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Aan de VU studeren 23.000 studenten en 
werken 4.500 medewerkers. De uitstekend 
bereikbare VU-campus ligt in het hart van
de Amsterdamse Zuidas.

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

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

WWW.INTERNE.VACATURES.VU.NL

HOE VER KIJK JIJ?

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.

STEM TUSSEN 4 EN 10 MAART VOOR DE OR!

  
 

  

Ondernemingsraad

Ontmoet de kandidaten!

Op 4 maart vanaf 18 uur in de foyer van het hoofdgebouw 
voorafgaand aan de medewerkersvoorstelling  met 
Peter Heerschop
Info: or@vu.nl
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Cooking for the Homeless
Faculteitsvereniging Gyrinus natans 

(biologie en biomedische wetenschappen) 
maakt chili con carne voor daklozen.

MARNIXSTRAAT_5 FEBRUARI 2019, 17.16
FOTO PETER GERRITSEN

Het volgende nummer verschijnt op 27 februari 2019. 
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V
oor sommigen 
voelde het als 
zeven uur  
’s ochtends en de 
meeste studenten 
hadden nog geen 
tijd gehad om hun 

koffers uit te pakken. Ondanks de 
jetlag kwamen zo’n driehonderd 
internationale studenten zaterdag 
2 februari naar de Introductiedag 
op Uilenstede om te genieten van 

een Dutch lunch. In Il Caffè zou je 
bijna denken dat het Nederlands 
elftal een WK-wedstrijd speelt. 
Het plafond is volgehangen met 
oranje vlaggetjes en Ronnie Flex 
galmt door de luidsprekers. De 
Dutch lunch bestaat uit broodjes 
kroket, ham, kaas, hagelslag, en 
Calvé pindakaas.
“De kroket is lekker, maar het is 
wel heel anders dan ik gewend 
ben van thuis”, zegt Kyungeun uit 

Seoul, Korea. “Eerlijk gezegd weet 
ik niet zoveel van Amsterdam 
en de VU, I’m jumping into an 
adventure!” vertelt Maggie uit 
Atlanta. Er zijn begeleiders om 
de studenten verder te helpen 
als ze praktische vragen hebben 
en verder is de lunch vooral een 
kennismaking met elkaar. (SH/TH)

Meer hierover op advalvas.
vu.nl>nieuws>7 februari

Kroketten eten met een jetlag

ADVALVAS.VU.NL

Waarde van 
wetenschap 
Een conferentie over de 
economische waarde van 
wetenschap eindigde met 
een noodkreet van Tweede 
Kamerlid Eppo Bruins: “Hoe 
krijgen we het gezond verstand 
de politiek in?”

Zuiniger met 
energie 
In de 23 studentenhuizen 
die meedoen aan de 
Student Energy Race is het 
energieverbruik gemiddeld 
41 procent gedaald sinds de 
energiebesparingswedstrijd in 
november van start is gegaan. 

Perfectionisme 
afleren
Jongeren zijn tegenwoordig 
veel perfectionistischer dan 
hun ouders waren en dat kan 
nadelige gevolgen hebben 
voor hun welzijn, schrijft 
gedragswetenschapper Jaap 
van der Stel in zijn boek 
Perfectionisme. ‘Maar je kunt 
jezelf ertegen beschermen.’

Veelgeciteerd
De Nederlandse wetenschap 
heeft zich de afgelopen jaren 
sterk ontwikkeld. Onderzoek 
in de sociale wetenschappen 
wordt wereldwijd het meest 
geciteerd, maar ook andere 
vakgebieden scoren hoog.

Zorgen over open 
access
Vanaf 2020 moet iedereen alle 
artikelen van Nederlandse 
wetenschappers gratis kunnen 
lezen. Dat stuit nog op veel 
weerstand. Vooral jonge 
onderzoekers zijn bezorgd over 
hun toekomst, bleek tijdens een 
bijeenkomst over Plan S.

O
ok zouden univer-
siteiten al hun 
beleggingen uit de 
fossiele industrie 
moeten terugtrek-
ken. Dat staat in 
de klimaatbrief 

van een groep Nederlandse 
wetenschappers die afgelopen 
week online is gegaan. In deze 
brief roept een aantal prominente 
klimaatwetenschappers haar 

eigen werkgever, de universiteit, 
op om meer te doen voor het  
milieu. Een van de initiatiefne-
mers is Han Dolman, hoogleraar 
aardwetenschappen aan de VU. 
De brief moet volgens Dolman het 
gesprek op gang brengen onder 
wetenschappers over verstandig 
vliegen en een steuntje in de rug 
zijn voor iedereen die al bezig is 
het thema klimaat bespreekbaar 
te maken op de universiteit. In 

het klimaatdebat hebben weten-
schappers vaak de rol van deskun-
dige, maar als hun gedrag niet 
overeenkomt met wat ze uitdra-
gen, ondermijnt dit hun autori-
teit, stellen de briefschrijvers. De 
brief is inmiddels door 640 weten-
schappers ondertekend. (WV) 

Meer hierover op advalvas.
vu.nl>nieuws>4 februari. Voor de brief 
zie: klimaatbriefuniversiteiten.nl

Wetenschappers zouden minder moeten vliegen, en universiteiten zouden moeten 
investeren in duurzame energie en in een duurzaam aanbod in kantines.

Wetenschappers manen universiteiten 
tot strenger klimaatbeleid

D
e ondernemingsraad is 
‘ontstemd’ over de gang van 
zaken bij de theologische facul-
teit, die wil gaan reorganiseren 
en medewerkers wil ontslaan. 
“En dat is een understatement”, 
aldus OR-voorzitter Henk Olij-

hoek. “Na de vorige reorganisaties aan de VU 
heeft het college van bestuur gezegd dat er 
geen medewerkers meer gedwongen zouden 
worden ontslagen”, aldus Olijhoek. “En nu 
wordt er toch weer een groep medewerkers 
met ontslag bedreigd.”
Ook over de procedure is de OR niet te spre-
ken. “De betrokken medewerkers hebben al 
een brief met een concept-personeelsplan 

gekregen terwijl er nog helemaal niks bekend 
was bij de medezeggenschap”, zegt Olijhoek.
Dat is niet hoe het hoort. Eerst hoort het colle-
ge te besluiten over een concept-plan, dan 
komen medewerkers en de medezeggenschap 
aan bod en pas als er een definitief plan ligt, 
zouden met ontslag bedreigde medewerkers 
op de hoogte moeten worden gebracht.
“Bovendien is alles gehuld in geheimzinnig-
heid, met zwijgplicht en alles”, aldus Olijhoek. 
“Dit heeft niks te maken met de openheid 
waar de VU zo hoog over opgeeft.” Het gaat om 
6,75 fte, dat gaat, volgens Olijhoek, wel in de 
richting van tien medewerkers.” (PB)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>31 januari

@FSW_VU
11-2_Hoogleraar Informele Zorg Marjolein 
Broese van Groenou pleit in #Nieuwsuur 
voor een vergoeding voor alle mantelzorgers. 
Ook lijkt het haar een goed idee als 
mantelzorgsteunpunten van gemeenten een 
#mantelzorgmakelaar in dienst hebben.

@martijnkatan
7-2_Als ik die kinderen door Den Haag zie 
marcheren schiet ik even vol. Misschien is 
er toch nog hoop dat we de biosfeer gaan 
redden. #klimaatspijbelaars #klimaatstaking

@studentenbond
7-2_Super trots op alle jongeren die hun stem 
lieten horen. 15 maart nog een keer voor de 
nationale onderwijsstaking? Onderwijs is de 
toekomst #klimaatmars #onderwijsstaking

@Cultuurfilosoof
6-2_Joehoe! Ik sta op de shortlist voor beste 
filosofieboek 2019. Samen met co’s Ad 
Verbrugge en Govert Buijs! Leuke lijst verder 
trouwens 
@Cultuurfilosoof is Jelle van Baardewijk, 

VU-promovendus wijsbegeerte. Ad Verbrugge en 
Govert Buijs zijn ook VU-filosofen. 

@MarjoleinJanse1
4-2_Beste Han, ga graag in gesprek over 
wat we zelf nog beter kunnen doen als @
VUamsterdam in het bijdragen aan een 
beter klimaat.
Dit schrijft cvb-lid Marjolein Jansen in reactie 

op het bericht van Advalvas dat Han Dolman 
samen met een aantal andere wetenschappers een 
klimaatbrief aan de universiteiten heeft gericht (zie 
het bericht onderaan pagina 4).

@traumabeertje
1-2_Ah. Mn drukproef is binnen.
Dieuwertje Kuijpers is promovendus aan de VU en 

freelance journalist.

Kakker-
lakken in 
de politiek 
‘Er moeten onafhankelijke 
keurmeesters komen voor 
controle op kakkerlakken in de 
politiek’, schrijft politicoloog 
André Krouwel. Lees zijn 
hele opiniestuk op advalvas.
vu.nl>opinie 

Niet in je 
eentje
Promoveren is deels een 
eenzaam gevecht, wordt vaak 
gezegd. Advalvas geeft 11 tips 
waarmee je de eenzaamheid 
de baas blijft op advalvas.
vu.nl>tips&trucs>Promoveren 
hoeft niet alleen

OR over reorganisatie Theologie:  
‘Stop hiermee’

Studenten- 
tsunami

Er studeert dit collegejaar een recordaantal van 
291.277 studenten aan de Nederlandse universi-
teiten, meldt universiteitenvereniging VSNU. De 
Nederlandse universiteiten zijn vorig jaar nog 
harder gegroeid dan verwacht. Als dit doorzet 

kunnen ze in september de 300.000ste student inschrij-
ven. Opvallend veel eerstejaars zijn overgestapt vanuit 
het hbo. (HOP)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>4 februari

studenten verwachten de 
Nederlandse universiteiten in 

september te hebben.

300.000
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STUDENT IN ACTIE

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

V
rijwillig de gevange-
nis in. Waarom zou je 
dat willen? “Het klinkt 
misschien gek, maar ik 
wilde dit vrijwilligers-
werk al doen sinds het 
eerste jaar van mijn studie 

rechtsgeleerdheid. Ik geloof dat ook 
mensen die domme dingen doen recht 
hebben op een goede, eerlijke behande-
ling. Daarom wil ik juist gedetineerden 
bijstaan. Het is een groep die vaak over 
het hoofd wordt gezien, terwijl ze zo 
afhankelijk zijn van alle hulp die ze krij-
gen.”

Hebben ze niet meer aan een afge-
studeerd advocaat dan aan een 
student? “Met de strafzaak bemoei ik me 
niet, dat is inderdaad aan hun advocaat. 
Ik houd me bezig met alle andere juridi-
sche zaken. Je beseft niet welke proble-
men gedetineerden tegenkomen. Ze 
raken hun inkomen kwijt, of ze hebben 
nog huisdieren waar niemand voor 
zorgt. Zelf kunnen ze vanuit de gevange-
nis niets meer regelen. Ik kwam laatst 
een gevangene met verlof tegen bij de 
bushalte. Hij stond al 2,5 uur te wachten 
op zijn vriendin, maar had geen mobiele 
telefoon om te vragen waar ze bleef.”

Hoe was het om de eerste keer een 
gevangenis binnen te lopen? Span-
nend? “Het was heftiger dan ik dacht. Ik 
kom uit een klein dorp, ben beschermd 
opgevoed. Dit is een compleet andere 
wereld. We houden ons spreekuur 
natuurlijk in een veilige omgeving en we 
zijn nooit alleen met een gedetineerde. 
Maar toch: je zit ineens met een crimineel 
aan tafel. Ik schrik soms nog steeds als ze 
vertellen waarom ze vastzitten. Het zijn 
gewone mensen, ze kunnen je buurman 
zijn. Dat ze dan toch tot zulke dingen in 
staat zijn, dat kon ik in het begin moeilijk 
loslaten.”

