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Feest!
Lourens van der Zwaag (trompet) en Said Vroon (drums) van de band 
JATOCH zwepen de eerstejaars op tijdens het muziekfestival  
Throwbacks@Vondelpark Openluchttheater.
VONDELPARK, 29 AUGUSTUS 2022, 21.51
FOTO PETER GERRITSEN

MAANDBLAD
Fijn dat we eindelijk weer een blad voor jullie kunnen 
maken. Voorlopig doen we dat maandelijks: om tijd vrij te 
maken voor nieuwe online-ontwikkelingen, én vanwege 
een verdubbeling van de papierprijs. Ondertussen zijn we 
natuurlijk dagelijks met nieuws en verhalen present op 
advalvas.vu.nl. Veel leesplezier!

De redactie

Het volgende nummer verschijnt op 5 oktober

Inhoud Inside
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universitaire studentenraad.
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you
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H
et einde van de vakan-
tie betekent voor jou 
het begin van een 
spannend jaar. Heb je 
je de afgelopen weken 
kunnen voorbereiden? 

“De nieuwe raad is voor 
de vakantie al een paar keer samen-
gekomen, zowel om elkaar te leren 
kennen als om te vergaderen. Wat zijn 
de verwachtingen, hoe gaan we de 
taken verdelen? Ook hebben we onze 
doelen in grote lijnen geformuleerd. 
Maar ik heb ook nog vier weken gereisd 
door Duitsland, Tsjechië, Polen en 
landen in voormalig Joegoslavië.” 

Die doelen, kun je daar al iets meer 
over vertellen? “Ik kan er nog niet tot 
in de details op ingaan, maar we willen 
in elk geval dat de studentenraad weer 
zichtbaar wordt op de campus. Veel 
studenten weten niet precies wat wij 
doen en de opkomst bij de verkiezingen 
was lager dan voorgaande jaren. En dat 
terwijl de usr zo’n mooi en invloedrijk 
orgaan is: wij zijn de medezeggenschap 
van de studenten, hun vertegenwoordi-
ging. Het is belangrijk dat mensen dat 
weten.” 

Die verkiezingen zorgden dat jij 
de voorzittersrol kreeg. Waarom 
denk je geschikt te zijn voor die rol? 

“Naast de ervaring die ik heb opgedaan, 
onder meer als voorzitter van de SRVU 
Studentenbond, denk ik dat ik goed 
ben in het zien van ieders persoonlij-
ke krachten. In de usr zitten mensen 
vanuit passie. Hoe zorg je dat die blijft, 
dat het vuur gedurende het hele jaar 
niet dooft? Ik vind het belangrijk om te 
weten waarvoor de raadsleden warm-
lopen en hoe het met ze gaat. Alleen zo 
kunnen we gemotiveerd blijven. Die 
positie past bij mij; het is een geweldig 
gevoel om als team iets te bereiken.”

Wat zijn je persoonlijke speerpunt-
en in deze rol? “Heb je even? Vorig 
collegejaar ben ik vanuit de SRVU ook 
veel bezig geweest met huisvesting. Er 
is een crisis, vooral onder internatio-
nale studenten. Dat probleem wil ik 

aanpakken. Ook wil ik aandacht vesti-
gen op seksueel geweld op en rond de 
campus. We moeten een veilige sfeer 
creëren en zorgen voor een adequate 
aanpak als het toch misgaat. Daarnaast 
staat inclusiviteit op mijn agenda: hoe 
kunnen we al die prachtige culturen 
op de universiteit vieren, in plaats van 
als gegeven accepteren? En we moeten 
echt iets doen aan het capaciteits-
probleem. De VU groeit ontzettend 
hard, dus we moeten nú zorgen dat het 
probleem niet nog groter wordt dan het 
al is.”

Ambitieus, dat zeker. Wat wil je in 
elk geval bereikt hebben aan het 
eind van het collegejaar? “Ik wil een 
fijn samenwerkend team hebben, dat 
succesvol is op de campus. We gaan 
onszelf laten zien op de grote evene-
menten van de universiteit, zoals de 
introductiemarkt en het Déjà VU-fes-
tival. Daar kijk ik erg naar uit. En we 
willen zelf leuke evenementen gaan 
organiseren. Het is dé manier om de 
studenten te bereiken en te horen waar 
hun knelpunten liggen.”

Zijn er ook dingen waar je minder 
zin in hebt? “Het klinkt wellicht als 
een stereotype, maar ik vind dat je juist 
de dingen moet doen waar je het meest 
tegenop ziet. De voorzittersrol brengt 
een hoop verantwoordelijkheid met 
zich mee en die gedachte vind ik soms 
eng – maar juist daarom wil ik het doen. 
Mijn droom is al jaren om uiteindelijk 
de politiek in te gaan of aan de slag te 
gaan voor een vakbond. Ik denk dat het 
komende jaar ook in dat opzicht heel 
leerzaam zal zijn.”

Wat is nu de eerste stap? “We zijn 
voor de zomer al begonnen aan ons 
beleidsplan. Dat is belangrijk voor 
onze samenwerkingspartners op de 
universiteit: het college van bestuur, de 
facultaire studentenraden en de SRVU. 
Zij weten dan op welke punten zij met 
ons in gesprek willen en kunnen gaan. 
Ook volgen er nog een hoop officiële 
kennismakingen met alle takken van 
de VU. Ik heb er zin in.”

‘Als je iets 
spannend 
vindt, 
moet je 
het juist 
doen’

Vorig jaar stond 
Joep van Dijk 
als voorzitter 
van de SRVU 
Studentenbond op 
de barricaden tegen 
het leenstelsel. 
Dit jaar moet hij 
zijn activisme 
in constructieve 
gesprekken 
vertalen, want 
hij is de nieuwe 
voorzitter van 
de universitaire 
studentenraad.

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

‘Wij strijden 
voor 

huisvesting, 
vooral voor 

de inter-
nationals’

SLEUTELFIGUUR

Universitaire 
Studentenraad
De usr houdt zich 
voornamelijk bezig met de 
kwaliteit en toegankelijkheid 
van het onderwijs en 
het studentenbeleid van 
de VU. De raad overlegt 
geregeld met het college 
van bestuur en heeft 
belangrijke instemmings- 
en adviesbevoegdheden. 
De usr houdt openbare 
vergaderingen waar 
studenten hun mening 
kunnen geven. 

Meer info op vu.nl/nl/
over-de-vu/meer-over/
universitaire-studentenraad.

Joep van Dijk
22
Student politicologie

2022 – nu  
Voorzitter Universitaire 
Studentenraad

2021 – 2022  
Voorzitter SRVU 
Studentenbond

2021 – nu 
Lid facultaire studentenraad

2020 – 2021  
Coördinator campagne 
SRVU Studentenbond

2019 – nu  
Politicologie

2018 – nu  
Vuilnisman, Spaarnelanden

http://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/universitaire-studentenraad
http://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/universitaire-studentenraad
http://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/universitaire-studentenraad
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D
e tekorten op de arbeids-
markt worden steeds 
nijpender. In de kinderop-
vang zijn de personeels-
tekorten misschien wel 
het meest schrijnend. De 
afgelopen zomer stuur-

den opvanglocaties geregeld groepen 
kinderen naar huis of zagen zich zelfs 
genoodzaakt de deuren te sluiten. 
Volgens de Brancheorganisatie Kinder-
opvang zoekt men op de korte termijn 
4.000 tot 4.500 extra arbeidskrachten 
om de komende tijd de roosters rond 
te krijgen. Opvallend is ook dat zij hun 
hart vasthouden voor wat gaat komen 
de komende jaren: het kabinet wil 
de opvang ‘bijna gratis’ maken. Dan 
zouden circa 32.000 extra medewerkers 
nodig zijn voor de groeiende vraag naar 
kinderopvang. 
Het regeerakkoord is duidelijk. Kinder-
opvang wordt bijna gratis. Er komt een 
inkomensonafhankelijke vergoeding 
voor kinderopvang van 95 procent 
van de kinderopvangprijs. Ook wordt 
de koppeling met gewerkte uren 

losgelaten. Nu is de huidige staffel 
behoorlijk progressief. Deze maatre-
gel pakt dus vooral positief uit voor 
hogere inkomens. Volgens sommige 
berekeningen gaan lagere inkomens 
er zelfs op achteruit, maar dit hangt af 
van de precieze uitwerking. Feit is wel 
dat lagere (midden)inkomens niets 
opschieten met dit plan, of dat ze zelfs 

averechts uitpakken voor deze groep. 
Evaluaties van kinderopvanghervor-
mingen hebben geleerd dat het extra 
arbeidsaanbod dat hiermee gemoeid is, 
veel kleiner is dan de verschuiving van 
informele opvang – bijvoorbeeld door 
de grootouders – naar formele opvang. 
Het laatste effect wordt versterkt door-
dat als gevolg van de kabinetsplannen 

Gratis kinderopvang,  
begin er niet aan

T
ijdens het hardlopen door 
de polder heb ik me al 
vaak afgevraagd waarom 
de meeste boerenerven 
zo’n enorme puinhoop 
zijn. Bergen sloopafval, 
autobanden en verroeste 

machines worden afgewisseld met 
hopen mest en stront. Maar nu weet ik 
het: de boeren hebben hun troep al die 
jaren bewaard voor het moment dat het 
gesjoemel met de stikstofwet uitkwam. 
Nu de regering eindelijk maatregelen 
voorstelt om de stikstofuitstoot van de 
agrarische sector te beperken, gaan de 
boeren er hard in. Al hun opgespaarde 
zooi wordt op de snelwegen gekieperd 
en in brand gestoken om hun boosheid 
te etaleren. 
De boeren zijn niet de enigen die een 
kort lontje hebben. Ook inwoners van 
Overijssel schromen niet om hun boos-
heid zo explosief mogelijk te tonen. 
Als protest tegen de komst van een 
asielzoekerscentrum laten zij vuurwerk 
ontploffen naast een hotel waar vluch-
telingen gehuisvest zijn. Vluchtelingen 
ja, mensen dus die de bommen van 
de oorlog ontvlucht zijn en nu in een 
publiciteitsoorlog terechtgekomen 
zijn die hen minstens zoveel schrik 
aanjaagt. Hoe haal je het in je hoofd!
Begrijp me niet verkeerd, ik kan me 
goed inleven in de zorgen van de 

boeren over hun levensonderhoud 
en het is logisch dat omwonenden 
inspraak willen in de grootte van een 
opvangcentrum in hun buurt. Maar 
de mateloosheid van deze uitbarstin-
gen verontrust me. De nietsontziende 
woede over het vermeende onrecht dat 
hen wordt aangedaan, ontneemt deze 
actievoerders alle vorm van inlevings-
vermogen in de ander. Een wilderi-
aans ‘Doe eens normaal man’ zou op 
zijn plek zijn, maar de populistische 
partijen vinden de protesten prachtig. 
Kennelijk is dit hoe tegenwoordig poli-
tiek bedreven wordt in Nederland: door 
terreur van een groepje luidruchtig 
boze mensen waarvoor alleen de eigen 
mening telt.
Binnenkort gaat mijn onderzoeksgroep 
verhuizen en we moeten behoorlijk 
inkrimpen in ruimte. Ik was van plan 
een hele hoop oude onderzoeksspul-
len weg te gooien. Misschien toch nog 
maar eens heroverwegen. Die oude 
rapporten en restjes chemicaliën 
zouden lekker fikken op de snelweg. 
Met de nieuwe mores in de samenle-
ving kan dat goed van pas komen als er 
in Den Haag belangrijke beslissingen 
over investeringen in het hoger onder-
wijs genomen gaan worden.

