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G
efeliciteerd, de VU riep 
jou uit tot Studen- 
Talent van het jaar. Wat 
doe je voor bijzonders? 

“Laat ik het zo stellen: 
er zijn allerlei vormen 
van onrecht waaraan ik 

iets wil doen. Klimaatverandering, de 
oorlog in Oekraïne en de medische 
situatie in bepaalde landen. Ik kan een 
piekeraar zijn en de donkere kant van 
situaties zien. Door vanuit dat onbe-
grip in actie te komen, maak ik het lich-
ter en luchtiger. Dan heb ik gedaan wat 
ik kan. Eerlijk gezegd geloof ik dat de 
meeste mensen dat doen: hun kennis 
en kunde inzetten voor hun omgeving.”

Volgens het juryrapport heb je een 
‘proactieve en toegewijde houding op 

het gebied van belangrijke sociale 
en maatschappelijke vraagstukken’. 

“Dat is een mooie omschrijving van 
iemand die nooit kan kiezen. Persoon-
lijk voel ik ongemak bij de prijs – zeker 
als ik kijk naar de mensen met wie ik in 
de laatste ronde zat. We zijn zo moeilijk 
met elkaar te vergelijken. Zou het niet 
eerlijker zijn om een paar inspirerende 
studenten te selecteren en de prijs te 
verdelen? Ik heb al met rector Jeroen 
Geurts gesproken over zo’n opzetveran-
dering. Als VU wil je studenten stimu-
leren, niet deze Amerikaanse taferelen 
met één winnaar. De academie is geen 
wedstrijd.” 

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan 
om je onvrede handvatten te geven? 

“Waar ik zelf heel blij mee ben, is dat ik 
twee keer met een bus vol medische 
hulpgoederen naar Polen en Oekraïne 
ben gereden. Dat was het bewijs aan 
mezelf dat je in acute situaties daad-
werkelijk iets kunt betekenen. Een 
verslavend gevoel. Daarnaast was ik 
druk met CO2-assistent, een vereniging 
die ik met andere geneeskundestuden-
ten heb opgezet om duurzaamheid en 
klimaatverandering in de opleiding 
te implementeren. Ook ben ik actief 
lid van Exctinction Rebellion – en ja, 

ik ben gearresteerd tijdens de vorige 
A12-blokkade.” 

Wordt het niet soms een beetje veel? 
“Ik vind het moeilijk te accepteren als 
ik een dag wat minder doe. De onvrede 
blijft knagen, maar ik heb beperkte 
tijd en moet keuzes maken. Daarvan 
kan ik balen. Of het niet al genoeg is 
wat ik doe? Dat hangt ervan af wat je 
norm is. Misschien doe ik meer dan de 
gemiddelde mens, maar ik heb sterke 
schouders en ik ben fit. Dus ik kan veel 
dragen. Het is ook een rol waaraan ik 
inmiddels gewend ben. Het geeft me 
een doel.” 

Wat is het volgende punt op jouw 
persoonlijke actieplan? “Eind febru-
ari vertrek ik voor mijn laatste coschap-
pen naar Malawi. Dat sluit perfect aan 
bij mijn droom: werken voor Artsen 
zonder Grenzen. Dat zie ik als een 
vorm van pure zorg die aansluit bij wie 
ik ben. Avontuurlijk en creatief, direct 
een helpende hand bieden. In Neder-
land verzanden we regelmatig in luxe-
zorg. Het liefst wil ik helpen op plekken 
waar acuut handen nodig zijn, zoals in 
oorlogsgebieden, na natuurrampen of 
tijdens een hongersnood.”

Sommige mensen zullen je ambities 
angstaanjagend vinden. Hoe zie je 
dat zelf? “Het grappige is dat ik nooit 
ver vooruitdenk. Ik volg mijn gevoel en 
kies altijd iets dat op dat moment bij 
me past. Dat geeft me rust. Ik geloof 
niet dat je te veel met je bestemming 
bezig moet zijn, het gaat juist ook om 
het onderweg zijn. Die filosofie is de 
laatste maanden alleen maar bevestigd: 
er zijn in mijn omgeving meerdere 
jonge mensen overleden die hun plan-
nen niet hebben kunnen waarmaken. Is 
hun leven dan minder waard geweest? 
Ook bleek mijn vader ziek te zijn. De 
laatste scans vroegen niet om directe 
actie, daarom ga ik juist nu naar Malawi. 
Maar als de situatie verandert, vergeet 
ik Artsen zonder Grenzen en ga ik 
lekker dicht bij mijn familie wonen.”

Student 
van het 
jaar vindt 
de acade-
mie geen 
wedstrijd

Amarylle van 
Doorn voelt zich 
wat ongemakkelijk 
met haar  
StudenTalentprijs. 
Zo bijzonder is haar 
rechtvaardigheids-
gevoel toch niet?

De kersverse student van het jaar neemt felicitaties in ontvangst

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

‘Is het niet 
eerlijker om 

de prijs te 
verdelen?’

SLEUTELFIGUUR

Studen- 
Talentprijs
Deze prijs gaat jaarlijks 
naar een student 
die opvalt vanwege 
studieresultaten, 
extracurriculaire 
activiteiten en 
maatschappelijke 
betrokkenheid. De 
winnaar ontvangt 
4.000 euro. 
Geneeskundestudent 
Amarylle van Doorn 
beraadt zich nog op een 
goede besteding van 
dit bedrag, maar een 
deel gaat sowieso naar 
CO

2
-assistent. De prijs 

werd uitgereikt op het 
Nieuwjaarsgala.

Amarylle 
van Doorn
27
Masterstudent 
geneeskunde

 
Maart en april 2022  
Hulpverlening en 
bezorging medische 
goederen in Polen en 
Oekraïne

2021 – nu  
Bestuurslid CO

2
-assistent

2021 
Oprichter zwemclub  
De Natte Nek

2020 – nu 
Lid Extinction Rebellion

2020 
Publicatie 
wetenschappelijk 
artikel over aantonen 
covid in ontlasting n.a.v. 
wetenschappelijke stage 
in Christchurch, Nieuw-
Zeeland  

2015 – 2019  
Bachelor geneeskunde, 
VU en Sint Vincentius 
Ziekenhuis, Paramaribo

2012 – nu  
Activiteitenorganisator, 
The United Nations 
Children’s Fund 
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Inburgeraars van wie bij voorbaat 
wordt ingeschat dat ze het niveau niet 
zullen halen, kunnen de zogeheten 
Z-route volgen. Voor de gezinsmigran-
ten onder hen betekent dit dat zij 800 
uur taalles moeten volgen. De kosten 

circa 8.000 boetes opgelegd – ook 
uniek in de Europese Unie. Op sommi-
gen werd een deurwaarder afgestuurd. 
Door de verhoging van het niveau 
zullen inburgeraars meer moeten lenen 
en vaker boetes krijgen.

Inburgeringswet zadelt nieuwkomer 
met hoge schuld op

J
e hebt de cijferstrijd in het 
schooladministratiepak-
ket Magister gewonnen, 
de middelbare school 
afgemaakt, een studiekeu-
ze gemaakt. Vink, vink, 
vink. Waarderend knikt 

de samenleving. Vink. Trots zijn de 
ouders. Vink. Wat studeer je? Genees-
kunde, psychologie, economie, rech-
ten? Studeren voor een goede baan en 
een eigen huis. Vink, vink. Zeven vink-
jes: missie geslaagd.
Maar dan? Je kijkt wat om je heen in de 
collegezaal; lang niet iedereen gaat de 
eindstreep halen. Wellicht twijfel je. Is 
deze studie wel de juiste keuze?
Je bent daarin niet alleen.
Twijfel hoort bij de wetenschap. Het 
stellen van vragen ook. Twijfel is geen 
zwakte in de wetenschap. Twijfel daagt 
uit tot een nieuwe werkelijkheid. Zeker-
heid ondermijnt juist het proces van de 
ontwikkeling van kennis.
Zie de twijfel als de zoektocht naar 
waarom je bent gaan studeren. Naar 
het waarom van de studierichting. Het 
zetten van vinkjes geeft schijnzeker-
heid en weerhoud je van het stellen van 

deze vragen. Je eigen ontwikkeling is 
net als de wetenschap in de regel geen 
lineair pad dat van het ene succes naar 
het andere leidt. Hoewel de focus in 
de samenleving zich altijd zal richten 
op succes, is begrip van het proces dat 
naar het succes leidde misschien van 
groter belang. Misslagen horen daar 
ook bij.
De angst om fouten te maken kan ertoe 
leiden dat je leeft met de handrem in 
je hoofd. Angst kan verlammen. We 
denken vaak langer aan een slecht 
cijfer dan dat we het succes van een 
goed cijfer vieren. 
Ga op zoek naar je sterke kanten. Een 
tennisser met een slechte backhand 
kan ofwel de backhand blijven oefenen, 
of zich richten op de al goede forehand. 
Soms lukt het door de focus te verleg-
gen op wat goed gaat (de forehand), en 
dan pas te komen tot een verbetering 
van wat niet goed ging (de backhand). 
En doe af en toe eens iets wat je bang 
maakt.
Startte je met een verkeerde studie? 
Nou en? Wat je leerde is nooit weg.

worden geschat tussen de 7.500 en 
10.000 euro. De financiële druk voor 
inburgeringsplichtige gezinsmigranten 
blijft zo onverminderd hoog.
Vorige maand werd bekend dat het 
Rijk 9,5 miljoen euro vrijmaakt voor 
inburgering. Dit gaat naar innovaties 
van het proces, opleiding van personeel 
en extra menskracht. Het wordt dus 
gebruikt om problemen op te lossen 
die de overheid zelf veroorzaakte met 
complexe wetgeving.
De nieuwkomer die door de Wet inbur-
gering wordt verplicht duizenden 
euro’s te lenen, heeft hier weinig aan. 
Zou het gedwongen aangaan van een 
hoge schuld bijdragen aan een goede 
start in de Nederlandse samenleving? 
De introductie van een complexer, 
strenger en duurder wettelijk systeem 
roept de vraag op in hoeverre de wetge-
ver zich echt bekreunt om de integratie 
van nieuwkomers. Met de herinnering 
aan de toeslagenaffaire is dat een 
schrijnende constatering.

Betty de Hart is hoogleraar transnationale 
gezinnen en migratierecht aan de Vrije 
Universiteit, Ricky van Oers en Kees 
Groenendijk zijn migratiewetenschappers aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen.

