiedagen. Met de opbrengst draag 
je bij aan kansen voor gevluchte studenten en professionals.

Kom ook in actie. Ga naar uaf.nl/actie

Shakiba
Iran
Assistent interne geneeskunde

‘ Via een voorbereidend jaar 
aan de VU ben ik ingestroomd 
in de studie geneeskunde. 
Zonder de hulp van het UAF 
was dat nooit zo snel gelukt.’

‘Eigenlijk 
is iedereen 
neurodivers, 
niemands 
brein werkt 
op dezelfde 
manier’

VU
-studenten Marisa Evers (psychologie) 
en Sarah Westheim (Literature) hebben 
beiden adhd, een aandachtsstoornis. Dat 
maakt sommige dingen moeilijker, maar 
het heeft ook voordelen, leggen ze uit. 

Want aan de ene kant hebben ze moeite zich te concentreren 
op één ding, omdat van alles om hen heen hun aandacht 
trekt, maar het voordeel is dat ze sneller verbanden leggen 
en creatiever zijn. “Dat zou meer op waarde moeten worden 
geschat”, zegt Evers, “in plaats van adhd te beschouwen als 
een vervelende stoornis.”
Adhd is volgens Evers en Westheim een evolutionair bepaald 
overlevingsmechanisme. “Adhd’ers waren in de oertijd 
goede jagers, want zich bewust van alles in hun omgeving”, 
zegt Westheim. Nu zijn het volgens haar goede ondernemers, 
want ze zijn risiconemers en creatieve out-of-the-boxden-
kers.
Adhd’ers zijn neurodivers, hun hersenen werken anders dan 
bij de meeste mensen, die neurotypisch genoemd worden. 

“Maar eigenlijk is iedereen neurodivers”, aldus Westheim. 
“Niemands brein werkt op dezelfde manier.” 
Toch lopen Evers en Westheim tegen van alles aan. “Niet 
dat ik niet kan functioneren, meer dat de maatschappij niet 
is ingericht op de manier waarop mijn brein werkt”, aldus 
Westheim, die behalve adhd ook autisme heeft en een SLD: 
Specific Learning Disability.

Gestraft
Op de universiteit zouden ze bijvoorbeeld geholpen zijn 
met het filmen van colleges. Daar is de VU jaren geleden 
mee gestopt, omdat studenten daardoor niet meer naar 
de colleges kwamen. “Maar dat is een binaire manier van 
denken”, zegt Westheim. “Waarom moet ik worden gestraft 
omdat andere studenten niet naar colleges komen? Je kunt 
de colleges toch opnemen en alleen toegankelijk maken voor 
studenten die dat nodig hebben?”

Neurodiverse studenten staan er vaak alleen voor. Evers 
richtte een jaar geleden daarom een studentenvereniging 
voor neurodiverse studenten op: Neurodiverse Student 
Association, NDSA. ‘All Brains Welcome’, staat er op hun 
website. Ze kreeg het idee door het vak filosofie & psycholo-
gie van docent Leon de Bruin, waar de term neurodiversiteit 
de revue passeerde. “Neurodiversiteit staat voor een positie-
ve benadering van de natuurlijke breinverschillen, precies 
de kant die we op moeten”, aldus Evers.

“Het is niet alleen maar een gezelligheidsvereniging”, aldus 
Westheim. “We willen ook een belangenbehartiger voor 
neurodiverse studenten zijn, een groep waarop ze kunnen 
terugvallen.”
De vereniging is nog in oprichting, maar er is al een 
WhatsApp-groep met, schat Evers, tussen de 30 en 40 leden. 
En er worden ook al bijeenkomsten georganiseerd, zoals 

‘Neuro Talks’ naar het voorbeeld van TED Talks, en een 
Trivia Night. Omdat Westheim bij studentenbond SRVU zit, 
en in de facultaire studentenraad en allerlei mensen kent, 
heeft ze het voor elkaar gekregen dat de NDSA gebruik kan 
maken van debatcentrum 3D. 

Hindernissen
Evers is de voorzitter, Westheim de vicevoorzitter. Ze zijn 
er inmiddels achter dat er heel wat moet gebeuren voordat 
de NDSA een officieel erkende vereniging is. “Ik heb begre-
pen dat dat twee jaar kost”, zegt Evers. “Eerst moet we ons 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel”, vertelt Westheim. 

“Daarvoor moeten we aan allerlei criteria voldoen. En als we 
bij de KvK zijn ingeschreven, dan kunnen we ons aanmelden 
bij de VU en allerlei voorzieningen aanvragen.”

Meer info op https://www.nd-sa.nl/

‘Adhd’ers zijn 
goede jagers’
Neurodiverse studenten lopen 
nog steeds tegen van alles aan. 
Daarom hebben Marisa Evers 
en Sarah Westheim een 
studentenvereniging opgericht 
waar ze terechtkunnen voor 
steun, begrip en gezelligheid.

TEKST EN FOTO PETER BREEDVELD

STUDENTENVereniging
ADVERTENTIE

https://www.nd-sa.nl/
https://www.uaf.nl/
https://www.uaf.nl/actie
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VU-bos 
in de 
maak

Foto 
Peter Gerritsen

In snijdende kou 
en stromende 
regen treedt een 
groep studenten, 
medewerkers en 
afgestudeerden 
op 10 maart aan 
in het Gooise 
natuurreservaat 
Spanderswoud. Hun 
missie: het planten 
van 725 bomen. 
Die bomen kregen 
afstudeerders van 
geneeskunde en 
rechten tijdens hun 
diploma-uitreiking 
als cadeau van 
de VU. Volgens de 
organisatie staan 
ze ‘symbool voor 
de groei die je als 
mens meemaakt.’ 
Als de bomen net zo 
groeien, hebben we 
binnenkort zowaar 
een VU-bos. (BB)

XXL



Aan de VU studeren 31.700 studenten en werken
4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-
campus ligt in het hart van de Amsterdamse Zuidas.

Ben jij geïnteresseerd in werken bij de VU?
Kijk dan op: werkenbij.vu.nl

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

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

Application: open for all 1st year students

Deadline: 1 May 2023

More info: vu.nl/honours

UNLOCK YOUR POTENTIAL!

VU HONOURS PROGRAMME
CHALLENGE YOUR TALENTS!
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Aan de VU studeren 31.700 studenten en werken
4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU- 
campus ligt in het hart van de Amsterdamse Zuidas.