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

DOOR RAYMOND GRADUS  
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

Het kabinet zou 
zich moeten 
bedenken 
voordat het gratis 
kinderopvang 
invoert. Het leidt 
alleen maar tot 
langere wachttijden 
en alleenstaande 
ouders komen in de 
problemen.

Jacintha Ellers hoogleraar evolutionaire ecologie

Terreurzooi

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Co
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niet-werkenden ook gratis kinderop-
vang gaan ontvangen. 
Interessant is een evaluatie uit 2009 
door de Stichting Economisch Onder-
zoek naar de intensivering van de 
kinderopvangtoeslag in 2006 en 2007. 
Voor de hogere inkomens of opgeleiden 
werd een verlaging van de kinderop-
vangtoeslag vooral gebruikt voor het 
‘witten’ van de betaalde of onbetaalde 
oppas. Maakte in 2004 53 procent van 
hoger opgeleide moeders met jonge 
kinderen gebruik van formele opvang, 
in 2008 was dit 71 procent. Dit terwijl 
volgens dit onderzoek deze groep 
amper meer participeert in uren. 
Het afschaffen van de inkomensafhan-
kelijke bijdrage elders in het sociale 
domein geeft aan dat vooral dit substi-
tutie-effect belangrijk is en dat dit juist 
in de huidige arbeidsmarkt kwestieus 
is. Zo schafte minister De Jonge in 
2019 de inkomensafhankelijke bijdrage 
af in de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). De mensen met hoge 
inkomens die het eerst zelf regelden, 
doen nu massaal een aanvraag. Er zijn 
forse wachtlijsten ontstaan, waarvan 
de lage inkomens de dupe worden. Ze 
zijn die groep die deze vorm van hulp 
het hardst nodig heeft. Daarom hebben 
gemeenten erop aangedrongen terug 
te gaan naar een inkomensafhankelijk 
systeem. In het regeerakkoord is dit 
afgesproken. 
Met deze ervaring in het achterhoofd 
zou het kabinet zich moeten beden-
ken voordat het gratis kinderopvang 
invoert. De empirische evidentie geeft 
aan dat het alleen maar leidt tot lange-
re wachtlijsten, doordat kinderen nu 
niet meer naar de grootouders gebracht 
worden, maar naar de formele kinder-
opvang. De gezinnen met bijvoorbeeld 
alleenstaande ouders die kinderopvang 
het hardst nodig hebben, zullen hier-
van de dupe worden.

Raymond Gradus is hoogleraar bestuur 
en economie aan de School of Business & 
Economics.

Mijn oude 
rapporten 

en restjes 
chemicaliën  

zouden 
lekker fikken 

op de  
snelweg

WISSELCOLUMNOPINIE
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Nieuwe 
vrienden 
maken  
doe je zo
Iedereen kan je nog zo op 
het hart drukken gewoon 
jezelf te zijn, maar als je met 
knikkende knieën voor de 
eerste keer op een overvol 
campusplein staat, heb je vast 
behoefte aan concretere tips.
DOOR EMMA SPRANGERS 
ILLUSTRATIES MERLIJN DRAISMA

V
an vriendschappen is bekend dat ze een posi-
tieve uitwerking hebben op zowel de fysieke als 
mentale gezondheid van de mens. Toch is er 
volgens VU-opleidingsdirecteur sociologie Erik 
van Ingen nog weinig onderzoek gedaan naar 
de totstandkoming van vriendschappen. “Dat 
onderzoek is er wel voor daten. Een partner- 

relatie is ook makkelijker te onderzoeken omdat het er maar 
één is. Vriendschap kan soms een heel ruim begrip zijn.”

Er is wel meteen geruststellend nieuws: als je dit artikel als 
student leest, ben je zonder iets te doen al goed op weg om 
nieuwe vrienden te maken. Volgens socioloog Beate Völker 
is de studietijd daar het uitgelezen moment voor. “In deze 
periode worden de kaarten opnieuw geschud. Tien jaar later 
zal je leven er een stuk meer gesetteld uitzien met werkver-
plichtingen, partners en schoonfamilie. Tijdens je studie heb 
je alle tijd om te ontdekken wat je wilt en met wie je dat wilt 
delen – en dat allemaal met honderden anderen die tegelij-
kertijd openstaan voor vriendschappen.” 

Ook Van Ingen beaamt dit: “De context van een universiteit 
is gunstig voor het opbouwen van een hechte band. Je hebt 
meteen al een hoop overeenkomsten: leeftijd, opleidings- 
niveau, interesses.” Mensen zijn dan ook geneigd op zoek te 
gaan naar vrienden die op hen lijken, zegt Völker. “Daarmee 
bevestig je iets in jezelf.” 

Open het gesprek
Maar waar begin je? Het is voor iedereen in meer of 
mindere mate spannend om nieuwe mensen aan te spre-
ken. “Als je het ongemakkelijk vindt of verlegen bent, is 
het goed om dat te benoemen”, zegt Völker. “Als je doet 
alsof dat niet zo is, kom je misschien een beetje raar over. De 
ander is meestal ook zenuwachtig, dan kun je best zeggen: 
Ik vind het even spannend, maar zullen we een keer koffie 
drinken?”

Ga de deur uit
Om vrienden te maken zul je toch echt af en toe je gezicht 
moeten laten zien. Van Ingen: “Soms is het al genoeg om 
vrienden te worden als je dezelfde mensen regelmatig tegen-
komt. Bij gedwongen interactie ga je toch op een gegeven 
moment over andere dingen praten en kom je er snel achter 
of het klikt. Maar je moet jezelf wel durven blootstellen. Als 
je je werk doet en snel weg bent, zal er niet veel gebeuren.” 

En: misschien pijnlijk tijdens een nijpende wooncrisis, maar 
om vrienden te maken is het - zeker als je nog niet in de stad 
van je universiteit woont - aan te raden uit huis te gaan. Zo 
ontmoet je huisgenoten en hun vrienden; het is makkelijker 
om spontaan ergens heen te gaan zonder de laatste trein 
terug te hoeven pakken. Van Ingen: “Steeds meer studenten 
blijven bij hun ouders wonen. Maar als je niet verhuist, blijft 
je sociale netwerk hangen op de plek waar je vandaan komt, 
nieuwe connecties doe je zo minder snel op.”

>>

Word lid van een vereniging
Naast de schoolbanken zijn verenigingen bewezen voedings-
bodems voor vriendschappen. Buiten de algemene studen-
tenverenigingen – en er zijn er zat waar je geen sperma- 
emmer wordt genoemd – heeft de VU ook eigen clubs waar 
je je heil kunt zoeken. VUnited ontfermt zich voornamelijk 
over internationale studenten, bij NewConnective buigen 
leden zich over levensbeschouwingsvragen, Life is better in 
3D organiseert gamenights, uitjes naar het buitenland en 
dagtrips, en er zijn – naast de reguliere studieverenigingen 

– ook groepen als Family of Academic Minds (FAM): voor-
namelijk voor eerstegeneratiestudenten, VU Pride voor de 
LHBTQIA+-gemeenschap en de Islamitische Studentenver-
eniging ISA. 
Aan internationale studenten zou Völker het advies geven 
vooral ook naar evenementen te gaan die niet specifiek voor 
internationale studenten zijn georganiseerd. Van Ingen: 

“Tussen hen klikt het vaak wat sneller dan met Nederlandse 
studenten. We denken dat wij makkelijk in de omgang zijn, 

maar buitenlandse studenten vinden het vaak lastig om 
ertussen te komen.” Volgens Völker is die toenadering 
zoeken vooral een kwestie van uit je comfortzone 
komen. “Iedereen is hier handig met talen, dus dat 
hoeft geen belemmering te zijn.”

Stap eens op iemand af die 
niet op jou lijkt
Hoewel we vaak al dan niet bewust op zoek gaan naar vrien-
den die op ons lijken, zou Völker adviseren om eens wat 
verder en breder te kijken. “Naar iets wat je grappig vindt in 
iemand, waar je inspiratie van kunt krijgen. In een goede 
vriendschap leer je dingen van elkaar, verrijk je elkaars 
leven. Voor iemand die moeilijk keuzes maakt, kan het 
juist plezierig zijn met iemand om te gaan die haar/hem/
hen daar uittrekt. Of dat je elkaar uitdaagt op politiek 
gebied, of het hebt over waar je je kleren koopt, of je vlees eet 
of niet.”

Eerstejaars STUDENTEN

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

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

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

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

Je bent van harte welkom.

Lid worden 
kan hier

www.vuvereniging.nl

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

Er zijn ook studentenverenigingen waar je geen sperma-emmer wordt genoemd 

Niet te gretig zijn
Nieuwe mensen ontmoeten kan overweldigend zijn, maar 
weersta de verleiding een draaiboek op te stellen van hoe 
je een gesprek met een vreemde voert. Van Ingen: “Als je de 
focus legt op het maken van vrienden, kan dat krampachtig 
overkomen. Bij iets als een introductieweek is de sociale 
interactie vaak juist een bijeffect van een andere activiteit.” 