Hoe werkt zo’n spreekuur in de 
gevangenis precies? “Ik ga twee keer 
per maand op spreekuur, altijd samen 
met een collega. We hebben een kwar-
tier per gedetineerde en proberen in die 
tijd zoveel mogelijk te weten te komen. 
Daarna verdelen we de taken en werken 
we de vraag thuis uit. We geven nooit 
direct antwoord. Soms moeten we hulp 
inschakelen van bijvoorbeeld de gemeen-
te, soms kunnen we het zelf gemakkelijk 
opzoeken. Als het veel werk is, vragen 
we ondersteuning van andere collega’s. 
De week daarna krijgt de gevangene het 
uitgewerkte antwoord.”
 
Weten de gedetineerden je vrijwillige 
inzet op waarde te schatten? “Soms 
komen ze niet eens het antwoord opha-
len. Je moet het dus niet voor de credits 

Yamit Hamelzky gaat voor het Juridisch 
Spreekuur Gedetineerden twee keer per 
maand de gevangenis in. En dat is soms 
best heftig.  

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

‘Gedetineerden 
worden vaak 
over het hoofd 
gezien’

doen, maar voor jezelf. Ik heb 
weleens een heel weekend aan 
een zaak gewerkt, dat was nogal 
een ingewikkeld geval. Toen ik 
de week daarna met de gevan-
gene aan tafel zat, vertelde hij 
doodleuk dat het al opgelost 
was. Hij was zelfs even vergeten 
waar het over ging. Dat heb ik 
vooraf onderschat; ik dacht dat 
ze allemaal heel blij zouden zijn 
met mijn hulp.”

Heb je nog tijd voor je studie  
of een bijbaan als je hele 
weekenden vrijwilligerswerk 
doet? “Het is best druk, maar ik 
plan strak. Ik ben al sinds mijn 
eerste bachelorjaar griffier in 
de rechtbanken van Alkmaar 
en Amsterdam, daar verdien ik 
mijn geld mee. Met mijn studie 
gaat het ook prima: ik heb mijn 
bachelor cum laude afgerond en 
dat is nu ook het streven voor 
mijn master. Mijn strategie is 
om vanaf week één de studiestof 
goed bij te houden. Dat vereist 
aardig wat discipline, maar dan 
blijft er zelfs tijd over voor een 
sociaal leven en sport.”

Ambitieus! Ben je altijd al zo geweest? “Integendeel. 
Ik vond de middelbare school enorm zwaar en ben 
gezakt voor mijn eindexamen. Ik dacht dat mijn leven 
voorbij zou zijn toen ik ging studeren. Het tegenoverge-
stelde gebeurde: ik vond mijn studie zo leuk en raakte zo 
geïnspireerd door mijn docenten en medestudenten, dat 
ik alleen maar meer wilde.”

Yamit 
Hamelzky
23

Masterstudent rechten

Oktober 2018 – nu 
Vrijwilliger Juridisch 
Spreekuur Gedetineerden

2018 
Stages bij VanEps 
Kunneman VanDoorne, 
Curaçao en Spong 
Advocaten

September 2017 – nu 
Master strafrecht, VU

2016 – nu 
Buitengriffier, Rechtbank 
Noord-Holland, Alkmaar

2015 – nu 
Buitengriffier, Rechtbank 
Amsterdam

2014 – 2018 
Student-docent personen- 
en familierecht, VU

2014 – 2017 
Bachelor rechtsgeleerdheid, 
VU

Juridisch 
Spreekuur 
Gedetineerden
Een gevangenisstraf 
brengt vaak bijkomstige 
juridische problemen met 
zich mee: uitkeringen die 
stoppen, kinderen die uit 
huis worden geplaatst, 
klachten over het verblijf in 
de gevangenis. De rechten- 
en criminologiestudenten 
van Juridisch Spreekuur 
Gedetineerden staan 
gedetineerden vrijwillig bij in 
deze kwesties. Meer info op 
juridischspreekuur.com.
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WISSELCOLUMNOPINIE

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

DOOR WOUTER VERAART 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

D
oor de toegang tot de rech-
ter voor minvermogenden 
afhankelijk te maken van 
een beslissing van een poort-
wachter, creëert minister voor 
Rechtsbescherming Sander 
Dekker een tweedeling in de 

rechtsstaat. Burgers met voldoende eigen 
geld worden namelijk niet aan zo’n triage 
onderworpen.
In een brief aan de Tweede Kamer schetste 
Dekker de contouren van een toekomstig 
stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. 
Hij wil problemen van rechtsbijstands-
gerechtigden voortaan het liefst buiten 
de rechter om oplossen. De gang naar de 
rechter wordt in veel gevallen afhankelijk 
van een beslissing van een onafhankelijke 
instantie, waartegen bezwaar en beroep 
mogelijk zijn. Het is de bedoeling dat deze 
poortwachter slechts toegang tot het recht 
verschaft als daarvoor echt een goede reden 
is.
Dekker suggereert dat die reden er vaak niet 
zal zijn, omdat problemen van minvermo-
genden vaak veel beter ‘integraal’, door een 
netwerk van ‘oplossingsgerichte’ instanties, 
kunnen worden aangepakt. 
Dekkers poortwachter doet denken aan het 
korte verhaal ‘Voor de wet’ van Franz Kafka. 
Dat begint zo: ‘Vóór de Wet staat een wachter. 
Bij deze wachter komt een man van buiten en 
verzoekt toegang tot de Wet. De wachter zegt 
dat hij hem nu geen toegang kan verlenen. De 
man denkt na en vraagt of hij dan naderhand 
naar binnen zou mogen. ‘Het is mogelijk’, zegt 
de wachter, ‘maar nu niet.’
Deze passage kan helpen begrijpen wat er 
fundamenteel verkeerd gaat in het plan van 
Dekker. Ook de minvermogende Nederland-
se burger moet straks een heel hoge drempel 
over voordat hij eventueel zijn recht kan 

Rechtspraak niet alleen 
voor de rijken
De plannen met de 
rechtsbijstand van 
minister Dekker 
creëren ongelijkheid.

halen bij een onafhankelijke rechter. 
De poortwachter kan hem de weg naar 
de wet in veel gevallen versperren. Dan 
resteren slechts procedures van bezwaar 
en beroep tegen die afwijzende beschik-
king.
Daarmee creëert de minister een bureau-
cratisch labyrint dat schijnbaar de bedoe-
ling heeft om afschrikwekkend te werken. 
Niemand zal ontkennen dat het de 
voorkeur heeft om problemen zelf op 
te lossen, en liefst ook buiten het recht 
om. Dat neemt niet weg dat burgers met 
elkaar of met instanties kunnen botsen, 
óók met instanties die zijn opgericht 
om bepaalde problemen voor hen op te 
lossen. Zij kunnen hun macht misbrui-
ken of de rechten van hun cliënten al dan 
niet opzettelijk met voeten treden. Juist 
minvermogende burgers hebben in zo’n 
geval behoefte aan een laagdrempelige 
toegang tot een onafhankelijke geschil-
lenbeslechter, die in staat is om hun rech-
ten te beschermen tegenover machtige 
instanties. In Nederland vervult de rech-
ter die belangrijke rol.
Dekker probeert die toegang tot de rech-
ter drastisch te beperken en verwijst 
minvermogenden terug naar de instan-
ties waarmee zij wellicht in de clinch 
liggen. Zij komen daarmee in een vici-
euze cirkel terecht.
Dat gerechtelijke procedures geen 
wondermiddel zijn, weten rechters ook. 
Inmiddels zijn er binnen de rechtspraak 
veelbelovende initiatieven ontplooid, 
waarvan de spreekuurrechter, de schul-
denrechter en de buurtrechter enkele 
voorbeelden zijn. Maar wie meent dat 
minvermogende burgers verstoken 
mogen blijven van rechtvaardige proce-
dures zolang hun ellende maar wordt 
‘opgelost’, miskent het feit dat ook zij 
volwaardige rechtssubjecten zijn. Die 
verdienen dezelfde aanspraak op respect 
en rechtsbescherming als iedere andere 
ingezetene van Nederland, inclusief de 
minister zelf.

Wouter Veraart is hoogleraar rechtsfilosofie.
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Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Jacintha Ellers hoogleraar evolutionaire ecologie

Wereldvrede, 
klimaatverandering en Plan S

I
edereen droomt weleens van een 
wereld zonder oorlog. Kinderen 
hebben daar een simpele oplossing 
voor: “Mama, als elk land geen 
leger meer heeft, dan kan er toch 
ook geen oorlog meer komen?” 
Helaas werkt deze kinderlogica niet, 

want het land dat plompverloren begint 
met deze strategie, zal natuurlijk het 
onderspit delven.
Ingewikkelder wordt het bij wereld-
wijde uitdagingen zoals 
de opwarming van de 
aarde. De meeste landen 
zien in dat we actie moet 
ondernemen om onze 
CO2-uitstoot te beperken. 
Maar hoe krijgen we dit 
voor elkaar met zoveel 
verschillende landen? 
Het meest logische is dat 
de vervuiler betaalt, en 
daarom wijzen economen 
naar CO2-heffing als beste optie. Maar 
die oplossing werkt alleen als alle landen 
daar aan meewerken. Stel dat Nederland 
als enige land een CO2-heffing invoert, 
dan prijzen we onszelf uit de markt 
omdat onze industrie veel hogere kosten 
heeft. 
En dan is er nog de mondiale droom om 
wetenschappelijke bevindingen open 
access te publiceren. Toegegeven, het 
onderwerp is van beduidend minder 
urgentie dan wereldvrede en klimaatver-
andering, maar er speelt eenzelfde dilem-
ma. Iedereen wil af van de tijdschriften 
die wetenschappelijke kennis achter een 

betaalmuur zetten. Het probleem is dat 
wetenschappers worden beoordeeld op 
publicaties in gerenommeerde tijdschrif-
ten en die hebben nu vaak een betaal-
muur. Stoppen met publiceren in die 
tijdschrijften betekent het eind van een 
wetenschappelijke loopbaan.
Vreemd genoeg is dit toch precies wat 
Plan S voorstelt. Plan S is het plan van de 
Europese wetenschapsfinanciers voor 
een versnelde transitie naar open access. 

Het verplicht wetenschap-
pers om vanaf 1 januari 
2020 alleen nog maar in 
open-accesstijdschriften 
te publiceren. Geen 
toptijdschriften dus meer 
voor Europese onderzoe-
kers, die daarmee mondi-
aal op een achterstand 
worden gezet. Ook het 
aantrekken van talent 
naar Nederland zal moei-

lijk worden. Ik zie de advertentie al voor 
me: ‘PhD position available for ground-
breaking research; publication in Nature 
en Science not permitted.’ Nul sollicitan-
ten dus.
Veel wetenschappers zijn zich niet 
bewust van de implicaties van Plan S, 
maar het is belangrijk om onze stem 
te laten horen bij NWO en de minister. 
Wereldvrede blijft een illusie, de klimaat-
doelstellingen van Parijs waarschijnlijk 
al onhaalbaar, maar dit overhaaste Plan S 
kunnen we nog stoppen!

Veel 
wetenschappers 
beseffen niet de 
implicaties van 
Plan S
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‘Een 9 is voor 
de docent, een 
10 voor God’
Een fikse tegenvaller 
voor streberige 
internationale 
studenten: de VU is 
niet genereus met 
hoge cijfers. 

