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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.

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

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.
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voor al het laatste nieuws

t
heologiestudent-assistent Marc 
Lamain, voormalig voorzitter van de 
universitaire studentenraad (2017-
18), wil met een aantal studenten en 
medewerkers een VU-campusradio-
station beginnen. Daartoe is hij een 
crowdfundingsactie gestart.

Het collectief wil met het radiostation ‘iedereen op 
de campus dichter bij elkaar brengen’. 
De programmering moet een mix worden van 
talk-radio en muziek, vertelt Lamain. “We denken 
bijvoorbeeld aan een programma waarin mooi 
onderzoek aan de VU wordt uitgelicht, met studen-
ten die iemand van hun afdeling interviewen.” Het 
radiostation zal via het internet te beluisteren zijn.
Lamain kwam op het idee door de vele podcasts die 
aan de VU worden gemaakt. “Ik hoorde van docen-
ten die hun studenten een podcast laten maken in 
plaats van een essay, en van wetenschappers die 
podcasts maken”, vertelt hij. 

Student-
assistent 
zamelt geld 
in voor 
campusradio

advalvas.vu.nl

Komende juni moet de eerste uitzending zijn, daar 
heeft Lamain 4.270 euro voor nodig, bedoeld voor 
apparatuur en licenties en dergelijke. Met nog eens 
4.400 euro zou er een ruimte ingericht kunnen 
worden als studio. (PB)

lees meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>25 april

kritiek op woud 
aan studietermen
Universiteiten en hogescholen 
gebruiken soms wel dertig 
verschillende termen voor 
een specialisatie binnen een 
opleiding. Dat is verwarrend, 
vinden Kamerleden.

Studenten staken 
voor het klimaat 
Een paar honderd studenten 
verlieten donderdagmiddag 
26 april de collegebanken 
om aandacht te vragen voor 
klimaatverandering. Met 
protestborden in de lucht 
liepen ze door de straten van 
Amsterdam. 

aureus viert 
jubileum op 
campus 
Studievereniging Aureus 
van de School of Business 
and Economics vierde vorige 
week met allerlei feestelijke 
activiteiten haar zeventigjarig 
bestaan.

‘Diversiteit in 
wetenschap 
wel degelijk een 
probleem’ 
Wetenschappers willen 
‘tegendraads’ kunnen zijn, 
maar dat blijkt nu soms lastig, 
klonk het vorige week in de 
Tweede Kamer. Hun voorstel: 
geef iedere faculteit voldoende 
eigen middelen om te laten 
onderzoeken wat niemand 
graag hoort.

D
e Twentse U-raad 
heeft zorgen over 
de verdeling van de 
kosten en over het 
gebrek aan afspraken 
over wat er gebeurt 

als een van de twee instellingen 
niet verder wil. De Twentenaren 
stellen dat de VU nu in theorie 
aan de haal kan gaan met de 
nieuwe onderwijsvorm die ze in 
Twente gebruiken, het Twents 
Onderwijs Model. Daarin krij-

gen studenten themavakken en 
projectmatig onderwijs.
De voorzitter van het  Twentse 
college van bestuur Victor van 
der Chijs veegde de bezwaren van 
tafel: “De discussie over de kosten 
hebben we gehad. Dat gaan we 
niet nog een keer doen.” De oplei-
ding krijgt vijf jaar om levensvat-
baar te worden. Als dat niet lukt, 
staat het beide partijen vrij om 
eruit te stappen. 
De Twentse raad wacht nu eerst 

het advies van de ondernemings-
raad van de VU af. Die bespreekt 
dat op 8 mei met het VU-bestuur.  
Eerder gingen beide medezeg-
genschapsraden wel akkoord met 
de gezamenlijke opleiding, die in 
september van start moet gaan. 
De huidige bezwaren gaan over 
de samenwerkingsovereenkomst. 
(MK)

lees een uitvoeriger bericht op advalvas.
vunl>nieuws>25 april

de universiteitsraad van twente stemde afgelopen week niet in met het contract met de 
vU voor de gezamenlijke opleiding mechanical engineering. 

twentse raad nog niet eens met 
uitwerking gezamenlijke opleiding

D
e Vrije Universiteit sleepte  maar 
liefst zeven beurzen binnen om 
het onderwijs te verbeteren. Maar 
andere instellingen wonnen 
het meeste geld. Een Comenius 
Senior Fellow-beurs ter waarde 

van 100.000 euro gaat naar Leonore de Wit, 
klinisch psycholoog aan de VU, en 22 erva-
ren docenten van andere universiteiten. Dat 
maakte het Nationaal Regie-orgaan Onder-
wijsonderzoek 16 april bekend. 
Met de beurzen kunnen de winnaars het 
onderwijs op opleidingsniveau vernieuwen. Zo 
gaan De Wits studenten online psychologische 
behandelingen geven aan medestudenten die 

kampen met psychische klachten en leren 
Groningse studenten straks met een app hoe 
ze beter kunnen debatteren. Er waren in totaal 
47 aanvragen ingediend. 
De Comenius Leadership Fellow-beurs ter 
waarde van 250.000 euro is zes keer toege-
kend, maar daarvoor viel de VU dit jaar niet in 
de prijzen. Vorige maand al werden de Come-
nius Teaching Fellow-beurzen toegekend 
aan 38 jonge docenten. Er gingen er 6 naar 
VU-docenten, die met een bedrag van 50.000 
euro een kleine onderwijsvernieuwing kunnen 
doorvoeren. (HOP/MK)

meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>17 april

@FrederiqueSix
29-4_“een gapend beloningsverschil tussen 
de top en de werkvloer sterk negatieve 
effecten heeft op de motivatie van diezelfde 
werkvloer.”
Six haalt een artikel aan van de Groningse 

hoogleraren Harry Garretsen en Janka Stoker uit het 
FD, waarin ze stellen dat de top van het bedrijfsleven 
fors meer is gaan verdienen. 

@jaapseidell
29-4_Een nogal op de persoon gerichte 
aanval op mij op Foodlog. Nuancering en 
perspectief bij de controverses over de relatie 
tussen vlees en gezondheid en aangeven dat 
plantaardig voedsel niet per se gezond is is 
blijkbaar onacceptabel.

@VU_Science
29-4_Een robotwetenschapper die zelf met 
nieuwe ideeën komt en met wetenschappers 
in discussie gaat. Dat wil een consortium 
onder leiding van VU-hoogleraar #AI @
FrankVanHarmele gaan ontwikkelen. Voorstel 
is ingediend bij @NWO

@tedgioia
27-4_Stanford receives more in donations 
in one day than it costs to run its university 
press for years. But it doesn’t want to support 
academic publishing unless it makes money. 
With each passing day, it gets harder to tell 
the difference between Stanford and a private 
equity fund.
Uitgeverij Stanford University Press staat onder 

druk. Worden nu zelfs de beroemde universiteiten in 
de VS koekjesfabrieken?

@SaskiaBonjour
26-4_ Lieve studenten, lieve collega’s: een 
hoorcollege opnemen zonder toestemming 
van de docent is STRAFBAAR.  En in strijd met 
auteursrecht en nabuurrecht. Met dank aan 
Dirk Visser van @LeidenLaw. 

@LMHenderson_
14-4_Afgelopen donderdag ben ik verkozen 
tot bestuursvoorzitter van @GLProvUtrecht. 
Wat heb ik er zin in om samen te werken 
aan een inclusieve, groene en eerlijke @
ProvUtrecht!
Laura Henderson is voormalig voorzitter van de 

ondernemingsraad van de VU. 

Tentamen 
leren in  
één dag 
De volgende keer ga je echt, echt, 
echt op tijd beginnen met stude-
ren. Omdat je die luxe nu niet 
hebt, legt Advalvas je uit hoe je in 
24 uur toch je tentamen haalt op: 
advalvas.vu.nl>tips&trucs 

Tikkeltje 
stabieler
Anouk Beniest blogt over de 
weinig stabiele toestand van een 
postdoc: ‘Eigenlijk moet ik twee 
testfases door: de proefperiode 
en de rest van mijn jaarcontract.’ 
Lees haar hele blog op advalvas.
vu.nl>blogs&columns

Meeste kleine 
onderwijsbeurzen voor VU

Verdienmodel

V
oor elke aangeleverde student betaalt de 
instelling een vergoeding, van tien tot vijf-
tien procent van het collegegeld: gemiddeld 
1500 euro, stelt het Onderwijsblad van de 
Algemene Onderwijsbond. En hoe hoger 
het betaalde bedrag, hoe groter de prikkel 

voor een bureau om studenten naar die hogeschool of 
universiteit te sturen. Volgens het Onderwijsblad werkt 
dit in de hand dat er ongekwalificeerde studenten in de 
collegebanken terechtkomen. (HOP)

Lees het hele bericht op advalvas.vu.nl>nieuws> 25 april

procent van de internationale studenten 
in het hoger onderwijs komt binnen via 
een wervingsbureau dat daar een forse 

premie voor opstrijkt.

20
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sTudenT in acTie

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

J
ij weet hoe we eindelijk  
vrede in het Midden- 
Oosten kunnen bereiken? 
“Helaas niet. Ik zet me in 
voor de jongerenorgani-
satie met hart voor Israël 
CIJO omdat ik vind dat we 

in Nederland vooral een genuanceer-
dere discussie over het conflict moeten 
voeren. Een tweestatenoplossing, met 
Israël en Palestina naast elkaar, is mijn 
ideaalbeeld. Maar op dit moment is 
minder geweld al heel wat. Daardoor 
ontstaat een betere economische situatie 
en gelden er minder bewegingsrestricties 
voor de Palestijnen. Het conflict wordt 
vaak erg versimpeld: alles is opgelost als 
Israël de bezette gebieden verlaat. Ik vraag 
me dan af: hoe gaan we om met al die 
andere strijdende partijen, waaronder 
Iran, Hezbollah en Hamas?”

Waarom vind je die genuanceerde 
discussie zo belangrijk? “CIJO is vooral 
actief in studentenkringen en we merken 
dat juist hier die open, genuanceerde 
discussie regelmatig ontbreekt. Jongeren 
komen op de universiteit op eenzijdige 
wijze in aanraking met het conflict. Kijk 
naar de VU: hier heeft onlangs ook nog 
een Palestijnse terroriste gesproken. [Dat 
leidde tot het vertrek van de organisatie 
De Verrekijker, red.] Het is zo belangrijk 
dat we beide kanten aan het woord laten. 

Ondertussen zien we dat in de samen-
leving steeds vaker niet alleen kritiek 
wordt geleverd op de Israëlische regering, 
maar ook op het bestaansrecht van de 
staat Israël. Deze kritiek wordt regelmatig 
gebruikt om antisemitisme te maskeren.”

Je hebt een Joodse achtergrond en 
familie in Israël. Kun je hier dan zelf 
wél objectief in staan? “Natuurlijk 
ben ik ook emotioneel bij dit onderwerp 
betrokken. Over het CIJO wordt wel 
gezegd dat we bevooroordeeld zouden 
zijn. Maar dat is niet waar: ik heb zeker 
ook kritiek op de Israëlische regering. Je 
hoeft niet Joods te zijn om lid te mogen 
worden, iedereen is welkom. Onlangs 
hebben we ons uitgesproken voor een 
Koerdische staat en hadden we meteen 
twee aanmeldingen van Koerdische 
studenten. Ook binnen het bestuur zijn er 
verschillende meningen over het conflict. 
Dat komt de discussie juist ten goede.”

Wat doet CIJO om haar doelen te 
bereiken? “We zijn activistischer dan 
onze moederorganisatie CIDI en demon-
streren bijvoorbeeld regelmatig tegen 
antisemitisme. Jaarlijks organiseren we 
een Fact Finding Mission door Israël 
en de Palestijnse gebieden, waarin we 
studenten een goed beeld geven van 
de situatie ter plaatse. Hoogtepunt van 
afgelopen reis waren gesprekken met een 
Hamaslid en een Israëlische kolonist. 
Verder doen we wat elke politieke studen-
tenvereniging doet: we organiseren onder 
meer lezingen en borrels met politici en 
diplomaten.”

