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HOE VER KIJK JIJ?
We leven in een snel veranderende samenleving,
met grote maatschappelijke vraagstukken. Dat
vraagt om mensen die verder kijken. Verder dan
het voor de hand liggende, verder dan het bekende.
Mensen die verder kijken zijn op hun plek bij de VU.
De VU stimuleert haar medewerkers buiten hun
eigen afdeling en eigen vakgebied te kijken. Om
nieuwe wegen in te slaan. Om samen te werken aan
toonaangevend onderzoek en onderwijs. De VU is
een universiteit die midden in de maatschappij staat.
Met de blik gericht naar buiten. VU is verder kijken.
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Kijk dan voor een overzicht van alle
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Voetbaltoernooi van studievereniging Merlijn.
Team Olympique Merlijn viert de overwinning.
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3

RSS feed

VU enthousiast over
Bildung Academie

Bètadecaan stelt
vragenuurtje in

Abonneer je op het
laatste nieuws online
Vertrouwen door
respect uit je
omgeving

D

e Bildung
Academie, een
Amsterdams
bottom-up
initiatief van
studenten en
docenten als
aanvulling op het universitaire onderwijs, krijgt steeds
meer gestalte. Op 12 mei
presenteerde de organisatie
haar ideeën aan rector magnificus Frank van der Duyn
Schouten en Jaap Winter van
het college van bestuur.
De Bildung Academie wil
studenten in een opleiding
van een half jaar de mogelijkheid geven zich op acade-

Je wordt gevormd door je
omgeving. Je gedrag en je
mening, maar zeker ook je
gevoel van vertrouwen hangen
samen met de signalen die jij
krijgt van je vrienden, familie
en collega’s.

Wetsvoorstel om
internationalisering te stimuleren
‘De politie wil
onvoorspelbaarder
worden’
Stewart & Sally
keert terug naar de
VU
Duidelijketaalprijs
voor Marco Verhoef

Voor al het laatste nieuws:
advalvas.vu.nl
4

D

misch niveau te ontplooien
tot maatschappelijk betrokken individuen die kritisch
denken, empathisch met
hun medemensen omgaan,
morele overwegingen
kunnen maken en expressief
bekwaam zijn.
Van der Duyn Schouten is
zeer gecharmeerd van de
ideeën die de Bildung Academie ontwikkelt. “Op de VU
besteden wij al aandacht
aan academische ontplooiing, maar dit is een goede
aanvulling. Ze hebben meer
aandacht voor bijvoorbeeld
retorica en de klassieke
aspecten van de Bildung.”

(Re)tweets

Een selectie uit de opvallendste
tweets van de afgelopen dagen

Van der Duyn Schouten wil
de gesprekken graag voortzetten, zo mogelijk ook met de
UvA. Hij staat ervoor open
om de Bildung Academie te
integreren als een reguliere
minor. “Maar dan moeten we
wel continuïteits- en kwaliteitsgaranties krijgen.”
De Bildung Academie wil hoe
dan ook op 31 augustus beginnen. Er is veel belangstelling
van studenten: op de eerste
informatieavond kwamen
zo’n tachtig studenten af.
(KH)

Lees het uitgebreide bericht op
advalvas.vu.nl>nieuws>12 mei.

Weg belastingaftrek

gel moeilijk te vinden. Dus gaat
Maex zelf aan de wandel langs de
verschillende studieverenigingen. Daar komen toch de nodige
onderwerpen naar boven, vooral
de samenwerking met de UvA en
de verhuizing naar het nieuwe
gebouw. Op de UvA had Maex
maandelijks een vragenuurtje, op
de VU is nog niet bekend hoe vaak
dit gaat plaatsvinden. (KH)

twitter/facebook/issuu

D

e belofte is deels
een gevolg van
afspraken in de
nieuwe cao. Daarin
staat dat eind
2016 maximaal
22 procent van
de hoogleraren en universitair
(hoofd)docenten een tijdelijk
contract mag hebben. Nu is dat
aan de VU 31 procent.
Langius belooft ook meer ondersteunend personeel (OBP) een
vast contract te geven. Nu is 32

procent daarvan in tijdelijke
dienst. Dat was in 2010 17 procent.
Volgens Langius is het bewust
beleid geweest nauwelijks nog
vaste aanstellingen te geven voor
het OBP vanwege de reorganisaties bij de diensten. Die zijn
nu bijna afgerond. Daardoor is
het volgens haar weer mogelijk
mensen voor structurele werkzaamheden in vaste dienst te
nemen.
Langius laat zich niet uit over
het aantal mensen dat een vast

contract kan krijgen. Volgens
haar moet dat per geval worden
bekeken. Daarbij weegt mee of
voor de betreffende functie de
financiering voor langere termijn
is gegarandeerd.
Volgens de cao blijft het mogelijk
onderzoekers op projectbasis of
mensen met een tenure track
een meerjarig tijdelijk contract te
geven. (DdH)

Lees het interview met Langius op
www.advalvas.vu.nl>nieuws>18 mei.
nr 18 — 20 mei 2015
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Studenten mogen binnenkort nog maar
0 euro studiekosten aftrekken.

Pleitstrijd
Rechtenstudenten uit
het hele land spelen voor
advocaat en aanklager. In het
nieuwe Paleis van Justitie
in Amsterdam vond Cicero’s
Landelijke Pleitstrijd plaats.
De Razende Reporter was erbij.
Fotoreportage op advalvas.
vu.nl>razende reporter.
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un basisbeurs waren ze al kwijt en vanaf
september ook hun belastingvoordeel.
De reden: zonder basisbeurs zouden veel
studenten ineens voor belastingaftrek van
studiekosten in aanmerking komen en
daardoor zou het Rijk veel geld mislopen.
Nu nog mogen studenten hun collegegeld en de kosten
van voorgeschreven leermiddelen zoals boeken aftrekken. De kosten moeten alles bij elkaar dan wel hoger
zijn dan de ontvangen basisbeurs en aanvullende beurs
opgeteld, plus een drempel van 250 euro. Dat haalt
bijna niemand. (HOP)

Meer hierover op advalvas.vu.nl>nieuws>13 mei.

@FEWEB_VU
18-5_Opnieuw puzzelen met econometrist
Henk Tijms @nytimes: http://www.
feweb.vu.nl/nl/nieuws-agenda/
nieuwsarchief/2015/opnieuw-puzzelenmet-econometrist-tijms-in-the-new-yorktimes.asp#.VVmJ19ysXA0 … #logica
#wiskunde #hersenkraker
Al voor de derde keer presenteert emeritus
hoogleraar Henk Tijms een wiskundeprobleem in de
New York Times. Deze keer heet het probleem Boys
and Girls in New Clothes, zie de link voor uitleg.

@Bernd Andeweg heeft geretweet:
17-5_St Bede’s Geology @SBC_Geology
Why are geology students the happiest at
university? http://gu.com/p/2xvyx/stw
Geologiestudenten zijn zo tevreden omdat het
een lekker praktisch vak is (hamers, grondboren,
excursies) en ze al vanaf het begin van hun studie
kunnen bijdragen aan echt wetenschappelijk
onderzoek, schrijft The Guardian.

College belooft meer vaste banen
De VU gaat meer medewerkers een vaste aanstelling geven. Dat heeft collegelid
Bernadette Langius toegezegd.

@ScienceguideNL
18-5_Volgens oud-ISO voorzitter @
ThijsvanReekum heeft Jesse Klaver juist
het ‘rendementsdenken’ in het onderwijs
gebracht http://ow.ly/N4CcB
Het leenstelsel is namelijk een van de weinige
voorstellen waaraan Groen Links de afgelopen jaren
heeft meegewerkt, memoreert Van Reekum.

@BartWallet
17-5_Kracht #wereldzee in scherp oog voor
impact en diversiteit religie. Qua politieke
visie lijkt Kuyper de Samuel Huntington
van rond 1900.
De in 2008 overleden politicoloog Samuel
Huntington werd bekend met zijn boek ‘The clash of
civilizations and the re-making of world order’ (1996).

@liev
4-5_Heet dat niet stelen? RT @advalvas_
vu: Universiteiten willen werkdruk
docenten aanpakken met geld van de
basisbeurs http://advalvas.vu.nl/nieuws/
universiteiten-willen-werkdruk-docentenaanpakken …
John O’Shea/ nounproject.com

Minister Bussemaker wil dat
er ‘echt veel meer docenten bij
komen’ in het hoger onderwijs. Die wil ze betalen uit de
opbrengst van het leenstelsel.

gedaan”, vertelt Maex, die decaan
is van beide bètafaculteiten. Daar
bleken veel studenten met vragen
te zitten, vooral over de samenwerking tussen beide universiteiten. “Natuurlijk kunnen ze ook
langskomen op mijn kamer, maar
dit is veel laagdrempeliger.”
Tijdens dit eerste vragenuurtje
weten studenten de weg naar de
gereserveerde tafel in de M-vleu-

Roos Lankhorst

Bussemaker wil
opbrengst leenstelsel investeren
in meer docenten

ecaan Karen
Maex (links op
de foto) vond het
hoog tijd worden
om bètastudenten
de kans te geven
al hun vragen te
stellen. Ze stond
daarom vrijdagmiddag 8 mei in de
kantine van het W&N-gebouw.
“Op de UvA heb ik dit ook

Valeria Huisman

Meeste wetenschappers krijgen
Vidi-beurs niet
Vier VU-wetenschappers
hebben een prestigieuze
Vidi-beurs gekregen. Het
zijn milieu-econoom Wouter
Botzen, bestuurswetenschapper Caelesta Braun, bewegingswetenschapper Nadia
Dominici en filosoof Jeroen de
Ridder.

advalvas_online

@TicoAO
8-5_De @advalvas_vu
als multifunctioneel
gebruiksvoorwerp.
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Student Tobi Kooiman
‘Zelfs toen ik ziek werd,
dachten ze dat ik een
geintje maakte’

in actie

Masterstudent wiskunde Tobi Kooiman (26) staat in
de halve finale van het Amsterdams Studenten Cabaret
Festival.

mensen dat niet eens. Ze dachten dat het
een geintje was.”

DOOR FLOOR BAL
FOTO PETER VALCKX
Is de VU nou zo’n inspirerende omgeving voor een aankomend cabaretier?
“Toevallig wel. Mijn eerste tekst schreef
ik tijdens het college Set theory. Dat vak
was veel te abstract voor me, ik raakte
de draad helemaal kwijt. Omdat ik op de
voorste rij zat, wilde ik niet afdwalen. Dat
vond ik onbeleefd tegenover de docent.
Dus deed ik net alsof ik aantekeningen
maakte. Het waren losse gedachten over
de inconsistentie van namen van frisdranken en sappen. Dat las ik voor aan
vrienden, die er erg om moesten lachen.
Met die tekst heb ik aan een openpodiumavond meegedaan. Het optreden was een
succes, het vak heb ik laten vallen.”
Was jij altijd al het grappigste jongetje
van de klas? “Laatst vond ik een boekje
van de lagere school terug waarin de
meester schreef dat hij mijn humor niet
altijd begreep, maar dat hij toch altijd
om mij moest lachen. Op de middelbare
school was ik een echte grappenmaker.
Toen ik ziek werd, geloofden sommige

6
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Maar je was echt ziek. “Ja. Die bult op
mijn scheenbeen bleek botkanker te zijn.
Tien maanden lang heb ik chemo gehad
en ik ben geopereerd. Uiteindelijk ben ik
er anderhalf jaar mee bezig geweest. Mijn
onderbeen heb ik nog. Dertig jaar geleden
zou dat anders zijn geweest. Ik loop nu
zelfs drie keer per week hard. Gelukkig
gaat het goed. Als de kanker was teruggekomen, was dat waarschijnlijk in het
eerste jaar gebeurd.”
Tjonge, botkanker. Lachen, gieren,
brullen. “Nou, mijn programma gaat
deels over die periode. Ik heb in die
tijd heel veel grappen gemaakt. En wat
toen te ver ging, zeg ik nu alsnog op
het podium. Voor mij is het geen heftig
onderwerp, het is vooral choquerend voor
het publiek.
“Ik houd ook niet van te makkelijke grappen. Dat het publiek alvast gaat lachen
omdat het over seks of drugs gaat. Bij
doordenkertjes is het vaak eerst even
stil en komt de lach daarna. Dat heb ik
liever.”
Krijgen mensen bij jou per ongeluk
een stichtelijke boodschap mee? “Nou,
boodschap, het is meer een motto. Toen

Amsterdams
Studenten
Cabaret
Festival
Tobi Kooiman staat
donderdag 28 mei in de
halve finale in het Tobacco
Theater. Daar is 29 mei ook
de volgende halve finale: Nes
37-87. Vrijdag 5 juni is de
finale in De Rode Hoed. Meer
info op ascf.nl.

