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Doede van der Hoeven

Advalvas.vu.nl
Los een
moordzaak op

Verengelsing niet
verantwoord

Helder over
voorinvesteringen
Minister Van Engelshoven
vertrouwt erop dat
instellingen de rapporten
van de Rekenkamer over hun
zogeheten voorinvesteringen
alsnog delen met de
medezeggenschap.

ISO zoekt divers
bestuur
Studentenvakbond
Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) is voor het
volgende collegejaar op zoek
naar een nieuw bestuur.

Debat over
Nashvilleverklaring
Er komt een debat aan de
VU over de queervijandige
Nashville-verklaring en de
reactie van de VU daarop.

advalvas.vu.nl
Voor al het laatste nieuws
4

A

lle onderwijssectoren gaan op 15
maart in staking. Op het Malieveld in Den Haag zullen leraren
en docenten demonstreren voor
een investering van 2,9 miljard
euro in het onderwijs en tegen de
hoge werkdruk.
De staking vormt de grande finale van een
landelijke actieweek, georganiseerd door de
Algemene Onderwijsbond (AOb) en vakbond
FNV Onderwijs en Onderzoek. Protestbeweging WOinActie, de drijvende kracht achter
de landelijke demonstratie in Den Haag op 14
december vorig jaar, steunt de actieweek, “en
in principe ook de staking”, zegt initiatiefnemer Rens Bod, hoogleraar aan de Universiteit

Zelf een moordzaak oplossen
en misschien een ten onrechte
veroordeelde persoon vrij
krijgen? Dat kan. Binnenkort
begint weer een nieuwe ronde
van het onderzoeksproject
Gerede Twijfel.

Instellingen houden zich
niet aan de wet wat betreft
verengelsing. Bijna de helft van
de instellingen die opleidingen
aanbieden in een andere taal,
legt die keuze niet helder uit,
meldt de Onderwijsinspectie.

Heel het onderwijs gaat staken

Nashville schokt de VU

H

et is weliswaar een
kleine minderheid, maar terwijl
het VU-bestuur
op ferme wijze
afstand heeft
genomen van de
Nashville-verklaring, zijn er op de
VU ook voorstanders, met name
bij de theologische faculteit. En
door de woede die de verklaring
heeft losgemaakt, voelen zij zich
nu in de hoek gedrukt.
Ten minste vijf VU-medewerkers
ondertekenden het Amerikaanse

document dat homoseksualiteit
en transgenderisme expliciet als
antichristelijk bestempelt, maar
volgens Bert Jan Lietaert Peerbolte, portefeuillehouder onderzoek
bij de theologische faculteit, zijn
er meer conservatieve collega’s en
studenten die achter de inhoud
van de verklaring staan. “In de
pauzes hoor ik er ook steun voor”,
zegt Lietaert Peerbolte in een
interview met Advalvas. Tegelijk
ontving hij woedende mails van
mensen die vonden dat de ondertekenaars zouden moeten worden

ontslagen. Aan hem de moeilijke
taak de boel de komende tijd bij
elkaar te houden: “We moeten alle
minderheden sociale veiligheid
bieden.” De VU hees als een van
de eerste vorige week de regenboogvlag, als teken dat iedereen
hier welkom is. Dat voorbeeld
werd door veel kerken en publieke instellingen in Nederland
gevolgd. (PB/MS)

Lees het interview met Bert Jan Lietaert
Peerbolte op pagina 23. En volg advalvas.
vu.nl voor meer nieuws over Nashville.

Zaak-Nijkamp werd al snel imagokwestie

H

De Vrije Universiteit was in de zaak-Nijkamp vooral bezig haar imagoschade in te perken.

et voorkomen
van toekomstig
wetenschappelijk
wangedrag had
minder prioriteit.
Dat stellen drie
Noorse en Nederlandse onderzoekers in wetenschapstijdschift Science & Policy.
De zaak-Nijkamp is een van de
vier casussen van vermeende
schendingen van de wetenschappelijke integriteit die de onder-

zoekers voor hun studie gebruikten, naast een zaak uit Rotterdam
en twee uit Noorwegen.
Peter Nijkamp, hoogleraar ruimtelijke economie aan de VU,
en zijn promovendus Karima
Kourtit, werden in 2013 en 2014
beschuldigd van verkeerd citeren,
plagiaat, zelfplagiaat en later ook
datamanipulatie door een anonieme klokkenluider. De beschuldigingen werden groots opgepikt
door de media. In reactie op de

anonieme beschuldigingen stelde
de VU achtereenvolgens vier
commissies in. “Dat veroorzaakte
vooral meer verwarring”, aldus de
onderzoekers.
Bovendien individualiseerde de
VU de zaak, volgens de onderzoekers, en was ze weinig geneigd om
de alledaagse wetenschapspraktijk onder de loep te nemen. (MK)

Meer hierover: advalvas.vu.nl>nieuws>21
december.
nr 9 — 16 januari 2019
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Wees
een alma
mater

van Amsterdam. “Voorwaarde is wel dat onze
vertegenwoordigers bij de universiteiten het
ermee eens zijn.” Dat moet blijken tijdens een
landelijke vergadering op 21 januari.
De eisen van de AOb en FNV Onderwijs en
Onderzoek voor hbo en wo komen grotendeels
overeen met die van de WOinActie: de doelmatigheidskorting moet van tafel en in plaats
daarvan moet er 1,15 miljard euro aan “achterstallige financiering” worden geïnvesteerd in
wetenschappelijk onderwijs. Met het geld dat
vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs
moeten extra docenten worden aangesteld.
(HOP)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>10 januari.

Niet doorslaggevend

6

‘Universiteiten dresseren
studenten door de veel te
efficiënte manier van opleiden.
Ze moeten een zorgende
moeder voor hen zijn’, schrijft
Meindert Flikkema. Lees zijn
hele opiniestuk op advalvas.
vu.nl>opinie

The
Cyclone
Season

Anouk Beniest, postdoc
aardwetenschappen, vaart mee op
onderzoekscruise Archimedes-I
op de Grote Oceaan. Volg haar
avonturen op advalvas@
blogs&columns

facebook.com/
advalvas
Reportages, bijeenkomsten,
borrels, lezingen & meer
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procent van de havo/vwoscholieren liet zich leiden door de
halvering van het collegegeld.

M

aar voor de overgrote meerderheid van de
scholieren speelde de maatregel geen rol bij
hun besluit om te gaan studeren. Bij mboscholieren zegt 17% dat de halvering hun
beslissing om te gaan studeren heeft beïnvloed. De maatregel was aangekondigd in het regeerakkoord als goedmakertje voor het afschaffen van de basisbeurs in 2015. Deze zomer benaderde onderzoeksbureau
ResearchNed ruim elfduizend scholieren en mbo’ers die
voor de keuze stonden om te gaan studeren. Van hen
vulden er 1285 de vragenlijst in. (HOP)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>2 januari.

@advalvas_vu
Een selectie uit de opvallendste
(re)tweets van de afgelopen dagen

@DerkKooi
9-1_Hij vergelijkt het met mensen die niets
durven eten of juist veel willen eten. “Dat is
ook een geaardheid, zou je kunnen zeggen.
Je kunt geboren worden met bepaalde
gevoelens maar als dat niet goed voor je is,
dan ga je er toch anders mee om.”
Over Nashville, de geciteerde is Marc de Vries,
hoogleraar christelijke filosofie TU Delft.
@victordeboer
8-1_Gesprek met de #VU ondertekenaars
#Nashvilleverklaring heeft voorlopig geen
berouw of bezinning tot gevolg gehad bij
homohatende collega Piet de Vries. Nu
inclusief vergelijking met nazisme: https://
www.ad.nl/binnenland/nashville-initiatorkerken-zwegen-bij-nazi-ideologie-bij-genderideologie-gebeurt-dat-weer~ac8ec6b3/ … @
VUamsterdam Misschien nog eens om de
tafel?
@CarlovMunster
8-1_Beste @VUamsterdam,
Deze man geeft les onder jullie vlag. Dat mag
natuurlijk maar je studenten dit aanleren is
wel een keuze. #NashvilleVerklaring #VU
In reactie op het interview met Piet de Vries in het
AD, waarin die de ‘gender-ideologie’ vergelijkt met het
nazisme.
@ljlp
5-1_Volgens mij moet het iets betekenen dat
ik de #NashvilleStatement een 19e eeuws
achterhoedegevecht vind. Als ik de discussie
zie, schaam ik me diep voor de theologen die
dit ondertekenen. #bah
Aldus Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar
Nieuwe Testament. (zie ook pag. 23)
@pietgautier
3-1_Er komen veel berichten naar buiten
dat veel vrouwen niet happy zijn binnen
economie. Dat is vervelend voor zowel de
wetenschap als de vrouwen en dat moet
serieus worden genomen.
@BarendsWereld
19-12_Schandelijk. Anno 2018! Hoeveel
proefdiercentra wil je hebben in Amsterdam?
VU(mc); UvA/AMC; NKI, etc.
Dit in reactie op het artikel in de vorige Advalvas
over het nieuwe proefdiercentrum dat de VU krijgt.
5

student in actie

Anne Lips

‘Hele preken
over soa’s
werken
gewoon niet’

Anne Lips geeft seksuele voorlichting op
middelbare scholen. ‘We hebben het over
seks als iets wat leuk is.’
DOOR FLOOR BAL
FOTO PETER VALCKX

W

aarom geef je voorlichting aan scholieren? “Het idee achter
Het voorspel is dat
het makkelijker
is om over lastige
dingen te praten als
een vreemd gezicht voor de klas staat.
Een student zou ook je grote broer of zus
kunnen zijn, dat is echt een stap dichterbij dan de leraar biologie. Tijdens mijn
bachelor gezondheidswetenschappen
had ik veel colleges over hiv, die vond
ik erg interessant. Daarom werd ik in
het derde jaar van mijn studie lid van
de werkgroep Seksuele gezondheid van
studentenvereniging IFMSA. Dan kom
je automatisch bij Het voorspel terecht.
Bij onze Amsterdamse afdeling geven we
ongeveer zestig lessen per jaar.”

6

nr 9 — 16 januari 2019

ADVALVAS

ADVALVAS

nr 9 — 16 januari 2019

Dus jij staat met een banaan en een
condoom voor gierende pubers? “Nee,
we staan zeker niet met een banaan voor
de klas. De lessen gaan juist niet alleen
over alle dingen waarvoor je bang moet
zijn. Hele preken over soa’s en zwangerschap werken gewoon niet. We hebben
het over seks als iets wat leuk is. We
praten over wensen en grenzen. Daarnaast geven we ook diversiteitslessen.
We gaan met scholieren in gesprek over
het hele spectrum van diversiteit. Dat
je je een man of een vrouw kunt voelen,
maar dat er ook nog veel tussenin zit.
We doen spelletjes, oefeningen en praten
over hun ervaringen.”
Vind je dat niet ongemakkelijk? Als
jonge vrouw voor een groep geinende
pubers? “Mijn eerste les op een praktijkschool ging over diversiteit. Voor een
groep met 23 jongens en 2 meisjes van 14
en 15 jaar. Het is niet politiek correct om
te zeggen, maar op het vwo zijn ze vaak
nog niet seksueel actief en loop je minder

23
Masterstudent management, policy-analysis
and entrepreneurship in
health & life sciences
September 2016 – nu
Voorzitter Het voorspel
IFMSA-VUmc
Mei 2016 – mei 2017
Bestuursjaar IFMSA-VUmc
Januari 2017 – december
2017
Verzorgende in de
ouderenzorg
September 2013 – mei
2016
Bachelor gezondheidswetenschappen

Het voorspel
Studenten met een (bio)
medische achtergrond
geven bij het project
Het Voorspel seksuele
voorlichting aan middelbare
scholieren. Dit is een
initiatief van de werkgroep
seksuele gezondheid en
vrouwenrechten van IFMSA,
een internationale medische
studentenvereniging. De
gedachte is dat pubers
makkelijker over seks
praten wanneer ze op een
gelijkwaardige manier
worden benaderd door
iemand die zelf niet veel
ouder is.

het risico dat ze stoer doen over
hun ervaringen. Of juist dat ze
niet aan de les mee willen doen.
Daar gebeurt het gewoon niet
dat ze keihard naar elkaar gaan
roepen van: o, vind jij dat lekker?
“Dus dit was meteen de zwaarste
klas ooit. Maar het was juist ook
een heel leuke les. Een van de
jongens had al eerder openlijk in
de klas verteld dat hij homo was.
Daardoor was die klas zich veel
meer bewust van het effect van
bijvoorbeeld vervelende opmerkingen dan andere klassen.”
Ben jij nu ook de bron voor
informatie voor de rest van
je omgeving? “Inderdaad van
broertjes tot vriendinnen; ik
krijg van iedereen veel vragen.
Vooral over anticonceptie trouwens. Vaak heel technisch: wat
moet ik doen als ik een keer
de pil vergeten ben? Ook in
de klassen. Daar geef ik altijd
een doos rond waarin iedereen
een papiertje met een vraag
of opmerking moet doen. Het
zijn leuke lessen om te geven.
De leerlingen vinden het heel
spannend. Ze hebben veel meer
aandacht voor onze lessen dan
voor een doorsnee biologieles.”