“Eigenlijk lijkt vrienden maken best wel op daten”, aldus 
Völker. “Je wilt leuk en interessant gevonden worden, niet 
door de mand vallen.” In dat proces is het volgens Völker 
belangrijk om niet te gretig te zijn. “Uiteindelijk zoek je 
verdieping in een vriendschap en het is goed om dat af te 
tasten, maar je kunt in een eerste gesprek beter niet meteen 
over je drugsverslaafde ex gaan vertellen. Kijk eerst hoe het 
klikt, bouw het langzaam op. En geniet ook gewoon van het 
ontdekken wat je leuk vindt.”

Volg je gevoel
Als we het hebben over het sluiten van vriendschappen, 
hoort bij die zoektocht soms ook de conclusie dat iets niet 
werkt. Zeker aan het begin van een studie kan het verleide-
lijk zijn je uit angst voor eenzaamheid vast te klampen aan 
de eerste de beste persoon. Völker: “Je vastbijten in iemand 
is nooit goed. Laat je steeds leiden door hoe het voelt, wat 
beide partijen willen.”

Zoek ook via 
Bumble
Zijn groepen te intimiderend, gaat 
smalltalk te snel of wil je gewoon 
iemand op korte termijn vinden om 
ergens mee naartoe te nemen, dan kan 
Bumble uitkomst bieden. Die is voorna-
melijk bekend als datingapp, maar heeft 
ook een business- en vriendenfunctie. 
Ook hier maak je een profiel waar je je foto’s, 
hobby’s, favoriete nummers en sterrenbeeld 
deelt, maar in plaats van eindeloos swipen 
langs onderbelichte spiegelselfies en slechte 
openingszinnen kun je hier rondvissen in een pool 
van mensen die net als jij op zoek zijn naar platonisch 
gezelschap. 

Je kunt kiezen uit een aantal opties van wat je zoekt: 
iemand om mee te gamen, een spotter voor tijdens het 
gewichtheffen, een speeldate voor de kinderen of hulp 
bij shots wegwerken in de kroeg. Zo zoekt X (favoriete 
karaokenummer My Heart Will Go On, fervent pilatesfan) 
iemand om mee naar de markt te gaan op zondagoch-
tend. En wil Y een kaasplank met je delen terwijl jullie 

‘slechte reality-tv’ kijken. O ja, en morgen zwemmen. 

Van Ingen deed onderzoek naar de invloed van 
sociale media op vriendschappen en conclu-
deerde dat het online domein een prima 
opstapje kan bieden. “Zeker als je wat 
minder outgoing bent. Het voelt veilig 
als je al weet dat je dingen gemeen hebt 
voordat je afspreekt.” Nog een voordeel 
van vrienden zoeken via een app: als het 
niet werkt, hoef je die persoon daarna niet 
steeds weer tegen te komen. Maar, zo zag 
Van Ingen ook in zijn onderzoek: het groeien 
van een vriendschap gebeurt het best offline. 
Op een gegeven moment moet je je mobiel dus 
wegleggen.

Eerstejaars

‘Eigenlijk 
lijkt  
vrienden 
maken op 
daten’

ADVERTENTIE
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D
e meeste studenten zitten 
met hun hoofd al bij de 
vakantie. Zichtbaar opge-
lucht dat ze dit jaar heeft 
gehaald is de Griekse 
student Themida Korakaki 
(21): “Vorig jaar studeerde 

ik business, dat was verschrikkelijk.” 
Nu studeert ze culturele antropologie 
en ontwikkelingssociologie, dat vindt 
ze wel leuk. Sterker nog, ze ging einde-
lijk vrijwillig naar college. Ze vond het 
ook heerlijk dat de pandemie geen 
invloed meer had op haar leven. “Het is 
zo fijn dat ik gewoon weer kan uitgaan. 
Ik ben gisteren nog naar een concert 
geweest.” 
De Indiase student Rishi Ahuja (19) 
heeft al zijn studiedoelen voor zijn 
bachelor International Business Admi-
nistration (IBA) behaald. Zo wilde hij 
wiskunde weer onder de knie krijgen. 

“IBA is erg kwantitatief, dus dat is 
belangrijk. Ik was bang dat wiskunde 
mijn grootste uitdaging zou zijn, maar 
het bleek mijn beste vak!”
In eerste instantie wilde Ethna Salim 
Arooni (19) geneeskunde studeren, 

Ga niet  
apart van de rest  
zitten

Op een mooie dag in juni kijken vier 
studenten terug op hun eerste studiejaar. 
‘Het helpt als je in Amsterdam woont.’ 

DOOR ROOS VAN LEERDAM 
FOTO’S YVONNE COMPIER

maar ze werd uitgeloot. Nu is ze blij dat 
ze gegaan is voor pedagogische weten-
schappen. “Het is echt interessant! We 
leren over de start van een mensen-
leven.” Ze ondernam veel met haar 
nieuwe studievriendinnen, ze gaan 
zelfs samen op vakantie deze zomer. 

“We gaan ook vaak uit en houden 
sleepovers.”
Sylvester Luucies (19) begon vorig jaar 
met Computer Science. “Ik had geen 
idee wat ik ervan kon verwachten. Ik 

dacht: ik ga iets doen met computers. 
Maar er kwam veel meer bij kijken.” 
Soms was de studie lastig. “In het begin 
moest ik echt wel bikkelen.” Maar 
verder heeft hij het erg naar zijn zin 
gehad. “Eindelijk geen lockdowns meer, 
gewoon volle dagen op de VU.” Sylves-
ter heeft een groep goede vrienden. “Ik 
ga veel om met die gasten; we studeren 
samen, gaan naar feestjes… Prachtig!”

>>

Terugblik eerstejaars STUDENTEN

Themida Korakaki 
‘Ik wil starten 
met het 
honoursprogramma 
en in het derde jaar 
naar Thailand voor 
mijn studie’

Hoe de 
studie 
begon
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Tips voor een 
goede start
Themida: “Ontmoet zo 
veel mogelijk nieuwe 
mensen, ga naar 
evenementen en raak 
betrokken bij je studie. 
Als je actief bent bij je 
studie, is studeren veel 
leuker.”

Rishi: “Aan mijn mede-
internationals wil ik 
meegeven dat het tijd 
kost om te wennen aan 
de cultuurverschillen. 
De mensen hier zijn 
minder competitief dan 
in India. Je leert dus van 
Nederlanders om minder 
competitief te zijn en 
meer te ontspannen.”

Ethna: “Het is 
makkelijker om een 
leven in Amsterdam op 
te bouwen als je hier ook 
woont.” 

Sylvester: “Zoek je 
medemensen op, ga niet 
apart van de rest zitten 
bij college. Ik zag dat de 
studenten die altijd alleen 
zaten, eerder stopten met 
hun studie. Als je een leuk 
groepje om je heen hebt 
verzameld, red je het wel.”

N
aast de concerten en 
feestjes moest er natuur-
lijk ook nog gestudeerd 
worden. Themida: “We 
leren nu over heel actu-
ele wereldproblemen. 
Zo bespraken we het 

nieuws bij het vak Challenges of the 
21st Century. We leerden hoe over hoe 
mensen creatief omgaan met de effec-
ten van klimaatverandering en zo ook 
weerbaarder worden voor veranderin-
gen.” Minder leuk vond ze de vakken 
statistiek en methodologie. 
Rishi vond statistiek juist wel leuk. “We 
gebruikten de programmeertaal ‘R’ 
om te coderen. Ik had al ervaring met 
coderen, dus dat was leuk om hiermee 
te werken.” Dit jaar leerde Rishi alle 
delen van een bedrijf kennen. “Maar 
eigenlijk leer je over waarom mensen 
doen wat ze doen.” Het moeilijkst voor 
Rishi was het beginnen met studeren. 

“Als het niet lukte met opstarten, deed 
ik het even rustig aan. Je kunt het altijd 
opnieuw proberen.” 
Sylvester zat dit jaar ook diep in de 
codeerprogramma’s. “Een groot onder-
deel van de studie is leren programme-
ren. Dat is eigenlijk de taal van compu-
ters leren kennen. In dit eerste jaar 
leerde we al zeven programmeertalen, 
onder meer Java en R.”
Ethna leerde dit jaar over hoe kinderen 
opgroeien en wat daarbij fout kan gaan. 

“We leren daarbij veel over educatie. 
Dat is ook handig voor mijn baan 
op de basisschool.” Hoewel ze daar 
bijna alles leuk vond, waren sommige 
dingen ook moeilijker. “We hadden 
bijvoorbeeld ethische discussies in de 
klas. Zo hadden we het over zwanger-
schap en abortus, waarbij de meningen 
erg verdeeld waren. Op een gegeven 
moment overheersten de emoties, dat 
was niet handig.” 

A
ls je Ethna een jaar gele-
den had verteld dat ze 
nu op een basisschool 
zou werken, dan had ze 
dat niet geloofd. Daar-
naast heeft ze nog twee 
andere baantjes: ze geeft 

pianoles en bijles Nederlands aan jonge 
kinderen. “Maar in het weekend doe ik 
weer andere dingen. Dan zie ik vrien-
den en heb ik feestjes.”
Sylvester had het grootste deel van het 
jaar een goed ritme. Vroeg op, naar de 
VU, even zitten met vrienden en dan 
naar college. Daarnaast werkt hij vier 
keer per week. Hij vond het lastig dat 
hij ver van de VU woonde. “Het is dan 
toch moeilijk om dingen te combine-
ren. Ik wil graag overal ja op zeggen, 
maar dat kan niet altijd. Uiteindelijk 
ging het ten koste van mijn vrienden 
thuis, terwijl ik het juist met iedereen 
goed wil houden.”  

I
n september wil Themida starten 
met het honoursprogramma. “Ja, 
maar ik twijfel nog wel hoor, het is 
best veel.” In het derde jaar wil ze 
in elk geval naar het buitenland. 