Tobi
Kooiman
2013 – nu
Master wiskunde
2008 – 2013
Bachelor wiskunde
2005 – nu
Schaaktrainer (bijbaan)
2001 – 2008
Gymnasium, AmsterdamOsdorp

ik ziek werd, behandelden we bij
Latijn net de stoïcijnse filosoof
Seneca. Hij zegt dat je je niet
moet focussen op de dingen
waarop je geen invloed hebt, die
gebeuren toch. Het is beter om je
te richten op datgene wat je zelf
kunt bepalen. Die ziekte kon ik
niet sturen, wel mijn gevoelens
erover. Door zo te denken werd
ik niet depressief. Dat geef ik
graag door.”
Zijn jullie thuis allemaal zo
humoristisch? “Veel cabaretiers
keken thuis bij hun ouders al naar
cabaretprogramma’s. Ik ben er
helemaal niet mee groot geworden. Pas als student heb ik mijn
eerste voorstelling gezien. Toen is
de liefde ontstaan, ik heb anderhalf jaar lang al mijn vrienden
naar De Kleine Komedie meegenomen. Mijn vader is wel erg van
de woordgrappen. Laatst verbeterde hij een grap van mij over de
katholieke kerk. Dat is extra geestig omdat hij dominee is.”

Wacht even, is jouw vader dominee? “Inderdaad, echt
een cliché. Freek de Jonge en Seth Gaaikema waren ook
al zonen van dominees. Ik heb daar ook een theorietje
over. Ik ben van jongs af aan gewend om mijn vader te
zien presenteren voor grote groepen mensen. Zelf heb ik
helemaal geen podiumvrees, ik ben hooguit een beetje
zenuwachtig. Ook daar komt het stoïcijnse terug. Bang
zijn, helpt niet.”

7

opinie

wisselcolumn

Verspild onderzoek

Voeg havo
en vwo
samen
Scholieren zijn te jong als
ze hun middelbare school
kiezen. Daarom moeten
havo en vwo samengaan.
DOOR JOS BEISHUIZEN
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

W

ij laten kinderen van
12 jaar keuzes maken
die beslissend zijn voor
hun verdere kansen
op de arbeidsmarkt.
Als kinderen eenmaal
hebben gekozen voor
vmbo, havo of vwo, dan is in ons verkokerde
systeem die keuze definitief. Overstappen
is moeilijk, vooral stroomopwaarts. In veel
landen in de westerse wereld kiezen kinderen pas op hun vijftiende of zestiende.Daarom is het terecht dat er van verschillende
kanten kritiek is op het huidige systeem.
Eind april stelde Jan van Zijl, voorzitter van
de MBO Raad, voor om de middenschool
opnieuw op te tuigen door mbo en havo te
combineren. De middenschool, was dat niet
een hervormingsplan van onderwijsminister
Jos van Kemenade (kabinet-Den Uyl, 1973
– 1977) dat in de vuilnisbak verdween toen
Van Agt en Wiegel aan de macht kwamen?
Ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de
VO Raad (voor voortgezet onderwijs) wil
het onderwijs ingrijpend veranderen. Hij
pleit voor maatwerkdiplomering: leerlingen
moeten de gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld het vak wiskunde op vwo-niveau af te
sluiten en het vak Engels op havoniveau.
De middenschool werd destijds geïnspireerd
door het streven naar emancipatie: gelijke

8

kansen voor alle leerlingen in een school
waarin kinderen van allerlei afkomst
en begaafdheidsniveaus elkaar treffen.
Tegenstanders vonden en vinden dat
zo’n systeem talentontwikkeling in de
weg zit, het streven om kinderen zo vroeg
mogelijk hun talenten tot ontplooiing
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te laten brengen. Vroege selectie is goed
voor kinderen met veel talent. Sinds Van
Kemenade en Den Uyl hebben meritocratische idealen het gewonnen van het
emancipatiestreven.
Zien we nu een kentering daarin? Verspilling van talent is een serieus probleem. In
een heterogene samenleving als de onze
maken vroege selectie en sterke verkokering de kans op verspilling van talent
groter. Dat moeten we niet willen en
daarom zijn de voorstellen van Van Zijl
en Rosenmöller interessant en actueel.
Een brede middenschool voor iedereen is
volgens mij een stap te ver: dan worden
de niveauverschillen tussen leerlingen te
groot. Maar integratie van havo en vwo,
zoals Rosenmöller bepleit, is wel een
goed idee. Geef leerlingen de mogelijkheid om zelf te bepalen op welk niveau
(havo of vwo) ze een vak willen afsluiten.
Ze moeten daarbij rekening houden met
de eisen die de beoogde vervolgopleiding
stelt.
Zo’n systeem biedt leerlingen in het
voortgezet onderwijs niet alleen meer
gelijke kansen maar maakt ze ook
toekomstgerichter in hun studiekeuzes.
Voor universiteiten is dat systeem interessant omdat het de mogelijkheid biedt
om te gaan te selecteren aan de poort en
voor een studierichting alleen kandidaten toe te laten die relevante schoolvakken op vwo-niveau hebben afgesloten.
Deze oplossing komt zowel tegemoet aan
het streven naar gelijke kansen als aan
het streven naar talentontwikkeling.

Jos Beishuizen is hoogleraar onderwijskunde aan
de VU.
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
ADVALVAS
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Jaap Seidell hoogleraar voeding en gezondheid

quality and impact, and reducing waste
n de afgelopen maanden (tot 1 mei)
in public health nutrition. De zaal zat
zijn 11.656 vragen ingediend voor
vol twintigers en dertigers die unaniem
de Nationale Wetenschapsagenda.
vonden dat ze vooral werden afgerekend
Deze vragen vormen de basis voor
op het aantal publicaties en minder op
een wetenschapsagenda die eind
de kwaliteit en relevantie van hun onder2015 zal worden gepresenteerd.
zoek. Dit leidt tot research waste, een
Het zal een lastig en omvangrijk
term die is ontleed aan een serie artikelen
karwei zijn om al die vragen te rubricehierover in The Lancet in 2009 en 2014 en
ren, te beoordelen en te selecteren. Maar
de hieraan gerelateerde website researchtoch vind ik het een goed idee om de
waste.net, die onderbouwen dat circa 85
maatschappij breed te betrekken bij de
procent van het wetenschappelijk ondertoekomst van de wetenschap. Organisazoek bij het vuilnis kan,
ties als Science in Transiwaarmee alleen al in de
tion in Nederland hebben,
(bio)medische wetenschap
in mijn ogen, overtuigend
Circa 85
jaarlijks 100 miljard dollar
aangetoond dat er veel
procent van het
wordt verkwist.
mis is met de selectie van
wetenschappelijk
Deze vaststelling helpt
onderzoeksonderwerpen,
onderzoek kan bij
jonge wetenschappers
de uitvoering en interprehet vuilnis
nu niet met het verwertatie van onderzoek en de
ven van beurzen of een
publicatie ervan door de
aanstelling bij de univergevestigde wetenschap
siteit. Het reduceren van
zelf. Het betrekken van de
verspild onderzoek vraagt
samenleving bij de selectie
dringend om een nieuw
van onderzoeksprioribeleid van overheid, NWO
teiten is een stapje in de
en universiteiten waardoor jonge ondergoede richting.
zoekers straks zelf meer aandacht mogen
Maar daarmee is nog niet de kwaliteit
besteden aan het vaststellen van hun
van de uitvoering van wetenschappelijk
onderzoek verbeterd. Vooral jonge weten- vragen, de kwaliteit van de uitvoering van
hun onderzoek en de vertaalbaarheid van
schappers lijken daarmee te worstelen.
de uitkomsten ervan naar beleid en prakNiet gek natuurlijk, want wetenschapsbetijk. Minder verspilling van onderzoeksoefening is hún toekomst. Eind vorig jaar
geld en betere tijdsbesteding van onderwerd ik door een internationale groep
zoekers. Dat is pas rendementsdenken.
jonge onderzoekers gevraagd om op een
congres in Spanje met hen te discussiëren over het thema: enhancing research
Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Reisverslag

Hij werd bekogeld,
geïntimideerd en
voelde zich als een
westerling die chocola
kwam brengen.
VU-historicus George
Harinck over zijn reis
in het voetspoor van
Abraham Kuyper.

Geschiedenis

Het raadsel
van de
islam
achterna

Links Istanbul aan de Bosporus, boven een bruiloft van Krimtartaren, onder een Kozakkenschool op de Krim en rechts vissers op het meer van Galilea

W

DOOR PETER BREEDVELD

ie de trailer ziet van Om de oude
wereldzee is van steen als-ie de
tv-serie niet gaat kijken. Meteen in
het begin al lijken VU-historicus
George Harinck en zijn camerateam
beschoten te worden, vlak nadat
iemand hen heeft gewaarschuwd dat
ze “in de vuurlinie” lopen.
“Dat was bij de Westelijke Jordaanoever, Palestijnse
jongetjes die stenen gooiden”, vertelt Harinck. “We
waren vlakbij het graf van Rachel, een van de aartsmoeders uit het Oude Testament. Joden komen er om te
bidden en Palestijnen dagen er de Israëlische politie uit.
Die schiet op ze met traangas en zo spelen ze een kat-enmuisspel. Toen wij daar waren, werden er weer stenen
gegooid en iemand van ons camerateam viel in de haast
om daar weg te komen, dat is wat je ziet in de trailer.”
Harinck is niet iemand die vroeger meeliep in protestdemonstraties, zegt hij. “Maar nu heb ik ook eens traangas
meegemaakt.”
Israël erg veranderd
Het idee voor de tv-serie komt van documentairemakers Martin Maat en Hans Hermans. Omdat het om de

10
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VU-oprichter Abraham Kuyper ging, kwamen zij al snel
bij Kuyper-kenner George Harinck aan de VU terecht.
Die bleek de ideale anchorman voor de serie. “Ik had
wel televisie-ervaring omdat ik geïnterviewd ben, maar
zoiets als dit had ik nooit eerder gedaan”, vertelt hij.
Harinck heeft geen enkele moeite zichzelf terug te zien
op de filmbeelden. “Ik vind het niet gênant of zo, wat je
wel hoort van andere mensen die zichzelf op televisie
terugzien.”
Harinck blijkt, net zoals Kuyper een eeuw geleden,
gefascineerd door de islam. Kuyper wilde op zijn reis
“het raadsel van de islam” proberen te doorgronden. De
landen die Kuyper in 1905 en 1906 bezocht, bevonden
zich in die tijd op het snijvlak van christendom en islam.
“De opkomst van de islam en de politieke instabiliteit
in de regio, die hielden Kuyper bezig”, aldus Harinck. In
de tv-serie koppelt Harinck dit historische gegeven aan
de actualiteit. “En in feite is er niet zoveel veranderd”,
zegt hij. “Alleen Israël is erg veranderd. Toen Kuyper
daar aankwam, schreef hij over een achterlijk land met
een slechte infrastructuur. De enige hoop op verbetering
vestigde hij op de Joden. Die zag hij het land bewerken,
dat zag hij de Arabieren niet doen.”
En kijk, Israël is van een oosterse, achterlijke barbarij
veranderd in een rijk, westers land. “Meer door de inspanningen van sociaaldemocratische, seculiere Joden dan
door de orthodoxe Joden”, meent Harinck. Dat onderscheidt Israël van de omringende landen, volgens hem:
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Reisverslag

Links een kloostergrot uit Turkije, boven vluchtelingenkamp in Midyat (Turkije) en onder een koptische priester in Egypte

het is een seculier land, terwijl de politiek in Turkije,
Sudan, Egypte en ook de Krim is doordrenkt van religie.
“Voor ons is het moeilijk te bevatten hoe het is om te
leven in een land waar religie zo dominant is”, aldus
Harinck. “Wij hebben anderhalve eeuw geleden de
scheiding van kerk en staat ingevoerd en kunnen oefenen. Maar dáár heeft alles een religieuze component.
Ook de spanningen in de Oekraïne zijn religieus getint.”