G
emeenten hebben zorgen 
over de uitvoering van de 
nieuwe Wet inburgering 
die op 1 januari 2022 in 
werking trad. Dat knel-
punten zo vroeg aan het 
licht komen, mag geen 

verrassing heten: de nieuwe wet is 
complexer dan de oude. En de oude wet 
was in Europa al de meest complexe 
en duurste in de uitvoering, met een 
plicht om te slagen voor het inburge-
ringsexamen en boetes en sancties 
op verblijfsrechten als men niet tijdig 
inburgerde.
De nieuwe wet is ook strenger: inbur-
geraars moeten een hoger taalniveau 
halen. Inburgeren wordt daardoor 
duurder. Dat heeft gevolgen voor de 
gezinsmigranten onder de inburge-
raars. In tegenstelling tot asielstatus-
houders moeten zij hun inburgering 
zelf betalen. Geen enkel ander Euro-
pees land laat de kosten van integratie-
cursussen en -examens volledig voor 
rekening komen van een grote groep 
nieuwkomers.
De financiële druk die het tijdig 
voldoen aan de inburgeringsplicht 
met zich meebrengt, valt moeilijk te 
onderschatten. Inburgeraars leenden 
hiervoor onder de oude wet gemiddeld 
ruim 5.000 euro. Onder die wet werden 

DOOR BETTY DE HART, KEES 
GROENENDIJK en RICKY VAN 
OERS 
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

Nederland is 
veel harder voor 
inburgeraars dan 
andere landen.

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

Marjan Olfers hoogleraar sport en recht

Twijfelen mag

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.Co
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Startte je 
met een 

verkeerde 
studie?  

Nou en? 

WISSELCOLUMNOPINIE
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‘Het feit dat 
Joden in 

Nederland 
zich niet 

veilig voelen, 
is zeer  

veront- 
rustend’ 

J
essica Roitman is al twee jaar hoogleraar Joodse 
studies aan de VU, maar vanwege corona houdt 
ze pas op 29 maart haar oratie. Ze onderzoekt de 
rol van Joden in de Nederlandse koloniën, met 
name die in het Caraïbisch gebied, weet veel over 
de geschiedenis van Sefardische en Asjkenazische 

Joden in Amsterdam, maar het aandachtsgebied vanuit 
haar leerstoel is breder, zegt ze. “Ik geef vakken over Joodse 
geschiedenis, religie, maar hou me bijvoorbeeld ook bezig 
met antisemitisme en islamofobie.”
In de media verschijnen vaak verontrustende berichten over 
het toenemende antisemitisme in Nederland. Hoe ziet Roit-
man dat? “Het is altijd moeilijk de cijfers over antisemitisme 
goed te duiden, want er zijn verschillende organisaties die 
dat in kaart brengen, met elk een eigen manier van verzame-
len, een andere definitie, de focus verschilt, en het gaat vaak 
om zelf gerapporteerd antisemitisme, waarbij de context 
vaak onduidelijk is.”
Belangrijker dan cijfers en of het antisemitisme nou wel 
of niet toeneemt vindt Roitman het feit dat Joden zich in 
Nederland niet veilig voelen. “Dat hetzelfde antisemitis-
me dat er altijd was, steeds weer in andere vormen de kop 
opsteekt. Het gaat altijd om de angst voor Joodse wereld-
heerschappij, en tijdens de coronacrisis ook weer.” Ze zegt 
dat  mensen weliswaar niet expliciet over Joden spreken, ze 
hebben het over globalisten die corona hebben gecreëerd 
om de mensheid te onderwerpen. “Dan wordt er gewezen 
naar Israël, dat een van de eerste landen was die begonnen 
met vaccineren, en daarin zien mensen dan het bewijs dat 
de Joden erachter zitten. Precies zoals dat ging in de middel-
eeuwen, als er een pestepidemie uitbrak.”

Eeuwige buitenstaanders
Hoewel Joden al sinds de zestiende eeuw onlosmakelijk deel 
uitmaken van de Amsterdamse bevolking, blijft men ze altijd 
als buitenstaanders zien, constateert Roitman. “Ieder onder-
zoek wijst dat weer uit, dat zodra mensen zich bedreigd 
voelen in hun identiteit, de woede daarover zich richt op de 
buitenstaander, en Joden zijn altijd de buitenstaanders, dat 
is een constante in de geschiedenis, ook in tolerante landen 
als Nederland.”

“Die Nederlandse tolerantie is niet oneindig, dat zie je aan 
het feit dat tijdens de Shoah in vergelijking met andere 
landen een relatief groot percentage Joden is gedeporteerd 
en vermoord. Niet dat Nederland antisemitischer is dan de 

Hoogleraar Joodse studies 
Jessica Roitman wil 
laten zien hoe divers het 
Jodendom is. ‘Mensen 
reageren verbaasd als ze 
horen dat er zwarte en 
Aziatische Joden zijn.’

DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO CYNTHIA VAN ELK

‘Als je 
zegt dat 
je Joods 
bent, 
voelen 
mensen 
zich niet 
op hun 
gemak’

WETENSCHAPJoodse studies
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‘Moet ik dan 
met een 
achterstand 
van 60.000 
euro mijn 
leven 
ingaan?’

Joden in 
Suriname 
en op 
Curaçao
Het huidige onderzoek 
van hoogleraar Jessica 
Roitman focust 
zich op de Joodse 
gemeenschappen in de 
Nederlandse koloniën in 
het Caraïbische gebied 
en in Suriname. Roitman: 

“De Nederlanders hadden 
kolonisten nodig, maar 
niemand wilde naar 
West-Indië. Dus spoorden 
ze Joden aan om naar 
West-Indië te gaan, niet 
alleen in Nederland 
maar ook in bijvoorbeeld 
Italië. Op plakkaten werd 
Joden meer vrijheid 
beloofd om hun religie 
en cultuur te beoefenen 
en privileges die ze 
zelfs in het tolerante 
Amsterdam niet hadden. 
In de achttiende eeuw 
maakten ze een derde 
tot de helft uit van de 
witte gemeenschap - op 
zich maar een zeer klein 
deel van de bevolking 
die vooral uit zwarte  
totslaafgemaakten 
bestond. Joden zijn dus 
een belangrijke factor 
geweest in de kolonisatie 
van Suriname en 
Curaçao.”

rest, de oorzaak is de efficiënte Nederlandse bureaucratie. 
Van iedere inwoner was netjes naam, religie en woonadres 
geregistreerd.”
Roitman ziet wel een neiging in Nederland om van het 
eigen antisemitisme weg te kijken. “Ik noem dat het Anne 
Frank-effect, het geloof dat iedere Nederlander Joden 
verborg en in het verzet zat. Maar Anne Frank was verraden, 
laten we dat niet vergeten, wat er ook in dat belachelijke 
boek wordt beweerd [Het verraad van Anne Frank, PB], 
dat de familie Frank zou zijn verraden door een andere 
Jood. Nee, ik denk niet dat dat boek antisemitisch is, het is 
gewoon ondeugdelijk onderzoek. Haastwerk, om snel heel 
veel geld te verdienen.”
Toen Roitman, van oorsprong Amerikaans, net in Nederland 
was, verbaasde het haar hoe weinig Nederlanders weten over 
Joden en de Joodse religie. “Ik zag dat zelfs aan mijn eigen 
faculteit - Religie en Theologie - waar dus iedereen met reli-
gie bezig is. Toen er een heidag werd georganiseerd, was dat 
precies op Jom Kipoer, de belangrijkste Joodse feestdag. Ik 
zoek er niks kwaads achter, iedereen was er erg verlegen mee 
toen ik erop wees, maar het laat zien hoe onbekend Joden 
zelfs daar zijn.”
Tot haar achttiende heeft Roitman in de Amerikaanse staat 
Kentucky gewoond, in het zuidoosten van de VS, midden 
in de protestantse Biblebelt. “Ik speelde voetbal op een vrij 
hoog niveau, en toen bleek dat een voetbaltoernooi tijdens 
Jom Kipoer was gepland, hebben ze dat speciaal voor mij op 
een andere datum gepland. Ik denk niet dat ze dat in Neder-
land ook zouden doen. Dan zouden ze toch zeggen: sorry, 
maar we kunnen niet voor één persoon alles omgooien.”

Kennis helpt in de strijd tegen antisemitisme
“Joden zijn voor protestantse christenen belangrijk”, legt 
Roitman uit, “vanwege de Joodse wortels van het chris-
tendom, en in Amerika is de Joodse invloed op de cultuur 
enorm. Veel van mijn studenten aan de VU zijn ook geïnte-
resseerd in het Jodendom vanuit een christelijk perspectief. 
Mijn vak Jewish Studies laat zien dat het Jodendom meer 
behelst dan alleen die invalshoek.” Ziet Roitman het als haar 
missie de kennis van het Jodendom te verbreden? “Alleen 
christenen doen aan missies”, lacht ze. “Ik zou het fijn 
vinden als studenten meer geïnteresseerd raken in de Jood-
se geschiedenis en cultuur, dat het Jodendom zich uitstrekt 
voorbij de heilige geschriften.”

“Veel mensen denken dat Joden er allemaal uitzien als ik, als 
witte mensen met donker krulhaar, een Duits- of Slavisch 

klinkende naam. Asjekanizische Joden met Oost-Europe-
se wortels. Dat wil ik mijn studenten ook graag leren: dat 
Joden een zeer diverse groep vormen, Sefardische Joden 
met wortels in Spanje en Portugal en Mizrahi-Joden uit 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Joden uit Ethiopië, 
enzovoort. Mensen reageren verbaasd als ze horen dat er 
zwarte en Aziatische Joden zijn.”
Ze ziet dat haar colleges hun vruchten afwerpen. “Met een 
student die van Marokkaanse afkomst is, praatte ik veel over 
islamofobie. Toen hij op vakantie ging naar de stad waar 
zijn ouders vandaan kwamen, kwam hij terug met foto’s 
van de Joodse begraafplaats in die stad. Hij bleek gefasci-
neerd te zijn geraakt door het gedeelde verleden van Joden 
en moslims in Marokko. Ik zie dat vaker, die fascinatie bij 
mensen zodra ze iets meer te weten komen over Joden. Ik 
denk daarom zeker dat meer kennis helpt in de strijd tegen 
antisemitisme.”
Ziet Roitman parallellen tussen antisemitisme en islamo-
fobie? “In de zin dat moslims de ander zijn en dus worden 
gezien als een bedreiging, absoluut”, antwoordt ze. “Het idee 
dat ze weer voor de poorten van Wenen staan, zoals in 1683, 
heerst sterk onder islamofoben. Maar moslims waren door 
de eeuwen heen altijd een bedreiging van buitenaf. Joden 
zijn een bedreiging van binnenuit. Joden gelden als een 
sinistere kracht die ons wil overheersen, moslims worden 
meer gezien als een bedreiging van onze identiteit, die onze 
steden veranderen, dat heb je met Joden volgens mij niet 
meer, maar de oorsprong is wel vergelijkbaar.”

