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ADVALVAS.VU.NL voor al het laatste nieuws ONLINE

Hop,  
nog meer nieuws
Terwijl Ad Valvas naarstig de corona-
ontwikkelingen op de VU verslaat, zit ook 
het Hoger Onderwijs persbureau (HOP) 
niet stil. Hier een selectie van hun landelijke 
nieuwsberichten. Veel meer vind je in de 
nieuwskolommen op www.advalvas.vu.nl.

Docenten zeer 
emotioneel betrokken 
bij hun werk

‘Wees coulant voor 
promovendi in deze tijd’

Honderden werkloze 
studenten melden zich 
bij vakbondIn het basisonderwijs 

raken docenten het vaakst 
emotioneel betrokken bij hun 
werk, maar ook in het hoger 
onderwijs gebeurt het veel, 
blijkt uit nieuwe cijfers van 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.

R
aakt u emotioneel 
betrokken bij uw werk, 
wilde het CBS graag 
weten. Zo’n 40 procent 
van de leerkrachten in 
het basisonderwijs zegt 
inderdaad vaak of zelfs 

altijd ‘emotioneel betrokken’ te raken bij 
het werk. Daarmee steken ze ruim boven 
alle andere beroepsgroepen uit.
Maar docenten en hoogleraren in het 
hoger onderwijs vallen ook op. Meer dan 
een kwart zegt emotioneel zeer betrok-
ken te zijn. Ze staan hoog in de lijst van 
meest betrokken beroepsgroepen. Zelfs 
artsen en maatschappelijk werkers 
‘scoren’ op deze vraag iets lager (23 
procent).
De cijfers komen uit een grote enquête 

van het CBS onder zo’n 63 duizend werk-
nemers in Nederland. De onderzoekers 
stellen vragen over werkdruk, zelfstan-
digheid, psychische problemen en inti-
midatie.

Nog vóór corona
Er zit vertraging in de cijfers. Het CBS 
kijkt terug naar het jaar 2018. De corona-
crisis heeft ongetwijfeld zijn weerslag 
op de werkdruk en emotionele belasting 
van werknemers, maar dat is nog niet 
zichtbaar.
Maar de werkdruk is volgens de cijfers 
van 2018 ook al flink. Van alle werk-
nemers zegt 30 procent extra hard te 
moeten werken om alles af te krijgen. 
In het hoger onderwijs is dat meer dan 
40 procent (vergelijkbaar met artsen en 
therapeuten) en in het basisonderwijs 
zelfs meer dan de helft.
Zo’n 22 procent van de docenten in het 
hoger onderwijs heeft burn-outklach-
ten, zoals emotionele uitputting en 
vermoeidheid. Dat is meer dan andere 
hoogopgeleide werknemers (19 procent), 
maar minder dan in het basisonderwijs 
(26 procent). (HOP/BB)

Eind maart hadden al zo’n 
vijfhonderd studenten hulp 
gevraagd bij een speciaal 
coronacrisismeldpunt van de 
Landelijke Studentenvakbond 
(LSVb) en vakbond FNV.

D
e studenten hebben 
volgens de vakbonden 
allerlei problemen 
met hun bijbaan. 
Uitzendkrachten 
zouden direct ontslagen 
zijn. Mensen met een 

nulurencontract staan niet meer op het 
rooster en krijgen niet doorbetaald. Er 
zou sprake zijn van een inkomensverlies 
van honderden euro’s per maand ‘voor de 
meeste studenten’. Velen van hen hebben 
immers een bijbaan, zeker nu ze geen 
basisbeurs meer krijgen.

Geen financiële steun
Het kabinet is niet van plan om studen-
ten financieel te steunen. Wel mogen 
ze meer lenen bij de Dienst Uitvoering 

Onderwijs. Ze moeten de rekening van 
de crisis dus zelf betalen, concluderen de 
vakbonden.
FNV Young & United en de LSVb hebben 
het meldpunt opgericht om studenten op 
hun rechten te wijzen. Het kabinet heeft 
steunmaatregelen in het leven geroepen 
waarmee bedrijven flexwerkers in prin-
cipe kunnen doorbetalen. Ook is met 
verhuurders (waaronder de studenten-
huisvesters) afgesproken dat voorlopig 
niemand om een huurachterstand uit 
huis wordt gezet.

Werkgevers vinden het wel 
meevallen
Volgens werkgevers valt het wel mee met 
het aantal ontslagen flexwerkers. Slechts 
een op de tien bedrijven zou flexwerkers 
nu de deur wijzen, blijkt uit een peiling 
van werkgeversvereniging AWVN onder 
honderd bedrijven. Maar in die peiling 
zaten nauwelijks horecabedrijven en 
weinig bedrijven in de detailhandel. Dat 
zijn sectoren waarin veel studenten hun 
bijbaan hebben. (HOP/BB)

Geef promovendi in de 
coronacrisis langer de tijd of 
verander de eisen aan hun 
proefschrift, zegt Lucille 
Mattijssen van het Promovendi 
Netwerk Nederland (PNN). 
‘Gezondheid is belangrijker 
dan onderzoek.’

I
edereen heeft last van de 
coronacrisis, dus promovendi 
ook. Sommigen kunnen nu geen 
data verzamelen of mogen het 
laboratorium niet in. Anderen 
kunnen hun proefschrift niet 
verdedigen. Maar met promovendi 

is nog iets bijzonders aan de hand, zegt 
PNN-voorzitter Mattijssen. Voor hun 
promotie zijn ze sterk afhankelijk van 
hun promotor, die ze graag te vriend 
willen houden. Soms voelen ze de druk 
om toch door te gaan met hun onderzoek, 
ook als ze zich zorgen maken om het 
virus. “Het komt voor dat promovendi 
niet thuis durven blijven.”

Waarom moeten promovendi in 
deze tijd eigenlijk de deur uit? Ieder-
een moet thuiswerken, tenzij het echt 
niet anders kan. Alleen onderzoek dat 
dringende aandacht behoeft, kan door-
gaan. Dat klinkt niet ingewikkeld. Als je 
bijvoorbeeld met chimpansees werkt, 
moet je ze ook nu verzorgen. Mattijs-
sen: “Maar wie stelt vast welk onderzoek 
precies door moet gaan? Als hoofdon-
derzoekers dat zelf mogen bepalen, loop 
je het risico dat ze hun eigen onderzoek 
nogal belangrijk vinden en dat ze hun 
promovendi vragen om ook te komen, 
terwijl die promovendi wellicht liever 
thuis zouden blijven.
“Omgekeerd kunnen promovendi hun 
eigen onderzoek ook heel belangrijk 
vinden, zeker als ze niet weten of er 
compensatie komt voor hun vertraging. 

De kans bestaat dat er onnodige risico’s 
worden genomen. Universiteiten mogen 
wat ons betreft dus streng zijn als ze 
bepalen welk onderzoek echt moet door-
gaan en welk onderzoek niet. Gezond-
heid is belangrijker dan onderzoek.”

Hoe moet de coulance voor promo- 
vendi eruitzien? Kun je ze gewoon iets 
langer de tijd geven? “Dat ligt het meest 
voor de hand, maar soms heeft het geen 
zin. Denk aan longitudinaal onderzoek 
waarvoor de data nu niet verzameld 
worden. Of onderzoek waarbij je vooraf 
en achteraf moet meten. Dat kan nu hele-
maal in de soep lopen. Dan moet je dus 
iets anders verzinnen.
 “Sommige promovendi bijvoorbeeld 
hebben al drie artikelen gepubliceerd en 
zouden volgens de regels van hun univer-
siteit nog een vierde moeten schrijven. 
Misschien zou je zulke eisen in deze 
omstandigheden kunnen loslaten. Verge-
lijk het met de centrale eindexamens die 
nu niet doorgaan.”

Verlaag je daarmee niet de eisen aan 
de promotie? “Het gaat dan over kwan-
titeit, niet kwaliteit. We mogen het in 
deze uitzonderlijke gevallen best aan de 
promotor en de promotiecommissie over-
laten om een inschatting te maken of een 
promovendus goed genoeg is. Als die op 
schema ligt en alleen door de coronacri-
sis in de problemen komt, is het voor de 
kwaliteit van de promotie echt niet zo’n 
probleem.”

Ligt uw eigen proefschrift ook stil? 
“Gelukkig ben ik niet afhankelijk van 
laboratoria. Ik doe onderzoek naar flex-
werkers op basis van data van het CBS, 
dus daar kan ik gewoon bij. Ik hoef niet 
zelf data te verzamelen, zoals veel andere 
promovendi. Ik ben gezond en werk 
thuis.” (HOP/BB)
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STUDENT IN ACTIE

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
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‘
Ik wil best vrijwilligerswerk doen, 
maar het kost zoveel tijd.’ Klinkt 
bekend? “Precies. Ik hoor vaak dat 
studenten wel vrijwilligerswerk willen 
doen, maar zich niet willen vastleggen. 
Veel projecten vragen wekelijkse 
inzet, of een paar weken van je tijd 

in de zomer. Daarnaast weten studenten 
vaak niet hoe of waar ze kunnen helpen. 
Daarom bedacht ik vijf jaar geleden met 
een paar andere studenten We Are One. 
Oorspronkelijk was het alleen bedoeld voor 
VU-studenten, maar inmiddels zijn we actief 
in heel Amsterdam en kijken we ook naar 
samenwerkingen daarbuiten. Ons doel is de 
drempel voor vrijwilligerswerk te verlagen 
voor studenten.”

Hoe doen jullie dat? “Het vrijwilligerswerk 
dat studenten via We Are One doen, is in 
principe altijd op eenmalige basis. Als het 
bevalt, mag je natuurlijk vaker terugkomen. 
Het zijn heel toegankelijke werkzaamheden, 
bijvoorbeeld wandelen met ouderen. Zo kun 
je toch een beetje van je tijd geven aan de 
mensen om je heen. Op dit moment werken 
we samen met verpleeghuis Vreugdehof, vlak 
bij de VU, verslavingszorginstelling Jellinek 
en de transferafdeling van VUmc. Bij deze 
projecten doen we als bestuur zelf overigens 
ook één keer per maand vrijwilligerswerk.”

Je bent zelf al sinds je vijftiende actief 
als vrijwilliger. Hoe is dat zo gekomen? 
“Ik kwam voor huiswerkbegeleiding bij 
Club de Borcht terecht. Zij organiseren 
vrijwilligerswerk voor meisjes op de 
basisschool en middelbare school. Met hun 
jeugdclub ben ik naar Spanje gegaan om een 
kerk op te knappen, met hun studentenclub 
ging ik naar Jordanië om te werken met 
Irakese vluchtelingenkinderen. Nu begeleid 
ik een club voor kinderen van zeven tot 
elf jaar en een club voor kinderen van elf 
tot achttien jaar. We doen bijvoorbeeld 

Met acht jaar 
ervaring als 
vrijwilliger weet 
Isabel de Rijk 
hoeveel voldoening 
dit kan geven. 
Daarom bedacht ze 
We Are One, speciaal 
voor studenten met 
weinig tijd. 

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

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

mee aan de wereldwijde Technovation-
challenge, waarin meisjes over de hele 
wereld apps leren coderen die problemen 
oplossen. Nu ontwikkelen we een app tegen 
eenzaamheid.”

Waarom vind je het zo belangrijk dat ook 
de drukke student tijd vrijmaakt voor 
vrijwilligerswerk? “Uit eigen ervaring 
weet ik hoeveel je ervan kunt leren. Je komt 
op plekken waar je in het dagelijks leven 
nooit zou komen. Zo heb ik eten uitgedeeld 
bij de daklozenopvang. Dat was heftig en 
confronterend, maar het gaf zo’n goed 
gevoel om mensen te kunnen helpen. Het 
is een kleine moeite. Mijn vrijwilligerswerk 
heeft mijn wereldbeeld veranderd en mijn 
perspectief verbreed. Je leert enorm veel 
verschillende mensen kennen. Het is mijn 
droom te zorgen dat studenten ook buiten 
hun bubbel uitdagingen aangaan.”

