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CAMPUS

KWESTIE

De wekelijkse
nieuwsbrief
met het meest
recente nieuws

Nu de VU haar gedragscode belangenverstrengeling wil aanscherpen, vroegen
we campusgangers hoe zij denken over een
verhouding tussen een student en een docent.
Ad Valvas op Instagram

Meld je aan!
advalvas.vu.nl

Credit Yvonne Compier

OMMEZWAAI

‘Iemand reanimeren voelt
euforischer dan scoren
Splinter de Mooij (20)
stopte vorig jaar met
voetballen bij Feyenoord
om geneeskunde te
gaan studeren. Hij blijkt
een doorgewinterde
teamspeler, ook in de
collegebanken.
De Mooij leerde voetballen
van zijn “opi”, vijf keer met
links en dan weer vijf keer met
rechts tegen de muur. Op zijn
vierde sloot hij zich aan bij
een voetbalclub, toen groeide
langzaam de droom om er zijn
carrière van te maken. Maar hij
had ook altijd een andere wens:
dokter worden. “Die combinatie
was de droom. En als dat niet zou
lukken, zou ik de keuze maken.”
Dat deed hij vorig jaar na

lang wikken en wegen. In de
coronaperiode kon hij minder
voetballen. In de tijd die hij
overhield, liep hij stage op de
spoedeisende hulp van een Haags
ziekenhuis. Hij voelde zich er
meteen thuis. Toen hij werd
geaccepteerd aan de VU, was de
keuze snel gemaakt.

Frietje na de wedstrijd
Van elke dag op het veld staan
naar met de neus in de boeken
is een flinke overstap. Toch ziet
De Mooij veel overeenkomsten,
hij denkt dat zijn ervaring in
de topsportwereld hem goed
heeft klaargestoomd voor
zijn studie en carrière als
arts. “In beide gevallen werk
je samen met een team naar
een gemeenschappelijk doel

toe. Bij voetbal is dat winnen,
als dokter een patiënt beter
maken.” De topsportregeling
op de middelbare school heeft
hem geleerd goed te plannen,
en ook aan de mediatraining bij
Feyenoord denkt hij iets te zullen
hebben als arts. “Ik heb geleerd
wanneer je wel of niet moet
doorvragen, of hoe je een langer
antwoord dan alleen ja of nee
kunt geven.”
Zijn winnaarsmentaliteit vertaalt
zich nu in hard studeren, maar
De Mooij neemt ook de ruimte
om het studentenleven te
ontdekken. Voetballen doet hij
nog bij amateurvereniging AFC
Amsterdam, maar ook daar gaat
het er serieus aan toe. Alleen mag
hij nu wél een frietje eten na de
wedstrijd. (ES)

Lees het hele interview online: advalvas.vu.nl/verhalen/iemand-reanimeren-voelt-euforischer-dan-scoren
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@advalvas
Student news & VU-stories

@advalvas_vu
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advalvas
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VU-verhalen

www.advalvas.vu.nl
Dagelijks nieuws, verhalen,
blogs, studietips & meer
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Een hoge
werkdruk in de
wetenschap is
niet het beste
argument om er
extra geld aan te
besteden

Moet Colijn niet
ook geschrapt
van het VUoorlogsmonument?
Na de ophef over een NSB’er op de herdenkingsplaquette: moet Hendrik Colijn – die
mensen liet afslachten in Nederlands-Indië
– er niet ook vanaf? “Neem desnoods tomaten
mee, maar ik ben niet voor het verwijderen
van die naam.”

advalvas.vu.nl/nieuws/ik-heb-9-vrouwen-en-3kinderen-dood-laten-schieten

Marcel Levi
NWO-voorzitter
advalvas.vu.nl/verhalen/nwo-baas-marcellevi-geef-je-nwo-beurs-maar-terug-als-je-ookeuropees-geld-krijgt

BLOG

Houd je gevoelens bij en
deel ze vooral
Costanza Spadafora van Student Wellbeing
Point: ‘Hoe gaat het met je is een eenvoudige
vraag, maar het is een onderwerp waar studenten
vaak niet over praten. Het delen van emoties — of
het nu angst, spanning, verveling of vreugde is — is
dé manier om met jezelf in contact te komen en te
blijven.’
advalvas.vu.nl/blog/houd-je-gevoelens-bij-endeel-ze-vooral
NR 4 — 18 MEI 2022

GOOGLE-RECENSIES

Credit Nour Khamis

‘De VU is uitstekende plek voor
jointjes en junkfood’
Van succeswensen aan iemand op de operatiekamer tot een klaagzang over de hoeveelheid oude
mannen die er rondloopt – de Google-recensies over de VU zijn een schat aan vreemde klachten
en misplaatste adviezen.

advalvas.vu.nl/nieuws/de-vu-uitstekende-plek-voor-jointjes-en-junkfood
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STUDENT IN ACTIE

‘Je hebt maar één
jaar om te knallen’

D

Vlak voor haar
afstuderen
gaat Janique
Scharenborg er
eindelijk voor: ze
wordt vicevoorzitter
van de Landelijke
Studentenvakbond
(LSVb).
DOOR DAPHNE DAMIAANS
FOTO PETER VALCKX

it bestuur stond al jaren
op je lijstje. Waarom
wilde je dat zo graag? “De
positie van studenten gaat
mij aan het hart. Woningnood, sociale isolatie,
digitaal leren tijdens een
pandemie, prestatiedruk… De impact
hiervan wordt door de politiek vaak
onderschat, terwijl alle zaken op orde
moeten zijn voordat je aan leren toekomt.
Ook weten studenten vaak niet wat hun
rechten zijn. Het mooie aan de LSVb
vind ik dat we alle hbo- en wo-studenten
vertegenwoordigen en veel samenwerken
met andere partijen. We zijn echt de stem
van de student.”
Je bent aan het afstuderen. Ben je
daarna nog wel welkom bij de LSVb?
“Sterker nog: deze bestuursfunctie kost
zoveel tijd dat het eigenlijk niet kan naast
een volledige studie. De functie is meer
dan fulltime, zo’n vijftig uur per week.
Het bestuur bestaat daarom vaak uit
leden die net zijn afgestudeerd of hun
studie tijdelijk stopzetten. De regel is dat
je tot twee jaar na het einde van je studie
bestuurslid mag worden.”
De bestuurswissel is op 25 juni. Kun
je tot die tijd achteroverleunen?
“Allesbehalve, ik heb amper tijd om af te
studeren. Als toekomstig bestuur hebben
we nu al twee inwerkdagen per week. We
krijgen dan trainingen, hebben teambuildingsactiviteiten en bouwen dossierkennis op. Vanaf half mei lopen we fulltime
mee met het huidige bestuur. Het inwerken is intensief én spannend, maar in de
goede zin van het woord.”

Ben of ken jij ook een student, medewerker of
promovendus die zich inzet voor de maatschappij?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Weet je al welke taken jij als vicevoorzitter krijgt? “We moeten de portefeuilles nog verdelen, maar ik weet dat
ik in elk geval de politieke lobby krijg.
Dat betekent onder meer dat ik tijdens
debatten ga appen met Kamerleden om
de studentenstem te laten horen. Na de
voorzitter ben ik de tweede persoon op

het gebied van persvoorlichting. Ik krijg
gelukkig nog mediatraining, want zo vaak
stond ik tot nu toe niet voor een camera.”

Janique
Scharenborg

Waar kijk je het meest naar uit in
het bestuursjaar? En waar het meest
tegenop? “Het leukst vind ik de diversiteit. Ik wil meer leren over het politieke
debat, maar ook over onderwijs, het
leiden van een organisatie, het samenwerken met een team. Onze vakbond is
een platte organisatie, maar heeft wel
25 medewerkers die wij als bestuur gaan
aansturen.
“Tegelijkertijd zal ik een stuk sociaal
leven moeten inleveren. Je hebt maar één
jaar om te knallen als bestuur, dus andere
dingen komen op een lager pitje te staan.
Even spontaan beachvolleyballen zit er
waarschijnlijk niet meer in.”

24
Masterstudent pedagogische
wetenschappen
Mei 2021 – nu
Studentlid visitatiepanels
onderwijsaccreditatie NVAO
2019 – nu
Master pedagogische
wetenschappen: onderwijs en
innovatie
November 2020 – juli 2021
Stagiair en lid
beoordelingscommissie,
ministerie van OCW
2014 – 2021
Onder meer onderwijsinnovator,
projectleider
aansluitmanagement
en voorzitter Centrale
Medezeggenschapsraad,
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen
2018 - 2019
Premaster pedagogische
wetenschappen
2014 – 2018
Bachelor culturele en
maatschappelijke vorming,
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen

Heb je al een plan van aanpak voor
jezelf bedacht? “Ik hou ervan in gesprek
te gaan met verschillende partijen en ga
niet direct de barricades op. Dat neemt
niet weg dat ik ook erg doelgericht ben,
want harmonie staat niet boven alles.
Protesten kunnen leiden tot resultaat.
In de politieke lobby wil ik het verhaal
vanuit het perspectief van de betrokkenen vertellen. Inclusie is een van mijn
speerpunten. Als het gaat over rolstoeltoegankelijkheid, wil ik dus mensen erbij
betrekken die daar uit eerste hand ervaring mee hebben.”

Landelijke
Studentenvakbond

Is er een persoonlijke missie die je
hoopt te vervullen? “Studentenwelzijn
is een van de redenen dat ik heb gesolliciteerd. Het gaat onder meer over prestatiedruk: als student zou je alles moeten
kunnen en mogen, maar daardoor heb
je ook constant het gevoel tegen de rest
op te boksen. Je studie zou niets waard
zijn zonder bestuursjaar, een jaar in het
buitenland, et cetera. Die druk is gevaarlijk. Je kunt niet leren als het niet goed
met je gaat. Jezelf goed leren kennen zou
daarom een fundamenteel onderdeel
moeten zijn van het onderwijs.”