“Ik hoop echt dat ik naar Thailand 
kan. Ik hou van dat land, ik wil er 

ook een master doen.” En daarna? “Ik 
weet niet waar mijn bachelor me zal 
brengen.”
Rishi weet ook al zeker dat hij naar het 
buitenland wil in zijn derde jaar. “Ik 
hoop op de Verenigde Staten of Canada. 
Daar wil ik namelijk een master doen.” 
Wat het tweede jaar hem zal brengen, 
weet hij nog niet. Nou ja, een hoge huur, 
dat is zeker. “Ik moet straks veel meer 
betalen voor mijn nieuwe kamer. Voor 
die prijs kan ik een luxe appartement in 
India krijgen.” Voor nu maakt hij zich 
daar nog geen zorgen om. 
Ethna gaat over een paar weken met 
haar vriend naar Kroatië. Na de zomer 
wil ze uit huis. “Ik hoop dat ik iets 
kan vinden vóór december of janua-
ri.” In haar derde jaar wil ze ook naar 
het buitenland. “Het liefst ergens 
buiten Europa.” Waar, dat weet ze nog 
niet. En daarna een master? “Ik denk 
aan ontwikkelingspsychologie, maar 
misschien doe ik nog wel een tweede 
bachelor. Ik weet zeker dat ik over drie 
jaar nog niet wil werken.”
Sylvester hoopt ook komend jaar uit 
huis te gaan. “Ik denk dat het wel 
lekker is om een plekje te hebben 
in Amsterdam, want het tweede jaar 
wordt nóg drukker.” Na zijn zonvakan-
tie in Griekenland gaat Sylvester de rest 
van de zomer werken. “Maar ik ga ook 
van het zonnetje genieten en de gezel-
ligheid opzoeken.” Misschien wil hij na 
zijn bachelor nog de master Artificial 
Intelligence doen. Wat hij na zijn studie 
gaat doen is hem nog een raadsel. “Ik 
kijk wel wat ik tegenkom. Ik lul me er 
wel doorheen.”

Rishi is vooral gefocust op zijn studie. 
“Ik neem mijn tijd, ik doe wat ik moet 
doen.” Op dit moment kijkt hij erg 
uit naar de zomer. “Ik heb een onre-
delijke hoeveelheid tijd besteed aan 
hard werken. Nu ga ik twee maanden 
relaxen.” Over twee weken gaat hij naar 
Mumbai. Gelukkig kan hij tot die tijd 
wat rondhangen met zijn huisgenoten. 

“Ze hebben een jacuzzi geïnstalleerd in 
de woonkamer.” Themida moet lachen 
om die actie. “Kijk, dat is wat ik mis van 
met studenten samenwonen.”
Themida verlangt ook naar de zomer, 
ze gaat in augustus naar Griekenland. 

“Het hoort bij de Griekse cultuur om 
in de zomer te werken. Veel Griekse 
jongeren werken een zomer lang. Daar-
om blijf ik in juli nog hier werken.” Ze 
heeft een baantje bij restaurant Waga 
Mama. “Ik werk er nu bijna elke avond. 
En op de avonden dat ik niet werk, 
ga ik uit.” De rest van de zomer gaat 
Themida spenderen op een Grieks 
eiland met wat vrienden.

Terugblik eerstejaars

Rishi Ahuja
‘Na tien maanden 
hard werken 
ga ik eerst wat 
rondhangen met 
mijn huisgenoten. 
Ze hebben een 
jacuzzi geïnstalleerd 
in de woonkamer’

Ethna Salim 
Arooni
‘Mijn studie 
pedagogische 
wetenschappen is 
echt interessant. 
We leren over de 
start van een 
mensenleven’

Sylvester Luucies
‘Ik zag dat de 
studenten die altijd 
alleen zaten, eerder 
stopten met hun 
studie’

Werken  
en  
feesten

Masters 
in 
buiten-
land 

Best  
veel  
geleerd
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Het lukt docenten steeds vaker om een vast contract te 
bemachtigen. Maar dat gaat zeker niet vanzelf. En een 
vaste baan blijft de uitzondering. Wel staan docenten vaak 
sterker dan ze zich realiseren. ‘Als je dat beseft, blijkt er 
opeens meer mogelijk dan je zou verwachten’ zegt Donald 
Pechler van de AOb.

Webinars en coaching voor docenten
Een docent is gemiddeld maar drie jaar in dienst op basis 
van losse contracten. Zo’n kort dienstverband leidt tot 
veel onzekerheid. Kan ik nog een woning kopen? Moet 
ik straks verhuizen voor een nieuwe baan? Wat als ik 
zwanger word? 

Gelukkig lukt het docenten steeds vaker om een vast 
contract te krijgen. Ze vinden daarbij veel steun bij de 
vakbond. Dankzij hulp en advies van experts vergroten 
ze hun kans op een vast contract. Zo organiseert de AOb 
een serie webinars die docenten helpt om die vaste baan 
en dus meer zekerheid te krijgen.

Een tijdelijk contract is niet vanzelfsprekend
Universiteiten werken vaak met tijdelijke dienst
verbanden. Maar is dat ook nodig? Want waar  
Nederlandse universiteiten kiezen voor tijdelijke  
docenten, kiezen andere Europese universiteiten vaker 
voor vast. Ook is er veel verschil tussen Nederlandse 
universiteiten onderling. Bij de één is iets meer dan  
30% van de contracten tijdelijk, bij de ander bijna 90%. 
Een tijdelijk contract is dus zeker niet de norm.

Alles om sterker te staan als docent
In de webinars van de AOb is veel aandacht voor  
contractvormen en de rechten van docenten. Maar ook 
nieuwe didactische methodes komen aan bod. ‘We willen 
docenten op alle manieren bijstaan om hun kans op vast 
werk te vergroten’ aldus Pechler. ‘Ik zou zeggen; schrijf 
je in en maak gebruik van onze expertise.’

Vaste baan als 
docent? Steeds 
vaker lukt het wél. 
Een sterke positie 
dankzij coaching 
door vakbond.

Hoe werkt jouw CAO (NU)?
Wat zijn de belangrijkste regelingen in 
jouw CAO? Wanneer moet het een vast 
contract worden?

Docent: Donald Pechler
5 oktober 2022 van 19.00 tot 20.30

Dit moet je weten als je in dienst treedt 
Wat moet er minimaal in je contract 
staan? Bij wie kun je aankloppen als  
je tegen problemen aanloopt?

Docent: Ahmed Charifi
19 oktober 2022 van 19.00 tot 20.30

Hoe geef jij nog beter les? 
Maak jezelf onmisbaar. Leer  
interactief presenteren met hulp  
van theatertechnieken. 

Docent: Maike Pollaert
26 oktober 2022 van 19.00 tot 20.30

Handig! Gratis webinars voor docenten 
aan de universiteit. De AOb organiseert 
een serie webinars om meer docenten  
aan een vaste aanstelling te helpen. 

Weet wat je rechten zijn.  
Wanneer je recht hebt op een vast 
contract, is vastgelegd in de cao en  
de regeling van jouw instelling. Kom  
je er niet uit? Neem dan contact op 
met de AOb.

Zet toezeggingen ‘op schrift’.  
Vraag je leidinggevende aan welke 
voorwaarden je moet voldoen om  
een vast contract te krijgen. Leg dit 
vast, zodat je er op kunt terugkomen.

Laat je adviseren door experts.  
Je rechten kennen is de eerste stap. 
Krijgen waar je recht op hebt, blijft 
soms lastig. Laat je adviseren door 
experts van de AOb bij sollicitaties, 
onderhandelingen en conflicten.

3 Tips van Annemieke Jacobs, 
Marketing en communicatie bij de AOb

www.aob.nl/een-vast-contract-zo-doe-je-dat

Schrijf je nu in!

Woke brengt ons mooie dingen, 
maar mensen cancelen 
moeten we niet willen, zegt 
VU-hoogleraar Lietaert 
Peerbolte. Hij pleit voor een 
academische safe space. 
DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO YVONNE COMPIER

U tweette een tijdje terug over academische 
vrijheid en ‘woke politiek correct gedrag’. 
Wat was er aan de hand?

“Als vertrouwenspersoon voor wetenschappe-
lijke integriteit van mijn faculteit spreek ik ook 
collega’s die gekwetst uit de collegezaal komen 
omdat ze door hun studenten persoonlijk 

aangevallen worden. Studenten die een docent niet accep-
teren vanwege leeftijd, geslacht of geaardheid. Toen ik hier 
veertien jaar geleden kwam werken, was er een groep zeer 
conservatieve studenten die het niet accepteerden dat ze 
college kregen van een lesbische vrouw. Daartegen kwam 
gelukkig iedereen in opstand. Maar nu zie je hetzelfde 
mechanisme tegen witte mannen.”

Qua machtsverhoudingen zit er toch behoorlijk 
verschil tussen een lesbische vrouw en een witte 
mannelijke vijftiger…

“Dat is waar en ik vind het heel sterk dat woke de vinger op de 
zere plek van die scheve machtsstructuren legt en bijvoor-
beeld ook de discussies begint over het teruggeven van 
gestolen cultuur-historische schatten uit bijvoorbeeld Egyp-
te en Irak die in Europese musea staan. Wat ik minder goed 

vind, is het cancelen van mensen en dat is wat er gebeurt 
als je een docent niet accepteert omdat hij bijvoorbeeld wit, 
man en vijftiger is.”

Dat is niet tegen die man persoonlijk; hij staat voor een 
academisch curriculum dat nog steeds een erg eurocen-
trisch, wit en mannelijk wereldbeeld representeert.

“En daar hebben deze studenten een punt. Een mooi voor-
beeld is wat er in mijn eigen college gebeurde. Ik begon aan 
een reeks over het boek The Historical Jesus en vroeg mijn 
studenten twee artikelen ter voorbereiding te lezen. Een van 
hen sprak me aan en zei: wacht even, u behandelt een boek 
van een witte mannelijke vijftiger en geeft twee artikelen op 
die elk ook door een witte mannelijke vijftiger zijn geschreven? 
Ik wierp tegen dat zowel het boek als de artikelen in de jaren 
90 waren geschreven, maar dat de academische wereld 
ingrijpend veranderd is. Toch heeft die opmerking me aan 
het denken gezet. Door haar ga ik in een boek dat ik over 
Jezus aan het schrijven ben, ook een hoofdstuk opnemen 
over het feit dat hij een man was, en over de genderpatronen 
in zijn tijd.”

Kijk aan, dankzij woke! Soms is het gewoon nodig om 
dingen op de spits te drijven.