We Are One bestaat nu vier jaar. 
Betekent dit dat je je droom hebt kunnen 
verwezenlijken? “We zijn er nog niet. Het 
is makkelijk om organisaties te vinden die 
extra handen kunnen gebruiken, maar veel 
moeilijker om hier ook studenten voor te 
enthousiasmeren. Dat is onze uitdaging, 
meer nog dan we vooraf dachten. We hebben 
op de VU verschillende collegetalks van vijf 
minuten gegeven, om zo promotie te maken 
voor wat we doen. Maar dat is niet genoeg. 
Daarom pakken we het nu groter en officiëler 
aan: sinds vorig jaar mei zijn we een stichting 
en we werken aan een goede website.”

Grijp je kans en vertel: wie of wat hebben 
jullie nodig? “Studenten die de handen 
uit de mouwen willen steken, of dit nu als 
eenmalige vrijwilliger is of als onderdeel van 
het We Are One-bestuur. Dat laatste kost het 
je natuurlijk meer tijd, maar het is alsnog 
vrijblijvend. Het is geen probleem als je een 
maand geen tijd hebt. Het belangrijkst vind 
ik dat je jezelf kunt ontwikkelen. En juist 
omdat we nog zoveel willen groeien, staan 
we open voor alle ideeën. Daarnaast kunnen 
we alle financiële steun goed gebruiken, 
onder meer voor de website.”

‘Wij maken 
een app tegen 
eenzaamheid’

Isabel de Rijk
23

International business 
administration

April 2018 – nu 
Rondleider/educator bij 
De Nederlandsche Bank, 
Amsterdam

November 2017 – nu 
Oprichter We Are One, 
Amsterdam

September 2016 – nu 
Bachelor international 
business administration, minor: 
onderwijswetenschappen

September 2016 – nu 
Begeleider bij Club de Borcht, 
Amsterdam

September 2018 – december 
2018 
Business administration, 
management and operations, 
universiteit van Pamplona, 
Spanje

We Are One  
& corona
‘Een van de belangrijkste 
levensvragen is: wat doe je 
voor anderen?’, staat groot 
op de Facebookpagina van 
We Are One. Helaas is dat 
juist in deze coronacrisis 
ingewikkeld. Op dit moment 
liggen alle werkzaamheden 
stil. De stichting bekijkt of 
er de mogelijkheid is om – 
zonder besmettingsgevaar 
– boodschappen te doen voor 
ouderen en kwetsbaren. Meer 
info op Facebook: We Are One 
VU.
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WISSELCOLUMNOPINIE

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

DOOR JAN WILLEM ERISMAN EN 
VOLKERT ENGELSMAN 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

D
e maatschappelijke weerstand 
tegen de overheidsmaat-
regelen rond stikstof heeft 
twee belangrijke redenen. 
Ten eerste heerst de indruk 
dat een stikstoftransitie 
ontzettend veel geld gaat 

kosten. Ten tweede is men bang dat land-
bouw, wegenbouw en huizenbouw niet 
meer mogelijk zijn, als men de ernst van 
het probleem erkent. Boeren en bouwers 
schieten in het defensiemechaniek van 
de ontkenning. Logisch, want de overheid 
heeft het probleem ook jarenlang ontkend.
Zeventig procent van de Nederlandse 
stikstofuitstoot komt uit de landbouw. 
Geïmporteerd veevoer en de productie van 
kunstmest zorgen voor een enorm stik-
stofoverschot in de kringloop. De totale 
hoeveelheid stikstof die de Nederlandse 
landbouw ingaat, is twee keer zo groot 
als de hoeveelheid stikstof die er aan 
producten uitkomt. De rest komt in het 
milieu terecht.
Een logische stap is om de kracht-
voerkraan dicht te draaien en het 
kunstmestgebruik terug te dringen. De 
overheid heeft ervoor gekozen een half 
miljard uit te trekken voor het uitkopen van 
boeren en het steunen van verduurzaming. 
De reacties zijn voorspelbaar: boeren vinden 
het weggegooid geld en Milieudefensie 
vindt het bedrag veel te laag. Het langeter-
mijnperspectief en afstemming met andere 
doelen, zoals klimaat en biodiversiteit, 
ontbreken.

Met stikstof valt geld  
te verdienen
De stikstoftransitie 
is niet heel duur, die 
levert juist geld op. 
Verduurzaming is echt 
winstgevend.

We moeten eerlijk gaan rekenen. Het 
Planbureau voor de Leefomgeving 
heeft becijferd dat de stikstofverliezen 
in Nederland jaarlijks 1 tot 5 miljard 
aan verborgen milieukosten per jaar 
meebrengen. Omgeslagen naar een liter 
melk betekent dit dat die in de super-
markt niet 1 euro, maar 1,40 euro zou 
moeten kosten. Met true cost accounting 
kun je zulke verborgen kosten in beeld 
brengen en ze onderdeel maken van 
de economie, door ze om te slaan naar 
producten en in te brengen in de winst-
definitie. Doe je dat niet, dan blijven 
bedrijven winst maken ten koste van de 
belastingbetaler die de milieukosten op 
zich neemt.
True cost accounting levert een eerlij-
ker verdeling van kosten en baten op en 
helpt om verdere afwenteling op milieu 
en natuur te voorkomen. In januari heeft 
een coalitie van twintig landbouworga-
nisaties en dertig natuur- en milieuorga-
nisaties een actieplan aangeboden aan 
het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit om invulling te 
geven aan natuurinclusieve kringloop-
landbouw. Het economisch zichtbaar 
maken van verborgen kosten is daarin 
een centraal punt. Een dergelijke aanpak 
werkt niet alleen voor de landbouw, maar 
voor alle sectoren.
Als je eerlijk rekent, zie je dat verduur-
zaming grote winst oplevert voor de 
maatschappij. Onderzoeksbureau Ecorys 
rekende onlangs uit dat het stikstof-
probleem opgelost kan worden met een 
plus per jaar van 660 miljoen euro door 
vermindering van de veestapel en deels 
omschakeling naar biologische land-
bouw, met volledige compensatie voor de 
boeren over een periode van 20 jaar. 
De stikstofcrisis is een uitgelezen kans 
om de verouderde winstdefinitie met 
pensioen te sturen. Met onze weergaloze 
landbouwexpertise zijn we als geen ander 
land gepositioneerd om in Europa het 
voortouw te nemen in een multifunctio-
neel landbouw- en voedingsbeleid dat op 
de toekomst is berekend. Het meereke-
nen van verborgen kosten is stap één.

Jan Willem Erisman is hoogleraar stikstofstudies 
en directeur van het Louis Bolk Instituut.
Volkert Engelsman is directeur van 
distributiebedrijf Eosta.

Siema Ramdas docent Learn! Academy

I
k moet de laatste weken steeds 
denken aan Sheryl. Als ik naar de 
school van mijn zoontje rijd kom 
ik langs de flat waar ze woonde. 
Vanaf haar galerij op de achtste 
verdieping keek je uit over onze 
hele wijk. We speelden weleens 

schotelantennes spotten: wie er de mees-
te kon tellen won. Vaak was het spelletje 
halverwege voorbij, omdat Sheryl iets 
bijdehands riep naar de 
jongens die op het pleintje 
voor haar flat aan het voet-
ballen waren. In de vlotte 
uitwisseling die volgde, 
kon ik haar niet bijbenen.
Het weekrooster dat ik 
tegelijk met de werkboe-
ken van mijn zoon mag 
ophalen, is duidelijk. De 
kennisclips staan online. 
Hij heeft mijn aandacht 
en een schaaltje tomaat-
jes naast zijn vers geslepen potlood. We 
zitten samen te werken, want ik ben een 
van de gelukkigen wier werk gewoon 
door kan gaan vanuit huis. Ik leg nog 
eens uit hoe het werkt met het lenen van 
tien- en honderdtallen bij een aftreksom, 
en maak een account voor hem aan om 
zijn begrijpend lezen te kunnen oefenen. 
Sheryl en ik hadden het niet vaak over 

school. Naarmate we ouder werden spra-
ken we elkaar steeds minder. We zaten 
inmiddels op andere scholen. Ik mocht 
niet vaak naar buiten, daar was het niet 
veilig genoeg, vonden mijn ouders. 
Sheryl was vaak tot laat nog te vinden op 
de pleintjes in de wijk. Veiligheid is een 
relatief begrip. 
De enige plek waar we elkaar op een 
gegeven moment nog weleens zagen, was 

de huiswerkbegeleiding 
die mijn vader organi-
seerde voor de kinderen 
in de wijk. Met een groep 
tieners zaten we daar dan, 
in voor de meesten zeldza-
me rust en stilte. Papieren 
bekertjes bitterzoete thee 
drinkend aan wiebelende 
tafels. “Ik vond je vroeger 
eigenlijk maar raar”, zei 
ze een keer. “Een beetje 
uit de hoogte. Ik dacht, 

je denkt zeker dat je slim bent omdat je 
vader leraar is. Maar je valt wel mee.” 
Mijn zoon is klaar met zijn huiswerk. Ik 
kijk zijn sommen na. Er moeten er drie 
over. “Thuisschool valt best mee, mama”, 
zegt hij. Ik knik. Het valt voor ons inder-
daad best mee. 

Thuisschool

‘Je denkt zeker dat 
je slim bent omdat 
je vader leraar is’

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Dienst Communicatie & Marketing THUISWERKERS

‘Je leert dingen over je 
collega’s die al die tijd 
verborgen bleven’

“
Het is heel raar en onwerkelijk”, 
zegt Jenneke de Sain, beleidsdirec-
teur van de dienst Communicatie 
& Marketing (C&M), over het thuis-
werken door de coronamaatrege-
len. “Het is een heel andere manier 
van leidinggeven. Normaal loop 

ik rond, spreek ik mensen aan, maak een 
praatje; dat kan nu allemaal niet. Overleggen 
via Skype is prima, de vergaderingen gaan 
sneller, dus dat is een voordeel. Maar je mist 
toch een beetje bepaalde menselijke aspec-
ten, dat vind ik lastig.”
“Het thuiswerken is pittig”, zegt Lieneke 
Spel, die binnen dezelfde dienst verantwoor-
delijk is voor de interne communicatie aan 
de VU. “Met name omdat ik mijn werk moet 
combineren met de zorg voor een peuter 
en een kleuter. Ik zoek na drie weken nog 
steeds naar een goede manier om werk en 
privé gescheiden te houden. Mijn partner 
en ik hebben de taken goed verdeeld: ik ben 
’s ochtends bij de kinderen 
en hij ’s middags. Maar als ik 
werk komen af en toe toch de 
kinderen stiekem langs en als 
ik bij de kinderen ben, denk 
ik regelmatig aan mijn werk.”
“Ik moet zeggen dat het voor 
mij prima werkt, want mijn 
taak is voornamelijk schrij-
ven”, zegt communicatieme-
dewerker Rachelle Wagner. 
“Ik had niet helemaal de juis-
te apparatuur in huis, maar 
heb van de gelegenheid gebruikgemaakt om 
een tweede beeldscherm en een extra toet-
senbord aan te schaffen, dat wilde ik al een 
tijdje. Verder moet je voor jezelf een beetje 
de grenzen in de gaten houden, zodat werk 
en privé niet door elkaar gaan lopen, dus dat 
gaat ook goed. Maar ik mis mijn collega’s.”

Koffieleutsessies
“De dienst is een hechte club”, zegt Wagner. 
Of eigenlijk is het een verzameling hechte 
clubs, elk met zijn eigen specifieke commu-
nicatietaken. “Je hoort altijd ergens bij.” Op 
de fysieke werkvloer is er altijd minstens 

Ongeveer één 
dag lang voelden 
de medewerkers 
van de dienst 
Communicatie & 
Marketing zich 
ontheemd door het 
thuiswerken. Met 
virtuele borrels 
en een playlist op 
Spotify zijn de 
gezelligheid en de 
teamgeest weer op 
het oude peil. Maar 
voor sommigen 
houdt het werk  
nooit op.