Hans Hermans

Religieuze claims
Harinck: “Die islam botste in Kuypers tijd met het christendom en doet dat nu weer. Overal in de islamitische
landen word je gebombardeerd met antiwesterse propa-

George Harinck op de Bosporus
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ganda, tegen Amerika. Het gaat vaak om zwakke naties
waar de staat zijn macht doet gelden door middel van
religieuze claims.”
Maar neem het Palestijnse gebied. Harinck spreekt daar
zelf van een five star occupation en van onderdrukking
door het Westen. Zou dat echt anders zijn geweest als er
een andere religie dan de islam had gedomineerd?
“Als historicus weet ik dat niet”, antwoordt Harinck.
“maar de religies zelf menen in elk geval nog steeds van
wel. Kijk maar hoe ze nog steeds elkaars plek betwisten in
Spanje, waar de islam eeuwenlang met het christendom
heeft gebotst. In Cordoba staat de beroemde Mezquita,
dat moskee betekent, maar die sinds de dertiende eeuw
als kathedraal wordt gebruikt en die je daarom van de
bisschop van Cordoba geen mezquita mag noemen.
Tegelijkertijd zijn er islamitische groeperingen die Spanje
nog steeds zien als deel van de moslimwereld dat op het
christendom moet worden terugveroverd.”

Boven de piramide van Moroë in Soedan, onder een straatbeeld uit Karthoum en rechts het Griekse Delphi

‘Wij kunnen
moeilijk bevatten
hoe het is om te
leven in een land
waar religie zo
dominant is’

Kijk, lees en debatteer
> Om de oude wereldzee is nog zes weken
elke zondagavond te zien om 20.15 uur op
NPO 2. Zie ook ikonrtv.nl/programmas
Het beeldmateriaal bij dit artikel komt uit
deze serie
> George Harinck, Aan het roer staat het
hart, uitgeverij Prometheus Bert Bakker,
€ 19,95
> VU-Vereniging organiseert debatten over
identiteit en grondslag.

Zoektocht naar identiteit in de voetsporen van
Abraham Kuyper

Bekeren tot christendom
Vanuit Spanje ging de reis naar Noord-Afrika, naar Algerije, steeds verder de islamitische wereld in. In de trailer
loopt de boomlange Harinck met zijn typerende hoed op
door oude stoffige straten, tussen het gewone volk door,
langs schaapsherders. Het doet, om eerlijk te zijn, nogal
koloniaal aan.
“Soms voelde dat ook wel zo”, aldus Harinck. “In Egypte
vroegen mensen me steeds om mijn naam. Ik was de

Donderdag 21 mei, Amersfoort, Het Centraal
Ketelhuis | Dinsdag 26 mei, Breda, De Lutherse
kerk | Dinsdag 2 juni, Heerenveen, Abe Lenstra
Stadion
Aanvang: 19.30 uur.
Aanmelden via vu-vereniging.nl
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westerling die chocola kwam uitdelen. Kuyper zag
zichzelf ook daadwerkelijk zo, als iemand die iets kwam
brengen, hij zag het als de white man’s burden om die
landen te civiliseren, de bevolking te bekeren tot het
christendom.”
Kuyper zag het als de ethische taak van het Westen om
de koloniën te verheffen. “De bevolking daar moest net
zo worden als wij. Hij zag het Westen als voogd, niet als
eigenaar van die landen.”

Kuyper zag het
als ethische taak
van het Westen
om de koloniën te
verheffen

Sjieke hotels
Harinck is Kuyper zo historisch getrouw mogelijk
achterna gereisd en heeft zelfs in de hotels overnacht
waar Kuyper verbleef, als die nog bestonden. “Daar
zaten sjieke hotels bij, vergelijkbaar met het Amstel
Hotel in Amsterdam, maar vaak waren ze nu verlopen.”
En behalve Syrië werd ook Portugal overgeslagen door
Harinck en zijn team. “Daar verwachtten we niet zoveel
interessants van.”
Harinck schreef een boek over de reis Aan het roer staat
het hart, dat twee weken geleden werd gepresenteerd
aan de VU. “Het is gewoon een reisverslag, totaal anders
dan de twee boeken die Kuyper over zijn reis schreef,
vol ellenlange beschouwingen en heel veel statistische
informatie”, zegt hij.
Zijn conclusie? Hij denkt heel even na. “De islam is toch
een fenomeen dat voor westerlingen lastig is te begrijpen.”
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onderzoeksnieuws

VIPs

Energiejagers

D

Cristiano Giuffrida won
de Roger Needham Award
voor zijn proefschrift over
computersystemen in
Europa. Needham
was hoogleraar
informatica aan
de Universiteit
van Cambridge.
Voor de vierde
keer in zes jaar ontving
een onderzoeker van de
VU-computersystemengroep deze prijs.

onkere energie is de heilige graal van
de natuurkunde: al tientallen jaren zijn
wetenschappers op zoek naar manieren
om het bestaan ervan aan te tonen. Zeventig procent van de energie in het heelal is
voor ons niet waarneembaar. Toch moet
het er zijn, denken natuurkundigen,
onder meer om te verklaren waarom het heelal versneld
uitdijt. Natuurkundigen van de VU hebben nu een
detector gemaakt die zo gevoelig is dat hij een bepaalde
vorm van donkere energie, het zogeheten kameleondeeltje, lijkt te kunnen aantonen. (WV)

Foto VU/RvdV

Hoogleraar computationele
lexicologie Piek Vossen is
benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse
Leeuw omdat hij tot
de wetenschappelijke wereldtop behoort.
Hij ontving in
2014 de Spinozapremie (2,5 miljoen euro)
van onderwijsfinancier
NWO.
Hoogleraar klinische
psychologie Marcus
Huibers is benoemd tot
adjunct professor aan de
University of
Pennsylvania.
Het gaat om
een honoraire
aanstelling voor
4,5 jaar. Huibers is
ook lid van het faculteitsbestuur Psychologie en
Pedagogiek, portefeuillehouder onderwijs.
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De VU-natuurkundigen publiceerden hun bevindingen in Physical
Review D.

Minder schade door droogte

N

iet alleen de
hoeveelheid
regen, of juist het
uitblijven daarvan,
bepaalt de schade
door droogte. Zo
is in droge periodes verdamping een belangrijke
oorzaak van het afnemen van de

watervoorraad. Ook kan het ene
ecosysteem beter tegen droge
periodes dan het andere. Als
je deze factoren beter in kaart
brengt, beperk je de schade door
droogte, stelde Eddy Moors in zijn
oratie als bijzonder hoogleraar
water en klimaat.
De schade kan men ook beperken

Ondergrondse
drinkwateropslag

A

ndreas Antoniou
deed onderzoek
naar ondergrondse
drinkwateropslag met zo min
mogelijk risico op
vervuiling door bodemdeeltjes. Hoe kun je
bijvoorbeeld het vrijkomen van te veel
mangaan in het drinkwater voorkomen?
Antoniou identificeerde
en kwantificeerde de
waterkwaliteitsveranderingen
van een drinkwaterproef in het
Limburgse Herten. Deze proef
maakt gebruik van een water-

managementtechniek (Aquifer
Storage & Recovery) waarbij
men water in de grond opslaat
voor gebruik in tijden van
watertekort. Zuurstofverzadigd
drinkwater wordt in een zuurstofloze watervoerende
laag gebracht en tijdens
piekbehoefte teruggewonnen. Het proefschrift stelt vooral de
waterkwaliteitsproblemen (en hun oplossingen) aan de orde. Antoniou
promoveerde op 29 april. (KH)

Zie proefschrift via tinyurl.com/
drinkwateropslag.

door het nemen van maatregelen,
zoals de infiltratie van water in de
bodem om te voorkomen dat de
grondwaterspiegel te veel daalt,
waardoor bijvoorbeeld de houten
palen onder huizen in Amsterdam droog komen te staan. En in
tijden van regen water opslaan
voor slechtere tijden. (DdH)

Lachgas

L

achgas werkt goed als
pijnstilling bij baringspijn. Dat blijkt uit het
onderzoek waarop
Trudy Klomp van de
vakgroep Midwifery Science
VUmc 29 april promoveerde. Er
komen steeds meer bevalcentra
waar vrouwen in een huiselijke
omgeving kunnen bevallen. Daar
gebruiken ze vaak lachgas. De
vrouwen kunnen zichzelf lachgas
toedienen en dat werkt binnen
een minuut. Bovendien is het ook
weer snel uitgewerkt. Als er goede
ventilatie en afzuiging is, is het
een veilige methode voor moeder,
kind en de zorgverleners. (FB)
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Zuinige software

S

cheidende ouders
zijn wettelijk
verplicht om een
ouderschapsplan op
te stellen. Deze regeling is weinig effectief, vindt rechtsgeleerde Marit Tomassen-van der
Lans. In haar proefschrift pleit
zij voor een aanpassing van deze
wettelijke verplichting. Ouders
starten na de scheiding net zo
vaak een procedure over de regelingen voor de kinderen als vóór
de invoering van het verplichte
ouderschapsplan.
Bovendien lijkt het ouderschapsplan niet zo verplicht te zijn als
bij de invoering werd beoogd. Als
de ouders geen ouderschapsplan
hebben opgesteld heeft de rechter beperkte mogelijkheden ze te
dwingen dat alsnog te doen.
Wat werkt wel? “Je zou scheidende ouders kunnen verplichten om
een voorlichtingsbijeenkomst bij
te wonen over het belang van een
ouderschapsplan”, aldus Tomassen-van der Lans. (PB)

Computerprogramma’s kunnen een
kwart minder energie verbruiken met
efficiënte software.

S

oftware is lang niet altijd energiezuinig
geprogrammeerd. Uit het onderzoek
waarop Giuseppe Procaccianti 11 mei
promoveerde, blijkt dat individuele
computers met 25 procent minder stroom
toekunnen. De besparing voor netwerken
en cloudcomputing-diensten is nog groter
omdat daarbij dezelfde applicatie vaak op een groot
aantal apparaten draait. Procaccianti stelde richtlijnen
op voor softwareontwikkelaars om hun programma’s
zuinig te houden. (WV)

Zie proefschrift via tinyurl.com/zuinigesoftware.
ADVALVAS
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Onder de tien finalisten
voor de Amsterdam Science
& Innovation Award 2015
zijn vier onderzoekers van
VU en VUmc:
Paul Govaerts
(Geesteswetenschappen),
Katinka van der
Kooij (Bewegingswetenschappen), Giuseppe
Procaccianti (Exacte
Wetenschappen) en Jurre
den Haan (VUmc).

Ouderschapsplan

Zie proefschrift via tinyurl.com/
ouderschapsplan.

