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Jacqueline Bel kreeg na haar oratie op maandag 2 maart geen handen of zoenen. 
Vanwege het oprukkende coronavirus bogen de aanwezigen voor de nieuwe hoogleraar 
moderne Nederlandse letterkunde.
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H
et is een historisch 
moment, de kick-
off van het inloop-
spreekuur van het 
Diversity Office in 
VU-debatcentrum 

3D op 3 maart. Geneeskundestu-
dent Alex Harleman verandert 
publiekelijk zijn persoonlijk 
voornaamwoord in de digitale 
leeromgeving Canvas in ‘They/
Them’, gevolgd door groot 

applaus en omhelzingen. “Het 
voelt nu alsof je identiteit gevierd 
wordt”, zegt Harleman na afloop. 
“Die wordt altijd alleen neerge-
drukt. Het binaire systeem van 
man-vrouw krijg je elke dag op je 
geprojecteerd. Het zijn echt deze 
kleine dingen die het leven anders 
maken.” De nieuwe mogelijk-
heid van Canvas past mooi bij de 
aftrap van het inloopspreekuur 
over diversiteit en inclusie. In 

het systeem kunnen studenten 
en docenten sinds deze week iets 
anders zijn dan een man of een 
vrouw. Behalve They/Them, of 
‘die/diens/zij (mv.)/hun’ in het 
Nederlands is er de mogelijkheid 
om ‘anders’ te selecteren. (MK)

Wat er nog meer gebeurde op de opening 
van het inloopspreekuur van Diversity 
Office lees je op advalvas.vu.nl/they-
them.

Op Canvas kun je nu iets 
anders zijn dan man of vrouw

Harleman omhelst een bekende in het publiek

> Vrouwendaglezing 
Vrijheid is... jezelf kunnen 
zijn en kunnen uitblinken. 
Hoogleraar Halleh Ghorashi 
hield op 6 maart een 
persoonlijk pleidooi voor meer 
diversiteit op de werkvloer.

> Gaan we staken?
In het Verenigd Koninkrijk is de 
grootste hogeronderwijsstaking 
ooit gaande: werknemers 
van 74 universiteiten leggen 
het werk neer. In Nederland 
dreigde WOinActie ook met 
een staking. Is die nu dichterbij 
dankzij het Britse voorbeeld?

> Minder tijdelijke 
contracten
Als het aan de minister ligt, 
gaat het aandeel tijdelijke 
contracten bij de universiteiten 
omlaag. Ook als dit voor 
sommige jonge wetenschappers 
het einde betekent van hun 
academische carrière.

> Meer vrouwen 
Wereldwijd hebben vrouwen in 
de wetenschap nog altijd een 
grote achterstand op mannen. 
Maar het verschil wordt kleiner, 
schrijft wetenschappelijke 
uitgeverij Elsevier in de 
aanloop naar Internationale 
Vrouwendag.

> Leren lopen op 
Netflix
Bewegingswetenschapper 
Nadia Dominici doet onderzoek 
naar hoe kinderen leren lopen. 
Ze werkte mee aan de Netflix-
serie Babies.

Wat doet een Multa-
tuli-leerstoel aan de 
universiteit, vraagt 
Bel zich hardop af: 
“Deze schrijver had 

toch een afkeer van de academie 
en speciaal van doctoren in de 
letteren? En wat moet een huma-
nistische vrijdenker aan een 
instelling die is opgericht door 
een gereformeerde predikant, 
Abraham Kuyper? Hoewel het 

niet voor de hand lijkt te liggen, 
zijn er toch veel overeenkom-
sten tussen Kuyper en Multa-
tuli. Multatuli zette zich in voor 
de verbetering van het lot van 
mensen in de verdrukking. Of het 
nu ging om Javanen, vrouwen of 
arbeiders, Multatuli streefde naar 
emancipatie.
“Op een andere manier geldt 
hetzelfde voor Kuyper, die streef-
de naar verheffing van de zoge-

noemde kleine luyden, de gerefor-
meerde onderklasse. De VU is een 
emancipatie-universiteit omdat 
zij veel studenten aantrekt die 
als eerste in hun familie naar de 
universiteit gaan. In die zin past 
deze universiteit ook goed bij de 
emancipatie-idealen van Multa-
tuli.” (WC)

Lees het hele bericht op advalvas.
vu.nl>nieuws>2 maart.