Bij het introductiecollege 
voor internationale 
studenten is Reyka 
Lycklama à Nijeholt, 
projectmanager bij 
International Office, 
altijd duidelijk over het 

Nederlandse cijfersysteem. “We zeggen 
dat het hoogste cijfer voor de student 
een 8 is. Een 9 is voor de docent, een 10 
is voor God.” Natuurlijk zijn er, vooral 
bij multiplechoicetoetsen, weleens 
uitschieters. Maar over het algemeen 
geldt: studenten die hoge cijfers willen 
scoren, zullen hier teleurgesteld worden. 
Soms komen er bij de balie van Inter-
national Office berichten binnen van 
studenten die zich zorgen maken omdat 
ze alleen zessen en zevens halen, vertelt 
Neira Becar, international exchange offi-
cer. “Nederlandse studenten zijn al blij 
met een voldoende, die zijn tevreden met 
een 7. Maar voor studenten uit bijvoor-
beeld India of China is de culturele drang 
om goede prestaties neer te zetten erg 
groot.” Voor deze studenten geldt soms 
ook dat hun familie veel geld betaald 
heeft voor een studie of uitwisseling 
met het buitenland. “Dan verwachten ze 
bepaalde resultaten.”
Het was een klacht die Rikke Gammel-
gaard, nu projectmanager bij het 

Athena Instituut, als internationale 
masterstudent regelmatig om zich heen 
hoorde. “Zelfs Nederlandse studenten 
klaagden erover dat de schaal hier niet 
klopt. Omdat je nooit een 10 kunt halen. 
Studenten gingen er ook gewoon vanuit 
dat dat niet kon.”
Hoewel er bij de universitaire studenten-
raad geen klachten hierover zijn binnen-
gekomen, snapt raadslid Pim Kelders dat 
dit een struikelblok voor internationale 
studenten is. “Het lijkt me lastig voor 
hen om thuis uit te leggen dat ze een 8 in 
plaats van een 10 hebben.”

Geen opschepperij
Wat is eigenlijk de reden dat ons onder-
wijssysteem bijna nooit de maximale 
beloning geeft? Volgens Becar hechten 
Nederlandse docenten minder dan 
in andere landen aan het simpelweg 
onthouden en reproduceren van kennis. 
“Je moet niet alleen de bronnen kennen. 
Je moet de stof ook begrijpen en er eigen 
conclusies uit kunnen trekken.” 
En helemaal een schok voor studen-
ten die uit andere onderwijssystemen 
komen: “Je mag wat de docent zegt ook in 
twijfel trekken. Waar het in andere cultu-
ren een teken van disrespect is om tegen 
de hoogleraar in te gaan, wordt hier juist 
een hoge mate van zelfstandig denken 

DOOR FLOOR BAL 
ILLUSTRATIE BEREND VONK



‘Het lijkt me lastig 
voor hen om thuis 
uit te leggen dat 
ze een 8 hebben in 
plaats van een 10’

‘Cijfers moeten 
internationaal 
vergelijkbaar zijn’

Geen 10, maar 
wat dan wel?
Binnen een cijfersysteem waar bijna 
geen negens of tienen uitgedeeld 
worden, zijn de eisen die aan 
excellente studenten gesteld worden, 
ook lager. Met een gemiddelde van 
een 7,5 kunnen studenten zich vanaf 
het tweede studiejaar aanmelden 
voor het honoursprogramma. 

Wie cum laude bij de master wil 
afstuderen, moet volgens de 
uniforme VU-richtlijnen voor alle 
onderdelen minimaal een 7 hebben. 

De eisen bij de bachelor zijn iets 
strenger. Het gewogen gemiddelde 
voor alle tentamens en opdrachten 
moet minimaal een 8 zijn. Ook 
voor de afstudeerscriptie moet je 
minimaal een 8 hebben.
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verwacht.” De lat om een hoog cijfer te 
halen, ligt daarmee hoger. 
Studentenraadslid Kelders vermoedt 
dat de basis al op de middelbare scho-
len gelegd wordt. “In het buitenland is 
het heel gebruikelijk dat de middelbare 
school maar één niveau heeft. Iedereen 
zit daar door elkaar. Zelf ben ik in 4-vwo 
drie weken op uitwisseling in Engeland 
geweest. Daar hoorde ik dat iedereen 
probeerde om zoveel mogelijk A+’en te 
halen. Je moet je daar op de middelbare 
school echt met goede cijfers onderschei-
den om door te kunnen 
naar de universiteit.” 
Hij wijst erop dat de selec-
tie in Nederland eerder 
plaatsvindt. “Als je hier 
eenmaal op het vwo zit, 
dan maakt het niet uit of je 
gemiddeld een 6 of een 9 
staat. Tenzij je een studie 
wilt doen met een decen-
trale selectie. Dan moet 
je je stinkende best doen. 
Maar anders kom je toch wel de universi-
teit binnen. Dat werkt een zesjescultuur, 
waar minder belang wordt gehecht aan 
hoge cijfers, ook in de hand.”
Lycklama à Nijeholt vermoedt dat het ook 
iets met de Nederlandse culturele iden-
teit te maken heeft. “Je moet hier niet 
denken dat je heel wat bent. Amerikaanse 
studenten die in Nederland solliciteren, 
geven we soms het advies om niet al hun 
successen in hun cv te zetten. Daar is het 
normaal, hier komt het 
over als opschepperij.”

Brief van docent
Om teleurstellingen te 
voorkomen, geeft het 
International Office al aan 
het begin van het jaar het 
college How to make it at 
the VU?, met uitleg over 
het cijfersysteem. Becar: 
“We proberen studenten 
vooraf te informeren dat 
een 7 of 8 in Nederland heel goed is.” Ook 
proberen de Nederlandse universitei-
ten aankomende studenten al voor hun 
komst op de hoogte te stellen. “Op de 
website van Nuffic staat veel informatie 
over de systemen in verschillende landen 
en de mate waarin die vergelijkbaar zijn.”
Verder vinden internationale studenten 
vaak onofficiële oplossingen voor hun 
lage gemiddelde. Lycklama à Nijeholt: 
“Er wordt veel opgelost zonder dat wij 
van International Office dat weten. We 

horen weleens dat docenten een brief 
sturen om duidelijk te maken dat een 
student die alleen maar achten haalt voor 
Nederlandse begrippen erg goed is.” 
Ook kunnen studenten bij de studenten-
administratie een supplement bij hun 
diploma aanvragen, met uitleg over de 
waarde ervan. 

Van -3 tot 12
In Denemarken, waar Rikke Gammel-
gaard vandaan komt, is vanwege soort-
gelijke problemen in 2005 het gehele 

cijfersysteem op de schop 
gegaan. “Voorheen was 
er een schaal van 0 tot 13, 
waarbij je eigenlijk nooit 
een 13 kon halen.” Nu 
loopt de schaal van -3 tot 
12. “Dat is een heel rare 
schaal, maar het schijnt 
makkelijker naar Ameri-
kaanse en Engelse syste-
men te vertalen te zijn. Je 
krijgt een 12 als je het beter 

gedaan hebt dan voor het niveau van de 
opdracht verwacht kan worden. ”
Gammelgaard was als student enthousi-
ast over de verandering. “Ik vond het zelf 
erg fijn, je kon echt naar die 12 streven. 
En het gemiddelde van je cijfers ging zo 
ook omhoog.”
Studentenraadslid Kelders ziet wel iets 
in een soortgelijke hervorming van het 
cijfersysteem in heel Nederland. “Ze 
hebben een paar jaar geleden met verge-

lijkbare argumenten ook 
het bachelor-mastersys-
teem ingevoerd. Als je 
echte uniformiteit met het 
buitenland wilt, moeten 
de cijfers ook internatio-
naal vergelijkbaar zijn.”
Gammelgaard studeerde 
zowel in Denemarken, 
Nederland als Engeland. 
Zij was het meest tevreden 
over het Engelse systeem. 
“In 2012, toen ik in Enge-

land studeerde, ging de schaal daar van 
1 tot 100. Het cijfer gaf duidelijk weer 
hoeveel procent van de stof je correct 
had. Bij tentamens stond naast een vraag 
bijvoorbeeld dat je vijftig procent goed 
had beantwoord.” Het maakte, volgens 
haar, heel inzichtelijk waar ze met haar 
argumentatie de fout in was gegaan. “Na 
mijn eerste opdrachten zag ik zo heel 
makkelijk wat ik moest aanpakken. Mijn 
hoogste cijfers heb ik daardoor in Enge-
land gehaald.”

ADVERTENTIE
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W
at zijn de 
opties voor 
tandeloze 
patiënten die 
problemen 
hebben 
met hun 

kunstgebit? Anja Zembic 
onderzocht voor haar promotie 
aan de Acta-faculteit de kwaliteit 
van leven van  patiënten die niet 
tevreden zijn met hun bestaande 

prothesen. Zembic promoveerde 
op 8 februari. Veel mensen 
weigeren implantaattherapie 
vanwege de angst voor operaties 
en de kosten. Als alternatief 
voor de traditionele prothesen 
en gewone implantaattherapie 
kregen de patiënten op een 
pijnloze manier twee implantaten 
in de achterkaken geplaatst. 
Daaraan werd een nieuw gebit 
bevestigd. Deze minimale 

invasieve behandelingsbenadering 
biedt patiënten een verbeterde 
kwaliteit van leven en is bovendien 
kostenefficiënt. Toch ging een vrij 
groot aantal implantaten binnen 
vier jaar kapot of ze raakten 
kwijt. Daarom moet men deze 
behandeling alleen overwegen bij 
specifieke gevallen. (FB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
Anjazembicpromo

Hoogleraar dierecologie 
Toby Kiers ontvangt de 
Ammodo Science 
Award voor 
haar onderzoek 
naar het gedrag 
van schimmel-
netwerken. Elke 
twee jaar ontvangen acht 
wetenschappers ieder 
300.000 euro voor funda-
menteel wetenschappelijk 
onderzoek van de finan-
ciers Ammodo en KNAW.

Psycholoog Eirini Karyota-
ki krijgt een Rubicon-beurs 
van NWO waarmee ze een 
jaar onderzoek gaat doen 
aan de Harvard 
Medical School. 
Zij onderzoekt 
waarom 
mensen met 
depressie en 
angststoornissen niet alle-
maal even goed reageren op 
psychotherapie. 

Pamala Wiepking is 
benoemd tot hoogleraar 
maatschappelijke beteke-
nis van goededoelenloterij-
en. De VU ontvangt 
hiervoor de 
komende vijf 
jaar jaarlijks 
60.000 euro 
van de Nationale 
Postcode Loterij. Wiepking 
is ook gasthoogleraar aan 
de Universiteit van Indiana 
(VS).

Hoogleraar data-driven 
business innovation Frans 
Feldberg hield 
eind januari in 
Alkmaar een 
TEDx Talk. 
Hij sprak over 
de invloed van 
kunstmatige intelligentie. 
Speelt die een rol bij het 
terugdringen van broeikas-
gassen en het reduceren 
van kanker?