Ben jij geïnteresseerd in werken bij de VU?
Kijk dan op: werkenbij.vu.nl
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MEDEZEGGENSCHAP 

De VU zou een voorbeeld moeten nemen aan de UvA waar het 
gaat om ondersteuning van haar medezeggenschapsleden, vindt 
OR-lid Adriaan Overbeeke. Daar krijgen OR-leden twee uur 
ondersteuning per week. “Goed werkende en dus goed gefaciliteerde 
medezeggenschap kan de universiteit op termijn overigens ook 
kosten besparen.”

CAMPUS

De predikantenopleiding PThU, die ruimte huurt op de campus, 
vertrekt definitief naar Utrecht omdat ze onafhankelijk van de VU wil 
zijn. Dit tot groot ongenoegen van een groep theologen, die “verdere 
versplintering van het theologisch landschap’’ vreest.

‘VU zonder predikantenopleiding is als 
medische faculteit zonder ziekenhuis’

THE LAST OF US

In HBO hit series The Last of Us, climate change has forced fungi into 
evolving to withstand higher temperatures. As a result, humans are 
now also possible victims to mind-altering fungi, turning them into 
zombie-like creatures. Viewers across the world eagerly tune in every 
week, but how realistic is the script? Fungus expert Vasilis Kokkoris 
explains if we should worry about a similar scenario.

Could fungi turn us into zombies?

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

We kunnen helemaal niet zonder de fossiele industrie, schrijven 
hoogleraren scheikunde en farmaceutische wetenschappen in een 
open brief aan VU. Die samenwerking met bedrijven als Shell zou 
nodig zijn voor de transitie naar duurzame energie. “We hebben 
deze bedrijven ook nodig vanwege hun slagkracht wat grootschalige 
energie-infrastructuren betreft.”

Deze hoogleraren willen de band met 
Shell behouden

SCIENCE

During her PhD research, Lynn van Olst discovered that immune 
cells in our blood contribute to the progression of Alzheimer’s 
disease, making the immune system outside our brain an important 
target for medical interventions.

How our immune system plays an 
unexpectedly big role in Alzheimer’s Investeer meer in medezeggenschap

MYSTERY

The clothing that SRVU was collecting for their next monthly 
clothing exchange, has continuously been taken out of the donation 
bin. SRVU made it clear on a piece of paper on the bin that the 
clothes were not garbage, but no matter the state of the pieces, they 
kept disappearing – urging SRVU to take the bin away.

Donated clothes on campus go missing

Nieuws, interviews, blogs en achtergrondverhalen
Elke dag actueel op advalvas.vu.nl

Niks missen? Abonneer je op onze wekelijkse Ad Valvas 
Mail Update: https://tinyurl.com/updateadvalvas

News, interviews, blogs, features
Daily updated on advalvas.vu.nl/en

Don’t miss out! Subscribe to our weekly Ad Valvas Mail 
Update: https://tinyurl.com/updateadvalvas

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

https://werkenbij.vu.nl/home
https://interne.vacatures.vu.nl/alle-vacatures
mailto:redactie.advalvas.vu.nl?subject=
mailto:secretariaat.advalvas%40vu.nl?subject=
https://rbbmr.nl/projects
https://www.advalvas.vu.nl/
http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl/en
https://advalvas.vu.nl/nieuws/vu-zonder-predikantenopleiding-als-medische-faculteit-zonder-ziekenhuis
https://advalvas.vu.nl/nieuws/vu-zonder-predikantenopleiding-als-medische-faculteit-zonder-ziekenhuis
https://advalvas.vu.nl/en/verhalen/the-last-of-us-zombie-fungus
https://advalvas.vu.nl/nieuws/het-juist-greenwashing-om-de-banden-met-shell-te-verbreken
https://advalvas.vu.nl/nieuws/het-juist-greenwashing-om-de-banden-met-shell-te-verbreken
https://advalvas.vu.nl/en/verhalen/how-our-immune-system-plays-unexpectedly-big-role-alzheimers
https://advalvas.vu.nl/en/verhalen/how-our-immune-system-plays-unexpectedly-big-role-alzheimers
https://advalvas.vu.nl/opinie/investeer-meer-medezeggenschap
https://advalvas.vu.nl/en/nieuws/donated-clothes-campus-go-missing
http://advalvas.vu.nl
https://tinyurl.com/updateadvalvas
http://advalvas.vu.nl/en
https://tinyurl.com/updateadvalvas


April 2023 AD VALVAS magazine | 2322 | AD VALVAS magazine April 2023

‘It’s like there 
are these 
covert Dutch 
courses 
that I keep 
missing out 
on’

The hurdles 
of learning 
Dutch

“
There is a sentiment that 
internationals don’t care because 
we don’t speak the language”, says 
Isabella Gerig (21), a VU Law in 
society student from the UK. She 
lived most of her teenage years in 
Spain and moved to the Netherlands 
three years ago. She understands why 
Dutch people might be upset with 
internationals who don’t learn the 
language, but she’d like for people 
to take a step back and look at the 
systemic reasons why many people 
haven’t managed to learn Dutch.

Secret Dutch courses
When she came to the Netherlands, 

Gerig made it her goal to learn the 
language. In part because she had a 
Dutch partner at the time. But she 
faced two major hurdles, the most 
obvious one being that everyone 
speaks English. “The Dutch people I’ve 
interacted with prefer it when I speak 
English, because we can’t have much 
of a conversation if my Dutch is very 
broken.” The longer she stayed, the 
more her motivation to learn Dutch 
decreased, but she hasn’t given up just 
yet.

The other issue is that Dutch 
courses are expensive. Gerig did 
take classes when she moved to a 
municipality that offered a free course, 

Learning Dutch can be a 
vital step in connecting to 
Dutchies, two international 
students agree. But between 
expensive courses and Dutch 
people constantly switching 
to English the process doesn’t 
exactly make them feel like 
tasty chickens. 

BY NOUR KHAMIS 
ILLUSTRATIONS MERLIJN DRAISMA

researcher of VU Amsterdam spent 
six years in the Netherlands and only 
started learning the language several 
months ago. Farhan thinks it’s better 
to start learning right after you arrive 
though: “If you put it off for a long time, 
it becomes more phobic.”

Can’t Dutch This
Farhan recently completed a 

beginners’ course for students 
and expats from Can’t Dutch This 
and is following it up with their 
more advanced course. The native 
Urdu speaker can now hold decent 
Dutch conversations, so long as his 
conversational partner is mindful of 
his limitations.

His advice to learn the language 
is to start with the basic sentence 
structure and grammar and to 
apply that to reading short stories. 