Je hebt ook een jaar als
verzorgende in de ouderenzorg gewerkt. Zoek jij de
lastige klussen op? “Dat was
eigenlijk toeval. Ik deed een
bestuursjaar. Omdat dat heel
intensief is, studeerde ik er niet naast. Dus zocht ik
een bijbaantje. Vriendinnetjes deden dit werk ook, die
hadden het me aangeraden. Via een uitzendbureau
kreeg ik een korte opleiding. Daarna ging ik aan de slag
op een gesloten afdeling van een verzorgingstehuis. Het
viel me mee. Het zwaarst vond ik dat ik heel vroeg op
moest staan. Ik werkte ook niet op een afdeling met de
moeilijkste gevallen. Ik deed het met plezier en had ook
veel interessante gesprekken met mensen. Ik heb veel
respect gekregen voor mensen die dit fulltime doen.”

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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opinie

De Haagse
droom helpt
mens met
beperking
niet

werkenden met een beperking weliswaar behoorlijk toegenomen, maar de
winst komt van een relatief klein aantal
werkgevers. Onderzoek van Cedris, de
landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, laat zien
dat 5 procent van de werkgevers, waaronder supermarkten, uitzendbureaus en
overheidsorganisaties, zorgen voor meer
dan de helft van de arbeidsplaatsen die
door mensen met een beperking worden
vervuld. Gemeenten zijn dagelijks met
scholen voor speciaal en praktijkonderwijs bezig om jongeren direct vanuit hun
opleiding aan een baan te helpen. Toch,
zo leert onderzoek, heeft het merendeel
van hen geen baan.
Vanuit het denken van een systeem van
voorzieningen, prikkels en verplichtingen is dit raar. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om de eventueel mindere
productiviteit te compenseren. En als zij
te weinig mensen met een beperking in
dienst hebben, hangt hen een straf boven
het hoofd. ‘Wortel en stok’ genoeg zou je
zeggen. Voor de jongeren geldt hetzelfde.
Konden zij vroeger min of meer automatisch een flinke (Wajong) uitkering krijgen als zij 18 werden, inmiddels moeten
ze het doen met een schamele bijstand
als zij niet aan werk komen.
De ontwikkeling van een inclusieve
arbeidsmarkt is geen bestuurlijk tekentafelprobleem, maar een maatschappelijk
vraagstuk dat gebaat is bij een andere
toon van het debat. Een toon waarin
niet alles draait om groei, maximale
productiviteit en inzetbaarheid. Waarin
niet het romantische beeld domineert
dat het altijd een feest is om iemand met
een beperking in dienst te hebben, maar
waarin wordt vertolkt dat dit ook vraagt
om betrokkenheid, geduld, compassie en
misschien wel een beetje minder winst.
In onderzoek van de Vrije Universiteit
zien we dat dát de gevoelige snaar is om
werkgevers, mensen met een beperking
en hun omgeving actief te betrekken bij
het aanpakken van onverschilligheid en
uitsluiting. Dat dit een vraagstuk is dat
ons allen aangaat en dat we als gemeenschap moeten oplossen.
Kortom, we moeten zelf aan de bak.
Als werkgever, leidinggevende, or-lid
of aanstaande collega. En als dat nodig
is, kan de overheid of ‘het systeem’ een
handje helpen.

Door wilfred boele en hans
bosselaar
Illustratie bas van der schot

P

aniek. De afgelopen tijd verschenen weer diverse onderzoeken
waaruit blijkt dat mensen met een
beperking nog steeds erg moeilijk
aan een baan komen. Vandaar dat
staatssecretaris Van Ark onlangs
een brief naar de Kamer stuurde
met maatregelen om dit probleem definitief
de wereld uit te helpen. En, zoals gebruikelijk,
zijn de maatregelen erop gericht de wet- en
regelgeving verder te vereenvoudigen en aan te
scherpen. Kennelijk zijn werkgevers, toekomstige collega’s en gemeenten al jaren van harte
bereid om de arbeidsmarkt inclusief te maken,
maar worden zij voortdurend belemmerd door
het systeem van de wet.
Gelukkig is daar dus de staatssecretaris, waarschijnlijk van harte gesteund door de Haagse
politiek. Haar ‘breed offensief’ telt maar liefst
28 pagina’s met ingrepen en bezweringsformules. Werkgevers en werkzoekenden weten
wat hen te doen staat en mocht dit alles niet
voldoende zijn dan is het aan de, nog steeds
onvoldoende presterende, gemeenten om de
Haagse droom waar te maken.
Helaas zal ook nu de werkelijkheid weerbarstiger blijken. In de afgelopen jaren is het aantal

Wilfred Boele en Hans Bosselaar doen aan de VU
onderzoek naar mensen met een beperking op de
arbeidsmarkt.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 9 — 16 januari 2019
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Diversiteit in twee uurtjes

D

foto Yvonne Compier

Een inclusieve
arbeidsmarkt vraagt om
betrokkenheid, geduld
en misschien wel
inleveren van winst.

8

wisselcolumn

Siema Ramdas docent Learn! Academy

shop. We hebben daarna al een middag
e telefoon gaat. Een extern
gesprekstechnieken gepland, begeleid
nummer. Ik schrik een
door iemand anders. Die zou daar mooi op
beetje, werkcommunicatie
aansluiten.”
gaat tegenwoordig vooral
“Helder. En wat hopen jullie te bereiken
via mail. Een beetje
met deze workshop?”
aarzelend neem ik op.
“Hoe bedoel je?”
“Hallo?” O wacht, hoe ging
“Hopen jullie bijvoorbeeld op meer
het ook alweer?
bewustzijn over het onderwerp, of willen
“Hallo, u spreekt met Siema Ramdas van
jullie je richten op hoe diversiteit als
VU Learn! Academy?”
meerwaarde kan werken?”
“Ja hallo, met Jeanine Verdoorn*. Ik heb
“Ja, jeetje… we willen denk ik gewoon dat
je gegevens doorgekregen van mijn collega
onze mensen beter met diverse studenten
Pieter. Jij geeft diversiteitstrainingen?”
leren omgaan. Wij dachten
Ja, dat klopt. Al vind ik
twee uur is genoeg om de
het een lastige term. Het
cultuurversuggereert dat je na een
‘We willen gewoon belangrijkste
schillen en de do’s en don’ts
training het concept diverdat onze mensen
te bespreken.”
siteit onder de knie hebt.
beter met diverse
Ik wil vragen wat ze
Wat dat ook mag betekestudenten leren
bedoelt met diverse
nen. Een verwachting die
omgaan’
studenten. En zeggen
ik natuurlijk nooit waar
dat je enkel richten op
kan maken. Dus ik gebruik
culturele diversiteit een
een trainerstrucje en
te beperkt beeld geeft,
beantwoord de vraag met
waarbij do’s en don’ts al
een vraag: “Wat hadden
snel stereotypering in de hand werken.
jullie in gedachten?”
Het doel van mijn workshop wordt steeds
“Nou, we zijn een traject aan het opzetten
duidelijker.
voor ons team, en we hebben een paar
“Ik begrijp het. Weet je wat Jeanine, ik zet
uurtjes over, dus we dachten aan iets over
wat mogelijkheiden op de mail. Neem je
diversiteit.”
zelf ook deel aan de workshop?”
Ik wil zeggen dat het onderwerp te
“Daar had ik eigenlijk nog niet over nagebelangrijk is om als filler te fungeren. Dat
dacht. Kan dat?”
ik het zat ben dat men diversiteit behan“Natuurlijk. Je bent bij deze van harte
delt als een soort af te vinken onderdeel
uitgenodigd.”
op de to-do-lijst.
“Wat goed dat jullie hier aandacht aan
gaan besteden. Hebben we het over een
*Deze naam is gefingeerd.
dag binnen het traject?”
“We dachten aan twee uurtjes, een workReageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Maatschappij

WETENSCHAP

‘Onze
collectieve
hysterie is een
verdienmodel
geworden’
Filosoof en criminoloog Marc Schuilenburg duidt in zijn nieuwste boek
de wereld die steeds hysterischer wordt. Moeten we ons zorgen maken?
Een interview.

10

nr 9 — 16 januari 2019

ADVALVAS

DOOR DAPHNE DAMIAANS
FOTO YVONNE COMPIER

‘

De hysterie is dood, lang leve de hysterie’, verklaart
VU-docent Marc Schuilenburg in zijn pas verschenen boek Hysterie – een cultuurdiagnose. Want, zo
stelt de filosoof en criminoloog, onze samenleving
vertoont steeds meer verschijnselen van een hysterie-epidemie. Sterker nog: hysterie is een verdienmodel geworden.

De hysterie is zo oud als de mensheid, schrijft u in
uw boek. Tegelijkertijd bestaat ze niet meer. Hoe
zit dat? “In de jaren tachtig is de hysterie geschrapt
uit de DSM, het wereldwijde handboek van psychische
aandoeningen. Klachten die voorheen bij hysterie
hoorden, worden nu toegeschreven aan bijvoorbeeld
psychoses en persoonlijkheidsstoornissen. Ik vind het
onbegrijpelijk dat de hysterie op de vuilnisbelt van de
medische geschiedenis is beland. De hysterie is anno
2019 juist meer dan ooit aanwezig in onze samenleving.
Niet als individuele ziekte, maar als een collectieve
gemoedstoestand.”
Waar herkennen we de hysterie anno 2019 aan? “Kijk
naar de hysterische huizenmarkt en evenementen als
Black Friday – en je ziet het meteen. Iedereen weet dat
het een luchtbel is en toch vertrappelen we elkaar met
ons onverzadigbaar verlangen. De hysterie speelt ook bij
grote en abstracte onderwerpen als immigratie en veiligheid. Mensen hebben het gevoel de grip op hun leven
kwijt te zijn en voelen zich slachtoffer van iets groters.
Sociale netwerken zijn de motor en het eindproduct van
hysterie: op Twitter en Facebook vliegen de uitroeptekens, hoofdletters en emojidrollen je om de oren. Dat
moedigen die platformen aan, want meer hits en likes
betekent meer reclame-inkomsten.”
Mogen we niet gewoon lachen om mensen die zo
overdrijven op Facebook? “Die berichten kunnen
natuurlijk komisch zijn. Dat neemt niet weg dat de
frustratie en boosheid echt zijn. Dat moeten we serieus
nemen. Ik spreek regelmatig op radio en tv over hoe
veilig Nederland is en zie mijn e-mailbox daarna volstromen met mails van enorm boze mensen. Ze verwijten
me dat ik gek ben, een linksmens. Dat ik niet weet wat
er speelt en dat het een schande is dat ik op de universiteit mag lesgeven. Ik wilde met dit boek uitvinden waar
die emoties vandaan komen en wanneer ze omslaan in
hysterische taferelen.”