Een inhoudelijke discussie voeren over 
het conflict in het Midden-Oosten? CIJO-
bestuurslid Daniël Lipsius pleit voor de 
nuance.

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

‘Op dit 
moment is 
minder geweld 
al heel wat’

Wat voor reacties krijgen 
jullie op de activiteiten? “De 
reacties zijn wisselend. Recente-
lijk was de Britse Labour-leider 
Jeremy Corbyn op bezoek bij 
de PvdA. Wij stonden vanwege 
zijn antisemitische sympathieën 
voor de deur met een span-
doek waarop stond: Labour for 
the many, not for the jew. Mijn 
medebestuurslid Hidde van 
Koningsveld werd aangevallen 
door toehoorders en ging naar 
huis met blauwe plekken en een 
gebroken bril. Dat is natuurlijk 
heel jammer, maar gelukkig 
gaat het over het algemeen 
goed. Laatst nog hadden we 
een discussieavond met Israë-
lische studenten en leden van 
de jongerenbewegingen van de 
ChristenUnie en GroenLinks. 
Daar durfde iedereen eerlijk 
te zijn en kritiek te leveren op 
elkaar, precies zoals we willen.”

Ondertussen ben je de 
lerarenopleiding aan het 
afronden. Neem je je leerlin-
gen ook mee in de discussie? 
“Uiteraard, ik vind het belangrijk 

om jongeren te onderwijzen in politiek gevoelige onder-
werpen. Het fijne is dat middelbare scholieren vaak nog 
onbevooroordeeld zijn, dat maakt het gesprek een stuk 
interessanter. Ik heb gewerkt op een middelbare school 
in Alkmaar en het lukte me een christelijke jongen en 
een Iraans meisje elkaars standpunten te laten begrij-
pen. Dat vond ik een overwinning. Nu geef ik les op een 
Joodse middelbare school in Amsterdam. Dat heeft niet 
per se mijn voorkeur, al voel ik natuurlijk een bepaalde 
mate van idealisme. Feit blijft dat ik ook deze leerlingen 
een open discussie wil laten voeren.”

Daniël 
Lipsius
25

Masterstudent 
lerarenopleiding 
geschiedenis en 
staatsinrichting

November 2018 – nu  
Leraar geschiedenis, JSG 
Maimonides

2018 – nu  
Leraar judaïsme voor 
kinderen, synagoge Beit 
Ha’Chidush 

2017 – nu  
Bestuurslid, CIJO 

2017 – nu 
Master leraar geschiedenis 
en staatsinrichting, VU

2018 
Leraar geschiedenis en 
maatschappijleer, Metis 
Montessori Lyceum

2016 – 2017  
Master geschiedenis van 
internationale relaties, UvA

2015 – 2016  
Master Europese studies, 
UvA

2012 – 2015 
Bachelor Europese studies, 
UvA

CIJO en CIDI
CIJO is de jongeren-
organisatie van het Centrum 
Informatie en Documentatie 
Israël (CIDI). De circa 150 
leden komen op voor Israël 
en bestrijden antisemitisme. 
Het bestaansrecht van Israël 
als democratische staat voor 
de Joden staat binnen CIJO 
centraal. Meer info op cijo.nl
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wisselcolumnopinie

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

DOOR JAN WILLEM ERISMAN EN 
MARJAN MINNESMA 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

 

D
e overheid is door de Recht-
bank en het Hof gemaand 
meer werk te maken van 
CO2-reductie. Urgenda stelt 
extra maatregelen voor die 
tot voldoende CO2-reductie 
leiden. Een van de maat-

regelen is krimp en verandering van de 
veestapel en levert per jaar een reductie op 
van 3 megaton CO2-equivalent. Dat is na het 
sluiten van de kolencentrales een van de 
grootste maatregelen voor het klimaat. Daar-
naast verbetert het de biodiversiteit. Het is 
echter niet de bedoeling om de boeren weer 
het kind van de rekening te laten worden, 
want die hebben de laatste jaren maatregel 
na maatregel over zich heen gekregen.
Toch is er een goede reden om te kijken naar 
het aantal koeien, want als we dat zelf niet 
doen, dan zullen we waarschijnlijk door 
Brussel gedwongen worden tot vergaande 
maatregelen. Nederland stoot namelijk te 
veel stikstof uit en produceert nog steeds 
relatief veel mest, beide zorgen dat we 
niet aan de EU-normen voldoen, waarvoor 
Nederland heeft getekend. 
Stikstof, waarvan de melkveehouderij de 
grootste bron is, heeft negatieve effecten 
op natuurgebieden, insecten, bodemleven 
en gezondheid. Om in 2030 de EU-normen 
en de negatieve effecten sterk te beperken 
zullen we zeker 30 procent moeten vermin-
deren: minder (kunst)mest, minder kracht-
voer en dus minder koeien óf veel minder 
melk per koe.

Minder koeien,  
meer winst

Een beter klimaat 
betekent ook minder 
koeien en minder 
melk per koe.

Om een herhaling van 2016 te voorko-
men, toen 160.000 koeien met paniek-
maatregelen ineens naar de slacht 
moesten omdat we niet voldeden aan 
de EU-normen voor fosfaat, kunnen we 
nu beter zelf het heft in handen nemen, 
zonder dat de boer minder inkomsten 
krijgt. Een deel van de oplossing kan 
liggen in koeien minder melk laten 
geven. Koeien die nu extreem veel melk 
geven, kun je 15 à 20 procent afbouwen 
door krachtvoervermindering en kunst-
mestreductie. De overige 10 procent 
reductie zal dan moeten zitten in een 
krimp van de veestapel en het kiezen 
voor andere koeienrassen. 
We weten inmiddels dat minder koeien 
en een betere balans tussen het aantal 
koeien en de hoeveelheid land niet alleen 
leiden tot lagere opbrengsten, maar ook 
tot minder kosten. Per saldo hoeft de 
boer er niet op achteruit te gaan. Dit biedt 
perspectief voor meer melkveehouders. 
Als we zo’n grote verandering willen 
doorvoeren, dan zullen we boeren wel 
moeten helpen, met kennis en budget 
om het inkomensverlies te compenseren. 
Er zijn voldoende goede voorbeelden 
die goed volgen verdienen. Nu is er veel 
geld gereserveerd voor de aanpak van de 
stikstofproblematiek, alleen al 2,2 miljard 
euro voor verbetering van de natuur-
kwaliteit. Laten we dat inzetten voor 
de omschakeling naar een volhoudbare 
landbouw.
Wachten we totdat de EU ingrijpt, of 
kiezen we voor een aanpak waarin alle 
maatschappelijke opgaven in samenhang 
worden opgepakt? Door nu als samenle-
ving de rekening op te pakken, dragen we 
bij aan een veehouderij die maatschappe-
lijk gewenst is en ook toekomstperspec-
tief heeft. Het resulteert bovendien in 
een aanzienlijke vermindering van broei-
kasgassen en andere maatschappelijke 
kosten. Het vraagt wel lef.

Jan Willem erisman is vU-hoogleraar integrale 
stikstofstudies en directeur-bestuurder louis 
Bolk instituut en marjan minnesma is directeur 
Urgenda
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

mark van vugt hoogleraar evolutionaire psychologie

kijken in het leidersbrein

H
et is een goede tijd om 
leiderschapsonderzoeker 
te zijn. Allereerst behoeft 
de populariteit van popu-
listische politieke leiders 
als Trump, Salvini en 
Baudet een wetenschap-

pelijke onderbouwing. De leiderschapsli-
teratuur gaat er nogal eens vanuit dat 
mensen een voorkeur hebben voor aardi-
ge, empathische en integere leiders, maar 
dat lijkt toch wat kort door 
de bocht in het licht van 
de recente verkiezingsuit-
slagen in Europa en de VS. 
Ten tweede is er voor 
onderzoekers een scala 
aan nieuwe technieken 
voorhanden om het 
gedrag van leiders te 
bestuderen. Vooral de 
ontwikkelingen in de 
neurowetenschappen zijn interessant. 
Zo kunnen we iemands invloed als leider 
meten door te kijken naar breinpatronen 
bij volgers. Degene met wie groepsleden 
tijdens een discussie hun breingolven 
synchroniseren, wordt vaker als leider 
aangewezen door de groep. Met behulp 
van oogbewegingen kunnen we boven-
dien vaststellen wie de meeste status 
krijgt van alle groepsleden. 
Onderzoek met hersenscanners wijst 
erop dat het bewustzijnsniveau van 
volgers daalt wanneer ze worden bloot-
gesteld aan charismatische leiders. Het 
is bijna alsof ze onder hypnose worden 
gebracht. Volgers zijn dan waarschijnlijk 
minder kritisch en ontvankelijker voor 
manipulatie door leiders. 
Ook hormonen in het brein blijken van 
invloed op leiderschap. Ons onderzoek 
laat bijvoorbeeld een positief verband 

zien tussen de hoeveelheid testosteron 
– het zogenaamde statushormoon – en 
het gebruik van een autoritaire stijl van 
leidinggeven. En wanneer iemands 
leiderschapspositie wordt bedreigd, zien 
we een stijging in testosteron en cortisol 
(voor regulering van stressreactie). 
Cortisolwaarden blijken te kunnen dalen 
door het volgen van een mindfulnesstrai-
ning die leiders leert zich te concentre-
ren op concrete zintuiglijke ervaringen. 

Ook zijn er interessante 
ontwikkelingen in de 
toepassing van artificiële 
intelligentie om bepaalde 
leiderschapstaken over te 
nemen. Beoordeling van 
medewerkers kan waar-
schijnlijk objectiever door 
een algoritme worden 
gedaan. Maar de vraag is 
of organisaties bereid zijn 

hun managers te vervangen door artifici-
ele intelligentie. 
Kortom, leiderschap is een hot topic. 
En daarom heeft de VU recentelijk het 
Amsterdam Leadership Lab opgericht 
(amsleadershiplab.com). Daar komen 
onderzoekers van uiteenlopende disci-
plines bij elkaar om kennis over leider-
schapsvraagstukken te delen. Misschien 
lukt het ons ooit nog eens om recht-
streeks in het brein van leiders en volgers 
te kijken en kunnen we daarmee verkie-
zingen, aandelenkoersen, oorlog en vrede 
beter voorspellen. 

Op vrijdagmiddag 24 mei is er aan de vU een 
symposium van het institute for Brain and Behavior 
amsterdam. U kunt zich hiervoor gratis inschrijven 
via www.ibba.institute

Hormonen in 
het brein blijken 
van invloed op 
leiderschap



theo van tilburg  ‘je valt pas op als je in amerikaanse tijdschriften publiceert’ Jan theeuwes  ‘ik heb het niveau de afgelopen 20 jaar enorm zien stijgen’

DOOR DIRk DE HOOg  
FOTO’S yVONNE COMPIER en PETER VALCKX

Sociale  
weten- 
schappers 
breken  
records

Nederlandse sociale 
wetenschappers stegen in 
vijftien jaar naar de absolute 
wereldtop, gemeten naar 
het aantal publicaties en 
citaties in Engelstalige 
wetenschappelijke 
tijdschriften. Hoe kregen ze 
dat voor elkaar?

v
oor het onderzoeksgebied ‘gedrag en maatschappij’ steeg 
nederland op de lijst van landen met de hoogste citatie-
impactscore van een zevende plek in 2003 naar de eerste 
plaats in 2016. het aantal publicaties steeg sinds de 
eeuwwisseling tot en met 2016 met 200 procent; veel sterker 
dan bij andere landen. dat staat in de factsheet ‘Ontwikkeling 
van het wetenschappelijk onderzoeksprofiel van nederland’ van 

het rathenau instituut.
alexandra vennekens, een van de auteurs van de factsheet, vindt het een mooie 
en interessante ontwikkeling: “nederland doet het op alle wetenschapsgebieden 
internationaal gezien goed. maar de sociale wetenschappen zijn – als we kijken 
naar de citatie-impactscore – van net onder het mondiale gemiddelde naar de 
absolute top geklommen. Ook bij de economen zien we een forse stijging.”
de gegevens komen uit het databestand Web of science. Omdat dit is gebaseerd 
op landen van herkomst en niet op auteursnamen kun je aan de hand van 
deze cijfers niet een, twee, drie zeggen wie de meest geciteerde nederlandse 
wetenschappers zijn.
een directe verklaring heeft vennekens niet. “nederlandse wetenschappers doen 
het over de hele linie gewoon goed. hoewel we hier relatief weinig investeren in 
onderzoek publiceert nederland veel en worden die publicaties vaak aangehaald.”
geld speelt wel een rol, denkt vennekens: “in de periode 2007-2015 is in 
nederland het geld voor onderzoek naar gedrag en maatschappij harder gestegen 
dan bij de meeste andere gebieden. dat zou een verklaring kunnen zijn.”