“Ik ben door die ervaring zeker niet beschadigd, en studen-
ten mogen hun docenten ook best hard aanpakken. Alleen 
moet het gaan om de inhoud, en niet om wie je bent, dat jij 
je mond moet houden omdat je een witte man bent. Daarom 
moet de academie een safe space zijn waar iedereen hard is 
op de inhoud, maar zacht in de relatie. Zowel studenten als 
docenten moeten zich veilig voelen aan de VU. De academi-
sche ruimte moet een veilige ruimte zijn waarbinnen je af en 
toe uit de bocht kunt vliegen. Ik pleit voor een nieuw acade-
misch convenant.”

‘Pak je docent aan,  
maar cancel hem niet’

Bert Jan Lietaert Peerbolte OPINIE VU

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

Acade- 
mische  
safe space
Hoogleraar Nieuwe 
Testament Lietaert 
Peerbolte begon het 
academische jaar met 
een discussie over 
academische safe space. 
In een minicollege voor 
eerstejaars tijdens de 
introductiedagen heette 
hij iedereen welkom: 
vrouw, man en non-binair. 
Hij legde uit dat de 
academie een plek moet 
zijn waar een zodanige 
veiligheid heerst dat 
iedereen er in volle 
hevigheid op elkaar kan 
reageren.

ADVERTENTIE
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Kraam-
bezoek
Eindelijk kan het 
weer op de campus. 
Op woensdag 24 
augustus stromen 
zo’n drieduizend 
eerstejaars het 
plein op. Voor een 
welkom van rector 
Jeroen Geurts, 
prijssschieten, 
armworstelen, een 
kamerverloting en 
heel veel nuttige 
adviezen van 
studenten. De 
kraampjes van de 
infomarkt worden 
rap opgebouwd. 
Even later schuifelen 
hier in de gloeiende 
zon eindeloze rijen 
langs. (WC)

Beeld 
Peter Gerritsen

XXL
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T
he end of the summer 
holidays means 
the beginning of an 
exciting year for you. 
Have you been able 
to get prepared in the 
last few weeks? “We 

had a couple of USC meetings before 
the summer holidays, both to get to 
know each other and to discuss issues. 
What are everyone’s expectations? 
How are we going to divide up the 
work? We also formulated the main 
outlines of our goals. But I also spent 
four weeks travelling in Germany, the 
Czech Republic, Poland and a number 
of countries that make up the former 
Yugoslavia.”

INCLUSIVITYPOLITIEK

What are your pronouns?Studentenbond boos over Baudet-
jongeren op informatiemarkt After asking around on campus, it becomes clear that the VU 

Amsterdam community struggles with correctly using people’s 
pronouns. Non-binary student Naya Aljoudi was constantly 
misgendered: “It’s a tiring, discouraging process.”

Wat deed de jongerentak van Forum voor Democratie op de campus? 
Zowel de organisatie van de introductiedagen als rector Jeroen 
Geurts konden het je niet vertellen, zij wisten niet van hun komst. “Ik 
snap heel erg de zorgen.” 

HOUSING
STUDENTEN

STAFF
WETENSCHAP

Wanted: young female flatmate who 
cooks and cleansStudent beschuldigt VU van werken met 

discriminerende antispieksoftware

Faculty of Science gets rid of 
controversial tenure trackCommunicatiewetenschappers bezorgd 

over open science

Online creeps are using the housing crisis to their advantage with 
deceiving apartment ads. Ksenija Ustinoviča (22) thought she was 
viewing a potential room but soon realized she was basically being 
scouted as a house maid and companion for the male landlord.

Masterstudent Robin Pocornie werd door antispieksoftware 
Proctorio meerdere keren niet of minder goed herkend doordat ze 
zwart is. Ontevreden met de reactie van de VU en Proctorio diende ze 
een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. 

A working group claimed the track caused uncertainty and stress. 
The new career track that will take its place, should focus more on 
the personal career path and offer more support and guidance where 
it’s needed.

Het zou leiden tot eerlijkere, meer betrouwbare en toegankelijke 
wetenschap, maar uit een internationaal onderzoek blijkt dat 
communicatiewetenschappers ook vrezen voor extra werkdruk, 
misbruik van openbare data en toxische mannelijkheid. 

‘You should 
tackle the 
things 
that you’re 
dreading 
the most’

From protesting 
against the student 
loan system, to 
translating his 
activism into 
constructive 
discussion. Joep 
van Dijk is the 
new chair of the 
University Student 
Council.

Your goals – can you tell us a 
bit more about them? “I can’t yet 
go into the details, but we definitely 
want the USC to be more visible on 
campus. There are a lot of students 
who don’t know what the Council does 
and turnout for the elections has been 
lower than in past years. Even though 
the USC is such a great and influential 
organisation: we are the students’ voice, 
we represent them on the university’s 
participation bodies. It’s important 
that people know that.”

Those elections handed you 
the role of chairperson. Why do 
you think that you’re suited to the 
role? “In addition to gaining a lot of 
experience over the last few years, 
including as chair of the SRVU Student 
Union, I think that I’m good at seeing 
each person’s strengths. People join 
the USC because they’re passionate. 
How do you make sure they keep that 
passion, that the fire doesn’t go out 
during the year? I think it’s important 
to know what makes council members 

enthusiastic and what they’re feeling. 
That’s the only way we can all stay 
motivated. The position suits me. It’s 
a great feeling to achieve something as 
a team.”

What are your personal priorities 
for this role? “Do you have a minute 
to spare? During the academic year 
21-22 I was mostly occupied with 
student housing for the SRVU. We’re 
in the middle of a crisis, especially 
for international students. I want to 
actively tackle that problem. I also 
want to raise more awareness about 
sexual violence on campus and in the 
wider community. We have to create 
a safe atmosphere and have adequate 
provisions for dealing with it when it 
goes wrong. Thirdly, inclusivity is high 
on my agenda: how can we actively 
celebrate all the wonderful cultures 
within the university, instead of simply 
accepting the fact? We also really have 
to do something about the capacity 
problem. VU Amsterdam is growing 
really fast, so we have to make sure 
now that the problem doesn’t get any 
bigger than it already is.”

That’s certainly ambitious. What 
is the minimum you want to have 
achieved at the end of this academic 
year? “I want to have a team that 
works well together, that is successful 
on campus. We are going to be visible 
at the big university events, like the 
introductory fair and the DéJà VU 
Festival. I’m really looking forward to 
that! Plus we want to organise some 
fun events ourselves. It’s the best way 
to reach students and hear what kind 
of problems they’re facing.”

Are there also things that you’re 
not looking forward to? “It might 
sound a bit stereotyped, but I believe 
that the things that you’re dreading the 
most are the things you really have to 
tackle. This chairperson role carries a 
huge number of responsibilities, and 
that thought sometimes frightens me – 
but that’s exactly the reason I want to 
do it. It’s been my dream for years to 
ultimately enter politics or find work 
with a trade union. I think that the 
coming year will be very educational in 
that respect too.”
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Interview KEY PEOPLE

University 
Student Council
The Council’s primary 
focus is the quality and 
accessibility of education 
and VU Amsterdam’s 
student policy. The USC 
has regular consultations 
with the Executive Board 
and exercises the power 
of consent and advising. 
The Council holds public 
meetings where students 
are invited to present their 
opinions. 

Visit: vu.nl/nl/over-de-vu/
meer-over/universitaire-
studentenraad.

Joep van Dijk
22
Student of Political Science

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

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

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

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

http://advalvas.vu.nl
http://advalvas.vu.nl/en
https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/wat-zijn-jouw-voornaamwoorden-
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https://www.advalvas.vu.nl/en/verhalen/wanted-young-female-flatmate-who-cooks-and-cleans
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https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/student-beschuldigt-vu-van-werken-met-discriminerende-antispieksoftware
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Don’t let 
eco- 
anxiety 
paralyze 
you

Throw together 
some global 
warming with 
failing government 
policies and you 
have the perfect 
climate fear 
cocktail. But what 
can you do about it? 
‘We need systematic 
change.’

Climate fear SOCIETY

BY BRYCE BENDA AND LISA 
FRÜCHTL  
PHOTO © CYNTHIA VAN ELK | 
WATER AS LEVERAGE
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W
e’re all going to die 
from climate change 
sooner or later, so 
what’s the point of 
worrying about it 
anymore? That’s 
what VU student 

Berry Aldon (21) thought when he 
was only 17 years old, after worrying 
about climate change for several years. 
It’s a rather extreme example, but a 
survey by I&O Research 1 shows that 7 
out of 10 people in the Netherlands are 
concerned about climate change. Over 
4 out of 10 people in the Netherlands 
are even very concerned about the 
climate. Recently, psychologists 
started describing these concerns with 
different terms such as eco-anxiety, 
climate depression, or climate fear.

Reluctant to ask for help
Solid numbers are hard to find 

but according to experts, especially 
young people suffer from eco-anxiety. 
So far, student psychologists Amber 
Borra and Sanne Goes haven’t had any 
students come by with climate anxiety 
as their primary complaint. But it is 
frequently mentioned by students who 
are experiencing a lot of worry and 
stress, Goes says. “For example, they 
worry about their student debt, their 
future prospects, and climate change.”

Just because students don’t report 
eco-anxiety as their primary complaint, 
it doesn’t mean that they don’t suffer 
from it, Borra says. “We find with many 
topics that students are afraid to ask 
for help. They often think they’re the 
only one who is bothered by something 
when in fact, it’s perfectly normal to be 
horrified when you hear that the world 
is about to perish and nothing is being 
done about it.”

Numbed by bad news
Back to Berry Aldon, who became 

aware of climate change at the age of 13. 
“I noticed that all the rivers in my state 
in India were polluted. And people 
started talking about global warming 
and extreme heat waves.” A couple 
of years later, things got out of hand 
for Aldon. “Whenever I opened social 
media, watched the news, or read 
the newspaper, I only saw bad news 

5 tips 
against 
eco-anxiety
1_Allow your emotions, 
even the negative ones 

2_Be kind to yourself!