ADVALVAS
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Marc Schuilenburg
Hoe werkt dat, een filosoof/criminoloog die op zoek
gaat naar een uitgestorven ziekte? “Zelf zie ik mijn
boek als een detectiveroman. Drie jaar lang heb ik op
allerlei manieren geprobeerd het mysterie van de hysterie te doorgronden. Hoe kan het dat Nederland steeds
veiliger en gezonder wordt, maar dat we steeds hysterischer reageren op het resterende tekort aan veiligheid en
gezondheid? Opvallend genoeg vond ik een duidelijke
historische parallel met eind negentiende eeuw, de tijd
van de vorige hysterie-epidemie. Toen maakte de uitvinding van de grammofoon, telegraaf en
telefoon de wereld groter en het thuisgevoel kleiner. Nu zijn het de sociale media,
‘We vertrappelen
maar nog meer het neoliberalisme. Alles
elkaar met ons
draait om ontgrenzing en schaalvergroonverzadigbaar
ting. Hierdoor verdwijnt het gevoel van
verlangen’
geborgenheid in de samenleving, de
sense of belonging.”
Betekent dit dat de politiek volgens
u (mede-)schuldig is aan de hysterie?
“Hysterie is ook in de politiek een
verdienmodel geworden. Politici spelen
in op het laatste stuk onveiligheid. Je wordt geen
politicus van het jaar als je zegt dat het zo veilig is in
Nederland. In plaats daarvan laten politici volkomen
onzinnige proefballonnetjes op over zwaardere straffen
in bepaalde probleemwijken. Rechts spreekt het gevoel
van verloren geborgenheid aan door te zeggen dat we
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advertentie

Maatschappij

de grenzen moeten sluiten. Links heeft dit thema laten
liggen omdat pleiten voor geborgenheid xenofoob of
racistisch zou zijn. Dat heb ik nooit begrepen. Mensen
moeten zich ergens thuis voelen, dat geeft zekerheid.
Het is het belangrijkste oergevoel, ook in een geglobaliseerde samenleving.”
Tijd om de geborgenheid op de politieke agenda te
zetten, stelt u. Lekker thee drinken met z’n allen?
“Dat is inderdaad wat iedereen roept zodra een politicus begint over gemeenschappelijkheid en voor elkaar
zorgen. Met dit publieksboek hoop ik het blikveld van de
lezer te verruimen. Ik wil laten zien dat je kunt werken
aan geborgenheid. Studies laten zien dat als mensen
geborgenheid voelen, de wijk daadwerkelijk veiliger
wordt. Afgelopen jaar heb ik lezingen gegeven over positieve veiligheid in ruim veertig gemeenten. Ik hoop de
verantwoordelijken te laten inzien dat het bestrijden van
onveiligheid niet hetzelfde is als het creëren van veiligheid. Bezuinig niet op parochiale plekken, zoals een leeszaal of een buurthuis.
Juist daar maken bewoners op een laagdrempelige manier contact met elkaar en
groeien tolerantie en gemeenschapsgevoel. Of werk met mentoren voor jongeren in probleemwijken; positieve rolmoMarc Schuilenburg (1971) is
dellen uit de sport, muziek of religie die
universitair docent aan de afdeling
Strafrecht en Criminologie van de
het goede voorbeeld geven. Begin in het
Vrije Universiteit. Hij is columnist
klein, werk aan vertrouwen in de wijk.”

Filosoferen over
veiligheid
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voor Advalvas en NRC Handelsblad.
Voor zijn boek Orde in veiligheid
(2012) ontving hij de Willem
Nagelprijs, de prijs voor het beste
Nederlandstalige proefschrift
op het gebied van criminologie.
Belangrijkste thema’s in zijn werk
zijn veiligheid, filosofie en populaire
cultuur. Hij stelt dat het negatieve
criminaliteitsbeleid ten koste gaat
van het gevoel van veiligheid.

U gebruikt veel voorbeelden uit films,
series en muziek om de samenleving
te duiden. Hoe helpen die ons om de
hysterie te begrijpen? “Sommige films
zeggen mij meer over de tijd waarin we
leven dan de beste filosoof kan uitdrukken. Grote regisseurs zijn ook grote
denkers. Die culturele verbeelding is
daarom altijd een belangrijke bron van
inspiratie in mijn wetenschappelijk werk.
Goede sciencefiction bijvoorbeeld gaat
niet over de toekomst, maar vergroot
fenomenen uit die nu al gaande zijn. Wie de huidige
hysterie wil begrijpen, raad ik Black Mirror aan. Deze
serie laat heel duidelijk zien waar we hysterisch van
worden en welke taferelen ons nog te wachten staan.”

De gouden eeuw
van de hysterie
Geen psycholoog of arts die de diagnose
hysterie nog stelt. De ziekte is uitgestorven,
de dodo achterna. Maar waarom steekt ze dan
juist nu overal de kop op? Dat is de vraag die
Marc Schuilenburg probeert te beantwoorden
in Hysterie – een cultuurdiagnose.

I

n Parijs zouden eind negentiende eeuw ruim 50.000
vrouwen tussen de 13 en 35 jaar aan hysterie geleden
hebben. Ze hadden onder meer hartkloppingen, een hoge
bloeddruk en spijsverteringproblemen. Freud heeft er in die
tijd, ‘de gouden eeuw van de hysterie’, uitgebreid onderzoek
naar gedaan. En de hysterie gaat veel verder terug: de
oude Egyptenaren en Grieken dachten dat de door het lichaam
zwevende baarmoeder de boosdoener was.
Via Hollywoodfilms over het hysterisch verleden en Netflixseries
over de hysterische toekomst leidt Schuilenburg de lezer naar
het nu. Hij deed twee jaar veldonderzoek bij het participatieinitiatief Buurt Bestuurt in de Rotterdamse wijk Hillesluis.
Welke frustraties leven er onder de bewoners in deze ‘ultieme
probleemwijk’ met meer dan 160 nationaliteiten? En kan een
vorm van burgerbestuur deze gevoelens verminderen?
Het antwoord is weinig hoopgevend: de deelnemers van Buurt
Bestuurt voelen zich juist nog minder gehoord omdat de
gemeente vrijwel niets doet met hun suggesties. Toch pleit de
filosoof voor positiviteit. De mens is geen ‘homo economicus’ of
het roofdier van Thomas Hobbes. Uiteindelijk zijn we allemaal
op zoek naar geborgenheid en een thuisgevoel. Juist in de
moderniseringsdraaikolk waarin we ons anno 2019 bevinden.

Hysterie – een cultuurdiagnose verscheen 15 januari bij Boom uitgevers,
Amsterdam.

Wat voorspelt u voor 2019: nog meer hysterie? En
kunnen we daar iets aan doen? “Ik sluit mijn boek af
met de woorden: we leven in een hysterische wereld – en
we weten het. Het onverzadigbaar verlangen herken ik
ook bij mezelf. Bij mij is het niet het verlangen naar een
nieuwe iPhone, maar bijvoorbeeld naar een bepaalde
lp. We kunnen de hysterie nooit volledig genezen, maar
voor 2019 hoop ik dat we haar constructief kunnen
inzetten. Eind negentiende eeuw zorgde de hysterie
voor een doorbraak in de strijd voor vrouwenrechten.
Nu kunnen we een doorbraak gebruiken op het gebied
van analfabetisme, armoede en klimaatopwarming. Die
onderwerpen kunnen wel wat meer hysterie gebruiken.”

ADVALVAS
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onderzoeksnieuws

VIPs

MIJN SCRIPTIE

Het is zo’n leuke jongen
Levensverhaal van een jonge
veelpleger uit Amsterdam

Universitair hoofddocent
sociale en culturele antropologie Marjo de Theije is
benoemd tot vertrouwenspersoon wetenschappelijke
integriteit. De Vrije Universiteit heeft tien
vertrouwenspersonen op dit
gebied; ze zijn
verdeeld over
de clusters alfa,
bèta, gamma en medisch.

Computerlinguïst Antske
Fokkens, universitair
docent geschiedenis
Ronald Kroeze,
en universitair docent
epistemologie
Rik Peels zijn
benoemd tot
lid van de Amsterdam
Young Academy. Dat is een
platform van de VU en de
UvA voor talentvolle jonge
wetenschappers.
De geneeskundestudenten
Annewies Schrijer en
Margot Roeten ontvingen
de Jong Talent Aanmoedigingsprijs van
de Koninklijke
Hollandsche
Maatschappij
der Wetenschappen voor
hun bijdrage aan maatschappij en wetenschap.
Schrijer werkt ook voor
het VUmc-platform Docs:
diversiteit, openheid,
cultuur, studenten.
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‘Sven is de levende
theorie’

Een vork die gaat trillen als je
binnen 10 seconden een tweede
hap neemt, helpt mensen
daadwerkelijk om langzamer
te gaan eten en af te vallen,
ontdekte promovendus Sander
Hermsen.

K

eihard trainen
voor een sportief
evenement is
vermoeiend, maar
levert ook een betere
sportieve conditie
op. Sporters lopen wel het
risico om overtraind te raken.
Daardoor slapen ze slechter en
hebben ze meer kans op ziekten.
Twan ten Haaf promoveerde
21 december bij Amsterdam

Movement Sciences op de vraag
hoe je op tijd onderscheid kunt
maken tussen de sporters die
gewoon moe zijn en de mensen
die overtraind dreigen te
raken. Hij onderzocht hiervoor
deelnemers van het achtdaagse
amateurwielrenevenement
Tour for Life. Opvallend was
dat het meten van reactietijd,
hartslag of hormoonniveau
geen verschil tussen de groepen

Reuzenstofkorrels

S

aharastof verspreidt
zich met de
passaatwinden
duizenden
kilometers tot
helemaal aan het
Caribische gebied. Daarbij
maken ook grotere korrels dan
altijd aangenomen (tot circa
een halve millimeter doorsnee)
de oversteek. Dat concludeert
aard- en levenswetenschapper
Michèlle van der Does in haar
promotieonderzoek.
Grotere Saharastofkorrels spelen
tot op heden nog nauwelijks

een rol in computermodellen
die meteorologen gebruiken om
klimaatverandering te verklaren en te voorspellen. Hierdoor
wordt de rol van grote stofkorrels bij zowel wolkenvorming als
de koolstofcyclus in de oceanen
onderschat. Dat de reuzenstofkorrels een loopje nemen met
de zwaartekrachtwetten kun je
verklaren door een combinatie
van andere krachten die op de
zwevende korrels in de atmosfeer inwerken: met name harde
wind, turbulentie, elektrische
lading en convectie. (PB)

opleverde. Het geschiktst bleek
een combinatie van een score
van diverse vragenlijsten, een
online trainingsmonitorsysteem
en de gemeten gereedheid om te
trainen. Hiermee kon 78 procent
van de deelnemers na drie
fietsdagen correct geclassificeerd
worden. (FB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
Twantenhaaf

Erfzonde?