Postdocs produceren veel
een voordeel van nederland is dat het een klein land is, vermoedt vennekens. 
“veel wetenschappers hier werken internationaal samen en publiceren in het 
engels. dat draagt bij aan de citatie-impactscore. het is vast geen toeval dat ook 
een klein land als denemarken het relatief goed doet.” 
de stijging van het aantal promovendi en postdocs noemt vennekens ook: “zij 
moeten veelal in internationale tijdschriften publiceren om verder te kunnen in 
hun carrière. die leveren dus veel productie.”
vennekens beaamt dat deze cijfers niet zaligmakend zijn. “natuurlijk kun je allerlei 
kanttekeningen plaatsen bij de citatie-impactscore. maar binnen de wetenschap 
geldt die score als belangrijke indicatie voor de impact van je werk. er zijn weinig 
andere methoden om iets als maatschappelijke relevantie te meten.”
vennekens’ collega nelleke van den Broek-honingh ziet mogelijk wel 
verschuivingen ontstaan. “in nederland woedt vrij breed de discussie dat bij 
publicaties te veel de nadruk ligt op de aantallen. het zou meer moeten gaan over 
de echte impact van het onderzoek. maar ja, hoe meet je dat objectief?”

“We doen al bijna dertig jaar onderzoek naar ouderen 
en hun sociale netwerken in Nederland. Dat is een 
interdisciplinair project met onder anderen medici en 

epidemiologen. In die disciplines wordt veel meer geciteerd 
dan in de sociale wetenschappen. Bij artikelen staan altijd 
veel auteurs en worden veel bronnen vermeld. Voor het 
aantal citaties werkt dat in mijn voordeel. Toen we met 
dit onderzoek begonnen, was het echt vernieuwend. We 
volgen een heel grote groep mensen al jarenlang. Daardoor 
hebben we nu een enorme database. Dat is ons kapitaal. 
We kijken ook of ouderen door de tijd heen veranderen. 
Leefde een tachtigjarige twintig jaar geleden anders dan 
een leeftijdsgenoot nu? Wij kunnen die sociologische vraag 
beantwoorden en dat is vrij uniek. 
Bovendien heeft onze afdeling een meetinstrument voor 
eenzaamheid ontwikkeld dat ook internationaal veel wordt 
gebruikt: de Jenny de Jong-Gierveld-schaal. Zoiets tikt aan 
voor je citaties. Maar je valt pas op als je in Amerikaanse 
tijdschriften publiceert. Daar contacten hebben is zeker 
een pre en wij werken dus samen met collega’s in de VS. 
Vanaf ongeveer 1996 is bij onze afdeling bewust gekozen 
om internationaal in tijdschriften te publiceren. Daarvoor 
deden we toch veel in het Nederlands. Voor internationale 
publicaties moet je wel een vertaalslag maken. Waarom 
is een onderzoek onder Nederlandse ouderen ook voor 
wetenschappers in andere landen relevant? Inmiddels 
nemen Amerikaanse wetenschappelijke tijdschriften in het 
algemeen de Nederlandse maatschappij-onderzoekers heel 
serieus.”

Socioloog Theo van Tilburg: 
‘Die enorme database is ons 
kapitaal’

Cognitief psycholoog 
Jan Theeuwes: ‘Onze 
internationale oriëntatie is 
belangrijk’

“Mijn geheim? Voor mijn promotie 27 jaar geleden 
bedacht ik een experimentele taak  die nu nog 
wereldwijd wordt gebruikt. Proefpersonen moeten op 

een scherm naar een cirkel zoeken. Soms verschijnt er een 
opvallend gekleurd ander object. Mensen raken hierdoor 
afgeleid, waardoor hun reactietijd langer wordt. Maar je 
kunt niet op één ding blijven teren. 
Ik houd me nog steeds bezig met visuele waarneming. 
Daarbij kijken we met de modernste apparatuur in de 
hersenen van mensen. Dus mijn vak neigt naar de harde 
bètakant van psychologie. Voor ons is het belangrijk 
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Pim cuijpers  ‘We zijn een van de pioniers op het gebied van e-health’catherine de vries  ‘er is meer aandacht voor maatschappelijke spanningen’

dat in Amsterdam de modernste en beste apparatuur 
beschikbaar is voor hersenonderzoek: het Spinoza Centre 
for Neuroimaging. 
Maar je moet met je onderzoek ook de wereld in. Wellicht 
is het een voordeel dat Nederland klein is en dat we goed 
Engels spreken. In Duitsland, Frankrijk en Engeland ken 
ik vakgenoten die ongeveer nog nooit de grens zijn over 
geweest.
Om de twee jaar hebben we als Nederlandse collega’s 
een congres. Ik heb het niveau de afgelopen twintig jaar 
enorm zien stijgen. Wereldwijd staan we echt vooraan. Ik 
denk dat onze internationale oriëntatie belangrijk is. Door 
het financieringsstelsel is er wel een ratrace gaande. De 
toekomst van jonge mensen in de wetenschap is ongewis. 
Ik had het geluk tweemaal een ERC Advanced Grand-
subsidie van 2,5 miljoen euro te ontvangen. Dus ik kan 
weer vijf jaar vooruit met vooral fundamenteel onderzoek. 
Mijn onderzoek gaat over impliciet leren, waarvoor 
internationaal veel interesse is. 
In Nederland onderzoeken we voor Rijkswaterstaat de 
invloed van reclameschermen langs de snelweg op het 
gedrag van automobilisten.”

Politicoloog Catherine de 
Vries: ‘We zijn massaal in het 
Engels gaan publiceren’

Klinisch psycholoog Pim 
Cuijpers: ‘Anderen verwijzen 
vaak naar mijn werk’

“Internationale ervaring is een pre natuurlijk. Ik heb 
onder meer in Engeland gewerkt. Dat is goed voor je 
wereldwijde netwerk. Om aandacht te krijgen moet 

je niet alleen een goed artikel schrijven, maar het ook 
kunnen framen, zodat het aanhaakt bij thema’s die breed 
leven. De politicologie is in Nederland doorgestoten. Zo 
is er meer aandacht voor maatschappelijke problemen 
en spanningen. Daardoor zijn er meer onderzoekers en 
studenten in de sociale wetenschappen gekomen. En we 
zijn massaal in het Engels gaan publiceren. 
Maar de universiteiten staan nu financieel erg onder 
druk door een grote onderwijslast en minder geld voor 
onderzoek. Als we niet uitkijken ben ik bang dat talentvolle 
onderzoekers naar het buitenland uitwijken. Hier zijn de 
afdelingen politicologie vergeleken met andere landen vrij 
klein. Dat maakt ze ook kwetsbaar.

“Ik schrijf veel en graag. Maar citaties moet je een 
beetje nuanceren. Het is een van de weinige objectieve 
factoren om de impact van onderzoek te meten, maar 

er zitten vertekeningen in. Bepaalde artikelen worden nu 
eenmaal vaker aangehaald. Ik doe veel meta-analyses, 
waarbij ik bestaande onderzoeken probeer te integreren. 
Daardoor verwijzen anderen vaak naar mijn werk. 
We doen onder meer onderzoek naar de effectiviteit van 
behandeling van depressies en angststoornissen. Dat is een 
onderwerp waarvoor wereldwijd veel belangstelling is. En 
we zijn een van de pioniers op het gebied van e-health. Dat 
zou in sommige derdewereldlanden relatief goedkope hulp 
kunnen bieden die er nu vaak niet is.
Mijn afdeling doet het internationaal gezien heel goed. We 
kunnen ons meten met de beste onderzoekers uit de VS. 
De hele klinische psychologie in Nederland doet het in 
principe goed. 
We zijn niet alleen op internationaal niveau actief, ook 
lokaal. Zo loopt een groot onderzoek naar het welzijn van 
VU-studenten. Daaraan koppelen we een online instrument 
dat studenten bij problemen kunnen gebruiken. We 
hopen in augustus iets van die resultaten te kunnen 
laten zien. Het is een project in samenwerking met 
diverse universiteiten wereldwijd. Dus toch ook wel weer 
internationaal. We gebruiken bijvoorbeeld een vragenlijst 
van Harvard. 
Verder schreef ik ook in het Nederlands 
populairwetenschappelijke boeken.
Geld voor onderzoek is uiteraard een belangrijke factor. 
Zonder het binnenhalen van subsidies kom je niet 
ver. We hebben zelf bijvoorbeeld nauwelijks financiële 
middelen om wetenschappelijke inzichten in de praktijk te 
implementeren zodat die kennis ook bij psychologen in de 
praktijk en bij huisartsen terechtkomt. Dat is doodzonde.”

Mijn soort onderzoek trekt natuurlijk ook veel aandacht. 
Eén thema is politiek gedrag van burgers. Hoe denken 
ze en wat doen ze? Dat bekijk ik in verschillende 
landen: binnen Europa, maar ook in Centraal-Azië en 
de Kaukasus. Ik gebruik binnen de politicologie ook een 
experimentele methode. Bijvoorbeeld over hun houding 
tegenover Europese samenwerking. Door de ene helft van 
de geïnterviewden bepaalde informatie te geven en de 
andere helft niet, kun je kijken wat een mening beïnvloedt. 
Daarnaast werk ik ook met panels waarin respondenten 
over een langere periode hun mening geven.
Ik doe ook onderzoek naar migratie, maar dan vanuit 
een andere invalshoek. Wat is het effect van het geld 
dat migranten naar hun familie in het thuisland sturen? 
Zoals onder meer in Kirgizië. Met dat geld creëren 
mensen een soort eigen samenlevinkje. En ik organiseer 
veldexperimenten, samen met enkele ngo’s.”
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onderzoeksnieuws

H
ard kunnen 
gooien is 
belangrijk bij 
honkbal. Daar-
om onderzocht 
bewegingswe-
tenschapper 
Erik van der 

Graaff wat er nodig is voor een 
goede, harde  honkbalworp. Hij 

ontdekte dat timing en de juiste 
draaiing van bekken en romp 
belangrijker zijn dan de precieze 
armbeweging. Feedback over de 
timing en de stand van bekken 
en romp kan pitchers in korte tijd 
beter maken. 
Het hebben van lange armen is 
ook een voordeel, bleek uit Van 
der Graaffs onderzoek. Hij bestu-

deerde de werpbeweging van 
alle pitchers van het Nederlands 
honkbalteam met een driedimen-
sionaal model. Ook volgde hij 144 
jeugdpitchers drie jaar lang in 
hun sportieve ontwikkeling. (WV)

van der Werff promoveerde op 10 april. 
zie proefschrift via tinyurl.com/
erikvandergraaff

Portefeuillehouder 
onderwijs van de faculteit 
Religie en Theologie Joke 
van Saane is per 
1 juli benoemd 
tot rector van 
de Universiteit 
van Humanis-
tiek in Utrecht. 
Godsdienstpsycholoog Van 
Saane werkte 25 jaar aan de 
VU, ook als hoogleraar.