Buigen voor hoogleraar Bel



W
ord je gek 
van de kies-
pijn of loop 
je nog met 
hechtingen 
rond, dan 
maakt de 

tandarts natuurlijk tijd voor je. 
Is er geen spoed, maar gewoon 

een controle of schoonmaak-
beurt, dan gaat je afspraak vanaf 
donderdag 5 maart voorlopig 
niet door. Door een landelijk 
tekort aan mondkapjes vanwege 
het coronavirus is Acta gedwon-
gen haar patiëntenzorg aan te 
passen. Weet je niet zeker of je 
een spoedgeval bent? Is het über-

haupt nog wel veilig om nu met 
open mond in een tandartsstoel 
te liggen? (spoiler: die mond-
neuskapjes helpen niet genoeg 
tegen Covid19, maar wel tegen 
veel andere enge dingen.) Kijk 
bij de veelgestelde vragen op de 
website van Acta wat je wel of 
niet kunt doen. (MS)

Acta behandelt alleen 
nog spoedgevallen
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Reportages, bijeenkomsten, 
borrels, lezingen & meer

Meer onafhankelijke 
journalistiek op twitter

facebook.com/advalvas @advalvas_vu

Meer nieuws online

> Oud-rector niet in 
beroep
Geen plagiaat, maar slordigheden. 
Voormalig UvA-rector Dymph van 
den Boom neemt genoegen met 
dat oordeel van de UvA over haar 
proefschrift en toespraken. Ze is 
niet in beroep gegaan.

> Geen zwanger-
schapsverlof 
Mbo’ers mogen straks met 
zwangerschapsverlof. Voor 
het hoger onderwijs vindt de 
minister zo’n regeling niet nodig, 
tot ergernis van het Steunpunt 
Studerende Moeders.

> Geen vinklijstjes 
De Chinese universiteiten mogen 
zich niet langer blindstaren op 
aantallen wetenschappelijke 
artikelen in gerenommeerde 
tijdschriften, vindt de regering van 
China. Het roer moet om.

> Geen gehoest in 
Delft
Vanwege het coronavirus 
vraagt de TU Delft studenten en 
medewerkers om thuis te blijven 
zodra ze zich niet lekker voelen, 
ook als ze helemaal niet in Italië of 
China zijn geweest.

> Terug uit Bologna
Twee VU-studenten die op 
uitwisseling zijn in Bologna, 
hebben te horen gekregen dat 
ze terug moeten komen naar 
Nederland. De universiteit was 
daar al eerder dicht vanwege het 
coronavirus.

Heb je een onvoldoende gekregen en 
voel je je nu dom? Goed nieuws: om 
je bul te halen, hoef je niet bijzonder 
intelligent te zijn. Je moet gewoon 
slimmer studeren. Met deze tips op 
advalvas.vu.nl/tip/je-bent-niet-te-
dom lukt het ook.

‘We willen allemaal goede en voldoende 
ouderenzorg. Kan dat? Zeker, maar we 
moeten wel anders gaan denken om de 
kansen te zien’, stelt Henk Nies. Lees 
zijn hele opiniestuk op advalvas.vu.nl/
opinie

Corona

E
en medewerker van de Protestantse 
Theologische Universiteit (PThU) is besmet 
met het coronavirus. “De medewerker is 
dinsdag 3 maart kort op haar kamer op de 
campus geweest”, zegt Esther van Beem, 
woordvoerder van de PThU. Deze theologische 
universiteit is gehuisvest in het hoofdgebouw 

van de Vrije Universiteit, op de eerste verdieping van de 
B-vleugel. Ze ziekt thuis uit en haar twee kamergenoten 
werken uit voorzorg ook thuis. (MK)

Het hele bericht lees je op advalvas.vu.nl>nieuws>6 maart.

besmetting op de VU-campus. 

Slimmer 
studeren

Omdenken

Tandartsen raken door mondkapjes heen

1e
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H
oe zag je eigen schaats-
carrière eruit? “Mijn 
moeder deed me op mijn 
vijfde op schaatsles, 
zodat we samen tochten 
op natuurijs konden 
schaatsen. Dat is nogal 

uit de hand gelopen. Ik schaatste voor 
verschillende teams en bereikte de 
subtop bij de junioren. In de eerste 
training van 2018 voelde ik ineens dat 
mijn linkerbeen verlamde en dat er 
weinig kracht en controle in zat. Na 
allerlei onderzoeken bleek dat er een 
knik in de slagader in mijn linkerbeen 
ontstond zodra ik de schaatshouding 
aannam.”

Aan die blessure was niets te doen? 
“Ik ben eraan geopereerd en schaatste 
het seizoen daarna beter dan ooit. Alles 
viel technisch op z’n plaats en ik had 
voor het eerst het gevoel dat ik de top 
kon bereiken. Toch bleef ik klachten 
houden. Een half jaar na de operatie 
kwam het slechte nieuws: als ik verder 
zou schaatsen op dit niveau, zou ik de 
ader ernstige schade toebrengen. Ik heb 
het seizoen afgesloten en dat was het. 
Sindsdien heb ik nog twee keer op het ijs 
gestaan, maar ik heb er niet veel behoef-
te meer aan nu ik geen doel meer heb.”