3_Find like-minded 
people and talk about 
your concerns

4_Join sustainable 
initiatives in your 
neighborhood

5_Find help, for example 
from the VU student 
psychologists

Berry Aldon
Student 
Environmental 
Policy
‘I became inclined 
toward the toward 
the concept of 
apocalypse. I 
couldn’t think of 
a positive future 
anymore’

Paulina 
Pankowska
Assistant Professor, 
Sociology 
Department
‘Behavioral change 
on an individual 
level is not enough’

Gustaw Opielka
Student Psychology 
& Cognitive 
Neuroscience
‘Hearing that 
Lufthansa flew 
18.000 empty flights 
to prevent losing 
their landing rights 
infuriated me’

relating to the environment. On the 
other hand, I saw no efforts being taken 
to fix this, not by my local government 
nor by international policymakers. 
At a certain point, I became numb. It 
seemed nobody was going the save the 
world, so I became inclined toward the 
concept of an apocalypse. I couldn’t 
think of a positive future anymore. 
When my teachers asked me where I 
would see myself after 10 years, I would 
instantly laugh at them and say: “Let’s 
see if ten years from now the Earth still 
exists.”

A drop in a bucket
Gustaw Opiełka (23), a Psychology 

student at VU, is not sure if he suffers 
from eco-anxiety. But just like Aldon, 
he worries about the consequences 
of climate change. “This worry has 
gradually developed in the last 
three years. I experience a sense of 
powerlessness and frustration.” He 
tries to do his part by eating plant-
based and traveling as green as 
possible. “However, this feels like a 
drop in the ocean. Policymakers and 
CEOs of big companies should take 
action instead. During the lockdown, 
the airplane company Lufthansa sent 
18.000 empty flights 2 to avoid losing 
take-off and landing slots. That left me 
frustrated and angry.” 

Share your worries 
In recent years, VU sociologist 

Paulina Pankowska (works at 
University Utrecht since August 15) 
also became increasingly concerned 

about climate change and the loss of 
biodiversity. “When we used to go for 
a drive with my family, after about an 
hour we had to scrape the windshield 
clean because it was covered in bugs. 
That just doesn’t happen anymore, 
there are hardly any bugs. This 
realization really shocked me.”

So, climate fears can be very 
profound. But how do you skillfully 
deal with them? According to Borra 
and Goes, it’s important to give room 
to your emotions. “We often see our 
students hiding their emotions. Like: 
I don’t want to feel this right now, it 
has to go. While emotions are actually 
very useful”, Borra says. “If something 
is stressful, it actually means it is 
important to you”, Goes adds. And 
anger, for example, can lead to 
action. Take the time to observe these 
emotions.” 

It can be pretty intense to allow 
your emotions to surface, so the duo 
recommends being kind to yourself. 
Goes: “Working on yourself can lead to 
perfectionism, so it’s important to have 
compassion for yourself.” Borra: “In 
addition, find like-minded people you 
feel comfortable with and share your 
climate concerns with them. That will 
help soothe your worries and anxieties.”

Take matters into your own hands
Goes: “I also recommend focusing 

on the things that are within your 
control. By taking action you can 
break out of passivity. That makes 
the problem less overwhelming. For 
example, you can join initiatives that 

are working on sustainability. Then 
you take matters into your own hands.” 
Borra: “You can also choose to live 
more consciously, such as taking the 
bike instead of the car more often 
or learning how to cook delicious 
vegetarian meals.”

Goes gives one last tip for dealing 
with climate anxiety. “If you notice 
that it’s really bothering you and it’s 
holding you back in your daily life, 
then seek help. It’s not weird to ask 
for help and there is more and more 
specialized help available for climate 
anxiety. Also, students are always 
welcome to visit us, they can come here 
for a free consultation.”

Scientist Rebellion
The steps sociologist Pankowska 

took to address her climate concerns 
are consistent with Borra’s and Goes’s 
tips. Just like Psychology student 
Opiełka, she first focused on individual 
changes, such as flying less and eating 
plant-based. But as she read more 
about climate change, she realized 
how serious the situation is. “Then it 
became clear to me that behavioral 
change at the individual level is not 
enough. We need systemic changes.”

Pankowska decided to join the 
Dutch branch of the global climate 
movement Scientist Rebellion. The 
action group organized a protest week 3 
against the failing government policies 
in early April. “It is a way for me to turn 
my anxiety into something productive. 
I would encourage other people who 
are afraid of what is to come to do 

the same. It can bring relief, positive 
energy, and hope.”

Climate fear became driving force
Aldon also took action, and he 

eventually managed to work his 
way out of his numb state. “After 
completing my bachelor’s degree 
in economics in India, I took a few 
months to figure out what I wanted to 
do with my life. I am still convinced 
that the world will end, but until then 
I need money to survive. And because 
I want to contribute to saving the 
earth, I started doing the master’s 
specialization in Global Environmental 
Change and Policy at VU Amsterdam.”

According to Aldon, his climate 
fear was the main driver for coming 
to the Netherlands. “My anxiety led to 
numbness, and I was eventually able 
to turn that numbness into motivation. 
I don’t know if I’m going to have a big 
impact on the climate. But I don’t think 
about two years from now, I focus on 
what we can learn right now and what 
we can do to still save the earth.”

And Opiełka, how does he deal with 
his worries? “I know I will be fine, but 
what about the future generations? It 
will only become worse if successful 
actions are not taken soon.” Despite his 
worries, Opiełka tries to stay positive. 

“It’s important to recognize the issue 
but at the same time realize we do not 
have full control over it. We should still 
try to enjoy life but with respect to the 
climate!”

Lisa Früchtl is student-reporter.

‘I’m still convinced the world is ending, but until that day comes I need money to survive’

1 www.tinyurl.com/
klimaatzorgen

2 www.tinyurl.com/
lufthansagroup

3 www.tinyurl.com/
protestweek

Mambalam, Chennai, India. Trash fills the 
waterways, clogging drains and contaminating the 
groundwater, which is the primary source of drinking 
water for the residents

Climate fear

http://www.tinyurl.com/klimaatzorgen
http://www.tinyurl.com/klimaatzorgen
http://www.tinyurl.com/lufthansagroup
http://www.tinyurl.com/protestweek
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The  
Essential  
8
Need a break from staring at your 
laptop or test tubes all day? The VU 
campus offers plenty of diversions. 
Check out these 8 can’t-miss hotspots: 
from a hidden rooftop terrace to an 
authentic Dutch pub. 

❶ Get physical on 
Campus Square

In the mood for a game 
of volleyball, table tennis or 
basketball? Campus Square 
is the place to go! But where 
do you get bats to play table 
tennis? And can anyone just 
use the basketball court? 
You’ll have to bring your own 
bats and balls, but you can 
play ping-pong or basketball 
any time you want. If you want 
to use the volleyball field, you 
have to reserve a timeslot at 
the VU Sports Centre. 

❸ Rooftop garden 
on the fourth floor 

Looking for a place to 
kick back and relax after a 
particularly intense game of 
ping-pong? Look no further 
than the rooftop garden on the 
third floor of the Main Building 

– a spot not many people know 
about. This hidden oasis offers 
peace and quiet, surrounded 
by greenery, right in the 
middle of campus. It’s a great 
place to chill out or study, or 
to just lie back and stare at 
the Dutch skies. Entering the 
Main Building from Campus 
Square, turn right and take the 
stairs to your right, next to the 
entrance to the Student Dock. 
The terrace is on the third floor, 
so it’s a bit of a climb, but then 
you get up there and open 
the door, and the most serene 
spot on campus stretches out 
before you. 

❷ Take a shower 
at the OZW building

Now that you’ve worked 
up a sweat, you might want to 
take a nice refreshing shower 
before heading to class (your 
fellow students will thank you). 
And you can! There are men’s 
and women’s showers and 
changing rooms on the sixth 
floor of the OZW Building – the 
dark-red building right next 
to the Main Building. Turn 
left when you get off the lift 
and you’ll see the showers 
by the coffee corner. Don’t 
want to take a shower all by 
your lonesome? Then use the 
communal showers at the 
Sports Centre on the ground 
floor of the OZW Building 
instead.  

❹ Mini oasis 
behind the Initium

Don’t feel like climbing 
all those stairs before 
starting your chill session? 
Then check out this idyllic 
mini oasis by the water on 
Buitenveldertselaan. Soft 
grass to stretch out on, trees 
for shade and there’s even a 
fountain! What more could 
you want? It’s slightly off the 
beaten track, but if you head 
down the alley to the right of 
the entrance to the Initium 
(which houses the Faculty of 
Law), you can’t miss it. 

Rough Guide

CAMPUS

BY BRYCE BENDA AND PETER BREEDVELD 
PHOTOS BRYCE BENDA (except for two)
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❺ Mindfulnest on 
the second floor

Need some alone time? 
Try the Mindfulnest in the 
University Library’s study 
room, on the second floor 
of the Main Building. This 
soundproof, egg-shaped cabin 
is a great place to meditate, 
listen to relaxing music or 
simply enjoy the silence. 
Perfect for a quick recharge!

❼ Dutch pub in 
the W&N Building

Done studying and ready 
for a drink? If you’re looking 
for an authentic Dutch pub 
experience, there’s a genuine 

‘brown café’ hidden inside 
the W&N Building, in room 
D-103 on the first floor. De 
Tegenstelling is run by the 
study association for biology 
and biomedical sciences 
students, but everyone is 
welcome. You can pop in 
for a drink on Wednesdays 
or Fridays, from 5 p.m. Just 
make sure you don’t have an 
exam the next day, because 
a freshly tapped beer (or a 
non-alcoholic beverage of your 
choice) will only set you back 
1.10 euros. 

❻ Study spots 
galore

We hate to be the bearers 
of bad news, but you might 
have to actually study from 
time to time. Luckily, the 
campus offers no shortage 
of fancy study spots. On the 
same floor as the Mindfulnest, 
you’ll find armchairs and 
leather sofas, bookcases, 
plants and the Pride Library. 
But there are all kinds of 
study spots on campus, so 
you’re always sure to find one 
that suits your needs. For a 
complete overview of all the 
study spots on campus, go to 
the University Library’s page 
on the VU website. 

➑ Menstruation 
cupboards

If you need sanitary 
towels or tampons, drop by 
the Student Dock on the 
ground floor of the Main 
Building. There you’ll find a red 
cupboard with free sanitary 
products. The idea for the 
cupboard came from student 
union SRVU, which felt that 
sanitary products should be 
available to everyone. Too far 
away from the Main Building? 
There’s a second (white) 
cupboard at the Faculty of 
Medicine.