Vrije Schrijver Annelies 
Verbeke neemt afscheid 
van de VU met 
de Abraham 
Kuyper Lezing: 
‘De taal van 
de wereld’. 
Zij maakt zich 
zorgen over het oprukken-
de Engels. Dinsdag 21 mei 
om 20 uur in de Zuiderkerk.

Postdoc klinische ontwik-
kelingspsychologie 
Marieke Buil 
won met haar 
teamgenoten 
de Gezonde 
Amsterdammer-
prijs bij de hackathon 
Hacking Health Amster-
dam voor hun innovatieve 
idee voor vroegsignalering 
en real-time monitoring 
van sociale onveiligheid 
bij jonge kinderen in de 
basisschool.

Jack van Horssen is per 
1 mei benoemd 
tot program-
maleider van 
de bachelo-
ropleiding 
geneeskunde, 
locatie VUmc. Van Horssen 
werkte als docent molecu-
laire celbiologie en immu-
nologie. Studievereniging 
MFVU riep hem geregeld 
uit tot docent van het jaar.

VIPs

Bio-inkt

inkt van een lichaamseigen 
stof, die hopen tandheelkun-
dige Gang Wu en collega’s te 
ontwikkelen. Hiervoor ontvin-

gen zij een Eurostar-subsidie van 
ongeveer 2 miljoen euro.
Het is de bedoeling dat in die 
inkt menselijke cellen groeien en 
gedijen zoals ze in hun natuur-
lijke omgeving zouden doen. In 
de inkt zitten zogeheten peptiden 
die de celhechting, -verspreiding 
en -overleving bevorderen. Daar-
mee zou het mogelijk worden een 
3D-bioprint te maken van een 
breed scala aan weefsels, die men 
binnen verschillende medische 
gebieden kan gebruiken. (FB)

Minder conflict

Pe
te

r B
re

ed
ve

ld

51,5

Krasse 
knarren

45 procent van de vrouwen en 
58 procent van de mannen 
verouderden succesvol. Dat 

concludeert Almar Kok in zijn promotie-
onderzoek. Hij volgde ruim tweeduizend 
55-plussers over een periode van zestien 
jaar. In die tijd had ruim de helft van 
deze groep een goede score op ten minste 
zes van de negen gemeten aspecten van 
veroudering. (WV)

Almar Kok promoveerde op 16 april. Zie 
proefschrift via tinyurl.com/Almarkok

procent van de 
nederlanders wordt 

gezond oud.

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

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? 
“Nee, ik had eerst het plan om de muziek in drie 
boeken met elkaar te vergelijken, maar dat werd 
te breed. Toen heb ik besloten om het alleen bij 
de muziek in The Great Gatsby te houden en die 
te vergelijken met de muziek in de verfilming van 
Baz Luhrmann uit 2013.”

Wat is je grootste ontdekking geweest? “Dat de 
jazz in The Great Gatsby eigenlijk dezelfde functie 
heeft als de rapmuziek in de verfilming van Luhr-
mann. Beide muziekstromingen zijn ontstaan in 
de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap. Jeugd-
cultuur, de omgang met minderheden, het lid zijn 
van een onderklasse zijn zowel bij jazz als bij rap 
belangrijke thema’s.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aan- 
pakken? “Ik zou eerder beginnen. Vorig jaar 
december moest je eigenlijk je voorstel voor je 
these al inleveren, maar toen zat ik in de VS op 
uitwisseling. Daardoor ben ik er wat later aan 
begonnen. Achteraf denk ik dat het slim is om al 
in je tweede jaar na te denken over een onderwerp 
en een begeleider.”

Ben je goed begeleid? “Ik had niet zoveel behoef-
te aan intensieve begeleiding, ik ben tamelijk 
zelfstandig. Ik heb in totaal drie keer met mijn 
begeleider afgesproken, maar voor mij was dat 
voldoende.” (WV)

‘Begin eerder 
met nadenken 
over je scriptie’

miJN ScriPtie
music and sound in the Great 
Gatsby by Scott Fitzgerald and its 
adaptation by Baz luhrmann

Hedwig Overwater | 22| bachelor 
literatuur en samenleving: Engels | 
cijfer 6,5 | 12 ects

H
oe kun je separa-
tistische conflicten 
vreedzaam beëindi-
gen? Promovendus 
Ali Mashuri nam 
het conflict in Indo-

nesië onder de loep. Verzoening 
is waarschijnlijk als de meerder-
heid zich bekommert om haar 
morele reputatie, concludeert 
hij.
De separatistische minderheid 
wil vooral graag dat haar gevoel 
van ongelijkheid wordt vermin-
derd en dat de meerderheid 

bereid is om daartoe ook daad-
werkelijk actie te ondernemen. 
In hoeverre mensen meewerken 
aan een vreedzame oplos-
sing ligt aan de mate waarin 
mensen zich identificeren met 
hun groep. Mashuri laat in zijn 
onderzoek zien dat het voor het 
vredesproces belangrijk is dat 
de verschillende groepen zich 
gehoord voelen. (WV)

mashuri promoveerde op 9 april. 
zie proefschrift via tinyurl.com/
alimashuri1 

“In de genees-
kundige 
praktijk 
verloopt 
het 
stellen 
van een 
diagnose 
doorgaans 
via het klas-
sieke medisch 
model: anamnese, 
lichamelijk en aanvullend onder-
zoek. Omdat er echter geen 
simpele lichamelijke verklaring 
voor psychiatrische aandoeningen 
bestaat, verloopt dat proces in 
de psychiatrie anders. Zo zijn er 
bijvoorbeeld meerdere theorieën 
over wat een depressie veroor-
zaakt. 

Ik heb onderzocht hoe het dia-
gnostisch proces in de psychiatrie 
werkt. Wat ik zag, is dat het een 
dynamisch proces is. Er wordt 
niet met één verklarend model 
gewerkt, er is ruimte om op 
verschillende manieren naar 
ziektebeeld te kijken. De psychi-
ater is daarbij voortdurend aan 
het checken of de verklarende 
theorie, die samen met de patiënt 
ontwikkeld wordt, passend is. Die 
moet zowel overeenkomen met 
het wereldbeeld van de patiënt als 
kloppen met de wetenschappelijke 
theorieën. 

Deze methode wijkt iets af van het 
klassieke model, maar is zeker 
professioneel te onderbouwen. 
Deze professionele grondslag 
en expertise moeten we verder 
ontwikkelen en normeren.” (FB)

Alan Ralston is medisch hoofd Acute en Intensieve 
Psychiatrie bij UMC Utrecht. Hij promoveerde 9 april 
bij de VU-faculteit Geesteswetenschappen.

‘Psychiatrie werkt 
niet met één 
verklarend model’
De professionele grondslag 
van de psychiater moet verder 
ontwikkeld worden, zegt 
promovendus Alan Ralston.

ideale honkbalworp
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sTudenTenBijverdienen

DOOR FLOOR BAL 
FOTO PETER GERRITSEN

N
a twee werkweken als hulpkok werd 
Gerben Geessink (22) alweer ontslagen. 
“Eigenlijk kan ik niet zo goed koken.” 
Gelukkig bleek hij andere talenten te 
hebben. Nu werkt hij één dag in de week 
bij de vakgroep rechtstheorie en rechts-
geschiedenis. “Ik geef ondersteuning bij 

verschillende vakken en assisteer bij wetenschappelijk 
onderzoek. Zo check ik of de voetnoten bij wetenschap-
pelijke artikelen kloppen.”  
Geessink is niet de enige student die zijn bijbaantje 
buiten de horeca of supermarkt zoekt. Van het beoor-
delen van opgezette vogels voor de erfgoedcollectie van 
biologie tot het plaatsen van ballonnen op een open dag; 
je kunt op de campus heel veel verschillende baantjes 
vinden. 

Deels betaald je scriptie schrijven
Wat zijn de voordelen van een student-assistentschap 
boven die van een gewone bijbaan? De vier studenten 
zijn vooral enthousiast over het kijkje achter de scher-
men dat ze als student-assistent krijgen. Zo kreeg Gees-
sink en passant van de docenten met wie hij samenwerkt 
veel studieadvies. “Ik overweeg om de master rechts-
theorie te gaan doen. Bij sommige universiteiten is de 
master één jaar, bij andere twee. De docenten die ik 
sprak, konden mij meer over de inhoud van de diverse 

De betere bijbaan
Je kunt natuurlijk altijd bij Albert Heijn gaan werken.  
Maar deze vier studenten vertellen waarom zij liever 
student-assistent zijn.

‘Ik check de 
voetnoten bij 
wetenschappelijke 
artikelen’ 

sara kapika, Gelmer van den noort, amel labeab en Gerben Geessink

vU student jobs
een paar jaar geleden vroeg de 
studentenraad om een centraal punt 
waar je álle vacatures voor studenten 
binnen de universiteit makkelijk kunt 
zien. het was de bedoeling dat er een 
speciaal uitzendbureau zou komen. 
maar het werd vU student jobs, een 
pagina op vUnet waar alle informatie 
bij elkaar staat. de afdeling waar de 
vacature is, behandelt de sollicitatie.

masters vertellen dan de studieadviseur. Gewoon even 
bij het kopieerapparaat.”
Het bijbaantje van Amel Labeab (27), masterstudent 
sociologie, bij de afdeling Centrale Studentbegeleiding 
bleek een perfect opstapje voor haar scriptieonderzoek. 
“Voor het project Studiemaatjes koppel ik studenten 
die ondersteuning nodig hebben aan een maatje. Die 
studenten kunnen vaak door omstandigheden geen 
aansluiting vinden bij andere studenten. Ze hebben 
bijvoorbeeld studievertraging of een beperking of ze zijn 
door mantelzorg weinig op de universiteit, waardoor ze 
zich ook niet echt thuis voelen op de universiteit.” 
Labeab deed dit werk al bijna een jaar toen ze een adver-
tentie zag voor een scriptieonderzoek in combinatie met 
student-assistentschap. “Hierbij onderzoeken we onder 
alle studenten wat de relatie is tussen studiesucces en de 
mate waarin studenten zich thuis voelen op de universi-
teit.” Nu combineert ze twee student-assistenschappen 
met haar scriptieonderzoek. “Het voordeel is dat ik deels 
betaald word om mijn scriptie te schrijven. Maar daar-
voor moet ik wel veel meer werk leveren dan ik alleen 
voor een scriptie zou doen.”

Scherper zicht op onderzoek 
Sara Kapika (26), masterstudent bij zowel neurosci-
ences als philosophy of neuroscience, heeft door haar 
bijbaan beter zicht op wat voor werk ze later wil gaan 
doen. Ze assisteert bij de afdeling Ontwikkelingspy-
chologie bij het maken van MRI’s. “Bij één project ben 
ik meer verantwoordelijk voor de organisatie, bij het 
andere ben ik bezig met de uitvoering.” Hierdoor ziet 
ze nu scherper wat wetenschappelijk onderzoek precies 



Dresscode: 
gist en 

bacteriën
De stage van 

scheikundestudent 
Iza Awad gaat niet 

over chemische 
reacties, maar over 

outfits van een 
compleet nieuwe 

stof, of beter gezegd: 
over een heel nieuwe 

manier van kijken 
naar mode.