één medewerker jarig en wordt er op 
taart getrakteerd, en anders zijn er altijd 
medewerkers die spontaan iets lekkers 
voor iedereen hebben meegenomen. Er 
zijn borrels en gezamenlijke koffiepauzes, 
kans om te vereenzamen achter je bureau 
is er niet.
Maar zelfs kilometers van elkaar verwij-
derd, ieder achter zijn eigen keukentafel 
of op zijn zolderkamertje, kruipt het 
communicatie- & marketingbloed waar 
het niet gaan kan. De coronamaatregelen 
waren nog geen twee dagen van kracht 
of communicatieadviseur Shia Liem had 
een speciale C&M-playlist aangemaakt 
op de populaire muziekapp Spotify, 
waar iedereen zijn eigen muziek op kon 
zetten. “Omdat muziek toch verbindt!” 
aldus Liem. “Voeg je zen-muziekje, lekker 
opzwepende deuntje of wat dan ook toe.”
Het was een instant-hit. De hele dienst 
dook erop als een verse taart op de 

0E-gang bij C&M. Via 
de mail werden eigen 
en andermans bijdrages 
van vrolijk commentaar 
voorzien. Inmiddels staat 
er meer dan veertig uur 
muziek op de lijst, inclu-
sief weinig subtiele bood-
schappen als All by myself 
en Everything changes. “Ik 
heb een paar kerstnum-
mers erin gezet”, bekent 
Wagner. 

En daar bleef het niet bij. Inmiddels 
houden medewerkers dagelijks koffie-
leutsessies op Skype en zelfs de vrij-
dagmiddagborrel is er in ere hersteld. 
Ver weg en toch dichtbij, zou je kunnen 
zeggen.
“Met mijn vaste team heb ik elke dag een 
koffiedate”, aldus Wagner. “Via Skype 
nodigen we ook anderen uit om even bij 
te kletsen. In het begin ging het vooral 
over het coronanieuws, maar nu hebben 
we het ook over andere dingen, over 
niets.”
“Het is grappig”, zegt De Sain, “om tijdens 

DOOR PETER BREEDVELD 
ILLUSTRATIE BEREND VONK

‘Ik vergat te eten, 
nam geen pauze 
meer en ik kreeg 
ook veel te weinig 
beweging’
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Noor van Pelt ‘Als je niet weet wat voor soort tentamen je 
krijgt, weet je niet hoe je moet studeren’

de andere docent, en collega’s vragen om 
ideeën en input. “We moesten op zoek 
naar gerichte antwoorden, erop letten dat 
de studenten de vragen niet op heel veel 
manieren konden interpreteren.”
Maar het was vooral belangrijk om de 
studenten vertrouwen te geven, vindt 
Dijkers. “Het is allemaal nieuw en span-
nend. Er moet niet te veel druk op de 
studenten komen te liggen. Ze gaan 
afstuderen en ze moeten er vertrouwen in 
hebben dat ze het kunnen. Dus het moest 
niet te moeilijk worden, niet te lang, niet 
te ingewikkeld. Daar heb ik wel een goed 
gevoel over.” Vanaf het moment dat ze 
het tentamen op Canvas zette, was ze per 
mail beschikbaar voor vragen. Maar die 
kwamen niet. 

Huisgenoot moet stil zijn
Van Pelt denkt dat ze het tentamen wel 
gehaald heeft. “Het paste bij het vak. 
Maar ik ben blij dat ik naar alle hoorcol-
leges ben gegaan, daardoor had ik de stof 
goed in mijn hoofd”, zegt ze. Soms vond 
ze het lastig om een passend voorbeeld 
te verzinnen. “Daardoor verloor ik tijd in 
het begin en moest ik de laatste vragen 
wat meer afraffelen.” Twee minuten voor 
tijd leverde ze het weer in op Canvas.
Haar thuissituatie was ook nog best inge-
wikkeld. “Ik woon met een huisgenoot. 
Zij had ’s ochtends tentamen en toen 
moest ik stil zijn. Daarna konden we even 
koffiedrinken in onze gedeelde woonka-
mer en toen moest zij de middag stil zijn.” 
Dat is het grootste verschil met voorheen: 
“Nu moet alles achter je computer. En op 
een paar vierkante meter.”

Vliegensvlug een 
online tentamen 
fabriceren

Opeens moesten niet alleen de colleges online, maar ook de tentamens. 
Tien dagen na de sluiting van de VU begon de tentamenweek van de 
vierde periode. Voor het derdejaarsvak ‘Vertelvormen in de media’ kwam 
er een openboektentamen. 

DOOR MARIEKE KOLKMAN

“
Ik vond het best een lastig 
tentamen”, zegt derdejaars 
communicatie- en informatie-
wetenschappen Noor van Pelt. 
“We moesten veel zelf verzin-
nen en het was lang. Ik heb 
het net twee minuten voor 

tijd ingeleverd.” Dat was ook precies de 
bedoeling van docenten Julia Dijkers 
en Anniek Boeijinga, want de studenten 
mochten niet even met elkaar facetimen 
voor overleg.
Maar wat het tentamen ook lastig maakte, 
volgens Van Pelt, was de korte voorbe-
reidingstijd. “We kregen snel na 13 maart 
wel een mailtje van de docenten dat ze 
het tentamen online zouden afnemen, 

maar ze wisten nog niet hoe. Dat was best 
vervelend. Je wilt beginnen met stude-
ren, maar als je niet weer wat voor soort 
tentamen je krijgt, weet je niet hoe.”
Bij een standaard tentamen ga je feiten 
stampen, vertelt ze: de resultaten uit de 
wetenschappelijke artikelen en de defi-
nities van de behandelde concepten. Bij 
een take-home-tentamen gaat het om 
verbanden leggen. “Toen we hoorden dat 
het een openboektoets zou worden, zei 
iedereen direct: Dan gaat-ie moeilijk zijn! 
Je mag alles erbij hebben, je boek, aante-
keningen, internet, dus simpele definities 
gaan ze dan echt niet vragen.”
En inderdaad, Van Pelt vond niet één 
vraag makkelijk. “We moesten veel voor-
beelden bedenken. Er was bijvoorbeeld 
een vraag waarbij we moesten verzinnen 
welke schriftelijke vertelvormen ook 
werken voor een podcast en welke niet. 
Terwijl we podcasts op college nooit 
hebben besproken.” 

Meer voorbereidingstijd
Voor docent Dijkers was het de eerste 
keer dat ze een openboektentamen maak-
te, maar haar afdelingscollega’s hadden 
er al wel ervaring mee en de coördinator 
van het vak controleerde de toets van 
tevoren. “In de master hebben we vaker 
zulk soort tentamens. Het is ook wel goed 
dat de derdejaars dat nu al eens hebben 
gezien. Ze moeten het aankunnen”, zegt 
ze. 
Het kostte meer voorbereidingstijd dan 
in coronavrije tijden, ook al was de basis 
het tentamen van vorig jaar. Twee weken 
van heen en weer mailen en bellen met 

die Skype-vergaderingen bij je collega’s in 
hun huiskamer te kijken, dingen over ze 
te leren die al die jaren verborgen bleven. 
Zo’n Spotify-lijst laat ook weer heel ande-
re kanten van mensen zien.”

Bijna net zo gezellig
“De verjaardagen van collega’s vieren 
we gewoon via Whatsapp”, vertelt Spel. 
“Ik zie foto’s met felicitaties en slingers 
en sterretjes langskomen, het is bijna 
zo gezellig als wanneer we fysiek bij 
elkaar zijn. De communicatiecollega’s bij 
International Office organiseren virtuele 
borrels mét een discobal.” 
“Ik heb al twee keer meegeborreld”, aldus 
Wagner. “Dan ga je met een glas wijn, bier 
of water of wat dan ook voor je scherm 
zitten en kletsen we even bij. Ze duren 
niet heel erg lang en haha, inderdaad, 
er blijft nooit iemand te 
lang hangen met een paar 
glaasjes te veel op.”
Een grotere uitdaging 
is het afdelingsuitje dat 
gepland staat in mei. De 
C&M-dienst doet meerde-
re keren per jaar iets leuks 
met elkaar. Een grote hit 
was de barbecue op de 
VU-daktuin vorig jaar in 
de zon. Maar niemand 
gelooft dat de VU-campus 
voor de zomer weer normaal is, maar dat 
betekent niet dat dat dagje moet worden 
geofferd. Spel is er zeker van dat de feest-
commissie met een virtueel alternatief 
gaat komen. “Er is bijvoorbeeld een app, 
Houseparty, waar je in groepsverband 
spelletjes kunt doen”, zegt ze. 
Ook worden er online workshops aange-
boden aan de collega’s. “Het idee is om 
elkaar te laten profiteren van je eigen 
speciale talent”, zegt Wagner. “Ik bedoel 
niet macrameeën, maar een vaardigheid 
op ons eigen professionele gebied.” Zelf 
verzorgt ze, samen met Inge van Schaik, 
een workshop copywriting.

Minder hooi op je vork
“Elke moeilijke situatie levert ook weer 
winst op”, filosofeert C&M-beleidsdirec-
teur De Sain. “In deze coronatijden blijkt 
iedereen heel veel voor elkaar over te 
hebben. Mensen bieden uit zichzelf hun 
hulp aan, de medewerkers die door het 
thuiswerken wat minder te doen hebben, 

vragen of ze voor anderen nog iets 
kunnen betekenen. Ik was in het begin 
bang dat het moeilijk zou zijn om dicht 
bij elkaar te blijven, maar het tegenover-
gestelde is waar: nooit eerder was het zo 
makkelijk om grensoverstijgend samen te 
werken. Het teamgevoel is echt heel erg 
sterk.”
Dat is mooi, want de studentenwerving 
gaat gewoon door, de voorlichting op de 
VU-website moet up-to-date blijven en 
er moeten nieuwe, virtuele alternatie-
ven worden verzonnen en uitgevoerd 
om aspirant-studenten van het leven en 
werken op de VU-campus te laten proe-
ven. 
Maar gevaar ligt altijd op de loer en in 
een mail heeft De Sain haar medewerkers 
gewaarschuwd niet te veel hooi op hun 
vork te nemen: ‘Ik zie dat er meerdere 

medewerkers zijn die zo 
ongeveer 24/7 paraat zijn. 
Ik weet niet hoe lang dit 
gaat duren, maar ik weet 
wel dat we dat niet gaan 
volhouden.’ 

Frisse neus 
“Er zijn collega’s die zich 
schuldig voelen als ze niet 
de hele dag achter hun 
computer te vinden zijn”, 
licht ze toe. “Als ze niet 

onmiddellijk de telefoon opnemen als die 
gaat en niet constant online zijn. Ik had 
het zelf ook in het begin. Ik vergat te eten, 
ik nam geen lunchpauze meer en ik kreeg 
ook veel te weinig beweging.” 
De Sains echtgenoot maakte daar een 
einde aan, vertelt ze. “Nu neem ik regel-
matig pauze en loop ik een rondje om een 
frisse neus te halen.” Haar collega’s roept 
ze ook op om: ‘hun rustmomenten te 
pakken. Zorg voor voldoende beweging. 
Probeer je vrije dagen te respecteren, je 
mag ook gewoon vrij nemen nu of met 
vakantie zijn. Als dit nog meer weken 
gaat duren, houden we het echt niet vol 
als we niet voldoende rust en ontspan-
ning hebben.’
De Sain: “Iedereen begrijpt dat je niet op 
dezelfde sterkte door kunt als je ook nog 
kinderen thuis hebt die je moet begelei-
den bij hun online onderwijs. Dat je dan 
ook nog even alle afspraken kunt afhan-
delen. We moeten onze verwachtingen 
een beetje bijstellen.”