Niet zo fout
Historicus Ewart Bosma
ontdekte dat de bevindelijk
gereformeerden (orthodoxprotestant) in de Tweede
Wereldoorlog niet zo fout waren.
“Het beeld
was altijd
dat Gerrit
Hendrik
Kersten,
de
voorman
van de
bevindelijk
gereformeerden,
en veel SGP’ers fout waren in de
Tweede Wereldoorlog. Er was
nooit onderzoek gedaan naar de
houding van de hele religieuze
groep, die in de volksmond de
zwartekousenkerk genoemd
wordt.
“Het blijkt dat hun houding vergelijkbaar was met die van de rest
van Nederland. Alleen de extremen op het gebied van gewapend
verzet en collaboratie waren
minder terug te vinden.
“De leden van de kerk hebben een
lijdelijke inslag en zien de overheid als een dienares van God die
je moet gehoorzamen. Aanvankelijk dachten velen dat dit ook
voor de Duitse bezetter gold. Maar
gedurende de oorlog veranderde
dat.
“Het dossier over Kersten bleek
heel mager te zijn. Hij werd na de
oorlog uitgezuiverd en moest zijn
Kamerlidmaatschap opzeggen.
Het werd hem zwaar aangerekend
dat hij hoofdredacteur was van een
krant waarin bizarre pro-Duitse
stukken verschenen waren. Het
hele onderzoek naar hem bestond
slechts uit twee verhoorverslagen,
acht brieven van mensen die
het voor hem opnamen en één
anonieme klacht. Daarop is hij
veroordeeld.” (FB)

Ewart Bosma promoveerde 30 april bij
Geesteswetenschappen.
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Studenten

ONDERWIJS

over groeien. Na de berichten dat studenten steeds slechter gingen spellen, liet het
college van bestuur in 2007 onderzoeken
hoe het met de taalvaardigheid van haar
eigen studenten stond. “We schrokken
ons kapot”, zegt Rob Doeve, hoofd Taalcentrum VU.
Om deze ontwikkeling tegen te gaan,
voerde de VU als eerste Nederlands
universiteit in 2008 een verplichte
taaltoets voor studenten in. Eerstejaars
studenten maken elk jaar in oktober
online een test. Wie minder dan zeventig
procent van de vragen goed heeft, moet
een bijspijkercursus volgen. Dat is al
jaren ongeveer veertien procent van de
eerstejaars.
Zes weken lang moet de studenten
lessen volgen. Wie dat niet doet, kan een
belangrijk vak niet afronden. Aanwezigheid bij de lessen is verplicht, maar een
voldoende scoren niet. Wie de toets aan
het eind van de cursus alsnog niet haalt,
kan gewoon verder met de studie.

Taal is zeg maar
níet mijn ding
Slecht spellende
studenten halen
lagere cijfers.
Wat doet de VU
daaraan?

DOOR Floor Bal
ILLUSTRATIEs MERLIJN DRAISMA
Na drie pagina’s van een paper gelezen
te hebben, gaf docent strafrecht Bas de
Wilde het vorige week op. “Er stonden
zoveel taalfouten in dat ik niets anders
kon doen dan de student een drie geven.
De inhoud heb ik niet eens beoordeeld.”
De masterstudent in kwestie was het er
niet mee eens. Volgens hem was het een
kwestie van stijl en moest de docent zijn
paper ook op inhoud beoordelen. De
Wilde bleef onverbiddelijk. “Ik heb alle
fouten aangestreept, maar hij leek het
gewoon niet te zien.” De onvoldoende
betekent dat de student niet voor de
zomer kan afstuderen.

Geen fluit van bakken
De oorzaken van de slechte taalvaardigheid van studenten zijn divers. Spelling
en grammatica kwamen de afgelopen
jaren binnen het vak Nederlands op de
middelbare school steeds meer in de
verdrukking, al trekt dat nu weer bij.
Jongeren lezen vaak op een klein
scherm van een iPad of smartphone. Uit
onderzoek blijkt dat ze teksten op zulke
schermpjes heel slordig lezen. Dat draagt
niet bij aan de vorming van een grote
woordenschat.
Bij de invoering van de toets werd het
vermoeden geuit dat het vooral de allochtone studenten zijn die slecht scoren.
Doeve zegt niet te weten hoeveel procent
van de zakkende studenten allochtoon is.
“We meten het niet.”

Bijspijkercursus
Tien jaar geleden zou de student
misschien gelijk gekregen hebben. Maar
universiteiten stellen steeds hogere taaleisen; zo ook de VU, die laat er geen gras
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Studenten

Wel ziet hij welke studenten er op bijspijkercursus komen. “Allochtone eerstegeneratiestudenten zijn daarbij iets oververtegenwoordigd. Maar er zijn ook zeer
veel autochtone studenten die er geen fluit
van bakken.” Opvallend genoeg vormen
d/t-fouten voor allochtone studenten het
kleinste struikelblok. “Blijkbaar is daar al
veel aandacht aan besteed.” De groep is
vooral zwak op het gebied van woordenschat, uitdrukkingen en woordvolgorde.
Slechte cijfers
De slechte taalvaardigheid van studenten
is zorgwekkend omdat er een verband is
tussen onvoldoende taalbeheersing en
studieresultaat. Want wie niet goed kan
spellen en formuleren, schrijft ondermaatse papers. En begrijp je veel woorden en uitdrukkingen niet, dan snap je
VU leidde niet tot hogere scores. Doeve:
bepaalde tentamenvragen ook niet.
“Studenten oefenen vooraf niet, ze
Onlangs verscheen een rapport van de
denken dat ze het wel kunnen.” De
Raad voor de Nederlandse Taal en Lettegemiddelde student gaat door de toets
ren met een dringend
niet beter spellen. De
verzoek aan de hogeschoverbetering zit in de groep
len en universiteiten om
slechte studenten die
Het hoofd van
meer aandacht aan taal te
bijles krijgt.
Taalcentrum VU
geven. Studenten halen
schrok zich kapot
na de middelbare school
Niet-ontvankelijk
nog niet het taalvaardigverklaard
heidsniveau dat van hoger
Bas de Wilde pleit voor
opgeleiden verwacht
strengere consequenties
wordt. Zij voldoen niet aan
aan een negatieve taalde eisen voor academische
toets: “Nu kun je gewoon
taalvaardigheden als verbanden leggen,
verder met je studie. We moeten die toets
informatie ordenen en logisch redeneren. serieuzer nemen. Wie de taaltoets onvolDe invoering van de taaltoets aan de
doende maakt, ook bij een herkansing,
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Kent u die uitdrukking?
De verplichte taaltoets voor alle eerstejaars
test niet alleen spelling, maar ook grammatica,
interpunctie en woordenschat. Rob Doeve,
hoofd van Taalcentrum VU: “Je moet bepaalde
woorden kennen om je studie te kunnen doen.
Abstraheren of resumeren bijvoorbeeld.”
Het begrip van uitdrukkingen wordt ook getest.
“Je moet weten dat ‘als haringen in een ton’ niet
betekent dat mensen erg stinken.”
Er zijn ook vragen die de toets niet stelt. Doeve:
“Hele volksstammen zijn bereid tot gewapend
conflict over de vraag of het ‘een aantal mensen
heeft’ of ‘een aantal mensen hebben’ is. Zulke
omstreden regels laten we er dus buiten.”
nr 18 — 20 mei 2015
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mag niet aan onze faculeen goed beargumenteerd
teit studeren.” De Wilde
stuk met een spelfout dan
Niemand gaat
is voorstander van stevige
een foutloos en-toen-enbeter spellen van
maatregelen tegen taaltoen-en-toenverhaal.”
zwakke studenten. “Taal is een taaltoets
Spelling noemt hij een
een heel belangrijk middel
oppervlaktemanifestavoor juristen, die moet dus
tie van taal. “Een helder
correct zijn.”
geschreven betoog is
Hij is niet de enige.
belangrijker. Dat weerspieBinnen de afdeling strafgelt helder denken.”
recht gelden strikte eisen, waarvan hij
Sowieso is hij niet onder de indruk van
graag zou zien dat de hele faculteit deze
doemdenkers op taalgebied. “Al sinds
overneemt. Studenten bij strafrecht die
Plato klaagt men over het niveau van de
in een paper van 2500 woorden meer
jeugd van tegenwoordig. Misschien dat
dan 10 taalfouten maken, krijgen een
jongeren nu iets slechter spellen dan
onvoldoende. Voor de bachelorscriptie
vroeger. Daar stellen studenten compengeldt: meer dan 20 fouten in een scriptie
serende vaardigheden tegenover. Tegenvan 5.000 woorden betekent dat die nietwoordig schrijven ze hun masterscriptie
ontvankelijk verklaard wordt.
in heel behoorlijk Engels. Daar had je
Tot een paar jaar terug golden voor een
twintig jaar geleden niet om hoeven
aantal eerstejaarsvakken ook taaleisen
komen.”
bij tentamens. Studenten die te veel
fouten bij een essayvraag maakten,
kregen hiervoor één punt aftrek van hun
eindcijfer. “Aangezien veel studenten
een zes voor hun tentamens halen, kan
dat het verschil tussen een voldoende of
een onvoldoende betekenen. Heel wat
studenten hebben hierdoor hun tentamen moeten overdoen.”
Hoewel dit type essayvragen inmiddels
is afgeschaft, zou De Wilde ze het liefst
faculteitsbreed herinvoeren. “Al is niet
iedereen het daarmee eens. Sommige
collega’s zeggen dat ze niet in staat zijn
om studenten op hun taalgebruik te
beoordelen.”
Plato
Niet alle faculteiten stellen zulke strenge
eisen aan studenten. “Economen kijken
meestal eerst naar de inhoud en dan naar
de spelling”, zegt Rob de Crom, directeur
onderwijs van de economische faculteit.
Natuurlijk vindt hij taalvaardigheid
belangrijk. De opleidingen besteden veel
aandacht aan academisch schrijven. “Ook
onze docenten strepen d/t-fouten aan.
Soms wijzen ze zelfs papers vanwege te
veel spelfouten af. Maar vaak vinden wij
het belangrijker dat studenten goed argumenteren. In het algemeen zien we liever
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Onderwijs

WETENSCHAP

Het
antroposofische
geloof V
Weinig mensen
weten wat
antroposofie
inhoudt. Is dat niet
iets van de Vrije
School? Reden voor
Janine Verdonk om
zich te verdiepen in
de antroposofische
beweging in
Nederland.
DOOR dirk de hoog
FOTO MARTIJN GIJSBERTSEN
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rije basisscholen, waarVerdonk: “Nee, dat vind ik niet de juiste
van er zo’n negentig
benaming, maar het is een beweging
bestaan in Nederland,
waarin religiositeit wel sterk aanwezig
zijn momenteel popuis. Rudolf Steiner, de grondlegger van de
lair. Veel ouders sturen
antroposofie, had behalve over bovenhun kinderen naar zo’n
natuurlijke zaken ook veel ideeën over
school omdat individuele
pedagogiek, geneeswijzen en natuur. Hij
ontplooiing en ontwikkeling van creativiontwikkelde bijvoorbeeld de biologischteit een belangrijke plaats innemen in het dynamische landbouw. Dat zie je in de
lesprogramma. De Vrije Scholen maken
organisatie van de beweging terug. Zij
onderdeel uit van de antroposofische
heeft niet de bestuurlijke orde van een
beweging. Maar veel ouders die hun kind
kerk.”
naar een Vrije School laten gaan, weten
eigenlijk niet wat de antroposofische leer
Ontwikkelen van vrijheid
inhoudt. “Dat klopt”, zegt antropoloog
Om de antroposofie te begrijpen, is het
Janine Verdonk, studiebegeleider bij de
belangrijk iets van Steiners ideeën te
faculteit Aard- en Levenswetenschappen.
weten. Wat is de kern van zijn werk?
Zij schreef de dissertatie ‘De antroposofiVerdonk: “Fundamenteel is het idee dat
sche orde’ waarop ze 8 mei promoveerde.
er een geestelijke werkelijkheid bestaat
“Het idee kwam van mijn copromoen dat er geestelijke werkingen zijn
tor André Droogers. Hij zei dat er nog
achter alles wat we waarnemen. Ook in
nauwelijks wetenschappelijk onderzoek
de mens is geest aanwezig. De kerntaak
naar de antroposofische beweging was
van deze geest is ontwikkeling. Na de
gedaan. Ik wist er al wat van omdat mijn
stoffelijke dood keert de geest terug naar
kinderen op een Vrije
de geesteswereld om daar
School hebben gezeten
met de opgedane aardse
en vond het een goed idee
ervaring verder te gaan
De geest moet
deze groep mensen te
met het ontwikkelingszich ontwikkelen,
bestuderen, want ik ben
proces en een nieuw plan
predikt Steiner
geïnteresseerd in wat men
voor een volgend leven op
religieuze culturele antrote stellen.”
pologie noemt.”
Steiner had volgens
Verdonk een sterk evoluGeen kerkgenootschap
tionair denken: “In zijn
ogen heeft de geschiedeVoor haar participenis van de kosmos en de
rend onderzoek bezocht
Verdonk bijeenkomsten
mens een duidelijk doel.
van antroposofen. Daarnaast interviewde
Het is de taak van de mensheid, via de
ze enkele mensen uit de beweging en
ontwikkeling van zichzelf, vrijheid te
ontwikkelen om die vervolgens aan de
bestudeerde ze literatuur. Zou je het
geestelijke wereld toe te voegen.”
een kerkgenootschap kunnen noemen?
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Onderwijs