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

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

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

Werken bij de VU
Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend 
onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Persoonlijke vorming 
en maatschappelijke betrokkenheid staan hierbij centraal. 
Vanuit verschillende disciplines en achtergronden werken 
wij samen aan innovaties en nieuwe inzichten op het hele 
wetenschappelijke spectrum.
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The VU is one of the most successful 
and fastest growing universities in the 
Netherlands and Europe, yet literally, 
hundreds of students are facing 
homelessness in this city every summer. 
The VU’s response? Don’t come.
Over the summer, countless news reports 
have highlighted the desperation of 
students everywhere. Even international 
first-year students who are normally 
guaranteed accommodation, are subject to 
a waiting list ranging upwards of several 
hundred people. Even I, at the 
time of writing this, am entirely 
unsure of what to expect for 
the future, as I continue to 
look everywhere for housing. 
If it weren’t for my friends 
with me, I’d have no idea what 
I’d be doing. Ironically, even 
the situation I find myself in 
is considered lucky by many, 
with reports of students 
having to live in tents for 
accommodation. 
The absurdity and cruelty of 
the Amsterdam housing market should by 
now, be apparent to all. Students, on their 
own, without any safety net simply don’t get 
enough support from the university.

It is for this reason that it is no 
understatement that the University Student 
Council must help. And why we will help. We 
will show what it means to care for students 
and work endlessly to ensure that from now 
on, VU has contingency plans and backup 
options to make sure VU is prepared from 
now on. 
But for now, this: I know how easy it is 
to lose hope in face of it all. The endless 
rejection, the lack of viewing, the 
uncertainty—I’ve been there and am there. 

But when you lose hope, these 
things only get harder. Explore 
every option endlessly, you 
never know what may come 
up. In the meantime, look 
at our Instagram, @vu.usr, 
where we will publish as much 
information as possible for 
students to find housing as 
easily as possible. 
If there is any silver lining in 
this, the housing market has 
forced everyone to rethink their 
role in this crisis and in the 

struggle you all go through as students. 
The tone is finally changing, which means 
change is on the horizon. 

Houd je van schrijven, 
fotograferen of filmen?

Word student-reporter!

en krijg journalistieke bijscholing 
in ruil voor een prachtig podium 
om op te publiceren.

Mail de redactie: redactie.advalvas@vu.nl, 
of loop binnen in de redactiekamer 1H43 
(gebouw Bellevue), dan bespreken we 
samen de mogelijkheden.

Ad Valvas, journalistiek platform van de Vrije Universiteit

Universities are 
failing us

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.
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ADVERTORIAL

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

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

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

ADVERTENTIE

We will show 
what it means to 
care for students

mailto:redactie.advalvas@vu.nl
mailto:v.mesrine.usr@vu.nl
mailto:redactie.advalvas.vu.nl?subject=
mailto:secretariaat.advalvas%40vu.nl?subject=
https://rbbmr.nl/home
http://
https://werkenbij.vu.nl/home
https://interne.vacatures.vu.nl/alle-vacatures


PERSONEELSPAGINA
ONDER REDACTIE VAN HRMAM VU JAARGANG 70, NUMMER 1, MAANDAG 5 SEPTEMBER 2022

De VU Management 
trainees aan het woord
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waar kennis, innovatie, wetenschap, creativiteit 
en onderwijs samenkomen. Maar het is vooral 
een sociale plek waar je een belangrijke tijd van 
je leven spendeert. Het meewerken aan een 
levendige, bruisende campus voor studenten en 
medewerkers vind ik heel mooi. 

Hierna ga ik me inzetten voor een duurzamere 
campus. Ik ben blij iets maatschappelijk rele-
vants te doen en heb er veel zin in om samen 
met collega’s te zorgen dat we de duurzaamste 
universiteit van Nederland blijven. Het leuke 
aan het traineeship is om in verschillende rollen 
op verschillende plekken mee te kijken. En nog 
leuker: leeftijdsgenoten om je heen waar je op 
terug kunt vallen.  

Raphaël Klok
Assistent afdelingsmanager - 
Bèta faculteit
Het traineeship is een mooie 
kans om te ontdekken waar je 

kwaliteiten liggen. Het is een veilige omgeving 
om erachter te komen waar je minder sterke 
kanten liggen, en om je daarin te ontwikkelen. 
Het is een inspirerende omgeving, waar je ach-
ter de schermen mag meekijken hoe er gewerkt 
wordt aan de ontwikkeling van onderwijs en on-
derzoek. Als assistent afdelingsmanager help 
ik onder andere docenten en hoogleraren door 
werk uit handen te nemen. Daarnaast werk ik 
mee aan een stabiele en gezonde afdeling op 
bedrijfsmatig vlak. Mede hierdoor kunnen de 
onderzoekers en het onderwijspersoneel zich 
beter richten op hun hoofdtaken, waarmee ik 
indirect bijdraag aan de ontwikkeling van ons 
land.

Maddeleine Berendsen
Trainee bij VU LEARN!  
Academy 
“Als trainee hield ik mij bezig 
met vraagstukken over het  

ontwikkelen en inspireren van docenten om 
meer activerend en blended onderwijs te geven. 
Dit is een grote transitie waarin ik, met mijn 
eigen projecten, realistisch impact kon maken. 
Maar wat maakt dit traineeship bijzonder 
leuk? Ik kan naast mijn passie voor het ontwik-
kelen van medewerkers ook mijn passie voor 
ondernemerschap kwijt. Binnen dit traineeship 
sluit elke trainee aan bij een strategieteam van 
de VU. Je werkt dus eigenlijk op twee plekken 
binnen de VU. Dat maakt ons als trainees uniek, 
divers, zichtbaar en verantwoordelijk voor 
meerdere plekken op de VU.”

Dit traineeship is voor mij een mooie kans om 
mezelf breder te oriënteren en samenwer-
kingen op te zoeken met andere diensten en 
faculteiten. Daarnaast heb ik trainingen die mij 
helpen ontwikkelen op managementgebied en 
om mezelf beter te leren kennen.”

Morsal Reshad
Trainee bij het Onderzoeks-
bureau van Faculteit der 
Sociale Wetenschappen (FSW)
“Als trainee krijg je de kans 

om op een speelse manier een verkenning te 
doen naar welk soort werk en werkomgeving 
jou ligt. Daarnaast is het opleidingsprogramma 
van YSE een enorme toegevoegde waarde. Er 
worden je veel handvatten gegeven om jezelf 
te ontwikke len. Omdat je samen bent met de 
andere trainees als beginnend werkende, leer 
je ook enorm veel van elkaar. Een ideale manier 
om als starter aan je carrière te beginnen!
Mijn takenpakket binnen het Onderzoeksbureau 
van FSW is heel breed. Hierdoor leer ik veel 
over verschillende aspecten binnen bedrijfsvoe-
ring en onderzoek. Het feit dat je dit vertrouwen 
krijgt en gestimuleerd wordt in je interesses, 
maakt de VU voor mij de perfecte plek voor een 
traineeship.”

 
Danny Soekarnsingh
Trainee bij Diversity Office
“Het traineeship heeft mij de 
kans gegeven de volle breedte 
van de VU te zien en ook tegelij-

kertijd de diepte in te duiken. Als interne trainee 
en diversity officer is het een win-win situatie 
om de VU op meerdere levels te leren kennen 
en daarmee ook de kans te pakken om te blijven 
leren, verbinden en tegelijkertijd te innoveren. 
Dat de VU deel uitmaakt van de wereldgemeen-
schap betekent voor mij dat er geen grenzen 
zijn voor mijn groei als individu, professional en 
daarmee ook de VU.”

Bart Piersma
Trainee bij de diensten IT en 
HRM, Arbo en Milieu
“Ik ben bij SOZ gestart op de 
afdeling Onderwijsbeleid,  

Kwaliteitszorg en Procesregie als ondersteu-
ning bij het project Datagedreven werken. Voor 
mijn nieuwe opdracht ga ik aan de ene kant 
werken voor HRMAM en aan de andere kant 
bij IT. Bij HRMAM ga ik het dashboard voor 
medewerkers verder ontwikkelen en bij IT ga 
ik de implementatie van MS Teams voor de hele 
organisatie ondersteunen. Beide opdrachten 
lijken mij erg leuk en leerzaam. Door werkzaam 
te zijn bij de verschillende afdelingen zal ik ook 
de VU nog beter leren kennen.”

Anouk Nuijten
Trainee bij VU Griffioen
“Als trainee bij VU Griffioen 
was ik verantwoordelijk voor 
marketingonderzoek, promotie 

en communicatie. Dit was voor mij onbekend 
terrein, omdat ik hiervoor promotieonderzoek 
heb verricht op het gebied van middeleeuwse 
literatuur. Dat is precies wat dit traineeship zo 
bijzonder maakt; de mogelijkheid om een totaal 
nieuwe richting in te slaan, jezelf uit te dagen en 
verder te ontwikkelen. 

Voor mijn tweede opdracht start ik bij de UB. 
Ook werk ik bij het strategieteam Erkennen & 
Waarderen, waarbij ik mijn ervaring binnen de 
wetenschap in kan zetten om bij te dragen aan 
een cultuurswitch in de academische wereld. 
Zo vormt het traineeship de ideale brug om 
een carrièreswitch te maken en tegelijkertijd 
een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs.”

Natascha Krikke
Trainee bij Informatie  
Technologie (IT)
“Ik ben werkzaam als coör-
dinator van het Collaboration 

Team. Dit is een nieuw team binnen de dienst 
IT. Het team beheert de clouddiensten, zoals de 
Microsoft 365 applicaties en ZOOM, (mobiele) 
telefonie en overige applicaties voor samen-
werken. Los van het beheer van deze diensten 
is ook adoptie een belangrijk onderdeel van dit 
team, dus hoe maak je optimaal gebruik van de 
clouddiensten waarvoor wij workshops aanbie-
den. Daarnaast maakt innovatie ook onderdeel 
uit van dit team. Welke nieuwe technologieën 
zijn interessant voor de VU die wij eventueel 
kunnen aanbieden?

In september 2021 ging de derde lichting 
van het VU Management Traineeship van 
start. Twaalf trainees werken aan 
opdrachten bij verschillende diensten en 
faculteiten en dragen bij in een werk
groep van het Strategieteam. Ook volgen 
ze een passend ontwikkel programma bij 
werving, selectie en opleidings partner 
YSE. Samen met oudtrainees vormen ze 
een mooi netwerk binnen de VU. Door dit 
netwerk leggen ze snel verbindingen en 
dragen ze bij aan verbeteringen in de 
bedrijfsvoering. Op deze Personeels
pagina vertellen de trainees over hun 
ervaringen op de VU.