“Within a month, you can see a lot of 
improvement in your vocabulary and 

but at VU Amsterdam she couldn’t 
find anything affordable, nor could 
she when she studied at the University 
of Amsterdam. But that doesn’t mean 
those affordable courses don’t exist: 

“Sometimes there’s whispers in the 
corridors about cheap or free Dutch 
courses, but I can never find them 
online. It’s like there are these covert 
Dutch courses that I keep missing out 
on.”

Start right away
Ahmad Farhan (34) from Pakistan 

had a similar gripe. Back when he 
studied in Germany, he was offered 
an intensive German course during 
a semester break but he didn’t come 
across similar opportunities in the 
Netherlands. There are plenty of 
courses, but Farhan says there are 
less initiatives and policies to get 
internationals to take them.

The Biophysics of photosynthesis 

Education CAMPUS
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‘It’s not just 
a language, 
it also tells 
you about a 
culture’

comprehension.” Farhan says taking 
a course can help if you lack self-
discipline. And because he already 
spends a lot of time doing research, 
following a course with an energetic 
group is also just much more fun.

Stressed chickens
Gerig thinks an important part of 

learning a language is daring to make 
mistakes, which she is not always in 
the mood for. She estimates that she 
knows about twenty Dutch words and 
can just about order a coffee. “As soon 
as the conversation strays from the 
norm, I freak out.” Not understanding 
the language can be anxiety-inducing 
for Gerig, as she can’t help but wonder 
if people are “talking shit” about her 
when they speak Dutch. “It’s insane, 
because they probably haven’t even 
noticed me”, she says laughingly.

Among the twenty words Gerig 
knows, at least four of them are swear 
words. “It’s so funny that the Dutch use 
diseases as swear words. I have never 
seen that in any language, like tyfus, 
kanker [typhoid, cancer, Ed.]. Why is 
that a thing? I also find godverdomme 
[goddamnit, Ed.] and verdorie [shucks, 
Ed.] really funny.” Farhan is more 
partial to the expression kiplekker 
[tasty chicken; used to say you feel well. 
Ed.]. “I like using it because in other 
languages there are stressed chickens, 
but not happy ones.”

Precious keepsake
Both internationals do think it’s 

important to acquire the language. “I 
don’t want to be that asshole who 
goes to another country and doesn’t 
learn the language”, says Gerig. She 
understands that people who only do 
their bachelor’s here don’t commit to 
learning the entire language, but she 
does find it important for people who 
plan to stay longer. She is still hopeful 
she can manage to learn it, as she does 
expect to stay for several more years 
and may have more time for studying 
Dutch after graduating. 

General/psychological counsellors and academic 
advisors blog monthly about their work

‘You can view 
uncom- 
fortable  
emotions as 
a messenger’

S
he enters my office with a determined look in 
her eyes. X is a student who has come in for an 
intake due to anxiety and panic attacks. Initially 
I don’t see these complaints reflected in her 
body language, only in her story. What I clearly 
do see, is frustration. With herself, with that 

“damned” fear. X: “I know that I don’t have to be 
afraid. That it’s in my head. I do breathing exercises, force 
myself to do scary things. Why is it still there?!”

In our sessions we start working on breaking her anxiety 
cycle. X gets to know the fearful voice in her head, which has 
many limiting beliefs and makes predictions that usually 
turn out to be wrong. She continues her breathing and 
relaxation exercises, that teach her to soothe herself and 
be less afraid of her physical sensations. We make a list of 
situations that elicit fear and take some first steps to conquer 
these. Although X learns a lot and makes progress, she is still 
suffering. Her anger about her situation gets in the way of 
taking further steps.

I tell her that you can view uncomfortable emotions - 
such as anxiety - as a messenger. If you keep ignoring it, it 
will press all the physical alarm buttons. My advice: “Notice 
how you react when you feel fear coming up. Do you fight 
it, or are you able to listen? And say to yourself: is it okay to 
be afraid?” I give her a writing assignment, focused on self-
compassion to that part of herself that seems hard to accept.

At first X looks at me with raised eyebrows. Still, a chuckle 
escapes her and she says: “It seems cringeworthy to me, but 
that’s why I think I should do it.”

The following session X brings back the assignment. 
She thought it was awful. But also interesting. Writing the 
letter made it clear to her that she mainly gets stuck in 
perfectionism. If something can’t be done perfectly, she 
either doesn’t start or panics. This is actually self-sabotage, 
she concludes.

In the final sentence of her letter, she reminds herself that 
she also grows by granting herself more rest and relaxation. 
That so much happens when she allows more imperfection 
in her life and lets it flow more freely. 

This realization seems to cause a shift. Embracing her 
fear, and knowing what message it conveys, turns out to be a 
liberation.

Embrace your 
fear

Annebelle Meijers
student psychological counsellor

Ahmad Farhan: ‘If you put it off  
for a long time, it becomes  

more phobic’

Isabella Gerig: ‘I don’t want to be the 
asshole who goes to another country and 

doesn’t learn the language’

Farhan wholeheartedly 
recommends learning the language. 
He explains that if someone with 
a different background from his 
would speak Urdu to him, he would 
immediately feel closer to them. So 
speaking Dutch could help him 
connect with the local population as 
well.

Even though Farhan himself took 
six years to start learning Dutch, he 
highly recommends other students 
to at least try. “Even those  who are 
here for just two or three years. It’s a 
treasure that they might miss out on, 
while you can learn a lot with little 
effort. It’s not just a language, it also 
tells you about a culture and it’s a 
precious keepsake that you will carry 
around with you.”

Education Student Counsellors BLOG
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Liudmyla: ‘We read, talk, think about the war. But we are also just living a simple life’
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T
he gray business centers 
and hotels in the office 
district Kronenburg 
in Amstelveen have 
a bright new block of 
neighbors. The sidelines 
of a previously vacant lot 

are scattered with soccer balls, tennis 
rackets and other toys. On one side 
lies a freshly planted vegetable garden, 
in the middle forty-four living units 
painted with vibrant sunflowers – 
Ukraine’s national flower. Since August 
2022, this is a temporary home to about 
seventy Ukrainian refugees after they 
previously stayed with host families in 
Amstelveen.

Despite protests from the 
municipality of Amstelveen, student 
unions and a majority of the House 
of Representatives, the area where 
the units are situated was notoriously 
turned down by the Minister of 
Infrastructure and Water management 
as a suitable spot for 2,500 new student 
apartments. The area lies right under 
the flight path of a nearby Schiphol 
runway, creating potential problems 
like too much noise pollution for 
residents.

No dirty dishes
As the planes roar over the building 

every few minutes, casting an ominous 
shadow over the grounds, one might 
wonder if this is the best backdrop 
for people that fled air strikes. But 
Liudmyla (39) enjoys the sight and 
sound of the planes going over. “I don’t 
know what it is. I really like lying in my 
bed and watching them.”