Slechte grap 
In Amerika maken Joden meer deel uit van het publieke 
leven. “Het is een religieus land, waar je ook openlijk Joods 
kunt zijn, al besef ik goed dat ook in Amerika het antisemi-
tisme toeneemt”, aldus Roitman. “Hier in Nederland voelen 
mensen zich duidelijk niet op hun gemak als je zegt dat je 
Joods bent. Ze weten zich geen houding te geven, veran-
deren van onderwerp of maken een slechte grap”, beweert 
ze. En ze verklaart dat doordat Nederland zich nooit reken-
schap heeft gegeven van zijn antisemitische verleden, zoals 
Duitsland wel heeft gedaan. “Het heeft dus te maken met 
een zeker schuldgevoel. Maar het komt ook doordat seculie-
re Nederlanders, behalve misschien in de Biblebelt, religie 
niet als deel van hun identiteit zien. Religie hoort niet bij 
het openbare leven. Voor veel hoogopgeleide mensen in de 
Randstad staat religie gelijk aan extremisme en achterlijk-
heid.”

E
en studieschuld van 60.000 
euro, dat is waar oud-ge-
neeskundestudent Elena 
McDonnell de komende 
35 jaar mee in haar maag 
zit. De reden? Haar ouders 
konden haar financieel niet 

steunen en tijdens haar coschappen 
kreeg de inmiddels afgestudeerde 
basisarts maximaal 100 euro per 
maand – niet eens genoeg om haar 
collegegeld te betalen. “Ik heb nu een 
torenhoge studieschuld en ik vraag me 
wekelijks af waar ik dat aan heb uitge-
geven. Ik heb acht jaar lang geleend 
om mijn huur te kunnen betalen, zes 
jaar lang geneeskunde en daarvoor 
twee jaar biomedische wetenschappen 
omdat ik twee keer ben uitgeloot voor 
geneeskunde.” 
Gegevens van Kamernet bevestigen 
het beeld dat McDonnell schetst. 
Volgens het verhuurplatform kostte 
een studentenkamer in 2019 gemiddeld 
611 euro. Als je als geneeskundestudent 
dit bedrag zou lenen voor de gehele 
looptijd van de studie (6 jaar), dan 
kom je uit op een studieschuld van 
bijna 44.000 euro. Tel daar nog twee 
extra studiejaren bij op en je zit op een 

‘Joden gelden 
als een 

sinistere 
kracht die 

ons wil 
overheersen’

‘Zelfs op mijn eigen faculteit zijn Joden onbekend,  
ze organiseerden een heidag op de belangrijkste Joodse feestdag, Jom Kipoer’

Coassistenten verdienen 
per uur minder dan 
gedetineerden – het duurt wel even voordat je grote 

bedragen krijgt. Mijn broertje heeft net 
een wo-master afgerond en ik verdien 
300 euro bruto per maand meer voor 
hetzelfde aantal uren. Hij werkt voor 
een milieuadviesorgaan, ik werk nu als 
arts-docent bij de huisartsgeneeskunde 
van de medische faculteit.” 

Kansenongelijkheid
Volgens McDonnell en Van Kempen is 
er nog een reden waarom de vergoe-
ding voor coassistenten omhoog 
moet: een lage vergoeding vergroot de 
kloof tussen arm en rijk. “Het werkt 
kansenongelijkheid in de hand”, aldus 
Van Kempen. “Studenten die vanuit 
huis niks meekrijgen, moeten keihard 
werken om hun huur en collegegeld te 
kunnen betalen. Dat beïnvloedt hun 
prestaties heel erg, want je redt het 
fysiek en mentaal haast niet om naast 
je coschappen te werken.” 
Bovendien levert het ook na de oplei-
ding nog kansenongelijkheid op, zo 
schetst McDonnell. “Ik ben in Amster-
dam geboren, maar ik vrees dat ik 
straks niet op de plek kan wonen waar 
ik vandaan kom. Het is een elitaire 
kwestie, want vrienden die wel steun 
kregen van hun ouders hebben dit 
probleem niet.” 
En ander vaakgenoemd argument is 
dat andere groepen in de maatschappij 

Coassistenten in academische 
ziekenhuizen krijgen 58 cent per uur, 
dat is minder dan het arbeidsloon van 
gedetineerden. ‘Ik kan me daar echt 
kwaad om maken.’
DOOR BRYCE BENDA 
FOTO YVONNE COMPIER

bedrag van 58.656 euro, nagenoeg de 
studieschuld van McDonnell. 

‘Later ga je veel verdienen’
Een veelgehoord argument voor de 
lage vergoeding die coassistenten krij-
gen is dat ze het geleende geld later 
als arts dubbel en dwars gaan terug-
verdienen. Sylke van Kempen, die de 
bachelor geneeskunde heeft afgerond 
en nu in de wachttijd zit voor haar 
coschappen, is het daar niet mee eens. 

“Veel mensen denken dat inderdaad. 
Maar ik vind dat geen valide argument 
om coassistenten vrijwel gratis te 
laten werken met een heel hoge werk-
druk. Bovendien is het niet zo dat alle 
geneeskundestudenten megaveel gaan 
verdienen. Als je medisch specialist 
wordt na je studie – wat maar voor één 
op de drie studenten geldt – dan heb je 
echt een goed salaris. Maar de meeste 
studenten gaan als basisarts buiten het 
ziekenhuis werken, die verdienen full-
time 3200 euro bruto per maand. Met 
een ambtenaar in loondienst scheelt 
dat niks.” 
McDonnell is het hier volledig mee 
eens. “Ja, ik ga een relatief goed sala-
ris verdienen, maar niet in het begin 

Geneeskunde ONDERWIJSJoodse studies
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hun coschappen vanwege onregelma-
tige werktijden er moeilijk bij werken. 
Om deze reden, vanwege wijzigingen 
in de studiefinanciering en vanwege 
de lengte van de studie geneeskunde 
is er vanuit studenten en hun verte-
genwoordigers een pleidooi gehouden 
richting het ministerie van OCW voor 
een tegemoetkoming. De NFU heeft de 
coassistenten en hun vertegenwoordi-
gers hierin ondersteund.’
De Geneeskundestudent laat weten 
zich niet volledig in de reactie van NFU 
te kunnen vinden. ‘Een onkostenver-
goeding voor coassistenten was jaren-
lang onbespreekbaar. FBZ, de cao-par-
tij waarbij de Landelijke vereniging 
van Artsen in Dienstverband (LAD) is 
aangesloten en die dus ook opkomt 
voor de belangen van coassistenten, 
probeerde al sinds eind jaren negentig 
een vergoeding bij de cao-onderhan-
delingen te regelen. Maar werkgevers 
wilden er niet aan.’ Na veel getouwtrek 
kwam de onkostenvergoeding van 
100 euro er in 2018, maar er is dus nog 
steeds geen volwaardige stagevergoe-
ding. En daar snapt De Geneeskunde-
student niks van. ‘Stagiairs van veel 
andere opleidingen, zoals verpleegkun-
de, krijgen wel een stagevergoeding, 
dus waarom de co dan niet?’
De bal lijkt nu dus bij het ministerie te 
liggen, maar hoe kunnen de omstan-
digheden voor coassistenten direct 
verbeterd worden? McDonnell oppert 
een simpele oplossing: “Als het veel 
kost om coassistenten op te leiden, laat 
ze dan een dag per week zelf studeren 
in plaats van coschappen te lopen. Dan 
kost het de ziekenhuizen minder en 
blijft er voor de studenten meer tijd 
over voor zelfstudie, bijbaantjes en 
selfcare.”

het geld nog harder nodig hebben dan 
coassistenten. Daarover kan McDon-
nell kort zijn. “Betekent dat dat ik dan 
maar met een achterstand van 60.000 
euro mijn leven in moet gaan?”

Torenhoge druk
En dan zijn er nog de hoge burn-out-
cijfers onder geneeskundestudenten. 
McDonnell: “Dat komt door het milieu, 
je wordt als coassistent neergezet op 
de kruk in de hoek, ze weten je naam 
niet en er wordt soms actief onaardig 
tegen je gedaan. Maar het komt ook 
doordat je nog een bijbaan ernaast hebt 
en eigenlijk helemaal geen tijd hebt 
voor jezelf. Het is geen fulltime studie, 
het is fulltime plus. Los van je aanwe-
zigheid – van maandag tot vrijdag van 
vroeg tot laat – moet je ook presenta-
ties maken, poli voorbereiden en leren 
voor tentamens. Ik zie veel mensen 
om me heen die tegen hun grenzen 
aan zitten.” Van Kempen vult aan: “Je 
coschappen zijn vaak je ingang naar je 
eerste baan. Er is veel druk, je moet je 
echt bewijzen en jezelf laten zien. Je 
wilt herkend en erkend worden door 
de specialist, zodat je na je studie daar 
kans maakt op een baan. De druk is dus 
al ontzettend hoog en een gebrek aan 
een fatsoenlijke vergoeding helpt daar 
niet bij.”  

Geestelijk uitgeput
Een recent gepubliceerd onderzoeks-
rapport van De Geneeskundestudent, 
de landelijke belangenbehartiger van 
geneeskundestudenten, bevestigt het 
beeld van een hoge werkdruk. De helft 
van alle 1174 ondervraagde coassisten-
ten voelde zich in 2021 soms geestelijk 
uitgeput. 17 procent zegt zich zelfs vaak 
geestelijk uitgeput gevoeld te hebben.  

Ook de cijfers voor het risico op burn-
out zijn schrikbarend: bijna een kwart 
van de ondervraagde studenten heeft 
een hoog risico hierop. Zo’n 4 procent 
heeft zelfs een zeer hoog risico op 
burn-out. Volgens het rapport hebben 
geneeskundestudenten een hoger 
risico op burn-out in vergelijking met 
studenten van andere opleidingen.
Ondanks de zorgwekkende landelijke 
cijfers ziet Van Kempen dat de VU 
op de goede weg is. “De universiteit 
heeft het cijfersysteem afgeschaft, dus 
je krijgt nu geen cijfers meer voor je 
coschappen en je kunt geen cum laude 
meer halen voor je studie. De focus 
gaat van beoordelen naar feedback 
en ontwikkeling. Dat verlaagt de druk, 
althans, dat is het idee. Het moet de 
komende jaren nog uit de cijfers blij-
ken.” 

Geen stagiair
Wat zegt de wet eigenlijk over de rech-
ten van coassistenten, hebben ze recht 
op een hogere vergoeding? “Een stagi-
air is geen werknemer als het doel van 
de werkzaamheden primair het leren 
door de stagiair is”, zegt Willemijn 
Roozendaal, VU-hoogleraar sociale-
zekerheidsrecht. “Dan heeft hij ook 
geen recht op het minimumloon. Je 
kunt bij de rechter aanvechten dat in 
het geval van coassistenten het primai-
re doel leren zou zijn. Maar voor zover 
ik kan zien heeft niemand dit nog 
geprobeerd. Ik vind dat er meer moet 
gebeuren om misbruik van stages te 
voorkomen, al is het probleem voorlo-
pig misschien minder urgent aan het 
worden omdat er overal personeelste-
korten zijn. Voor coassistenten is dit op 
korte termijn natuurlijk geen oplossing.”