Dat moet nogal een klap zijn gewe-
est. Toch begon je de maand daarna 
als marketing-director voor het WK. 
“Ik was 36 uur per week met schaatsen 
bezig en had ineens een gat in mijn 
leven. Het was niet alleen een kwestie 
van tijd opvullen, ik had ook een nieuwe 
uitdaging nodig. Ik kende de voorzitter 
van het WK al goed, dus we zijn koffie 
gaan drinken om te praten over een 
klein rolletje. Voor ik het wist was ik 
marketing-director. Ik mocht meteen 
mee naar de eerste vergadering.”

Wat wordt er van je verwacht als 
marketing-director ? “Vooraf had ik 

mezelf als doel gesteld het studenten-
schaatsen in Nederland meer bekend-
heid te geven. Zowel in de schaats- en 
studentenwereld als daarbuiten. Ik ben 
eindverantwoordelijk voor de social 
media, de persvoorlichting en straks 
de livestream op AT5 en NH Nieuws. 
Daarnaast heb ik posters ontworpen, de 
boarding op de Jaap Edenbaan en de 
jassen van de organisatie. Olympisch 
kampioen Esmee Visser is ambassadrice 
van het WK, dus ik heb met haar een 
videoreeks gemaakt. Het is nogal een 
brede rol – en dat terwijl ik nul praktijk-
ervaring had en vooraf niet kon editen 
of werken met programma’s als InDe-
sign. In het begin was ik er 20 uur per 
week mee bezig, de laatste periode is het 
bijna fulltime.”

Pittig wel. Heb je het gevoel dat je je 
doel hebt bereikt? “Ik merk om me 
heen dat we inmiddels een bekende 
naam zijn. Ook de startlijst is goed 
gelukt, met onder anderen Sanneke de 
Neeling en Femke Beuling. Zij hebben 
worldcups gereden en behoren tot de 
Nederlandse schaatstop. Het is natuur-
lijk nog afwachten of het publiek ook 
komt, maar gelukkig is de Jaap Eden-
baan al snel gezellig vol. De grote uitda-
ging is straks zorgen dat alles soepel 
verloopt, vanaf het moment dat de 
teams landen op Schiphol totdat ze een 
week later weer vertrekken.”

Wat is voor jou de magie van het 
schaatsen? “Het is een heel technische 
sport. Op kracht kom je een eind, maar 
daarmee haal je het niet. Voor mij was 
de lol mezelf constant te verbeteren. Je 
schaats een halve millimeter anders op 
het ijs zetten kan het verschil maken, 
zeker als sprinter. Het zorgt voor een 
enorme druk – zowel lichamelijk als 
geestelijk – als je met ruim 55 kilome-
ter per uur door de bochten gaat op 
twee van die dunne ijzertjes. Daarmee 
omgaan vond ik ontzettend mooi.”

Schaatstalent 
Marijn Boersma 
moest door een 
ernstige blessure 
afscheid nemen van 
de topsport, maar 
kon zich daardoor 
wel storten op de 
organisatie van het 
WK schaatsen voor 
studenten.

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

DOOR DAPHNE DAMIAANS 
FOTO PETER VALCKX

‘Wij halen de 
internationale schaatstop 

naar de Jaap Edenbaan’
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STUDENT IN ACTIE

Marijn 
Boersma
20

International business 
administration

2019 – nu 
Marketing & communication-
director FISU World University 
Speed Skating Championship 
Amsterdam

2018 – nu 
Bachelor international business 
administration

2017 – 2018 
Store assistant Stach Food 
Amsterdam

2014 – 2019 
Semiprofessioneel schaatser in 
verschillende teams

WK schaatsen 
voor studenten
Van dinsdag 10 t/m vrijdag 
13 maart verrijden op de 
Amsterdamse Jaap Eedenbaan 
zo’n 100 deelnemers uit 20 
landen het WK schaatsen 
voor studenten. Deze vijfde 
editie wordt georganiseerd 
door ruim 200 vrijwilligers. De 
randprogrammering bestaat 
onder meer uit een lezing van 
VU-schaatswetenschapper 
Jos de Koning. Meer info op 
wucspeedskating2020.nl
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DOOR ALEX TESS RUTTEN EN MONTY AAL  
ILLUSTRATIE BAS VAN DER SCHOT

D
e Tweede Kamer stemde onlangs over 
een motie die loting weer mogelijk maakt 
in het hoger onderwijs. Kamerleden 
Jan Paternotte (D66) en Harry van der 
Molen (CDA) hadden de regering per 
motie verzocht om loting weer toe te 
voegen aan de middelen die hogeron-