On the kitchen door of her unit 
hangs a cleaning schedule – all eight 
families in this unit do their share in 
upkeeping the common areas. And it 
pays off - there’s not a dirty dish lying 
around, Liudmyla proudly points out.
If they do run into problems with living 
together they talk them through. And 
from time to time they eat together, 

“but we’re also just independent fami-
lies with different schedules.”

Two rooms and a suitcase
Liudmyla and her husband share 

a room, their two sons are in a room 
opposite from theirs. “We used to have 
a house, now we have two rooms and 
a suitcase.” Back in Irpin, Liudmyla 
worked in the stock market, but she 
won’t be able to do the same here in 
the Netherlands - the rules are too 
different. “I would love to get a job, but 
I don’t want to work as a cleaner – I 
want to work in a higher level”, which 
she notices is tough without speaking 
Dutch. Her sons learn Dutch in school, 
but don’t share any words with her. 

“They just say: learn it yourself.”
When they lived with their host family, 
they would use their phones to trans-
late what they wanted to say. But the 
language barrier didn’t stop them from 
becoming close. “I still see the host 
mom every week to watch tv or have 
dinner. They feel like family.”

Liudmyla underlines the 
importance of speaking Ukrainian 
with her children and with other 
residents at the unit, they’re distancing 
themselves from the Russian language 

A whole 
life in two 
rooms and 
a suitcase

The Ukrainian refugees in the 
living units near Uilenstede 
might be here for tragic 
reasons outside of their 
control, they’re also just living 
life. ‘I like watching the planes 
from my bed.’

BY EMMA SPRANGERS 
PHOTOS ROB BÖMER

‘I still see the 
host mom 
every week to 
watch tv or 
have dinner’

Ukrainian refugees SOCIETY



Mariia: ‘It was my mother’s dream to come to Holland, not mine’

Liubov: ‘A lot of people seem open and smile at you’
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Living units
The temporary living 
units called Sonjashnik 
(sunflower in Ukrainian) 
are a housing solution 
initiated by Maarsen 
Groep en Zadelhoff. They 
furnished the private 
rooms with basic pieces 
that the residents can 
alter to their wishes. 
Ukrainian refugees can 
either work or apply 
for a monthly living 
allowance provided by 
the state. Once they 
or their partner start 
working, their allowance 
is suspended.

The colourful paintings on the 
wall are in sharp contrast with the 
predominantly white and grey tones 
of the standard furniture. Even the 
cupboard in the corner of her room is 
painted in vivid colours. On the side of 
it, her twins did their share of painting. 

“I want to get rid of it though”, she says 
as she only slightly pushes the cabinet 
and it wobbles heavily from side to side. 

“If you’re going to throw it away, I’d love 
it in my office”, says the social warden 
of the units. “A shame for the paintings 
to go to waste.”

Psychotheraphy
Mariia’s mother, with whom she fled 

together with her brother, urged Mariia 
to go to a psychotherapist. “It was her 
dream to come to Holland, not mine. 
She could see I was not doing okay.” 
The psychotherapist encouraged her to 
pick up painting to regain some control 
of her feelings. Has it helped? What 
does she answer when people ask her 
how she’s doing? “I’m fine”, she says, 
as she salutes. “Better than in Ukraine 
at least – even before the war.” That 
also has to do with the fact she was 
then still married to the father of her 
children, of whom she is now divorced.

Partying hard
Back in Kyiv, Mariia was a 

photographer,  working 15-hour days 
shooting pictures for a hairdressing 
salon. The amount of work resulted 
in a burn-out. It made her lose her 
passion for photography. “I haven’t 
done it in so long that I’m afraid I have 
forgotten how to do it.”

She volunteers two days a week at 
an after school program, cooking and 
drawing with children. The students 
her age just a couple of yards away 
at Uilenstede seem to have such a 
different life from hers – they might 
still be partying when she brings 
her twins to kindergarten. But she’s 
not weary. “My work in Kyiv was one 
big party, we had a free bar, techno 
music, we did a lot of ket [hard drug 
ketamine, Ed.] and speed. It was very 
tiring.” Nowadays, she parties with 
headphones in her room while her kids 
are sleeping. “Dancing helps me let 
loose.”

bring you some sweets last week”, she 
says to the social warden. “But we 
couldn’t find you.”

It weighs heavily on Liubov’s 
conscience that she had a chance to 
flee but others did not. “I’m 81 – I’ve 
completed my mission, but there are 
children living in heavily bombed 
areas”, she says through her tears. 

“For years now, children have known 
exactly what to do when there’s a 
bombing, the windows of schools are 
covered in bullet proof material. What 
is happening in Ukraine I wish upon 
no-one.”

Here in Amstelveen, far from the 
war, “where nothing falls on you”, as 
she tells her friends back in Ukraine, 
Liubov often goes to a nearby shopping 
mall. But since she speaks neither 
English nor Dutch, connecting with 
others is difficult. “But a lot of people 
seem open and smile at you.” A while 
back, when she was sitting on a park 
bench feeding ducks, a man sat next 
to her. She couldn’t understand what 
he was saying to her so she said: “War, 
Ukraine.” He smiled and said “War, 
Somalia.”

since the start of the war. “Because 
Russia is now a terrorist state.”

The war and the politics behind it 
are an ongoing topic in her unit. “We 
read about it, talk about it, think about 
it. It’s the biggest part of us now. But 
we are also just living a simple life. I 
don’t know how interesting it is to hear 
about my day, I’m not a hero.”

Sharing a bunkbed
Mariia Dzhulai (24) tours the room 

she shares with her four-year-old twin 
boys – a gold glitter curtain shows 
the remnants of their birthday party 
last week. Her sons sleep below her 
in a bunkbed, something they didn’t 
normally do back in Kyiv. “But they 
were in the stomach together so they 
feel comfortable sleeping together.” 
She doesn’t discuss the war with them. 

“They know their father is fighting in 
the army, and that we’re not here for a 
vacation, but they like it here, there are 
a lot of children to play with.” Mariia 
does as well: “I’ve given the other 
residents roles in my head. I have 
grandparents here, mothers, fathers, 
children.”

‘I’ve 
completed 
my mission, 
but there 
are children 
living in 
heavily 
bombed 
areas’

Thrifting homeware
In the common area of a different 

floor, 81-year-old Liubov proudly 
gestures to the miniature vegetable 
garden at the end of the dining table. 
She often nurses the growing greens 
while the younger residents play 
board games next to her. But she’s 
not exactly planning on joining them. 