DOOR WELMOED VISSER 
BEELD SANDRINE D’HAENE

i
za Awad is de best geklede student 
van de bètafaculteit, vindt zijn 
begeleider Raoul Frese. En inder-
daad ziet hij er stijlvol en opval-
lend uit: Burberry-rokje, sneakers 
van gifgroen imitatiebont en een 
neuspiercing in Indiase stijl. Like 

it, or hate it, Awad is in elk geval geen 
gemiddelde bèta in fleecetrui en spijker-
broek. En hij is gedreven: zijn fonkelende 
ogen vallen misschien nog wel meer op 
dan zijn kleding. 
Toen Awad vorig jaar een rondleiding 
kreeg door het Hybrid Forms Lab, waar 
kunstenaars en wetenschappers nieuwe 
dingen maken op het snijvlak van kunst 
en exacte wetenschap, hoorde hij dat er 
een wetenschapper bezig was geweest 
met het onderzoeken van de laag cellu-
lose die op kombucha ontstaat, voor 
gebruik in bijvoorbeeld kleding. 
Kombucha is een drankje van gefer-
menteerde thee dat gemaakt wordt door 
een cultuur van gist en bacteriën. Het 
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inhoudt. “Zo’n bijbaan is serieuzer dan een stage, ik heb 
ook meer verantwoordelijkheid.” Daardoor ontdekte 
ze dat ze juist meer interesse heeft in het opzetten van 
projecten en in het samenwerken met veel verschil-
lende mensen. “Ik sluit een promotieonderzoek in 
de toekomst niet uit, maar ik wil ook onderzoeken of 
consultancy niet beter bij mij past.”
Gelmer van den Noort (22), masterstudent informa-
tion sciences, ziet zich door zijn bijbaan bij de dienst 
Communicatie & Marketing gesteund in zijn toekomst-
plannen. Hoewel hij nog niet precies weet welke richting 
hij op wil, geeft zijn bijbaan hem de kans om een ander 
soort werk te ervaren. 
“Voordat ik ging studeren, twijfelde ik tussen bedrijfs-
kunde en een ict-studie. Uiteindelijk is het die laatste 
geworden. Deze zomer zal ik afstuderen. Ik weet al dat 
ik geen heel technische functie zoek. Af en toe program-
meren vind ik wel leuk, maar ik wil geen programmeur 
worden. Wat ik nu doe, vind ik mooi. Naast het helpen 
bij het organiseren van open dagen, werk ik ook met het 
IT-systeem van voorlichting. Daar houd ik de handlei-
ding van bij en ik beantwoord vragen van gebruikers. Ict 
moet ter ondersteuning van menselijke processen zijn.” 

Flexibele werktijden
Een van de belangrijkste attracties van het werk is de 
flexibiliteit van de uren. Labeab werkt in totaal 28 uur 
per week voor twee verschillende banen. “Het werk is 
heel flexibel. Ik kan deels thuis werken. Als ik colleges 
heb, kan ik daar omheen werken. Overdag of juist ’s 
avonds. Mijn leidinggevenden vinden dat prima omdat 
ik resultaten laat zien en heel consequent werk.”
Ook Geessink heeft geen strenge leidinggevende. “We 
bespreken elke periode wanneer ik werk. Maar als ik 
opeens een dag niet kan, dan mail ik hem en werk ik een 
andere keer. Dat vindt hij altijd goed.”
Van den Noort wisselt zelfs per week hoeveel uur hij 
werkt. “Ik kan zelf mijn uren bepalen. In november, als 
het druk is, draai ik zestien uur. In januari als er weinig 
voorlichtingsbijeenkomsten zijn, zit ik op acht uur.”

Hij rolde van het ene student-assistentschap in het 
andere. “Als eerstejaars heb ik me opgegeven voor 
VU-ambassadeur. Daarvoor ging ik langs bij middelbare 
scholen en hielp ik bij open dagen. Het mooiste daarvan 
vond ik om met scholieren te praten en ze informatie te 
geven, zodat ze een goede studiekeuze konden maken.” 
Toen hij bij het team marketing een vacature voor 
inhoudelijker werk zag, sloot dat prima aan op zijn voor-
gaande functie. Nu zet hij onder meer rondleidingen op 
en helpt hij bij het verbeteren van meeloopdagen. 

Vakantiegeld en 13de maand
Leuk hoor, al die persoonlijke ontwikkeling. Maar een 
bijbaantje draait natuurlijk voornamelijk om het geld 
dat het oplevert. Geessink: “Ik verdien aardig. Bij mijn 
andere bijbaantjes vroeger kreeg ik minder.” 
Het salaris van de student-assistenten wordt via de 
universiteits-cao berekend. Dat heeft ook andere voor-
delen. Zo krijgen studenten in dienst van de VU vakan-
tiegeld en een dertiende maand uitgekeerd. Wel zijn de 
meeste contracten tijdelijk. 
Het student-assistenschap heeft meer positieve kanten. 
Zo heeft Kapika al verschillende cursussen kunnen 
volgen. “Ik heb onder meer een MRI-veiligheidscursus 
gedaan. Het lijkt me leuk om in de toekomst ook mijn 
scanbevoegdheid te halen.”
Voor Labeab zijn haar bijbanen op de campus echt 
een uitkomst. “Omdat ik al zo lang studeer, is werken 
voor mij een noodzaak. De bijbaantjes die ik hiervoor 
deed, waren niet mijn passie. Maar wat ik nu doe, past 
perfect bij mijn studie én de richting die ik op wil. Dat 
is ook de reden dat ik het allemaal volhoud. Als ik het 
alleen voor het geld deed, dan zou ik de combinatie 
van zoveel werken en studeren niet redden. Zelf heb ik 
een Nederlandse en een Egyptische ouder. Inclusiviteit 
en het gevoel dat je je ergens thuis voelt, vind ik heel 
belangrijke en interessante thema’s. Het geeft mij veel 
voldoening dat ik via het onderzoeksproject en Studie-
maatjes studenten die het moeilijk hebben, echt kan 
ondersteunen.”

‘Ik heb nu beter 
zicht op wat voor 
werk ik later wil 
gaan doen’

‘Dit past perfect bij 
mijn studie én de 
richting die ik op 
wil, daarom houd 
ik het allemaal vol’



Awad doet alles zelf: de vellen kweken, de 
kledingstukken ontwerpen, ze in elkaar 
zetten. Naast de reguliere labspullen en 
computers waarmee het bètagebouw vol 
staat, ligt dan ook een schetsblok waarin 
Awad tekeningen heeft gemaakt van de 
outfits. Awad: “Ik ben me in allerlei tech-
nieken aan het verdiepen om die stukken 
stof aan elkaar te zetten. Mijn moeder 
en mijn begeleider Sandrine d’Haene 
hebben me kort geleden leren breien.”
Hij moet nog flink doorwerken om 

genoeg kombuchaleer te 
hebben voor zijn mode-
show. Er moeten immers 
twaalf outfits worden 
gemaakt. En hoewel de 
modellen niet van top tot 
teen bedekt zullen zijn, 
vraagt dat wel om flink 
wat stof. “Kijk, dit vel is nu 
zo’n tien dagen oud. Het 
moet nog wat dikker groei-

en”, zegt hij, boven een bak kombucha 
die ongeveer vier keer zo groot is als een 
reguliere afwasteil. Uit een la haalt hij een 
ander vel dat al is gedroogd. Het ruikt wat 
zurig. Awad heeft het ingevet met kokos-
olie, zodat het langer mooi blijft, want 
cellulose breekt vrij snel af als je er niets 
aan doet. Dat betekent dat je niet alleen 
thuis je eigen kleding kunt kweken, maar 
het ook zelf kunt composteren. En je 
kombuchaleren vest in de was gooien zal 
ook niet gaan, want het spul gaat plakken 
als het nat wordt. Misschien hoef je deze 
kleren wel helemaal niet te wassen, denkt 
Awad: “Ze vormen zich naar je lichaam 
en misschien kan je zweet zelfs wel weer 
dienen als voedingsstof voor plantjes die 
erop groeien.”

Thuis kleding produceren
In glazen bakjes doet hij experimen-
ten met plantjes: hij heeft stukjes leer 
met tuinkers en alfalfa. Dat vergt wel 
enige bewerking en daarbij komt Awads 
kennis als scheikundige goed van pas: 
“Kombuchaleer is heel zuur. Om er plant-
jes op te kunnen laten groeien moet je het 
bewerken.” Hoe? Dat wil Awad nog niet 
precies uitleggen, omdat hij nog bezig is 
met een wetenschappelijk artikel daar-
over. 
Wel dat hij het allemaal doet met midde-
len die gemakkelijk af te breken zijn in 
de natuur. Hij is ook bezig zijn stoffen te 
kleuren, onder meer met bietensap en 
kurkuma. Awad wil eigenlijk bereiken dat 
mensen fundamenteel gaan nadenken 
over de rol van kleding: als iets dat ze zelf 
thuis kunnen produceren. En als iets dat 
niet per se ondoorzichtig hoeft te zijn, 
zolang het je lichaam maar beschermt 
tegen weersinvloeden. 

Geschikt voor ruimtekleding
Awad doet het kombuchaproject op 
de VU in zijn eentje, maar hij is geen 
zonderling die een wetenschappelijk 
zijpad is ingeslagen waar je verder nooit 

meer iemand tegenkomt. 
Er wordt momenteel 
behoorlijk wat onderzoek 
gedaan naar kombucha 
en kombuchaleer. Onder 
andere ruimtevaartorgani-
saties als de ESA zijn geïn-
teresseerd in het product, 
omdat fotosynthetische 
bacteriën op kombucha-
leer kunnen groeien en 

ook onder extreme omstandigheden, 
zoals sterke straling, kunnen overleven. 
Wellicht is het een manier om mensen in 
de ruimte van voedingsstoffen en stra-
lingsdichte kleding te voorzien.
“Helemaal als je er plantjes op kunt laten 
groeien, kun je dit in de toekomst meene-
men naar Mars om er je eigen voedsel op 
te verbouwen”, speculeert Awad. 
Maar het zijn niet alleen ruimtevaart-
onderzoekers die interesse hebben voor 
kombuchaleer. Toen Awad een paar 
maanden geleden op een beurs over 
mode stond, wilde ook degene die de 
stoffencatalogus voor Gucci en Louis 
Vuitton maakt, het kombuchaleer meteen 
opnemen in haar collectie.

awads modeshow is op zaterdag 1 juni van 14 tot 17 
uur in de vU-hortus. 

is gezond voor je darmen en heeft een 
beetje een hipster-imago. Maar hier gaat 
het om het leerachtige vlies dat er vanzelf 
bovenop groeit tijdens het rijpingsproces 
van het drankje. 

Queer-tegengeluid
Awad was meteen enthousiast over het 
idee dat je kleding zou kunnen maken uit 
iets dat je anders weggooit. “Het is een 
totaal milieuvriendelijk proces om deze 
stof te maken”, vertelt hij. “Voor katoen 
heb je enorm veel water 
en bestrijdingsmiddelen 
nodig en deze stof is zo 
milieuvriendelijk dat je 
’m gewoon zou kunnen 
opeten.” Hij besloot dat 
hij een stage wilde doen 
over de toepassingen van 
kombuchaleer. Alleen een 
wetenschappelijk verslag 
was hem niet tastbaar 
genoeg. Een modeshow leent zich beter 
om de toepassingen van de stof meteen 
te laten zien. Bovendien kan Awad, die 
zich inzet voor de lhbt+-gemeenschap, 
er ook nog eens zijn ideeën over rechten 
voor seksuele minderheden in kwijt. 
Awad: “Er zijn op de VU mensen die de 
Nashville-verklaring ondertekenden, dit 
is een queer-tegengeluid.” Zijn mode-
show staat gepland op zaterdag 1 juni 
in de VU-hortus. Uitgeprinte foto’s van 
de modellen, twaalf in totaal, hangen al 
boven zijn computer. De groep is hetero-
geen in alle opzichten: huidskleur, leef-
tijd, seksuele voorkeur en lichaamsbouw. 
Moeite om de modellen te vinden had 
Awad niet: “Modellen waren zo enthou-
siast dat ik moest kiezen. Veel mensen 
worden heel nieuwsgierig van het verhaal 
over kombucha.”