VIPs

Luie  
moleculen

Cellen kunnen, net als 
wc-papier, sterk zijn en 
toch zacht. Natuurkun-
dige Yuval Mulla, die 

hierop 8 februari promoveerde, 
ontdekte het moleculaire principe 
dat dit mogelijk maakt. Cellen 
hebben netwerken die verbonden 
worden door ‘luie’ moleculen. 
Deze luie moleculen, bekend als 
catch bonds, vormen nauwelijks 
bindingen tenzij er druk op uitge-
oefend wordt. Door de luiheid zijn 
er veel moleculen beschikbaar om 
bindingen te vormen als het echt 
nodig is, bijvoorbeeld vlak voor 
het ontstaan van een scheur. (PB)

Cholesterol en alzheimer
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D
aarmee gaat de VVD voor 
de zevende keer aan kop 
in de Politieke Integriteits 
Index, samengesteld door 
onder anderen Leo Huberts, 
VU-hoogleraar integriteit van 

bestuur. De PVV werd tweede met zes 
affaires en de PvdA en D66 hadden er 
allebei vijf. In totaal waren er in Neder-
land het afgelopen jaar 52 affaires waarbij 
politici waren betrokken. (WV)

Zie uitgebreid artikel hierover via tinyurl.com/
VVDpartij

integriteits- 
schendingen vonden 
er in 2018 plaats door 

VVD-bestuurders.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? 
“Ik had verwacht dat het moeilijk zou zijn om 
mensen te vinden die geïnterviewd wilden 
worden, maar dat was niet zo. Het uitwerken bleek 
veel moeilijker en kostte meer tijd dan ik vooraf 
had gedacht.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aan- 
pakken? “Ik zou meer op mijn werkhouding 
letten. Ik heb veel op mijn laptop getypt en daar-
door kreeg ik RSI in mijn polsen. Ook had ik wat 
brutaler moeten zijn. Nu heb ik lang gezocht naar 
een bedrijf waar ik mijn onderzoek kon doen; ik 
ben een paar keer afgewezen. Achteraf had ik 
verschillende bedrijven tegelijk moeten proberen.” 

Wat is je grootste ontdekking? “Dat ik niet 
genoeg discipline heb om aan zulke grote stuk-
ken tekst te beginnen. Mijn peetmoeder heeft me 
geholpen om alles in kleinere stukken te knippen, 
toen ging het beter.” 

Ben je goed begeleid? “Ja, ik ben erg blij met mijn 
begeleider Sytze Kingma. Hij heeft me geholpen 
toen ik RSI had. En ook al duurde het allemaal erg 
lang, hij heeft nooit het vertrouwen verloren in dit 
project.”

Hoeveel tijd heeft het je gekost? “Ik heb vier 
maanden veldwerk gedaan en daarna kostte het 
me bijna anderhalf jaar om de scriptie te schrijven. 
Dat was veel langer dan gepland.” (WV)

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

‘Ik had wat 
brutaler 
moeten zijn’

MIJN SCRIPTIE
New ways of working and their 
consequences on the workers of 
a large Dutch municipality

Floris van Dijk | 26 | master culture, 
organization & management | cijfer 
7,5 | 24 ects

C
holesterol blijkt een 
grotere rol te spelen 
in de ontwikkeling 
van alzheimer dan 
tot nu toe werd 
aangenomen. Dat 

blijkt uit een onderzoek van 
Amerikaanse en Nederlandse 
wetenschappers dat onlangs 
in Cell Stem Cell werd 
gepubliceerd. De onderzoekers 
gebruikten een genetische 
techniek waarmee ze ontdekten 
dat verhoging van cholesterol 
in de hersencellen van 
alzheimerpatiënten leidt tot 
opstapeling van de schadelijke 

alzheimereiwitten tau en 
amyloid. 
“We hebben voor ons onder-
zoek hersencellen gebruikt uit 
huidcellen van alzheimerpati-
enten. Net zoals in de hersenen 
van patiënten stapelen tau 
en amyloid zich op in deze 
gekweekte hersencellen. Medi-
cijnen die cholesterol verlagen, 
stoppen dit ziekteproces”,  aldus 
alzheimeronderzoeker Rik van 
der Kant. 
Uit de studie blijkt ook dat het 
bestaande hiv-medicijn Efavi-
renz de hoeveelheid cholesterol 
en tau sterk verlaagt. (FB)

“In de zeven-
tiende eeuw 
concur-
reerden 
Zwolle en 
Deventer 
om de 
macht in 
Overijssel. 
Deventer 
was al een 
eeuwenoude 
handelsstad, terwijl Zwolle in die 
tijd net opkwam. Het sluimerende 
conflict escaleerde toen Zwolle een 
bestuurder aandroeg voor Twente, 
het achterland van Deventer.
Deventer voelde dat als inmen-
ging. Naast een officieel politiek 
standpunt gebruikten de regenten 
pamfletten, liedjes en gedichten 
om de publieke opinie te bewer-
ken. De toon van het debat werd 
steeds feller. Uiteindelijk werd 
het een botte machtsstrijd waarin 
spindoctors en trollen werden 
ingezet. Er verschenen pamfletten 
uit naam van de andere partij 
waarin hun standpunt belachelijk 
werd gemaakt, zeventiende-
eeuwse trollen dus. Deventer was 
het best in het bewerken van de 
publieke opinie en won uitein-
delijk ook de machtsstrijd. Maar 
niet voor lang, want vlak daarna 
kreeg je het rampjaar 1672 waarin 
Nederland van alle kanten werd 
aangevallen. 

In de periode daarna kregen de 
gewesten minder macht ten 
gunste van het centrale landsbe-
stuur. Deze pamflettenstrijd is 
kenmerkend voor een overgangs-
periode waarin de publieke opinie 
steeds belangrijker wordt en de 
macht van de oude, regionaal 
georganiseerde besturen, zoals de 
steden, afneemt.” (WV)

Haverkate promoveerde op 12 februari. Zie 
proefschrift via tinyurl.com/Janhaverkate

Spindoctors zijn 
niet nieuw
Al in de zeventiende eeuw zetten 
bestuurders van Deventer en 
Zwolle trollen en spindoctors 
in om hun machtsstrijd uit te 
vechten, zo ontdekte historicus 
Jan Haverkate.

Zorg voor tandeloze patiënt
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Huisvesting STUDENTEN

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER GERRITSEN

VU-student Mare Groen is verhuisd 
naar Stek Oost. Zij is een van de 125 
Amsterdammers die naast een jonge 
nieuwkomer wonen. ‘Ik hoop hier 
mijn horizon te verbreden.’
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Huisvesting

‘Mijn buurman  
is statushouder’
E

en statushouder als directe 
buurman: maar liefst 700 
Amsterdamse jongeren zagen 
dat wel zitten. Na een zorg-
vuldige selectie mochten 125 
Amsterdammers afgelopen 
december verhuizen naar 

Stek Oost, samen met 125 leeftijdsge-
noten uit onder meer Eritrea en Syrië. 
VU-student filosofie Mare Groen (23) is 
een van de Amsterdammers. 
Een blinkend schoon fornuis, een woon-
kamer die zo uit een Ikea-catalogus lijkt 
te komen en vijf Eritrese jongens met 
kunstige kroeskapsels op de bank. Het 
nieuwe Stek Oost, direct naast station 
Science Park, is in alle opzichten geen 
doorsnee studentenhuis. Groen zit ietwat 
onwennig de nieuwe gemeenschappelijke 
ruimte. “Het moet nog op gang komen”, 
legt ze uit. “Ik heb laatst geprobeerd hier 
de krant te lezen, maar dat was toch een 
beetje ongemakkelijk. Daarvoor ken ik 
nog te weinig mensen.” 

Buurbuddy’s
Woningcorporatie Stadgenoot is eigenaar 
van Stek Oost. De corporatie zocht 
‘behulpzame en sociaal betrokken’ 
bewoners voor het project. Leeftijd: 18 
tot 28 jaar. Bij hun aanmelding moesten 
jongeren een vragenlijst invullen. Hierop 
gaven ze onder meer aan waarmee ze 
hun nieuwe buren konden helpen en 
waarmee zij zelf geholpen hoopten te 
worden. Groen: “Dat wederkerige prin-
cipe vind ik mooi. Ik heb ingevuld dat ik 
de statushouders wil helpen Amsterdam 

te leren kennen. Ik ben cultureel actief, 
ken de evenementen en musea. En ik 
ben schrijver, dus ik wil graag spoken 
word-evenementen en schrijfworkshops 
organiseren.” 
Zelf hoopt ze vooral haar horizon te 
verbreden. “Mijn vrienden hebben vrij-
wel allemaal gestudeerd en komen uit de 
hogere middenklasse. In Stek Oost woon 
ik in een zogeheten magic mix van nieuw-
komers en Amsterdammers met allerlei 
verschillende achtergronden. Ook het 
communityprincipe vind ik interessant: 
we zijn hier samen verantwoordelijk, 
vanaf dag één.”
Stadgenoot laat weinig 
aan het toeval over om 
deze magic mix te laten 
werken. Elke bewoner 
heeft een buurbuddy 
gekregen en is verplicht 
minimaal één uur per 
week in de community te 
investeren. Dit kan door 
het Taalcafé te bezoeken, 
maar ook door het organi-
seren van een evenement 
of door op te trekken met 
je buddy. Elke gang heeft een communi-
tybuilder die in de gaten houdt of alles 
binnenshuis soepel verloopt en zorgt 
voor verbinding met de buurt. In een 
huis-app kan al het wel een wee gedeeld 
worden, van lekkages tot borrels. Jan-
Willem Kluit van Stadgenoot vertelt: 
“We zitten er op dit moment nog redelijk 
bovenop. Een jaar lang zijn we bezig 
geweest met de voorbereiding. Niet 

alleen met het selecteren van de juiste 
jongeren, maar ook met een slimme 
indeling van het huis. Er zijn voldoende 
ontmoetingsplekken, van een stilteruim-
te tot een grote keuken met uitstekende 
voorzieningen. Vanaf nu moeten de 
bewoners het zelf doen, en dat is voor ons 
best spannend.”

‘Uitzicht is mijn flatscreen’
In de gemeenschappelijke wasruimte 
staan de wasmachines al volop te draai-
en, op de gang knikt een jongen in djel-
laba twee blonde jongens vriendelijk toe. 

Groen wijst op een berg 
van kleding, handdoeken 
en een omgevallen lamp 
naast de trap: “Dit is nu 
nog een zooitje, maar 
moet een weggeefhoek 
worden. Leuk toch? Ik heb 
al iemand geholpen aan 
een oud kastje van mijn 
vader.” Haar studio is op 
de tweede verdieping, 
de grote ramen bieden 
uitzicht op de goedverlich-
te velden van de naastge-

legen voetbalclub. Groen lacht. “Ik hoef 
’s avonds geen tv te kijken, dit is mijn 
flatscreen.” In haar kleine keuken staat 
een pannetje bloemkool op het fornuis. 
Ze heeft haar studio zo slim ingericht dat 
er een eettafel, bank, boekenkasten én 
uitklapbed in passen. “Het gaat precies, 
ik heb mijn studio vooraf uitgetekend 
op ruitjespapier. Voorheen woonde ik in 
Noord, daar had ik meer ruimte en een 

Mijn buurbuddy vertelde uit zichzelf dat 
hij bootvluchteling is. Ik was natuurlijk 
geïnteresseerd in zijn verhaal, maar wilde 
niet te veel vragen stellen uit angst trau-
ma’s te triggeren.”

Wennen aan Nederlandse cultuur 
Kluit: “250 mensen tegelijk in een 
nieuw pand - en dan ook nog met zulke 
verschillende verhalen - dat is voor 
ons nieuw. We worstelen nu met wat 
opstartproblemen: mensen die hun 
afval dumpen, maar ook stroomuitval 
en lekkage. In het pand zijn vrijwel altijd 

servicebeheerders van 
Stadgenoot aanwezig; 
we hebben er een eigen 
kantoortje. En we bieden 
de statushouders een 
trainingsprogramma 
waarin ze onder meer 
leren hoe in Nederland de 
omgang tussen mannen 
en vrouwen is. Je moet 
niet vergeten dat deze 
mensen deels direct uit 
een azc hierheen zijn 
gekomen. Die kennen de 

Nederlandse cultuur nog helemaal niet.” 
Groen zegt geduld te hebben. “Je moet 
niet verwachten dat iedereen hier beste 
vrienden wordt, dat is onrealistisch. 
Wat mij betreft is Stek Oost geslaagd 
als we het gezellig hebben met elkaar. 
Misschien komt dat tegen de zomer pas 
echt op gang, als we met z’n allen in de 
gemeenschappelijke tuin kunnen zitten. 
Daar heb ik echt zin in.”