D

e klassieke christelijke
erfzondeleer preekt dat we
al schuldig worden geboren omdat we allemaal
verbonden zijn met Adam, de
eerste mens en de eerste zondaar.
Lariekoek, zegt theoloog Henk
ten Brinke, die op 19 december is
gepromoveerd. We zijn wel degelijk verantwoordelijk voor alles
waarvoor we kiezen, ook als dat
onbewust is. “Daden, gedachten,
emoties, al die dingen zeggen
iets over ons als morele persoon”,
aldus Ten Brinke. Daarmee sluit
hij aan bij het neurowetenschappelijke determinisme: ook voor
dingen waarvoor wij niet bewust
kiezen, zijn wij verantwoordelijk.
(PB)
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Lotte Hoes | 25 | master interventiecriminologie | cijfer 8,5 | 18 ects
Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht?
“Ik wist vooraf niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik heb me laten leiden door de flow van mijn
hoofdpersoon en dat pakte heel goed uit. Hij is
heel sociaal en praat gemakkelijk. In de scriptie
noem ik hem Sven, maar dat is niet zijn echte
naam.”
Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? “Vorig jaar had ik al een master afgerond
in opsporingscriminologie. Maar deze scriptie had
een heel andere vorm. Doordat ik ook vier dagen
in de week werkte toen ik de interviews deed,
was het af en toe erg druk. Maar het is heel goed
gegaan.”
Wat is je grootste ontdekking? “De theorie over
waarom mensen crimineel worden, nu eens in
het echt te zien; dat vond ik het meest indrukwekkend. Sven is de levende theorie. Hij voldoet
aan bijna alle factoren om in de criminaliteit
te komen: mishandeling, alcoholisme thuis en
ouders die crimineel zijn.”
Ben je goed begeleid? “Ja, we hadden een groepje
met mensen die hun scriptie schreven over biografieën van verschillende soorten criminelen. Daar
heb ik zeker iets aan gehad.”
Ga je nog iets met het onderwerp doen? “Graag
zou ik contact houden met Sven, maar hij zit nu
een langere gevangenisstraf uit. Ik ben aan het
regelen dat ik bij hem op bezoek kan. En ik ben
per 1 januari begonnen bij Jeugdbescherming
Amsterdam. Voorlopig wil ik liever aan de preventieve en hulpverlenende kant werken.” (WV)

Ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.
ADVALVAS
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Veelgeciteerd

26
wetenschappers van
de VU staan op de
lijst van Highly Cited
Researchers 2018.

D

at houdt in dat ze tot de top-1
procent van hun vakgebied
behoren, gemeten naar de
impactfactor van hun publicaties. Bètawetenschappen en
dan specifiek de afdelingen
Ecology, Environment en Earth Sciences
(samen ook wel Triple E genoemd) scoren
het best: van deze afdelingen staan maar
liefst 7 onderzoekers op de lijst. (WV)

Zie de hele lijst op https://hcr.clarivate.com

“Te snel eten is
een van de
oorzaken
van
overgewicht en
gerelateerde
gezondheidsklachten, zoals
maagproblemen en
diabetes. Dus is het de vraag hoe
je mensen langzamer aan het eten
krijgt. Een Frans bedrijf bedacht
een vork die gaat trillen als je
binnen 10 seconden een tweede
hap in je mond steekt. Ik heb
onderzocht of zo’n vork werkt en
dat blijkt het geval: mensen gaan
daadwerkelijk langzamer eten, ook
als ze de vork niet meer gebruiken.

Marieke Odekerken

Overtraind

Flickr_Alobos

Marja Lamoree is
benoemd tot hoogleraar
analytische chemie voor
milieu en gezondheid.
De leerstoel is
ingebed in
de afdeling
Environment
& Health.
Lamoree wil
onbekende toxische stoffen
in het milieu en in de mens
ontdekken en identificeren.

Trillende
vork tegen
overgewicht

De groep proefpersonen die de trilvork gebruikte, verloor zelfs wat
gewicht en bleef langzamer eten.
Ook nadat zij de vork weer hadden
ingeleverd. Het lijkt er dus op dat
deze mensen hun gewoontegedrag
hebben aangepast.
De trilvork werkt zo goed omdat die
feedback geeft op het moment
zelf. Uit ander onderzoek blijkt dat
het niet zo effectief is om mensen
achteraf feedback te geven, zoals
bijvoorbeeld bij de Fitbit gebeurt.
Als je er ’s avonds achterkomt dat
je te weinig hebt bewogen, gaan
de meeste mensen niet alsnog een
blokje om.” (WV)

Sociaal psycholoog en ontwerper Hermsen
promoveert op 16 januari. Zie proefschrift via
tinyurl.com/Sanderhermsen
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Tips en trucs

Effectief studeren

Hang je eindeloos op Insta of Youtube,
terwijl je eigenlijk aan de studie moet?
Zo pak je uitstelgedrag aan.

Tentamens leren is
soms bloedjesaai.
So what?

L

DOOR FLOOR BAL

ifehacks en timemanagementtrucjes zijn leuk natuurlijk.
Maar de basis om uitstelgedrag aan te pakken, begint
met het uitzoeken van de
reden voor dat gedrag. Professional organizer Karen Visser
maakt in haar boek Vandaag begin ik
echt een onderscheid in de redenen voor
uitstelgedrag. Want als je niet weet wat
de onderliggende oorzaak is, kun je nooit
echt stoppen met uitstellen.

Verveling
De belangrijkste veroorzakers van uitstelgedrag zijn, volgens haar, verveling,
negatieve gedachten en stress. Verveling
is waarschijnlijk de grootste boosdoener bij het vermijden van het leren van
tentamens. Want eigenlijk alles, ook het
honderdste kattenfilmpje, is leuker dan
het leren van een tentamen belastingrecht of het vak Duitsland na 1945.
“Dat iets saai is, wil niet zeggen dat het
onbelangrijk is. Daarom is het goed om
dat gevoel van verveling te onderzoeken.
Is dit gevoel gerechtvaardigd?”, schrijft
Visser. “Mag ik toegeven aan de wens om
een andere prikkel op te zoeken of zou
ik beter kunnen doorzetten en afmaken
waar ik mee bezig ben?”

Faalangst
Ook negatieve gedachten hebben veel
effect op studie- en werkgedrag. Faalangst is daar de bekendste van. “Als je
niets inlevert, kun je ook niets fout doen.”
Maar Visser benoemt ook een andere,
minder bekende manier van negatief
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denken. “Succesangst kan net zo goed
remmend werken op iemands vermogen
om met een taak te beginnen. Als je erin
slaagt om iets af te maken of te realiseren,
betekent dit dat je je handen vrij hebt
voor iets nieuws. Je bent een excuus kwijt
om iets anders niet te doen. Bovendien
gaat je succes onderdeel uitmaken van je
reputatie. Daarmee wordt een volgende
keer de druk nog een tikkeltje hoger.”
Visser adviseert om te achterhalen welke
negatieve dingen je tegen jezelf zegt. Als
je dat weet, kun je ze omdraaien en beter
formuleren. Vervang ‘ik heb toch niet
voldoende tijd, dit gaat me niet lukken’
door ‘Ik weet pas of het me op tijd lukt als
ik ermee begin’.

Stress
Werkstress is niet puur voorbehouden
aan geneeskundestudenten die naast
hun coschappen nog een bijbaan én een
sportieve carrière hebben. Ook mensen
met een minder druk programma kunnen
stress voelen bij de gedachte dat er de
komende tijd weer drie opdrachten ingeleverd moeten worden. Het uitstellen van
het werk verhoogt die stress natuurlijk
alleen maar.
Stress is een onprettig gevoel waar de
meeste mensen aan proberen te ontsnappen. Visser: “Je beschermt jezelf door
weg te gaan van de situatie die ertoe leidt
dat je die stress ervaart. Daarom stop je
met een moeilijke taak, of een opdracht
waar veel van afhangt. En ga je je bezighouden met dingen die wél fijne prikkels
opleveren.”
Stress verminder je dus door ruim de tijd
voor je werk te nemen en ervoor te zorgen
dat de druk niet verder oploopt. Het helpt
als je beseft dat je uitstelgedrag alleen
maar contraproductief werkt.

Pak je uitstelgedrag aan
Zes tips voor je
tentamenperiode en
de rest van je leven
Kleine beetjes helpen
Welk doel je ook
hebt, breek het op
in kleine stukjes en
stel jezelf haalbare
doelen. Niets is zo
ontmoedigend als
het besef dat je
nog een enorme
stapel boeken voor
een tentamen moet leren. Het is zoveel werk
dat je er het liefst zo laat mogelijk aan begint.
Meestal blijkt dat te laat te zijn om het goed te
leren. Om dat te voorkomen, kun je een plan
maken. Maak per dag een werkschema waarin
je ook lunchtijd en ontspanning plant. Maak
het zo overzichtelijk mogelijk: ’s ochtends leer
je hoofdstuk drie en vier, na de lunch lees je
de syllabus. Als je weet wanneer je het werk
gaat verzetten, voel je je niet zo opgejaagd.
Bovendien is het motiverend om alles wat je
gedaan hebt, af te strepen.

Slik die drol maar door
Ja, dat is een vieze
omschrijving voor
een vervelende
klus. Maar het
helpt als je met de
naarste taak van de
dag begint. Als je
die eenmaal achter
de rug hebt, kan de
rest alleen maar meevallen. Het helpt om hierbij
een timer of een wekker te zetten. Voor een
bepaald tijdstip moet die klus af. Klaar.
nr 9 — 16 januari 2019
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Eet gezond en slaap op tijd
Schakel je vrienden in
Als niemand
ervan weet, is het
niet zo erg om de
hele ochtend te
gamen in plaats
van te studeren.
Mensen zijn veel
gemotiveerder
om zich aan hun
doelen te houden als de informatie daarover
openbaar is. Kies een studiemaat die van jouw
schema op de hoogte is en weet wanneer je je
niet aan je doelstelling gehouden hebt. Of begin
een facebookgroep waarin je studiegenoten
elkaars studeerprestaties kunnen volgen. Via
het programma Students-4-Students@VU kun
je je ook aansluiten bij studiegroepjes op de
campus. Zoek op Canvas op ‘Samen Studeren’
en schrijf je in via de agenda.

Beloon jezelf
Volwassenen zijn
net honden of
peuters. Ze doen
beter hun best als
ze een beloning
krijgen. Als je je
wilskracht alleen
maar gebruikt
om jezelf dingen
te ontzeggen, dan wordt het al snel heel
vervelend. Maar als je een beloning koppelt
aan een behaald doel, is het veel leuker om
even door te zetten. Heb je drie hoofdstukken
geleerd of duizend woorden geschreven? Dan
mag je even je favoriete website bezoeken of
een tv-programma kijken. Zonder schuldgevoel.
ADVALVAS
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Je moeder zei het al,
en ze had gelijk. Om
de tentamenweek
door te komen, moet
je gezond eten. Om
de boel aan het werk
te houden, hebben
je hersenen glucose
nodig. Die kun je
nemen door bergen snoep naar binnen te slaan.
Maar je kunt beter je glucosepeil hoog houden
met allerlei saaie dingen als fruit, noten, groente,
kaas en vlees.
Door te rusten verbeter je je vermogen om
glucose op te nemen. Als je weinig slaapt, heeft
je lichaam meer voedingsstoffen nodig om aan
het werk te gaan. Slaapgebrek ondermijnt je
zelfbeheersing.

Weg met externe prikkels
De allersimpelste
manier om ervoor
te zorgen dat je
geen werk kunt
uitstellen, is externe
prikkels elimineren.
Blokkeer websites
op je computer
met een speciale
site. Leechblock, Freedom of Zero Willpower
zorgen ervoor dat je voor een vooraf ingegeven
tijd niet naar bepaalde sites kunt gaan.
Veroorzaken binnenkomende berichtjes te veel
afleiding? Zet je gsm op vliegtuigstand en zet
whatsappgroepen op stil.
Of deel je tijd in korte stukken in waarin je
geconcentreerd werkt waarna je kort even
ontspant. Voor bijvoorbeeld de Pomodorotechniek zijn er verschillende apps en websites
te vinden waarmee je je studie- (en vooral
pauze-)tijd kunt indelen. Gewoon een wekker
zetten, kan natuurlijk ook.

Win een boek
Professional organizer Karen Visser
schreef het boek Vandaag begin ik
echt met tips om eindelijk, eindelijk,
eindelijk gewoon op tijd met werk te
beginnen. Met QR-codes waarmee je
via een app makkelijk de opdrachten
uit het boek kunt doen.
Advalvas mag drie exemplaren
weggeven. Mail naar actie@advalvas.
vu.nl over je allerergste uitstelactie
en maak kans op het boek.
Karen Visser, Vandaag begin ik echt,
Amsterdam University Press, 174
pag., 14,99 euro.
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Studies

Wat doen
we met de
kleintjes?