“Ik ben heel erg druk”, zegt 
socialmediamanager Yin Khor 
van de dienst Communicatie & 
Marketing. “Ik heb nog nooit 
zo hard gewerkt dan nu we 
thuis moeten werken.” 

D
e reden daarvoor is dat ze over 
de social media gaat en dát 
is waarop nu alle ogen zijn 
gericht. “Toen ik twee jaar gele-
den aan de VU begon, liep die 
nog wat achter op socialmedia-

gebied. Ze deed het er een beetje bij. Dat 
is wel veranderd, maar nu - door de coro-
namaatregelen - is het belang door alle 
lagen op de VU heen duidelijk geworden.”
Omdat de studenten en medewerkers 
niet meer fysiek op de VU-campus zijn, is 
het aan Khor om ze virtueel betrokken 
te houden bij hun universiteit. Dat doet ze 
onder meer met de hashtag #VUathome 
op de socialmediakanalen, waar de 
VU-gemeenschap elkaar laat zien hoe 
ze thuis werken en studeren, en waar ze 
studenten engageert door tips en trucs 
uit te wisselen.
Khor vindt het jammer dat ze niet naar 
de VU kan als ze wil, maar voelt zich als 
thuiswerker prima in haar element. “Ik 
ben de enige socialmediapersoon aan de 
VU en sociale media worden nu eindelijk 
gezien. Ik krijg links en rechts ook veel 
support, meer dan ooit. Dit is een boost 
voor onze socialmedia-activiteiten.”
Vooral in het begin maakte ze lange 
dagen zonder pauzes, “ook omdat ik 
nogal een perfectionist ben”, maar inmid-
dels is ze zichzelf meer gaan ontzien. 
“Ik neem vrije dagen en doe het rustiger 
aan. Voorlopig zitten we toch nog thuis, 
dus het is niet zo dat alles nu meteen af 
moet.”

‘Ik heb 
nog nooit 
zo hard 
gewerkt’

‘Pak ook je 
rustmomenten, 
dit gaan we zo niet 
volhouden’



‘
Zouden jullie het, net als ik, geen uitstekend idee vinden als we 
met z’n allen de stad verlaten en naar een landgoed trekken?’ stelt 
Pampinea aan haar vrienden voor. ‘Daar kwinkeleren de vogels, 
daar groenen de heuvels en dalen, daar golven de korenvelden als 
een zee’.

Anno 1348 waart de Zwarte Dood in de stad Florence. Giovanni 
Boccaccio beschrijft in zijn meesterwerk Decamerone de reacties van 
de stedelingen. Sommige mensen sluiten zich volledig op en leiden 
een sober leven binnenshuis. Anderen zijn iets minder voorzichtig en 
wagen zich op straat met geurige bosjes bloemen of kruiden tegen hun 
neus gedrukt. Er zijn er die zich van God noch gebod iets aantrekken en 
feestend en grappen makend door Florence zwerven. Een groep trekt 
juist naar hun buitenverblijf alsof het alleen de verdorven stad is die 
God wil treffen.

Herkenbaar. Je komt dit gedrag in afgezwakte vorm de afgelopen 
weken tijdens de coronacrisis ook tegen: mensen die zich strenge 
zelfquarantaine opleggen en mensen die min of meer voorzichtig de 
straat op gaan, al lukt 1,5 meter afstand houden niet altijd - zie Zondag 
met Lubach van 22 maart. Mensen die juist door blijven feesten alsof 
er niets aan de hand is -zoals de NRC van 29 maart meldt: ‘De Neder-
landse politie is dit weekend op verschillende plekken uitgerukt omdat 
ondanks de coronamaatregelen toch feestjes werden gehouden.’ Of 
mensen die in deze plaag Gods toorn menen te herkennen – zoals blijkt 
uit het Reformatorisch Dagblad van 10 maart: ‘Niet corona heerst, maar 
God regeert. Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel 
in Gods hand.’

In Decamerone ontmoeten zeven jonge vrouwen en drie jonge mannen 
elkaar in de kerk Santa Maria Novella. Zij komen tot de conclusie dat 
zij het recht hebben te leven en besluiten de stad, een ‘zedeloze poel 
van ellende en verderf’, achter zich te laten. Tien dagen lang zondert 
het gezelschap zich af in een prachtig landhuis even buiten Florence 
en geeft zich over aan genot. Beschaafd genot, dat wel: wandelingen in 
de tuin, uitmuntende wijn, verfijnd eten, muziek en zang, dagelijkse 
middagdutjes, en vooral verhalen vertellen bij de fontein. Op één voor-
waarde: ‘Waar je ook gaat of staat, wat je ook hoort of ziet, als je in onze 
gratie wilt blijven, mag je ons uit de buitenwereld alleen maar vrolijke 
berichten melden.’ Het resultaat zijn tien keer tien smakelijke korte 
verhalen over schelmenstreken en overspelige avonturen. Dat soort 
dingen hebben we nodig in tijden van nood, daaraan kunnen wij ons 
laven.
Een van die verhalen gaat over een knappe en slimme paardenknecht 
die tot over zijn oren verliefd was op Theodolinde, koningin van de 
Longobarden. Een liefde die natuurlijk nooit beantwoord kon worden. 
De paardenknecht wilde zich van kant maken en tegelijkertijd een 
uiterste poging doen het object van zijn liefde te bezitten. Dus obser-
veerde hij de nachtelijke gewoontes van koning Agilulf en verstopte 
zich op een nacht goed gewassen (Theodolinde zou de paardenmest 

Vrolijke 
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eens ruiken!) en gewapend met een mantel, toorts en 
stokje in het paleis: ‘Toen alles in huis sliep, leek hem 
het uur van de waarheid aangebroken: hij zou zijn 
verlangen bevredigen óf heldhaftig de felbegeerde dood 
omarmen. Met een kei en een vuurslag die hij daarvoor 

had meegebracht, ontstak 
hij de toorts, stapte diep 
in zijn mantel weggedo-
ken naar de kamer van de 
koningin en klopte twee-
maal met zijn stokje op de 
deur. Een slaapdronken 
kamermeisje deed open, 
nam de toorts uit zijn 
hand en schermde het 
licht ervan af. Zonder een 
woord te zeggen sloop hij 
achter het bedgordijn, 

gooide zijn mantel af en gleed naast de koningin in bed. 
Omdat hij wist dat de koning als hij slechtgemutst was 
niet verdroeg dat er iets tegen hem werd gezegd, veinsde 
hij humeurigheid, nam haar begerig in zijn armen en 
bezat haar, zonder dat er een woord werd gewisseld, 
verscheidene keren achter elkaar.’

Maar zodra hij vertrokken was, kwam de echte koning 
bij de koningin aankloppen... Verbaasd hem zo snel 
alweer te zien, riep zij dat hij op zijn gezondheid moest 
letten. De koning begreep dat hij door een dubbelganger 
was bedrogen, maar liet zijn vrouw niets merken. Hij 
begaf zich naar de zolder boven de paardenstallen waar 

John William Waterhouse, Een verhaal uit de Decamerone, 1916

de voltallige bediening sliep, en controleerde ieders hartslag. Hij reken-
de er namelijk op dat de schuldige paardenknecht zichzelf door het 
bonzen van zijn hart zou verraden. En zo gebeurde. De koning knipte 
het haar van de knecht aan één kant af, zodat hij hem de dag erop zou 
herkennen. Maar de knecht wist raad: hij knipte in het pikdonker alle 

slapende bedienden half kaal. Toen de 
koning de volgende dag zijn bedienden 
in alle vroegte bij zich riep, moest hij 
constateren dat ze stuk voor stuk hetzelf-
de merkteken hadden. Verstandig als hij 
was, besloot hij van wraak af te zien en 
een schandaal te mijden. Om te laten zien 
dat hij wel degelijk doorhad wat er was 
gebeurd, zei hij: ‘Wie het gedaan heeft, 
moet het geen tweede keer proberen! 
Jullie kunnen gaan’. Niemand begreep 
er iets van, behalve de schuldige -- en die 
waagde het niet nog eens.

En zo kunnen we nog 99 verhalen verder! De listige truc uit het verhaal 
doet denken aan de Spaanse Netflix-serie ‘Casa de Papel’ van Alex Pina. 
Bij de geniale bankroof van dat verhaal zijn gijzelnemers en gijzelaars  
zonder onderscheid gehuld in dezelfde rode overall en hetzelfde Dali-
masker met opgekrulde snor. De politie weet zich geen raad.
Nu hebben de meesten van ons geen buitenhuis. Waarom niet de 
komende tijd de hele Decamerone lezen? Of... dagelijks luisteren naar 
de voordracht van een van de verhalen door telkens weer een andere 
acteur https://ita.nl/nl/episodes/itas-decamerone/765119/?
Cultuur in tijden van nood.

De citaten komen uit Decamerone van Giovanni Boccaccio. Athenaeum, Polak & Van 
Gennep 2004 in de vertaling van Frans Denissen.
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‘Zonder een woord 
te zeggen (...) 
gleed hij naast de 
koningin in bed’
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De warmste dag tot nu toe, 
zondag 5 april. In gewone 
tijden zouden velden, stoepen 
en trappen niet alleen 
zonovergoten zijn, maar 
ook student-overgoten. Dik 
3.500 jongeren wonen op de 
Uilenstede-campus. Waar zou 
iedereen nu zijn? Sommigen 
pakken wat zonnestralen op 
hun balkons. De internationale 
studenten zijn merendeels 
naar huis gegaan. En ook 
veel Nederlandse studenten 
hebben voor de duur van 
de quarantaine hun ouders 
opgezocht. Wie wél buiten de 
lente proeft, heeft het in elk 
geval lekker rustig.

Door Marieke Schilp
Foto Peter Gerritsen

Vitamine D
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Online tentamens ONDERWIJS

kiest om geen tentamen te 
doen, benadeelt zichzelf 
als die daardoor minder 
kansen heeft of pas later 
een vak kan afronden.”
Ook maakt Kuijper zich 
zorgen om de diversiteit: 
“Ik vind dat de VU, die 
zich zo laat voorstaan 
op haar diversiteitssen-
sitiviteit, die zorgen zou 
moeten delen.”

Laren en Nieuw-West: 
3-0
Met die online proctoring haal je nogal 
wat overhoop, vindt Kuijper. “Een 
student wier ouders allebei arts zijn en 
die in een groot, vrijstaand huis woont 
in een stille omgeving in Laren, een 
ruime eigen kamer heeft, voorzien van 
alle technische gemakken en een uitste-
kende wifi-verbinding, doet dezelfde 
toets als een eerstegeneratiestudent die 

is dat omdat ze de juiste kanalen minder 
goed weten te bewandelen en soms is 
dat omdat ze al genoeg aan hun hoofd 
hebben. Het past wat mij betreft niet bij 
het profiel van onze universiteit om af te 
wachten tot dergelijke studenten deson-
danks bezwaar maken.”
Kuijper vindt dat zijn faculteit al te 
makkelijk over de bezwaren heen fietst. 
“Ik vind dat geen waardige reactie. Ik heb 
zelf een kleine survey onder studenten 
gedaan en kreeg 55 reacties. Zo’n twin-
tig studenten gaven aan problemen te 
hebben met online tentaminering, onder 
meer vanwege de privacy. Ik vind niet dat 
je dat als bestuur zomaar kunt wegwui-
ven.” 