Opleiding in de praktijk
De partij die over de cao van acade-
mische ziekenhuizen gaat is de 
Nederlandse Federatie van Universi-
tair Medische Centra (NFU). Uit een 
schriftelijke reactie van NFU blijkt dat 
coassistenten noch werknemers noch 
stagiairs zijn. ‘Coassistenten volgen 
geen stage, maar een opleiding in de 
praktijk. Coassistenten kunnen tijdens 

‘Stagiairs van andere 
opleidingen, zoals 

verpleegkunde, krijgen wel 
een stagevergoeding, dus 

waarom de co dan niet?’

Onderzoeksrapport De Geneeskundestudent:  
tinyurl.com/rapportDeGeneeskundestudent

Toelichting uurtarief
Coassistenten van academische en perifere 
ziekenhuizen krijgen een onkostenvergoeding van 100 
euro per maand. Uitgaande van 260 werkdagen in een 
jaar (5 dagen per week) en 8-urige werkdagen komt dat 
uit op 58 eurocent per uur. Volgens de Dienst Justitiële 
Inrichtingen verdient een gedetineerde minimaal 95 
eurocent per uur voor arbeid in de gevangenis. 

Uurlon gedetineerden:  
tinyurl.com/uurloongedetineerden

Elena McDonnell en Sylke van Kempen

Van de coassistenten voelt 4% zich nooit 
geestelijk uitgeput op werk, 28% zelden,  

50% soms, 17% vaak en 1% altijd.

Het risico op een burn-out bij coassistenten is 
voor 11,4% laag, voor 60,2% gemiddeld, voor 

24,3% hoog en voor 4,1% zeer hoog.

Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput

Risico op burn-out

Geneeskunde

https://degeneeskundestudent.nl/portefeuilles/onderzoeksrapporten/
https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie/zorg-en-begeleiding/arbeid
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Kutcakes met een 
conservatief sausje

I
n een zaaltje in het Nieuwe Universiteitsgebouw zitten 
op 6 februari zo’n vijftig deelnemers klaar voor het mini-
college Anatomy of the clitoris & SexEd 2.0. Het zijn voor-
namelijk vrouwen, maar ook een man of vijf. Voor de 
groep staat gepensioneerd gynaecoloog Woet Gianotten, 
die naast zijn werk als medisch seksuoloog ook een tijd-
lang in Afrika als gynaecoloog “helemaal in de bush” zat. 

Hij is nu “lesboer” en geeft freelance lezingen over seksuele 
geneeskunde.
In rap tempo gaat Gianotten door zijn presentatie heen, te 
beginnen met de anatomie van de clitoris, die doorgaans 

“onder een capuchon” zit en dus moeilijk te vinden is, “vooral 
voor mannen”. Ter illustratie laat hij een collage van gefoto- 
grafeerde vulva’s zien, een project van fotograaf Laura 
Dodsworth, om te laten zien dat elke vulva er anders uitziet. 

“Jezus”, fluistert iemand in de zaal. “Kijk die piercing, iel.”

Radicale feministen in de zaal?
Om de man te helpen, zouden vrouwen meer open moeten 
zijn over wat ze willen, zegt Gianotten. Het is een “femi-
nistische verantwoordelijkheid” om geen orgasme te faken. 
Zijn uitspraken lijken in prima aarde te vallen bij de groep 
studenten, die met veel gegiechel een dankbaar publiek is. 
Want zoals hij aan het begin van zijn praatje zegt: “Je weet 
nooit of er radicale feministen in de zaal zitten. Amsterdam 
is een enge plek om te zeggen dat er verschillen tussen 
mannen en vrouwen zijn.”

Prinsessenjurken en voetbal
Gianotten zelf lijkt niet bang om in zijn verhaal steeds die 
verschillen te benadrukken. Op het scherm prijkt inmiddels 

DOOR EMMA SPRANGERS 
BEELD IFMSA-VU

De vereniging 
voor medische 
studenten IFMSA-
VU organiseert 
een ‘k*tcakes’ 
workshop: cupcakes 
versieren als vulva’s. 
Maar eerst krijgen 
de deelnemers een 
lading gender- en 
heteronormatieve 
theorieën 
voorgeschoteld.

GENEESKUNDEStudentenvereniging
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Volgens 
Gianotten 
hebben 
vrouwen 
niet zo vaak 
proactieve 
zin

‘Eet jij nou je 
clit op?!’

Reactie IFMSA-VU 
Jamie Sies, coördinator van de werkgroep Sexual and Reproductive Health and 
Rights bij IFMSA-VU, blikt terug op het evenement. Gynaecoloog Woet Gianotten 
had henzelf benaderd nadat ze een oproep hadden geplaatst op de website van de 
Nationale Vereniging voor Seksuologie. Ze wisten van tevoren niet precies wat hij zou 
gaan zeggen, maar achteraf is Sies overwegend positief: ze prijst zijn leuke, luchtige 
vertelstijl. Na afloop besprak een deel van de commissie ook de dingen in zijn praatje 

“die niet helemaal actueel waren”. 

Is het niet onwenselijk om toekomstige artsen of seksuologen zulke theorieën voor 
te schotelen? Sies: “Mensen die zich inschrijven voor een kutcakeworkshop zijn zelf 
vaak best goed op de hoogte en weten dat ze sommige uitspraken met een korreltje 
zout moeten nemen. Sommige dingen waren een beetje zwart-wit, maar het is ook 
gewoon een meneer die zijn coschappen in de jaren 60 heeft gelopen. Dat snappen 
we allemaal wel.”

‘Vrouwen 
hebben geen 
orgasme 
nodig om 
tevreden te 
zijn’

‘Amsterdam 
is een enge 
plek om te 
zeggen dat er 
verschillen 
tussen 
mannen en 
vrouwen zijn’

Vulva’s vergelijken
Dat vinden de studenten ook. Tijdens het versieren van de 
cupcakes praten ze zelf door in groepjes aan tafel. Twee 
deelnemers wijzen op de powerpoint aan welke van de 
gefotografeerde vulva’s het meeste op die van hen lijken. 
Een ander heeft het over hoe haar “flow” is veranderd na 
het stoppen met de pil. Een derde zegt dat ook te overwe-
gen, na de voordelen van testosteron te horen die Gianot-
ten noemde. 
Wat vonden ze van het DNA-verhaal? “Ik heb er nooit zo over 
nagedacht, maar het klinkt best logisch”, zegt een tweede-
jaars geneeskunde. Het meisje naast haar twijfelt: “Ik denk 
dat veel andere dingen ook meespelen, zoals de invloed van 
de samenleving.” “Een baby kiest niet wat voor speelgoed 
die krijgt”, vult iemand aan.

Fondanten schaamlippen
Al snel slingeren overal fondanten schaamlippen rond. Jam 
fungeert als menstruatiebloed, ronde suikerbolletjes als 
clitorissen. “Eet jij nou je clit op?!” Haartjes worden hagel-
slag voor hagelslag in de cupcake geduwd, zodat het er niet 
uitvalt en iemand druppelt voorzichtig wat suikerglazuur 
over haar cake: “afscheiding”. Een gezamenlijk gelach stijgt 
op wanneer een groot deel van de groep tegelijk een melding 
krijgt van de app BeReal, waar je ter plekke een foto moet 
maken van wat je op dat moment aan het doen bent. Ga dit 
maar eens censureren.

een meisje in een roze prinsessenjurk naast een jongetje dat 
bij een voetbalwedstrijd zijn middelvinger opsteekt. Naast 
het meisje staat ‘relatief sterke behoefte aan verbinding en 
aardig zijn’. Bij het jongetje staat ‘relatief sterke behoefte aan 
autonomie en oppositie’.

“Waar denken jullie dat deze verschillen vandaan komen?” 
vraagt hij de zaal. Iemand oppert dat de maatschappij daar 
een hand in heeft, een ander noemt hormonen, een derde 
iets dat hij oerdrang noemt. Maar nee, het zit in ons DNA, 
zegt Gianotten. Hij concludeert dat als je als meisje geboren 
wordt, je voorbestemd bent om een zorgzaam persoon te 
worden. Gelukkig maar, want “wij mannen”, knipoogt hij 
naar de zaal, “zijn daar helemaal niet zo goed in.” Transmen-
sen noemt hij hier als voetnoot, want die vormen slechts 3,9 
procent van de Nederlandse bevolking.

Spelende apen
Zijn DNA-theorie onderbouwt hij door een onderzoek aan 
te halen waarin apen in een gecontroleerde omgeving speel-
goed aangeboden kregen. De mannetjesapen zouden “altijd” 
voor de auto’s kiezen om mee te spelen, terwijl de vrouwtjes-
apen de poppen kozen. “Dat is echt geen aangeleerd gedrag, 
dat zit in de genen”, zegt Gianotten.
Maar in tegenstelling tot wat Gianotten vertelt, is online te 
lezen dat dat onderzoek alleen liet zien dat vrouwtjesapen 
met ál het speelgoed speelden, niet alleen met de poppen. 
Waar de mannetjesapen een voorkeur hadden voor rollend 

speelgoed, leken de vrouwtjesapen overal met evenveel 
plezier mee te spelen.

Orgasmekloof
De verschillen die Gianotten benadrukt, werken door in het 
seksleven van mensen, legt hij uit. “Proactieve zin [in seks, 
red.] hebben vrouwen niet zo vaak, tenzij ze op een bepaald 
moment in hun cyclus zitten en meer testosteron hebben.” 
Hij schetst een scenario tussen denkbeeldig koppel Wim 
en Margriet. “Wim gaat na het eten met z’n treintjes spelen, 
komt om elf uur ’s avonds in zijn slaapkamer, ziet zijn vrouw 
en denkt: lekker wijf, ik wil vrijen.” Margriet zal op dat 
moment niet zover zijn, vermoedt Gianotten. “Zoals zoveel 
dingen bij vrouwen, gaat opwinding bij hen in cyclussen.” 
Vrouwen zijn volgens Gianotten ook hier vooral op zoek naar 
verbinding.
Klaarkomen zou voor Margriet ook niet belangrijk zijn. Het 
verkleinen van de orgasmekloof dat op sommige feministi-
sche agenda’s staat, doet Gianotten dan ook af als onnodig. 

“Vrouwen hebben geen orgasme nodig om tevreden te zijn. 
Moet dat gelijkgetrokken worden? We hebben het ook nooit 
over een puddingkloof.”
Wat meer bemoedigend is Gianotten wanneer hij de studen-
ten meegeeft vooral naar hun eigen lichaam te luisteren. 