derwijsinstellingen kunnen gebruiken om studenten 
bij populaire studies te selecteren. Hun motie kreeg de 
steun van 110 Tweede Kamerleden, alleen de fracties 
van VVD, ChristenUnie, Forum voor Democratie en 
zelfstandig Kamerlid Van Haga onthielden hun steun. 
Dat is goed nieuws: een behoorlijk ruime Kamermeer-
derheid wil loting dus weer toestaan als middel om 
studenten te selecteren voor studies met een numerus 
fixus, zoals geneeskunde.
Ook onderwijsminister Ingrid van Engelshoven gaf 
aan bereid te zijn om te kijken naar het weer mogelijk 
maken van loting. Dit zijn allemaal positieve ontwik-
kelingen, want de huidige decentrale selectie – waarbij 
opleidingen door middel van brieven en gesprekken de 
motivatie en geschiktheid van aankomende studenten 
toetsen – heeft zijn langste tijd gehad. Waarom? Omdat 
decentrale selectie bepaalde groepen studenten voor-
trekt en andere consequent achterstelt.
Selectie is in essentie niet meer dan een manier om 
schaarse onderwijsplaatsen te verdelen. Decentrale 
selectie heeft de schijn dat het een eerlijker verdeel-
mechanisme is, omdat het studenten in staat stelt zelf 
invloed te hebben op hun toelating. Maar decentrale 
selectie is juist oneerlijker dan loting. Lang niet ieder-
een heeft bijvoorbeeld ouders die mee kunnen kijken 
naar de motivatiebrief, of ouders die een dure voorbe-
reidende training kunnen betalen.
Dit zien we ook terug bij de groepen die door decen-
trale selectie structureel benadeeld worden: eerstegen-

Loting voor studie 
is eerlijker dan 
selectie

Het lijkt eerlijk, decentrale 
selectie van studenten, 
maar schijn bedriegt.
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WISSELCOLUMNOPINIE

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

eratiestudenten, studenten met een niet-
westerse migratieachtergrond, studenten 
met een lagere economische positie en 
studenten van het hbo hebben allemaal 
minder kans om toegelaten te worden.
Met andere woorden: juist de groepen 
studenten voor wie de stap naar de 
universiteit relatief het grootst is, worden 
het meest benadeeld. Al jaren zeggen 
politici dat ze de kansenongelijkheid in 
het hoger onderwijs willen tegengaan. 
Toch zien we dat de kloof tussen verschil-
lende groepen almaar groter wordt. 
Als we kansenongelijkheid echt willen 
bestrijden, zorgen we dat studenten die 
de poort van de onderwijsinstelling berei-
ken, ook daadwerkelijk de kans krijgen 
om te gaan studeren: een eerlijke kans.
Bij gelijke kansen gaan we ervan uit dat 
iedereen hetzelfde startpunt heeft en 
vandaaruit dezelfde kansen moet krijgen. 
Helaas is dit niet de werkelijkheid en 
zijn er bepaalde groepen die op sommige 
momenten meer hulp nodig hebben om 
te compenseren voor de kansen die een 
ander automatisch vanuit huis heeft 
meegekregen. Loting kijkt niet naar je 
achtergrond en biedt daarom de meest 
eerlijke kansen aan alle studenten.
Daarom roepen wij de regering nogmaals 
op tot opheffing van het verbod op loting. 
Daarmee kiest zij voor echte kansenge-
lijkheid.

Alex Tess Rutten is voorzitter en Monty Aal is 
vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond 
(LSVb).

Marjan Olfers hoogleraar sport en recht

W
e dineren en 
hebben lol. Mijn 
tafelgenote behaal-
de een gouden 
medaille op de 
Olympische Spelen. 
Maar wat maakt 

nu dat verschil? Welk kind haalt de top? 
Jaren van afzien en noeste arbeid leiden 
lang niet altijd tot het 
allerbeste resultaat. Als 
je niets kunt, kom je er 
sowieso niet. Maar zelfs 
als je knettergoed bent, 
kom je er soms ook niet. 
Er komt dus meer bij 
kijken. Je kunt nog zoveel 
talent hebben, nog zo hard 
werken, maar misschien is 
het nog veel belangrijker 
om te leren omgaan met 
verliezen. Zelfs de beste 
topsporters hebben in hun leven veelal 
meer wedstrijden verloren dan gewon-
nen. 
We leven in een wereld waarin we met 
z’n allen elkaar wijsmaken dat iedereen 
de top kan halen, als je maar hard genoeg 
werkt en als je het niet gemaakt hebt (wat 
dat dan ook moge zijn) dat dat toch voor-
al aan jezelf ligt omdat je dus niet hard 
genoeg hebt gewerkt. 
Bijna nergens worden fouten zo hard 

afgestraft als in de sport. Wij hanteren 
sowieso een systeem waar fouten hard 
worden afgestraft. Dit geldt ook buiten de 
sport. Een antwoord is goed of fout. Het 
maken van een fout staat voor falen. Door 
de mand vallen. Niet goed genoeg zijn. 
Falen betekent immers niet opgesteld 
worden, niet verder mogen studeren. 
Maar iedere sporter, en zeker de aller-

grootsten, weet dat juist 
het maken van fouten - het 
keiharde vallen - zelfs voor 
het oog van de wereld, 
nieuwe creativiteit kan 
aanboren, een impuls kan 
geven aan een carrière. 
Dit geldt ook buiten de 
sport. Ook Oprah Winfrey 
en Walt Disney werden 
ooit ontslagen. Ik vraag 
studenten weleens: 
“Wordt het niet eens tijd 

dat eeuwige door-de-mand-valsyndroom 
af te schudden? Wat is het ergste dat kan 
gebeuren?” 
Mijn tafelgenote neemt een slok wijn 
nadat ze heeft verhaald over haar leven 
waarin alles in het teken stond van 
sport. Voor haar is er maar één conclu-
sie: “Topsporters zijn gewoon gek, echt 
Marjan, knettergek.”