NR 4 — 18 MEI 2022

De LSVb komt op voor de
belangen van heel studerend
Nederland. De bond zet zich
in voor beter en betaalbaar
onderwijs, betere en
betaalbare huisvesting, meer
inspraak voor studenten en
goede studievoorlichting
en -begeleiding. Het is
een federatie van lokale
studentenvakbonden. Meer
info: lsvb.nl
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OPINIE

WISSELCOLUMN

Met de meeste interlandelijk
geadopteerden gaat het goed
Het debat over
interlandelijke
adoptie is weer in alle
hevigheid opgelaaid.
Stopzetten of
doorgaan? Het wemelt
van de opinies, maar
wat zijn de feiten?

schrijnende voorbeelden. Maar betrouwbare cijfers over aantallen misstanden
ontbreken, ook voor de periode na het
Haags Adoptieverdrag. Er zou een adoptiemarkt zijn door de vraag naar potentiële adoptiekinderen, met perverse financiële prikkels.
Er is géén overtuigend bewijs voor de
aanzuigende werking van interlandelijke
adoptie op het aantal weeshuizen. De
wanverhouding tussen vraag en aanbod
is omgekeerd. Het aantal kinderen in
weeshuizen was in 2020 naar schatting
7,5 miljoen; het aantal adopties naar
westerse landen van 2004 tot 2020 was
400.000. In 2016 telde Oekraïne bijna
800 weeshuizen met meer dan 100.000
kinderen. In datzelfde jaar werden 399
Oekraïense kinderen interlandelijk
geadopteerd, dat is 0,4 procent. Sinds
2017 is het beleid er gericht op de-institutionalisering. Onlangs heeft Oekraïne
overigens alle adopties stopgezet, omdat
controle op de procedures door de oorlog
onmogelijk is.
Omvangrijk onderzoek laat dus zien dat
opgroeien in tehuizen schadelijk is, dat
de overgang naar gezinsopvoeding een
forse inhaalslag mogelijk maakt, en dat
van een aanzuigende werking van adoptie op het aantal tehuizen geen sprake is.
Meer betrouwbare kennis om politieke
besluitvorming te stutten is er niet.
Tussen feit en verplichting gaapt een
kloof. Interlandelijke adoptie kán een
kind een toekomst bieden als er echt
geen andere oplossingen in lokaal gezinsverband mogelijk zijn. Strenger toezicht
is nodig om misstanden tegen te gaan.
Maar stoppen of doorgaan met interlandelijke adoptie volgt niet dwingend uit
de feiten. Het is uiteindelijk aan de politiek, aan sociaal-ethische keuzes, om een
knoop door te hakken. Wetenschappers
past hier bescheidenheid, politici past
een open oog voor de feiten.

K

8

cipanten. Dat weerspreekt de conclusie
van de commissie-Joustra ‘dat interlandelijke adoptie samengaat met problemen voor de geadopteerde kinderen.’
Een minderheid van de geadopteerden

ervaart problemen. Zij verdienen de best
mogelijke steun. Maar met een ruime
meerderheid gaat het prima.
Het is duidelijk dat er misstanden zijn
(geweest) bij adopties. Er zijn diverse

NR 4 — 18 MEI 2022

Marian Bakermans-Kranenburg is hoogleraar
neurobiologische achtergronden van opvoeding en
ontwikkeling aan de VU en Rien van IJzendoorn
is hoogleraar pedagogiek aan Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
NR 4 — 18 MEI 2022

Maurice Crul hoogleraar onderwijs en diversiteit

T
Credit Yvonne Compier

DOOR MARIAN BAKERMANSKRANENBURG EN RIEN VAN
IJZENDOORN
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT
inderen die opgroeien in
tehuizen (‘weeshuizen’)
krijgen enorme achterstanden in groei, cognitieve en
psychische ontwikkeling. In
ons onderzoek met Natasha
Dobrova-Krol in tehuizen in
Oekraïne hadden veel kinderen grote groeiachterstanden en een ontregelde hormonale
stressbalans. Dat beeld wordt bevestigd in
onze recente meta-analyse in Lancet Psychiatry van ruim 300 empirische studies onder
ruim 100.000 kinderen. Hoe langer het
verblijf in een tehuis, hoe groter de achterstanden.
Bovendien blijken interlandelijk geadopteerden het doorgaans heel goed te doen na
adoptie in een gezin. Ze maken een enorme
inhaalslag op bijna alle ontwikkelingsgebieden en de meerderheid bereikt na verloop
van tijd hetzelfde niveau als hun leeftijdgenoten.
Dit beeld konden we met Joost van Ginkel
bevestigen via CBS-gegevens over medicijngebruik van bijna 2,5 miljoen kinderen en
jeugdigen, onder wie 10.602 internationaal
geadopteerden. Geadopteerde kinderen
gebruikten niet meer medicijnen voor
psychische of fysieke problemen dan nietgeadopteerden.
Ook identiteitsproblemen doen zich niet
vaker voor, zo bleek uit een meta-analyse
met Femmie Juffer onder bijna 45.000 parti-

Poetins politieke fans
zijn niet misleid

is dat het wereldbeeld van de partij van
oen het Sovjetleger in
Poetin veel overeenkomsten heeft met
1956 de opstand tegen de
die van de partij van Le Pen, Orbán en de
communistische regering
beweging van Baudet. Poetins Rusland
in Hongarije neersloeg
is voor hen het laatste ‘ware’ westelijkbestormde een woedende
christelijke bastion tegen de opmars van
menigte in Amsterdam
de islam en wat zij het ‘liberale denken’
het hoofdkantoor van de
noemen. Hij is voor hen de beschermCommunistische Partij Nederland (CPN)
heer van conservatieve familiewaarden,
op de Keizersgracht. Met haar steun voor
diegene die zich onverholen tegen de
de Russische agressor liet de CPN voor
lgbtq+-gemeenschap uitspreekt. Europa
veel democratisch linkse mensen haar
en de EU staan voor hen voor een aanval
ware gezicht zien. Degenen die nu de
op die waarden en zijn dus de vijand
Russische agressor steunen staan echter
en de agressor. Deze mensen zijn even
aan de rechterkant. In Hongarije is dat
onbereikbaar als destijds
de rechts-populistische
de Nederlandse commupartij van Viktor Orbán, in
nisten die in 1956 de inval
Frankrijk de extreemrechtZe zijn niet
in Hongarije steunden.
se Marine Le Pen en in
verdwaald op het
Hun wereldbeeld staat net
Nederland is het Thierry
internet
zo stevig verankerd als het
Baudet die zijn politieke
beeld van Stalin toen. Ze
loopbaan begon met het
zijn niet verdwaald op het
Oekraïne-referendum.
internet, of misleid door
Parallel aan de overweldiRussische propaganda,
gende steun voor Oekramaar steunen het gedachïne in Europa is er een
tegoed met overgave.
aanzienlijke politieke onderstroom die
1956 liet voor democratisch links Europa
de kant van de agressor steunt. Mensen
zien waar het communistische gedachdie, anders dan veel Russen, wel de beeltegoed toe kan leiden. Waar is de rekenden zien van de bombardementen en
schap van democratisch rechts? Het
de executies van burgers. Het antwoord
wordt tijd om echt afstand te nemen van
dat die mensen hier op internet worden
gebrainwasht door Russische propaganda nationalistisch autoritaire stromingen op
haar rechterflank.
lijkt mij te simpel.
Je moet het monster in het gezicht
durven kijken. De diepere werkelijkheid
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Milieuchemie

WETENSCHAP

Jacob de Boer is pas met pensioen. Maar
ook als emeritus hoogleraar milieuchemie
en toxicologie blijft hij zich in de media
uitspreken over schadelijke stoffen, zoals
PFAS. ‘Het voelt als mijn plicht.’

De lange strijd van
een hoogleraar tegen
stoffen die nooit
gemaakt hadden
mogen worden
DOOR BRYCE BENDA
FOTO PETER VALCKX

H

et is woensdag 5 januari
2011 als de meldkamer van
Veiligheidsregio Middenen West-Brabant om 14.26
uur een melding krijgt van
de receptionist van chemicaliënbedrijf Chemie-Pack.
Er woedt een brand op het bedrijfsterrein
in Moerdijk. Al snel hebben de autoriteiten door dat het om een enorme brand
gaat, veroorzaakt door de grote hoeveelheden chemische stoffen op het terrein.
“Er hingen dagenlang zwarte rookwolken
boven Nederland”, herinnert Jacob de
Boer zich nog.
De brand betekende de doorbraak van De
Boer in het medialandschap. Omdat het
RIVM maar niet met een reactie kwam,
gingen de media naarstig op zoek naar
een expert die de mogelijke schade van
de brand voor de mensen in de omgeving
kon duiden. “Zaterdagochtend zat ik bij
NPO Radio 1, en op de terugweg werd ik
gebeld door Nieuwsuur”, zegt De Boer.
“De redactie had nogal moeite om een

10

De Boer noemt nog een voorbeeld van
een niet-afbreekbare stof, namelijk het
bestrijdingsmiddel DDT. “Dat is al 40 jaar
verboden, maar toch hebben moeders
wereldwijd deze stof nog steeds in hun
moedermelk. Wat vreemd is, is dat we
die stoffen niet van tevoren testen. We
gebruiken ze gewoon en doen daarmee
eigenlijk experimenten op wereldschaal.
Zo heeft iedereen op de wereld PFAS in
z’n bloed. Daar waarschuw ik voor.”
De Boer is geen activist, maar voelt wel de
plicht om zich als expert over schadelijke
stoffen uit te spreken. “Sommige mensen
zijn er huiverig voor om tegen de industrie in te gaan. Maar ik zie het zo: als je
promoveert, dan krijg je je
doctorstitel ‘met alle rechen plichten’. De gewo‘De gewone burger ten
ne burger snapt niks van
snapt niks van
scheikunde, maar er is wel
scheikunde, maar behoefte aan duiding in
er is wel behoefte
een wereld vol gevaren. En
aan duiding in een er zijn niet zoveel mensen
wereld vol gevaren’ die zich goed kunnen of
willen uitspreken. Daarom
voelt het als mijn plicht
om dat te doen.”

geschikte expert te vinden. De avond
ervoor zat er bijvoorbeeld iemand die helemaal geen verstand van chemicaliën had.
Dat was wel een beetje gênant.”
In de uitzending van zaterdagavond adviseerde De Boer aan ouders in de omgeving
Moerdijk om hun kinderen binnen te
houden totdat de onderzoeken afgerond
waren. “Toen ik de studio uitkwam,
omhelsde een redacteur me, zo blij was
hij. En sportpresentator Tom Egbers zat
ernaast, hij zei: Koop jij maar een strippenkaart, want jij bent hier nog niet weg. Nou,
dat had hij goed gezien, haha. Ik zat die
week een paar avonden bij Nieuwsuur.”