Woningcorporatie Stadgenoot heeft voor dit 
project meerdere samenwerkingspartners. De 
naastgelegen voetbalclub Zeeburgia stelt niet 
alleen elke werkdag voetbalvelden beschikbaar, 

maar zet ook de opleiding ‘Refugees Referees’ op. 
Hierin worden statushouders opgeleid tot KNVB-
scheidsrechters. De maatschappelijke stichting Academie 
van de Stad levert de communitybuilders. Zij wonen in 
Stek Oost en zetten zich vier uur per week in voor het 
project. Hiervoor krijgen zij een vrijwilligersvergoeding. 

In het kader van circulariteit is ook Ikea partner in het 
project: de woongigant verzorgde gratis de aankleding 
van de woonkamer en stilteruimte. Daarnaast hebben de 
bewoners de mogelijkheid hun inrichting te huren, een 
internationale primeur. Voor een bedrag variërend van 
19,95 tot 29,95 euro per maand biedt Ikea een pakket met 
alle voor de studio benodigde meubels. Hiervan hebben 
tot nu toe vijftien mensen gebruikgemaakt. 

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse 
woningcorporaties hebben in 2016 afgesproken op 
korte termijn duizend extra woningen te realiseren. 
Deze woningen zijn bestemd voor jongeren, 

studenten en statushouders. Ze worden gebouwd 
op tijdelijke nieuwbouwlocaties, zodat de reguliere 
woningzoekenden niet benadeeld worden. De 250 studio’s 
van Stek Oost meten zo’n 19 vierkante meter en staan op 
een voormalig trainingsveld van voetbalclub Zeeburgia. 
Ze hebben een eigen woon-/slaapruimte, keuken en 
badkamer. De units krijgen in Amsterdam een derde 
leven: ze begonnen als onderdeel van een zorginstelling 
en dienden de afgelopen jaren als asielzoekerscentrum. 
Begin 2018 werden ze volledig gedemonteerd, gereinigd 
en voorzien van een nieuwe badkamer en keuken. In 
anderhalve maand is het complex opnieuw opgebouwd 
in de Watergraafsmeer. Hier blijft het tien jaar staan, om 
daarna weer een nieuwe bestemming te krijgen. 

Stek Oost is niet de eerste locatie waar jonge 
statushouders samenwonen met Amsterdamse 
jongeren. In 2016 begon corporatie De Key met de 
verhuur van een soortgelijk project in Nieuw-West, 

Startblok Riekerhaven. Ook hier zijn alle bewoners tussen 
de 18 en 28 jaar en is de verhouding fifty-fifty. Het project 
kreeg veel internationale media-aandacht. 

Bewoonster Bobbie Fay Brandsen filmde haar 
afstudeerdocumentaire in de roerige eerste maanden na 
haar intrek in het huis. Stadgenoot gebruikte deze film, 
The Boys Next Door, om de toekomstige bewoners van 
Stek Oost voor te bereiden op hun nieuwe woonsituatie.

Opleiden tot 
scheidsrechter 

Eigen stekkie in 
Watergraafsmeer

Afstudeerdocu:  
The Boys Next Door 

tuin. Maar de combinatie van locatie 
en community maakte dat ik liever hier 
wilde wonen.”

Familiefeest
Haar buurbuddy, tevens haar directe 
buurman, klopte meteen aan op de dag 
van zijn verhuizing. Vlak daarna nam hij 
haar mee naar een familiefeestje, waar 
gevierd werd dat zijn moeder ook in 
Nederland was aangekomen. Hij had haar 
toen vijf jaar niet gezien. Groen: “Heel 
bijzonder om daar bij te mogen zijn. Maar 
ik vond het ook onwennig: die familie 
was zo gastvrij en bleef me 
maar eten aanbieden. Ik 
wist niet of het onbeleefd 
was dat ik niet eerder 
naar huis ging.” Kluit 
(van woningcorporatie 
Stadgenoot) vertelt dat in 
de eerste weken vaak een 
groepje Eritrese jongens 
in de gang hing, wat op 
sommige vrouwelijke 
huisgenoten intimiderend 
overkwam. 
Groen weet welke jongens 
dit waren, maar heeft het anders ervaren: 
“Ik heb een van die jongens nog gehol-
pen met zijn wifi. Toen kwam de rest ook 
binnen, ineens zat de hele studio vol. 
Ze bleken allerlei vragen te hebben: hoe 
werkt een bankpas bijvoorbeeld?” Groen 
helpt graag en vraagt bewust niet te veel 
naar de achtergrond van de statushou-
ders. “Ze hebben allemaal heftige dingen 
meegemaakt, dat moet je niet vergeten. 

‘Ik wilde niet te 
veel vragen stellen 
uit angst trauma’s 
te triggeren’

‘Je moet niet 
vergeten dat deze 
mensen deels 
direct uit een 
azc hierheen zijn 
gekomen’
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ONDERWIJSA Broader Mind

De gele 
trui voor 
persoonlijke 
vorming

De Vrije Universiteit 
lanceerde vorige 
week het nieuwe 
onderwijs-
programma A 
Broader Mind. 
Iedereen kreeg 
dezelfde trui tijdens 
de kick-off en de 
trots spatte van het 
podium. Maar wat 
het nou precies is?

“
Wat is dit? Het lijkt wel iets reli-
gieus!” merkt comedian Alex 
Ploeg op als hij op het podium 
staat bij de kick-off van het A 
Broader Mind-programma in 
de aula. “Jullie hebben allemaal 
dezelfde sweater aan! En er is 

zo’n ceremonie op het podium.” 
Veel van de ongeveer 160 studenten in de 
zaal zullen zich hetzelfde afvragen: wat 
is dit? Ze zijn aangemeld voor A Broader 
Mind, een nieuw vak op de VU, maar veel 
is er nog niet over bekend. Er is deze kick-
off, voor iedereen een zomergeel sweat-
shirt met de tekst A Broader Mind en de 
VU-kip erop en op het podium van de 
grootste zaal op de VU flitsinterviews met 
betrokkenen, een voordracht van Vrije 
Schrijver Annelies Verbeke, een comedy-
intermezzo van Alex Ploeg 
en de trotse rector Vinod 
Subramaniam – ook in 
gele trui. 
“Ik heb geen flauw idee 
wat het is”, zegt eerstejaars 
gezondheidswetenschap-
pen Emma Palsma van 
tevoren. “Het is een pilot, 
ze zoeken mensen, en 
het zou goed staan op je 
cv.” Ze stond automatisch 
ingeschreven voor het vak 
in Canvas. Uitschrijven kon wel, maar 
je moest een goede reden hebben. “We 
krijgen er geen studiepunten voor, dus 
het zou toch niet heel veel tijd moeten 
kosten. Ik ben wel benieuwd wat het is.” 

Er is geen tentamen
“Eén ding willen we allemaal heel graag 
weten”, begint student-presentator en 

DOOR MARIEKE KOLKMAN 
FOTO PETER VALCKX

Door een druk op de knop openden rector Vinod 
Subramaniam en student-presentator Nouri Mabrouk de 

bijeenkomst A Broader Mind met virtueel vuurwerk.

‘programmabouwer’ Nouri Mabrouk even 
later in de aula. Inderdaad: wat is het? Hij 
richt zich tot een van de initiatiefnemers, 
filosofiehoogleraar Govert Buijs. Maar 
hij vraagt: “Waarom is A Broader Mind 
ontwikkeld?” Buijs antwoordt dat het al 
te gemakkelijk is om een nauwe focus te 
krijgen, dat de maatschappij behoefte 
heeft aan mensen met een breder 
perspectief, dat het belangrijk is voor de 
VU dat studenten ook meedenken over 
het onderwijs. 
Maar echt wijzer worden we er niet van. 
Wat het is, wordt pas gaandeweg het uur 
iets duidelijker. Er zijn zogeheten bouw-
teams van studenten en docenten aan het 
werk geweest om thema’s en de vorm van 
het onderwijs uit te werken.
Coördinator Dylan Vianen van De 

Bildung Academie noemt 
het een “innovatief onder-
wijsprogramma waarin 
je leert in te gaan op 
persoonlijke vragen. Er 
zijn twee tracks met elk 
vier thema’s. Bij het thema 
armoede denk je bijvoor-
beeld na over wat jouw 
eigen relatie is met armoe-
de en wat het betekent 
voor de maatschappij. 
Daarmee ga je aan de slag 

onder begeleiding van artiesten, profes-
soren, atleten en een ouderejaarscoach.”
Een geruststelling volgt: er is geen tenta-
men. Aan het eind moet elke student wel 
een persoonlijke uitdaging schrijven en 
die delen met z’n groep. Meer informatie 
krijgen de studenten als ze na de kick-off 
in hun groepjes met studenten uit alle 
deelnemende studierichtingen uiteen-

‘Wat is jouw 
eigen relatie met 
armoede?’



C
ollegevoorzitter Mirjam van 
Praag: “Studenten moeten 
tegenwoordig gedisciplineerd 
studeren en hebben weinig 
tijd om andere dingen te doen. 

Bovendien zijn veel opleidingen nogal 
getrechterd op een specialistisch onder-
deel. Er is weinig ruimte voor persoon-
lijke vorming; vragen hoe je eigen vakge-
bied zich verhoudt tot andere disciplines 
en de maatschappij. A Broader Mind wil 
daarin voorzien.
“Het past heel goed bij de VU. Aandacht 
voor zingeving en maatschappelijke 
betrokkenheid zijn van oudsher thema’s 
van deze universiteit. En we koppelen er 
actuele vraagstukken aan, zoals diversi-
teit, duurzaamheid, globalisering. Maar 
we vinden het ook belangrijk dat studen-
ten zelf betrokken zijn en verantwoorde-
lijkheid nemen voor hun onderwijs. Dus 
zij bepalen de inhoud van deze onder-
wijsvorm mee.”

Nouri Mabrouk, tweedejaars econo-
metrie en lid van het bouwteam voor 
het thema digitale wereld: “Ik vind het 
onderwijs hier op de universiteit vaak 
afgestemd op een grijze massa waarbij 
niemand echt aan zijn trekken komt. 
Vaak moet ik dingen doen die ik niet heel 
interessant vind, terwijl vragen die me 
echt boeien door tijdge-
brek niet aan bod komen. 
Daarom vind ik dit project 
een mooie gelegenheid 
mijn eigen ideeën over 
inspirerend onderwijs 
vorm te geven.
“Mijn idee is om theorie 
en praktijk met elkaar te 
verbinden en door reflec-
tie verdieping te krijgen. 
Het is best lastig om een 
diepgaand gesprek te 

‘Het idee is dat  
studenten het onderwijs  
zelf in de hand nemen’
Bestuurders en een student 
spreken zich uit over het 
nieuwe programma A 
Broader Mind. ‘Bildung 
hoort een soort visitekaartje 
van de VU te zijn.’

DOOR DIRK DE HOOG

voeren over zoiets als de gevolgen van 
digitalisering. Vaak gaat het niet verder 
dan de vraag over bijvoorbeeld privacy. 
Maar om de gevolgen echt te begrijpen, 
moet je iets weten van achterliggende 
zaken, bijvoorbeeld hoe algoritmes 
werken. Daarom moeten de studenten 
bij ons onderdeel zelf een applicatie 
bouwen. Vervolgens gaan we uitzoeken 
en bespreken hoe je ook misbruik van die 
applicatie zou kunnen maken.
“Het idee is dat studenten het onder-
wijs zelf in de hand nemen. Er staat 
geen docent voor de klas. Via een mooc 
[massive online open course, red.] krijgen 
studenten informatie waarmee ze aan 
de slag kunnen en ouderejaars begelei-
den ze, ondersteund door docenten en 
mensen uit de praktijk. Daarom staan 
de thema’s ook niet vast. Nu zijn het er 
acht, maar volgend jaar kunnen het heel 
andere dingen zijn die door studenten 
zelf naar voren worden gebracht.” 