Durf te falen

Het maken van 
fouten kan nieuwe 
creativiteit 
aanboren

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

‘Het gevoel 
genaaid te worden, 
daar kan ik me iets 
bij voorstellen’
DOOR PETER BREEDVELD 
FOTO PETER VALCKX

H
eftige taferelen als 
VU-student Sabri Saddik 
eerst de vader van zijn 
vriendin doodschiet en 
vervolgens zijn moeder 
bij haar keel grijpt. Zijn 
toneelmoeder, weltever-

staan, en de toneelvader van zijn toneel-
vriendin, want het is allemaal niet echt, 
gelukkig. Saddik speelt Hamlet in een 
moderne bewerking van het beroemde 
stuk door schrijver Abdelkader Benali. 
Het koninklijke hof van Denemarken 
is ingewisseld voor een bouwplaats in 
Nieuw-West, in Amsterdam, en de onster-
felijke zin ‘to be or not to be’ is ‘to have or 
not to have’ geworden. 
De 25-jarige Saddik kent nog niet al zijn 
tekst uit het hoofd, hij is pas twee weken 
geleden begonnen met repeteren, toen 
hij tijdens een college organisatieweten-
schap door zijn agent werd gebeld met 
de vraag of hij zin had om de hoofdrol 
in Hamlet te spelen. De acteur die hem 
aanvankelijk zou spelen, Bilal Wahib, 

VU-student Sabri Saddik onderbreekt zijn 
drukke studie voor de droom van elke acteur: 
de hoofdrol in de Shakespeare-tragedie 
Hamlet. Maar dan vertaald naar het leven in 
Nieuw-West.

moest die wegens omstandigheden opge-
ven, vlak voor de première, en er werd 
koortsachtig gezocht naar een goede 
vervanger.
“Ik raakte in paniek, mijn hoofd zat op 
dat moment helemaal vol, er kwamen 
tentamens aan”, vertelt Saddik. “Maar ik 
dacht: even kalmeren, zie eerst maar of 
je door de auditie komt, dan kijken we 
wel verder.” Toen hij met zijn ouders ging 
overleggen, gaven die allebei een tegen-
overgesteld advies. “Mijn moeder vond 
dat ik mijn studie voor moest laten gaan, 
mijn vader zei dat ik lekker moest gaan 
toneelspelen.” 
“Maar ik dacht: Hamlet spelen, hoe 
vaak krijg ik die kans nou? Ik denk niet 
dat ik snel nog een keer zo’n aanbod zal 
krijgen.” Saddik ging dus auditie doen, 
op een zaterdag, met het voornemen 
om de volgende dag keihard voor zijn 
tentamens te leren. “Dan kon ik dinsdag 
alsnog knallen in de tentamenzaal.” Maar 
die zondag kreeg hij een belletje met het 
verzoek om nog een keer terug te komen 
om de beroemde monoloog uit Hamlet 
te doen. “Die moest ik dus op zondag uit 
mijn hoofd leren.” Dinsdag kreeg hij te 
horen dat hij de rol had. “Maar het tenta-
men ging minder goed.” 
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Aanklacht tegen 
roofkapitalisme en 
ook tegen Baudet
“Hamlet is in mijn bewerking de zoon van een 
zakenman in Amsterdam Nieuw-West die op 
eigen kracht uit de goot is opgeklommen, rijk 
is geworden, maar nooit de belangen van de 
gewone mensen uit het oog is verloren”, zegt 
auteur Abdelkader Benali. 

“Na zijn dood is zijn plaats ingenomen door zijn broer 
Claudius, die alleen maar is geïnteresseerd in geld en de 
buurt probeert te vermarkten.”

Hamlet is onder meer een aanklacht tegen de gemeente 
die van Amsterdam volgens Benali “een kapitalistische 
heksenketel maakt en de jeugd haar toekomst ontneemt.” 
Maar hij bekritiseert ook de jeugdcultuur, die volgens hem 
draait om wat je hebt in plaats van wie je bent, “om zien en 
gezien worden.”

Hamlet wordt gedreven door een zucht naar wraak. “Hij 
wil door middel van een primitieve geweldsdaad de wereld 
beter maken.” Van Hamlets geliefde Ophelia heeft Benali 
een soort Greta Thunberg gemaakt. “Ze verzet zich tegen 
het destructieve kapitalisme van Claudius waaraan ook 
haar eigen vader, Polonius, medeplichtig is. In het originele 
stuk van Shakespeare is zij een vrij passieve figuur, ik heb 
van haar een sterke vrouw gemaakt.”