Wie is Rudolf Steiner?
Steiner is in 1861 geboren in een
Oostenrijks arbeidersgezin. Hij
studeerde van 1879 tot 1883 wis-,
natuur- en scheikunde in Wenen,
maar had een zeer brede interesse.
Zo verdiepte hij zich in het werk
van Duitse filosofen zoals Kant,
Hegel en Nietzsche, maar ook in de
dichter en wetenschapper Goethe.
En in allerlei religieuze, spirituele en
esoterische stromingen. In 1912 brak
hij met de Theosofische Vereniging
met de stellingname dat niet Theos
(het goddelijke) maatgevend is voor
wijsheid (Sofia), maar de Antropos, de
zich geestelijk ontwikkelende mens.
Hij hield zich met een veelheid
van onderwerpen bezig en schreef
daar over. Hij meende ook werkelijk
in het geestesrijk te kunnen
zien (schouwen) en zo de echte
waarheid leren kennen. Hij bracht
zijn antroposofische inzichten in
de praktijk. Zo ontwierp hij het
eerste Goetheanum dat in 1913 werd
gebouwd bij Bazel als hoofdkwartier
van de antroposofische beweging.
En hij ontwikkelde onder meer een
dansvorm, de euritmie.
Steiner overleed in 1925.

Janine Verdonk. De
antroposofische orde.
Geestverwanten van Rudolf
Steiner in Nederland, VU
University Press, € 39,95
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Mail
Niet klakkeloos volgen
Steiner had verschillende inspiratiebronnen. In zijn tijd bestond veel aandacht
voor spirituele zaken, maar ook voor
de opkomst van natuurwetenschappen en evolutietheorieën. Hij probeerde
verschillende elementen bij elkaar te
brengen door een soort theorie over alles
te ontwikkelen. Verdonk: “Zijn denkbeelden ontleende hij, zoals hij zei, aan de
waarnemingen die hij in de geesteswereld
deed. Volgens hem kunnen alle mensen
dat soort waarnemingen doen als ze zich
maar genoeg scholen. Die geesteswereld is dus in principe geen geheim voor
mensen, die kunnen ze leren kennen. Hij
meende dan ook niet een geloof, maar
de waarheid te verkondigen. Hij riep zijn
volgelingen op hem niet klakkeloos te
volgen, maar ook zelf onderzoek te doen
naar de waarheid achter de materiële
wereld, in de veronderstelling dat dit tot
dezelfde resultaten zou leiden.”

Zak met grint
Gebruiken de antroposofen nu de Vrije
Scholen om zieltjes te winnen? “Dat kun
je niet zo zeggen. Het gaat hen echt om
de ontwikkeling van het kind. Maar dat
gaat wel via de antroposofische pedagogiek. Elke schooldag begint met een
antroposofische spreuk, er zijn allerlei
gebruiken waarin antroposofische denkbeelden doorklinken, zoals de seizoentafels en feestdagen met specifieke verhalen. Dat beïnvloedt een kind natuurlijk.
Maar op de basisschool geven ze geen
expliciete lessen in de antroposofische
leer. Ouders worden wel nadrukkelijk bij
de school betrokken, want het streven is
op school en thuis op dezelfde manier
aan de ontwikkeling van het kind te
werken. Ouders leren over deze antroposofische denkbeelden tijdens ouderavonden en lezingen bijvoorbeeld. Sommige
ouders krijgen daardoor meer interesse in
de antroposofie. Andere ouders juist niet
en brengen hun kind naar een andere
school. Een mooi voorbeeld vind ik dat
kinderen voor hun verjaardag van de
leerkrachten half-edelsteentjes krijgen.
Sommige ouders zien dat als een zak
met grint, anderen als iets
moois en inspirerends.”

Pijnlijk debat
Binnen de antroposofische beweging
maakt de leer van Steiner nog steeds
de kern uit van de ideologie. Is daar
discussie over? “In de
jaren negentig was er
een discussie over de
‘Er zijn nauwelijks Eigen gemeenschap
ideeën van Steiner over
fundamentele
De centrale vraagstelling
het bestaan van mensevragen over
in het proefschrift is hoe
lijke rassen. Dat was een
Steiners ideeën’
een op het individu gerichmoeilijk en pijnlijk debat
te religie is te combineren
tussen rekkelijken en
met een gemeenschapslepreciezen. De Nederlandse
ven en maatschappelijke
antroposofische verenibetrokkenheid. Hoe doen
ging heeft zich toen duidede antroposofen dat?
lijk gedistantieerd van
“Fundamenteel is het gemeenschappemogelijk racistische en discriminerende
lijk denkkader dat antroposofen hebben
ideeën in het werk van Steiner. Verder
met de leer van Steiner. Antroposofen
staan zijn ideeën niet zo ter discussie.
delen zo waarden, belevingen, idealen
Op studiebijeenkomsten bijvoorbeeld
en verlangens. Hierin zit ook de oproep
bestuderen ze teksten van Steiner en is
de ander te helpen bij zijn ontwikkeling.
de vraag vooral hoe ze die ideeën in het
Daarin is de antroposofische maatschapdagelijkse leven en de beroepspraktijk
pelijke participatie gegrond. En de antrokunnen toepassen. Daar bestaan wel
posofen hebben hun eigen uitgebreide
verschillende meningen over, maar er
gemeenschap opgebouwd, met scholen,
zijn nauwelijks fundamentele vragen
zorginstellingen en zo meer. In die werkover de achterliggende ideeën.”
omgeving vinden ze herkenning voor
Verdonk beschrijft de antroposofische
ideeën die er volgens hen toe doen. In
beweging wel heel erg van binnen uit.
mijn dissertatie komt bijvoorbeeld een
Had het niet iets kritischer gemoeten?
lerares aan het woord die op een ‘gewone’
“Ik beschrijf het als antropoloog. Daarin
school werkt en dat steeds moeilijker te
is participerende observatie een heel
combineren vindt met haar antroposofigebruikelijke benadering. Als je dan een
sche levenshouding. Samenwerken voor
subcultuur in Nieuw-Guinea beschrijft,
de goede zaak schept gemeenschapszin.
ga je ook niet oordelen over hun ideeën.
Anderzijds bestaan er binnen de beweIk heb in mijn vragen aan de geïnterviewging verschillen tussen mensen. Dat kan
den en in voetnoten van het proefschrift
ook spanningen oproepen.”
wel degelijk kritiek laten doorklinken.”
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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.

Kafka-knop

Prettig promoveren

Een Kafka-knop [Advalvas #17, interview Jaap Winter] is hard nodig.
Met e-hrm blijkt een nieuwe aanstelling van een postdoc klikjes van
maar liefst 5 verschillende personen te vragen die allemaal een te hoge
werkdruk hebben. Doorlooptijd 38 dagen en counting...

‘Promoveren moet fun zijn, anders zit je op de verkeerde plek’, zo zegt
een Utrechtse hoogleraar op de Advalvas-website [nieuwsbericht, 4 mei
2015, ‘Promovendi zouden blijer moeten zijn’]
Hij legt wel erg makkelijk het probleem bij de promovendus. Als de
promovendus niet de overeengekomen begeleiding krijgt, wordt
misbruikt voor allerhande klusjes, wordt ziekgetreiterd en bestolen,
dan zou ik tegen promotor, begeleiders en universiteit hetzelfde willen
zeggen: u zit op de verkeerde plek.

Luuk Visscher, hoogleraar theoretische chemie

Izak van Langevelde, VU-alumnus

Antisemitisme
De covertekst van de vorige Advalvas ‘Ik zeg niet meer zo snel dat ik
Jood ben’ trok direct mijn aandacht. Ik kon mij ermee identificeren. Als
moslima krijg ik namelijk steeds vaker te maken met islamofobie en
racisme. Zelfs op de universiteit zijn islamofobie en racisme voelbaar.
Het verbaasde me dat in het artikel over antisemitisme Studenten voor
Rechtvaardigheid in Palestina (SRP) werd genoemd. Het is een terugkerend fenomeen om kritiek op Israël te labelen als antisemitisme.
Antisemieten en Israël-verdedigers delen vaak de mening dat kritiek
op Israël inderdaad gelijkstaat aan kritiek op alle Joden.
Israëlisch geweld jegens Palestijnen (en Ethiopische Joden) moet
bespreekbaar worden om misinformatie en stereotypering tegen te
gaan. Het bestaan van SRP kan hieraan ook bijdragen. Zo sprak bij de
eerste SRP-lezing een Joods Israëlisch activist over antisemitisme, de
bezetting en het belang van een academische boycot. Er zijn namelijk
veel Joden die zich niet identificeren met Israël.
Kritiek op Israël, dat in de zomer van 2014 ruim 2300 mensen heeft
vermoord (onder wie volgens de VN ruim 500 kinderen), is natuurlijk
niet de facto antisemitisch. Uit recente getuigenissen van Israëlische militairen blijkt duidelijk hoe onmenselijk het leger te werk is
gegaan. “We deden een wedstrijdje, voor de lol, ik probeerde een fietser te beschieten”, aldus een Israëlisch militair. Maxime stelt in het
artikel dat de Haifa University ‘een universiteit is die zich inzet voor
vreedzame co-existentie tussen Joden en Arabieren’. Ik wil Maxime
erop wijzen dat die universiteit grote waardering heeft uitgesproken
over het vermelde dodenaantal. Diezelfde universiteit geeft beurzen
en andere privileges aan soldaten die verantwoordelijk zijn voor het
doden van onder anderen 500 kinderen! Verder probeerde Haifa
University de Nakba-herdenking op haar campus door en voor Palestijnen te verbieden. Is dit vreedzame co-existentie?
SRP heeft op Facebook inderdaad niet verwezen naar Palestijns leed in
de Yarmouk-kampen. Dit omdat de VU geen studentenuitwisselingen
regelt met ISIS, maar wel met Israël.
Sarah Bekkali, derdejaars rechten

ADVALVAS

nr 18 — 20 mei 2015

advertentie

Voor de 2e keer in de Nederlandse geschiedenis
vindt de Summer University Psychoanalyse plaats !