“Stop wanneer het pijn doet en probeer niet iets te doen 
alleen omdat je partner dat wil.” Hij hekelt ook het gebruik 
van het woord schaamlippen. “Niks om je voor te schamen.”

Studentenvereniging
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Soep  
& trui

Foto 
Peter Gerritsen

Lekker opwarmen 
met een kommetje 
veganistische soep 
in het hoofdgebouw, 
speciaal op 
Warmetruiendag. 
Het uitdelen van 
de verwarmende 
bakkies soep 
gaat gepaard met 
een feestelijke 
aankondiging: het 
warmtegebruik van 
de campus is ten 
opzichte van 2021 
de afgelopen vier 
maanden met tien 
procent gedaald. 
Want de VU zet 
de verwarming 
niet alleen een 
tandje lager op 
Warmetruiendag, 
maar begon al 
in oktober met 
energiebesparende 
maatregelen. 
Goed voor het 
milieu, hoewel 
de exploderende 
energiekosten 
er ook iets mee 
te maken zullen 
hebben. (NK) 

XXL



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

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

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

Werken bij de VU
Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend 
onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Persoonlijke vorming 
en maatschappelijke betrokkenheid staan hierbij centraal. 
Vanuit verschillende disciplines en achtergronden werken 
wij samen aan innovaties en nieuwe inzichten op het hele 
wetenschappelijke spectrum.
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Reacties (max. 300 woorden) op 
Advalvas-artikelen zijn welkom 
op redactie.advalvas@vu.nl. De 
redactie behoudt zich het recht voor 
uw bijdrage eventueel in te korten.

We worden behandeld als vee: 
we worden vetgemest en gaan 
door naar de slacht. Studenten 
worden zo snel mogelijk door 
de VU heen gejaagd. Door het 
neoliberale beleid - de VU 
wordt bestuurd als een bedrijf - 
ligt de focus op geld verdienen. 
Je bent op de VU immers niet 
iemand, maar iets. De tijd 
waarin je naar de universiteit 
ging om jezelf te ontplooien, 
discussies te voeren en 
zelfstudie te doen, lijkt voorbij 
te zijn. De vrijheid om dingen 

zelf aan te pakken, wordt je 
beetje bij beetje afgenomen. Je 
wordt verplicht naar college te 
komen, anders haal je je vak 
niet. 
De VU zet in op zoveel 
mogelijk mensen zo snel 
mogelijk af te laten studeren. 
Zelfontplooiing komt op 
de tweede plaats. Geld is 
belangrijker dan de mensen. 
De VU is rot, en de student is 
het slachtoffer. 

Dick Stuut, SRVU

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

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

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

Het huidige numerus-fixussysteem zou in het nadeel werken van 
bepaalde groepen jongeren. Maar er zitten ook nogal wat haken en 
ogen aan loting bij studies. Mogen de ‘slechtste studenten’ uitgeslo-
ten worden van loting? En op basis waarvan worden die beoordeeld?

CAMPUS

Dat was de teneur op een bijeenkomst over gendergelijkheid in de 
VU-bibliotheek, waar onder andere de eerste vrouwelijke student 
van Nederland werd besproken. De VU doet het overigens best goed 
wat betreft gendergelijkheid, vindt HRM-directeur Renée Andrée 
Koornstra, die ook bezig is een (vrouwelijke) opvolger te zoeken voor 
VU-bestuursvoorzitter Mirjam van Praag. 

Kun je geen vrouw vinden? Dan moet je 
beter zoeken!

SAFETY

After saying something about the homophobic, racist slurs a group 
of youths were shouting at them, two students studying late on a 
Sunday night allegedly were attacked by the group. Neither the VU 
security team nor the police wanted to comment on what happened.

‘We were attacked while studying in the 
main building’

AARDBEVINGEN

Debatcentrum 3D organiseerde een inloopbijeenkomst voor mensen 
die wilden praten over de aardbevingen in Turkije en Syrië. Vooral 
internationale studenten vonden er steun bij elkaar. Maar er werd 
ook gepraat en gelachen. “Ik wilde naar het rampgebied, maar 
mensen drukten me op het hart om in Nederland te blijven. Ik kan 
daar niks voor ze betekenen.”

‘Ik voel me machteloos en geprivilegieerd’

EDUCATION

Curbing the internationalisation of higher education has been a 
discussion for many years. Recently, almost all political parties 
agreed with a motion to make Dutch the language of instruction for 
undergraduate programs. However, it doesn’t look like any practical 
arrangements will be made anytime soon.

House wants Dutch as language of 
instruction for undergraduate coursesKabinet stemt in met loting bij populaire 

studies

HOUSING

“Distressing, but not surprising”, says chair of the University Student 
Council Joep van Dijk. Some of the international students struggle 
to find housing even into their second year at VU Amsterdam. They 
are an easy target for scams – if they even get offers – and despite 
this being an ongoing issue, a fitting solution is yet to be found. 

At least 338 international students lack 
housing

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

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

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

Don’t miss out! Subscribe to our weekly Ad Valvas Mail 
Update: https://tinyurl.com/updateadvalvas
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head up a team of scientists whose 
various contributions may be just as 
important. “For a recent paper, we 
analysed our own research team’s 
work meetings over a two-year period. 
This gave us a clearer view of how a 
team like ours operates,” the rector 
explained. “There is always one 
member – or a few – who take on the 
leadership role. But what about the 
clarifier, for example? The member 
who asks enlightening questions. 
There’s often a hesitancy in a group 
to admit that you don’t understand 
something, and that’s where clarifiers 
come in. Another role is the connector, 
someone who focuses on bringing 
together questions and insights from a 
range of different people. Each of these 
roles is essential to good research.”

At a next awards gala, Geurts not 
only wants to see recognition for 
specific research achievements or 
educational innovations, but also 
for the diversity of talents and roles 
involved in making them happen. He 
continues, “We should also find ways 
of rewarding the two other nominated 
teams. We could offer them coaching, 
for example, both as a source of 
inspiration and as a way to make their 
teaching or research even better.”

He sees the New Year’s Gala of 
the future as more of a “show and 
share” event at which researchers and 
teaching staff offer their colleagues 
valuable insights into their own 
knowledge and experience. “An 
element of competition can be both 
positive and enjoyable,” says the 
rector, “but I would dispute the notion 
that hard-nosed competition is the 
only way to achieve the best quality. 
Outstanding quality is also very much 
a product of working together to 
address complex, multidisciplinary 
problems. As a neuroscientist, I 
always think in terms of the brain: the 
individual regions on their own are not 
enough.”

Leading light
The approach to honouring the 

achievements of support staff at the 
New Year’s Gala is also set to change. 
At the previous gala, prize-winning 
support staff received an ode from 
Writer in Residence Gustaaf Peek and a 

dinner voucher. Ad Valvas commented 
on the “hierarchical distinction” 
between these and the academic prizes, 
which came with a considerable sum 
of money. The rector understands 
that this sends the wrong message. 
If support staff are as indispensable 
as the university says they are, there 
shouldn’t be such a glaring contrast 
when it comes to recognition. And this 
too is an area in which teams should be 
rewarded.

Winner Hans van den Brink, for 
example, gives everyone who enters 
VU Amsterdam’s Main Building the 
warmest of welcomes but he is only 
one of a team of hosts. “Van den Brink 
could be seen as the leading light 
within such a team, the personification 
of what it means to work as a host,” the 
rector explains.

In an ideal world, he says, there 
should no longer be a need for all 
these categories. “Let’s face it, as 
a VU community, we’re all in this 
together. Everyone should be able to 
be themselves at VU Amsterdam and 
contribute to the whole on the basis of 
their own unique talent or background. 
That’s what the progress flag stands 
for, and why it is flying proudly at 
our main entrance every day. We’re a 
community working together on the 
basis of individuality and diversity. 
Our discussions are open, forthright 
and even abrasive at times, but 
always geared towards progress and 
understanding. Dialogue exists to bring 
progress. Bringing each other down is 
the opposite.”

‘Awards gala needs 
a fresh approach’

VU Amsterdam should take a fresh 
approach to awards ceremonies such as 
those at the New Year’s Gala, says Rector 
Magnificus Jeroen Geurts. “From now 
on, there will be a greater emphasis on 
teams.”
BY PETER BREEDVELD

V
U Amsterdam’s Rector 
Magnificus Jeroen 
Geurts is not alone in his 
conviction that awards 
ceremonies such as the 
one at the university’s 
New Year’s Gala is ready 

for a shift in focus. “The time has come 
to take a fresh approach to the gala, 
and the organiser and the awards jury 
agree,” Geurts observes.

One of the highlights of the event is 
the awards ceremony that recognises 
the student and teacher of the year, 
rewards the best bachelor’s and 
master’s thesis, and confers the Van 
der Duijn Schouten Teaching Award 
on an outstanding senior member 
of the teaching staff. There are three 
nominees in each category, two of 
whom go home empty-handed. The 
university’s non-academic support 
staff are also honoured but, unlike 
their academic counterparts and 
the students, there is no financial 
component to their prize.

This is not exactly consistent with 
Recognition & Reward, Geurts points 
out, a new approach to appraisal 
that places a far greater emphasis on 
team effort rather than individual 
performance. “In other words, we need 
to start giving more recognition to 
teams.”

Show and share
Prizes and grants always go to 

individual scientists for outstanding 
work in a particular line of research. 
But in fact, these individuals always 

‘As a neuroscientist, I always think in terms of the brain:  
the individual regions on their own are not enough’
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Rector Magnificus Jeroen Geurts CAMPUS
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Voor vrienden van de VU
De oprichters van de VUvereniging wilden in 
1879 een andere universiteit in Nederland. 
Los van de overheid, voor eigen keuzes met 
een eigen kompas. Een universiteit die staat 
voor rechtvaardigheid, medemenselijkheid 
en verantwoordelijkheid voor elkaar en 
voor de wereld. Zo ontstond de bijzondere 
universiteit waar iedereen welkom is:  
de Vrije Universiteit.

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

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

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

Je bent van harte welkom.

Lid worden 
kan hier

www.vuvereniging.nl

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

General/psychological counsellors and academic 
advisors blog monthly about their work at 

advalvas.vu.nl/blogs-columns

‘I point out to 
her right to 
apply for an 
extra year of 
performance 
grant’

A deep sigh. Student Maria: “Just a moment, I 
have been looking forward to this appointment 
but don’t know where to begin...  

“I’ve been studying for so long, sometimes 
it goes, sometimes it doesn’t go. I suffer from 
traumas and working on them takes so much 
energy. I also took a break for a while. Then it 

was going well but now I took a long trip this summer and it 
just seems like everything is coming up again. I have signed 
up for therapy again because I notice that I am not doing it 
anymore. But I have study delay and my student loan from 
Duo is running. Suddenly, I don’t have OV rights anymore. I’m 
not sure if there’s anything left to sort out. My student advisor, 
whom I always keep informed, suggested I consult with a 
student counselor, because I would really like to finish my 
bachelor’s degree.” 