In de figuur van Laertes, de broer van Ophelia, herkennen 
we iemand met Baudet-achtige trekjes. “Hij spreekt de taal 
van het Forum voor Democratie, die de nieuwkomers in 
Nieuw-West ziet als een uitdaging om te laten zien dat zijn 
authentieke cultuur superieur is.”
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Vorige films en series
Saddik heeft al eerder rollen gespeeld, in 
films en televisieseries. Hij speelde eerder 
in Vechtershart, Hollands Hoop en Mocro 
Maffia. Hij debuteerde als 
16-jarige in de televisie-
film Nina Satana, waarin 
hij een van de hoofdrollen 
voor zijn rekening nam. 
“Ik deed op de middelbare 
school drama als keuzevak 
en een van mijn docenten, 
Charlotte Post, vond dat ik 
talent had en vroeg me of 
ik auditie wilde doen voor 
een rol die ik uiteindelijk 
niet kreeg, maar die me 
wel de hoofdrol in een 
andere film opleverde.”
Er volgden meer rollen en toen hij zijn 
havo-diploma had gehaald, overwoog 
hij de toneelschool te gaan doen. Maar 
het acteursbestaan is onzeker en daarom 
besloot Saddik bestuurskunde te gaan 
doen aan de HvA. Met de propedeuse van 
die studie op zak kwam hij naar de VU, 
waar hij koos voor zijn bachelor bestuurs-  
en organisatiewetenschap. 
Hoewel hij bekend is van de televisie, 
wordt hij op de campus nooit door studie-
genoten herkend, zegt hij. “De meeste 
colleges die ik volg zijn 
nogal massaal, dus met de 
meeste van mijn studiege-
noten heb ik alleen opper-
vlakkig contact. Laatst 
heb ik wel een werkcollege 
Inleiding in de filantropie 
gevolgd met maar acht 
of negen andere studen-
ten, veel kleinschaliger, 
waardoor je echt een band 
krijgt met de docent en de 
andere studenten, dat is 
heel fijn.”
Omdat hij zijn studie af en toe onder-
breekt voor een rol in een film of een 
serie, heeft hij wat vertraging opgelopen, 
maar hij zit nu in de eindfase van zijn 
bachelorstudie. Iedere keer als hij een rol 
krijgt aangeboden, is het weer een “strijd 
tussen hart en verstand”, legt hij uit. 
“Maar Hamlet ga ik niet laten liggen.” 

200 interpretaties
Het is zijn eerste toneelrol. “Minder goed 
te combineren met een studie, want je 
bent een onafgebroken periode constant 
aan het repeteren en optreden. Bij film of 
televisie heb je een beperkt aantal draai-
dagen - soms een paar uur, soms veer-
tien uur - afhankelijk van je rol, en dan 
is het klaar.” Hij wil graag een regeling 

met de VU treffen, zoals 
ook topsportstudenten 
die hebben, waarbij extra 
coulantie wordt betracht. 
“Het trof wel dat de coör-
dinator van dat program-
ma, toen ik contact met 
hem opnam, net in NRC 
Handelsblad had gelezen 
dat ik Hamlet zou gaan 
spelen.”
Saddik kende het stuk van 
naam, maar had het nog 
nooit gezien of gelezen. 

Sinds hij gevraagd werd voor de hoofdrol, 
is hij er zich wel in gaan verdiepen. “Wist 
je dat The Lion King eigenlijk ook gewoon 
een bewerking van Hamlet is?”, zegt hij. 
“De monoloog zoals Abelkader Benali 
die heeft bewerkt, spreekt me heel erg 
aan. Die gaat over het leven van heden-
daagse jongeren, die constant bezig zijn 
met hun buitenkant op social media, de 
juiste merken, er goed uitzien, maar de 
binnenkant wordt vergeten. Maar dat is 
mijn interpretatie. Ik weet zeker dat als er 
straks 200 mensen naar de voorstelling 

zitten te kijken, die mono-
loog op 200 verschillende 
manieren zal worden geïn-
terpreteerd.”