Meer winst op
vervuilende variant
De Boer heeft niks tegen grote bedrijven,
zegt hij. “Ik snap dat ze belangrijk zijn
voor de maatschappij en werkgelegenheid creëren. Maar de hoeveelheid schadelijke stoffen die sommige bedrijven
in de natuur dumpen – vaak zelfs met
goedkeuring van de overheid – daar moet
verandering in komen.”
Soms hoopt De Boer dat bedrijven zelf
hun verantwoordelijkheid nemen. Hij
noemt de chemische industrie, die klanten heeft zoals Ikea en Apple. “Die bedrijven willen een goed imago hebben en
willen zo min mogelijk te maken hebben
met vervuilende chemische stoffen. Je

Niet-afbreekbare stoffen
In de jaren daarna spreekt De Boer zich in
de media vaak uit over ‘stoffen die nooit
gemaakt hadden mogen worden’. Zo pleit
hij voor een verbod op PFAS, een verzameling oersterke chemische stoffen die onder
andere in teflonpannen en regenjassen
voorkomen. “Deze stoffen worden in de
natuur vrijwel niet afgebroken, bacteriën
zijn niet geïnteresseerd om ze op te knabbelen. Daardoor ontstaat er een ophoping
in zowel de natuur als in onze lichamen,
met schadelijke gezondheidseffecten als
gevolg.”

Jacob de Boer in zijn woonplaats
IJmuiden, met Tata Steel op de achtergrond.
De Boer pleit voor bronmetingen van de
uitstoot van het staalbedrijf.

NR 4 — 18 MEI 2022
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Milieuchemie

ONDERZOEK

zou hopen dat de industrie daarom het voortouw
‘Je kunt de
neemt om te vergroenen.
rekening voor
Maar dat doen ze helaas
controles ook door niet.”
de industrie laten
Met een anekdote brengt
betalen’
De Boer de oorzaak hiervan haarfijn in kaart. “Ik
sprak iemand van een
bedrijf dat brandvertragers maakt met fosfor erin.
Het bedrijf maakte ook
nog brandvertragers met
halogenen erin, de vervuilende variant
waar we zoveel last van hebben. Ik vroeg
hem: Jullie hebben nu schone brandvertragers, waarom maken jullie die slechte
dan nog? Hij antwoordde: Meneer, ik zou
het wel willen, maar de aandeelhouders
willen het niet. Er zit namelijk een grotere
winstmarge op de variant met halogenen.’”

‘Ga nou eens onaangekondigd
testen’

Jacob de Boer
Jacob de Boer (66) startte zijn
carrière in 1974 bij het Rijks
Instituut voor Visserijonderzoek.
In 1995 behaalde hij aan de VU
zijn doctorstitel in de analytische
chemie. In 2006 werd hij hoogleraar
milieuchemie en toxicologie aan
de VU, nadat hij het jaar daarvoor
parttime hoogleraar in Wageningen
was. Vanaf 2012 tot 2020 was hij
directeur van het Instituut voor
Milieuvraagstukken en hoofd van de
afdeling Environment & Health. De
Boer publiceerde zowel in Nature als
in Science en verscheen veelvuldig
in de media.
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Het toont aan hoe geld en winstbejag in
onze huidige samenleving vaak het hoogste woord hebben. In zijn afscheidsrede
kwam De Boer met een ander voorbeeld,
waarvoor hij een rekensommetje met het publiek
maakte. “Chemiebedrijf
‘Zodra we weten
DuPont maakt werelddat een stof
wijd ongeveer 6 miljard
schadelijk is voor
euro winst per jaar. Een
mens en milieu,
filter die nodig was voor
moeten we die
hun fabriek in Dordrecht
om schadelijke stoffen te
gewoon niet meer
filteren kost 75 miljoen
maken’
euro. DuPont verzette zich
tegen de aanschaf van die
filter vanwege de zogenaamd hoge kosten. Trek
nou eens 75 miljoen af van
6 miljard. Dan heb je nog steeds 6 miljard,
dat merk je niet eens!” roept hij tegen het
publiek.
Volgens de Boer zouden overheden ook
meer moeten doen om te voorkomen dat
schadelijke stoffen in de natuur belanden. “Ik mag mijn afval niet op straat
gooien, maar bedrijven krijgen vergunningen om hun chemisch afval in het
milieu te lozen. Dan denk ik: kom op
overheid, doe daar wat aan!” Daarnaast

moet de Nederlandse overheid meer
controles uitvoeren, vindt De Boer. “In
de jaren negentig werden alle controles
naar het bedrijfsleven geschoven. Dat
was zogenaamd modern, maar eigenlijk
waren het ordinaire bezuinigingen. Ik
snap dat je als overheid bezuinigt, maar je
kunt de rekening voor controles ook door
de industrie laten betalen. Ik zou zeggen,
ga nou eens onaangekondigd testen, doe
het steekproefsgewijs. Dan zullen bedrijven vanzelf schoner gaan werken.”

Toch optimistisch
Met al die chemische stoffen die ellende
veroorzaken in de natuur, kun je je afvragen of we wel moeten blijven zoeken
naar nieuwe, bruikbare chemicaliën.
“De drang om uitvindingen te doen kun
je denk ik niet remmen. Maar zoals bij
zoveel uitvindingen gaat het erom hoe je
als mens ermee omgaat. Vroeger ontdekten we dynamiet en radioactiviteit, daar
hebben we ook mee om moeten leren
gaan. Zodra we weten dat een stof schadelijk is voor mens en milieu, moeten we
die gewoon niet meer maken.”
“Soms is het bijna angstaanjagend, wat ik
zie. Maar ik ben een optimistisch mens.
Als de nood echt aan de man is, dan
wordt er wel wat gedaan. Daarom is het
zo belangrijk om dit probleem te blijven
benoemen. Soms heb ik het gevoel dat
het al bijna te laat is, maar er zijn gelukkig ook hoopvolle initiatieven, zoals de
Green Deal van de Europese Unie. Daarin
staan plannen om hele groepen schadelijke stoffen uit te faseren. Dus ik ben toch
nog wel optimistisch dat we dit kunnen
oplossen.”
Over zijn pensioen is De Boer helder. “Ik
heb nog veel energie. En voor dit jaar
zit mijn agenda al helemaal vol. Maar je
moet ook voorkomen dat mensen als je
ergens komt, denken: o god, daar heb je
hem weer, die oude zak”, lacht hij. Tot dat
moment gekomen is, heeft De Boer nog
genoeg te doen: hij helpt actiegroepen in
België, heeft opdrachten van de VN en
is hoofdredacteur van wetenschappelijk
tijdschrift Chemosphere. “Ik ga eerst maar
eens proberen om op vrijdag niet meer te
werken. Volgens mij is het veel gezonder
om langzaam af te bouwen en om fysiek
en mentaal actief te blijven.”
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Dorine Slaats-Willemse
is benoemd tot bijzonder
hoogleraar klinische
psychologie aan
de faculteit
Gedrags- en
Bewegingswetenschappen.
Zij is gespecialiseerd in de neuropsychologische diagnostiek en
behandeling van kinderen
met complexe ontwikkelingsstoornissen op het
snijvlak van psychiatrie,
neurologie en kindergeneeskunde.
Hoogleraar boeddhistische
studies Bee Scherer roept
boeddhisten op
tot activisme
voor sociale
rechtvaardigheid. Queer/
trans Scherer
strijdt voor de sociale rechten van gemarginaliseerde
groepen. Scherer is tevens
rector van het boeddhistisch seminarie.
De VU-onderzoekers Kirsi
Keskitalo, Tamarinde
Haven en Miquel
Gonzalez
Lozano kregen
een Rubiconbeurs waarmee
zij twee jaar onderzoek kunnen doen aan een
buitenlandse universiteit.
Aardwetenschapper Keskitalo gaat naar Northumbria
University in het Verenigd
Koninkrijk.
Neurobioloog Maartje de
Jong is een van de
acht VU-onderzoekers die
een Veni-beurs
van maximaal
280.000 euro
ontvangen. Haar onderzoek
gaat over de manier waarop
ons brein visuele ervaringen voortbrengt. Hoe
integreert je brein visuele
en subjectieve informatie?
NR 4 — 18 MEI 2022

Mijn scriptie

Veni-beurs

De constructie van ethisch leiderschap in
vacatureadvertenties

‘Sociale media
reguleren het
politieke debat’

‘Ik ben vier jaar hiermee
bezig geweest’

Zijn socialemediaplatformen
politiek gekleurd
in hun censuur?
Communicatiewetenschapper
Andreu Casas Salleras
ontvangt een Veni-beurs om dit
te achterhalen.

fotograafilse.nl

Vips

Thaïza Kwas | 27 | master beleid, communicatie en organisatie | cijfer 7 | 24 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Helemaal niet. Ik wilde ethisch leiderschap onderzoeken, maar
wist niet goed hoe. Het is een heel zoekend proces geweest
waar ik in totaal – ook door corona – vier jaar over heb
gedaan. Uiteindelijk kwam ik uit bij de analyse van vacatureteksten.”
Wat is je grootste ontdekking? “Uit mijn onderzoek blijkt
dat verschillende sectoren om verschillende leiders vragen:
mensen in non-profit organisaties zijn vaak intrinsiek gemotiveerd en hebben baat bij een ethische leider die ze ondersteunt, terwijl er in het bedrijfsleven meer behoefte is aan
leiders die focussen op het behalen van targets. Zakelijke
organisaties gaan eerder wankelen als de leider wegvalt,
bleek uit mijn onderzoek.”
Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken?
“Ik zou beginnen met een duidelijk einddoel. Een scriptie is
geen levenswerk en dat is het nu wel een beetje geworden.”
Hoe ben je begeleid? “Ik had andere verwachtingen van de
begeleiding. De intensiteit van het contact met je begeleider
wisselt nogal, zag ik om me heen. Sommige medestudenten
hadden wekelijks contact, ik moest soms wekenlang wachten
op antwoord op een mailtje.”
Ga je nog iets doen met het onderwerp? “Ik werk bij een
bedrijf dat onderzoek doet naar klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Daarbij speelt ethisch leiderschap ook
een rol. Dus ik kan de kennis uit mijn scriptie wel gebruiken.”
(WV)