Twitterend door de psychoanalyse
29 juni t/m 3 juli 2015 aan de OMHP

Een week lang kunnen studenten lezingen volgen en zo
‘twitteren’ over een rijk scala aan psychoanalytische onderwerpen. Naast aandacht voor alom bekende begrippen als
dromen, de kinderontwikkeling, overdracht en tegenoverdracht, zal dit jaar binnen een verdiepend deel ook aandacht zijn voor psychoanalytische grondleggers als Freud
en Bion en immer actuele thema’s als schaamte, migratie
en trauma. De klinische praktijk komt aan bod, maar ook
zal verbinding worden gemaakt met fotografie, film & kunst.
Kortom een boeiende, verdiepende, uitdagende week die je
niet wilt missen!
Locatie:

Universiteit van Amsterdam,
Oudemanhuispoort 4-6
Inleiding (ma t/m wo):studenten €75
Kosten:
Verdieping (do en vrij):studenten €50
Hele week: studenten 100,Inbegrepen voor de hele week zijn lezingen,
workshops, lunch, thee/koffie
Informatie: info@psychoanalysesummer.nl
Aanmelden: www.psychoanalysesummer.nl
(studentnummer vermelden!)
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Peter Beek decaan Gedrags- en Bewegingswetenschappen

opinie

COLUMN

‘Aan deze
faculteit
studeer je
gedrag’

Gefundenes Fressen

Peter Beek, decaan van de nieuwe faculteit
Gedrags- en Bewegingswetenschappen, is
trots op het ‘wereldwijd unieke profiel’.

at voegt de fusie
toe voor de twee
faculteiten? “De
nieuwe faculteit
combineert de disciplines bewegingswetenschappen,
psychologie en pedagogiek en brengt
daarmee een wereldwijd uniek profiel
aan in de studie van gedrag. We willen
bijdragen aan de bevordering van de
fysieke en mentale gezondheid en aan de
verbetering van het menselijke prestatievermogen. Er komt veel expertise samen:
training, behandeling, begeleiding,
opvoeding en onderwijs. Er is natuurlijk
een nauwe wisselwerking tussen fysieke
en mentale factoren.”
Veel medewerkers zullen niet direct
onderzoek doen dat op het snijvlak
ligt van beide terreinen. Is er voor hen
wel een meerwaarde? “Veel van het
fundamentele onderzoek bij Psychologie
& Pedagogiek heeft een exacte/medischbiologische signatuur, die goed aansluit
bij het bètakarakter van het onderzoek bij
Bewegingswetenschappen. Het onderzoek is bij beide faculteiten multidisciplinair en bevat biologische, fysiologische
en psychologische elementen. Verder zijn
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Komen er nieuwe opleidingen? “Nee,
daar zijn geen plannen voor.”
Bepaalt deze fusie de inhoudelijke
koers van het onderzoek? “De
bestaande onderzoeksprogramma’s en
hun bijdragen aan de onderzoekinsti-

Toegepast
De nieuwe faculteit
past het thema Human
Health & Life Sciences
ook maatschappelijk
toe. De kennis richt
zich op onderwijs, sport
en gezondheidszorg:
advisering en opleiding van
professionals, waaronder
de opleiding van leraren
van primair tot hoger
onderwijs.

tuten lopen gewoon door. Als
bestuur gaan we niet van bovenaf
bepalen waarover het onderzoek
precies moet gaan. Om de interne
samenwerking te bevorderen,
hebben we drie promotieplaatsen
gecreëerd voor onderzoek over
de grenzen van de bewegingswetenschappen, psychologie en
pedagogiek. Het enthousiasme
waarmee medewerkers elkaar
hebben opgezocht om voorstellen
te schrijven, is veelbelovend. Op
1 juni worden de winnaars
bekendgemaakt.”

S

Hoe blijft het unieke profiel
van bewegingswetenschappen
zichtbaar?
“Allereerst in de naam van
de faculteit. En we blijven de
bachelor- en masteropleidingen onder die naam aanbieden, alsmede in het onderzoeksinstituut Move.”
Het heeft een aantal jaren geduurd voordat de fusie
een feit was. Was er veel tegenstand? “Dat het enige
tijd geduurd heeft, is niet verwonderlijk. Het zijn beide
gezonde faculteiten met een sterk zelfbewustzijn, maar
een andere inrichting. En de gezamenlijke huisvesting
was een belangrijke voorwaarde. Gehoor geven daaraan
kostte de nodige tijd. Bij beide faculteiten zijn medewerkers die niet op een fusie zaten te wachten, maar nu de
fusie een feit is, kijkt men vooral vooruit.”

Peter Beek

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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veel medewerkers geïnteresseerd in de
beïnvloeding van gedrag.”
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inds kort sta ik, samen met
vrienden, iedere maand
voor een duivels dilemma:
waar gaan we in vredesnaam eten voor we hartstochtelijk de pubquiz gaan
verliezen in The Basket.
The Basket, voor wie zich nooit buiten
het veilige beton van de VU waagt, is het
café dat tussen de faculteiten in staat.
Binnen ziet het eruit zoals ze in 1995
dachten dat het er in de toekomst uit
zou zien (tafels en stoelen op drie hoogtes! OMG!), vergeet de goedbedoelende
bediening steevast je drankje te brengen
en staat de salsamuziek iets te hard. Op
een krijtbord is een Quote of the moment
te lezen over bier. Buiten zit iedereen
in een windhoos van de zon te genieten
terwijl ze volleyballen ontwijken. Er zijn
ook picknickbankjes, maar niemand weet
precies of die bij het café horen, waardoor
er op onverwachte momenten opeens een
weifelende serveerster naast je kan staan
met een bordje bittergarnituur dat je
vorig jaar rond deze tijd bestelde.
Je kan dus ook eten in The Basket, maar
alleen als je een financiële meevaller hebt
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Roos van Rijswijk
gehad. Die heb ik nooit,
dus als ik er beland moet
Opeens kan
ik altijd de nochtans flink
een weifelende
geprijsde hamburger
serveerster
bestellen, die ondanks
naast je staan
alle moeite en liefde die er
met een bordje
ongetwijfeld in zit (soms
staat de kok zachtjes tegen
bittergarnituur
het vet te zingen, je kunt
dat je vorig jaar
het ze ook niet kwalijk
rond deze tijd
nemen dat het allemaal
bestelde
wat langer duurt), eigenlijk gewoon naar geplette
frikandel smaakt. Als je
smaakpapillen nog zijn
verdoofd van een avond
comazuipen is die best te
doen, maar anders beter niet. Dat comazuipen kun je
prijstechnisch overigens ook beter elders inplannen.
Het alternatief voor The Basket is de Mensa. Daar kun je
voor een klein bedrag zelf je eten opscheppen; althans,
dat wat er rond etenstijd van rest. Je lillende stukken
courgette, zieltogende krulsla en bleke frites kun je
vervolgens opeten in iets wat van de hele VU nog het
meest op een bunker lijkt. De tafels deden in een vorig
leven ongetwijfeld dienst als vandaalbestendig meubilair in het vak van de F-side. (Geheimtip: de vroege
vogels kunnen genieten van een ragfijn reepje zonlicht

in de urinekleurige loungesectie). Na
voltooiing van je maaltijd en het eventueel opdrinken van een smoothie die dan
wél weer geprijsd is of er een civetkat
boven is uitgewrongen, laat je nog drie
dagen bouillonboeren – als het bij boeren
blijft, tenminste.
In het kort: ons duivelse dilemma behelst
dus de keuze tussen een te dure hamburger gemaakt van frikandel , of een goedkope studentenhap waar vermoedelijk
ook studenten in verwerkt zijn. Lekker
nostalgisch wel, maar op zich zou een
derde alternatief geen kwaad kunnen.
Zijn er geen culinair aangelegde studenten met ambitie voor een pastabar te
vinden? Is er geen ondernemersprijsje
los te weken door een totaal ecologisch
couscousparadijs, op te richten op de
plaats waar nu het basketbalveld ligt?
Studiepunten voor snert? Een minor ‘eten
voor je gezondheid’? of pardon ‘eating for
your health’? Het zal wel niet. Tegenwoordig moeten we opeens weer aan Bildung
doen. Ik vraag me af wat Socrates zei over
laffe patatjes.

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

campus

Josja van der Veer, directeur Facilitaire
Campus Organisatie (FCO), verantwoordt
de 500 miljoen investering in huisvesting.

De ondernemingsraad volgt de
campusvernieuwing op de voet. Enkele
vragen aan de OR-leden Frans van der
Woerd en Lambert Truijens.

‘We bouwen
niet voor
leegstand’

dus zelf nadenken over de toekomst van
hun gebouwen. Van der Veer: “Zo’n vijftig
DOOR DIRK DE HOOG
jaar geleden is de VU-campus in één keer
gebouwd voor pakweg 12.000 studenten. Nu zijn dat er 25.000. De gebouwen
ctievoerders aan
zijn sterk verouderd. Dus er móést iets
de UvA beweerden
gebeuren. Er is gekeken naar renovatie,
dat hun universiteit
maar voor het Wis-& Natuurkundegegeld, onderwijs- en
bouw bleek dat geen zinvolle optie. Dus
onderzoeksbudget,
daar komt vervangende nieuwbouw.
in riskante projectWe hebben bewust gekozen voor drie
ontwikkeling steekt.
kleinere gebouwen. Daarmee kunnen we
Doet de VU dat ook?
de risico’s spreiden en de
“We investeren alleen in
plannen in de loop der tijd
huisvesting bestemd voor
aanpassen aan verandeonderwijs en onderzoek”,
‘We zijn
rende behoeften. Bovenzegt directeur FCO Josja
geen projectdien hebben we dan het
van der Veer. Verspreid
ontwikkelaar’
voordeel dat we over zo’n
over een periode van
veertig jaar niet opnieuw
ruim tien jaar investeert
in één keer een heel grote
de VU bijna 500 miljoen
investering hoeven doen.”
euro in de vernieuwing
van de campus, ongeveer
Nog 15 jaar mee
evenveel als de UvA. “Wij
Het eerste gebouw, de
zijn heel transparant. In
O2-toren is bijna klaar,
de jaarplannen staat een
de werkzaamheden voor
meerjarenoverzicht voor
het NU.VU-gebouw zijn
huisvesting, iedereen kan
in volle gang. En het derde gebouw, dat
dat lezen. En met onder meer de onderop het terrein van de voormalige schoolnemingsraad spraken we uitgebreid over
tuintjes komt, ligt op de tekentafel. Als
nut en noodzaak ervan”, aldus Van der
dat klaar is, gaat het oude bètagebouw
Veer.
grotendeels tegen de vlakte. Daarnaast
De universiteit is ook niet over één nacht
renoveert de VU het hoofdgebouw en
ijs gegaan. Sinds 1995 is het Rijk niet
de medische faculteit, zodat ze nog
meer verantwoordelijk voor de huisvesminstens vijftien jaar meekunnen.
ting van universiteiten, en moeten die

Uit het campusplan 2010 haalt Van der
Veer de volgende uitgangspunten aan:
“De gebouwen moeten duurzaam, flexibel, efficiënt, geschikt voor hoogwaardig
onderwijs en onderzoek én betaalbaar
zijn. Bovendien gaan we ervan uit dat het
aantal studenten niet verder stijgt, zodat
we niet voor leegstand bouwen.”
Om aan deze criteria te voldoen, is onder
meer de toets integrale huisvestingslast ontwikkeld: de huisvestingslasten
mogen over een langere periode gemeten
gemiddeld niet boven de 14 procent van
de inkomsten komen en de solvabiliteit
mag niet onder de 30 procent dalen. “We
kijken elk jaar heel precies of we binnen
de randvoorwaarden blijven. Anders
moeten we de plannen aanpassen. Maar
de komende tijd hebben we hoge investeringslasten van zo’n 120 miljoen euro
per jaar, aflopend naar 30 miljoen rond
2020. Dus zullen we tijdelijk boven die
14 procent uitkomen. Dat vangen we op
door huurpanden bijvoorbeeld op Uilenstede af te stoten en het totale aantal
vierkante meters kantoor en labruimte
met zo’n 30 procent te verminderen door
slimmer gebruik van de huisvesting te
maken. Ruimte voor studie en kleinschalig onderwijs wordt tegelijk groter.”