ONDERWIJS

Niet elke opleiding trekt
volle zalen. Wat zijn de
mogelijkheden voor studies
waarvoor weinig interesse
is? Vijf opties, waaronder
één radicale.
DOOR FLOOR BAL
FOTO's yvonne compier

Samen met
de UvA
aanbieden

“

Bas ter Haar Romeny, afdelingshoofd Art & Culture, History and Antiquity: ‘Als
je een complete klassieke universiteit wilt zijn, moet je Grieks en Latijn hebben’
18

Het is jammer als je aan de ene kant van de stad aan
acht studenten en aan de andere kant aan elf studenten college over Homerus staat te geven. Dan is het
logischer om die colleges samen te voegen. Om daarnaast een ander college over een minder bekende
schrijver te houden”, zegt Bas ter Haar Romeny. Hij is
afdelingshoofd bij Art & Culture, History and Antiquity,
waaronder de piepkleine opleidingen Grieks en Latijn
(22 eerstejaars), archeologie (11) en oudheidwetenschappen (14) vallen. In 2012 werden de masteropleidingen al
samengevoegd met die van de UvA. In september 2017
volgden de bacheloropleidingen.
De keuze was niet direct het gevolg van teruglopende
studentenaantallen, die zijn al jaren redelijk stabiel. Wel
waren de relatief hoge kosten in krappe tijden reden om
eens naar het aanbod te kijken. Ter Haar Romeny: “De
UvA is goed in stadsarcheologie, wij bieden weer Assyriologie. Dan is het logisch om de dubbelingen te schrappen en de weinige studenten die we hebben samen meer
aan te bieden. Ook de toegenomen onderlinge samenwerking tussen de drie opleidingen draagt daaraan bij.”
Hoewel de verwachtingen hoog waren, wist het samenwerkingsverband nog niet heel veel extra studenten te
trekken.
Toch is Ter Haar Romeny enthousiast. “De docenten zelf
vinden het inhoudelijk een succes, we zien de voordelen
ervan. Als je een complete, klassieke universiteit wilt
zijn, moet je Grieks en Latijn hebben. Tientallen jaren
geleden heeft Utrecht bij een grote landelijke taakverdeling die talen laten gaan. Daar hebben ze nog spijt van.
Voor de VU is dit een manier om ook met lage studentaantallen toch Grieks en Latijn te kunnen bieden.”
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Engelstalig
maken

H

et werven van veel nieuwe studenten is voor
alle kleine opleidingen van belang. Het aanbieden van niet alleen een Engelstalige master,
maar ook een bachelor in het Engels kan
daarbij helpen. Hoewel Grieks en Latijn in het
Nederlands blijven, zullen oudheidkunde en archeologie daarom vanaf 2020 volledig in het Engels zijn. “We
hopen op meer internationale studenten, net zoals bij
geschiedenis gebeurd is”, zegt Ter Haar Romeny. Die
studie biedt sinds september een Engelstalige track en
zag de inschrijvingscijfers flink stijgen.
Diederik Oostdijk, afdelingshoofd Taal en Literatuur
& Communicatie, is enthousiast over de Engelstalige
trajecten die de faculteit Geesteswetenschappen nu al
heeft. “Bij het bachelorprogramma Literature and Society bijvoorbeeld hebben we ingezet op een mixed-classroom met studenten uit de hele wereld. Dat is ontzettend fijn college geven. Bij een discussie over graphic
novel Maus over de Tweede Wereldoorlog hoorden we
niet alleen de visie van de Duitse student, maar ook die
van een Sloveense student met gevluchte voorouders.
Dat heeft echt meerwaarde.”

Principekwestie:
breed of specialistisch?
Eigenlijk, vindt Diederik Oostdijk,
afdelingshoofd Taal, Literatuur &
Communicatie, moet het college van
bestuur eens een principebesluit nemen.
“Het economische model waarop de VU nu
gebaseerd is, drijft op studentenaantallen.
Grotere opleidingen krijgen meer geld dan
kleinere studies. Een opleiding als Engels of
Nederlands kan wel groeien, maar nooit een
massastudie worden. Het is een race die we niet
kunnen winnen. Dus moeten we steeds harder
vechten om met het bedrag dat we krijgen een
inhoudelijke studie te maken.
“Welke universiteit wil de VU zijn? Een brede
universiteit waar ook talen gegeven worden?
Of een specialistische universiteit met veel
rechten- en geneeskundestudenten? Want als
je het belangrijk vindt dat we ook Nederlands
hebben, dan moet je de opleiding ondanks het

studentenaantal volledig steunen. Of juist met
vol verstand en een rein hart stoppen. Maar die
discussie wordt niet gevoerd.”
Eenzelfde vraag houdt Jacqueline van
Muijlwijk-Koezen, portefeuillehouder onderwijs
bij faculteit Bètawetenschappen, bezig: “In
principe moeten opleidingen rendabel zijn. Daar
moeten de betrokkenen alles aan doen en daar
mag je ze ook op aanspreken. Tegelijkertijd
zijn er essentiële opleidingen voor onze
faculteit die niet kostendekkend zijn. Bij de
aardwetenschappers en chemische opleidingen
staan dure apparaten, bij biologie wordt veel
veldwerk gedaan. Er zijn andere studies binnen
onze faculteit die meer opleveren. Samen is
het financieel een mooi geheel. Als we die
opleidingen zo belangrijk vinden, moeten we
ook accepteren dat het wat kost. Dan kunnen
we ons die uitgaves ook veroorloven.”

Brede
bachelor
oprichten

E

en andere oplossing is om verschillende kleine
studies onder te brengen in één brede bachelor.
Zo besloot de faculteit Geesteswetenschappen
een paar jaar geleden om dertien kleinere opleidingen samen te brengen in vijf verschillende
bachelors. Nederlands en Engelse taal en cultuur gingen
zo voortaan samen verder als literatuur en samenleving. “Dat was funest”, zegt Oostdijk. “We gingen van
zestig aanmeldingen bij Engels naar tien voor het hele
programma. Toen is besloten om Nederlands en Engels
toch weer apart van elkaar aan te bieden.”
De aanwas bij Engels trok weer aan, Nederlands bleef
zieltogend. “De vraag is nu: wat gaat er met Nederlands
gebeuren? We denken erover om het als tweede bachelor
aan te bieden. Zodat je het alleen naast een andere opleiding kunt doen. Studenten vinden het belangrijk om een
goed cv op te bouwen. Een tweede bachelor kan daarbij
helpen.”

ADVALVAS
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Diederik Oostdijk, afdelingshoofd Taal, Literatuur en Communicatie:
‘Als Nederlands aan de VU verdwijnt, verschraalt het onderwijsaanbod’
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Kleintjes scoren juist goed
Een bijeffect. Zo noemt Jacqueline van
Muijlwijk-Koezen, portefeuillehouder onderwijs
bij de faculteit Bètawetenschappen, het feit
dat kleine opleidingen vaak erg goed in de
evaluaties scoren. “Dat komt door de hoge

docentdichtheid. Door de kleine groepen is de
sfeer vaak ook goed. De staf is erg betrokken
bij de studenten. Dat is geen argument om een
kleine opleiding te hebben. Maar het is een
mooie bijkomstigheid.”

Schuiven

D

e fusiefaculteit Bètawetenschappen heeft bijzonder veel opleidingen: 41 in totaal. Daarom wordt
het onderwijsportfolio tegen het licht gehouden.
Jacqueline van Muijlwijk-Koezen, portefeuillehouder onderwijs: “Met zoveel opleidingen haal
je je veel werk op de hals. Je moet ook 41 jaarverslagen
maken en 41 keer een visitatie voorbereiden. Daarom
zijn we nu aan het denken hoe we dat anders kunnen
doen.”
Een van de vragen is wat er met biologie gaat gebeuren.
Met 66 studenten in de bachelor is dat de kleinste opleiding bij de bèta’s. Na het succes van de joint degrees bij
natuurkunde en scheikunde, waren er lang plannen voor
een samenwerking met de UvA. Van Muijlwijk-Koezen:
“Sinds het afblazen van de huisvestingsplannen met de
UvA gaat dat niet meer door.”
Het zou kunnen dat studie als biologie een studiepad
binnen een grotere bachelor gaat worden, of dat het met
een andere opleiding samengevoegd gaat worden. Maar
juist sterker neerzetten is ook een optie.”

Stekker
eruit
trekken

E
Jacqueline van Muijlwijk-Koezen, portefeuillehouder onderwijs bij faculteit
Bètawetenschappen: ‘Met veel opleidingen haal je je veel werk op de hals’
ADVALVAS
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n als de grote toestroom aan studenten maar
niet op gang wil komen, zit er soms niets anders
op. Dan gaat de stekker eruit. Zo verdween Duits
nadat er maar enkele nieuwe aanmeldingen
waren. Arabisch onderging eerder dat lot. Belangrijk bij die keuze was dat het voor de faculteit geen
erezaak was om die studies in leven te houden. Oostdijk:
“Als Nederlands aan de VU verdwijnt, zal het onderwijsaanbod verschralen. Er zijn maar een paar plaatsen waar
je Nederlands kunt studeren. Voor Duits kun je wereldwijd op veel universiteiten terecht. Je moet er wel goed
over nadenken voordat je helemaal met een opleiding
stopt. Wat eenmaal weg is, krijg je nooit meer terug.”
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Katowice: een
zegen voor de
bureaucratie

30.000 mensen togen vorige maand naar
de mislukte klimaattop in Polen. Maar voor
een goed klimaatbeleid heb je aan een paar
ambtenaren genoeg.

I

Door Richard Tol
nternationaal klimaatbeleid is
moeilijk. Koolzuurgasuitstootbeperking is een mondiaal publiek
goed. Jij kunt niet uitgesloten
worden van de gevolgen van mijn
emissies. Mijn genot van het weer
heeft geen invloed op jouw genot.
De vrije markt investeert te weinig in
publieke goederen. Binnenslands kan de
overheid ingrijpen. Internationaal is er
geen overheid. Bindende afspraken over
uitstootbeperking zijn daarmee onmogelijk. Carlo Carraro toonde dit aan in 1992
met het Nash evenwicht, Scott Barrett in
1994 met het d’Aspremont evenwicht.
Beleidsmakers zijn niet altijd op de hoogte van de laatste publicaties in de wetenschappelijke literatuur. De klimaatonderhandelingen begonnen in 1995 in Berlijn.
Inzet: een verdrag met bindende afspraken. Dat leek even te lukken in Kyoto in
1997, maar uiteindelijk hebben alleen
Japan en de EU afspraken gemaakt.
Geen harde afspraken. Het economische
wanbeleid in Japan en Europa maakte
klimaatbeleid overbodig.

Fiasco
De onderhandelaars gingen stug door
met hun pogingen. Dit eindigde in
2009 met het fiasco van Kopenhagen.
De toewijding aan de wetenschap doet
deugd. Een 15-jarig experiment met tienduizenden deelnemers en honderden
miljoenen aan kosten. Resultaat: Nash
had gelijk.
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Het klimaatverdrag van Parijs 2015 weerspiegelt dit. Er zijn geen bindende afspraken over het terugdringen van broeikasgassen. Elk land heeft zich verplicht
een klimaatbeleid te hebben, maar het is
ieder land vrij de aard en intensiteit van
dat beleid te kiezen.
Het Verdrag van Parijs is niet perfect,
maar het best haalbare. Andere mondiale publieke goederen worden ook zo
verzorgd. Een vredesmacht of medische
hulp bij een epidemie komt tot stand
door het bijeensprokkelen van vrijwillige
bijdragen. Het is zelden genoeg, maar het
helpt wel. Het Verdrag van Parijs volgt
de aanbevelingen van David Bradford.
Landen beloven een bijdrage te leveren.
Vijf jaar laten wordt er beoordeeld of die
beloften sterk genoeg waren, en worden
nieuwe beloftes gemaakt.