“You basically have to have a PhD to 
understand the game. They invented 
it themselves and it is impossible to 
understand.”

Above the couches crowding the 
tv there’s two scenery paintings of a 
winding road and a country house. 
Pictures of home? “I have no idea what 
those are”, Liubov laughs. They found 
them on the side of the road of the 
Uilenstede campus – where they often 
find many other goods like the toaster 
in their kitchen. Another resident 
walks in, excitedly holding up a white 
sauce bowl. “Four euros!”

No men
Liubov sits straight as an arrow on 

the edge of her seat as she shares her 
story, appearing very lively for her 
age. She chuckles shyly as she takes 
the compliment and points to herself: 

“Exclusive.” She calls the walker in 
the corner of her room a luxury that 
she tries not to depend on. But on 
days when she’s not feeling well or 
less mobile, residents help her with 
groceries. In general, she praises the 
atmosphere in the units. “There’s no 
men here”, she laughs.

Park bench conversations
While Liudmyla enjoys the sound 

of the planes, it caused Liubov a whole 
lot of stress in the beginning. “My 
subconscious thought we were under 
attack again.” She fled the shootings 
in the Donbas region already in 2014, 
returning again after six months and 
finally deciding to leave Ukraine after 
a bomb went off in her apartment 
building. Her grandson urged her to 
come to Amstelveen, where he is an 
expat working in IT. They see each 
other every Sunday. “We wanted to 

Ukrainian refugees
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• Sexual misconduct. We’re pursuing a 
VU Amsterdam-wide implementation 
of confidential reporting systems to 
make sure that all students feel safe 
and heard on campus. 
• Period products. Our council is 
currently discussing with stakeholders 
across the university to implement 
period products in bathrooms. 
• Alcohol policy. We are currently 
reviewing the new alcohol policy at 
our university, which can significantly 
impact the business and events 
held by the many student & study 
associations.

What’s going on
A selection of the topics that the USR is 
currently considering or negotiating.

Voor vrienden van de VU
De oprichters van de VUvereniging wilden in 
1879 een andere universiteit in Nederland. 
Los van de overheid, voor eigen keuzes met 
een eigen kompas. Een universiteit die staat 
voor rechtvaardigheid, medemenselijkheid 
en verantwoordelijkheid voor elkaar en 
voor de wereld. Zo ontstond de bijzondere 
universiteit waar iedereen welkom is:  
de Vrije Universiteit.

De VUvereniging subsidieert jaarlijks met 
1 miljoen euro bijzondere projecten en 
activiteiten op het snijvlak van onderzoek, 
onderwijs, zorg en maatschappij.  Daarnaast 
organiseren we verrassende en inspirerende 
evenementen.

De VUvereniging is een maatschappelijk 
netwerk voor vrienden van de VU.

Lid van de VUvereniging ben je 
al voor €10 per jaar.

Je bent van harte welkom.

Lid worden 
kan hier

www.vuvereniging.nl

2061590 DURF Advertentie VUvereniging.indd   1 02-02-2022   12:09

Sexual misconduct is one of the most 
pressing issues on campus. Simply put, it’s 
time that we, as an institution, open an eye to 
the uncomfortable truths. It can take many 
forms, such as sexual harassment, assault, 
and rape. It can happen anywhere, including 
at universities, and has devastating effects 
on the victims: physical and emotional harm, 
as well as long-term psychological trauma. 
Sexual misconduct further 
impacts academic performance 
and career prospects.
In recent years, there have been 
reports of sexual misconduct 
at VU Amsterdam. In 2019, the 
university found that nearly one 
in three female students had 
experienced some form of sexual 
harassment during their studies 
at the university. Even more 
problematic, many students did 
not feel comfortable reporting 
incidents of sexual misconduct, and felt there 
was a lack of awareness among students 
and staff regarding how to report and prevent 
sexual misconduct.
In light of these findings, VU Amsterdam has 
taken steps to address sexual misconduct 
on campus. For example, the university 
has established a confidential reporting 
system where students and staff can report 
incidents of sexual misconduct through the 

‘Social Safety Office’. The university has also 
launched campaigns to raise awareness about 
sexual misconduct and to educate students 
and staff about how to prevent it, and we have 
seen many grassroot initiatives from students 
and staff take hold.
A prime example of this is ‘Zou ik wat zeggen’, 
which allows users to anonymously report 
incidents of sexual misconduct. Users can 

also seek advice on how to deal 
with the situation and access 
support resources. Yet, this app 
has only been implemented in 
the Medical Faculty, and there 
is little initiative from the rest 
of the university to spread this 
concept. 
For this reason, our council is 
now working to implement this 
paramount tool VU Amsterdam-
wide, making it available to all. 
This app is invaluable in the fight 

against sexual harassment and misconduct 
which is why this must be a priority. 
VU Amsterdam continues to take small, yet 
important steps to prevent and address sexual 
misconduct on campus. But by implementing 
measures such as a confidential reporting 
system, the university takes an immense step 
in working to eradicate sexual misconduct 
and in creating a safer space and a respectful 
environment for everyone. 
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The university student council is the representative participation council of and for students of 
VU Amsterdam. The council concerns itself mainly with the quality and accessibility of education 
at VU Amsterdam and with the student policy of this university. The council consults with the 
executive board periodically.

Prudence Lindeboom
General councillor
usr.prudence.lindeboom@vu.nl

A confidential 
reporting system 
is an immense 
step in working to 
eradicate sexual 
misconduct
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af van het tellen van publicaties, maar het blijft 
belangrijk dat je kennis deelt via de voor jou 
en de sector relevante kanalen. Het is ook van 
belang dat je bachelor- en masteronderwijs 
geeft en dat je promovendi en studenten 
begeleidt. Uitgangspunt is dus nog steeds 
die tweebenigheid: onderzoek en onderwijs. 
En tot slot mag het tonen van leidinggeven 
en leiderschap volgens de principes van Art 
of Engagement niet ontbreken. We nodigen 
de faculteiten in deze fase uit om de eigen 
accenten aan te brengen in dit basispakket 
van eisen, van universitair (hoofd)docent tot 
hoogleraar.”