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

“Het is zorgwekkend dat een
handjevol
socialemediabedrijven een
cruciale rol
speelt in het
reguleren van
het politieke
debat. Daarnaast
is het onduidelijk onder welke
voorwaarden deze platformen het
vrije woord inperken. Daarom wil
ik uitzoeken of deze bedrijven een
politieke bias hebben als het gaat
om het schorsen van accounts. Ik
ga ook het gedrag onderzoeken
van mensen die geschorst worden
op een sociaalmediaplatform. We
denken dat dit kan leiden tot radicaal gedrag op andere platformen.
Ik onderzoek drie platformen –
Facebook, Twitter en YouTube – in
Nederland, de VS, Rusland en Iran.
Met machine learning zal ik onder
meer de politieke ideologie van
gebruikers vaststellen. Daarnaast
analyseer ik welke accounts
geschorst worden en waarom.
We vermoeden dat in de westerse
wereld politieke ideologie niet
voorspelt of iemand geschorst
wordt, ook al roepen Trump
en Wilders van wel. Maar in
niet-westerse landen kan dit
anders zijn. Omdat de grootste
socialemediaplatformen voornamelijk Amerikaans zijn, moeten
zij voldoen aan de Amerikaanse
wet. En vanwege sancties tegen
Rusland en Iran staan bepaalde
personen en organisaties uit die
landen op een verboden lijst. Dit
kan leiden tot een politieke bias bij
socialemediabedrijven.” (BB)

13

Oekraïne

STUDENTEN
bombardement op Marioepol. Toen ik
zelf urenlang in de badkamer met mijn
hond zat te schuilen voor de bombardementen, praatte mijn beste vriend me
erdoorheen via de telefoon. Veel van
mijn vrienden zijn Russisch, ook hij. Een
andere vriend die ik sprak, ontkende dat
burgers gedood werden en vertelde me
dat ik me geen zorgen hoefde te maken
over Oekraïne omdat we binnenkort toch
bij Rusland horen. Met hem heb ik geen
contact meer, maar mijn beste vriend
wil ik niet kwijt en daarom mijden we
bepaalde politieke onderwerpen.
Kilian had ons gewaarschuwd dat Nederlanders best afstandelijk kunnen zijn, dat
ze je niet zo snel zullen knuffelen bijvoorbeeld, maar iedereen is hier zo aardig.
De voorzitter van de VU kwam op de solidariteitsmeeting over koetjes en kalfjes
kletsen. In Oekraïne zouden je superiors
niet zomaar met je praten. Ik ben niet een
heel praatgraag persoon, dus vrienden
maken is niet heel makkelijk. Ik heb de
kans daartoe ook nog niet echt gekregen,
maar ik ben er ook niet hard naar op
zoek. Ik loop vooral veel door de stad en
teken op mijn iPad, dat is alles wat ik voor
nu nodig heb. Ik sta aan het begin van
een normaal leven.

Nataliia Osadcha beseft nu pas hoe sterk haar land is

Hun brein
maakt overuren
Ze ontvluchtten Kyiv om hun studie in vrede
af te kunnen ronden. Maar lukt dat wel, terwijl
de veiligheid van je familie en de toekomst
van je thuisland onzeker is? Hoe gaat het met
de Oekraïense studenten die HR-docent Kilian
Wawoe naar de VU haalde?
DOOR EMMA SPRANGERS
FOTO’S MARTIJN GIJSBERTSEN

Nataliia Osadcha
(21)
‘Ik droom van
mijn land, mijn
hart ligt nog daar’

D

e eerste twee weken na het
uitbreken van de oorlog maakte
ik nog camouflagenetten als vrijwilliger. Ik wilde niet weg, maar
mijn vader heeft me praktisch
gedwongen om te vluchten. Eerst dacht
ik dat ik dat zou doen met mijn stiefmoeder en haar dochter. Mijn moeder is vier
jaar geleden namelijk overleden en mijn
vader moest achterblijven want hij zit in
het vrijwilligersleger – maar toen kwam
deze kans voorbij. Ik wilde heel graag
mijn studie afmaken.

Net voor de oorlog had ik besloten geen
Russisch meer te spreken. Ik wilde niet
een van die mensen zijn van wie Poetin
dacht dat hij ze moest redden uit Oekraïne. Ergens ben ik de oorlog dankbaar,
ik heb nog nooit zo beseft hoe sterk ons
land is. Het heeft me een beter begrip van
mijn identiteit gegeven. Ik droom van
mijn land, mijn hart ligt nog daar.”

Het lukt Olha Shevchenko nog niet om van haar tijd in Amsterdam te genieten

Olha Shevchenko
(21)
‘Hoe kan ik
mijn stress
verminderen?’

Veel van mijn vrienden zijn gevlucht,
maar een van hen is omgekomen bij een
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T

oen ik vluchtte uit Kyiv wilde ik
eigenlijk ook dat mijn moeder
en zusje mee zouden gaan, maar
mijn moeder is erg patriottisch –
ze wil haar land niet achterlaten.
Mijn zusje is erg jong, zij kan niet zomaar
weg. Het was erg emotioneel om zelf wél
te gaan, maar ik voelde echt dat ik mijn
leven moest redden. Ik was altijd erg sociaal en politiek activistisch, net als al mijn
vrienden. Veel van hen zijn gebleven om
te vechten voor ons land. Ik was bang
voor hun oordeel als ik zou vluchten,
maar een van hen heeft me uiteindelijk
aangespoord te gaan nadat ik dagenlang
niet had geslapen.

Hoewel ik hier nu veilig ben, ervaar ik
veel stress. Mijn lichaam is veilig, maar
mijn brein maakt overuren. De eerste
maand hier verliet ik de kantoorkelder
waar ik sliep nauwelijks. Het lukt me
nog niet om van mijn tijd in Amsterdam
te genieten. Ik ben altijd sociaal actief
geweest, maar hier lijkt die kant van me
wel uitgeschakeld. Ik wil wel contact
maken, maar toch heeft dat niet mijn
prioriteit. In therapie ben ik vooral bezig
met de vraag hoe ik dat gevoel van stress
kan verminderen.
Ik ben erg gesteld op mijn personal space
en eigen routine. Nu ik een eigen kamer
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en badkamer heb, gaat het een stuk beter.
Maar het nieuws volgen kan ik niet meer.
Het enige dat ik over de oorlog lees, komt
van Instagram.
Best ironisch, ik was me tijdens mijn
studie aan het specialiseren op het
gebied van werken met vluchtelingen en
immigranten. Nu ben ik dat zelf. Maar
door deze ervaring zal ik hen juist beter
kunnen helpen. Sociaal werkers werden
altijd slecht betaald in Oekraïne, maar ik
denk dat dat anders zal zijn als de oorlog
voorbij is. Mijn werk zal dan hard nodig
zijn.”

Anna Hurina (21)

ADVERTENTIE

‘Ik voel me rottig
dat ik het zo goed
heb’

W
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.

Aan de VU studeren 31.700 studenten en werken
4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VUcampus ligt in het hart van de Amsterdamse Zuidas.
Ben jij geïnteresseerd in werken bij de VU?
Kijk dan op: werkenbij.vu.nl
Werk jij al bij de VU? Hou dan de interne vacatures
in de gaten op: interne.vacatures.vu.nl
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anneer andere studenten
horen dat ik uit Oekraïne
kom, krijg ik gelukkig geen
vragenvuur op me af, of een
blijk van medelijden. Ze zijn
soms wel nieuwsgierig, maar vooral tolerant, aardig en respectvol. Dat vind ik van
Nederlandse mensen in het algemeen
eigenlijk. Laatst zat ik bij een bakkerij
toen er iemand aan het tafeltje naast me
kwam zitten. We glimlachten en knikten
even naar elkaar. In Kyiv zouden mensen
dan denken dat je niet helemaal honderd
procent bent, of dat je iets van ze wilt.
Hier voel ik me er juist thuis door.
In een van m’n colleges kwam een
psycholoog langs die uitlegde hoe survivor’s guilt werkt. Dat was heel nuttig. Ik
ervaar dat zelf ook, net als veel van de
andere Oekraïense studenten. Ik voel me
rottig dat ik het zo goed heb en in een
veilige omgeving ben, terwijl velen van
mijn familie en vrienden dat niet zijn.
Dat gevoel bespreek ik ook liever niet
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Ondanks de goede opvang wil Anna Hurina het liefst zo snel mogelijk terug naar haar thuisland
met hen, ik wil ze niet opzadelen met nog
meer problemen. Met de andere studenten hier kan dat wel. We worden ook allemaal opgeleid tot psycholoog en vinden
veel steun bij elkaar. Wel vermijden we
de politieke kant van het verhaal, dat is te
pijnlijk.
Toch zou ik op een gegeven moment
graag bij een gastgezin gaan wonen.
Dat zou een mooie manier zijn om iets
te leren over de Nederlandse cultuur,
te zien hoe het dagelijks leven er hier
uitziet, Nederlands te leren spreken. Op
de universiteit heb ik nog weinig contact
met Nederlandse studenten. Bij de

Engelstalige vakken zitten vooral internationale studenten.
Ik wil het liefst zo snel mogelijk terug
naar mijn thuisland, maar het zal lang
duren voor we daar weer kunnen wonen.
Ook als de oorlog snel eindigt, moet er
daarna nog veel worden opgebouwd. Hier
kan ik werken aan een betere toekomst.
Na dit laatste studiejaar wil ik in Nederland een baan zoeken om mijn familie in
Oekraïne te kunnen steunen. Dat zal me
ook de tijd geven om te bedenken wat ik
verder wil doen in mijn leven. Maar voor
nu bekijk ik alles nog van dag tot dag.”
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Ontdekkingsreis

XXL

Wat zien zij daar? Dalen er
aliens af? Is het de apocalyps?
Of hebben ze een zeearend
gespot. We hebben het niet
gevraagd aan de studenten
van Environmental Humanities,
die op 9 mei een tour door de
Amsterdamse haven deden. We
blijven liever fantaseren. (MS)
Foto Yvonne Compier
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Evaluaties

ONDERWIJS

Scheldwoorden, seksistische opmerkingen
en zelfs bedreigingen; anonieme
studentevaluaties leveren een hoop ellende
op. Is het tijd om ze in de ban te doen?