A lot of feelings can arise when you are delayed in your 
studies, and Maria certainly found it difficult to come and 
talk about this. This is probably also because she was already 
not feeling well. Then it’s hard to make an appointment and 
set aside time to sort things out for yourself.

Maria tells me that she feels she is failing, some of her 
friends have already graduated. She also loses contact with 
her fellow students because she doesn’t pull it off to go out 
much. She feels a little older than the rest and she worries 
about her student debt. These thoughts don’t make studying 
any easier. She wants to hit it hard and finish as soon as 
possible. I can well imagine how frustrating that is and we 
discuss and explore her situation over the past few years. I 
help her put everything in order. That gives her insight. And 
it gives her an overview. We look back on the past few years 
together and I hear why she’s been out for a while. 

The good news is that I can point out to her right to apply 
for an extra year of performance scholarship. This is eligible 
for Dutch and European students who are entitled to a 
performance grant from Duo. I explain what the conditions 
are and that I can support her request to Duo. She didn’t 
know that, and it really relieved her. It gives perspective. 
Then we discuss some scenarios for the future.  We get 
to work on her request, and she leaves the conversation 
relieved, we’re both glad she made that appointment after 
all.

Student Counsellors BLOG

Mariken Blom
General counsellor

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

An extra year 
of performance 
grant

http://advalvas.vu.nl/blogs-columns
mailto:laura.filardo%40uva.es?subject=
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Teacher  
of the year 
wants to 
see his 
students 
grow

Lachezar Yanev 
was elected Teacher 
of the year. He 
uses clips from 
Hollywood movies 
and an escape 
room to engage his 
students.

W
ere you surprised 
by your 
nomination? 

“Yes, very much 
so. I didn’t know 
until quite late 
in the process I 

was nominated. We have set up this 
new bachelor programme Law in 
Society and the first years were hard 
work. Corona came on top of it, that 
didn’t make it easier with our very 
international group of students. And 
now this prize. I see this as a sign we’re 
on the right track.”

You received a beautiful 
nomination letter from a student. 

“For the national teacher award we 
had to send in a nomination letter 
from a student. I asked my student 
Merel Gerritse and she wrote the most 
beautiful letter for me. I was very 
moved by her praise, it means a lot 
to me, and said to myself: whatever 
happens, if I win or not, with such a 
nomination I am already a winner.”

She writes you have a passionate 
way of teaching. Is teaching your 
passion?

“Yes, it is. I like the interaction with 
students very much. It is not the way 
to get your name out in the academic 
world, and I think we should find a 
way to value teaching more. In the 
end we’re a university, not a research 
institute. We educate people. And I 
don’t say this as a winner of a teaching 
award only, since I have obtained 
research grants, too.”

What makes a good teacher in 
your opinion? “My primary goal as a 
teacher is to see my students grow. I 
teach a subject in the first period of 
the first year, when students have just 
arrived from high-school. And then I 
teach a third year course at the end of 
the curriculum. To see how much they 
have developed themselves within 
these years, gives me great joy.”

Which methods do you use to 
engage students? “I use clips from 

Hollywood movies and real world cases 
to illustrate rather dry material. When 
discussing the interaction between 
criminal law and tort law for example, 
we used the case of a Dutch person 
who said his boss had pressed him to 
have sexual intercourse, whereas his 
boss said the contact was voluntary 
and started a law suit for libel. Then 
we changed the storyline a bit: we 
had the victim physically assault the 
perpetrator, as to make a point how 
criminal and civil law can intertwine in 
different ways.

“Also, during the pandemic, students 
were locked up in a virtual escape room 
and needed to use their knowledge to 
crack the code of the lock.”

Do you think a teacher should 
be an entertainer? “No, I think 
there has to be a balance between 
the old fashioned, time proven ways 
of lecturing and new educational 
approaches. Playing the clown is not 
the way to go, students will only take 
you less seriously.”

What do you hope your 
students will take on from your 
courses? “In Law in Society is 
about half of the group students 
Western European, the rest comes 
from all over the world. I hope after 
their graduation they will have the 
knowledge they need for the next 
steps in their careers, but also have 
learned to think for themselves and 
become voices of critical thinking. In 
a world where all kinds of suspicion 
theories are growing, I hope our 
programme can contribute a little 
to counterbalance this dangerous 
development.”

What are you going to do with the 
4000 euros of your prize? “Since Law 
in Society consists of researchers from 
all different groups located at different 
places on campus, we don’t get to 
socialize with each other a lot. I would 
like to use the money to establish an 
informal Film Night, on which we get 
together, watch a movie and order 
pizzas.” 

‘I think we 
should find a 
way to value 

teaching 
more’

BY WELMOED VISSER 
PHOTO PETER VALCKX

Key people INTERVIEW

Lachezar 
Yanev 
36

September 2022 – 
present 
Programme Co-Director, 
Law in Society
Augus 2022 – present 
Associate Professor, 
Department of Criminal 
Law and Criminology

January 2019 – July 2022 
Assistant Professor, 
Department of Criminal 
Law and Criminology
January 2012 – October 
2016  
PhD, International 
Criminal Law (cum laude) 
Tilburg University

Enthuse 
students
Lachezar Yanev is for 
me the example of how 
a teacher should be. He 
knows how to motivate 
and enthuse students 
like no other. He takes 
the time to get to know 
students and challenge 
them to get the best out 
of themselves.

Excerpt from Merel 
Gerritse’s nomination 
letter, [translation: AV]
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Climate 
activism  
at VU
While the NWO debate 
remained rather friendly, 
people within the VU 
community have taken 
a less forgiving stance 
towards fossil fuel 
companies. A group of 
researchers petitioned 
to cut all ties with 
the fossil fuel sector, 
stating the motives 
of those companies 
run counter to the 
values of the academic 
community. Assistant 
professor Clemens 
Kaupa signed as well, 
arguing in an interview 
that companies which 

‘promote lifestyle choices 
that are harmful to our 
health or environment’ 
should not be allowed 
to advertise their goods. 
Chief Impact Officer 
Davide Iannuzzi decided 
to cancel an event of 
Shell at VU, but does 
want to keep an ‘open 
conversation’. That’s also 
what debate centre 3D 
established with their 
first in a series of Climate 
Talks: one attendee 
called for ‘taking over 
the university’ while 
others claimed ‘civil 
disobedience’ was a 
no-go for scientists. Most 
agreed however, that 
activism is the only way 
to save the planet. 

ended up unwittingly in Russian weapons. We cannot always 
predict where our chips will go.”

Smolders emphasizes that it’s a matter of being careful. 
“The Chinese company Huawei is interested in my research 
into 6G technology. When I talk with Chinese colleagues, 
I discuss only the basic steps behind the research, not 
confidential details.” 

Levi confirms that NWO is becoming increasingly aware 
of the tension between transparent science and the potential 
risks. “But they are not opposites. In large areas of science 
there is no knowledge security aspect.”

“NWO doesn’t comment on what companies a university 
may or may not collaborate with”, he adds. “But we assume 
that no right-minded researcher will collaborate with a 
tobacco manufacturer.” 

Forced collaborations
The NWO debate proceeds in such a friendly manner that 

you could easily have forgotten how sensitive these topics 
are. Take the requirements that Europe sets for research 
projects. All those requirements have inadvertent effects, 
Smolders explains: “To get EU funding it is sometimes 
strategic to look for collaboration with someone from Greece. 
This leads to an international consortium that actually exists 
only on paper and in which scientists draw up their own 
plans independently of one another.” 

Van der Meer agrees. “Collaboration ought to be more 
than just everyone counting on a pile of money.” In her view, 
fledgling researchers in particular get lost in poorly defined 
projects. 

Enough money for everyone 
So does this result in a high workload and unnecessary 

competition? Well, everything will work out in the end. Levi 
praises the increasing collaboration between universities via 
sector plans. “That wouldn’t have happened ten years ago.”

There is still competition between scientists, Levi argues, 
“but it’s generally only perceived competition. And I think 
that there is now far less competition between scientists, 
when you look at it in the cold light of day. After all, there’s 
actually enough money for everyone. Enough social 
questions for everyone. So why would you want to engage in 
destructive competition?” 

Enough money for everyone? No resentment or irritation 
arose. Thanks were given to the panel members and the 
meeting was adjourned. 

“
The demonstrators have left everything neat and tidy”, jokes 
journalist and moderator Lucella Carasso. “Generally the 
riot police have to do it.” This is a reference to the recent 
occupation of two boardrooms at Eindhoven University of 
Technology in protest against the university’s ties with the 
fossil fuel sector. 

Around 40 people attend the NWO debate. The central 
question is how the national funder of academic research 
can stimulate more collaboration. The discussion expands 
into a whole range of sensitive topics.

No cancel culture
Take the collaboration with the fossil fuel industry, 

which the occupiers in Eindhoven were protesting against. 
Questions about that collaboration need to be put higher 
on the agenda, says Yvonne van der Meer, Professor of 
Sustainability of Chemicals and Materials at Maastricht 
University. But severing the links, as the students are 
demanding? “I’m not really in favour of the cancel culture. 
Fossil fuel companies need to reinvent themselves and 
universities can help them do so.”

At VU Amsterdam, some scientists take a different stance. 
Chief impact officer Davide Ianuzzi recently cancelled a 
campus visit by Shell.

Long term collaborations
But what about collaboration with companies in general? 

Shouldn’t scientists always be independent? In that case, 
researchers would miss a lot of opportunities, according 
to NWO chair Marcel Levi. “At a major producer of chip-
making equipment like ASML they are now investing in 
a department for independent basic research. Scientists 
there are involved in research that might result in product 
development only after 15 years.”

Dean of the Electrical engineering faculty of Eindhoven 
University of Technology Bart Smolders confirms that: 
companies have increasingly large research departments 
that are collaborating with universities and start-ups on 
long-term projects. (Although the following day, Philips 
announced it is going to cut back considerably on its 
research.) 

Russian weapons
Controlling the outcomes of scientific collaborations 

remains difficult. Panel member Marcel Geurts, from chip 
producer NXP, gives an example: Some NXP chips have 

‘Universities 
can help 
fossil fuel 
companies 
reinvent 
themselves’

Collaborations between 
scientists and private 
companies can lead to 
bad outcomes, as with the 
Dutch chips that ended 
up in Russian weapons, 
but the general attitude 
at the NWO debate is still 
pro-collaboration – even 
with fossil fuel companies.