Waarom worden de functies tot aan universitair 
docent hier niet in meegenomen?  
 Lieke: “Het programma Erkennen en 
Waarderen is omvangrijk en we moesten 
een begin maken. We zijn gestart met de 
vaste academische posities. Die beginnen bij 
de universitair docent. Dat wil niet zeggen 
dat promovendi, postdocs, docenten en 
ondersteunend en beheerspersoneel (obp) buiten 
beschouwing blijven. Binnen ons team gaan 
we dit jaar ook voorstellen verder uitwerken 
voor docenten, promovendi en obp. Want 
ondersteunend personeel en docenten hoeven 
weliswaar niet door alle hoepels te springen zoals 
de universitair (hoofd)docent en de hoogleraar, 
de erkenning en waardering van hun werk is wel 
voor verbetering vatbaar.”  
 Maaike: “Van ondersteunend personeel 
dat meewerkt aan onderzoek, denk aan (data)
analisten en technici, vinden we bijvoorbeeld 
dat zij als auteur moeten worden meegenomen 
in publicaties. In het kader van werken aan 
onderzoek in teams (teamscience) en kennis 
delen buiten de universiteitsmuren om (open 
science) ligt dat ook steeds meer voor de 
hand.”

Betekent dit dat in de toekomst 
iedereen bevorderd kan worden? 
 Lieke: “Hierin zou ik de 
verwachtingen willen temperen, 
want we hebben ook te 
maken met de strategie en 
mogelijkheden van faculteiten 
en afdelingen. De ambities 
op het gebied van 
onderwijs, onderzoek 
en impact bepalen 
mede hoe een team 
wordt opgebouwd.”
 Maaike: “Daarbij 
gaat het bij deze 
nieuwe manier van erkennen en waarderen 
om afstemming van persoonlijke kwaliteiten 
en prestaties op de behoefte van het team, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
levensloopgebeurtenissen.”  

Wat zeggen jullie tegen wetenschappers die 
worstelen met deze nieuwe ontwikkelingen?
 Maaike: “Ik denk dat deze ontwikkelingen 
ook die wetenschappers kunnen helpen, omdat 
ook van hen nu van alles wordt verwacht. 
Teamscience is een belangrijk element in 
het nieuwe erkennen en waarderen en stelt 
wetenschappers in staat de workload en taken 
te verdelen. De een focust bijvoorbeeld op 
(deel)onderzoek, een tweede teamlid vertaalt 
dit naar een bedrijf of het publieke debat 
en een derde vernieuwt het onderwijs met 
onderzoeksresultaten. Je benut talenten beter 
en geeft dat met vereende krachten terug aan 
de maatschappij.” 

Wat zijn de volgende stappen vanaf nu?   
 Lieke: “Ik verwacht dat we vanaf augustus 
kunnen starten met het ontwikkelen van 
facultaire implementatieplannen voor de 
loopbaanpaden van universitair (hoofd)docent 
tot hoogleraar. Ondertussen werken we op 
centraal niveau aan een beoordelingstool in 
samenwerking met de faculteiten. Deze tool 
maakt het leidinggevenden straks mogelijk 
om wetenschappers volgens de principes van 
erkennen en waarderen te beoordelen: niet 
alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief.”
 Maaike: “De implementatie van die tool zal 
niet altijd even makkelijk zijn, want hoe weeg 
je de kwalitatieve aspecten bij een bevorde-
ring? Het is daarom essentieel dat ook op 
faculteits- en afdelingsniveau expliciet en 
transparant wordt gemaakt hoe wetenschap-
pers in de toekomst kunnen doorgroeien.”

Yvette Taminiau - universitair hoofddocent 
Strategisch beleid (FSW) 
“Ik heb een fantastische aanstelling die 
lange tijd voor zeventig procent uit onderwijs 
en dertig procent uit onderzoek bestond. 
Daarbij ben ik altijd intensief bezig geweest 
met het onderhouden van contacten met 
externe partijen op de Zuidas. Dit deed 
ik vanuit de eigenwijze overtuiging dat 
VU-studenten hier ook profijt van kunnen 
hebben in hun verdere ontwikkeling. Deze 
werkzaamheden- die op het snijvlak van de 
kerndomeinen onderwijs en impact zitten- 
zaten niet in mijn takenpakket. Mijn weg 
van universitair docent naar universitair 
hoofddocent kende vele uitdagingen, omdat 
ik aanvankelijk niet door alle klassieke 
hoepels sprong. Uiteindelijk ben ik wel op 
de klassieke manier bevorderd, simultaan 
aan de voorfase van het programma 
Erkennen en Waarderen. Ik ben blij met 
deze nieuwe ontwikkelingen, omdat er 
met dit beleid meer oog is voor de mens 
achter de academicus en de teams achter 
de resultaten. Het maakt mede mogelijk dat 
wetenschappers die net zoals ik een iets 
ander academisch pad bewandelen beter tot 
hun recht kunnen komen.” 

Joris Amin - promovendus Management 
and Organisation (SBE) 
“Persoonlijk word ik meer gedreven door 
activiteiten binnen het kerndomein impact 
en niet alleen door bezig te zijn met het 
vergaren van kennis. Wat is kennis waard 
als je er vervolgens weinig mee doet? Ik 
stoor me aan het feit dat, in mijn vakgebied, 
publiceren vaak als doel gezien wordt. 
Voor mij is het slechts een middel en 
vaak niet eens het beste middel. Ik ben 
daarom betrokken bij het profielthema 
Governance for Society dat maatschappelijk 
relevant onderzoek communiceert naar 
wetenschappers én het bredere publiek. 
Ook zoek ik proactief naar andere kanalen 
om de inzichten uit mijn onderzoek naar 
ondernemerschap onder vluchtelingen te 
verspreiden. Zo mocht ik mijn onderzoek 
onlangs presenteren bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zonder 
deze ‘nevenactiviteiten’ zou ik de passie 
voor mijn werk waarschijnlijk al hebben 
verloren. Het doet me goed te vernemen 
dat dit in de toekomst niet slechts 
‘nevenactiviteiten’ zullen blijven.”

Academische loopbaanpaden diversifiëren: 
de VU - en Nederland - zit in een internati-
onaal speelveld waarbij academisch talent 
van cruciaal belang is. Gerenommeerde uni-
versiteiten laten wereldwijd hun medewer-
kers al scoren op specifieke sterktepunten.  
Niet elke wetenschapper hoeft overal even 
excellent in te zijn, maar samen vormen ze 
een excellente academische gemeenschap. 
Daar wil de VU ook naartoe.
Focus op kwaliteit: er zit enorm veel werk 
achter een goede publicatie, een geslaagd 
college of een nuttige uitvinding. Al die uren 
betalen zich zichtbaar uit als we de kwaliteit 
van onderzoek en onderwijs voorop stellen 

en deze onderbouwen met een narratief en 
diverse kwantitatieve gegevens. 
Balans tussen individu en collectief:  
niemand is ‘selfmade’ in de wetenschap. We 
beoordelen zowel op individuele prestaties 
als op bijdragen aan teamprestaties.
Leiderschap: als je terugdenkt aan iemand 
die je qua ontwikkeling echt geïnspireerd 
heeft. Was dat je leidinggevende? Of diens 
leidinggevende? Of juist een collega?  
We stimuleren leiderschap op elk niveau.
Open science stimuleren: de waarde van 
academische inspanningen stijgt als we 
anderen daar zo vroeg mogelijk bij betrekken 
en kennis delen waar mogelijk. 