Alternatieve toetsing
Als studenten zelf hebben ingestemd, is 
er niets aan de hand, vindt Kuijper. “Maar 
je mag dit niet afdwingen en je moet voor 
een goede toetsing in een alternatieve 
setting zorgen.” 
Tom Paffen, juridisch adviseur van de 
VU op het gebied van privacy, wijst 
desgevraagd op een verklaring van de 
VU op het onderwijsportal Canvas. 
Daarin staat precies omschreven wat 
er met de persoonsgegevens van de 
studenten gedaan wordt bij een online 
tentamen. Er staat onder andere in dat 
de persoonsgegevens in handen komen 
van het bedrijf dat de tool levert voor de 
online proctoring: Procwise Exam B.V. 
‘De persoonsgegevens (…) worden opge-
slagen op een goed beveiligde server van 
het bedrijf’. Aldus de verklaring. Volgens 
de VU is vastgelegd dat Procwise Exam de 
persoonsgegevens nooit voor eigen doel-
einden mag gebruiken. 
“Wij zijn op dit moment druk bezig om 
te zorgen dat alle openstaande vragen en 
punten verder worden opgepakt”, aldus 
Paffen.
Van Muijlwijk benadrukt dat het online 
afnemen van tentamen eerst en vooral is 
bedoeld om de studenten te helpen. “Het 
brede doel is dat de studenten zo min 
mogelijk vertraging oplopen, het is in 
hun eigen belang.”

in een klein appartement 
in Nieuw-West woont 
met vijf broers en zussen 
en een zieke vader die 
thuiszorg nodig heeft en 
moet werken met een 
oude laptop en een slechte 
wifi-verbinding, terwijl de 
buren links aan het klus-
sen zijn en de buren rechts 
de muziek op vol volume 
hebben staan. Die staat 
meteen met 3-0 achter.” 
Van Muijlwijk vindt dat 

ook dit probleem wordt ondervangen. 
“Wie dergelijke problemen heeft kan zich 
bij de studentenbalie melden, die kijkt 
dan naar andere mogelijkheden. Studen-
ten die een goede laptop nodig hebben, 
kunnen er via Surfspot al voor 13 euro per 
maand een huren.”
Maar Kuijper denkt dat juist de kwetsbare 
studenten minder snel bereid zijn tot 
protest. “Soms is dat uit schaamte, soms 

De VU neemt nu ook 
online tentamens 
af, maar fietst al 
te makkelijk over 
de bezwaren van 
sommige studenten 
heen, vinden onder 
meer de facultaire 
studentenraad van 
de bètafaculteit en 
onderwijsdirecteur 
Lothar Kuijper. 

Privacy van studenten 
komt in het geding

DOOR PETER BREEDVELD

N
aast online colleges en 
online promoties nemen 
ook online tentamens 
een vlucht vanwege de 
coronamaatregelen.  
Maar online tentamens 
afnemen betekent 
online surveillance, 

ofwel ‘online proctoring’ en daarbij 
komt de privacy van de studenten in het 
geding. Die moeten zich immers online 
identificeren voor een camera, waarna 
een surveillant gedurende het hele tenta-
men zo hun huiskamer inkijkt. 
De facultaire studentenraad van de bèta-
faculteit heeft daar problemen mee en 
wil weten waarom er door het bestuur 
niet is overlegd voordat besloten is online 
te gaan tentamineren. Ook aan andere 
faculteiten maken studenten bezwaar. 
Bovendien, zegt deze studentenraad, 
moet studenten die bezwaren hebben 
tegen een online tentamen, een alterna-
tief worden geboden.
“Niemand is verplicht een tentamen te 
doen”, zegt portefeuillehouder onder-

Niet serieus genomen
Hoofddocent methodolo-
gie en toegepaste biosta-
tistiek Lothar Kuijper, 
tevens onderwijsdirecteur 
van de bachelor gezond-
heidswetenschappen aan 
de bètafaculteit, vindt 
dat de bezwaren van de 
studenten niet serieus 
worden genomen en 
neemt dat hoog op. “Ik 
heb het bestuur duidelijk 
gemaakt dat ik de studen-

ten niet alleen steun wat dit betreft, 
ik ben ook bereid om actief met ze in 
protest te gaan.
“Op zich is dit een goede tool voor 
studenten die online kunnen en willen 
worden getentamineerd. Maar studen-
ten zouden er geen nadeel van moeten 
ondervinden als ze moeite hebben met 
deze vorm van toetsing, en dat dreigt nu 
wel te gebeuren. Wie er zogenaamd voor 

wijs van de bètafaculteit Jacqueline van 
Muijlwijk. “Je kunt altijd een hertenta-
men doen. En als er echt gegronde rede-
nen zijn om niet deel te nemen aan een 
online tentamen, kunnen we zien wat we 
per individueel geval kunnen doen, via 
de gewone route, dus via de examencom-
missie. Ik heb gehoord van twee proble-
men waarvoor een goede oplossing is 
gevonden.”

Pilotfase
Het online tentamen zit nog in de pilot-
fase, legt Van Muijlwijk uit. “We waren er 
al mee bezig voor de coronacrisis, omdat 
met het Wis- en Natuurkundegebouw ook 
de TenT wordt gesloopt, de grote tenta-
menhal op het campusplein, die voor 
stroom en communicatie afhankelijk is 
van het W&N-gebouw. Daarmee verliezen 
we ook veel ruimte om tentamens af te 
kunnen nemen en zo’n online tentamen 
is een van de oplossingen. Ook is het een 
oplossing voor buitenlandse studenten 
die terug zijn gegaan naar hun thuisland 
en nog tentamens moeten 
doen.” 
Met de privacy zit het 
volgens Van Muijlwijk 
snor. “VU-privacydeskun-
digen hebben hiernaar 
gekeken en geen proble-
men gezien. In een tenta-
menhal houden surveil-
lanten studenten ook in 
de gaten en studenten 
moeten voor de camera 
hun identiteitsbewijs laten 
zien, maar mogen hun 
burgerservicenummer 
afplakken. We hebben gekeken naar de 
voorbeelden van de TU’s in Eindhoven 
en Delft, die hier al veel ervaring mee 
hebben.”
Van Muijlwijk vindt bovendien dat dit 
geen zaak is voor de facultaire studen-
tenraad. “Het online tentamen wordt 
VU-breed gedaan, dus het is eerder een 
aangelegenheid voor de universitaire 
studentenraad.”

Juist de kwetsbare 
studenten zijn 
minder snel bereid 
tot protest

Een surveillant 
kijkt het hele 
tentamen zo je 
huiskamer in



W
aarom ben jij nou 
juist deze minor 
gaan doen?
Elsa: “Tijdens mijn 
studie kwam ik erach-
ter dat ik toch een 
andere richting op 

wilde: namelijk de journalistiek. Na eens 
goed rondgekeken te hebben, kwam ik bij 
de VU terecht. De vakken daar leken me 
leerzaam en praktijkgericht. Daarnaast 
leek de VU als universiteit mij sowieso 
leuk omdat zij zo divers is. En jij?”
Roos: “Ik was altijd al geïnteresseerd 
in geschiedenis. In plaats van een hele 
bachelor vond ik deze minor in Leiden. Ik 
doe nu een minor over een jaar verspreid 
en daarom kan ik ondertussen aan de VU 
ook nog vakken inhalen.”

Wat verwachtte jij ervan?
Elsa: “Ik wilde graag meer weten over de 
rol van media in de samenleving, maar 
ook praktische dingen leren: schrijven, 
nieuwsitems maken en filmpjes in elkaar 
zetten. Dat heb ik op zich wel allemaal 
geleerd. Wat ik echt niet had verwacht 
was dat ik me weer zo’n eerstejaarsstu-
dent zou voelen, omdat alles weer nieuw 
is natuurlijk. Ik moest aan vriendinnen 
die hier al studeerden en mensen die hier 
werken steeds weer hulp vragen om de 
weg te vinden. Had jij dat ook?”
Roos: “Ja! Ik was de eerste dag al meteen 
verdwaald, hoewel de faculteit in 
Leiden niet eens heel groot is. Ik kende 
niemand, ik wist niet waar je de goede 
koffie kon kopen; alles voelde nieuw. 
Voor de rest ging ik er met weinig 
verwachtingen heen. Naast Amsterdam 
was Leiden altijd al een tweede optie 
geweest om te studeren.”

Wat was jouw eerste indruk?
Roos: “Het viel mij op dat Leiden meer 
een beroep deed op onze eigen verant-
woordelijkheid als het om studeren 

De vrije ruimte in het 
derde bachelorjaar 
is hét moment om 
even ergens anders 
te studeren. Student-
reporter Roos van 
Leerdam doet een 
minor in Leiden 
en haar Utrechtse 
collega-reporter 
Elsa Poorthuis 
volgde er een aan 
de VU. Wat zijn hun 
ervaringen? ‘Je voelt 
je weer helemaal 
eerstejaars.’

Roos van Leerdam
21 | woont in Amsterdam
Studie: culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, VU
Minor: cultural memory of war and conflict, Universiteit Leiden

Elsa Poorthuis
24 | woont in Utrecht

Studie: geschiedenis, rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht 
Minor: journalistiek, VU

Minoren ONDERWIJS
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Een 
andere 
wereld 
in je 
eigen 
land
DOOR ROOS VAN LEERDAM, 
student-reporter



ging. In de syllabus stond alleen ‘Lees 
deze boeken’ en dan moesten we zelf 
maar uitmaken welke hoofdstukken we 
wanneer uit moesten hebben. Aan de VU 
zeiden ze altijd wat ik moest lezen elke 
week.”
Elsa: “Het VU-gebouw natuurlijk. Het 
deed me denken aan de middelbare 
school. Vooral de inrichting, de grijze 
stenen en de trappen. Maar ook omdat 
hier alles en iedereen gewoon door elkaar 
loopt. In Utrecht zijn de faculteiten 
verspreid over verschillende gebouwen.”

Hoe vind jij het op en neer reizen?
Roos: “Ik heb nu twee keer per week 
college in Leiden, dus dat valt mee. Vanaf 
Amsterdam Zuid pak ik een directe trein 
naar Leiden en dat duurt 20 minuutjes. 
Ik heb elke maandag tot 7 uur college, en 
dat kan wel vermoeiend zijn als je daarna 
nog met de trein moet. En jij?”
Elsa: “Ik moest eerst drie keer op en neer 
en in mijn tweede blok moest ik vier 
keer heen en weer. En ik had ook geen 
studenten-ov meer, dus dat was prijzig. 
In het begin vond ik het wennen met de 
trein. Daarna vond ik het eigenlijk ook 
relaxed, dat je onderweg gewoon een 
beetje wakker kunt worden.”

En de weg vinden op de nieuwe 
universiteit?
Roos: “Dat vond ik wel lastig. Vooral het 
online systeem: van Canvas naar Black-

board was echt lastig. In Leiden heb 
je drie verschillende systemen voor je 
vakken en je mail et cetera. Het duurde 
ook heel lang voor het geregeld was dat ik 
Leiden de minor kon doen.”
Elsa: “Ja, ik vond Canvas wel gebruiks-
vriendelijk, maar ik was zelf juist weer 
Blackboard gewend. Maar kon jij alles in 
één keer vinden in Leiden?”
Roos: “Het was op zich makkelijk om 
alles te vinden. Mijn faculteit was eigen-
lijk maar één gang. Aan 
het begin van de minor 
hadden ze een introduc-
tie-uurtje ingepland waar-
bij we koffie dronken met 
de studenten en docenten. 
Daardoor had ik snel 
contact met mijn mede-
studenten.”
Elsa: “In het begin had 
ik moeite met de gebou-
wen en de afkortingen. 
Het kan hier op de VU 
nog weleens chaotisch zijn. Ze hadden 
voor mijn minor geen introductie geor-
ganiseerd, terwijl die er wél was voor de 
premasterstudenten die dezelfde vakken 
volgden als ik. Het zou wel handig zijn 
om een introductie voor minorstudenten 
te hebben.”