Pieter Sutorius
Trainee bij VU LEARN!  
Academy en Diversity Office 
“Het traineeship geeft mij de 
mogelijkheid om mij breed te 

ontwikkelen. Bij de dienst HRM, Arbo & Milieu 
heb ik voor mijn eerste opdracht gewerkt  
aan het Raamwerk Leidinggeven en Art of  
Engagement vanuit het Management Develop-
ment team. In mijn tweede opdracht ga ik aan 
de slag bij VU LEARN! Academy. Daarnaast 
werk ik nog bij het Diversity Office en krijgen wij 
als onderdeel van het traineeship verschillende 
trainingsdagen. Ik hoop met mijn werkzaam-
heden bij te dragen aan de persoonlijke 
ontwikkeling van individuen en de VU een zo fijn 
mogelijke werkplek te maken voor werknemers 
en studenten. Wil je hier een keer over sparren? 
Je mag mij altijd mailen via p.r.sutorius@vu.nl.”

Anisha Bandhoe
Trainee bij de Bèta faculteit
“Als trainee heb ik de gelegen-
heid gekregen om een trans-
formatie binnen de universiteit 

te realiseren. De dienst IT gaat stapsgewijs en 
in een realistisch tempo over op agile werken. 
Naast IT worden ook andere diensten meegeno-
men in het agile verandertraject. 
Het traineeship geeft mij de kans om diverse 
aspecten die een rol spelen bij een trans-
formatie van dichtbij te beleven. Zo kreeg ik 
tijdens mijn traineeship bij IT de mogelijkheid 
om Scrum Master te worden. Ik begon met het 
coördineren van een team en heb inmiddels 2 
teams geholpen met de opstart om volgens de 
agile-ideologie te werken. Mijn periode bij IT 
heeft mij genoeg vrijheid gegeven om mijn werk 
zelfstandig uit te voeren. Daarnaast is er ook 
voldoende aandacht besteed aan persoonlijke 
groei. Mijn tweede opdracht start ik bij de Bèta 
faculteit, ik heb er veel zin in!”

Ezra Lodder
Trainee bij Student- en  
Onderwijszaken (SOZ)
“Als ik terugkijk naar hoe ik 
begon aan mijn eerste werkdag 

bij SOZ, dan kan ik niet anders concluderen 
dan dat ik ontzettend veel geleerd heb. In het 
traineeship krijg je de kans om je kwaliteiten 
te ontdekken, maar ook om datgene te ontwik-
kelen wat nog onbekend is. Zo is iedere dag een 
nieuwe uitdaging in een prettige omgeving.” 

Manon Swart
Trainee bij Strategie, ambitie 
Sociale Campus en speerpunt 
Duurzaamheid
Dit traineeship is voor mij 

een hele mooie stap na mijn eerste baan. Mijn 
eerste opdracht was bij Strategie, waar ik mee 
heb geholpen om de ambitie Sociale Campus 
te verwezenlijken. De universiteit is een plek 

“In het traineeship krijg je de kans 
om je kwaliteiten te ontdekken, 
maar ook om datgene te ontwik-
kelen wat nog onbekend is.”

Ezra Lodder
Trainee bij Student- en Onderwijszaken
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Corsage
Ga jij dansen of 
tekenen?

D
eze ultra-Europese speelfilm is een betove-
rend portret van keizerin Elisabeth in Beie-
ren (1837-1898), ofwel Sissi. Het was een van 
onze favorieten van het afgelopen filmfesti-

val van Cannes: het prachtige Corsage. 
Regisseur Marie Kreutzer schetst hierin een post-
modern portret van de Oostenrijkse keizerin, en 
brengt op prachtige wijze haar eenzaamheid, 
woede en onderdrukte passies in beeld. 
Een absolute must see, alleen al vanwege de adem-
benemende beelden. De Luxemburgse actrice 
Vicky Krieps (Phantom Thread, Bergman Island) 
ontroert en overtuigt in de rol van de wereldbe-
roemde keizerin. 
Taalliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan het 
Duits, Frans, Engels en Hongaars.

Pieter Greup
Online marketing Rialto

H
et nieuwe cursussemester van VU Griffi-
oen gaat weer van start. Kies uit meer dan 
70 creatieve cursussen in de categorie-
en Dans & Beweging, Beeld & Beeldend, 

Muziek & Zang, Theater & Schrijven en Body 
& Mind. Zowel beginners als gevorderden zijn  
welkom.
Denk aan alles van dans tot muziek, mindful-
ness, toneel, schrijven, fotografie, schilderen en 
nog veel meer. Zo kun je onder andere salsa of 
afromix leren dansen, podcasts maken, bota-
nisch tekenen, solo zingen, gitaar spelen, mode 
ontwerpen, acteren of gedichten schrijven.  
Om keuzestress te voorkomen bieden wij gratis 
lessen aan van uiteenlopende cursussen tijdens 
de week van de cursus-try-outs.
Aan het einde van het semester kun je meedoen 
met de Muziek- en Danspresentaties. Je kunt dan 
familie en vrienden uitnodigen om jou te zien 
stralen in het Griffioen-theater.
 
Anouk Nuijten
cultuurmarketeer Griffioen

Rialto VU 
Nieuwe 
Universiteits- 
gebouw 
De Boelelaan 
1111

Corsage
Vanaf donderdag  
15 september 
dagelijks te zien. 

www.rialtofilm.nl

Yoga Teacher Training

T
ijdens de Yoga Teacher Training leer je in 
300 uur alle basics. Niet alleen van vinyasa 
yoga, maar van vele yogastijlen. Verdiep je 
eigen kennis van yoga, verbeter je vaardig-

heden en transformeer tot yogadocent.
De Yoga Teacher Training start op vrijdag 30 
september en is voor een periode van negen 
maanden. Elke maand een weekend. De training 
wordt verzorgd door Sportcentrum VU Academy 
op de locatie Uilenstede.
De kosten van deze training bedragen 2.100 euro. 
Iedereen die deze Ad Valvas meeneemt bij de 
inschrijving ontvangt 5 procent korting en 
betaalt eenmalig 1.995 euro.
Meer informatie vind je op: sportcentrumvu.nl/
sportcentrum-vu-academy/yoga-teacher-training.

Maria Engels, communicatie & marketing 
Sportcentrum VU

Sport- 
centrum  
VU
Sport- 
centrum VU 
Academy

Uilenstede 
Uilenstede 100, 1183 
AM Amstelveen 
020-5985090 

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

VU campus 
(OZW-gebouw) 
Boelelaan 1109, 
1081 HV 
Amsterdam 
020-5983656 

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

sportcentrumvu.nl

Mana Mana

SFEER Een Israëlisch restaurantje in de Pijp, in 
een zijstraat van de drukke Ferdinand Bol. Een 
heerlijke geur van kruidig eten komt ons tege-
moet. Bij binnenkomst zie je twee trappen, de trap 
omhoog brengt ons naar een knusse vide, waar wij 
in zacht licht aan een hoge tafel zitten.
ETEN We beginnen ieder met een lekker speci-
aalbiertje, waarna we uitgebreid de kaart bestude-
ren. Alle gerechten kun je delen. Uiteindelijk valt 
onze keuze op: psychedelic cauliflower, vegan cala-
mari, sabich en baba ganoush. Baba ganoush ken 
je waarschijnlijk wel, gerookte aubergine, maar de 
andere namen zijn minder bekend. Psychedelic 
cauliflower is een heerlijk gerecht van bloemkool, 
vegan calamari zien eruit als inktvisringen, maar 
het zijn gefrituurde paddenstoelen en sabich is 
een mengsel van aubergine, aardappel en ei. Voor-
al de psychedelic cauliflower verrast mij. Deze 
koks weten bloemkool naar een heel ander level te 
brengen, superlekker.  
BEDIENING Vriendelijk. 
TIP Psychedelic cauliflower.
AANRADER Zeker. Voor heerlijke Israëlische deel- 
gerechtjes en een knusse sfeer moet je hier zijn. 
PRIJS Gemiddeld. Voor 25 euro per persoon heb 
je lekker eten en drinken. Na de maaltijd gaan we 
met een heerlijk tevreden gevoel verder op pad.  

Eva Sluijs, masterstudent Health Sciences

Mana 
Mana
Eerste Jan 
Steenstraat 85H 

mana-mana.nl

VU 
Griffioen 
 
Cursus 
try-outs  

Maandag 19 t/m 
donderdag 22 
september 
 
Aanvang wisselend, 
tussen 16 en 20.30 
uur 
 
OZW-gebouw 
zesde verdieping 
De Boelelaan 1109 
 
Toegang: gratis 
 
griffioen.vu.nl/
cursussen

CULTUUR

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

http://www.rialtofilm.nl
http://sportcentrumvu.nl/sportcentrum-vu-academy/yoga-teacher-training
http://sportcentrumvu.nl/sportcentrum-vu-academy/yoga-teacher-training
http://sportcentrumvu.nl
https://mana-mana.nl/
http://griffioen.vu.nl/cursussen
http://griffioen.vu.nl/cursussen
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Hier kunnen jouw naam en 
portret komen te staan...

Dido Drachman
illustrator  

en striptekenaar

Oproep
WIN EEN 
VASTE 
COLUMN IN 
AD VALVAS

W
il je naam maken 
als columnist? 
Treed in de 
voetsporen 
van illustere 

voorgangers als Thijs 
Hoekstra, Sanne Pieters en 
Roos van Rijswijk (inmiddels 
gevierd schrijver!):

• kun je bondig, pittig en met 
humor schrijven over jouw 
studentenleven?
• of kun je raak commentaar 
leveren op alles wat je op de 
VU ziet gebeuren?
• zijn deadlines heilig voor je?
• en studeer je nog minstens 
een jaar aan de VU?

Stuur dan je proefcolumn van 
maximaal 400 woorden 
vóór 1 oktober 2022 naar 
columnwedstrijd.advalvas@vu.nl.
Als columnist schrijf je elke twee 
weken een column, voor deze 
achterpagina en onze website. 
Je krijgt daarvoor een fijne 
vergoeding.

COLUMN

https://www.didodrachman.com/
mailto:columnwedstrijd.advalvas@vu.nl