Nynke Rodenhuis, beleidsmedewer-
ker bij bestuurszaken: “Het is geen op 
zichzelf staand vak. In de hele oplei-
ding willen we reflectie en activerende 
werkvormen. A Broader Mind komt ook 
niet in de plaats van de academische 
kern, die in elke opleiding bestaat, maar 
is een aanvulling daarop. Die kern is 
vooral gericht op de eigen discipline, met 
methodologie en vakgerichte filosofie 
en ethiek. A Broader Mind wil nadruk-
kelijk interdisciplinair zijn. Studenten uit 
verschillende opleidingen werken daarbij 
samen. En er zit ook een element van 
persoonlijke vorming in. Dat een student 
gaat nadenken over wat hij of zij zelf 
graag zou willen.
“Wij vinden die aandacht voor persoon-
lijke en maatschappelijke vorming voor 

álle studenten belang-
rijk. Daarom wordt het 
programma verplicht. Als 
je het vrijwillig maakt, is 
de kans groot dat juist de 
studenten die daar toch al 
in geïnteresseerd zijn het 
wel kiezen en de anderen 
juist niet. Ook die ande-
ren willen we bereiken. 
Bildung hoort een soort 
visitekaartje van de VU te 
zijn.”
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A Broader Mind OPINIE

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

Lothar Kuijper opleidingsdirecteur bachelor gezondheidswetenschappen

was, vooral de mensen 
komen die bereid zijn om 
hard te werken. We weten 
natuurlijk ook dat de 
studieprestaties opknap-
pen als we studenten actief 
begeleiden en dwingen 
om te studeren. Maar we 
zien niet welke schade 
het op de achtergrond bij 
deze jongeren aanricht. De 
studententijd zou de mooi-
ste tijd van je leven moeten 
zijn. Maar ik twijfel eraan 
of dat wel nog zo is.”

Wat is de oplossing? “Hoe we het precies moeten 
oplossen, weet ik ook niet. Maar ik denk dat het wel 
belangrijk is dat we studenten een beetje lucht geven. 
Ik sprak mensen die niet wisten dat je er zelf voor kunt 
kiezen om vier jaar over de bachelor te doen. Studenten 
realiseren zich niet dat ze zelf kunnen besluiten wat een 
optimaal studietempo voor hen is.
“Deze generatie doet heel veel naast hun studie. Vroe-
ger werkten we een paar uur voor een zakcentje bij de 
studiefinanciering. Nu neemt werk een groot deel van 
hun week in beslag. Ook willen ze veel dingen doen die 
er toe doen. Als universiteit willen we ook dat studenten 
maatschappelijk betrokken zijn. Dan moeten we ze er 
ook de tijd voor geven.”

‘Geef studenten 
lucht in hun 
studie’
Opleidingsdirecteur bachelor 
gezondheidswetenschappen Lothar Kuijper 
schrikt van de stress die studenten ervaren. 

DOOR FLOOR BAL

U kijkt nogal op van het 
aantal studenten dat 
zich wegens stress 
afmeldde voor de pilot 
A Broader Mind. “Dat is 
een niet-verplicht vak bij 
gezondheidswetenschap-

pen. Studenten hoeven niet mee te doen, 
maar daarvoor moesten ze mij wel een 
mail met motivering sturen. Ik kreeg 
zo’n zestig mailtjes, van de helft van alle 
eerstejaars. Een aantal van die studenten 
heb ik ook nog gesproken. Sommigen 
konden niet meedoen omdat ze bijvoor-
beeld mantelzorger zijn. Maar er waren 
ook verschillende studenten die zeiden 
dat ze al zo verschikkelijk veel moeite 
hadden om hun gewone studiepunten te 
halen.”

Wat is er met deze studenten aan de 
hand? “Een aantal was al in gesprek met 
de studieadviseur of had zelfs psycholo-
gische hulp gezocht om met de studie-
stress om te gaan. Als de helft van de 
eerstejaars - dat zijn 18- en 19-jarigen - al 
zo’n last heeft van spanningen vanwege 
hun studie, dan gaat er iets niet goed.”

Stress 
Waar kunnen studenten met stress 
terecht? De studentenpsychologen 
bieden verschillende trainingen aan. 
Zo begint de cursus ‘kennismaking 
met mindfulness’ op 26 februari. 
Aanmelden is nog mogelijk. Ook 
geven ze verschillende cursussen 
op het gebied van faalangst, 
efficiënt studeren en piekeren. 
Wie door overmatige stress 
vastloopt in zijn studie, kan via 
VUnet een aantal gesprekken bij de 
studentenpsycholoog aanvragen.

gaan. Maar daar mogen geen verslagge-
vers bij zijn, want ‘de groepjes willen in 
besloten kring hun kennismaking doen’, 
mailde de organisatie.

Pionierende studenten
De kick-off is een lofzang van een uur, 
op de VU, op maatschappelijk relevant 
onderwijs, op de pionierende studenten. 
De mensen op het podium zijn allemaal 
ontzettend enthousiast over A Broader 
Mind. “De actie is hier, op deze campus, 
wanneer jullie in groepen samenwerken”, 
zegt rector Vinod Subramaniam. “Je 
ontmoet elkaar, leert van elkaar en van 
elkaars perspectieven en je werkt samen. 
Ik ben trots op jullie dat jullie deel uitma-
ken van dit avontuur.”
Het aftellen begint. Iedereen moet z’n 
gele sweater aandoen en gaan staan. Bij 
nul drukken Mabrouk en de rector op de 
grote rode knop die op het podium staat. 
Boem! Vuurwerk op het scherm en door 
de boxen. “En nu allemaal naar voren 
komen voor de groepsfoto.” Het podium 
vult zich met gele truien. 

Waar komt die stress vandaan? “Binnen 
de VU hebben we een systeem waarbij 
studenten vaak bij werkgroepen aanwezig 
moeten zijn en veel opdrachten moeten 
maken. Wij dachten dat het een goed 
idee was om het programma zo vorm 
te geven. Zelf geef ik statistiek. Ik besef 
heel goed dat als statistiek niet verplicht 

Vijf opleidingen doen mee met de pilot van het 
vak A Broader Mind: sociologie, criminologie, 
gezondheidswetenschappen, geneeskunde 
en international business administration. 
Zo’n 160 studenten volgen het vak van 40 
uur in periode 4 en 5. Het bestaat uit twee 
onderdelen. Internetcolleges die studenten 
zelf volgen over maatschappelijke thema’s 
als armoede, duurzaamheid en de digitale 
wereld en waarover ze online discussiëren in 
interdisciplinaire groepen, en een werkgroep 
waarin ze de thema’s verder uitwerken.
In het programma staan persoonlijke 
en academische vorming in relatie tot 
maatschappelijke vraagstukken centraal. Het 
programma wordt nadrukkelijk gepromoot 
door het college van bestuur. Als de pilot een 
succes wordt, is het de bedoeling dat het een 
verplicht vak wordt voor alle eerstejaars aan de 
VU en een vervolg krijgt in het tweede en derde 
bachelorjaar.
A Broader Mind is de naam van het vak, maar 
het is ook een paraplubegrip waar ook een 
andere onderwijsvorm onder valt: community 
service learning. Daarbij leren studenten 
hun kennis toepassen door bijvoorbeeld een 
opdracht te doen voor een maatschappelijke 
organisatie. 

A Broader Mind:  
wat, waar & wanneer

De helft van de studenten 
gezondheidswetenschappen bleek 
af te zien van deelname aan de 
pilot van het onderwijsprogramma 
A Broader Mind. ‘Ze hebben het 
te druk.’ Lees het interview met 
opleidingsdirecteur bachelor 
gezondheidswetenschappen Lothar 
Kuijper op pag. 23

Te druk voor 
brede vorming
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LOOP MEE VOOR VLUCHTELINGEN 
WERELDWIJD

AMSTERDAM HAARLEM
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“Tot volgende week”, riep ik naar een studente 
wier naam ik niet kende, we zaten drie weken 
naast elkaar en ik wist nog steeds niet hoe ze 
heette. Onderweg naar buiten zag ik verschillende 
studenten praten met elkaar, afspraken maken om 
ergens te studeren, hier en daar ving ik gesprekken 
op over een evenement, maar ik deed niet mee. 
Is het erg om eenzaam te zijn? Die vraag is voor een 
ieder anders te beantwoorden. In mijn geval was 
het een keuze: ik haalde mijn vakken en dat was 
genoeg. Een jaar later zat ik nog steeds alleen in 
de collegebanken.Was ik er eens niet, dan was er 
niemand die mij een bericht stuurde om te vragen 
waarom. Is dit hoe ik terug wilde kijken op mijn 
studentenleven? Iets begon aan mij te knagen. 
Iedereen had een buddy of een maatje, maar ik had 
die verbinding niet. Was ik te laat? Te laat met het 
besef dat ik méér uit mijn studententijd kon halen?
Nu realiseer ik me dat ik alles behalve student 
was. Wanneer ben je nou eigenlijk een student? 
Je noemt iemand over het algemeen student als 
zijn/haar belangrijkste bezigheid studeren is. Is 
studeren dan alleen iets leren en tot je nemen? Ja, 
zou ik toen gezegd hebben, nu zeg ik: studeren is 
ook een omgeving opbouwen, netwerken en jezelf 
ontplooien. Studeren is evenementen bezoeken, 
borrelen, samen leren of koffie drinken voor je 
college. Studeren is je aansluiten bij een studie- of 
studentenvereniging. Ik studeerde niet!
Hoewel ik dit jaar niet echt toekom aan mijn 
opleiding, voel ik me meer student dan ooit tevoren. 
Dankzij dit bestuursjaar bij de raad mag ik al deze 
ervaringen in een korte tijd meemaken. Als ik er een 
keertje niet ben, krijg ik meestal een bericht van 
mijn mederaadsleden. 
Koffie met Joey, Päivi voor passie, Rosanne is 
zorgzaam, Merel voor het sparren en Rida voor 
interessante lezingen. Kata neemt je mee naar een 

borrel of je het wilt of niet. Mijn studiemaatje is Pim, 
samen spitten we het studentenstatuut en allerlei 
regelingen door. Vincent en Selma zijn mijn partners 
in c(oördineren)rime. En voor de vraag of er iets uit 
het geldpotje kan, kijk ik Cécile lief aan. 
Een bestuursjaar is meer uit je studietijd halen. Het 
is studeren met een grote VU-familie erbij. Men kan 
wel zeggen dat besturen een jaar níét studeren is, 
maar dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Want 
buiten het plezier om doe je veel meer: in gesprek 
gaan over het profileringsfonds, praten over de 
kwaliteitsafspraken of je achterban polsen. Ieder 
heeft zijn eigen beweegredenen, maar wat ik jullie 
vooral wil zeggen: besturen is net als studeren, de 
ervaring van je leven!

De ervaring van je leven

Sumeyye Dalkiran, coördinator  
commissie organisatie & financiën

De universitaire 
studentenraad is het 
medezeggenschapsorgaan 
van en voor studenten van 
de VU. De raad houdt zich 
vooral bezig met de kwaliteit 
en toegankelijkheid van 
het onderwijs en het 
studentenbeleid van de VU. 
De raad overlegt hierover 
geregeld met het college 
van bestuur.