konden houden vanwege de overstap
ten te beoordelen. Als we dat laatste niet
naar Evalytics, voelde dat voor mij als een doen, heb je al een flinke slag gewonnen.
blessing in disguise. Het bood namelijk
Om echt de didactische kwaliteiten van
ruimte voor docenten en studenten om
een docent te beoordelen moet je een
het gesprek aan te gaan.”
vakdidacticus of een collega-docent
Dat gesprek vormt voor Vink de basis van
inschakelen.”
de feedbackcultuur die ze graag op de VU
Terug naar Vink, die opvallend genoeg
zou willen zien. “Ik bedoel dus niet dat
juist weerstand van docenten kreeg toen
je elkaar drietjes, viertjes of vijven geeft,
de studentenquêtes tijdelijk stil kwamen
maar dat je elkaar eerlijk vertelt wat je
te liggen. “We hadden de pech dat die
goed vindt gaan. We weten uit wetenperiode samenviel met corona. Kwalischappelijk onderzoek dat mensen veel
tatieve evaluaties, zoals focusgesprekmeer leren van positieve feedback dan
ken met studenten, zijn nou eenmaal
van negatieve. En als je
arbeidsintensiever en als
een stevige basis van posidocenten ergens niet op
tieve feedback hebt, wordt
zaten te wachten tijdens
‘Soms heb je
het makkelijker om af en
corona, dan was het wel
aan één losse
toe dingen aan te stippen
extra werk.”
opmerking meer
die minder goed gaan.”
Vooral onder juniordocendan aan alle
Ook de stuurgroep Stok
ten gold er nog een andere
gesloten vragen’
pleit voor meer kwalitareden voor hun onvrede:
tieve evaluatiemethoden.
hun tijdelijke contract.
Koster: “De faculteiten
“Ze zeiden bijvoorbeeld
waren enthousiast over
tegen me: Ik moet straks
ons advies op dit gebied.
een andere baan zoeken,
Zo houden sommige faculdaar heb ik die evaluaties
teiten nu groepsbijeenvoor nodig. Terwijl ik als
komsten waar studenten
leidinggevende een evalubespreken wat beter kan.” Ondanks de
atieverslag veel waardevoller vindt dan
goede intenties is dit soort initiatieven
wat lege cijfers.”
niet zonder bijeffecten door te voeren,
zegt Koster. “Het blijft namelijk de vraag
Anonieme vuilstort
hoe we kwalitatieve evaluatievormen
Voor Koster is stoppen met enquêtes geen
kunnen inzetten zonder de werkdruk
taboe. “Het feit dat je anoniem al dat vuil
voor docenten verder te verhogen.”
over je heen gestort krijgt, vind ik zo’n
minpunt dat ik ook weleens aan stoppen
denk”, zegt hij. Toch zijn open vragen
Geen promotie
volgens Koster waardevol.
In een enquête die Heffer“Een losse opmerking van
nan onder docenten doet,
een enkele student kan
meldt de helft van de 674
‘Elkaar geen
ervoor zorgen dat je je vak
respondenten (voornamecijfers geven, maar gaat aanscherpen. Soms
lijjk uit Australië en het
eerlijk vertellen
heb je aan één zo’n opmerVK, 6 procent uit Europa)
wat je goed vindt
king meer dan aan alle
dat ze ten minste één keer
gaan’
gesloten vragen.”
een promotieaanvraag
Juist daarom zijn kwalitahadden uitgesteld vanwetieve evaluatievormen zo
ge ongunstige studentewaardevol, vindt Koster.
valuaties. Dertig procent
“Denk aan focusgroepen
geeft aan dat studentevamet studenten en docenluaties een negatief effect
ten die naar elkaars onderhadden op baankansen, of
wijs kijken.” Hij noemt ook
zelfs ervoor zorgden dat
het idee voor een suggestieknop in het
managers een promotie stopten. In zeven
communicatieplatform Canvas. Daarmee
van de tien gevallen ging het om vrouwen
kunnen studenten tijdens het vak suggesen gemarginaliseerde academici.
ties doen voor onderwijsverbeteringen.
Zorgwekkend, maar Koster plaatst een
“Dat motiveert studenten om construckanttekening: “Een carrière dwarsbomen
tieve feedback te geven, omdat ze er zelf
kan alleen maar gebeuren als leidinggeook nog wat aan hebben.”’
venden evaluaties gebruiken om docen-

Wakker liggen
door nare
studentevaluaties,
is dat het wel waard?
DOOR BRYCE BENDA
ILLUSTRATIE ROB BÖMER

H

et is een zorgwekkende
conclusie uit het onderzoek van de Australische
onderzoeker Troy Heffernan: vrouwen en gemarginaliseerde groepen worden
vaker en erger beledigd bij
studentevaluaties. Dit leidt niet alleen tot
mentale problemen, het schaadt volgens
Heffernan ook hun academische carrières. Hij betoogt dat we studentevaluaties
beter kunnen afschaffen.
Sylvia Vink, onderwijsdirecteur van Sociale Wetenschappen, zegt te schrikken
van dit onderzoek. “Ik ben zelf vrouw,
dat is natuurlijk niet leuk om te horen.”
Ook opleidingsdirecteur filosofie, Edwin
Koster, vindt het een kwalijke zaak. “Als
het ten koste gaat van docenten, en in het
bijzonder van groepen die het al moeilijker hebben, moeten we dat natuurlijk
proberen tegen te gaan.”
Beide directeuren herkennen de nare
opmerkingen in anonieme evaluatieformulieren. “Volgens onze docenten komt
het zeker ook voor op de VU”, zegt Vink.
Koster voegt toe: “Bij de open vragen
in enquêtes gebeurt een hoop ellende,
studenten spuien daar dingen die niet
altijd even vriendelijk zijn.” Sommige
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opmerkingen zijn onpersoonlijk, zoals
‘stop hiermee’ en ‘gewoon niet meer doen
dit’. Maar soms wordt het persoonlijk, en
maken ze bijvoorbeeld opmerkingen over
iemands uiterlijk.
Koster: “Daarom is ook mijn advies aan
collega’s en aan mezelf: bekijk studentevaluaties nooit aan het eind van je werkdag, maar juist aan het begin. Anders
slaap je zo slecht”, lacht hij.

Beoordeel het vak, niet de docent
Studentenquêtes staan al langer ter
discussie op de VU. Als onderdeel van
de Stuurgroep Onderwijskwaliteit (Stok)
presenteerde de werkgroep Onderwijsevaluaties, met Koster als voorzitter, afgelopen jaar een adviesrapport voor nieuwe
evaluatiemethoden. Hieruit vloeide
onder meer een vernieuwde vragenlijst
voort, die de VU met de invoering van
het nieuwe evaluatiesysteem Evalytics in
september in gebruik nam. Koster: “Wij
besloten om de expliciete docentbeoordeling uit de vragenlijst te halen en meer
te vragen naar een beoordeling over het
vak in z’n geheel. Het gaat er uiteindelijk
om dat je het onderwijs verbetert, niet dat
je de docent beoordeelt.”
Vink ziet het nut in van deze aanpassing,
maar zegt überhaupt geen fan te zijn van
de kwantitatieve aard van studentenquêtes. “Ik denk dat enquêtes in een bepaalde context zeker nuttig kunnen zijn. Maar
toen wij in 2020 ineens geen enquêtes
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Ruud Rijkers en Ruben Bakker promovendi Life Sciences

‘Verplichte Bijbelteksten
doen geen recht aan de
diverse VU-populatie’

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

Een groep promovendi bij Life Sciences
wil opnieuw discussie over de verplichte
Bijbelteksten bij promoties, het votum en
de doxologie. Twee promovendi leggen uit
waarom ze een petitie zijn gestart.

D

DOOR PETER BREEDVELD
e link naar jullie petitie is
niet makkelijk te bereiken. Je moet ingelogd zijn
met je VU-account.
Ruud Rijkers: “Dat hebben
we expres gedaan omdat
we dit echt binnen de
VU-gemeenschap willen houden, zonder
bemoeienis van buiten.”
Ruben Bakker: “Zo krijgen we ook geen
gedoe van mensen met gekke mailadressen en mensen die dubbel stemmen.”

De VUvereniging subsidieert jaarlijks met
1 miljoen euro bijzondere projecten en
activiteiten op het snijvlak van onderzoek,
onderwijs, zorg en maatschappij. Daarnaast
organiseren we verrassende en inspirerende
evenementen.
De VUvereniging is een maatschappelijk
netwerk voor vrienden van de VU.

Je bent van harte welkom.
Lid worden
kan hier

Wat is jullie probleem met de huidige
teksten?
Rijkers: “Omdat ze heel duidelijk een
bepaalde religieuze overtuiging uitdragen. We zijn door de VU aangenomen op
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basis van ons wetenschappelijke vermogen en komen tot onze promotie nooit in
aanraking met dat christelijke gedachtegoed. Om daar dan aan het eind van de
rit ineens mee te worden geconfronteerd,
zo’n tekst waar je helemaal niets mee
hebt, dat klopt gewoon niet.”
Bakker: “Ik vind dat deze starre teksten,
over de Heer die hemel en aarde heeft
gemaakt, geen recht doen aan de diversiteit van de VU-populatie. Het mooie aan
de VU is dat niemand wordt gevraagd

Jullie pakken dit erg voorzichtig aan,
valt me op.
Bakker: “We willen er niet met gestrekt
been ingaan en zijn niet uit op polarisering en verharding en willen geen groepen stigmatiseren.”
Rijkers: “Maar we hebben wel gemerkt
dat die Bijbelteksten een heikel punt
vormen. Het ligt gevoelig, dat kun je
ook zien aan de reacties op hoogleraar
evolutionaire ecologie Jacintha Ellers,
die jaren geleden al voorstelde om die
Bijbelteksten te vervangen door seculiere
teksten. Maar er zijn veel mensen die
iets anders willen en wij vragen de VU te
onderzoeken of er alternatieven zijn.”

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

www.vuvereniging.nl

OPINIE
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zijn geloof of levensovertuiging thuis te laten. Dat
heb ik aan de UvA en de
University of New South
Wales wel anders gezien,
waar moslims moesten
‘Wij zien de huidige riten en rituelen
bidden in een bezemhok
van de promotieceremonie als
een gemiste kans’, schrijven de
of ergens onder de trap.
petitionisten. ‘Willen we die bewaren,
Maar pas dan ook die
met inbegrip van het votum en de
ceremoniële teksten aan,
doxologie, of vervangen door iets
zodat iedereen zich erin
nieuws?’ Kunnen we seculiere en
religieuze alternatieven bieden die de kan vinden. Ik ken zelf de
verantwoordelijkheid, openheid en
Bijbel niet, maar ik kan me
de persoonlijke betrokkenheid recht
voorstellen dat er teksten
doen die we allemaal ambiëren?’
in staan die beter aansluiten bij de belevingswereld
van promovendi dan de huidige teksten. Teksten over
doorzettingsvermogen, of het vergaren van kennis.”

Seculiere en
religieuze
alternatieven

Hoe zouden jullie het graag anders zien?
Rijkers: “Ik zou graag willen dat er iets uitgesproken
wordt dat echt iedereen inspireert.”
Bakker: “Het zou mooi zijn als mensen zelf kunnen
kiezen tussen die Bijbelteksten en andere opties.”

De petitie is te bereiken via
https://sites.google.com/vu.nl/vu-petition-votum

Bijbeltekst, psalm 124, vers 8. Dit votum
wordt uitgesproken bij de opening van een
promotieplechtigheid.