Leren breien
Verwacht geen bloemetjesprints of soepel 
vallende textiel, kombuchaleer vergt 
een heel andere manier van naar mode 
kijken. De stof is leerachtig en licht trans-
parant, ze doet een beetje denken aan 
perkament. “Als je het aanhebt, voelt het 
als een tweede huid”, vertelt Awad, die al 
een fotoshoot deed voor homoblad Winq, 
waarin hij een zelfgekweekt rokje droeg 
met bijpassende beha, waarop hij tuin-
kers had laten groeien.

artScience
> hybrid forms lab is een plek op de vU 
waar kunst en wetenschap versmelten 
tot een nieuwe discipline: artscience. het 
lab wil een motor zijn voor innovatie in 
wetenschap en technologie. 
> er werken wetenschappers, studenten 
en kunstenaars. 
> kunstenaar annemarie maes won 
samen met hybrid forms lab een vertigo 
starts-subsidie van de europese Unie. 
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model monty aal

met rode biet gekleurd kombuchaleergroot stuk gedroogd kombuchaleer

‘Deze stof is zo 
milieuvriendelijk 
dat je ’m gewoon 
zou kunnen 
opeten’

‘Als je het aanhebt, 
voelt het als een 
tweede huid’
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De voorzitter vraagt

k
inderen groeien vanzelf 
en dat is ook de bedoeling. 
Als dat hard gaat, zoals 
vaak in de puberteit, dan 
kost het flink wat moeite 
en chagrijn. Constant 
nieuwe kleren kopen, op 

pijnlijk te kleine schoenen doorlopen 
en een bejegening door ouders die als 
te kinderachtig wordt ervaren. Niet 
zelden levert sterke groei stress op in de 
omgeving.
De VU is, zoals vele universiteiten in 
Nederland, de laatste tijd snel gegroeid. 
Onze gemeenschap telt 24.567 studenten 
in 2018. Ooit hebben we besproken dat 
dit ongeveer het aantal is dat past bij 
onze universiteit. Ongeveer 14 procent 
van onze studenten is internationaal, dat 
is in een wereldstad als Amsterdam niet 
overdreven hoog. Andere universiteiten 
hebben meer buitenlandse studenten.
We hebben in het alge-
meen weinig invloed op 
de aantallen studenten 
die zich bij ons inschrij-
ven. Natuurlijk worden ze 
aangetrokken door onze 
uitstraling en ons kwalita-
tief goed onderwijs op een 
toegankelijke en persoon-
lijke universiteit in een 
prachtige stad. Bij sommige studies 
zouden we graag wat meer studen-
ten aantrekken. Studies met te weinig 
studenten zijn op termijn niet levensvat-
baar. Andere studies groeien snel uit hun 
jasje en kampen met almaar stijgende 
werkdruk. Met kunst- en vliegwerk 
moeten er in de zomer dan vaak draconi-
sche maatregelen worden genomen om in 

september de nieuwe omvang te kunnen 
faciliteren.
Nederlandse universiteiten hebben 
helaas weinig (subtiele) instrumenten tot 
hun beschikking om de groei van Euro-
pese studenten in de hand te houden 
terwijl de toegankelijkheid gewaarborgd 
blijft. Minister Van Engelshoven over-
weegt wel om de numerus-fixusregeling 
aan te passen, opdat we iets meer ruimte 
krijgen. Vooralsnog is dat een botte bijl 
(en dus geen subtiel instrument). 
Onze groeiwens, of afwezigheid daarvan, 
is dus tamelijk irrelevant: we hebben te 
‘dealen’ met de aantallen studenten die 
zich melden. Er zijn eerste aanwijzingen 
dat dat aantal voor het academisch jaar 
2019-2020 weer hoger zal zijn.
Ik heb deze keer de volgende vragen aan 
jullie. Wat vind je ervan dat we groeien en 
toegankelijk blijven, ook als dat soms wat 
gepiep en gekraak oplevert? Beïnvloedt 

groei jouw werk of studie? 
Hoe? Vind je dat we meer 
studenten aankunnen? 
Zouden we dan de colle-
gezalen moeten uitbrei-
den? Hoe kunnen we de 
campus er beter op inrich-
ten? Kunnen we ook in de 
(randen van de) avonden 
colleges aanbieden, zodat 

de druk op zalen afneemt? Zijn er andere 
mogelijkheden? Is er bijvoorbeeld meer 
digitaal onderwijs of peer-learning moge-
lijk?
Jullie antwoorden, ook op een deel van 
de vragen, of op andere vragen die dan 
wel over groei gaan, zijn welkom. Sterker 
nog, ik brand van nieuwsgierigheid! 
Uw voorzitter, Mirjam van Praag
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mail

Reacties op Advalvas-artikelen zijn 
welkom op redactie.advalvas@vu.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
uw bijdrage eventueel in te korten.

“You have been working here for 
more than 200 years…”, souf-
fleerde een collega mij onlangs 
tijdens een voorstelrondje in een 
vergadering. Toen ik daarna het 
artikel ‘We zullen doorgroeien’ 
in de vorige Advalvas las, reali-
seerde ik me dat ik alweer 16 jaar 
bij de VU werk. Het artikel haalt 
de nieuwe cao aan die stelt dat 
‘ondersteunende medewerkers 
met een vast dienstverband zich 
moeten blijven ontwikkelen met 
oog op een volgende carrièrestap’ 
en dat ze ‘maximaal vier tot zes 
jaar in hun functie’ moeten blij-
ven. In mijn geval zou dit bete-
kenen dat ik eigenlijk al drie tot 
vier keer van functie had moeten 
veranderen, terwijl ik het nog 
steeds enorm naar mijn zin heb 
als secretaresse, mijn eerste en 
enige functie bij de VU.
Was het dan saai? En hoe zit 
het met die ontwikkeling? Om 
te beginnen lijkt wat ik nu doe 
in de verste verte niet meer op 
wat ik deed toen ik net begon. 
Er was een reorganisatie van het 
ondersteunend personeel en ook 
een fusie van twee afdelingen 
met verdubbeling van het aantal 
medewerkers. Daarnaast heb ik 
samengewerkt met (tijdelijke) 
collega-secretaresses, uitzend-
krachten en student-assistenten. 
Ook was het een komen en gaan 
van afdelingshoofden. Trouwens,  
het huidige afdelingshoofd spreekt 
geen Nederlands, waardoor ik nu 
80 procent van mijn tijd Engels 
spreek en schrijf. Dit laat zien dat 
de functie nog steeds dezelfde 
naam heeft, maar dat ik af en toe 
het idee had aan een nieuwe baan 
te beginnen. Al die veranderingen 
waren (toegegeven, op een uitzon-
dering na) altijd positief. 

‘Werken aan uw ontwikkeling 
is onderdeel van uw functione-
ren…’ staat er verder in het arti-
kel. Daarvoor biedt de VU volop 
gelegenheid: ik werd namelijk 
gefaciliteerd om een korte hbo-
opleiding te volgen, kan jaarlijks 
mijn Engels bijspijkeren en 
volgde onlangs een cursus time-
management. Door ‘learning-
by-watching-and-doing’ heb ik 
mijzelf ook als persoon kunnen 
ontwikkelen. Daar is geen cursus 
voor, gewoon geleerd door je werk 
zo goed mogelijk proberen te 
doen: interesse tonen in het werk 
van wetenschappelijke collega’s, 
kijken en luisteren hoe men met 
elkaar omgaat, discussieert en 
besluiten neemt. En het lidmaat-
schap van de onderdeelcommis-
sie leert me dat ook mijn mening 
een stem waard is. 
Kortom, ik ben al 16 jaar met 
plezier secretaresse en houd 
vooral van de praktische kant 
ervan. De steeds veranderende 
omgeving geeft genoeg afwisse-
ling, zolang je je functie serieus 
neemt en ondernemend bent. 
Uiteraard denk ik weleens na 
over iets anders: meer coördine-
rend, of een beleidsfunctie? Maar 
dat zou betekenen dat ik van de 
praktische kant van mijn werk 
afscheid moet nemen en daar zou 
ik niet blij van worden.
Dus lieve HRM-mensen, jullie 
bedoelingen zijn goed, maar laat 
mij nog maar even secretaresse 
blijven. Met zoveel omgevings-
dynamiek geeft mij dat de nodige 
houvast. 

Elles Bandringa, 
secretaresse afdeling 
Organisatiewetenschappen, 
faculteit Sociale Wetenschappen

Wat een naïef en tendentieus 
opiniestuk van universitair 
docent strafrecht Sonja Meijer 
en anderen over het wetsvoorstel 
‘Straffen en beschermen’ in de 
vorige Advalvas. De illustratie 
met de VVD-corpsbal die voor 
strenge straffen pleit, maakt het 
stuk niet beter. Een opvallende 
zin is: ‘Zo gaat dat voorbij aan 
het belang van resocialisatie.’ De 
auteurs gaan zelf voorbij aan het 
rechts- of ook vergeldingsgevoel 
onder de bevolking. Die bestaat 
niet alleen uit rechtse figuren, 
integendeel. Vrijwel niemand 
begrijpt het verkorten van een 
door de rechter opgelegde 
celstraf, want waarom wordt die 
straf anders gegeven? 
Terecht wordt er furieus gere-
ageerd als er weer eens in het 
kader van resocialisatie een 
misdadiger ontsnapt en vaak 
opnieuw een ernstig delict pleegt. 

De bevolking voelt zich dan niet 
veilig doordat de ‘softe sector’ 
het belang van de gestraften voor 
laat gaan, en dat steeds opnieuw. 
Onbegrijpelijk dat men daaruit 
geen conclusies trekt. Je kunt je 
afvragen of diegenen die de situ-
atie van de gestraften moeten 
beoordelen, daartoe wel goed 
uitgerust zijn en niet gedreven 
worden door andere vage motie-
ven. In feite ondermijnen ze 
de rechtspraak door het vonnis 
van de rechter te negeren en de 
gewiekste boeven zullen dat haar-
fijn aanvoelen: gewenst gedrag 
vertonen en voor je het weet sta je 
weer buiten.
Mij lijkt het wetsvoorstel van 
minister Dekker een goede reac-
tie op de veranderde samenle-
ving. Weg met de softies.

Arie Vlasblom, klinisch docent 
tandheelkundige kliniek Acta

Duurzaam inzetbaar

Soft strafrecht

Zijn er grenzen aan de groei 
van onze universiteit? vind je 
dat we nog meer studenten 
aankunnen?
laat het weten! vU-baas mirjam van Praag 
werkt aan het strategisch toekomstplan voor de 
vU. advalvas verzamelt voor haar de reacties 
van studenten én medewerkers.

reageren kan per mail naar 
devoorzittervraagt.advalvas@vu.nl of 
online onder van Praags column op advalvas.
vu.nl/blog-item/Groeivraagtekens

mirjam van praag  

voorzitter college van bestuur
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Beinvloedt de groei 
van de VU jouw 
werk of studie?
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reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.karen van Oudenhoven

karen van oudenhoven chief diversity officer

Waar scoort de VU dan 
wel mee? “Alleen al het 
feit dat we überhaupt een 
diversity officer hebben, 
bijvoorbeeld. We hebben 
ook een vrouwennetwerk 
en een lhbt+-netwerk. We 
letten erop dat in sollici-
tatiecommisies voor hoge 
functies altijd een vrouw 
zit. En we hebben een 
divers college van bestuur. 
Toen Marjolein Jansen 
werd aangesteld, is er net 
zolang doorgezocht tot er 
een zeer geschikte vrouw 
gevonden was. Er wordt 
tegenwoordig beleidsmatig 

ook scherper gekeken naar de dingen die niet goed gaan.”