Grote stapel papier
De milieubeweging was natuurlijk niet
blij met de vrijblijvendheid van Parijs, en
het Verdrag maakt daarom een spagaat.
Er is een heel scherpe, volgens velen
onmogelijk scherpe mondiale doelstelling. Die betekent niets. Letters op papier
verminderen geen emissies. Het doel van
anderhalf-tot-twee-graden leverde politieke winst op in 2015, maar dat was van
korte duur. De voorgestelde koolzuurbelasting van president Macron was bij
lange na niet hoog genoeg om Frankrijk
op de beloofde weg te sturen, maar te
hoog voor les gilets jaunes.
Als het Verdrag van Parijs ieder land vrij
laat haar eigen klimaatkoers te volgen,
waarom zijn er dan 30.000 mensen in
Katowice? Bij de eerste onderhandelin-

Bert Jan Lietaert Peerbolte
hoogleraar en portefeuillehouder onderzoek bij Religie en Theologie
gen in 1995 waren er 757 mensen, te veel
om zinvol te vergaderen. Ondertussen
is er een kleine stad aanwezig. Een klein
deel daarvan onderhandelt daadwerkelijk. Vierentwintig jaar overleg heeft geen
emissiereductie opgeleverd, maar wel
een grote stapel papier waar eindeloos
over gepraat kan worden. Klimaatonderhandelaars zijn uiterst bedreven in het
schrijven van teksten die verdere onderhandelingen noodzakelijk maken.
De onderhandelingen in Katowice liepen
vast op twee punten. Parijs stelt dat
ieder land zijn eigen klimaatbeleid moet
hebben. Ze proberen nu klimaatbeleid
meetbaar te maken, wat nagenoeg onmogelijk is omdat iedere ambtenarij haar
eigen tradities heeft over het vastleggen
en uitvoeren van beleid. Het effect van
beleid is eenvoudig te meten: hoe snel
gaat de uitstoot omlaag?
Geld was het tweede grote strijdpunt.
Arme landen betoogden altijd dat de rijke
landen meer moeten doen, maar slikten
hun protest in, in ruil voor financiële
toezeggingen. Maar sinds Parijs is het
klimaatbeleid vrijblijvend. Rijke landen
hebben de toestemming van arme landen
niet meer nodig.

Klimatocratie
De meeste mensen waren in Katowice
om hun gezicht te laten zien. Als je denkt
iets voor te stellen in klimaatbeleid (voor
of tegen), dan moet je erbij zijn. William
Niskanen betoogde dat het hoofddoel
van bureaucratie meer bureaucratie
is. De groei van het aantal mensen dat
meepraat over klimaatbeleid weerspiegelt dit. Katowice heeft de werkgelegenheid in de klimatocratie weer voor een
jaar veiliggesteld. Volgend jaar reist het
circus af naar Santiago de Chili via San
José.
Een koolzuurbelasting is de beste manier
om de uitstoot van broeikasgassen te
beperken. Dat is een accijns op energieen landbouwproducten. Er is een politiek besluit nodig over de hoogte van de
belasting, en een paar ambtenaren op het
ministerie van Financiën voor rapportage. Je hebt een periodieke herinnering
nodig dat uitstootbeperking noodzakelijk
is, en internationaal overleg om te zorgen
dat het klimaatbeleid niet te ver uit de
pas loopt met dat van de belangrijkste
handelspartners. Al het andere is overbodig.

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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‘De vorm en toon hebben
velen pijn gedaan’
Zeker 5 VU-namen stonden onder een
homovijandig, gereformeerd document: de
Nashville-verklaring. Woede en verbazing
alom. Het faculteitsbestuur wil nu vooral
‘de boel bij elkaar houden’.

U

DOOR MARIEKE SCHILP
tweette dat u zich
diep schaamt voor de
theologen die de Nashville-verklaring ondertekenen. En dan komt
u op uw werk, en daar
lopen sommige ondertekenaars gewoon rond, het zijn uw
collega’s. “Klopt. Ik heb het ze toen ook
persoonlijk gezegd. Maar ik had toen nog
niet in de gaten hoe knullig die verklaring tot stand is gekomen. Er staan ook
namen onder van mensen die daar niet
van wisten. Dat heeft veel ellende veroorzaakt.”
Zijn er dan collega’s die ontkennen
dat ze de verklaring hebben ondertekend? “Het was een intern stuk van
een werkgroep, ter voorbereiding op een
studiedag. De opstellers hebben hem
online gezet en er de namen van werkgroepleden en sympathisanten onder
gezet, zonder dat te vragen. Dat heeft
mijn oordeel toch wel veranderd.”
Niettemin was ook u onaangenaam
verrast. Vanwaar die verbazing alom?
Iedereen weet toch dat er mensen
bestaan die zo denken? “Sterker nog,
niet alleen in SGP-kringen. Onder de
Nashville-verklaring staan geen katholieke bisschoppen: dat hoeft ook niet, want
die roepen dit al jaren. Ook onder Joden
en moslims is het een gangbare visie.
Maar wat mij wel verrast, is de buitengewoon harde en veroordelende toon van
het document.”

ADVALVAS
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En hoe reageert u daarop, als bestuurder? “Er kwamen ongemeen felle reacties
binnen, van mensen die aandringen op
ontslag van medewerkers. Als bestuur
hebben we wel de taak om de boel bij
elkaar te houden. We hebben een verklaring op de website gezet: wij staan voor
de vrijheid van meningsuiting, iedereen
mag vinden wat hij of zij vindt. Dus ook
de opstellers van de Nashville-verklaring.
Diversiteit betekent dat je met elkaar van
mening kunt verschillen, maar je moet er
wel met elkaar over praten.”
Dus de VU zegt: iedereen mag vinden
wat-ie vindt, maar we gaan wel een

Yvonne Compier

Richard Tol
hoogleraar klimaateconomie (VU) en hoogleraar economie (Sussex)

pittig gesprek met je
voeren. “Als een verklaring zo polariserend
werkt, moet je er iets
De Nashville-verklaring is een van
oorsprong Amerikaans manifest
mee. Er zijn studenten
met leefregels voor christenen,
die het signaal afgeven:
waarin homoseksualiteit en
ik ben homo, ik ben lesbitransgenderisme expliciet worden
enne, ben ik hier nog wel
veroordeeld. Begin deze maand
veilig? Onze gesprekken
zette een groep gereformeerden
de Nederlandse vertaling online.
hebben niet tot doel om
Onder de ondertekenaars bevonden
mensen van mening te
zich zeker 5 VU-medewerkers. Een
laten veranderen, maar
storm van kritiek brak los. De VU
wel om de sociale veilignam snel en openlijk afstand van de
discriminerende strekking, en hees
heid te waarborgen. We
de regenboogvlag.
moeten samen kijken hoe
je discussies kunt voeren
waarin ieder inhoudelijk geluid mag worden
geventileerd, maar waar
we geen mensen verketteren of demoniseren.”

Nashville

De Nashville-verklaring komt toch automatisch
neer op verketteren? “De vorm en toon van de verklaring hebben velen pijn gedaan. Maar in de pauzes van de
colleges hoor ik er ook steun voor. Er zijn ook studenten
en collega’s uit de conservatievere hoek die zich een
kleine minderheid voelen, wier stem niet meer gehoord
mag worden.”
Dus niet alleen homo’s en transgenders worden
gedemoniseerd, ook de orthodoxe refo’s zelf.
“Precies. We moeten alle minderheden sociale veiligheid
bieden. De VU staat voor inclusiviteit, dus we verschillen van mening met de opstellers van de Nashvilleverklaring. Maar die zegt niets over de VU zelf. Ze zegt
niet dat homo’s niet welkom zijn op de VU.”
Nee, ze zegt dat homo’s op de hele wereld niet
welkom zijn…“Ja, dus daar moeten we over in gesprek
gaan.”

Bert Jan Lietaert Peerbolte

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Sarah Al-Ramadan

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.

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

Nashville-verklaring

Kom uit je bubbel!
proberen een TEDxVU van de grond te krijgen.
Zoals iedereen zijn eigen voornemens heeft,
heeft ook iedereen zijn eigen mening. Maar
omdat deze meningen verschillen, betekent
dat nog niet dat er geen begrip getoond hoeft
te worden.
Discussiëren, debatteren, maar vooral ook
luisteren naar elkaar is de enige manier om
dat begrip voor elkaar te creëren, en dus die
inclusiviteit en verbinding te verwezenlijken.
Sarah Al-Ramadan

Als je denkt aan het nieuwe jaar, denk je
aan vuurwerk, de nieuwjaarsduik en goede
voornemens. Iedereen kent ze, en iedereen
heeft er weleens over nagedacht. Voornemens
zoals twee keer per week sporten, elk
hoorcollege bijwonen, ja ook die om 9 uur, en
meer zelf koken, alhoewel bestellen toch wel
erg makkelijk is.
Zo hebben wij ook goede voornemens,
maar dat is niets nieuws, die staan namelijk
al zwart-op-wit sinds september in ons
beleidsplan. We werken hard aan onze
voornemens en hechten er veel waarde aan.
Een voornemen waaraan wij extra veel waarde
hechten, is het stimuleren van verbinding en
inclusiviteit op de universiteit. Er lopen zoveel
verschillende soorten mensen op de VU,
het zou zonde zijn om langs elkaar heen te
blijven leven. Zelf zien wij alleen maar baat bij
onderling contact en samenwerking.
Is het niet de bedoeling dat we onze
studentenjaren gebruiken om onze eigen
bubbels te doorprikken? Nou, binnen de
universiteitsbubbel dan. De commissie
communicatie binnen onze raad houdt zich
bezig met talloze manieren om dit doel te
bereiken. Zo is er het Studentenforum, een
orgaan op zichzelf, waar alle studenten
welkom zijn om samen te werken aan een
leukere en gezelligere VU.
Verder zijn we druk bezig met het Bridging
Success-evenement, waaraan veel
verschillende verenigingen meewerken en we

wat er verder speelt

Selma Boulmalf
Coördinator commissie communicatie

Een selectie uit de onderwerpen
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:
• We geven advies over de
selectiecriteria van de nieuwe
opleiding law and society.
• We stellen een pr-plan op voor
de werving van onze opvolgers.

Ik werk sinds 2017 voor de VU.
Met trots. Een organisatie waar
diversiteit, tolerantie en maatschappelijke verantwoording
centraal staan. Hoe anders begint
2019. Op zondag 6 januari hoor
ik van de Nashville-verklaring
die door vier van mijn collega’s
getekend is. De verklaring volgt
alle oude standpunten uit mijn
jeugd. ‘Wel homo zijn, maar het
niet doen’, wat mij veroordeelde
tot een leven lang eenzaamheid.
Ik ben het gelukkig ontgroeid.
Verdere standpunten zijn ook
herkenbaar, over transgenders,
of gaan nog verder dan toen.
Zelfs geloofsgenoten die homo’s
omarmen, worden nu weggezet.
En passant verwijzen ze nog naar
Leviticus 20:13: ‘Wanneer ook
een man bij een manspersoon zal
gelegen hebben, met vrouwelijke
bijligging, zij hebben beiden een
gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk
gedood worden…’
Ik voel vooral fysieke walging.
De volgende dag vallen de theologen (ook van de VU!) over elkaar
heen om te vertellen dat ze echt
niet willen dat homo’s gedood
worden: ‘Je snapt de strekking
van dat vers niet!’ Welke strekking? Hoeveel interpretaties zijn
er van ‘dood’? Is dat net zoiets als
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‘een beetje zwanger’? ‘Een beetje
dood’?
Dinsdag 8 januari verscheen in
het Algemeen Dagblad het interview met VU-docent text & traditions Pieter de Vries en daar gaat
de ontmenselijking verder. De
genderideologiebeweging wordt
vergeleken met nazisme. Homo’s
werden in ’40-‘45 in concentratiekampen verkracht met afgebroken linialen. Maar Pieter laat
zich door zulke feiten niet weerhouden! Het college van bestuur
doet het goed. Goede acties,
goede signalen! Pieter heeft spijt
betuigd. Maar aan wie? Niet aan
mij. Vast ook niet aan de patiënt
in het VUmc die een zware operatie moet ondergaan om eindelijk
te kunnen zijn…
We horen vaak dat deze fundamentalisten altijd alles doen
met respect voor de medemens.
Ik heb het respect niet kunnen
ontdekken in de afgelopen dagen.
En ik kan ook niet ontkennen
dat de trots die ik ooit voelde om
voor deze universiteit te werken
de afgelopen dagen een enorme
deuk heeft opgelopen.
Joeri Both
hoofd research support,
Universiteitsbibliotheek
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Proefdiercentrum
Dank voor uw helder artikel over
het nieuwe proefdiercentrum
en de verhuizing ernaartoe in de
vorige Advalvas. Debby Weijers,
directeur Stichting Proefdiervrij,
en Henriëtte Bout van het Nationaal Comité advies dierproeven
spreken, zoals verwacht, tegen
dovemansoren. Alle clichés
komen weer voorbij. Misschien
mag ik er één uitlichten.
Het woord ‘voorlopig’ wordt vijf(!)
keer gebruikt. Alsof het afgesproken is. In de zin van: zonder
proefdieren kan onderzoek voorlopig nog niet. Niemand die daar
verder een woord aan vuilmaakt,
terwijl iedereen begrijpt dat dit
een slag in de lucht is. Het beste
wat je ervan kunt zeggen, is dat