Zijn je dingen aan je eigen universiteit 
opgevallen door ergens anders een 
minor te volgen?
Elsa: “Ik vond dat ze op de VU minder 
streng waren met te laat komen. Waar-
schijnlijk beseften de docenten ook dat 
dat door de liften komt. In Utrecht is te 
laat komen geen optie, 
want dan mag je vaak niet 
meer naar binnen.”
Roos: “Ik denk dat het 
minder erg is om te laat te 
komen in Leiden. Je hebt 
daar het Leids kwartiertje: 
alle colleges beginnen om 
kwart over het hele uur. 
Ik heb dan in mijn hoofd 
dat ik om één uur college 
heb, dus kom ik keurig om 
kwart over één aan in de 
collegezaal. Ik ben geen enkele keer te 
laat gekomen, wat erg bijzonder is voor 
mijn doen.”

‘Aan de VU zeiden ze 
wat ik moest lezen 
elke week’

‘In Leiden kun je de 
docenten opzoeken 
in hun kamer’

de VU. In Leiden heb je ook een mooie 
UB, maar deze is wel kleiner. Hier op de 
VU zitten vaak scholieren in de UB. In 
Leiden kan dat niet, want daar moet je je 
studentenpas laten zien en het zou ook 
nooit passen.”
Elsa: “Grappig, dan lijkt Utrecht meer 
op Leiden dan op de VU. De UB is mooi 
ingericht met veel licht en de bureaus 
en stoelen zijn prettig. Maar er is weinig 
plek en vooral in tentamenperiodes vind 
je moeilijk een plaats. Daarom hebben 
ze nu ook de regeling ingesteld dat je je 
studentenpas moet laten zien tijdens 
de tentamenperiodes. Hier op de VU is 
misschien niet elke plek al om acht uur 
bezet, maar ze mogen ze wel iets aan de 
bureaustoelen doen.”

Hoe is het om weer terug te zijn op je 
eigen universiteit?
Elsa: “Het voelt alsof je echt even weg 
bent geweest. Ook al had ik nog vakken 
in Utrecht. Ik ben nu eerder geneigd 
om een master in het buitenland of een 
andere stad te doen, nu ik weet dat alles 
vanzelf goed komt en je je weg toch wel 
snel vindt.”
Roos: “Inderdaad, ik heb hetzelfde, ik 
vond het een leuk avontuur. Maar ik ben 
ook blij om weer terug te zijn, de VU voelt 
toch wel vertrouwd.”
Elsa: “Dus we kunnen het iedereen aanra-
den?”
Roos: “Jazeker!”

Elsa: “En verder nog opvallende din- 
gen?”
Roos: “Nou ja, de VU is wel erg groot. Je 
hebt hier veel verschillende mensen en 
het is hier massaler. In Leiden zit ik op de 
faculteit Geesteswetenschappen en die 
is wat kleiner en gezelliger. Er lopen ook 
echt van die geschiedenistypen rond, is 
ook wel leuk dat het zo anders is. Het valt 
denk ik ook meer op omdat het zo klein 
is.” 

Roos: “En bij jou?”
Elsa: “Haha, die geschiedenistypen 
herken ik uit de tijd dat ik nog geschiede-
nis studeerde. Maar ook bij journalistiek 

op de VU was het echt 
anders dan bij rechten. 
Bij mijn minor zat alles 
bij elkaar. Vanuit bijna 
elke discipline was er 
wel iemand. Daarnaast 
vond ik het heel verfris-
send om even ergens 
anders te zijn. De 
leraren waren ook heel 
toegankelijk.”
Roos: “Grappig dat je 
dat zegt. Dat heb ik bij 

antropologie ook, maar dat is ook een 
kleine studie. Bij vakken van andere soci-
ale studies had ik dat minder. In Leiden 
vond ik het nog persoonlijker dan aan 
de VU. Je kunt daar de docenten altijd 
opzoeken in hun kamer. Ik denk dat er 
meer persoonlijk contact is in Leiden 
omdat de faculteit waar ik bij zit zo klein 
is.”

Wat waren de opvallendste verschil-
len? 
Elsa: “Het verschil in kantines viel mij 
meteen op, jullie hebben op de VU een 
enorme kantine, het lijkt wel een soort 

foodmarket. Was dat in 
Leiden ook zo?”
Roos: “In Leiden was 
de kantine best klein, 
dus ze hadden minder 
opties dan aan de VU. 
Maar wat ze hadden 
was wel gezond met 
duurzamere opties en 
vaak goedkoper dan 
hier.” 
Elsa: “O ja, je hebt 
hier een uitgebreidere 

keuze, ook meer dan in Utrecht.”
Roos: “Wat mij juist weer opviel was het 
verschil tussen de UB’s in Leiden en aan 
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Minoren COLOFON

Roos van Leerdam ‘Leiden deed meer een 
beroep op onze eigen verantwoordelijkheid’

Elsa Poorthuis ‘Het kan hier op de VU nog 
weleens chaotisch zijn’
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Celbiologie/immunologie WETENSCHAP

dag een gezamenlijke plankingpauze om drie uur ’s 
middags. Planking is een populaire methode om je 
buikspieren te trainen. De bekendste uitvoering is 
alleen steunen op je ellebogen en tenen en je lichaam 
stevig aanspannen. “Dat deden we al in het lab”, zegt 
Michielon. “Iemand had gelezen dat dat gezond was, 
dus om drie uur ’s middags verzamelde een collega 
iedereen om een minuut te planken. En daarna een 
minuut op de ene arm en een minuut op de andere 
arm en een minuut tegen de muur zitten. We gaan er 
gewoon mee door, alleen nu doen we het via Skype.” 
Michielon, die net aan haar derde jaar is begonnen 
als promovendus, is bang dat ze achter gaat lopen 
met haar onderzoek. “Natuurlijk wil ik het liefst door 
met mijn experimenten. Ik wil die samples analy-
seren die ik heb gemaakt. Ik wil die cellen bekijken. 
Maar ja, dat kan nu niet. Ik weet dat ik lang niet de 
enige ben.”

Promovendus 
celbiologie en 
immunologie 
Elisabetta 
Michielon zat 
midden in haar 
experiment 
met gekweekte 
huidmodellen toen 
de VU moest sluiten 
wegens corona. 
Gelukkig mocht ze 
dit wel nog afronden 
in het lab in het 
O2-gebouw.

Plankende promovendus 
mist haar lab

Gekweekte huidcellen in de wacht gezet

DOOR WELMOED VISSER

E
lisabetta Michielon, 
promovendus celbiologie 
en immunologie, werkt 
aan kunstmatig gekweekte 
huidmodellen, waarin ze 
een melanoom (kankerge-
zwel) laat groeien. Dat hele 
proces duurt zes weken: 

twee weken om de cellen te maken van 
de opper- en de lederhuid en daarna nog 
vier om er melanoomcel-
len in te laten groeien tot 
een tumor. 
Haar lopende experiment 
mocht ze afronden. Dat 
betekende dat ze de laat-
ste twee weken nog met 
één andere collega in het 
lab zat. De rest van de 
groep (24 mensen) werkte 
al vanuit huis. “Het was 
vreemd in een bijna leeg 
gebouw, maar ik was ook 
blij dat ik nog wel even 
kon doorwerken”, vertelt 
ze.  Ze waren bij de laatste onderzoekers 
in het O2-gebouw. Nu is echt alles dicht, 
denkt Michielon. 
Inmiddels zijn haar preparaten af: “Ik heb 
de samples in de formaldehyde gezet om 
ze te kunnen bewaren. De volgende stap 
is om er plakjes van te snijden, zodat je 
kunt zien hoe de melanoomcellen in het 
weefsel zijn gegroeid. Maar dat kan ook 
later, dus dat mag ik nu niet meer doen.” 
Sinds een week werkt Michielon, net als 
andere wetenschappers, vanuit huis. Wat 
doet ze nu dan? “Ik werk aan de inleiding 
van mijn proefschrift. En ik ben nog bezig 
met het schrijven van een artikel.” 

Alternatieven voor proefdieren
Michielon is een van de promovendi van 
Sue Gibbs, hoogleraar huidregeneratie 
aan Amsterdam UMC en Acta, die onder-
zoek doen naar het maken van menselijk 
huidweefsel en slijmvlies zónder dat er 
proefdieren aan te pas komen. Voor Gibbs 
was het aanpoten om te zorgen dat ieder-
een thuis aan het werk kon. Ze heeft tien 
promovendi, drie postdocs, vijf studenten 
en vijf technici onder haar hoede. Geza-
menlijk moesten ze verzinnen hoe ze hun 
nieuwe werk zouden inrichten. Gibbs: 
“Sommige onderzoekers zijn bezig hun 

ingestuurde artikelen te 
herzien, sommigen doen 
literatuurstudie. Ik heb ze 
in groepjes verdeeld die 
literatuur lezen en reviews 
schrijven.” En de technici? 
“ Die bereiden alvast het 
practicum voor september 
voor.” 
Gibbs is blij dat ze 
momenteel geen college 
geeft. Het draaiend 
houden van de onder-
zoeksgroep is inspannend 
genoeg. “Ik hoop dat het 

niet veel langer dan twee maanden gaat 
duren”, zegt ze. “Twee maanden kunnen 
we wel vullen zonder labwerk, maar daar-
na moet er toch echt weer nieuwe data 
worden gegenereerd. En dat kan nu niet.”

Om drie uur planken
Hoe het met de mensen in Gibbs’ groep 
gaat? “Wisselend”, zegt ze, “sommige 
mensen met een gezin zijn heel druk, 
anderen missen het sociale contact. 
Dat is een heel belangrijk aspect van 
werken.” Om dat op te vangen heeft haar 
onderzoeksgroep een virtuele borrel 
op vrijdagmiddag om vijf uur. En elke De onderzoeksgroep van Sue Gibbs (hierboven) en Elisabetta Michielon deed ook voor de coronacrisis al elke dag samen de plankElisabetta Michielon

‘Ik wil die plakjes 
afsnijden van mijn 
preparaten om de 
melanoomcellen 
te bekijken, maar 
dat mag ik nu niet 
meer doen’



Zo worden 
vluchtelingen 
betekenisvol
in Nederland 
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle  

kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot  

hoog opgeleide denkers. Studenten en professionals 

die veel kunnen betekenen voor Nederland.  

Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen  

een opleidingte volgen én een baan te vinden op 

hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom  

van groot belang. Maak het voor hen mogelijk om 

opnieuw van betekenis te zijn. Samen met het UAF!

Kijk op uaf.nl hoe je kunt bijdragen  
als donateur of vrijwilliger.

Ibrahim
Syrië

Associate degree 
werktuigbouwkunde

‘ Over twee jaar heb 
ik een hbo-diploma 
én werkervaring’
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Dinsdagochtend, 9.30 uur. Blokkerige gezich-
ten verschijnen op het scherm van mijn lap-
top, die langzaam tegenstribbelend lawaai 
begint te maken. Voor mij zie ik de iPad die 
we van de VU lenen, een notitieboekje, een 
kop huisgemaakte koffie en een in stukken 
gesneden appel. Mijn kat loopt over het toet-
senbord. Ik moet even plassen en zet mijn 
camera en microfoon uit. Robin, mijn vriend, 
die ook vanuit huis werkt, wordt tegelijker-
tijd ook online gebeld. Steeds meer collega-
raadsleden druppelen het Skype-gesprek 
binnen, en na een paar minuten beginnen we 
met de agenda. Want we moeten wel. Het kan 
even niet anders.
Anderhalf uur later sluit ik mijn laptop weer. 
Ik bekijk wat ik nog te doen heb voor die dag; 
ik stuur wat e-mails, en dan is het stil. Het 
is een mooie dag buiten, en normaal zou ik 
graag met wat vrienden afspreken of rond-
lopen door de stad. In plaats daarvan kijk ik 
Grey’s Anatomy voor de derde keer en luis-
ter podcasts. Ik heb meer tijd om te koken, 
ik kan de hele dag in mijn pyjama doorbren-
gen als ik daar zin in heb, mijn leven ziet er 
nu exact zo uit als ik had gewild toen ik zeven 
was, en toch. Als het móét, is het direct tien 
keer minder leuk. 
Ik weet dat de hallen, gangen en zalen van de 
VU ooit wel weer vol zullen zijn, dat er weer 
tientallen mensen op het campusplein in de 
zon zullen zitten, en dat ik zelf wel weer in 
een collegezaal in slaap zal vallen, maar op 
dit moment voelt het eindeloos. Ik vond het 
niet altijd even leuk als er wéér een lunch-
pauze werd gehouden in ons USR-kantoor en 
ik van mijn werk gehouden werd, of als we de 

derde interne vergadering in een week had-
den omdat we zoveel moesten bespreken, of 
als we verhitte discussies met de OR had-
den. Maar na drie weken thuis mis ik het ont-
zettend. Ik mis zelfs de smerige koffie uit de 
automaten en de kleffe broodjes uit de Spar. 
Ik mis hoe vanzelfsprekend het was dat ik 
mijn vrienden elke dag zag. En dat ik gewoon 
uit het raam van een overvolle trein kon sta-
ren terwijl ik naar Taylor Swift luisterde. 
Zodra dit voorbij is, stap ik op de eerste trein 
naar het buitenland die ik kan vinden. En ik 
beloof dat ik niet zal klagen als ik geen zit-
plaats heb.