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Hoe ga jij
hybride werken?
We hebben ontdekt wat de voordelen van thuiswerken zijn, zoals minder
reistijd, meer flexibiliteit en duurzaamheid. We hebben ook gemerkt voor
welke aspecten van ons werk de campus essentieel is, bijvoorbeeld voor het
ontmoeten van collega’s, samenwerken en locatiegebonden werkzaam
heden. De VU blijft daarom thuiswerken faciliteren, in combinatie met het
werken op de campus. Hybride werken dus. Maar hoe pakt de VU dit aan en
wat kun je zelf doen?
Inrichting per faculteit of dienst

Vanuit het programma Hybride Werken
wordt elke faculteit en dienst begeleid in de
transitie naar hybride werken. Adviseurs van
het programma zijn nu in gesprek met alle
eenheden om een visie te vormen op hybride
werken, het maken van onderlinge afspraken
te stimuleren en een plan te maken voor het
gebruik van de werkomgeving op de campus.
Elke eenheid krijgt een budget voor hybride
vergaderfaciliteiten en voor de inrichting van de
werkomgeving op hybride werken. Binnenkort

krijgen de eenheden een aantal proefopstellingen om uit te proberen en eventueel later
aan te schaffen. Dat betreft bijvoorbeeld de
‘Qabin chat’ - een afgesloten werk- en overlegplek, ‘de Treincoupé’ en de ‘Concentration
Corner’ - afgeschermde plekken in een (deels)
open werkomgeving en verrijdbare whiteboard
en akoestische panelen. De planning van de
plaatsing van de voorzieningen per eenheid
verschijnt binnenkort op VU.nl/hybridewerken.

Faciliteiten voor hybride vergaderingen
De VU realiseert openbare hybride vergader

zalen, voor vergaderingen waarbij een deel van
de collega’s op de campus aanwezig is en anderen online aansluiten. Een aantal zalen wordt
uitgerust met een Logitech Tap, een systeem
waarmee je met één klik (tap) slimme camera’s,
microfoons en speakers verbindt en alle
collega’s goed zichtbaar en verstaanbaar zijn.
Meer informatie vind je op
VU.nl/hybridewerken > Hybride vergaderen.

Voorzieningen werkplek thuis

Voor je thuiswerkplek biedt de VU je
IT-appar atuur, een bureaustoel en een
vergoeding van een bureau en bureaulamp
aan. Een bureaustoel kun je aanvragen via je
leidinggevende. Zie voor meer informatie en
aanvragen: VU.nl/nl/medewerker/werkencorona > Veelgestelde vragen rond werken en
corona.
Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst ontvangen automatisch een tegemoet
koming in de internetkosten van € 25,- per
maand, ongeacht de werktijdsfactor. Deze
vergoeding hoeft je niet zelf aan te vragen.

In gesprek over hybride werken

Ga zelf vooral ook in gesprek over hybride
werken. Voor het succes van hybride werken is
het belangrijk goede afspraken te maken met je

team en je leidinggevende. Praat bijvoorbeeld
over resultaten, verbondenheid en samenwerking met elkaar. Uiteraard kun je ook je individuele wensen bespreken met je leidinggevende.
Gebruik de lijst met gespreksonderwerpen
om alle aspecten van hybride werken goed
met elkaar door te nemen. Je vindt de lijst op
VU.nl/hybridewerken > In gesprek over hybride
werken > Gespreksonderwerpen met je leidinggevende en collega’s.

Trainingen hybride werken

In een hybride werksituatie zul je minder vaak
je collega’s tegenkomen op de werkvloer. Hoe
blijf je goed op de hoogte van wat er speelt? Hoe
werk je online samen, deel je informatie slim
en voorkom je volle mailboxen? Volg hiervoor
de Goodhabitz training ‘Online samenwerken’.
Als je in Teams werkt kun je ook de Goodhabitz
training ‘Teams’ volgen en de tips bekijken op
Digital@VU Kennisportaal.
Wil je meer ondersteuning in de verandering
naar hybride werken? Dan kan een team samen
met de leidinggevende de training “Team booster Hybride werken: de beste aanpak voor jouw
team” volgen. Deze training helpt je team op
weg in de overgang naar hybride werken.

De bijeenkomst wordt op maat gemaakt. Tijdens
deze sessie krijgt het team inzicht in en begrip
van de kritische succesfactoren en knelpunten
van hybride (samen)werken, zoals betere communicatie, zelfleiderschap en teamgevoel.
Meer informatie over bovenstaande trainingen
vind je op VU.nl/hybridewerken > Samenwerken
en in verbinding blijven en > Training hybridewerken.

Best practices

Wil je weten hoe andere collega’s omgaan met
hybride werken? Lees dan de ervaringen van
Sandra van Daalen, Diana Garcia en Marcia Kho
op VU.nl/hybridewerken > Best practices.
Sandra van Daalen is adviseur voor internationale studenten bij de dienst Student- en

Onderwijszaken (SOZ). Voor haar en haar
collega’s is het een hele stap om weer deels
op de VU te gaan werken na zo’n lange periode
volledig thuisgewerkt te hebben. “Je moet je
hele routine weer aanpassen”, zegt zij. Toch
ging het team de uitdaging aan.
Diana Garcia doet haar promotieonderzoek bij
de School of Business and Economics (SBE).
Zij komt, net als veel andere PhD’s, uit het
buitenland en kent de specifieke uitdagingen.
“Een promotieonderzoek doe je vaak alleen
met je mentor. Daardoor heb je weinig contact
met anderen. Je kunt zo drie maanden werken
zonder dat je met iemand praat”, zegt Diana.
“En als je uit het buitenland komt ken je hier
bijna niemand. Dat kan best eenzaam zijn.
En dan kwam daar de coronacrisis en daardoor
het lange tijd thuiswerken nog bij.” Maar Diana
heeft met haar collega’s oplossingen gevonden
en benut de voordelen van hybride werken.
Marcia Kho is teamleider bij SOZ. Toen het
managementteam van de dienst het startsein
gaf voor hybride werken, hebben zij en haar
collega-leidinggevenden van de afdeling
Studie- en Studentadministratie vooral eerst
draagvlak gecreëerd bij de medewerkers om
daarna de volgende stappen te zetten.

Meer informatie

Meer informatie over hybride werken bij de VU
vind je op VU.nl/hybridewerken.

De Qabin chat
De Qabin chat is een afgesloten werk- of overlegplek.
Het is een space-in-space oplossing die vrij in een ruimte
geplaatst kan worden. De Qabin chat is beschikbaar
in twee uitvoeringen: de Lounge en de Focus.

Concentration Corner
De Concentration Corner biedt een afgeschermde werkplek in een
(deels) open werkomgeving. Het is een bureau afgeschermd door
akoestische panelen, waardoor geconcentreerd werken of juist even
telefoneren hier beter kan dan op een reguliere bureauwerkplek.

Treincoupé
De Treincoupé biedt een afgeschermde plek in een
(deels) open werkomgeving. De coupé is onder
meer geschikt voor overleg, samenwerking en
digitaal overleg.

Verrijdbaar whiteboard en akoestisch paneel
De set van 2 verrijdbare whiteboards en akoestische panelen biedt de mogelijkheid om in de
werkomgeving gedeeltelijk afgeschermd samen
te werken en/of te brainstormen.

Redactie Personeelspagina > HRMAM
Tekst > Wendy Faber
Vormgeving > Haagsblauw concept en vormgeving
Reageren > PP@VU.NL

Students

Elections / With her
independent party
Light Storm, firstyear student Valerie
Delauney Felipe
(19) hopes to take the
paralyzing emphasis
off of getting good
grades and represent
the black and female
community.
BY EMMA SPRANGERS
PHOTO YVONNE COMPIER

A

s a high school student,
Valerie Delauney Felipe
had an all-consuming focus
on scoring well on exams.
“We were institutionalized
to believe that good grades
meant you would be successful in life.”
It resulted in a fear of failing. When she
started her bachelor in Communication
and Information Studies at VU Amsterdam, she ultimately was “scared and
sceptical.” “But I’m a totally different
student now than I was in high school. I
see now studying is more than memorizing books, it’s about the experience and
the people you meet. I would still say I’m
a motivated student, but I don’t like to
brag.”
Then how did she manage to sell
herself while she was running for
candidate for the university student
council? “That’s easier to do on social
media. But I should have done more
promotion to be honest.” Still, she
managed to storm next academic
year’s council with 386 votes for her
independent party, coming in second
place overall.

Speak out a little more
Delauney Felipe, born in Spain to a
father from Curacao and a mother from
Angola, moved here two years ago from
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‘I want to
represent
minorities
in the
council’

INTERVIEW

provide free menstrual products in every
bathroom of VU Amsterdam. Now, there
are some available at Studentendok, but
she fears not everyone knows where to
find them.
It felt a little uncomfortable for
Delauney Felipe bringing up menstrual
products in the student council debate
mostly dominated by men. “But I noticed
it made them uncomfortable as well.
And it’s something we have to talk about.
We should fight the poverty on this. If
VU Amsterdam can provide toilet paper
in every bathroom, why not menstrual
products? They shouldn’t be seen as a
luxury product.”