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12
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INGEZONDEN MEDEDELING

WAT ER VERDER SPEELT

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

• Werving USR 19/20. Wij zoeken 
opvolgers: wil jij meer weten 
over studeren en besturen, neem 
contact met ons op. Mail naar 
usr@vu.nl

• Profileringsfonds. Financiële 
vergoeding voor studenten die 
vertraging oplopen wegens 
bijzondere omstandigheden. We 
hebben instemmingsrecht op 
deze regeling en zijn in gesprek 
hierover met het college van 
bestuur.
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GEZOCHT: 
RAZENDE REPORTER
Maak jij graag foto’s, spreek je zonder moeite 
mensen aan en weet je daar snel een leuk verslag 
van te maken? 

Word dan razende reporter voor Advalvas. 

Je gaat langs bij gezellige, informatieve of 
opmerkelijke evenementen op de VU en maakt 
een foto- en tekstverslag voor op onze website 
en Facebook-pagina. 

Interesse? 

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl
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Studentenaantallen CAMPUS

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

Dit studiejaar schreef zich bijna 19 procent meer eerstejaars in voor een 
VU-bachelor dan in 2017, in totaal 5.949. Rector Vinod Subramaniam 
reageert op de definitieve inschrijvingscijfers.

De VU 
groeit 
fors
DOOR DIRK DE HOOG toe te schrijven aan het buitenland, 

benadrukt de rector. “Dat geldt ook voor 
psychologie. We zien daar juist een flinke 
stijging van Nederlandse studenten, net 
als bij andere opleidingen. Dat komt 
mede doordat de opleidingen zich duide-
lijk profileerden en veel aan werving 
deden. En ook heel wat Nederlandse 
studenten volgen gewoon 
graag een Engelstalige 
opleiding vanwege de 
internationale setting.”
De groei van eerstejaars 
geldt voor nagenoeg alle 
opleidingen. Alleen over 
de brede bachelor litera-
tuur & samenleving maakt 
Subramaniam zich echt 
zorgen. “Dat was vroeger 
de succesvolle opleiding 
Nederlands. Nu hebben 
we nog een handjevol eerstejaars. Dat 
is landelijk een probleem: Nederlands 
studeren is blijkbaar niet meer populair 
onder aanstaande studenten.”

Grenzen aan de groei
De rector ziet ook wel nadelen aan de 
groei. Het aantal eerstejaars bij de School 

D
e Vrije Universiteit telt nu 
bijna net zoveel studenten 
als in het topjaar 2011. 
Toen waren er 25.060 
studenten, nu 24.567. De 
dalende lijn gaat sinds 
twee jaar weer duide-

lijk omhoog. Deels komt dat door de 
instroom van buitenlandse studenten in 
Engelstalige bachelors: vorig jaar 774, nu 
955 (plus 23 procent). Maar ook het aantal 
Nederlandse studenten steeg, bijvoor-
beeld bij rechtsgeleerdheid: van 202 naar 
480.
Rector Vinod Subramaniam is blij met 
deze groei. “We zitten weer bijna aan de 
25.000 studenten. Dat is een mooi aantal 
waar het bestuur naar streeft. Veel harder 
hoeven we niet te groeien.”
Subramaniam is tevre-
den over de toename van 
buitenlandse studenten. 
“We denken dat sommige 
opleidingen echt beter 
worden door de interna-
tionale instroom, denk 
aan de vorming van goede 
mixed-classrooms. In 
het verleden waren hier 
weinig internationale 
studenten. Nu vormen 
ze zo’n 14 procent. We 
hoeven niet per se meer internationale 
studenten te trekken om verder te groei-
en, maar bij sommige opleidingen is het 
wel goed om tot een betere mix te komen. 
Buitenlandse studenten moeten zich 
geen eenling in een groep voelen.”
Naast 40 Nederlandstalige bachelors 
heeft de VU 20 bachelors met een 

volledig Engelstalig programma. De 
rector verwacht dat er nog een paar 
bij zullen komen, zoals law in society. 
“Ons uitgangspunt is dat de bachelors 
Nederlandstalig zijn, tenzij er inhoude-
lijke redenen zijn om het in het Engels 
te doen. Vaak gaat het dan om weten-
schapsgebieden die internationaal zijn 
georiënteerd, zoals bij de bèta’s.”

Engelstalige opleidingen in trek
Volgens de recente VU-cijfers volgt de 
helft van de studenten hier een Neder-
landstalige opleiding en 31 procent een 
Engelstalige. De resterende 19 procent 
volgt een tweetalige opleiding. Daar-
bij telt mee dat het merendeel van de 
masteropleidingen Engelstalig is.
Enkele bachelors die nu voor het eerst 

Engelstalig zijn, doen het 
erg goed. Voor sommige 
kleinere opleidingen lijkt 
het zelfs de redding te 
zijn. Zo ging mathematics 
van 26 naar 47 eerstejaars 
dankzij 22 internationale 
eerstejaars, geschiedenis 
van 18 naar 63 van wie 
28 uit het buitenland en 
culturele antropologie van 
45 naar 102 met 41 inter-
nationale eerstejaars.

De komst van internationale studenten 
leidde nog niet tot enorme aantallen, 
waarvoor hier en daar wel werd gevreesd. 
Zo is het aantal eerstejaars bij de bachelor 
psychologie sinds de invoering van de 
Engelstalige track gestegen naar 551, van 
wie 205 uit het buitenland komen. 
Maar de groei van eerstejaars is niet alleen 

of Business and Economics steeg van 700 
naar bijna 1.000 en bij Rechtsgeleerdheid 
van 362 naar 703. “Hier en daar beginnen 
we de grenzen te raken en gaat het piepen 
en kraken. Bij  sommige opleidingen is 
de groei heel sterk. Dat kunnen we nog 
net aan omdat we extra docenten inzet-
ten. Maar ergens houdt de groei op. Dan 

schieten de faciliteiten op 
de campus tekort.” 
De universiteit heeft 
weinig middelen om de 
instroom te beperken, zegt 
hij. “Een numerus fixus 
vind ik een paardenmid-
del. Wat kun je verder 
doen? Minder wervings-
activiteiten houden en bij 
een enorme toeloop in mei 
al de inschrijving stop-
pen?” 

Waar de grens ligt, weet hij niet. “Dat 
verschilt per opleiding. Ik ga geen maxi-
male aantallen noemen. Maar we moeten 
de kwaliteit van de opleidingen kunnen 
blijven faciliteren.” 
De rector ziet geen problemen met de 
groei van buitenlandse studenten. “Die 
zijn bij bijna geen enkele opleiding 

echt in de meerderheid, als dat al een 
probleem zou zijn. Maar het is een goed 
idee om alleen bij Engelstalige tracks 
een stop in te voeren, zoals in het wets-
voorstel ‘Taalbeleid en toegankelijkheid’ 
staat. Dan kun je beter sturen om goede 
mixed classrooms te krijgen, zonder 
studenten van de Nederlandse track uit 
te sluiten.”

Numerus fixus
De discussie over de studentenstops 
speelde vorig jaar landelijk onder meer bij 
de opleidingen psychologie en economie, 
vooral aan de UvA. Doordat die landelijk 
massaal overschakelen op Engels als 
onderwijstaal, dreigde er een enorme 
toeloop uit het buitenland te ontstaan. 
Maar door het invoeren van een numerus 
fixus worden ook Nederlandse studen-
ten geweerd omdat universiteiten geen 
verschil tussen studenten uit Europa en 
Nederland mogen maken. Dus het split-
sen in een Engelstalige en Nederlands-
talige track kan een oplossing zijn, met 
voor beide groepen een apart toelatings-
beleid.

Masters groeien ook
Ook de masteropleidingen groeien flink. 
De instroom steeg met 8 procent naar 
5.096, van wie 22 procent (1.122 studen-
ten) een buitenlandse vooropleiding 
heeft. 
Van alle ruim 4.000 internationale 
studenten aan de VU komt een kwart van 
buiten Europa. Zij betalen een veel hoger 
collegegeld, maar het Rijk betaalt voor 
hen geen vergoeding aan de universitei-
ten.
Landelijk steeg het aantal studenten aan 
de universiteiten met 5,3 procent naar 
ruim 290.000. De groei komt vooral door 
een stijging van 10 procent doorstromers 
uit het hbo. Het aandeel buitenlandse 
studenten is nu ruim 19 procent. Dat was 
in 2017 nog 17 procent.

‘Hier en daar 
begint het te 
piepen en te 
kraken’

‘Veel harder 
hoeven we niet te 
groeien’
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Oude situatie
In de vorige situatie werd er onder collega’s veel met elkaar gemaild 
om tot een definitieve vacaturetekst te komen. Zowel de tekst als de 
indeling werd vaak aangepast, waardoor de vacatures van de VU er 
steeds weer anders uitzagen. De omschrijving van de VU, faculteit 
of dienst veranderde per vacature.  Uiteindelijk werd de definitieve 
tekst ter controle gemaild naar de P&O-adviseur en vervolgens naar 
de HRM Servicedesk. Zij plaatsten de vacature op VUnet, werkenbij.
vu.nl en eventueel externe kanalen, zoals Academic Transfer.

Vervolgens kon een kandidaat solliciteren door een e-mail te sturen. 
De ontvanger, vaak een medewerker van het secreta riaat, stuurde 
handmatig een e-mail terug ter bevestiging. De ontvanger stuurde 
cv’s en motivatiebrieven vervolgens door naar alle collega’s die de 
kandidaten mogen selecteren en beoordelen. Ook werden cv’s en 
brieven vaak geprint en daarna doorgegeven aan de beoordelaars. 

Als kandidaten na gesprekken werden afgewezen of uitgenodigd 
voor een vervolgafspraak, kregen zij ook per e-mail een bericht, 
vaak vanuit het secretariaat. 

Wist je dat ... 
... de VU jaarlijks 400 vacatures heeft?
... je een job alert kunt instellen?
... je eenvoudig via LinkedIn kunt solliciteren?
... de nieuwe werken-bij website aanvullende informatie voor 

internationale medewerkers bevat?
... er een nieuw vacatureformat is?
... je een vacature met één druk op de kop deelt met je eigen (social) netwerk?
... het ATS het printen van cv’s overbodig maakt en zo toekomstbestendig 

is en het milieu ten goede komt?

Efficiency en 
eenduidigheid
Het ATS stuurt kandidaten altijd na hun 
sollicitatie een ontvangstbevestiging. 
Tijdens de verdere sollicitatieproce-
dure worden kandidaten afgewezen of 
uitgenodigd voor een vervolggesprek. 
Daarvoor zijn verschillende e-mail-
templates beschikbaar. Zo kunnen 
meerdere kandidaten tegelijk en op 
een simpele manier geïnformeerd 
worden over de verdere procedure. 
Dat bespaart de organisatie tijd, 
potentiele fouten en 
vergroot de eenduidige 
manier van communi-
ceren.

Analysemogelijkheden
De dienst HRMAM kan nu allerlei 
data betreffende de vacatures inzien. 
Voorheen was de dienst uitsluitend 
op de hoogte van het aantal vacatu-
res. Nu kan HRMAM bijvoorbeeld zien 
hoeveel kandidaten er solliciteren 
op een vacature, het geslacht van de 
kandidaten en via welk 
mediakanaal er werd 
gesolliciteerd. 
Zo kan HRMAM dien-
sten en faculteiten nog 
beter adviseren.  

Laagdrempelig

Het solliciteren via e-mail is in deze 
tijd steeds ongebruikelijker.  Met name 
jong volwassenen hebben hier moeite 
mee. Deze doelgroep is gewend aan 
het gemak van solliciteren via een 
sollicitatieformulier.  De VU liep 
voorheen het risico dat 
kandidaten vroegtijdig in 
het proces afhaakten. 
Nu kun je zelfs via je 
telefoon solliciteren.