erkend wordt dat we van dierproeven af moeten. Maar verder
dan het achteloos aan de kant
schuiven van geiten en varkens,
reikt de innovatie aan de VU
kennelijk niet.
Zo zetten onderzoekers zichzelf
bij voortduring te kijk, zelfs voor
een lekenpubliek. Het college
van bestuur wordt ook genoemd,
maar de voorzitter, Mirjam van
Praag, zegt er in haar column in
dezelfde Advalvas niets over en is
kennelijk tevreden met het heersende conservatisme.
Aan deze mensen worden proefdieren toevertrouwd.
Ed Destrée
alumnus rechten
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Reorganisatie dienst C&M

campus

Voor de derde keer in tien jaar gaat de dienst Communicatie & Marketing
(C&M) reorganiseren. Het betreft een nieuwe indeling van het personeel;
dit keer verdwijnen geen banen.

‘Cultuuromslag
is nodig bij
Communicatie’

van waar de dienst mee bezig is. Nu kost
het veel tijd, maar als het in 2020 operationeel is, moet het het werk echt verbeteren, zodat mensen hun aandacht weer
vooral aan de inhoud kunnen besteden.
Maar ja, techniek blijft zich vernieuwen.
En in het verleden verwachtten we nogal
eens te veel heil daarvan. Daar moeten
we alert op blijven.”

Opmerkelijk veel mensen
vertrokken
Bij de dienst zijn de afgelopen twee jaar
opmerkelijk veel mensen vertrokken.
Deels toeval, aldus Bouwman, maar
wel een probleem. “Iedereen heeft een
eigen reden om weg te gaan, maar bij een
aankomende reorganisatie gaan mensen
nadenken over hun toekomst. Voor de
dienst betekent het wel een enorm verlies
aan ervaring.”
Deels ligt de oorzaak bij de dienst, vindt
Olijhoek: “Eén probleem is dat vrij veel
mensen een tijdelijk contract hebben.
Voor een goede dienst heb je ook een
stevige vaste kern nodig. Een ander
probleem is dat er intern weinig carrièremogelijkheden zijn. Bij de vorige reorganisatie zijn juist groeifuncties geschrapt.
Mensen die belangrijk zijn voor de dienst
zou je moeten kunnen vasthouden door
ze iets extra’s te bieden.”

voet verder. Nu zitten er deels andere
mensen op leidinggevende posten, maar
DOOR DIRK DE HOOG
ook voor hen is het goed als er een vorm
van externe coaching komt en iedereen
bij de les gehouden wordt.”
e ondernemingsraad
Bij de vorige reorganisatie in 2014 werd
heeft nog veel vragen
‘communicatie’ universiteitsbreed gecenover het reorganisatraliseerd. De communicatieafdelingen
tieplan van de dienst
van faculteiten verdwenen daarbij. Daar
Communicatie & Markewaren veel faculteiten niet blij mee.
ting (C&M). “Formeel
Met de nu ingezette reorganisatie moet
gaat de reorganisatie
de samenwerking tussen ‘centraal’ en
over een nieuwe inde‘decentraal’ weer verbeling van het werk. Wij
teren.
vinden dat ook de manier
Olijhoek weet niet zeker
van werken en leidingge‘De manier
of dat ook echt gaat
ven moeten veranderen.
van werken en
gebeuren. “Sommige
Meer in projecten met
leidinggeven
faculteiten hadden echt
coachende managers in
moeten
goede en grote afdelinplaats van hiërarchische
veranderen’
gen Communicatie. Die
sturing. Niet alleen een
zullen niet snel dezelfde
verandering van strucdienstverlening krijgen als
tuur, maar vooral ook
toen. We hopen door een
van cultuur”, zegt Jacob
duidelijker afstemming
Bouwman, voorzitter van
van behoeftes en mogede onderdeelcommissie
lijkheden de faculteiten
van de dienst.
beter te kunnen bedienen. Maar je ziet nu
al dat sommige faculteiten en diensten
Stijl van leidinggeven
zelf weer communicatiemedewerkers
Met die opvatting is OR-voorzitter Henk
Olijhoek het eens: “Maar hier ligt gelijk de aanstellen. De vraag is of dat een gewenste ontwikkeling is.”
zwakte van het plan. Een andere cultuur
heb je niet van de ene op de andere dag.
Je kunt niet zeggen dat op 1 januari de
Toll, een soort zwart gat
reorganisatie klaar is. Die cultuuromslag
Een ander belangrijk item is de vernieuis een langlopend proces. We willen dat
wing van het zogeheten internetlanddaarvoor een plan van aanpak komt.”
schap. Het project Toll moet de hele
Daarin moet nadrukkelijk ook aandacht
website van de VU en alles wat daarmee
zijn voor de stijl van leidinggeven, vindt
samenhangt vernieuwen. Nu werkt dat
Bouwman. “Bij de vorige reorganisatie
als een soort zwart gat dat veel energie
zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt,
en menskracht opzuigt. Met Toll staat of
maar het management bleef grotendeels
valt het succes van de reorganisatie, vindt
zitten en ging min of meer op de oude
Bouwman: “Het is zo ongeveer de kern

D
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Financieel tekort

rbbmr.nl

Hoewel nu geen banen worden geschrapt
en bezuinigen geen overweging is,
verkeert de dienst financieel enigszins
in zwaar weer. Zo was er over 2017 een
tekort van circa een half miljoen euro. Dat
was deels incidenteel volgens Olijhoek.
“Mede door het vertrek van verschillende
mensen zijn toen extra kosten gemaakt.
Maar de dienst krijgt ook veel extra taken,
waarvoor de vaste formatie eigenlijk te
klein. Als dat structureel zo blijft, moet er
misschien een apart budget komen voor
onvoorziene taken, zodat de dienst flexibel kan reageren op nieuwe ontwikkelingen. Of vaker nee zeggen tegen nieuwe
opdrachten.”
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De OR bracht al een concept-advies uit over de
voorgenomen reorganisatie. De raad stelt het
definitieve advies pas op wanneer het college van
bestuur heeft gereageerd.
ADVALVAS
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Vorige reorganisatie
was ingrijpend
en pijnlijk
In 2014 vond een grote
reorganisatie plaats bij de
dienst Communicatie &
Marketing. Toen verdwenen
25 van de 140 vaste
formatieplaatsen en werden
tijdelijke contracten veelal niet
verlengd.

D

ie reorganisatie was onderdeel van de operatie om alle
ondersteunende diensten
in te krimpen. Bezuinigen
was expliciet een hoofddoel.
Een groot deel van de fotografen en vormgevers werd
ontslagen.
De voorlichters op faculteiten en diensten werden overgeheveld naar de centrale dienst, waarbij ze in vier clusters hun
werk voor de faculteiten verder moesten
doen, maar met een flink aantal mensen
minder. Bij diverse faculteiten leidde dit
tot klachten omdat bijvoorbeeld voorlichtingsdagen voor aankomende studenten
minder gestroomlijnd werden georganiseerd dan ze gewend waren.
VU-breed bestaat al jarenlang veel kritiek
op het huidige VUnet dat verouderd en
niet gebruiksvriendelijk is. Al lange tijd
werkt men aan vernieuwing daarvan, het

zogeheten Toll-project. Daarvoor werkt
de dienst nauw samen met de dienst ICT.
Achter de schermen vordert het project
gestaag.
De toenmalige directeur die de reorganisatie leidde, werd in 2017 door het college
van bestuur aan de kant gezet, zonder
dat de reden voor ontslag bekend werd
gemaakt.
‘De ingrijpende reorganisatie van 2014
heeft diepe sporen nagelaten. Medewerkers die mochten blijven moesten
afscheid nemen van collega’s met wie
zij soms jaren hadden samengewerkt.
Dat was een pijnlijk en vaak emotioneel
proces. Er vielen gaten binnen de dienst,
kennis verdween en de organisatie werd
ingrijpend anders ingericht, vooral bij de
faculteiten’, schrijft de OR in het conceptadvies over de nieuwe reorganisatie.
Nog een opmerkelijk citaat hieruit: ‘De
OR is van mening dat onder ‘cultuur’
vooral ook aan een veilige werkomgeving
gedacht moet worden. Daar heeft het in
het niet al te lang achter ons verleden
bij C&M behoorlijk aan geschort. Met de
komst van de huidige directeur zijn stappen in de goede richting gezet, maar hier
is nog een weg te gaan.’

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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DEVELOP YOURSELF
WHAT CAN YOU DO TO MASTER
YOUR PROFESSION?

SUBSIDIEDESK

EDUCATION

RESEARCH

MANAGEMENT

• UTQ (BKO)
• STQ (SKO)
• LOL (Onderwijskundig
leiderschap)
• Blended learning
• Mixed classroom
• Female leadership

• Support in applying
grants
• PhD success and
personal efficacy
• Supervising PhD’s
• Scientific project
management
Postdoc’s

• Introduction
Management VU
• Leadership and
Management skills
• Conducting
performance reviews
• Managing grant
acquisition and
valorization

SUPPORT STAFF

VU E-LEARNING

CAREER

• Conducting
performance reviews
for employees
• Female leadership
• MS Office Skills
• English language skills

•
•
•
•
•

• Individual career
advice
• Individual coaching
• Career Orientation
PhD’s & Postdoc’s
• Mentoring for scientist
or support staff

Personal effectiveness
MS Office
Social Media
Productivity
Positive Psychology

Uitgelichte opleidingen en trainingen
voor wetenschappers

For all training programs for VU employees visit:
VUNET > SERVICES > LEARNING & DEVELOPMENT

Sinds 2011 is de Subsidiedesk VU/VUmc een gecombineerde faciliteit
voor zowel VU als VUmc. Wij willen onderzoekers helpen de slaagkans
voor onderzoeksfinanciering van hun consortiumproject of persoonsgebonden beurs te vergroten. Dat doen we door onder andere het
verstrekken van informatie via de website, per e-mail of in adviesgesprekken, door training, en door advisering en begeleiding in
aanvraagtrajecten en in de onderhandelingsfase.
Belangrijke subsidieprogramma’s waarover wij adviseren zijn
Horizon 2020, NWO Vernieuwingsimpuls en NWO Zwaartekracht.
Hiermee hebben onze subsidieadviseurs veel kennis en expertise

INNOVATION EXCHANGE AMSTERDAM (IXA)