Uit een ander leven

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

• USR online. Net als de rest 
van het land vergadert en 
werkt onze raad online. Onze 
openbare vergaderingen zijn te 
bezoeken via Skype. Ga naar onze 
Facebookpagina voor het laatste 
nieuws daarover.

• Regeling ongewenst 
gedrag. Onze raad heeft 
instemmingsrecht op de regeling 
ongewenst gedrag. Wij hebben 
besloten om voorlopig níét in 
te stemmen met deze regeling. 
Zij voldoet op meerdere punten 
nog niet aan onze eisen en wij 
zien dit graag anders voordat we 
instemmen.

Megan Terpstra
m.terpstra.usr@vu.nl
Commissiecoördinator Communicatie
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INGEZONDEN MEDEDELING
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Aan de VU studeren 23.000 studenten en 
werken 4.500 medewerkers. De uitstekend 
bereikbare VU-campus ligt in het hart van
de Amsterdamse Zuidas.

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

WERKEN BIJ DE VU

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

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL
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THUISCAMPUSMedezeggenschap

Voorzitter David Palm (fiets aan de muur) heeft goed in de gaten wie er iets wil zeggen

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

De centrale medezeggenschap van de VU vergaderde op 1 april voor het 
eerst via Zoom. Dat ging eigenlijk opvallend goed. Maar zorgen waren er 
wel, over het onderwijs en het welzijn van medewerkers en studenten. 

‘We kunnen niet doorgaan 
zoals we gewend waren’
DOOR MARIEKE KOLKMAN

D
e een zit voor een 
boekenkast, de ander 
heeft een schilderij 
achter zich aan de muur 
hangen en weer een 
ander geeft een inkijkje 
in z’n studeerkamer 
thuis. Ondernemings-

raadslid Marius Rietdijk trakteert de 
kijker zelfs op een zonovergoten strand 
op de achtergrond, inclusief kabbelende 
zee en kalm wuivende palmboom.
“Goedemiddag allemaal”, zegt David 
Palm. De voorzitter van de universitaire 
studentenraad is ook de voorzitter van 
deze allereerste online gezamenlijke 
vergadering. Rechtsboven hem zie je het 
frame van een fiets hangen aan de muur. 
Aan de vergadering op Zoom nemen zo’n 
dertig leden van de ondernemingsraad 
en de universitaire studentenraad deel. 
De meesten met bewegend videobeeld, 
een aantal mensen met enkel een foto of 
zwart beeld. En er zijn een paar toehoor-
ders, onder wie een tolk en ook Ad 
Valvas.
“Om te beginnen wil ik iedereen eraan 
herinneren om z’n microfoon op mute te 
zetten”, zegt Palm. Dat moet hij nog een 
paar keer tegen iemand zeggen die per 
ongeluk z’n geluid wel aan heeft staan. 

Hij begint met de regels voor online 
vergaderen: log vroeg in, gebruik een 
koptelefoon, zet je geluid standaard uit, 
en als je wilt spreken, laat dat dan weten 
door dat in de chat te typen of door op 
de raise hand-knop te drukken in Zoom. 
Dan licht de rand van iemands schermpje 
geel op.
Op de agenda staan de speerpunten die 
de gezamenlijke vergadering mee wil 
geven aan de VU: waar moet het geld 
volgend jaar naartoe? Meteen wordt 
duidelijk dat de coronacrisis daar een 
belangrijke stempel op drukt. “We 
moeten goed kijken welke consequen-
ties het heeft voor studenten die terug 
moesten komen van hun internationale 
stage”, zegt ondernemingsraadslid Eric-
Jan Hartstra. “Wordt daar geld voor 
gereserveerd?” Ook Nederlandse stages 
zijn stopgezet, merkt geschiedenisdocent 
Norah Karrouche op. Moeten we daar 
geen alternatieven voor aanbieden op de 
universiteit?

IT-faciliteiten schieten tekort
Palm grijpt in: laten we corona eerst 
bespreken in het kader van de speerpun-
ten en daarna breder. Studentenraadslid 
Nanne Duijnkerke zegt dat het wel gevol-
gen gaat hebben voor de begroting, maar 
ze valt steeds weg. “Je moet je connectie 
checken”, meldt Palm. Ondertussen zet 
iemand een kop thee aan z’n mond en 
krijgt een ander een broodje aangereikt.

software veel medewerkers veel extra 
tijd kost. “En ook qua privacy moeten we 
opletten dat er geen dingen gebeuren die 
we niet willen.”

Gestopt met online colleges
“Video-onderwijs moet geen standaard 
worden”, brengt studentenraadslid Pieter 
van Rossum in. Go reageert: “Mijn facul-
teit is een aantal jaar geleden gestopt 
met colleges opnemen omdat het verve-
lende bij-effecten had. We vinden dat 
de studenten naar de campus moeten 
komen, want persoonlijke colleges zijn 
beter. Maar dat gaat nu niet. Ook als het 
straks wel weer kleinschalig kan, kunnen 
we niet voor een groep van zeshonderd 
studenten per vijftig mensen apart een 
hoorcollege organiseren. Daar is ook 
gewoon geen ruimte voor.”
Palm vindt het juist zonde als de VU niks 
meer doet met de ervaring die ieder-
een nu opdoet met online onderwijs. 
“Bijvoorbeeld door Moocs aan te gaan 
bieden”, oppert hij. “Natuurlijk, never 
waste a good crisis”, citeert Dimitris 
Pavlopoulos Winston Churchill. “Maar 

Maar na de ietwat rommelige start 
verloopt de vergadering behoorlijk 
soepel. Bijna niemand praat voor z’n 
beurt of heeft z’n microfoon onterecht 
aanstaan en voorzitter Palm houdt goed 
in de gaten wie er iets wil zeggen. Het 
gaat over studieplekken, duurzaamheid 

en meertaligheid in de 
medezeggenschap. Maar 
voor andere speerpunten 
heeft de coronacrisis grote 
gevolgen. Doordat alles nu 
online en op afstand moet, 
kampt de VU met tekort-
schietende IT-faciliteiten, 
zijn er zorgen dat studen-
ten en medewerkers met 
een beperking onder-
sneeuwen, en melden 
docenten een verhoging 

van de werkdruk. Daar moet de organi-
satie wat mee, ook voor de begroting van 
volgend jaar. 
“Het zou mij niet verbazen als we een jaar 
lang geen grootschalige colleges mogen 
geven”, zegt economiedocent Sabine Go. 
“Die moeten dan nog steeds digitaal. We 
moeten ons daaraan aanpassen, daar 
moeten budgetten naartoe.” OR-voor-
zitter Henk Olijhoek stelt dat de dienst 
IT enorm z’n best doet, maar dat de VU 
eigenlijk niet klaar was voor volledig 
online onderwijs én thuiswerken. Orga-
nisatiewetenschappendocent Ida Sabelis 
wijst erop dat het werken met alle nieuwe 

als je die ervaring gebruikt 
om verder te gaan met 
alléén maar online colle-
ges voor grote groepen, 
daar moeten we tegen 
zijn.”

Werk moet haalbaar 
blijven
Het laatste half uur gaat 
in bredere zin over zorgen 
die de medezeggenschaps-
leden hebben over de coronasituatie op 
de VU. De meesten blijven meedoen, 
ook al is de vergadering dan al een kwar-
tier uitgelopen. Hartstra wil aandacht 
voor de ondernemingen op de campus, 
zoals The Basket en de Spar, die nu geen 
inkomsten hebben. Go ziet promovendi 
die zich grote zorgen maken over of ze 
hun proefschrift af gaan krijgen voordat 
hun contract afloopt en de arbeidsmarkt 
die ze daarna zullen betreden tijdens een 
economische depressie. 
Pavlopoulos roept het bestuur op niet 
door te gaan met business as usual, maar 
te kijken hoe al het werk haalbaar blijft. 

“Wij hebben instructies ontvangen om 
toetsen online af te nemen. Daar staan 
dingen in die onhaalbaar zijn. Je moet 
een tentamen met open vragen afnemen 
voor grote groepen. Dat kan niet. En er 
zijn medewerkers die met kinderen thuis 
zitten. Die moeten hele dagen voor hen 
zorgen en voor hun onderwijs. Hoe krijg 
je dan al je werk af?”
En dan heb je nog het ziekteverzuim, 
mensen die nog harder werken dan 
voorheen, en thuiswerkplekken die veel 
minder ergonomisch verantwoord zijn 
dan die op de VU. Palm schrijft alles 
op en belooft de punten mee te nemen 
bij het wekelijkse vrijdagoverleg met 
VU-bestuursleden Mirjam van Praag 
en Marcel Nollen. De hoop is dat het 
college er met de medezeggenschap over 
wil praten op de vergadering over twee 
weken. Dat zal dan een lange zit worden. 
Maar als iedereen een zonovergoten 
strand als achtergrond kiest, sijpelt er 
misschien toch ook een beetje ontspan-
ning tussendoor.

‘Het zou mij niet 
verbazen als we 
een jaar lang geen 
grootschalige 
colleges mogen 
geven’

‘Alleen maar 
online colleges 
voor grote groepen, 
daar moeten we 
tegen zijn’



PERSONEELSPAGINA
ONDER REDACTIE VAN HRMAM VU JAARGANG 67, NUMMER 15, WOENSDAG 8 APRIL 2020

Heel even in het NU-gebouw
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buiten naar binnen kijken. De faciliteiten in de 
zalen zijn prima; zoals een krijtbord, een ‘white-
board’, een beamer en computer’, verklaart 
Tara. Ze is tevreden over de collegezalen.  
‘Ze zijn erg licht.’ In het Wis- en Natuurkunde-
gebouw (W&N-gebouw) waren de zalen wat 
donkerder, waar de colleges voor de bètastu-
denten voorheen werden gegeven. Tara is ook 
blij dat er twee ingangen bij de collegezalen 
zijn. Eén aan de voorkant en één aan de achter-
kant. ‘Wanneer een student te laat is, kan deze 
van de achterkant de collegezaal betreden.  
Dat is minder storend.’

Rob de Jeu, hoogleraar Algebra, vindt de lichte 
zalen met veel glas een pluspunt, maar ook een 
minpunt. ‘Het is een mooie, ruime en lichte zaal. 
Heel plezierig om daar colleges te geven.  
De glazen wanden geven wel wat afleiding, want 
je ziet mensen voorbij lopen tijdens de colleges’, 
aldus De Jeu. ‘Als wiskundige gebruik ik vaak 
het schoolbord. Bij algebra wil je bij een con-
structie uitleggen hoe die tot stand komt. Dat 
doe je stukje voor stukje.’ De Jeu vertelt dat hij 
niet eenvoudigweg een pdf-bestand kan projec-
teren waar alles al op staat. ‘In de zaal waar ik 
college geef staat een verrijdbaar schoolbord, 
en dat werkt best goed. Het enige nadeel is dat 
het los staat, en het wiebelt wat meer. Na een 
paar keer ben je hier wel aan gewend, maar  
een vast schoolbord zou iets prettiger zijn.’