Gevoel van onrecht
Deze moderne Hamlet 
speelt zich af in het 
Amsterdam Nieuw-West 
van nu, een volkswijk 
waar statige kantoren 
verrijzen, en hippe café-
tjes en dure winkeltjes 
worden geopend, en die 

daardoor gentrificeert, waardoor de kloof 
tussen arm en rijk er zichtbaar wordt. 
“Hamlet is hier geen prins, maar de 
bevoorrechte zoon van een rijke vader, 
die op een privéschool studeert”, vertelt 
Saddik. “Maar zijn vader sterft onder 
vage omstandigheden en zijn moeder is 
hertrouwd met zijn oom.” Herkent hij iets 

Het gaat over 
jongeren die vooral 
met de buitenkant 
bezig zijn, maar 
hun binnenkant 
vergeten

Hamlet lijkt op 
menig jongere 
in Nieuw-West: 
‘Hij voelt zich 
onbegrepen en niet 
gehoord’
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Sabri Saddik  
is Hamlet
Tegen inlevering van deze 
bon betaal je slechts 10 
euro voor de voorstelling 
Hamlet in Urban Resort 
Lely, te zien van 12 maart 
tot en met 18 april.

van zichzelf in Hamlet? “Het gevoel van 
onrecht, van genaaid te worden, daar kan 
ik me wel iets bij voorstellen, ja. En hoe 
Hamlet gedwongen wordt zijn gevoelens 
op te kroppen en voor de buitenwereld 
een andere voorstelling van zichzelf te 
geven dan wie hij werkelijk is.”
Hamlet verschilt niet veel van menig 
jongere in Nieuw-West. “Hij voelt zich 
onbegrepen en niet gehoord.”

Veilige omgeving
Wat bevalt hem beter, film of toneel? 
“Het is anders, eigenlijk niet te vergelij-
ken”, zegt Saddik. “Je moet op het toneel 
duidelijker articuleren, je houding is 
anders, de manier waarop je in de ruimte 
beweegt is anders. En als je voor de 
camera een fout maakt, doe je de scène 
een keer over. Op het toneel ga je af voor 
honderden toeschouwers.” 
Maar de kleinschaligheid bevalt hem. 
Het is eigenlijk net als het verschil tussen 
massale hoorcolleges en kleinschalige 
werkcolleges aan de VU. “In de filmwe-
reld komen steeds mensen in- en uitlo-
pen die ik nooit eerder heb gezien. Met 
een toneelgroep trek je twee maanden 
lang op, iedereen kent elkaar goed, helpt 
elkaar, stelt zich kwetsbaar voor elkaar 
op. Het is een veilige omgeving, je krijgt 
nooit negatieve feedback.”

Hamlet is vanaf donderdag 12 maart tot en met 
zaterdag 18 april te zien in Urban Resort Lely aan 
de Schipluidenlaan 12. Kaartjes kosten 15,50 voor 
volwassenen en 12,50 voor jongeren t/m 17 jaar. Hun 
begeleiders betalen 13,50. Lezers van Ad Valvas 
krijgen korting en betalen 10 euro bij inlevering van 
de bon op deze pagina.
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Aan de VU studeren 23.000 studenten en 
werken 4.500 medewerkers. De uitstekend 
bereikbare VU-campus ligt in het hart van
de Amsterdamse Zuidas.

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

WWW.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.

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

WWW.WERKENBIJ.VU.NL

ADVERTENTIES
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Theoloog Katja Tolstaja 
is benoemd tot 
hoogleraar 
theology and 
religion in 
post-trauma 
societies. Tolstaja 
onderzoekt de verwerking 
van traumatische ervarin-
gen in post-Sovjetlanden.

Onderzoeksfinancier 
NWO stelde 1 miljoen euro 
beschikbaar aan moleculair 
farmacoloog Martine Smit 
en collega’s bij de 
AIMMS-afde-
ling Medicinal 
Chemistry 
voor onderzoek 
naar de rol van 
eiwit CXCR4 bij chronisch 
lymfatische leukemie. 
Dit  leidt mogelijk tot een 
nieuwe behandeling. 

Onderzoeksgroep Sensa 
onder leiding 
van hoogleraar 
onderwijs-
neuropsycho-
logie Lydia 
Krabbendam 
wint de Ammodo Science 
Award van 1,2 miljoen euro. 
Dit VU-team onderzoekt 
hoe je sociale cohesie 
bevordert in een samenle-
ving waar individualisme 
en discriminatie lijken toe 
te nemen.

Ontwikkelingspsycholoog 
en postdoc onderzoeker 
Mathilde Overbeek 
ontvangt 400.000 euro 
subsidie van het Nationaal 
Regieorgaan 
Onderwijson-
derzoek om 
leerkrachten te 
ondersteunen 
in hun omgang 
met basisschoolleerlingen 
van groep 1 tot en met 4 met 
moeilijk gedrag. Wil je ook met je scriptie in Advalvas? Mail redactie@advalvas.vu.nl.

Is je onderzoek gelopen zoals je had verwacht? “Niet 
helemaal. Mijn onderwerp is ontstaan omdat ikzelf als 
Syrisch orthodox geestelijk verzorger ertegenaan liep dat 
zorgvragers graag wilden dat ik bepaalde rituelen vervulde 
waarvoor ik eigenlijk niet bevoegd ben en soms in gewetens-
nood kwam. Ik heb de bisschoppen van de Syrisch orthodoxe 
en de Koptisch orthodoxe kerk daarover geïnterviewd. Dat 
leverde mooie inzichten op, maar het was nog moeilijk om 
daar een wetenschappelijke conclusie aan te verbinden.”