Portugal. Since she didn’t
speak Dutch yet and
More international‘Studying is more
lives with her parents,
friendly
than memorizing
the process of settling
Besides this, Delauney
books, it’s about
in a new city was a little
Felipe aims to represent
the experience
slower. “I really had to get
minorities in the council.
and the people you VU Amsterdam does
out of my comfort zone
and socialize a lot.”
too little for the African
meet’
By her own account,
community, she feels.
Delauney Felipe has
“There are no student
always been quite active
associations that highlight
with learning how to
African culture for
deliver speeches in
instance. And the student
speak-out challenges,
association from my
but she thinks this new role will still be
study program is not very internationala challenge for her. “I see myself more
friendly. Everyone spoke Dutch even
as a mediator, but I will have to speak
though they knew I spoke English.”
out a little more if I want to fight for my
With a student association that has
standpoints.”
culture days for both those in the African
community as anyone outside of it who is
interested, Delauney Felipe thinks a gap
Uncomfortable
could be filled. “We could have people
One of the things Delauney Felipe
bring dishes from their own culture for
wants to fight for is lowering the
example, and commemorate the diversity
emphasis on getting good grades.
“Although I do think the teaching method of the African culture. I want people to
learn more about the African community,
at VU Amsterdam is more open than I
and people from within that community
have experienced in the past. But grades
to communicate with each other.”
are still often used to measure a student’s
She’s also the only council member
success. I think it’s hard to tackle. I need
with a background in Humanities. “I feel
some time to think about an approach.”
like they are underrepresented, diversity
A more palpable goal of hers is to
overall is essential. An Economics
student might focus more on the budget
side of things, while from a Humanities
standpoint, the focus might be more on
Every year, students can vote on candidates to join the
what certain decisions are doing for the
University Student Council. The council meets up frequently
community. You need both perspectives.”
with the executive board to discuss policies. The council

University Student Council
members blog frequently on the website of Ad Valvas.
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‘Young people should be the last group to target with restrictions’
Mental health / The
number of people
with mental issues has
increased considerably
in the first year of the
coronavirus pandemic, VU
research shows. ‘But too
few people have access to
the help they need.’
BY PETER BREEDVELD
ILLUSTRATION BEREND VONK

28

A

worldwide increase of 25 percent of
people suffering from mental health
problems like depression and anxiety
was seen in the first year of the
coronavirus pandemic. This is shown
by a large overview study conducted
by psychologist Anke Witteveen and
professors in Clinical Psychology Marit Sijbrandij and
Pim Cuijpers, commissioned by the World Health
Organisation. Young people are amongst the groups
hit especially hard. They have felt lonely and isolated
because of the lockdown and sometimes even had
suicidal feelings.
This is in line with the findings in the Netherlands,
according to Sijbrandij. And indeed, it has been
shown by several surveys in the past two years that
young people in the Netherlands suffer mentally from
the pandemic. However, these surveys were always
criticized by experts afterwards. At the beginning of
April, for example, there was a lot of media attention for
a study by Tilburg University, which supposedly shows
that things are not so bad for young people. “It hasn’t
been fun, but that does not necessarily mean that young
people suffer from depression or anxiety”, professor of
Victims and Mental Health Peter van der Velden told a
TV reporter.
“Van der Velden’s research was included in the
studies we considered”, says Sijbrandij. “It’s very good
research, but we did take it a step further in our own
survey, by combining all the available research, and
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there is clearly an increase in mental health problems,
especially amongst young people.”

Corona dip

‘There is clearly an
increase in mental
health problems,
especially amongst
young people’
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So why this apparent need to downplay the problems
young people are dealing with? “I don’t see that need,
it’s just the way the media work”, Sijbrandij says. “When
one expert claims something, they like to put forward
another expert who says exactly the opposite. But in
general, I believe media and policy makers have picked
up on the need for mental help for young people affected
by the pandemic and it’s my impression measures have
been taken. For instance, I’m a mother of adolescents
myself, and they received mail by a local institution
asking whether they had a ‘corona dip’ and needed help,
and giving advice on what to do and whom to turn to for
help.”
Too many people still can’t get the help they
need, the researchers find. “Therefore, a large-scale
deployment of effective programs for the treatment of
psychological complaints is needed”, they state in their
press release.
Another lesson to be drawn, according to Sijbrandij
and Witteveen, is that if there were to be a resurgence
of the coronavirus this coming fall, the government
should refrain from closing schools and universities.
“I do think it’s a particularly problematic measure to
take”, Sijbrandij says. “As an assistant professor myself,
I am concerned about some of my students who have
difficulty getting into gear again now that campuses

have reopened”, Witteveen adds. “Quite
a number of students have yet to return
to campus and I worry that they are
precisely those students who suffer from
the lack of social interaction due to the
lockdown.”
“The pressure to close schools and
universities has been tremendous
in the Netherlands”, says Sijbrandij.
“They were closed relatively soon here,
while for example in France, schools
and universities have stayed open
considerably longer. And I understand
the concerns about schools being
potential sources of infection, but we
need to weigh the advantages against
the disadvantages. Young people
have relatively little to fear from the
coronavirus itself, but they have been hit
the hardest by the restrictions because
of the virus. Measures may be directed
more at grown-ups, the work force, but
economic and legal concerns are at play
as well. In any case, I think young people
should be the last group to target with
restrictions.”

Women, doctors and nurses
Women also form a vulnerable group.
“Mentally, women always suffer more
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‘Dutch youth care
now has longer
waiting lists and is
less accessible’

The government
should refrain
from closing
schools and
universities

than men do from traumatic events”, Witteveen says.
“Their symptoms are also different from men. Women
often suffer from depression, worrying and anxiety. The
causes? They work relatively often in healthcare and at
home, they often have double duties, both as incomeearner and mother/housekeeper. During lockdowns
they probably take up the main role as coordinator of
the family, accompanying the children with their homeschooling and so on. But we didn’t really look at what
causes their mental problems, just at how vulnerable
they are.”
A group you would expect to suffer from mental
health issues in particular are people working in
healthcare; doctors, nurses. “The problem is that there
are no longitudinal studies of the mental health of
healthcare workers with a measurement before the
pandemic, therefore we can’t say whether there has been
an increase during the pandemic”, Witteveen says. “It’s
a probability, because a large number of them quit their
jobs during the pandemic, but we studied the period
from the beginning of the coronavirus outbreak until the
spring of 2021. We don’t have data from the time after
that. This is why we can’t say anything about long Covid
either, because all the serious research in that field is
from after that period. Also, the exact definition of long
Covid and its symptoms are heavily debated”

Prevent mental problems
The corona virus itself poses an extra high risk for
people who were already mentally vulnerable. “People
with serious mental issues, like people with psychosis,
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showed an even more critical disease
course when they caught the virus, and a
higher mortality risk”, Witteveen explains.
“The working mechanisms behind
this need further examination, but one
possible explanation is that people with
serious mental issues often suffer from
multiple underlying ailments, like obesity
and diabetes.” “Also, they often live in
poor neighborhoods, which is a more
vulnerable environment”, Sijbrandij adds.
Before the pandemic, there already
existed a worldwide gap between the
demand and supply of mental healthcare
that was only widened by the pandemic.
“In the Netherlands the responsibility for
youth care had been transferred from the
central government to the municipalities
which, in combination with budget cuts,
resulted in longer waiting lists and lower
accessibility”, Sijbrandij explains.
Sijbrandij and Witteveen believe that
the stigma on mental health issues has
diminished, at least in The Netherlands.
“There has been more attention to the
treatment of mild symptoms”, Witteveen
says, “which is an important means of
prevention of larger psychological issues.
“Of course, this should not interfere with
access to more intensive and specialized
treatments.”
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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.
The university student council is the representative participation council of and for students of
the VU. The council concerns itself mainly with the quality and accessibility of education at the
VU and with the student policy of this university. The council consults with the executive board
periodically.

Learning from one
another
individuals belonging to different cultures with
“A nation’s culture resides in the hearts and
different values. Learning from one another
in the soul of its people”, said by Mahatma
through conversations, we realized how
Gandhi. Today, the world is turning into a
important it is to have a sense of belonging
multi-cultural global society. Culture is the
and feel accepted in society today. We learnt
collective programming of the mind that
how individuals like to showcase their culture
distinguishes the members of one group or
category of people from others. Understanding in different ways be it through ethnic clothes,
food, festivals, language, family values or
and appreciating every culture helps in
beliefs.
bringing communities together and building
We, together as a council, want to bring
diverse relations. Learning about the different
more light to the diverse group
values that people possess helps
of different cultures in the
one understand why people do
university. Different ideas were
what they do. In this world, with a
‘We hope
discussed not just within the
variety of religions, cultures and
that the next
council, but also with the faculty
ethnicity, it is essential to learn
academic year
councils as well as different
from one another in order to
helps students
students of the university. We
accept and build harmony.
feel a sense of
thought of a day where students
The benefits of learning about
and professors can showcase
different cultures and accepting
belonging’
what their culture means to
them help you understand the
them through clothes, food and
world better. It can help an
videos which can also be used as
individual to embrace ‘other’
a learning material for the other
people and appreciate them
students.
for who they are. It also aids
With all these creative and
in minimizing stereotypes,
unique ideas, we decided to ask the executive
overcoming racial and ethnic divisions and
board for a day in the academic calendar
enhancing effective communication. For all
where a day is given to ‘culture’ and students
these reasons, it is important to learn about
can take that opportunity to learn and build
one another and in return also strengthens
interpersonal relations with a diverse group
you as a person.
of individuals. We hope that the next academic
The University Student Council of Vrije
year helps students feel a sense of belonging.
Universiteit Amsterdam is a diverse group of
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Anika Shrivastava
communications coordinator
a.shrivastava.usr@vu.nl

What’s going on

A selection of the topics that the USR is
currently considering or negotiating.
• First Aid Course. We are working
on introducing a Cardiopulmonary
Resuscitation Course, for all the students of
the university. It can save lives.
• Art Day. We are organizing an Art Day,
where a group of 20-25 students can
participate in a theatre workshop which can
also in return help build a community.
• Culture Day. We want for upcoming years
a day in the academic calendar for culture.
A day where students can understand the
values of different cultures.
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ISSUE

The weekly
newsletter with
the most recent
news

VU decided to sharpen their code of conduct,
so we took to the campus to ask people what
they think of students and teachers dating each
other.
Ad Valvas op Instagram

Stay tuned!
advalvas.vu.nl

Credit Peter Breedveld

STUDENTS

‘VU Amsterdam doesn’t really give
minorities the room to be themselves’
Recent graduate and former refugee
Mohammed Badran received the
Echo Award in recognition of his
commitment to a more inclusive
society. But as a student at VU
Amsterdam, he did not always feel
appreciated.
When Mohammed Badran came to VU Amsterdam
in 2015 to learn Dutch, he immediately became
socially active. He set up the foundation Syrian
Volunteers Netherlands, which aims to help Syrian
refugees like himself find their footing in Dutch
society by doing volunteer work. His work quickly
attracted international attention, and the following
year he was invited to speak at a United Nations
refugee summit in New York. Since then, he has
spoken at several big conferences and was invited
by ministries to join policy discussions.
VU Amsterdam may have published a glowing
story about Badran winning the Echo Award
on its website, but in practice the university’s

support for his extracurricular activities was a bit
disappointing, he says. “Teachers often wouldn’t
accept it when I missed lectures because I was in
Geneva, for instance, and one of them sent me an
email saying I apparently wasn’t serious about my
studies, and that I was always busy doing other
things. Another teacher said that she didn’t believe I
would graduate.”