A
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Studentenhuisvesting en hotel
Het investeringsprogramma loopt tot
2025 en is begroot op circa 460 miljoen
euro tot 2018. De VU betaalt daar zelf de
helft van. De andere helft wordt geleend
bij de Europese Investeringsbank.
Is de campus dan klaar? “Nee”, zegt Van
der Veer beslist. “We willen hier graag
ook studentenhuisvesting, een hotel
en andere faciliteiten om de levendigheid te vergroten. Maar dat gaan we niet
zelf financieren. We zijn tenslotte geen
projectontwikkelaar en belegger voor
deze ontwikkelingen. We hopen andere
partijen te vinden die willen investeren.”
En wat gaat er over vijftien jaar met het
hoofdgebouw gebeuren? “Dat weten we
niet. Er zijn verschillende scenario’s. Om
de risico’s zo klein mogelijk te houden,
ontwikkelen we de campus stap voor
stap.”

Labgebouw O|2 _ impressies
EGM architecten
https://youtu.be/0WBYG-k8d4s
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‘Meer levendigheid
willen we allemaal’
DOOR DIRK DE HOOG

I

s het bestuur transparant over zijn
investeringen?
FvdW: “De OR wordt goed geïnformeerd. Voor de grote investeringsbeslissingen, zoals het Nieuwe
Universiteitsgebouw, kregen we een
uitgebreid beslisdocument, waarin
relevante zaken werden toegelicht. En er
is een meerjarenoverzicht van de investeringen.”
Vinden jullie de investeringen financieel verantwoord?
LT: “Binnen de grenzen van de investeringsruimte lijkt het verantwoord. Omdat
tot 2018 twee nieuwe gebouwen gereed
komen, zullen we tijdelijk boven de 14
procent huisvestingslasten uitkomen.
Dat moeten we goed in de gaten houden.”
FvdW: “De VU leent bij de Europese
Investeringsbank. We zijn de eerste
universiteit die zo’n lening krijgt. Die
bank geeft die lening omdat het de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek wil
stimuleren. En ze letten streng op de
inhoudelijke en financiële voorwaarden.
Dat lijkt me een mooie garantie.”
Deugen de plannen inhoudelijk?
FvdW: ‘Ik werk in het Wis- &Natuurkundegebouw. Er zijn allerlei scenario’s voor

renovatie en de A-vleugel is ook gedeeltelijk gerenoveerd. Maar uiteindelijk bleek
dat renovatie minstens zo duur is als
nieuwbouw en veel overlast veroorzaakt.
Dan lijkt mij de keuze voor nieuwbouw
verstandig. Zeker als bij de nieuwbouw
duurzaamheid een belangrijke factor is.”
LT: De plannen zijn ook geen uitbreiding
van de huisvesting, maar een vervanging
van de oude. Er komen zelfs minder vierkante meters. Deze investeringen zijn
onvermijdelijk.”
Zijn de gebouwen niet overdreven
luxe?
FvdW: “We hebben onder meer over het
NU.VU-gebouw advies gevraagd aan een
deskundige. Die vond in eerste instantie
de vierkante-meterprijs aan de hoge kant.
Maar na een toelichting kon hij ermee
instemmen. Er komt bijvoorbeeld een
groot atrium in. Dat is duur, maar wel de
beste oplossing voor energiebesparing
door warmte- en koude-opslag.”
LT: “En het gebouw is multifunctioneel.
Er komen collegezalen in waar ze ’s
avonds films draaien en theatervoorstellingen geven. Dat is investeren in meer
levendigheid op de campus, dat willen we
allemaal.”

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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Godgeleerdheid-decaan Wim Janse
over het bestuursklimaat op zijn faculteit:
“We creëren veel gelegenheden waar we
elkaar spreken.”

HOE BELEVEN WE ONS WERK?

De resultaten van het werkbelevingsonderzoek (WBO) zijn bekend. Wat springt eruit?
De 57 procent van de medewerkers die het
WBO invulden zijn over het algemeen blij met
hun werk en hun zelfstandigheid, het arbeidsklimaat en de arbeidsvoorwaarden. We zijn nog
steeds tevreden, vitaal en betrokken en in
vergelijking met ander universiteiten doen we
het als VU op al deze punten lang niet slecht.
Maar bij sommige onderwerpen kleuren de
scores roze of zelfs donkerrood. Voor werken
bij een universiteit geven we een 7,1, maar de
VU als werkgever krijgt slechts een 6,4. In
vergelijking met andere Nederlandse universiteiten en met de 6,8 van het WBO uit 2012 jaar
geleden, is dat opvallend laag.

NIET BLIJ MET FLEXEN

Waarover zijn we ontevreden? Iets concreets:
de flexibele werkomgeving. De wetenschappelijk medewerkers (wp) zijn daarover nog
ontevredener dan de ondersteunende (obp). Bij
Sociale Wetenschappen geeft men een dikke
onvoldoende terwijl men er nog niet eens
flexibel werkt! «Dan is de vraag of men wel
voldoende betrokken wordt bij de inrichting van
de nieuwe werkomgeving», zegt collegelid
Bernadette Langius. De VU moet iets met die
onvrede, maar iedereen weer een eigen kamer
is geen oplossing, vindt Langius: «We zullen
gewoon nog meer moeten vragen: wat heb je
dan nodig?» Dat de gesloten gangen het
contact tussen studenten en docenten bemoeilijken, vindt Langius te makkelijk: «Is contact
altijd dat je op een deur moet kunnen kloppen?
Met het risico dat iemand er niet is? Het is niet

alleen die kamer, het is ook snel op je e-mail
reageren of een spreekuur instellen.»

KRITISCH OVER E-HRM

Ander pijnpunt: leidinggevenden zijn niet
gelukkig met de ondersteuning bij de digitale
werkprocessen in e-HRM en hebben er weinig
vertrouwen in dat die verbetert. «Ernstig»,
vindt Langius, maar wil toch relativeren. Drie
van de achttien gedigitaliseerde processen
leveren problemen op: de jaargesprekken, de
nieuwe arbeidsovereenkomst en externe
inhuur. Die processen zijn inderdaad niet erg
gebruiksvriendelijk, geeft ze toe, en, als je ze
maar een keer per jaar doorloopt, lastig te
onthouden. «Dan is het de vraag of je dat van
iedere leidinggevende moet verlangen. De
verbetering van deze drie processen wordt nu
met hoge urgentie opgepakt.»

MEER VERWACHT

En dan is er het bestuursklimaat. Bij faculteiten en diensten houdt het al niet over, maar het
bestuursklimaat van de universiteit scoort nog
slechter en ook al niet beter dan in het WBO
van 2012. «Daar had ik persoonlijk meer van
verwacht», zegt Bernadette Langius. Het
College van Bestuur (CvB) probeerde de
afgelopen jaren zichtbaarder te worden. Het
verhuisde terug naar de campus, overlegt
meer met de organisatie en de collegeleden
gaan in gesprek met groepen medewerkers.
«Misschien waren het niet de goede interventies», verzucht Langius. «Ik kan me er ook wel

Blij met de collega’s

Onze collega’s geven we gemiddeld een
4 op een schaal van 5, dus eigenlijk een 8.
Even checken op de campus. Op de gang bij
Bewegingswetenschappen, een van onze meest
tevreden faculteiten, staan Laura Hak, Han
Houdijk en Robert Ton. Blij met de collega’s?
Ja! De vele gezamenlijke activiteiten naast het
werk spelen daarbij mee, denken ze: barbecues,
borrels, sportwedstrijden. Doordat de faculteit
relatief klein is en doordat veel multidisciplinair
wordt samengewerkt, kent iedereen elkaar.
En de vriendschappelijke contacten die zo
ontstaan, jagen de samenwerking weer aan!
Nog een collegiale succesfactor: de faculteitsbrede passie voor sport, dus gespreksstof
genoeg bij de koffieautomaat. Ook terreinbeheerder Jos Hagen – «ik heb de mooiste baan
van de campus» - is blij met zijn collega’s: «Met
90% zit ik lekker op één lijn». Een FALW-docente
wijt de tevredenheid aan jarenlang samen
optrekken, samen lunchen en een gemeenschappelijke interesse delen: je vakgebied.
FPP-docente Prachilla Ori vindt het gezellig dat
ze met veel collega’s nog heeft gestudeerd. En ze
vermoedt dat psychologen en pedagogen extra
sociaal zijn ingesteld. Margot Icking van FCO
Services denkt ook dat op elkaar lijken werkt:
«We zijn hetzelfde type mensen: behulpzaam, we
vinden belangrijk dat dingen goed geregeld zijn.
De teammiddagen met inhoud én gezelligheid
werken ook mee. En de FCO sportdag!»

iets bij voorstellen. Je wilt dingen kunnen
beïnvloeden. Hoe verder weg, hoe lastiger dat
wordt en dan denken mensen misschien: wat
wordt er nu weer over me heen gestort?» Het
CvB waakt er echter voor om nu zomaar dingen
te gaan ‘doen’ als interventie. «Wat we moeten
doen, moeten we met elkaar bedenken»,
concludeert Langius. Dus heeft het CvB
faculteiten en diensten gevraagd met hun
medewerkers te gaan praten over de WBOresultaten, ook over wat zij vinden van de
ontwikkelingen universiteitsbreed.
Reorganisaties wegen zeker mee in het oordeel
over het bestuursklimaat, zegt ook onderzoeksbureau IVA, dat het WBO uitvoerde.
Langius: «Formeel zijn de personele plannen
nu wel bekend en grotendeels uitgevoerd, maar
wennen aan je nieuwe rol, nieuwe collega’s,
een nieuwe leidinggevende en de uitdagingen
van de digitalisering, daar zitten we nog
middenin.»

bedrijfsvoering. «Dat zijn hele moeilijke
dingen», zegt Maex. Communicatie moet de
faculteiten gaan helpen: «Niet door te ‘zenden’,
maar door met de medewerkers in gesprek te
gaan. In debatten, discussies en gesprekken
proberen we de pijnpunten naar boven te laten
komen en de betrokkenheid van medewerkers
en studenten te vergroten. Maar dat vraagt
tijd.» Ook moeten medewerkers nog beter

TURBULENT VOOR FEW/FALW

wegwijs worden gemaakt in de nieuwe bedrijfsvoeringssystemen, die bovendien moeten
worden aangepast aan de specifieke behoeften
van de faculteiten, vindt Maex.

Karen Maex is decaan van de faculteiten
Exacte Wetenschappen (FEW) en Aard- en
Levenswetenschappen (FALW), waar de
medewerkers vergeleken met de andere
faculteiten zowel over de reorganisatie als over
het bestuursklimaat het negatiefst zijn. Er is
inderdaad veel gebeurd, beaamt Maex. Eerst
ging de AFS, het samenwerkingsverband met
de UvA, niet door. Daarna volgde de reorganisatie van FALW. En het wordt er niet minder
turbulent op door de reorganisatie van de

systematisch gewerkt aan communitybuilding
en communiceren. De faculteit heeft ook een
visie en een missie die breed gedragen wordt,
aldus het bestuur. “Persoonlijk contact is heel
belangrijk”, vertelt decaan Wim Janse. “We
creëren veel gelegenheden waar we elkaar
spreken. De gouden formule vind ik de
maandelijkse lunch met de hele staf. Heel
gezellig, eten en bespreken tegelijk, in
het Engels, zodat iedereen mee kan doen.
We willen als bestuur benaderbaar zijn, gaan
even aan tafel zitten voor een kop koffie met
studenten, stafleden, portefeuillehouders.
En als er iets te vieren is, halen we de mensen
bij elkaar in de pantry, ook het obp.» Na elke
vergadering van het faculteitsbestuur krijgt
iedereen een ‘bericht uit het FB’ met een paar
dingen die eruit springen. Nog een best
practice: een smoelenboek van het obp, dat niet
meer iedere dag bij de faculteit zit, bij de
koffieautomaat. «Betrokkenheid is het geheim
van een goede bestuurder», vindt Janse.
«Je moet oprecht belangstelling hebben voor
je medewerkers. Wij faciliteren: we zijn er om
de faculteit te laten bloeien.»