Op alle onderdelen worden in de organisatie 
stappen gezet. Lees ter illustratie meer over 
de ontwikkelingen voor de academische 
loopbaanpaden in onderstaand interview met 
Maaike Verbree en Lieke van Fastenhout. En 
kom erachter hoe universitair hoofddocent 
Yvette Taminiau en promovendus Joris 
Amin op eigen wijze invulling geven aan hun 
loopbanen. 

Maaike Verbree, hoofd Academische Zaken 
(Bèta) en Lieke van Fastenhout, senior 
beleidsadviseur (HRMAM, Strategie & Beleid) 
werken binnen het programmateam ‘Erkennen 
en Waarderen’ aan de herziening van huidige 
academische loopbaanpaden voor hoogleraren 
en universitair (hoofd)docenten bij de VU. Zij 
stelden met het team hiervoor een (concept)
voorstel op en presenteerden dat onlangs aan 
de VU-faculteitsbesturen. 
 
Waarom is deze zogenoemde diversificatie 
van loopbaanpaden nodig en wat gaan 
wetenschappers hier straks van merken?
 Maaike: “Als het gaat om het erkennen, 
waarderen en daarmee ook het bevorderen van 
wetenschappers, kijken wij in de academische 
wereld - en dus ook binnen de VU - van oudsher 
hoofdzakelijk naar onderzoeksprestaties. Het 
werken aan en waarderen van toponderzoek 
hoort bij een universiteit. Het zit in ons dna en 
dat zal in de toekomst ook zo blijven. Wat wij 
met het voorstel Academische loopbaanpaden 
beogen is een diversificatie van mogelijkheden. 
Als je je als wetenschapper bijvoorbeeld bezig 
houdt met onderzoek én onderwijs en je publi-
ceert daarbij weinig in de topjournals, maar 
excelleert wel in de vernieuwing van dat onder-
wijs, dan zou je ook hoogleraar moeten kunnen 
worden. Dat is waar we met dit voorstel naartoe 
werken. We moeten veel breder gaan kijken 
naar de kwaliteiten van wetenschappers.”
 Lieke: “Wij hebben een nieuwe schets 
gemaakt van het loopbaanbeleid, waarbij als 
start basisvereisten zijn geformuleerd. Vanaf 
niveau universitair docent kan een wetenschap-
per straks in overleg met de leidinggevende een 
focus aanbrengen op een van de kerndomeinen: 
onderzoek, impact en onderwijs.”

Wat houden deze basisvereisten in? 
 Maaike: “De basisvereisten vragen minimaal 
van wetenschappers dat zij onderzoek doen dat 
resulteert in onderzoeksproducten. We willen 
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Erkennen en Waarderen
Met het programma Erkennen en Waarderen  
zet de VU in op het erkennen en waarderen 
van een bredere reeks aan wetenschappelijke 
kwaliteiten. Daarmee biedt de VU meer ruimte 
voor de diversiteit aan talenten binnen de 
universiteit.
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Tekst > Omayra Mac Donald
Illustratie > VUDesignstudio
Beeld en vormgeving > VUDesignstudio
Reageren > pp@vu.nl

Open 
Science

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties  
naar aanleiding van dit onderwerp?  
Mail ze naar: erkennenwaarderen@vu.nl.  
Of kijk op vu.nl/erkennenwaarderen voor meer 
algemene informatie over het programma. 

Hoe geeft de VU invulling aan deze ambitie?  
De stuurgroep - onder leiding van voorzitter en decaan FSW, Gregor Halff - en de projectgroep 
Erkennen en Waarderen zijn actief betrokken bij de landelijke ontwikkelingen voor erkennen en 
waarderen: alle universiteiten werken aan het programma en trekken in grote lijnen samen op.  
Bij de VU wordt de vertaling gemaakt vanuit het projectteam Erkennen en Waarderen in 
afstemming met de stuurgroep op de volgende landelijke thema’s.
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Nieuwe  
Universiteits-
gebouw 
De Boelelaan 1111

Best of Bergman 
is vanaf 22 maart 
te zien. 

Check www.
rialtofilm.nl voor de 
speeltijden.

Rialto VU

Best of Bergman Vurige 
veerkracht

W
at betekent het om mens te zijn? Wat is 
onze rol in de samenleving? Met ande-
re woorden, wat is de zin van het leven? 
Deze vragen staan centraal staan in het 

indrukwekkende oeuvre van de Zweedse filmma-
ker en toneelschrijver Ingmar Bergman. 
In prachtige beelden vol metaforen en symbo-
liek gaat Bergman op zoek naar de antwoorden 
vanuit filosofisch, theologisch en psychologisch 
perspectief. Niet dat hij eenduidige antwoorden 
vindt; het zoeken is immers belangrijker dan het 
vinden. Duidelijk is wel dat het leven complex en 
onvoorspelbaar is.
Rialto VU toont een klein retrospectief van negen 
films uit het begin van Bergmans carrière.

Daniël Beltman, marketing

J
ihad van Liefde is een muzikaal verhaal, 
gebaseerd op het gelijknamige boek. 
David Van Reybrouck tekende daarin het 
aangrijpende verhaal op van Mohamed 

El Bachiri. Deze metrochauffeur uit het Belgische 
Molenbeek verloor zijn grote liefde en moeder 
van zijn drie kinderen bij de terreuraanslag in de 
Brusselse metro op 22 maart 2016.
Als Marokkaan en moslim was hij in de ogen van 
sommigen een potentiële dader, maar hij liet zich 
niet meeslepen door de orkaan van meningen en 
mediageweld die direct na de tragedie volgde.
Het indrukwekkende boek en zijn inspirerende en 
hoopvolle oproep tot medemenselijkheid op tele-
visie gaven uitdrukking aan zijn liefde, verdriet 
en veerkracht.