Double standard
Events that he wanted to organize on Palestine
were not approved for being one-sided, he was
asked to rewrite his thesis from “a white, Western
frame of reference”, his Palestinian scarf got
strange comments. Badran says there’s a double
standard. “There’s a big difference between how
VU Amsterdam presents itself to the outside
world and the way things actually are here. The
communications department and the diversity
officer have all these nice things to say about
diversity and decolonisation, but none of that has
anything to do with the reality on campus.” (PB)

Read more online: advalvas.vu.nl/en/verhalen/vu-amsterdam-doesnt-really-give-minorities-room-be-themselves
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@advalvas
Student news & VU-stories

@advalvas_vu
News and discussion
facebook.com/
advalvas
Studentnews en
VU-stories

www.advalvas.vu.nl/en
Daily news, stories, blogs,
study tips & more
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UKRAINE

The high
workload in the
academic field
isn’t the best
argument for
spending money
on it

Credit Martijn Gijsbertsen

From Kyiv to Amsterdam: ‘My brain is
working overtime’
When checking in with the Ukrainian students that were brought to VU, it becomes painfully
clear how much their worries about their home country weigh on their day to day life. “My heart
lies back in Ukraine.”

advalvas.vu.nl/en/verhalen/kyiv-amsterdam-my-brain-working-overtime

Marcel Levi
Head of Research Council NWO
advalvas.vu.nl/en/verhalen/nwo-president-marcellevi-give-your-nwo-grant-back-if-youre-gettingeuropean-funding-well

BLOG

Keep track of your
feelings and share them
Costanza Spadafora of the Student
Wellbeing Point: “How are you doing is a
simple question, but it’s a topic students
often don’t talk about in their busy
university lives. Sharing emotions —
whether it’s anxiety, excitement, boredom
or joy — is the way to get and stay in touch
with yourself.”

advalvas.vu.nl/en/blog/keep-track-your-feelingsand-share-them
NR 4 — 18 MEI 2022

GOOGLE REVIEWS

Credit Nour Khamis

‘VU Amsterdam is an excellent
place for joints and junk food’
From well-wishes for someone in surgery to expressing dismay about the number of old
men walking the grounds – VU Amsterdam’s Google reviews are a colorful collection of odd
complaints and ill-placed advice.

advalvas.vu.nl/en/nieuws/vu-amsterdam-excellent-place-joints-and-junk-food
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Film

Griffioen

Credit Merijn Soeters

Sports

Bigger Than Us
Rialto VU
De Boelelaan
1111
Bigger Than
Us
Voorpremière:
woensdag 25 mei
Aanvang: 19 uur
Toegang: regulier
€ 11,50, studenten
€ 8,50
Deze film is dagelijks
te zien vanaf 2 juni
rialtofilm.nl

D

e Nederlands-Indonesische Melati
Wijsen (20) komt al jaren in actie tegen
plasticvervuiling en met groot succes;
op jonge leeftijd is ze erin geslaagd het
eiland Bali vrij te maken van plastic tasjes. In de
documentaire Bigger Than Us volgt regisseur Flore
Vasseur haar en andere changemakers die hun leven
wijden aan een betere toekomst. Een inspirerend
portret dat laat zien dat iedereen een verschil kan
maken.
Op woensdag 25 mei organiseert Rialto VU in
samenwerking met Cinéart, Oxfam Novib en Plastic
Soup een speciale voorstelling van Bigger Than Us.
Na afloop zijn de regisseur Flore Vasseur en activist
Melati Wijsen aanwezig om alle vragen van het
publiek te beantwoorden. Mis het niet.
Steffie van der Horst
Marketing en communicatie Rialto

Sports for Ukrainians

S

unday 3 April we had a very successful
collection day for Giro 555 for Ukraine.
We are proud to announce that we have
raised 1,700 euros! We would like to thank
everyone for their enthusiastic participation and
donations.
We as VU Sports Center find it very important
that everyone has the opportunity to exercise,
that is why we, together with Meijers Assurantiën,
make it possible for a group of young people from
Ukraine, residing in Amstelveen, to play sports
here. They are welcome in the Sports Center to use
all facilities!
This collaboration is an initiative of Participe
Amstelland. At the invitation of Meijers in Vorm,
Robin van Damme, Volleyball Paralympian and
ambassador of the Johan Cruyff Foundation,
organized the kickoff on International Sports Day.
It was a wonderful afternoon that all participants
visibly enjoyed.
Maria Engels, communication & marketing VU
Sports Center

VU Sports
Center
Uilenstede
Uilenstede 100, 1183
AM Amstelveen
020-5985090
Monday - Friday:
08:00 - 23:00
Saturday - Sunday:
10am - 6pm

VU campus
(OZW building)
De Boelelaan 1109,
1081 HV Amsterdam
020-5983656
Monday - Friday:
12pm – 8pm
Saturday - Sunday:
closed
sportcentrumvu.nl

De Ysbreeker
SFEER Bij binnenkomst valt meteen de bar op en de grootte van het
restaurant. Redelijk chic, maar je hoeft je niet per se zo te gedragen.
Naast groepjes mensen die aan het borrelen zijn of eten, werken
er nog mensen aan van die lange zogeheten community tables.
Gemoedelijke sfeer, het valt op dat ze geen muziek draaien.
ETEN We beginnen met een heerlijke burrata, een Italiaanse verse
kaas. Daarna nemen we beiden een vegetarisch hoofdgerecht:
gnocchi en pompoenrisotto. De gnocchi is lekker fris en biedt genoeg
om ons met een volle buik achter te laten. De pompoenrisotto
daarentegen is vrij eentonig, erg romig en ligt wat zwaar op de maag.
Lekker, maar had spannender gekund.
BEDIENING Behulpzaam en snel. Er komen wel vier verschillende
mensen aan onze tafel. Mogelijk het gevolg van een shift-wissel.
TIP Voor de luie student of fervente wielrenner: buiten staat
een automatische fietspomp, zelfs met een Frans ventiel voor de
racefietsen.
AANRADER Ideaal voor wanneer je ouders je willen trakteren op
een etentje of als je tante met gehoorproblemen op bezoek komt.
Voor de typische student misschien niet spannend genoeg.
PRIJS Redelijk prijzig, we zitten al snel aan de 50 euro (voorgerecht,
2 drankjes, 2 hoofdgerechten). Geen schokkende prijzen, maar net
duur genoeg om te overwegen de volgende keer iets studentikozers
op te zoeken.
De Ysbreeker
Weesperzijde 23
deysbreeker.nl
Sem Barendse, masterstudent Management, Policy Analysis and
Entrepreneurship in the Health & Life Sciences
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CULTUUR

Restaurant
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Rumag on tour

R
VU Griffioen
Rumag
Theatertour
Zaterdag 11 juni
Aanvang: 20 uur
Locatie: De
Boelelaan 1111
Toegang: 16,50 euro
voor VU-studenten
en 20 euro voor
VU-medewerkers.
griffioen.vu.nl/
voorstellingen

umag is de stem die jouw gedachten,
verlangens en irritaties hardop uitspreekt
zonder zich daarvoor te schamen. Iedereen
heeft zijn quotes weleens voorbij zien
komen. Met meer dan 1 miljoen volgers is Rumag het
grootste socialmediaplatform van Nederland.
Nu kun je ze zien en horen – al die herkenbare
gedachten en scenario’s - in een comedy met René
Watzema als host. Geen loodzware onderwerpen,
maar thema’s uit ons dagelijks leven, zoals lifestyle,
je ex en uitgaan. Aan meningen en oordelen geen
gebrek. Er valt genoeg te lachen, want de acteurs
zoeken vaak het randje op of gaan er net overheen.
Ook kiezen de spelers uit het publiek ‘de Rumag’er
van de avond’. Laat je verrassen.
Femke Idzes
cultuurmarketeer Griffioen
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COLUMN

inkomen) te verantwoorden.
En ze hebben het gevonden. Nu
zijn het schattige puppy’s die
glimlachend door de straten van
Maastricht wandelen. Ze hebben
zich evolutionair aangepast om
te kunnen blijven teren op onze
voedselvoorraad, maar ze stammen
af van wolven; mensen die je
konden laten doodmaken voor een
belediging.

‘Gezellig’
is niet
goed
genoeg
Thijs Hoekstra
masterstudent schrijven
en vertalen

Dido Drachman
illustrator
en striptekenaar
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I

k kreeg mijn ontwikkelde
foto’s van Koningsdag terug en
besefte dat ik iets wil zeggen
hierover. Ik zie het feest vooral
als het zoveelste excuus voor de
Nederlander om zich overdag
onbeschaamd klem te zuipen.
Niks mis mee, maar bij het zien
van de foto’s van de feestende
jongeren, van wie ik door het
jaarlijkse onderzoek van de NOS
weet dat meer dan de helft niets
met de monarchie heeft, bekruipt
me toch een vreemd gevoel. Het is
gezelligheid als gratis pr voor de
Oranjes.

De rationele argumenten voor een
koningshuis haal je snel onderuit.
Denk maar aan de misvatting
dat het diplomatieke relaties
bevordert: Willem-Alexander
in Indonesië en Máxima met
Mohammed bin Salman? Of dat
een koningshuis goed is voor het
saamhorigheidsgevoel van een
land. Is het Verenigd Koninkrijk
met brexit minder verdeeld dan
Duitsland of Frankrijk?
Dan blijft er vaak maar één ding
over. Een wazig mysticisme dat
het best valt samen te vatten met:
het is gezellig. Het is zo leuk dat
koekhappen. Het is zo leuk hoe ze in
designerkleding op dat bordes staan
en iemand moet toch in die paleizen
wonen? Heb je Frozen 2 gezien? Daar
zit een prinses in en dat is een leuke
film hoor!

Dit klinkt allemaal niet zo aardig.
Bekijk het anders zo: het is een man
die geen vergissingen mag maken
omdat hij een kroon op zijn hoofd
heeft. Het zijn drie meisjes die sinds
ze kunnen lopen obsessief op hun
uiterlijk worden beoordeeld omdat
het sprookje dicteert dat prinsessen
mooi moeten zijn. Het is een gezin
dat perfect moet zijn terwijl het
onder een vergrootglas ligt. Je ziet
de mediatraining in hun gezichten
als ze vertellen hoe leuk ze dat
koekhappen vinden. Dat is niet
gezellig meer. Dat is bijna wreed.

Ik ben bang dat ik ‘gezellig’ niet
goed genoeg vind. Vooral als het
gaat over hoe we dit land hebben
ingericht. Die disneyficatie van het
koningshuis is een doelbewuste
overlevingsstrategie. Pakweg na de
Tweede Wereldoorlog, nadat het
al zijn politieke macht permanent
had verloren, zocht het koningshuis
naar een manier om zijn bestaan (en
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