De werkdruk op de VU is nog steeds hoog:
70% van de medewerkers vindt die hoger dan
wenselijk, het wp nog meer dan het obp.
Daarin wijkt de VU niet af van andere universiteiten: internationale tendensen als een hoge
publicatiedruk en subsidies aanvragen spelen
mee. Onduidelijkheid geeft ook werkdruk, zegt
Langius, die vermoedt dat de veranderingen op
de universiteit ook meespelen. «Wat me hier
wel enigszins geruststelt, is dat de balans
werk/privé wel goed scoort. Werkdruk is
typisch iets dat je met je leidinggevende moet
bespreken. Daarom is het jaargesprek zo
belangrijk.»

HOE IS DE KOFFIE?

HET GEHEIM: BETROKKENHEID

De faculteit Godgeleerdheid kreeg voor het
bestuursklimaat juist het hoogste cijfer van de
VU. Wat doet het faculteitsbestuur zo goed?
Eerst even relativeren, laat het bestuur weten.
Anderhalf jaar geleden zou de uitslag wellicht
niet zo goed zijn uitgevallen. Sindsdien wordt

Weet jij wat je collega’s doen?
Deze keer: de chef van de wacht
Op de VU werken er: 7
Bonnie Poland van de Studentenbalie krijgt
associaties met de Nachtwacht van Rembrandt.
“Is het iemand van beveiliging?” Ook natuurkundepromovendi Jona Mijalkovic en Ineke Brouwer
denken in die richting. Blijkbaar speelt
Rembrandt ook Jona parten: “De baas van de
nachtdienstbeveiliging?” Dan komt ze op iets
anders: “Een chef kan ook een kok zijn. Is het
misschien het hoofd van de keuken?”

BESPREEK JE WERKDRUK

NIEUWS & AGENDA

Bernadette
Langius

WAT DOE JIJ NOU?

VU Servicescan, het klanttevredenheidsonderzoek naar de VU-dienstverlening, startte
deze week voor de tweede keer. Over welke
producten en diensten van de VU ben je
tevreden en welke zaken kunnen beter? Alleen
met feedback van studenten en medewerkers
kan de VU de dienstverlening verbeteren.
Laat weten wat voor jou belangrijk is!
Meedoen kan t/m 9 juni. Meer informatie:
> WWW.VU.NL/SERVICESCAN

FOOD AND FREEDOM

Vast voor in je agenda: 15 juni is het weer
VU Summerbreak, dit jaar in het teken van
'Food and Freedom'. ’s Middags debatteren
over academische vrijheid, ’s avonds feesten
op het gezellige campusplein, met wereldmuziek en internationaal eten voor slechts
€ 6,-. Meer informatie volgt op VUnet.

ERIK PEGGEMAN

“Met mijn collega’s zorg ik dat ononderbroken
elektriciteit wordt geleverd door Energiebedrijf
VU/VUmc. Dat is heel belangrijk voor bijvoorbeeld de couveuses en de operatiekamers van
VUmc, of voor wetenschappelijke experimenten
die zonder onderbreking moeten draaien.
Tijdens de grote stroomstoring op 27 maart is
dat heel goed gegaan. Zelf was ik er niet, maar
ik heb wel gevolgd hoe het ging. Dat wil je toch
weten. 24 uur per dag zijn we hier: twee technici
voor de installaties, een operationeel technicus
die alle systemen via computerschermen
controleert en de chef van de wacht, de
leidinggevende. We werken in zeven ploegen.
De chef is ploegleider voor de bedrijfshulpverlening. Een deel van mijn tijd maak ik rappor tages
over wat we hebben verbruikt en ingekocht.
Als het afwijkt probeer ik uit te vinden hoe dat
komt: een kapotte meter, een lekkage?
Daarnaast heeft iedere chef van de wacht zijn
aandachtsvelden. Ik schrijf bedrijfsinstructies:
ik onderzoek hoe we onze installaties optimaal
inzetten, zodat we het hoogste economische en
energetische rendement behalen over de hele
keten, van opwekking tot afnemers. Dat
betekent ook overwegen of we elektriciteit,
koude en warmte inkopen of het zelf produceren. Zo kijk ik ook naar de waterbehandelingsinstallatie, die drinkwater filtert voor speciale
toepassingen. Onlangs hebben we bijvoorbeeld
een nieuw type filter geplaatst, waardoor het
hele proces milieuvriendelijker werd.”
Redactie Personeelspagina > CHARLOTTE BROUWER,
ANITA MUSSCHE EN HOUKJE VLIETSTRA
Beeld > YVONNE COMPIER, MARIEKE WIJNTJES
Vormgeving > HAAGSBLAUW Reageren > PP@VU.NL
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Sleutelgat 18

Populaire
pastabar
Spaghetteria
CONCEPT Een hippe pastabar in Zuid. Ze serveren elke dag zes
verschillende pasta’s. Deze beperkte kaart is lekker overzichtelijk,
maar die maakt het kiezen niet meteen makkelijker, want alles klinkt
heerlijk. De gasten eten aan een grote tafel of langs het raam.
SFEER Gezellig druk. Het publiek is jong en hip. De inkijk in de
keuken voelt prettig.
ETEN Heel smakelijk. We bestellen Creste di gallo al taleggio en
Spaghetti alle vongole. De taleggio is een eenvoudige pasta; romig
en goed. Ze serveren deze met champignons, room, prei en ricotta.
De spaghetti alle vongole (met venusschelpjes in de pasta) is sober
en verfijnd. De knoflook, chili, witte wijn en peterselie versterken
de smaak. Wij drinken er een lekker wit wijntje bij. Er staan karaffen
water op tafel, en je krijgt ook een broodje. We missen wel nog iets
fris, een kleine salade bijvoorbeeld. Als dessert nemen we tiramisu,
een softe versie van het echte Italiaanse toetje.
BEDIENING Snel en attent. Van aankomst tot vertrek, in deze kleine
zaak zien de obers meteen hoe ze je kunnen helpen.
TIP Kom op tijd, je bent niet de enige die in deze hotspot wilt eten.
Bestel een salade erbij, dat geeft je pasta net die frisse toets.
AANRADER Zeker weten! Een supergezellige plaats om met
vrienden te eten. Voor een romantische eerste date is het net iets te
druk.
PRIJS Studentikoos: vijftig euro voor twee personen, inclusief
glazen wijn en fris.
WAARDERING

Vijf reprises
Griffioenprogramma
2015-2016
De verkoop is
gestart
Studentenkorting
€ 5,Korting
medewerkers VU
€ 2,50
griffioen.vu.nl

Dick Roodenburg,
publiciteitsmedewerker Griffioen
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SPAGHETTERIA
Van Woustraat 123
spaghetteria-pastabar.nl

Margot Vervliet,
bachelorstudent
Nederlands en Engels

FOTO Monique Kooijmans

Cultuurcentrum
Griffioen
Uilenstede

Een uitverkochte voorstelling en lovende recensies:
tijd voor de reprise! Komend seizoen staan in de
Griffioen vijf cabaretiers met hetzelfde programma
waarmee ze al eerder naar Uilenstede kwamen. Een
herkansing voor wie dat toen gemist heeft.
Aanstormend megatalent Louise Korthals (foto)
opent het nieuwe seizoen met haar voorstelling
Zonder voorbehoud. Pieter Derks trok onlangs
met Zo goed als nieuw in de VU-aula ruim 600
bezoekers. Half september speelt hij weer in de
Griffioen. De meest eigenzinnige cabaretier is
waarschijnlijk Micha Wertheim. In oktober herhaalt
hij zijn vijfsterrenprogramma Voor zichzelf. Paulien
Cornelisse zou vorig seizoen de reprise van Maar
ondertussen doen, maar werd zwanger. Ondertussen
is ze bevallen en in november komt ze weer naar de
Griffioen. De laatste reprise duurt nog even: Eric van
Sauers Ontroert in maart 2016.

Ook GRATIS UIT ETEN voor Advalvas?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Wat zegt de inrichting van je kamer
over jezelf? En klopt die indruk ook?
VU-studenten gluren in de kamer van
SUZANNE KOCH.

“H

ier woont een levendige,
wilde meid met een tikkie
last van verzameldrang”,
lacht student science business & innovation Lies Tiedeman (20). “Wat een enorme poster! Ze studeert geneeskunde of
iets farmaceutisch. Aan haar boek te zien
is ze een beetje feministisch. Wat heeft ze
een hoop schoolspullen trouwens, ik had
zo’n ladenkastje ook toen ik klein was,
maar heb het allang de deur uit gegooid.”
Studiegenoot Julius Groenendaal
(21) kijkt met haar mee: “Ze is sportief,
gezond en houdt van reizen. Ze is een
echte globbetrotter, ik zie allemaal
spullen uit verschillende landen. Aan de
foto’s te zien, houdt ze ook wel van een
feestje. Hier woont een gezellige, spontane meid.”
“Hoe komt ze aan dat fiets-verkeersbord?” vraagt VUmc-medewerker Ellen
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Duijn (50) zich af. “In ieder geval
woont hier duidelijk een student:
het slaap- en zitgedeelte zijn in één
kamer. Ze is een serieuze student,
druk bezig met het lezen en highlighten van een artikel. Zou ze
biologie studeren? Nee, dan zagen
haar twee planten er wel wat florissanter uit. Waarschijnlijk doet ze
iets medisch. Ze lijkt chaotisch,
maar heeft het voor zichzelf wel op
orde.”
“Hier woont een meisje!” zegt
student science, business & innovation Suuz Kamper (23) resoluut.
“Roze markers, planten, een schaal
met fruit; dat kan niet missen.
Bovendien zou een jongen nooit
genoegen nemen met zo’n kleine
tv. Ik zie een groene sticker van de
toneelvereniging STA. Is zij daar
soms lid van? In die lekkere stoel
leest ze al haar boeken en artikelen.
Ze doet geneeskunde en houdt van
reizen. Ze is geordend, spontaan en
gezond.”

Suzanne
Koch
22
Studeert cardiovascular
research
Betaalt 350 euro
inclusief voor haar
kamer met eigen douche
en toilet

“Ik hou van kitsch, hoe lelijker hoe
mooier!” roept Suzanne Koch lachend
uit. “Dat glimmende spul vind ik prachtig. Ik heb nog een hele verzameling
aan reli-beeldjes onder mijn bed. Mijn
opa en oma overwinteren elk jaar in
Maleisië, zij nemen vaak wat voor me
mee. Schoolplaten vind ik héél cool.
Deze kreeg ik van mijn oom die aan een
verpleegkundeopleiding werkt. Toen
ik aan mijn studie begon, heb ik deze
bijzondere plaat opgehangen als inspiratie. Van toneelvereniging STA ben ik
jaren lid geweest. Van jongs af aan wilde
ik het theater in, maar op de open dag
van de toneelschool kwam ik erachter
dat het toch niet helemaal mijn ding
was. Over een week zet ik mijn fiets op
de trein naar Berlijn. Daar ga ik zeven
maanden stage lopen bij een onderzoek
naar stamceltherapie op obesitasmuizen met hartfalen.”
Door Nienke Stumpel
Foto’s Peter Valckx

Wil je ook in Sleutelgat?
Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.
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door Merlijn Draisma
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