Femke Idzes, cultuurmarketeer 
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Wandel mee 
op Nationale 
Wandeldag
D

e afgelopen twee jaar is wandelen enorm 
in populariteit toegenomen. En we 
merken wat voor gezondheidsvoorde-
len dit oplevert. Een dagelijkse wande-

ling verlaagt je bloeddruk en cholesterolgehal-
te, verbetert de conditie van hart en bloedvaten, 
vergroot het vermogen van de longen om zuur-
stof op te nemen en verlaagt het risico op diabe-
tes type 2. En het is ook nog eens goed voor je 
mentale gezondheid. Genoeg reden dus om mee 
te doen met de Nationale Wandeldag op donder-
dag 6 april.
We verzamelen op het campusplein om 12.45 
uur. Vanuit daaruit zullen we een wandeling 
maken van ongeveer 45 minuten. Iedereen kan 
meedoen, aanmelden is niet nodig.

Maria Engels, communicatie & marketing

Sport- 
centrum  
VU

Knip je pizza
SFEER Deze Napolitaanse pizzabar is gezellig 
en knus. Nou ja Napolitaans, je zit wel midden 
in de Helmersbuurt. Een jaar geleden is deze bar 
geopend door twee vrienden. Zij begonnen in hun 
achtertuin met zelf pizza’s maken voor vrienden 
en buren. Die sfeer hangt er nog, dit voelt echt als 
een plek waar vrienden en buren samenkomen. 
Je zit op krukjes aan de lange lage bar of aan hoge 
lange tafels. Het is casual en intiem doordat je 
niet aan aparte tafeltjes zit. En achter de bar kijk 
je recht in de bakkende pizzaoven. 
ETEN De olijven en het water wachten al op ons. 
Dan krijgen we focaccia met huisgemaakte pesto 
en artisjokcrème. Daarna komt de pizza met 
geroosterde puntpaprika en buratta. Wat zoet, 
niet heel uitgesproken qua smaak. De pizza bian-
ca met truffel en paddenstoel is het hoogtepunt 
van de avond. Je krijgt een schaar erbij om ’m te 
knippen, weer eens wat anders. En we sluiten af 
met een tiramisu, zeldzaam lekker. 
BEDIENING Ze maken gezellig een praatje en 
geven desgevraagd wijnadvies.  
TIP Pizza bianca met truffel en paddenstoel en 
tiramisu na. Wel reserveren.
AANRADER Perfect voor een laagdrempelig 
etentje met vrienden of een date.
PRIJS Prima te doen; pizza’s rond 14 euro, voor-
gerechten rond de tien. Hoe meer gerechten je 
deelt, hoe meer wijntjes erbij kunnen.

Eva Gianotten, eerstejaars bachelor geneeskunde  

Pizza 
Project 
Oud-West
Neapolitan Pizza 
Bar
Wilhelminastraat 
153 hs 

pizzaproject.nl

VU 
Griffioen
Jihad van 
Liefde

Nieuwe  
Universiteits- 
gebouw 
De Boelelaan 1111

Vrijdag 31 maart 
2023

Aanvang: 20.30 uur

Toegang: 12 euro 
voor VU-studenten 
en 15,50 euro voor 
VU-medewerkers.

griffioen.vu.nl/
voorstellingen

CULTUUR

Wil je ook GRATIS 
ETEN, in ruil voor 
een restaurant- 
recensie?  
Mail  
naar redactie. 
advalvas@vu.nl.

VU campus 
(OZW-gebouw) 
Boelelaan 1109 
020-5983656 

maandag - vrijdag: 
12 – 20 uur 
zaterdag - zondag: 
gesloten

Uilenstede 
Uilenstede 100 
020-5985090 

maandag - vrijdag: 
08 - 23 uur 
zaterdag - zondag: 
10 - 18 uur

sportcentrumvu.nl
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Dido Drachman
illustrator  

en striptekenaar

Wout van Zaale
eerstejaars bachelor 

media en journalistiek

I
n mijn studentenhuis is het bijzonder 
leerzaam om een kleine of grote boodschap 
te doen. Op onze wc hangt namelijk een 
scheurkalender met van die feitjes. Op de 
voorkant staat een vraag waarover je de hele 
dag kunt filosoferen. De volgende dag scheur 
je het blaadje eraf en is op de achterkant het 

antwoord te lezen.
Zo heb ik laatst een dag lang mijn hersenen gepij-
nigd over de kwestie: Wat is de meest gestelde 
vraag ter wereld? Tijdens mijn ochtendplasje 
de volgende morgen bleek een huisgenoot het 
antwoord de dag ervoor al te hebben afgescheurd. 

Ontlasting

Mocht de dader meelezen: je haalt pas een papier-
tje van de kalender als de datum die erop staat is 
verstreken!
Ondanks de ongeduldige huisgenoot denk ik toch 
te weten wat de meest gestelde vraag is in ons 
dagelijks leven: “Hoe gaat het?’’ Te pas en te onpas 
smijten we deze drie woorden gedachteloos voor 
elkaars voeten.

Een paar maanden terug zat ik niet zo lekker 
in m’n vel. Aangezien ik een groot voorstander 
ben van het bespreken van mentale problemen, 
probeerde ik over het algemeen zo eerlijk mogelijk 
te antwoorden als aan mij werd gevraagd hoe het 
met me ging.
Daarop volgden heel veel gesprekken met 
verschillende mensen. Daar zaten mooie en 
nuttige gesprekken tussen, maar vooral korte 
onderonsjes die eigenlijk geen recht deden aan de 
intensiteit van mijn gevoelens.

Op een slechte ochtend stond ik mijn tanden te 
poetsen terwijl ik me afvroeg of Willem-Alexander 
spermadonor zou mogen worden (ik was net naar 
de wc geweest). Een huisgenoot kwam naast me 
staan voor de spiegel. Hij vroeg opgewekt: “Hoe 
gaat het?’’
Met nog vijf minuten voor ik de deur uit moest 
was er niet echt ruimte voor een goed gesprek. 
De huisgenoot leek zich bovendien meer te 
bekommeren om hoe zijn haar zat dan om mijn 
antwoord. “Goed hoor”, antwoordde ik maar.

Inmiddels begrijp ik heel goed dat mensen niet 
altijd eerlijk zijn in dergelijke situaties. “Hoe gaat 
het?’’ is doorgaans niet meer dan de verstikkende 
openingsvraag van een vluchtige ontmoeting, 
waarbij het antwoord even voorspelbaar als gelo-
gen is.
Daarom vraag ik tegenwoordig het liefst hoe het 
met iemand gaat wanneer er ook ruimte is voor 
een minder opbeurende reactie. Tijdens een 
wandeling bijvoorbeeld, of aan tafel met een kopje 
thee. Destijds kon ik op die momenten - in alle 
rust - mijn boodschap écht kwijt. Klein of groot.

COLUMN

https://www.didodrachman.com/