Wat wordt dan nu aangepakt wat vroeger bleef 
liggen? “Uit een analyse bleek onlangs dat er procentu-
eel meer mannen dan vrouwen cum laude promoveren. 
We scoren relatief gezien niet het slechtste van Neder-
landse universiteiten, maar er is wel een verschil. Er 
wordt nu door twee wetenschappers onderzocht hoe dat 
komt. Misschien kiezen vrouwen een bredere vraagstel-
ling of theoretisch kader en wordt dat minder positief 
beoordeeld. Dit is meteen in het college van decanen 
besproken. Dat we die dingen direct oppakken is een 
verbetering.”

‘De VU heeft 
last van valse 
bescheidenheid’
Karen van Oudenhoven is verrast én trots 
dat de VU een tweede plaats scoorde in de 
Times Higher Education University Impact 
Rankings op het gebied van seksegelijkheid. 

DOOR FLOOR BAL

e
en tweede plaats op de 
Times Higher Education 
University Impact Rank-
ings op het gebied van 
seksegelijkheid. Zo goed 
doet de VU het toch niet? 
“Ik vond het zelf verrassend, 

maar ook geweldig. Je kijkt altijd kritisch 
naar je eigen universiteit en ziet dingen 
die kunnen verbeteren. Zo hebben we 
met het percentage vrouwelijke hoogle-
raren nog steeds een weg te gaan. Maar 
dit is vooral een vergelijking met andere 
universiteiten. En blijkbaar doen we het 
in die vergelijking toch goed.”
 
Is dat niet treurig? Blijkbaar is het op 
andere universiteiten nog slechter 
gesteld?  “De VU is tweede van de wereld 
geworden, maar niet alle universiteiten 
wereldwijd hebben meegedaan. In Neder-
land deden verder maar twee universitei-
ten mee. 
“Aan de andere kant: de VU heeft last 
van valse bescheidenheid. Laten we trots 
zijn op dit resultaat. Andere universitei-
ten waren allang groots met dit feit naar 
buiten getreden. We doen veel op het 
gebied van diversiteitsbeleid en daarin 

vN-ontwikke-
lingsdoelen
de times higher education 
University impact rankings 
sdg: gender equality meet in 
hoeverre universiteiten wereldwijd 
voldoen aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de 
verenigde naties. Bij de ranking 
wordt gewogen in hoeverre een 
universiteit onderzoek naar gender 
doet, het universitaire beleid op 
het gebied van seksegelijkheid en 
de bereidheid om vrouwen aan te 
nemen en promotie te geven. de 
Uva, een van de andere nederlandse 
universiteiten op de lijst, stond op de 
41ste plek.

scoren we kennelijk beter dan anderen. 
Diversiteitsbeleid is altijd lastig, mensen 
gaan van nature liever om met mensen 
die op hen lijken. We zijn ons daar 
bewust van en we proberen daar iets aan 
te doen. Zo gaan we met kleine stappen 
vooruit.”

De VU staat op de 16de plaats van Times University 
Impact Ranking. Dit is fantastisch nieuws. Deze 
internationale ranking baseert zich op sustainable 
development goals. Denk aan onze acties voor een 
beter klimaat, gendergelijkheid en de kwaliteit 
van het onderwijs. Het is iets om trots op te zijn en 
het geeft me verder stof tot nadenken. Wat voor 
universiteit willen wij eigenlijk zijn?
Onze raad is betrokken bij het opstellen van het 
nieuwe instellingsplan. Daarin legt de VU haar 
visie en ambitie voor de komende vijf jaar vast. 
Er spelen thema’s als internationalisering, de 
campus, maar ook de flexibiliteit en slagkracht 
van de organisatie zelf. Voor mij komt dit neer op 
diezelfde vraag: wat voor universiteit willen wij 
eigenlijk zijn? Er zijn mensen die de universiteit 
als opleidings- en onderzoeksinstituut zien. Een 
plek waar je je niet bezig hoeft te houden met 
maatschappelijke vraagstukken en je studenten 
daar ook helemaal niet mee lastig moet vallen. 
Ik vind dat de universiteit haar studenten moet 
vormen tot kritische burgers, en hen moet uitdagen 
om hun mening te vormen en om analytisch te 
leren denken. En zoals de VU altijd zo mooi zegt: 
verder te kijken. Maar waarom vind ik dit nou zo 
belangrijk? 
Onze economie- en rechtenstudenten steken 
over een aantal jaar misschien de De Boelelaan 
over naar de bunkers op de Zuidas. Wil de 
maatschappij daar bankdirecteuren die zichzelf 
enorme bonussen uitkeren, zonder enig besef 
van de maatschappelijke gevolgen? Of artificial-
intelligence-ontwikkelaars die software 
maken zonder ethiek mee te nemen in hun 
ontwikkelingen? Uiteindelijk wordt hier de elite van 
de toekomst gevormd. De culturele, economische  
én intellectuele elite. Alles komt hier samen en dat 
biedt ons een unieke kans. 
Helaas ontstaat er in onze maatschappij een 
steeds grotere kloof tussen ‘zij die erbij horen’ en 
‘zij die er níét bij horen’. Als het de universiteit al 
niet lukt een omgeving te creëren waar mensen 

maatschappelijk betrokken zijn en nadenken over 
oplossingen door over hun eigen grenzen heen te 
stappen, hoe kunnen we dan verwachten dat dit ons 
ooit lukt als maatschappij? 
De universiteit mag de antwoorden op dit soort 
maatschappelijke vraagstukken beslist niet gaan 
invullen voor studenten, maar ik zie het zeker als 
haar taak om ons aan te sporen om zelfbewust 
tot eigen conclusies te komen. Gelukkig zijn er 
al bewegingen in de goede richting, zoals het 
onderwijsprogramma A Broader Mind. Maar het 
kan altijd meer en beter. 
Ik ben daarom erg blij dat onze raad kan meepraten 
over het instellingsplan 2020-2025. Laten we de 
keuze maken om die maatschappelijke universiteit 
te zijn. Niet wijzen met een opgeheven vinger, maar 
het onderwijzen van de benodigde vaardigheden 
voor een verantwoordelijke elite van de toekomst.

Verantwoordelijke elite

Pim Kelders, algemeen raadslid
p.kelders@studentenraadvu.nl

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.

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12
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wat er Verder sPeelt

Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• Inwerken nieuwe raad. We zijn 
druk met het inwerken van onze 
opvolgers en zijn net terug van het 
inwerkweekend. Reuzegezellig!
• decentrale selecties. De 
adviesaanvragen voor decentrale 
selecties zijn binnen en worden 
besproken op de eerstvolgende 
USR-CvB-vergadering.
• servicescan. De jaarlijkse 
servicescan kun je weer invullen 
op www.vu.nl/servicescan. Doe 
het vooral! Daarmee kun je 
het leven van de student weer 
verbeteren en iets aangenamer 
maken.
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Feestelijke start
> het amsterdam sustainability 
institute heeft een stuurgroep waarin 
wetenschappers van alle faculteiten 
zitten. 

> er zijn ook enkele thematische 
clusters, met onderzoekers op het 
gebied van water, energietransitie, 
steden en voedsel. 

>het netwerk heeft geld om 
kleinschalige startsubsidies te geven 
aan interdisciplinair onderzoek 
op het gebied van duurzaamheid. 
voorwaarde is dat de onderzoekers 
uit minstens twee verschillende 
faculteiten komen. 

> “Op de feestelijke startbijeenkomst 
gaat het erom dat mensen elkaar 
leren kennen”, zegt directeur van het 
amsterdam sustainability institute 
Philipp Pattberg. 

iedereen met interesse in 
duurzaamheid is welkom op 
donderdag 16 mei van 15-17 uur in het 
auditorium.
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Amsterdam Sustainability Institute campus

reageren? mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Het is niet de eerste keer dat VU-wetenschappers die zich bezighouden 
met duurzaamheid zich organiseren in een netwerk. Maar deze keer gaat 
het wel lukken, omdat er écht behoefte is aan samenwerking, verwachten 
de initiatiefnemers. 

Ook theologen en 
psychologen doen 
onderzoek naar 
duurzaamheid
DOOR WELMOED VISSER

N
iemand weet precies 
hoeveel onderzoekers zich 
aan de VU bezighouden 
met duurzaamheid. Mili-
eubeleidsonderzoeker 
Nicolien van der Grijp is 
al een poosje bezig met 

inventariseren, ze heeft inmiddels een 
lijst met zo’n 150 hoogleraren en postdocs 
die iets met het onderwerp doen, maar 
nog bijna dagelijks melden zich weten-
schappers die niet op de lijst staan. En als 
een overheidsinstelling of bedrijf de VU 
zou bellen met een vraag op het gebied 
van duurzaamheid, is de kans groot dat 
niemand weet bij wie zij/hij terechtkan. 
Terwijl Science for Sustainability een van 
de speerpunten is in het instellingsplan, 
zijn de onderzoekers die zich met dat 
onderwerp bezighouden nauwelijks geor-
ganiseerd en weten ze van elkaar vaak 
niet wat ze doen. 
Hoog tijd voor een netwerk dus, zodat 
onderzoekers elkaar leren kennen en 
voor organisaties van buiten helderder 
wordt wat de VU allemaal doet aan duur-
zaamheidsonderzoek. En zodat in de 
toekomst wetenschappers uit verschil-
lende disciplines elkaar wellicht gemak-
kelijker zullen vinden om te gaan samen-
werken. 

Enkele maanden geleden was er al een 
eerste bijeenkomst, met speeddates om 
andere onderzoekers te leren kennen, en 
de aanzet voor een aantal interdiscipli-
naire projecten. Maar op donderdag 16 
mei is de officiële startbijeenkomst van 
het Amsterdam Sustainability Institute. 
Eigenlijk is het al de tweede keer dat een 
netwerk, of in VU-termen interfacultair 
onderzoeksinstituut, wordt opgericht 
rondom het thema duurzaamheid. 
In 2011 begon het Amsterdam Global 
Change Institute, dat een stille dood 
stierf vanwege de perikelen bij de bètafa-
culteit. Dat instituut was meer top-down 
georganiseerd en met name gericht op 
natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Waarom een nieuw netwerk het dan 
wel gaat redden? Van der Grijp: “Onder 
onderzoekers van alle faculteiten is er nu 
echt de behoefte om samen te werken. De 
urgentie wordt meer gevoeld. Wij krijgen 
heel enthousiaste reacties.” 

Hoop voor boeren
“Interdisciplinaire samenwerking is hard 
nodig”, denkt Philipp Pattberg, hoogle-
raar milieubeleid en directeur van het 
Amsterdam Sustainability Institute. “De 
problemen waar we de komende decen-
nia als samenleving tegenaan gaan lopen 
op het gebied van duurzaamheid vragen 
om een integrale aanpak. We zullen onze 
hele manier van samenleven moeten 
omgooien om te kunnen overleven. Dat is 

raties”, vertelt milieu-econoom Julia 
Blasch. “Zij vinden gezond eten vaak 
belangrijk, en hebben een hedonistische 
oriëntatie, gericht op hun eigen geluk. In 
het algemeen zijn ze goed geïnformeerd 
over het milieu, maar ze zijn zich niet 
altijd bewust van de milieuaspecten van 
hun voedselkeuzes. Neem bijvoorbeeld 
avocado’s, vaak gefotografeerd als super-
food op Instagram. Die hebben het imago 
dat ze supergezond zijn, maar het kost 
erg veel water om ze te verbouwen, dus 
beslist geen duurzame keuze.” 

Duurzame millennials
Blasch heeft het onderzoek met een groep 
wetenschappers opgezet, onder wie een 
socioloog, biochemicus en een milieu- 
geograaf. Ze hebben net een enquête 
gehouden onder ruim 300 VU-medewer-
kers en -studenten om te onderzoeken 
hoe ze denken over hun voedselkeuzes. 

niet een puur technologisch, of politico-
logisch, of economisch vraagstuk. Om de 
samenleving te kunnen adviseren en van 
relevante kennis te kunnen voorzien heb 
je breed georiënteerd onderzoek nodig.” 
Hij noemt een voorbeeld van zijn eigen 
onderzoek naar aanleiding van ontmoe-
tingen met andere wetenschappers in 
het netwerk. Pattberg: “We gaan kijken 
in hoeverre je boeren kunt bewegen tot 
meer duurzame keuzes met een bood-
schap van hoop. Daarvoor werken we 
samen met theologen. Vaak is de bood-
schap van milieuwetenschappers een 
doemscenario. Wij willen kijken wat het 
effect is van een meer positieve benade-
ring.”