Heeft jouw onderzoek of kennis potentiële economische of maatschappelijke waarde? Wil je een samenwerking met een bedrijf aangaan?
Dan kan het Innovation Exchange Amsterdam (IXA) je adviseren. IXA is
gespecialiseerd in valorisatie: kennis geschikt of beschikbaar maken
om deze economisch of maatschappelijk te gebruiken, en te vertalen in
concurrerende producten of diensten.
IXA is het gezamenlijke valorisatiecentrum van VU, VUmc, UvA, HvA
en AMC. IXA ondersteunt onderzoekers in brede zin: van het vinden
van nieuwe samenwerkingspartners en financieringsbronnen, tot
begeleiden bij het starten van een eigen bedrijf, zoals bijvoorbeeld met
marktanalyses en het ontwikkelen van businessplannen. De ondersteuning van IXA bestaat verder uit bescherming, beheer en licentiering van
intellectueel eigendom, het voeren van de zakelijke onderhandelingen
en het opstellen van (samenwerkings-)contracten. Belangrijk onderdeel
is het geven van voorlichting en training aan medewerkers van VU over

CAREER ORIENTATION

De Career Orientation Training stimuleert je om na te denken over de
vervolgstap in je carrière. Wil je binnen of buiten de wetenschap blijven
en in wat voor soort functie? De training bestaat uit twee coaching
sessies en twee workshops en heeft een doorlooptijd van vier maanden.
De eerste coaching sessie en workshop staan in het teken van zelfanalyse: wie ben je, wat zijn je ‘transferable skills’ en wat motiveert jou
in werk? In de tweede workshop en afsluitende coaching sessie formu-

opgebouwd. De juristen helpen ook bij veel andere programma’s.
De dienstverlening richt zich op zowel de pre- als de post-awardfase:
van idee tot project. De dienstverlening is gericht op zowel het generalistische als het specialistische niveau, waarbij we samenwerken
met onderzoek-ondersteunende diensten zoals financiële afdelingen,
IXA, UB, en ethiekcommissies. De Subsidiedesk is onderdeel van
verschillende nationale en Europese belangenbehartigingsnetwerken.
Benieuwd naar wat de Subsidiedesk voor jou kan betekenen?
Stuur ons dan jouw vraag per e-mail: subsidiedesk@vu.nl

de mogelijkheden en aandachtspunten op het gebied van valorisatie.
Om innovatie en ondernemerschap in onderwijs en onderzoek
verder te stimuleren zijn eind 2017 Amsterdam Venture Studios (AVS) en
Demonstrator Lab gelanceerd. Amsterdam Venture Studios VU Campus
is een universitaire incubator waar onderzoekers en studenten ondersteuning krijgen bij het starten van een eigen onderneming waardoor
de succeskans van hun start-up wordt vergroot. Naast het huren van
fysieke ruimte wordt begeleiding, ondernemerschapsprogramma’s en
mentoring geboden. Het Demonstrator Lab is een faciliteit voor alle
studenten en onderzoekers van de Amsterdamse kennisinstellingen
om hun idee te toetsen en verder te ontwikkelen. Het lab biedt fysieke
ruimte, maar ook ondersteuning om technologie te ontwikkelen, en
begeleiding en toegang tot kennis en infrastructuur binnen het
universitaire netwerk.

leer je je zoekrichting en word je gemotiveerd om te netwerken.
Je voert netwerkgesprekken in het verlengde van je persoonlijke en
professionele profiel en sluit af met een actieplan. De training wordt
al jaren zeer goed geëvalueerd. Van januari tot april, en van april
tot juli worden er weer trainingen gegeven. Meld je aan via VUnet >
Serviceplein > Opleiding & Ontwikkeling > Onderzoeker (de eerste
training van januari tot april is al volgeboekt).

Redactie Personeelspagina > HRMAM
Tekst > ANOUK BERCHT Vormgeving > HAAGSBLAUW
Reageren > PP@VU.NL

Theatercollege

Restaurant

Uilensteders

Als
peuter
wilde ik
al dokter
worden

Strangelove
Het opvoedcircus
Stine Jensen
& Frank
Meester in Het
opvoedcircus
Vrijdag 1 februari
Aanvang 20.30 uur
Toegang: € 11,50
(studenten)
€ 3,- (medewerkersvoorstelling)
griffioen.vu.nl

N

iet dat ik er zelf ervaring mee heb, maar
opvoeden schijnt een lastige klus te zijn. In
de achttiende eeuw vond Rousseau dat het
kind alles zelf moest ontdekken. Vorige
eeuw had je de opvoedbijbel van Dr. Spock. Anno
nu kun je alle kanten op, maar zouden sommige
kinderen misschien wat meer sturing kunnen
gebruiken.
In 2017 schreven de filosofen Stine Jensen (moeder
van dochter van acht) en Frank Meester (vader van
twee zonen van begin twintig) het boek De opvoeders.
Wat filosofie de schipperende ouder kan leren. Nu
staan beiden in het theater met hun voorstelling Het
opvoedcircus. Met humor en zelfspot banen ze zich in
dit theatercollege een weg door het opvoeddoolhof,
door de denkbeelden van oude en nieuwe denkers
tegen het licht te houden. Saai gaat het zeker niet
worden: Frank Meester heeft een tweede leven als
zanger en gitarist.
Dick Roodenburg
publiciteitsmedewerker Griffioen
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FOTO Valerie Granberg

Cultuurcentrum
Griffioen

Kayleigh Vievermanns
23
Vijfdejaars geneeskunde
Donkerblauwe flat

SFEER Mooi verlicht restaurant met blauwe muren, industriële
lampen, veel kaarsen, planten, en hier en daar gouden en zilveren
accenten. Het heeft een laagdrempelige uitstraling en je kunt zitten
op bakjes, stoelen en krukken. Ideaal voor een dinnerdate of een
groepje vrienden.
ETEN Bij binnenkomst krijgen we meteen een fles water, waarbij
we rode huiswijn bestellen. Het glas is goed gevuld en de wijn
smaakt goed. De daghap van ramen is er helaas niet. Daarom
nemen wij enkele voorgerechten. De geroosterde eend in hoisin
(zoete saus) is mooi opgemaakt in twee gefrituurde rijstkuipjes en
heeft verrassende smaken van bosui, sweet-chili-peppers, zoetzure
koolrabi en sesamzaad. De zoete-aardappelpatatjes zijn lekker, maar
aan de zoute kant. Het plankje brood serveren ze met zachte olijven,
olijfolie en boter.
BEDIENING Aardig en relaxed. Misschien iets té relaxed, want onze
borden blijven wel lang leeg.
TIP Geroosterde eend in hoisin.
AANRADER Zeker, vooral leuk in combinatie met een film in het
aangrenzende LAB111.
PRIJS Je kunt een hoofdgerecht met een film bestellen voor maar
20 euro. De gerechten verschillen in prijs, waardoor je kunt kiezen
wat bij je eigen budget past.

“

Mijn eerste herinnering is dat ik bij
mijn opa op schoot zat en zei dat ik
dokter wilde worden. Ik was toen
drie jaar. Dat is altijd zo gebleven, ik
heb nooit twijfels gehad.
Ik loop nu coschappen en ik vind het
nog steeds zo leuk. Ik voel me altijd
op mijn gemak in het ziekenhuis. Het
harde werken is te doen. Ik kan me wel
voorstellen dat mensen bekaf zijn, maar
bij mij valt het wel mee. Vooral de eerste
week bij een nieuwe afdeling is zwaar: als
je allemaal nieuwe mensen en alle kleine
regeltjes leert kennen. Dat is bij elke
nieuwe baan zo. Maar als coassistent doe
je dat elke zes weken.
Ik wil niet alles wat ik doe opzeggen,
alleen omdat ik coschappen loop. Later,
als ik werk, kan dat ook niet. Dus zit ik
ook in het bestuur van sportcentrum
Uilenstede. En ga ik geregeld sporten.
Mijn vrienden wonen op Uilenstede en
mijn vriend woont vlak in de buurt. Dat
scheelt.

Strangelove
Arie Biemondstraat 111
lab111.nl
Judith van Beek, masterstudent sociologie

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,
in ruil voor een restaurantrecensie?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
nr 9 — 16 januari 2019

Wil je ook in Uilensteders?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
ADVALVAS

ADVALVAS
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column

De fietsenmaker

W

at ik zo leuk vind aan Amsterdam is dat
elke wijk een soort dorp is. Ik bedoel:
het is een grote stad, maar eigenlijk
bestaat die gewoon uit heel veel kleine
dorpjes. Ik heb in mijn dorp een plek
waar ik bloemen koop, een plek waar
ik graag de krant lees en eentje waar
ik koffie haal. Op straat groet ik de mensen die ik uit
mijn zelfgevormde dorp herken en maak praatjes
met mijn favoriete ondernemers. Onder die
favoriete ondernemers is mijn fietsenmaker.
Zijn zaak is afgeladen met onderdelen van
gemaakte fietsen: verroeste bellen, lekke
banden, gebogen spaken, gebroken kettingen.
In de hoeken staan oude radio’s, camera’s en
koelkasten. Er klinkt een constant gezoem, getik
en geratel. Over de breedte van het pand heeft hij
kerstlampjes opgehangen die af en toe flikkeren omdat
ze hun spanning delen met zoveel andere apparatuur.
Als hij je fiets maakt, wat in het geval van mijn oude
Gazelle vrij vaak is, mag je plaatsnemen op een oude
bureaustoel en krijg je een kopje muntthee, zo sterk dat
de thee zwart ziet.

Sanne Pieters
derdejaars sociologie

illustratie
Dido Drachman
masterstudent
beeldverhaal,
Sint Lucas, Brussel
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Laatst reed ik mijn ketting kapot, precies in de
straat van zijn winkel. Ik liep naar zijn zaak
en zag dat hij een bordje op zijn deur had
geplakt waarop geschreven stond: ‘Ik werk zo
weer.’ Wat onduidelijk, dacht ik, meestal zie je
een bordje met: ‘Over 5 minuten terug.’ Ik keek door de
glazen deur naar binnen en zag hem zitten. Ik zwaaide.
Hij zwaaide terug. Ik tikte op mijn pols, waar ik geen
horloge draag maar wat toch het universele gebaar is
voor ik-heb-haast en wees op mijn fiets. Hij wees naar
zijn bordje. Ik overwoog naar een andere fietsenmaker
te lopen, maar bedacht dat ik dan ook nog minstens een
kwartier bezig zou zijn en besloot te wachten. Toen hij
na een tijdje de deur opendeed en het bordje weg haalde,
maakte hij een buiging en zei: “Welkom.”
Binnen was het warm. Een elektrisch kacheltje loeide
in de hoek. Er stond een Turkse radiozender met
operamuziek aan. Ik ging in de oude bureaustoel zitten
en nipte van mijn bittere thee. “Ik moet om 11 uur ergens
zijn”, zei ik, “red ik dat?” Hij keek me niet aan, brak met
zijn handen mijn kettingkast open en zei: “Redden is
voor brandweermannen.” Ik sms’te een studievriendin
dat ik de werkgroep misschien niet zou halen. ‘Ik kom zo
snel als ik kan’, schreef ik.
Het maken van mijn ketting duurde eindeloos lang. De
klok tikte de minuten die ik nodig had om nog op tijd te
komen genadeloos weg. Mijn fietsenmaker zong uit volle
borst met de radiozender mee. “Dit vind ik een geweldig

lied”, zei hij, zichtbaar ontroerd. “Ik moet…” begon ik.
“Nog een kopje thee drinken”, vulde hij behulpzaam
aan, terwijl hij met zijn pons richting de theepot wees.
Toen ik met mijn gemaakte fiets eindelijk de deur
uitstapte, wees ik op het bordje waarop ‘Ik werk zo weer’
stond. “Wat is dat nou?” vroeg ik.
“Een cadeautje aan mezelf”, zei hij, “Een beetje vrije
tijd.” Hij maakte een buiging en liet me uit.
Op de fiets, veel te laat voor college, besefte ik dat dat
precies was wat ik ook van hem gekregen had: een klein
beetje vrije tijd. Op de grens van mijn wijk en een andere
wijk trapte ik op de rem en keerde om, terug mijn dorp
in. Die middag kocht ik bloemen, haalde koffie, las de
krant en maakte praatjes met mijn buren. Zo werd de
middag een cadeautje aan mezelf. ‘Waar blijf je?’ sms’te
mijn studievriendin. ‘Ik werk zo weer’, schreef ik terug.
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