Vragen over het ATS
HRM Servicedesk 
E-mail: servicedesk.hrm@vu.nl
Telefoon: (020) 59 82882

Modern solliciteren bij de VU

Nieuwe situatie
Vanaf 28 januari maakt de VU gebruik van een zogenoemd 
Applicant Tracking System (ATS). Het opstellen van een vacature 
en het beoordelen van kandidaten gaat nu via dit systeem. 

De VU-medewerker die een sollicatieprocedure wil opstarten, logt 
in met zijn of haar VUnetID. Dat kan een vacaturehouder zijn, maar 
kan ook gedelegeerd worden. De medewerker doorloopt een aantal 
stappen om een vacature op te maken. Daarna start het goedkeu-
ringsproces. De HRM Servicedesk publiceert vervolgens de vacature 
op de websites waar de vacaturehouder heeft aangegeven dat de 
vacature moet komen. 

Kandidaten solliciteren nu via één druk op de knop. Zij hoeven  geen 
e-mail meer te sturen. Via een sollicitatieformulier vult de kandidaat 
zijn gegevens in en uploadt het cv en de motivatiebrief. Zij krijgen 
daarna een automatische ontvangstbevestiging van hun sollicitatie. 

Ook het selecteren en beoordelen van geschikte kandidaten gaat 
via het ATS. Alle betrokkenen kunnen inloggen om alle reacties te 
zien. Het systeem is zo gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dat je 
eigenlijk geen cv’s meer hoeft te printen. Bovendien is het eenvoudig 
in het systeem aan te geven hoe je een kandidaat beoordeelt. 

Het afwijzen of opnieuw uitnodigen van de sollicitanten gaat ook 
via het ATS. Daar staan verschillende templates klaar. 

Privacywet 
Sinds mei 2018 is de Algemene vero-
dering gegevensbescherming (AVG) 
privacywet van kracht. Deze nieuwe wet 
stelt een aantal nieuwe eisen aan het 
sollicitatieproces, waaraan de VU tot 
op heden (nog) niet kon voldoen. 
De belangrijkste is “het recht om 
vergeten te worden”. Kandidaten 
kunnen nu, in het ATS, 
door middel van één druk 
op de knop hun gegevens 
opvragen, wijzigen en 
verwijderen. 

Kandidaat Secretariaat Sollicitatie-
commissie

Kandidaat

Secretariaat

Vacaturehouder

Sollicitatiecommissie

Modernisering en 
professionalisering
Om in te spelen op de toenemende 
concurrentie op de arbeidsmarkt en de 
VU te profileren als moderne werkge-
ver, is het van belang om 
het sollicitatieproces te 
moderniseren, professio-
naliseren en eenvoudiger 
te maken. 

Vanaf maandag 28 januari maken medewerkers voor het opstellen van een vacature, het werven en selecteren van 
kandidaten gebruik van een Applicant Tracking System (ATS). Dit recruitmentsysteem vergemakkelijkt en professiona-
liseert het sollicitatieproces voor de sollicitant en voor alle medewerkers die betrokken zijn bij het wervingsproces.
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“Met mijn foto’s laat ik het liefst zien 
wat anderen over het hoofd zien. 
En dat mooi maken. Bijen bijvoor-
beeld. Die zien er van dichtbij heel 

anders uit dan die kleine gele wezentjes 
die irritant om je hoofd vliegen. De struc-
turen van paddenstoelen aan de onder-
kant: ook bijzonder. Ik ga er lekker op uit: 
wandelen in het bos of de duinen. Het 
is ook superchill dat ik op deze manier 
vaker in de natuur ben.
Omdat buiten fotograferen in de winter 
minder aantrekkelijk is, ben ik ook 
begonnen met het maken van portretten. 
Ik laat mensen vaak niet lachen omdat 
dat een heel geforceerd beeld geeft. De 
mond lacht, maar de ogen niet. Eerst leer 
ik hoe ik ze zo goed mogelijk in beeld 
krijg, daarna zou ik graag hun emoties 
erop krijgen.
Op mijn Instagram-pagina  
@vaneijbergen.fotografie merk ik dat 
portretten vaker bekeken worden dan 
natuurfoto’s. Mensen krijgen meer likes 
dan beestjes.

Mensen 
krijgen 
meer 
likes dan 
beestjes

Door Floor Bal
Foto Peter Valckx 

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

Golden Temple

The Favourite
De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos was 

tot voor kort alleen bekend in arthouse-
kringen. Dogtooth, The Lobster: prijzen op 
festivals, bejubeld door recensenten, maar 

weinig publiek. Daar gaat verandering in komen. Zijn 
nieuwste film The Favourite kreeg tien Oscarnomi-
naties, onder meer voor beste film, beste regie, beste 
scenario, beste vrouwelijke hoofdrol en twee keer 
beste vrouwelijke bijrol. De Oscaruitreikingen zijn op 
zondag 24 februari.
Uiteraard heeft The Favourite ook een nominatie voor 
beste kostuums, want het is een kostuumdrama. Over 
de Engelse koningin Anne (Olivia Colman) in de acht-
tiende eeuw, tijdens de oorlog tussen Engeland en 
Frankrijk. Maar vooral over de strijd tussen haar twee 
hofdames (Emma Stone en Rachel Weisz), die bij de 
wispelturige Anne in de gunst willen komen om hun 
ambities waar te maken.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Dit kleine restaurant heeft een gezellige uitstraling. Dat 
komt vooral door de muren die heel mooi beschilderd zijn. De open 
keuken schept vertrouwen. Golden Temple is vernoemd naar de 
Sikh-tempel in Amritsar in het noorden van India.
ETEN Vegetarisch en veganistisch, hoofdzakelijk Indiaas. De kaart 
is uitgebreid met Mexicaanse en Italiaanse gerechten. Aangezien de 
sfeer helemaal Indiaas is, kiezen wij ieder een Indiaas gerecht: Tofu 
Tikka Masala en Flavours from India. We zijn allebei erg enthousiast, 
terwijl we normaal niet vegetarisch eten. De Mexicaanse en 
Italiaanse toevoeging op de menukaart is wat ons betreft beslist niet 
nodig. Dit is een goed vegetarisch/veganistisch restaurant waar een 
vleeseter niks hoeft te missen.
BEDIENING Oplettend, maar niet opdringerig.
TIP Flavours from India, een mix van kleine gerechten. Heel 
gevarieerd.
AANRADER Absoluut.
PRIJS Voor 50 euro heb je voor twee personen een hoofdgerecht en 
een glas wijn.

Golden Temple
Utrechtsestraat 126
restaurantgoldentemple.com

Emma Kroeze, tweedejaars masterstudent oncology

Film Restaurant Uilensteders

Coen van Eijbergen
23
Master earth & climate
Studio’s 

Cultuur-
centrum  
Griffioen

The 
Favourite 
Draait vanaf 
donderdag  
28 februari 
aanvang 20.30 uur

Toegang: € 5,15 
(studenten) 
€ 7,25 (mede-
werkers VU)

griffioen.vu.nl

Wil je ook GRATIS UIT ETEN,  
in ruil voor een restaurantrecensie? 

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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COLUMN

Sanne Pieters 
derdejaars sociologie

ILLUSTRATIE  
Dido Drachman 
masterstudent 
beeldverhaal,  
Sint Lucas, Brussel

Niet opendoen

J
aren geleden was ik op de zestiende 
verjaardag van een vriendin. Ze vierde het 
in haar woonkamer. De eettafel was als bar 
ingericht, met een grote instabiele biertap 
en verschillende soorten chips, niet in 
bakjes maar in de zakken geserveerd. Haar 
ouders waren voor de gelegenheid op de 

bovenverdieping aangewezen. De hele avond bleven 
ze braaf daar, terwijl wij keihard het album R.O.O.T.S. 
(Route of Overcoming the Struggle) van Flo Rida 
draaiden. Arme ouders. Alleen voor het uitblazen van 
de kaarsjes mochten ze naar beneden komen. “Doe een 
wens!” zei haar moeder toen mijn vriendin de kaarsjes 
uitblies. “Zoooo kinderachtig”, zei mijn vriendin met 
haar ogen rollend.  
 
Toen ik naar de wc ging, gingen haar ouders net weer 
naar boven. Ik hoorde haar moeder zeggen dat ze ieder 
jaar bij het uitblazen van de kaarsjes ook een wens doet. 
Haar wens was, ieder jaar, dat haar dochter niets zou 
overkomen. 

Deze week keek ik de Netflixserie Conversations with a 
Killer: The Ted Bundy Tapes. In de serie wordt bevestigd 
wat vrouwen al jaren weten: de badguy is niet altijd als 
zodanig herkenbaar. Er wordt telkens benadrukt hoe 
‘normaal’ Ted Bundy lijkt. Hij studeerde rechten, had 
een vriendin, zijn moeder hield van hem: “He didn’t 

look like anybody’s notion of someone who would tear 
apart young girls” wordt keer op keer gezegd. Het lijkt 
mij dat het mede door deze confirmation bias komt dat 
Ted Bundy zo lang zijn gang kon gaan en vrouwen in 
heel Amerika kon vermoorden. Ik zal jullie de details 
besparen maar Ted Bundy bekende uiteindelijk het 
mishandelen, verkrachten en vermoorden van dertig 
jonge vrouwen. Het slachtofferaantal wordt inmiddels 
op meer dan honderd geschat. 

Misschien kwam het door die serie (Netflix raadt 
je aan niet in je eentje te kijken) en dat ik door 

die serie dacht aan de ouders van die 
vriendin, maar toen mijn deurbel een 
paar nachten geleden om 01.30 ging, 
ik lag nog te lezen, durfde ik niet open 

te doen. De nacht erop gebeurde het 
weer. Ik deed niet open en liet mijn 

nachtlampje aan. De volgende dag 
vertelde ik een vriend dat er twee 

keer ’s nachts was aangebeld. “Kan 
allerlei redenen hebben”, zei hij, 

“verkeerde appartement, iemand wil 
een flesopener lenen, zoiets. Kijk gewoon 

door je spionnetje.”

Die nacht, ik lag weer in bed te lezen, was ik er klaar 
voor. Toen de bel rond 00.00 ging, sloop ik naar mijn 
deurspionnetje en keek er doorheen. Ik zag een man, 
wit, bril en durfde nog steeds niet open te doen. Ik sloop 
terug naar bed.

De volgende dag komt een vriendin ontbijten. Ik vertel 
haar van het aanbellen. “Ik heb door het spionnetje 
gekeken”, zeg ik. “Het was een man, wit, bril. Ik durfde 
niet open te doen.”
“Dat komt”, zegt de vriendin, “omdat er bij gender 
violence achteraf altijd mensen zijn die vinden dat het 
slachtoffer iets anders had moeten doen. Het op een of 
andere manier had moeten voorkomen. Ze had geen 
rokje moeten aantrekken, niet via die donkere weg naar 
huis moeten gaan, niet alleen een fietstocht moeten 
maken, ze had niet met iemand moeten meelopen, ze 
had niet moeten opendoen.”

Er wordt aangebeld. Mijn vriendin en ik kijken elkaar 
aan. Ik loop naar de deur en doe open, mijn vriendin 
gaat achter me staan. Voor de deur staat de blonde 
man. Hij kijkt opgelucht. “Yo, ik heb al een paar keer 
aangebeld. Als jouw nachtlampje aanstaat, schijnt dat 
via je spiegel precies bij mij naar binnen. Kan ik niet van 
slapen. Wil je dat lampje verplaatsen?”

Achter me hoor ik mijn vriendin kuchen. 