BY PEER VAN TETTERODE/HOP  
and EMMA SPRANGERS 
IMAGE ROB BÖMER

‘No right-minded researcher will collaborate with a tobacco manufacturer’
Collaborating scientists DEBATE
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• Binding Study Advice (BSA). We’re 
actively working on how the BSA will 
be changed this year and are hoping to 
make it more fair towards students. 
• Campus space. Our council is working 
with study associations and FSRs 
to make sure there are more study 
spaces; also working on how to deal 
with the consequences of the W&N 
Building planned destruction. 
• International students. Following 
change in government policy, 
we’re working on making sure that 
VU ceases international student 
recruitment.

uaf.nl

Kom in actie voor 
gevluchte studenten!
Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun 
integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948. We behartigen hun 
belangen, geven advies en bieden begeleiding en fi nanciële steun. Onze kennis en ervaring 
delen we met onderwijs instellingen, werkgevers en gemeenten. 

Het UAF helpen kan op veel manieren. Organiseer bijvoorbeeld een sponsorloop met 
medestudenten of doneer samen met collega’s vakantiedagen. Met de opbrengst draag 
je bij aan kansen voor gevluchte studenten en professionals.

Kom ook in actie. Ga naar uaf.nl/actie

Shakiba
Iran
Assistent interne geneeskunde

‘ Via een voorbereidend jaar 
aan de VU ben ik ingestroomd 
in de studie geneeskunde. 
Zonder de hulp van het UAF 
was dat nooit zo snel gelukt.’

Since the beginning of life, disability has 
existed, whether it be through genetic 
variation or illness or injury. Archaeological 
evidence dating throughout Prehistory shows 
that those within early hominid societies 
who lived with disabilities were well cared 
for, and disabled individuals often lived well 
into adulthood. Inhumations of skeletons 
with bioarchaeological evidence of disability 
tell stories of individuals 
needing intensive, specific, 
and individualized care. An 
inhumation in a Stone Age 
settlement, located in present 
day Vietnam, known as Burial 
9 lived for at least ten years 
as a quadriplegic, needing 
constant care while living in a 
small society constantly under 
the threat of famine. Despite 
the undeniable strain needing 
devoted care which took up 
significant time and scarce resources, 
Burial 9 was still valued and cared for, and 
is only one example of a well documented 
archaeological phenomenon. Our earliest 
ancestors supported, accommodated, and 
adjusted to the needs of disabled individuals 
in their communities, yet today, that deep 
care and empathy seems to have gone out 
the window. How is it that we seem to have 

forgotten the empathy and care that our early 
ancestors showed each other, shouldn’t this 
be a quality ingrained in our DNA?
Our society seeks to force disabled people to 
fight to adapt to a world that was built to
exclude them. We follow The Medical Model 
of Disability, one that operates on normative 
standards that fault disabled people for 
simply existing within their own limits and 

needs; excluding them from 
bars, gyms, movie theaters, 
clubs, classrooms, and more. 
The Social Model of Disability, 
in contrast, seeks to adapt 
and change society at large 
to accommodate those with 
disabilities or impairments, 
removing societal obstacles 
which bar disabled individuals 
from succeeding within society. 
How can we as a modern society 
remember the teachings from 

our ancient ancestors and care for our most 
vulnerable with empathy and compassion? 
By adapting our society to operate under the 
social model of disability, and challenging 
the systems of exclusion within our society, 
we can work to create a global community 
operating through a perspective and lens 
of care and compassion for society’s most 
vulnerable.

Care for our most 
vulnerable

The university student council is the representative participation council of and for students of 
VU Amsterdam. The council concerns itself mainly with the quality and accessibility of education 
at VU Amsterdam and with the student policy of this university. The council consults with the 
executive board periodically.

Rebekah Lamb
General councillor
usr.rebekah.lamb@vu.nl
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seem to have 
forgotten the 
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showed each 
other?
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COMMISSIE COMMUNICATIE OR ERIC-JAN HARTSTRA,
HENK OLIJHOEK, KATINKA QUINTELIER, JEROEN 
RODENBERG EN HOUKJE VLIETSTRA   
TEKST  ERIC-JAN HARTSTRA, HENK OLIJHOEK EN 
HOUKJE VLIETSTRA  BEELD PETER VALCKX  
VORMGEVING HAAGSBLAUW

Verkiezingen
Van maandag 13 tot en met zondag 19 maart 
kun je je stem uitbrengen voor een nieuwe  
Ondernemingsraad en nieuwe Onderdeelcom-
missies op de VU, je ontvangt daarvoor een 
uitnodiging via de mail. 25 leden telt de nieuwe 
Ondernemingsraad, die wordt gekozen voor drie 
jaar en start op 1 september van dit jaar. Er is 
gekozen voor een start in september omdat het 
dan voor OR-leden werkzaam in onderwijs en 
onderzoek gemakkelijker is het werkrooster 
aan te passen aan het lidmaatschap van de  
Ondernemingsraad en om de Ondernemings-
raad en studentenraad op hetzelfde moment te 
laten aantreden.  

Het belang van een actieve  
medezeggenschap
De naam medezeggenschap zegt het al: mede 
zeggenschap. De leden van de Ondernemings-
raad en ook die van de onderdeelcommissies bij 
faculteiten en diensten hebben daadwerkelijk 
iets te zeggen. Ze zijn de gesprekspartner van 
het CvB, decanen en directeuren en hebben  
wezenlijke invloed op het beleid. De bevoegd-
heden van de medezeggenschap komen voort 
uit de Wet op de Ondernemingsraden. In de  
Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie 
kom je op voor de belangen van medewerkers 
en organisatie. Voor expliciete belangen-
behartiging kunnen medewerkers bij de  
vakbonden terecht.

Ga stemmen
In de pers (Advalvas en dagblad Trouw) kon 
je al lezen dat het erg lastig is om mensen te 
vinden die zich willen inzetten voor de mede-
zeggenschap. Jammer, want het OR werk is 
heel belangrijk, interessant en leerzaam. 
OR-leden stellen zich na een eerste periode 

meestal opnieuw verkiesbaar voor een tweede 
termijn omdat deelname aan de medezeggen-
schap goed bevallen is en het werk er ook 
echt toe doet. Breng je stem uit op een van de 
kandidaten want zij verdienen jouw steun: zij 
houden jouw belangen als medewerker en het 
belang van de VU scherp in de gaten en toetsen 
bij veranderingen en nieuwe regels of die niet in 
het geding komen.

Voorstel inkorten onderwijsblokken 
ging na consultatie door de OR niet door
De VU groeit door exploderende studenten-
aantallen, het is vaak schipperen met ruimte. 
Daarom kwam het bestuur met het voorstel om 
de onderwijsblokken in te korten tot anderhalf 
uur. Dat zou vijftien minuten minder collegetijd 
betekenen, met als gevolg vijf onderwijsblok-
ken op een dag die om 18.00 uur zou eindigen. 
Collegezalen zouden zo effectiever benut 
kunnen worden. De Ondernemingsraad heeft 
via een aantal bijeenkomsten met docenten en 
programmadirecteuren het bestuur duidelijk 
kunnen maken dat dit niet goed zou uitpakken. 
Vervolgens heeft het College van Bestuur het 
plan ingetrokken en wordt er gekeken naar 
andere oplossingen voor het omgaan met het 
ruimtegebrek.

Ellende rondom MARS
De invoering van de nieuwe bedrijfsvoering-
systemen -ofwel het MARS project- heeft 
van het begin af aan de aandacht gehad van 
de OR. Al voor de invoering was het de OR die 
waarschuwde voor de mogelijk verregaande 
gevolgen van het overhaast invoeren van veel 
nieuwe systemen in één keer. De OR kreeg 
signalen van onderdeelcommissies en mede-
werkers dat het de verkeerde kant op ging. In 
eerste instantie wilde het bestuur de invoering 

niet eens voorleggen aan de OR, het was maar 
een systeempje. Hier komt een belangrijke rol 
van de OR in beeld, het gaat niet alleen om een 
nieuw programma of een nieuwe beleidsmaat-
regel, veranderingen hebben altijd gevolgen 
voor onze collega’s. Het zijn de mensen die 
het beleid moeten uitvoeren en mensen die 
met nieuwe systemen moeten gaan werken. 
Medewerkers van de VU zijn enorm betrokken, 

� Ga stemmen  
voor de Ondernemingsraad 
en Onderdeelcommissie

onrust in de organisatie komt én de bedrijfsvoe-
ring moet goed op de rails staan en werken. Het 
CvB koos desondanks voor een snel begin met 
verbetertraject VUture. Daar kreeg het College 
de handen van de raad niet direct voor op el-
kaar. In een aantal indringende gesprekken zijn 
het College van Bestuur en de Ondernemings-
raad nader tot elkaar gekomen. De OR is onder 
ander betrokken geweest bij de keuze van het 
bureau dat dit traject gaat begeleiden. Ook is 
er een stevige OR-werkgroep geformeerd die 
meedenkt over het proces. Een van de uitgangs-
punten daarbij is dat zaken alleen verbeterd 
worden als ze niet goed gaan. Want te gemak-
kelijk wordt vergeten dat een heleboel zaken 
prima gaan. En de OR vindt dat er vooral moet 
worden geluisterd naar- en gesproken met de 
mensen die het werk doen. 

Begroting
Een van de belangrijkste bevoegdheden van OR 
leden is het instemmingsrecht op de hoofdlijnen 
van de begroting van de VU. Jaarlijks levert de 
Gezamenlijke Vergadering (Ondernemingsraad 
en Universitaire Studentenraad) een aantal 

speerpunten aan die voor studenten en  
medewerkers belangrijk zijn en die zij terug 
willen zien in de begroting. Bovenaan staat 
duurzaamheid. We blijven de VU er op wijzen dat 
je er met alleen woorden niet komt. Duurzaam-
heid heeft betrekking op talloze zaken. Ook 
voor kleinere initiatieven moet ruimte worden 
vrijgemaakt op de begroting, zoals bijvoorbeeld 
voor een duurzaam voedselaanbod in de  
VU-restaurants.

Onderdeelcommissies
Ook op decentraal niveau is medezeggenschap 
belangrijk. Faculteiten en diensten hebben een 
Onderdeelcommissie (ODC). De grootte van de 
ODC is afhankelijk van het aantal medewerkers. 
Regel is dat de ODC minimaal zes keer per jaar 
met decaan of directeur praat over allerhande 
zaken die er bij het onderdeel spelen. Bij de  
faculteiten heeft de ODC samen met de facul-
taire studentenraad instemmingsrecht op de 
hoofdlijnen van de begroting. Wanneer de  
facultaire GV  niet instemt, heeft dit verre-
gaande gevolgen voor de gang van zaken op de 
faculteit. Natuurlijk gaat de medezeggenschap 
zorgvuldig met dit belangrijke recht om.  
De ODC speelt een grote rol in constructief 
overleg tussen medewerkers en bestuur van 
het onderdeel. 