‘Een gesprek over mogelijke fraude kan  
niet in een werkkamer’
De hoogleraar Algebra merkt op dat de college-
zalen en werkruimtes erg gehorig zijn en 
niet goed afgeschermd. De Jeu zit ook in de 
examen commissie voor Wiskunde. ‘Wanneer je 
een gesprek voert over mogelijke fraude tijdens 
een toets of examen, dan is dat vertrouwelijk.’ 
Als de leden van de examencommissie een 
student interviewen, gaat dat bijna altijd over 
een verdenking van fraude. Dat gesprek kan de 
hoogleraar niet houden in zijn werkkamer ge-
zien de dunne wanden. Bovendien kan iedereen 
door de glazen muren heen zien met wie hij het 
gesprek voert. ‘Dus dat soort gesprekken voe-
ren wij op dit moment in het W&N-gebouw.’

Deze maand vond er een controle van de ge-
luidwerendheid van de binnenwanden plaats. 
Het betreft zowel posities in de werkomgeving 
als in de onderwijsomgeving. Beide situaties 
zijn onder meer gekozen op basis van concrete 
input vanuit gebruikers. ‘Deze geluidmeting is 
bedoeld als toets of de kwaliteit die gevraagd is 
aan de aannemer ook gebouwd is. De gevraag-
de kwaliteit moet voldoen om op een normale 
toon een gesprek te voeren wat niet woordelijk 
te verstaan is in de omgeving’, verklaart een 

Het eerste gaat over Human Robots, waarbij 
gekeken wordt welke rol een robot kan spelen 
bij hulp in huis, of zoals een huisdier een 
gezelschaps robot zou kunnen zijn. Het andere 
onderzoek gaat over AI in robots waarbij robots 
zelflerend zijn, en zichzelf kunnen reproduceren 
door 3D printen. Dit type onderzoek vindt plaats 
in de Tech-Labs voor onderzoek en uitvoering.  
‘Je kunt de robots dus ook daar gaan bekijken. 
Het zou geweldig zijn als we in het Atrium een 
event organiseren waarbij de onderzoekers hun 
robots laten zien aan het publiek’, aldus Van der 
Veer. De Tech-Labs zijn vóór de zomer gereed.   

De grotere collegezalen ‘verkleuren’  
naar culturele sfeer
Het NU-gebouw krijgt ook een culturele en 
artistieke functie. Het Cultuur Café gaat begin 
2021 open en deze komt aan de kant van  
De Boelelaan. Het Cultuur Café wordt ook 
verbonden met het Atrium. Grenzend aan het 
Cultuur Café komt de expositieruimte en 
Filmhuis Rialto start begin 2021 in het NU-
gebouw met filmvoorstellingen. Cultuur-

centrum Griffioen begint met de ingang van  
het nieuwe theaterseizoen in september 2021 
met theatervoorstellingen en debatten. De 
grotere collegezalen ‘verkleuren’ vanaf dat 
moment naar culturele sfeer. Letterlijk met 
andere verlichting. ‘Ook dat is een vorm van 
duurzaamheid, want die collegezalen staan  
in de avonduren anders leeg. De culturele 
activiteiten zijn voor zowel studenten als 
publiek, maar ook om de verbinding met de  
stad Amsterdam beter te maken’, vervolgt zij. 
Het NU-gebouw gaat ook een belangrijke rol 
spelen binnen de toekomstige campus. Het 
gebouw ligt in het hart van de campus, aan het 
Campusplein. Daarmee is het een belangrijke 
ontmoetingsplek. Een plek waar onderwijs en 
onderzoek samenkomen, en waar een connec-
tie is met de Zuidas en de buurt. ‘Vandaar ook 
de culturele activiteiten. Het NU-gebouw staat 
bovendien symbool voor de universiteit die zich 
opent naar de maatschappij, en ook voor impact 
op de maatschappij’, aldus Van der Veer.

In het Atrium, de grote centrale binnenruimte 
van het gebouw, vertelt gastvrouw Nathalie de 
Jong: ‘Op die eerste maandag waren er best 
wel wat studenten zoekende. Je zag ze denken: 
waar moet ik zijn? Wat mooi en wat groot. Je 
kon echt merken dat de studenten onder de  
indruk waren van het nieuwe gebouw’. Zij en 
haar collega-gastdames waren al een paar 
weken vóór de colleges in het gebouw geweest, 
om er wegwijs te raken.

Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus 
Organisatie (FCO), is heel enthousiast dat de 
colleges zijn gestart in het gebouw. FCO was 
betrokken als ontwikkelaar bij de realisatie van 

woordvoerder van FCO. Voor het voeren van 
overleg zijn al kleinere overlegruimten in de 
kantooromgeving beschikbaar. Hier is op ver-
zoek van gebruikers ook extra folie aangebracht 
om de inkijk in de ruimte te verminderen.  
‘Dit specifiek omdat hier ook meer privacy-
gevoelige gesprekken plaatsvonden, zoals bij-
voorbeeld door de studieadviseurs. Dit zou voor 
de gesprekken met de examencommissie ook 
een goede plek zijn’, aldus de woordvoerder.

Het gebouw heeft de classificatie 
‘excellent’ gekregen
Naast de collegezalen en -faciliteiten heeft het 
NU-gebouw een aantal bijzondere eigenschap-
pen. Volgens het BREEAM, een beoordelings-
methode om de duurzaamheidprestatie van 
gebouwen te bepalen, heeft het gebouw de clas-
sificatie ‘excellent’ gekregen. Volgens Josja van 
der Veer komt dat mede door hoe de hele ener-
giehuishouding in het gebouw is georganiseerd. 
‘Wij werken bijvoorbeeld ook met warmte- en 
koudeopslag in de bodem. De restwarmte in de 
zomer en de kou uit de winter slaan wij op in de 

bodem. Omgekeerd in de koude of respectie-
velijk warme seizoenen gebruik je deze kou of 
warmte weer. Ook hebben we gebruik gemaakt 
van een lichtgewicht constructie, dat scheelt 
veel materiaal en transport van materiaal.’

‘Ook zien we het NU-gebouw als object van 
onderzoek binnen het thema Smart Building’, 
vervolgt zij. Het gebouw registreert heel veel 
informatie over de luchtkwaliteit, de tempera-
tuur, hoe het gebouw reageert op de buiten-
temperatuur, maar ook hoe mensen het gebouw 
gebruiken, hoe de loopstromen zijn, hoe vaak  
de lift wordt gebruikt, et cetera. ‘Door middel 
van sensoren zijn die data beschikbaar. Als je 
die data door onderzoekers laat analyseren, 
komen daar interessante gegevens uit’, aldus 
Van der Veer.

‘Je kunt de robots in de Tech-Labs  
gaan bekijken’
Robotica en Artificial Intelligence (AI) gaan ook 
een rol spelen in het gebouw. In het NU-gebouw 
komt een van de ankerpunten van AI, waar de 
gemeente Amsterdam en ook het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) veel 
in investeert. ‘Er zijn twee onderzoeken die 
interessant zijn om te noemen’, vertelt zij.  

Op maandag 3 februari startten de 
eerste colleges in het Nieuwe 
Universiteitsgebouw (NU-gebouw). 
Helaas kwam daar – vanwege de corona-
crisis- snel een einde aan. Gelukkig 
schreven we dit artikel nog vóór al het 
onderwijs zich naar woonkamers ver-
plaatste. We namen er een kijkje en 
spraken betrokkenen. Hoe beviel het 
nieuwe gebouw? Waren de collegezalen 
naar wens? Hoe ziet de toekomst van het 
NU-gebouw eruit? 

‘Het NU-gebouw staat symbool voor de universiteit 
die zich opent naar de maatschappij, en ook voor 
impact op de maatschappij’  Josja van der Veer 

het NU-gebouw. ‘Het is geweldig dat nu einde-
lijk de studenten dit gebouw kunnen gebruiken. 
We hebben er ontzettend lang aan gewerkt om 
dit voor elkaar te krijgen.’ Op dit moment zijn de 
studenten van de bètafaculteit in het gebouw; 
Informatica, Wiskunde, en het Instituut voor 
Milieuvraagstukken (IVM). Daarnaast zitten er 
collega’s van het Universitair Centrum voor 
Gedrag en Bewegen (UCGB).

‘De faciliteiten in de zalen zijn prima’
Onderwijsassistent Tara Zver gaf al een aantal 
werkcolleges in het NU-gebouw. Dat er veel 
glas is gebruikt in de collegezalen, viel haar 
als eerste op. ‘Bij de meeste zalen kun je van 
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Fruitschalen
E

en vriendin is jarig, maar kan het niet groots vieren door 
je-weet-wel, dus besluit ze om een middag naar het Flevopark 
te gaan met een enorm picknickkleed. Ze noemt het een 
doorschuiffeestje. Er is taart, er is alcohol en er zijn slingers die ze 
in de dichtstbijzijnde boom heeft gehangen. Op dit feestje mogen 
maximaal drie mensen één uur aanwezig zijn, dus je moet in een 
Google Drive-bestand aangeven welk uur jij wilt langskomen. 

Als ik door mijn quarantaineconditie hijgend aankom in het park, vertelt 
iemand net over de crematie die ze vanaf haar bank heeft bijgewoond: “Je 
zag alleen de naaste familie op een rijtje zitten met dan telkens drie stoelen 
ertussen, het leek net alsof er niemand op was komen dagen. Zo surreal om 
dat op een laptopscherm te zien.”

De jarige schrijft ook wekelijks stukjes tekst, maar vindt dat nu lastig. 
“Ergens denk ik: ik wil juist over iets anders dan je-weet-wel schrijven 
omdat iedereen er gek van wordt. Vandaag kreeg ik een idee voor mijn 
stukje. Mijn oom, de kunstenaar van de familie, zei altijd dat als je een 
kater hebt je naar een museum moet gaan. Al je barrières zijn dan weg 
en de kunst komt daarom veel harder binnen. Ineens sta je te huilen bij 
schilderijen van fruitschalen. Iedereen zou daarom op zijn brakke zondag 
naar een museum moeten gaan. Maar dan bedenk ik: alle musea zijn dicht, 
het is vrij onzinnig om dit advies te geven.” We zijn even stil en kijken naar 
haar twee slingers in de boom. 
“Misschien kun je adviseren om thuis brak schilderijen te bekijken”, stel ik 
nog voor. “Met wat opties om te googelen?” 

Dan komt mijn broer, die ook is uitgenodigd, me aflossen. “Hoe gaat het 
met pappa?” vraag ik.
“Ik maak me een beetje zorgen, hij zegt dat hij verhoging heeft.” Mijn broer 
trekt zijn jas uit en begint op zijn vingers te tellen. “Wist jij dat hij als kind 
astmaklachten had?”
“Nee”, zeg ik. Dan is mijn uurtje afgelopen en overtreed ik alle 
verkeersregels door tijdens het fietsen mijn vader bezorgde whatsappjes te 
sturen.

Als ik thuiskom is het donker. Ik zie in de verte iedereen van mijn 
gebouw in zijn eigen verlichte vierkantje zitten; sommige kamers door 
kerstlampjes, andere door vintage lampenkappen, maar iedereen is thuis. 
Ik maak me echt zorgen om alles en zet mijn fiets in de stalling. Dan krijg ik 
een berichtje terug: ‘Ik dacht dat ik verhoging had, maar ik heb gewoon te 
lang in de zon gezeten.’ Hij stuurt er veel te veel emoticons achteraan, zoals 
alleen vaders dat kunnen.

Thijs Hoekstra 
derdejaars politicologie

ILLUSTRATIE  Dido Drachman  
masterstudent beeldverhaal,  

Sint Lucas, Brussel