Stilstaan bij avocado’s
Het netwerk heeft al een aantal klein-
schalige samenwerkingen gehonoreerd, 
bijvoorbeeld om samen een onderzoeks-
voorstel te schrijven, of een klein onder-
zoek uit te werken. “Dit is beginkapitaal, 
daarna moeten partijen op zoek naar 
grotere subsidies”, zegt Pattberg. Een van 
de projecten behelst de aanleg van een 
groen-blauw dak op de aula, waar plant-
jes komen en meetapparatuur om klima-
tologische metingen te doen. 
Een ander project gaat over de voedsel-
keuzes en eetpatronen van millennials, 
mensen geboren tussen 1980 en 2000. 
“Zij maken duidelijk andere keuzes op 
het gebied van eten dan eerdere gene-

“Dit is een eerste, verkennende studie 
op dit gebied”, zegt Blasch, “als we beter 
begrijpen hoe millennials keuzes maken, 
kunnen we ze wellicht bewegen duurza-
mere keuzes te maken tijdens het doen 
van hun boodschappen.”
Ook het duurzame of minder duurzame 
gedrag van wetenschappers en de VU zelf 
is een onderwerp voor het netwerk. “Het 
vlieggedrag van wetenschappers bijvoor-
beeld”, noemt Van der Grijp. “Er zijn al 
onderzoekers aan het kijken hoe we dat 
drastisch kunnen verminderen.” 
Groene IT is ook zo’n onderwerp dat 
meteen op de VU zelf toepasbaar is. Patt-
berg: “Eerlijk gezegd wist ik helemaal 
niet dat er op onze eigen faculteit een 
specialist is op dit gebied. Die heb ik ook 
dankzij dit netwerk leren kennen.”
Dus, als over zeg twee jaar een overheids-
instantie de VU belt met een vraag over 
duurzaamheid, dan weten we wel naar 
welke onderzoeker die moet worden 
doorverwezen? Pattberg: “Dat hoop ik 
wel. Het is zeker de bedoeling dat dan 
meer zichtbaar is wat de VU allemaal 
doet op dit gebied.”

‘Om te overleven 
moeten we onze 
hele manier 
van samenleven 
omgooien’
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Op woensdag 3 april kwam de Ondernemingsraad voor het eerst in 
de nieuwe samenstelling bijeen, waarvan fotograaf Peter Valckx een 
beeldverslag maakte. De OR heeft zeven nieuwe leden:  voor de fractie 
VAWO zitten Sabine Go, Katinka Quintelier, Norah Karrouche en Johan 
Wempe in de raad; voor FNV Overheid zijn Derk Kooi en Inge Trakzel de 
nieuwe gezichten en Marius Rietdijk versterkt de gelederen van CNV 
Connectief. Een van de eerste activiteiten van de raad was het kiezen van  
het dagelijks bestuur. Henk Olijhoek (FNV Overheid) werd gekozen tot 
voorzitter, Dick de Gilder (CNV Connectief) en Razi Quadir (VAWO) maken 
deel uit van het dagelijks bestuur. 

DE NIEUWE OR 
IN BEELD

COMMISSIE COMMUNICATIE OR VICTOR BIJLERT,  
SANDRA DE MAESSCHALCK, HENK OLIJHOEK EN ERIC-JAN HARTSTRA 
TEKST ERIC-JAN HARTSTRA BEELD PETER VALCKX  
VORMGEVING HAAGSBLAUW

COLOFON

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU 

@OR_VU
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“Met CGI, Computer-Generated 
Imagery, bewerk je bewegende 
beelden. In de derde klas van 
de middelbare school begon ik 

daarmee. Ik maakte filmpjes van mezelf 
en zette er een gek effect in. Na het vwo 
ging ik naar de universiteit, informatica 
studeren. Maar al snel dacht ik: wat 
ik in mijn vrije tijd doe is veel leuker. 
Informatica vond ik te technisch, ik 
miste het creatieve deel.   
Op de filmacademie doe ik visual 
effects. Het is een vak met zowel een 
technische als creatieve kant, waarvoor 
je vooral veel moet oefenen om echt 
goed te worden. In dit wereldje is het 
belangrijkst dat je mooi en goed werk 
kunt leveren. Dat ik straks een diploma 
van de filmacademie heb, maakt 
niet zoveel uit als ik bij een bedrijf 
wil binnenkomen. Alles draait om je 
portfolio. Thuis zit ik vaak achter mijn 
computertje. Ik heb drie beeldschermen 
waarop ik tutorials bekijk en met de 
programma’s werk. Dat vind ik het 
allerleukst om te doen.

alles 
draait 
om je  
portfolio

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

Wil je ook in UileNSteDerS?  
mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Fondue & Fondue

woodstock
Vijftig jaar geleden vond het legendarische 

Woodstock-popfestival plaats. Het drie uur 
durende verslag van het gebeuren won in 
1970 de Oscar voor beste documentaire. 

De film Woodstock biedt een uniek tijdsbeeld van 
de hippiecultuur en een fraaie cocktail van de 
popmuziek van de jaren zestig. Laat ik me niet 
verleiden tot nostalgisch geleuter, maar nog steeds 
bezorgt The Star Spangled Banner van Jimi Hendrix 
mij een ongemakkelijk brok in mijn keel. Mijn oma 
had dat vroeger bij het Wilhelmus.
Op zaterdag 25 mei vindt de manifestatie 24H 
Amstelveen plaats. De Griffioen doet mee met een 
popmuziekfilmfestival van 12 tot 24 uur, want 12H 
vonden we wel genoeg. Het programma is nog 
niet rond, maar zeker is dat Woodstock twee keer 
draait. Janis Joplin, Joe Cocker, noem maar op: een 
memorytrip voor zestigplussers, een must voor hun 
kinderen en kleinkinderen.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Een gezellig klein restaurant. Bij binnenkomst staan de 
fonduesetjes al klaar op tafel, je weet meteen waar je voor komt. De 
open keuken werkt goed hier.
ETEN De naam zegt het al, dit is een fonduerestaurant. Er staan drie 
soorten kaasfondue op de kaart, daarnaast bieden ze een wisselende 
special aan. Er is ook nog een vis- en vleesfondue. En als dessert 
kun je chocoladefondue bestellen. De fondue bestel je voor twee 
personen. Wij kiezen voor de normale kaasfondue. Vooraf krijgen we 
een mandje brood met dipsaus. De fondue staat supersnel op tafel, 
met groenten (gratis extra bij te bestellen), salade en brood. Als echte 
kaasliefhebbers kunnen wij ons geluk niet op.
BEDIENING Vriendelijk. 
TIP De normale kaasfondue is al smaakvol. Voor degenen die van 
meer uitdaging houden is er truffelkaasfondue.
AANRADER Echt wel.
PRIJS Een fijne kleine prijs voor lekkere gerechten die goed vullen. 
Voor 50 euro heb je twee keer kaasfondue met een karaf wijn.

Fondue & Fondue
Overtoom 415
fondue.amsterdam

Ylona van Gastel, tweedejaars masterstudent 
management, policy analysis and entrepreneurship in 
health & life sciences

Film Restaurant Uilensteders

lennard klaaijsen
23
Derdejaars Filmacademie 
Gele flat 

Cultuur-
centrum  
Griffioen

24H 
amstelveen: 
muziekfilms
 
zaterdag 25 mei

12 - 24 uur

Ongeveer € 5,- per 
film

griffioen.vu.nl

wil je ook GraTis uiT eTen,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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column

Sanne Pieters 
derdejaars sociologie

IllUstrAtIe  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Nog wel 
vrienden

d
e meeste vriendschappen zijn niet oneindig, 
dat betekent dat ze beginnen en ook 
ophouden. Vaak gaat dat onopvallend, zo 
gaan de meeste vriendschappen verloren: 
je groeit gewoon uit elkaar, door een 
verandering van woonplaats, school of 
interesses. In het beste geval gebeurt zoiets 

in stilzwijgende overeenstemming. Jij belt mij niet meer, 
ik jou niet. Jij nodigt mij niet meer uit voor je verjaardag, 
ik jou niet meer. Ik ben niet benieuwd naar waar jij 
mee bezig bent, jij niet naar waar ik me momenteel 
mee bezighoud. In mijn ervaring: meestal gaat het zo. 
Meestal.

Maar soms is het vervagen van een vriendschap niet 
zo wederzijds. In haar essay Human Relationships 
beschrijft de Italiaanse schrijfster Natalia Ginzburg 
menselijke relaties door een leven heen. Wat mij na het 
lezen van het essay vooral is bijgebleven: het hebben van 
relaties is evident ook het hebben van een bepaald soort 
macht. Over een vriendschap waar de een niet meer zo’n 
zin in heeft en de ander wel, schrijft Ginzburg: ‘We have 
in our hands the power to make someone suffer.’  

Als een vriendschap niet langer goed voelt, kun je twee 
dingen doen: het laten doodbloeden of het verbreken. 
Ik ben nooit goed geweest in dingen laten doodbloeden. 
Ik kan moeilijk leven met onduidelijkheid. Ik denk 
weleens: er zijn twee soorten mensen. Zij die de pleister 
voorzichtig met beleid en pijnloos verwijderen en zij die 
’m er in één keer afscheuren. Dan komt er misschien wat 
weefsel mee, maar dan ben je er tenminste wel meteen 
van af en kun je verder leven, de wond laten helen. 

Er is een vriend van wie ik me de laatste maanden 
steeds vaker afvraag of we nog wel vrienden zijn. Er was 
een tijd dat we elkaar vier keer per week zagen en elke 
dag spraken. Waarom belt hij nu nooit meer? Waarom 
spreken we elkaar soms weken niet als ik niet degene 
ben die contact zoekt? Waarom weet hij niet waar ik mee 
bezig ben en waarom maakt dat hem niets uit?  

Ik chat naar hem dat ik vind dat onze vriendschap 
afstevent op iets dat niet te herstellen is. We besluiten 
erover te praten. We zitten op mijn balkon dat uitkijkt 
over de snelweg en drinken een alcoholvrij biertje. 
“Ik heb gewoon niet echt behoefte aan meer sociaal 
contact”, zegt hij. “Ik heb mijn collega’s, ik heb mijn 
vriendin. Meer heb ik eigenlijk niet nodig. Voor mij is 
het prima om vrienden eens per maand of zo te zien.”
“Maar ik heb gewoon niet echt behoefte aan zo’n 
vriend”, zeg ik. “Ik heb meer nodig. Ik wil dat je mijn 
vriend bent, niet mijn kennis.”

We praten, zuchten en drinken. Komen tot de conclusie 
dat we vriendschap op een andere manier waarderen. 
Hij belooft meer initiatief te nemen, ik beloof te 
accepteren dat ik altijd de vriend ga zijn die meer 
initiatief toont. Een ambulance raast met sirene aan 
ons voorbij. Ik vraag me af wie van ons de meeste macht 
heeft, maar ik weet het antwoord eigenlijk wel. 

Toen ik zei dat er twee dingen zijn die je kunt doen 
wanneer een vriendschap niet meer goed voelt, vergat ik 
nog een derde optie: erover praten. “Dus we maken het 
nog niet uit?” vraagt mijn vriend, voorzichtig grijnzend. 
“Nee”, zeg ik. We drinken het biertje op en beginnen een 
gesprek over iets anders.  
Ginzburg schrijft: ‘Human relationships have to be 
rediscovered every day.’