Voor enkele ODC’s vinden er dit jaar verkiezin-
gen plaats, maar helaas hebben andere  ODC’s 
moeite om genoeg kandidaten te vinden. Het is 
daarom belangrijk dat het College van Bestuur, 
de decanen en directeuren uitstralen het te 
waarderen als hun medewerkers zich willen 
inzetten voor de medezeggenschap. 

Actief meedoen aan de medezeggenschap is 
de ultieme gelegenheid om met gemotiveerde 
collega’s te werken aan een betere universiteit, 
faculteit of dienst. 

raadpleeg hen vooral tijdig. Vraag de werkvloer 
om advies en feedback, zij zijn de deskundigen. 
Gelukkig weten medewerkers de OR te vinden 
als zij vinden dat hun mening niet gehoord 
wordt. Er wordt heel veel vergaderd op de VU 
maar wordt er ook genoeg met gewone mede-
werkers gepraat? De OR is van mening dat dat 
vaak onvoldoende gebeurt. De OR heeft al snel 
aangedrongen op een gedegen onderzoek naar 
het falen van MARS.  Dit leidde uiteindelijk tot 
een vernietigend rapport van adviesbureau Cap 
Gemini. Het College trok het boetekleed aan en 
beloofde beterschap.

Verbetertraject VUture
De aanzet van dit verbeterprogramma startte 
heel snel. Te snel vond de OR in de eerste 
vergadering na de zomer 2022. Want op veel 
plekken zijn de gevolgen van de invoering van 
de nieuwe bedrijfsvoeringssystemen nog  
dagelijks voelbaar. Het CvB wil een verbeter-
slag maken in de samenwerking tussen 
diensten en faculteiten. De organisatie moet 
slagvaardiger worden. De OR kan zich hierin 
vinden maar vindt het ook belangrijk dat er geen 

Van maandag  
13 tot en met 
zondag 19 maart 
kun je je stem 
uitbrengen. 
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Voor 6 euro naar 
de film Wat doet rouw 

met je?
U

it ons rijke aanbod pik ik twee indrukwek-
kende films, met twee sublieme hoofdrol-
len. Cate Blanchett schittert in Tár en de 
magistrale comeback van Brendan Fraser 

in The Whale. 
The Whale is een aangrijpend verhaal over 
verdriet en zelfacceptatie, over de kluizenaar 
Charlie. Tár, de eerste film van Todd Field in 
zestien jaar, is een complexe en gelaagde karak-
terstudie van Lydia Tár; een virtuoos pianist en 
briljant dirigent. 
Kortom, twee briljante vertolkingen van de 
acteurs Fraser en Blanchett, die zomaar superveel 
prijzen in de wacht kunnen slepen.
Let op: VU-studenten betalen het hele jaar door 
slechts 6 euro voor een filmticket.

Daniël Beltman, marketing

V
an de bestseller Komt een vrouw bij de 
dokter van Kluun werden 1,2 miljoen 
exemplaren verkocht en in 2009 
verscheen de filmbewerking. Nu heeft 

Kluun zijn zegen gegeven voor de theaterbewer-
king van deze aangrijpende liefdesgeschiedenis. 
Het verhaal gaat over twee strijdlustige en imper-
fecte mensen wier liefde tot het uiterste wordt 
getest. Het gaat Stijn voor de wind, totdat de lief-
de van zijn leven Carmen de diagnose borstkan-
ker krijgt. Terwijl zij behandeld wordt, zoekt de 
overspelige Stijn een uitvlucht in het nachtleven,  
vrouwen en een affaire. Wat doet rouw met je? 
Kun je begrip opbrengen voor vreemdgaan als 
het helpt om overeind te blijven? Een voorstel-
ling over liefde, schofterigheid, schuldgevoelens, 
afscheid nemen en het vinden van humor als de 
dood steeds dichterbij komt.

Femke Idzes, cultuurmarketeer 
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Gratis aikido
A

ikido is een Japanse krijgsdiscipline met 
een filosofische inslag. De Oosterse  krijgs-
kunst is aan het begin van de 20ste eeuw 
ontwikkeld door Morihei Ueshiba die zich 

liet inspireren door de technieken van Japanse 
samoerai en diverse vechtsporten.
Welke kunsten kun je zoal leren? De kunst van het 
veilig vallen, de kunst van het harmoniseren met 
de tegenstander en die van timing en krijgswijs-
heid. Door het maken van soepele, cirkelvormige 
bewegingen probeer je je aanvaller uit evenwicht 
te brengen en hierbij de stoot- of slagkracht het 
doel te laten missen. Men ziet dit ook niet als 
vechtsport, maar als zelfverdediging. Het beoefe-
nen van aikido geeft je innerlijke kracht, zelfver-
trouwen, focus, flexibiliteit en balans.

Maria Engels, communicatie & marketing

Sport- 
centrum  
VU
Uilenstede 
Uilenstede 100 
020-5985090 

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

In maart kun je 
elke dinsdag van 
18 tot 19 uur gratis 
meedoen met de 
aikido-lessen.

sportcentrumvu.nl

Gepekelde kool 
van het huis
SFEER Klein, knus, hip en laagdrempelig. Bij 
binnenkomst kun je de open keuken achter in de 
zaak al zien. De tafeltjes staan dicht op elkaar, het 
voelt alsof je aan een lange tafel zit. 
ETEN Wij beginnen meteen met het hoofdge-
recht. De gehele vegan kaart past op één A4’tje, 
dat kan ook makkelijk want het eten is seizoens-
gebonden. Veelal Aziatisch georiënteerde gerech-
ten plus burgers. 
Mijn tafelpartner kiest Kimchi Fried Rice. Kimchi 
is gepekelde kool, de koks bereiden dit helemaal 
zelf. Deze smaakt wat zuur. Ik neem Peanut 
Butter Curry. In onze hoofdgerechten zijn veel, 
deels onbekende, groenten verwerkt. De opmaak 
van de borden is simpel, maar mooi. Beide 
gerechten zijn lekker.
BEDIENING Erg vriendelijk.
TIP Probeer een van de vele speciaalbiertjes. 
AANRADER Zeker, wanneer je iets nieuws wilt 
proberen en van vegan houdt. Er is ook een filiaal 
in Oost, Javastraat 40.
PRIJS De hoofdgerechten zijn redelijk prijzig, 
maar de porties zijn echt royaal. Voor 50 euro heb 
je voor twee personen een hoofd- en bijgerecht en 
ieder een drankje. 

Janine de Bree, tweedejaars bachelor 
rechtsgeleerdheid

Soil 
Vegan 
Cafe 
West
Bilderdijkstraat 141

soilvegancafe.com

VU 
Griffioen
Komt een 
vrouw bij 
de dokter

Nieuwe  
Universiteits- 
gebouw 
De Boelelaan 1111

Zaterdag 4 maart 

Aanvang: 20 uur

Toegang: 21,50 
euro voor 
VU-studenten en 
25,00 euro voor 
VU-medewerkers.

griffioen.vu.nl/
voorstellingen

CULTUUR

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

Nieuwe  
Universiteits-
gebouw 
De Boelelaan 1111

The Whale is vanaf 
22 februari te zien 
en Tár vanaf 2 
maart dagelijks. 

Check www.
rialtofilm.nl voor de 
speeltijden.

Rialto VU

Cate Blanchett

Brendan Fraser

http://sportcentrumvu.nl
https://nl.soilvegancafe.com/
https://griffioen.vu.nl/voorstellingen
https://griffioen.vu.nl/voorstellingen
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
mailto:redactie.advalvas%40vu.nl?subject=
http://www.rialtofilm.nl
http://www.rialtofilm.nl
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Dido Drachman
illustrator  

en striptekenaar

Wout van Zaale
eerstejaars bachelor 

media en journalistiek

D
e nood is hoog, maar ik 
kan voorlopig niet naar 
de wc. Ik wacht op mijn 
beurt in een ING-kantoor 
dat slechts door twee 
medewerkers is bemand. 
Veel te weinig. Er zijn 

wachtbankjes, maar zelfs die zitten vol. 
Mensen staan te wachten om te zitten 
wachten. 

“Boefjes zijn het!” zegt een oude man 
naast me. Hij refereert aan de ING-top. 
“Ze digitaliseren alles onder het mom 
van efficiëntie, terwijl het alleen hun 
eigen portemonnee ten goede komt. 
Vroeger had je dit soort wachtrijen 
niet.”
De man werkte in een ver verleden 
bij de Gemeentegiro Amsterdam. 
De blauwe girobus domineerde toen 
nog het Amsterdamse straatbeeld. 
Dat was een soort van brievenbus, 
vertelt de man nostalgisch, maar dan 
om betalingen aan de gemeente te 
posten. Ik kan me weinig voorstellen 

bij het verlangen naar een tijd waarin 
je je halve wijk door moest om geld af 
te staan, maar dat is misschien een 
generatiedingetje.
Na drie kwartier wachten word ik 
geholpen door een medewerkster. Om 
mijn bankaccount te activeren, hoef 
ik alleen m’n telefoonnummer door te 
geven, dus in theorie zijn we binnen 
enkele tellen klaar en kan ik gauw naar 
de wc.

Maar de ING-praktijk is weerbarstig. 
Voordat ik überhaupt heb verteld 
wat mijn 06 is, klikt de medewerkster 
minutenlang driftig met haar muis. 
Een vermoeid paar ogen richt zich 
op van het scherm. “Sorry hoor, het 
systeem werkt voor geen meter. Wat 
studeer je eigenlijk?”
Terwijl haar laptop aan het laden 
is, blijkt de medewerkster van eind 
twintig opvallend geïnteresseerd. 
Waarschijnlijk dient het puur als 
opvulling van de stilte, maar ik kan me 
niet onttrekken aan de gedachte dat 

ze mijn telefoonnummer hoe dan ook 
wil hebben. Of dat systeem nou werkt 
of niet.
Nadat ze de digitale janboel in 
haar laptop heel wat keren heeft 
heropgestart, lukt het de medewerkster 
om mijn nummer in te voeren, waarna 
ze opgelucht ademhaalt: “Ik kan weer 
lachen.” De vreugde verdwijnt uit 
haar gezicht als ze zich realiseert dat 
ze bij de volgende klant opnieuw het 
ondoorgrondelijke ING-systeem in 
moet duiken. Ik wens haar succes en 
kan eindelijk plassen. 

De naastgelegen Hema heeft het 
dichtstbijzijnde toilet. De slag naar 
een gedigitaliseerd betaalsysteem 
is nog niet gemaakt. Naast een leeg 
schaaltje met een bordje waarop 
handgeschreven ‘wc 50 cent’ staat, zit 
een mevrouw. Ze ziet me zoeken naar 
contant geld en knipoogt: “Loop maar 
door.’’ 
Een boefje. Die kan de ING goed 
gebruiken.

Boefjes

COLUMN

https://www.didodrachman.com/