Wat zou je met de kennis van nu anders aanpakken? 
“Minder stressen en meer van het moment genieten. Ik heb 
de scriptie in de avonduren en weekenden geschreven, ik 
werk en heb een gezin. Dat is druk, maar ik had er meer op 
kunnen vertrouwen dat het wel goed komt.”

Wat was je grootste ontdekking? “Dat er kansen liggen 
voor de orthodoxe gemeenschap om bij te dragen aan de 
Nederlandse samenleving.”

Ben je goed begeleid? “Ja, allereerst door mijn begeleider 
Michael Bakker, maar eigenlijk heeft iedereen in mijn omge-
ving me gesteund.”

Ga je hier nog iets mee doen? “Bij de verzorgingshuizen 
waar ik werk zien mensen me vaak als dominee, terwijl ik dat 
niet ben. In hoeverre ga ik daarin mee? Voor mij ligt de grens 
bij de echte sacramenten, de hostie uitdelen bijvoorbeeld doe 
ik niet. Vanmiddag heb ik weer een overleg met de Syrisch 
orthodoxe bisschop. Ik hoop dat we een soort richtlijnen 
kunnen opstellen voor andere geestelijk verzorgers, zodat zij 
minder hoeven te worstelen.” (WV)

‘De hostie uitdelen 
doe ik niet’

De orthodox geestelijk verzorger

Scriptie
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ONDERZOEK

“Het is de omge-
ving die een 
lichaam 
verdacht 
maakt, 
is mijn 
argument. 
Een auto 
die uit de 
richting van 
Amsterdam-West 
komt rijden met daarin een licht-
getinte persoon wordt zodoende 
een Marokkaan.

Politiesurveillance zie ik als deel 
van het populatiemanagement. 
Mensen aanhouden is  een middel 
om de mobiliteit van risicovolle 
burgers te managen. Daarbij intro-
duceer ik de stedelijke allochtoon 
- allochtoon betekent letterlijk niet 
van deze grond - waarbij bepaalde 
burgers volgens de politie niet 
passen in bepaalde wijken. Vaak 
zijn dat burgers met een migratie-
achtergrond, maar het geldt ook 
voor daklozen, drugsverslaafden 
of witte mensen uit de arbeiders-
klasse. 

Als de politie dus een zwarte persoon 
ziet lopen in een overwegend witte 
buurt, wordt die aangehouden 
omdat hij zwart is én in een witte 
buurt loopt. De politie past dan 
displacement toe: ze verwijdert 
die persoon uit de buurt, of vraagt 
hem of haar zich te verwijderen. 
Marokkanen en Turken die in 
Amsterdam-West wonen, worden 
door de politie niet zo snel 
aangehouden, want daar wonen 
nou eenmaal veel Marokkanen en 
Turken. Dat heet containment. Zo 
wordt iedereen onderworpen aan 
de witte middenklassenorm.” (PB)

Zie ‘A Radical Journal of Geography, Geopolicing 
Race, Gender, and Class’ in Antipode.

‘Plekken maken 
lichamen verdacht’
Het gaat de politie niet alleen 
om lichtgetinte personen, 
maar vooral om waar deze zich 
bevinden, stelt antropoloog 
Sinan Çankaya. 
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Robot Leolani was op de 
masterdag op zaterdag 7 
maart. Leolani kan min of 
meer intelligente gesprekken 
voeren. Zij discussieerde 
ooit met koningin Máxima 
over de brexit. En nu moest 
Leolani dus studenten werven 
voor de researchmaster 
humanities. De studenten in 
de roze shirts zijn ook van deze 
onderzoeksmaster die vijf 
verschillende richtingen heeft. 
Hen mocht je alles vragen. Er 
waren veel belangstellenden 
die dat inderdaad deden, vertelt 
evenementencoördinator Emily 
Kuin.

Door Welmoed Visser
Foto Peter Gerritsen

Werfrobot
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A
anrijding met persoon is 
nogal een pittig onder-
werp. Waarom wilden 
jullie juist hiernaar 
onderzoek doen? “Voor 
het vak onderzoeksjour-
nalistiek doe je een maand 

fulltime research, dus we zochten een 
goed onderwerp. We lazen in een artikel 
over twee conducteurs die waren mishan-
deld en vervolgens in een ander artikel 
dat conducteurs moeite hebben met het 
verwerken van aanrijdingen. We besef-
ten dat conducteur een mentaal zwaar 
beroep is, terwijl men daar niet voor 
kiest, zoals bijvoorbeeld bij ambulance-
medewerkers wél het geval is. We wilden 
ons verder verdiepen in het verwerkings-
proces na een aanrijding.”

Hoe maak je je zo’n onderwerp in 
korte tijd eigen? “Er was zo weinig over 
te vinden dat we begonnen te twijfelen; 
misschien was het personeel toch wel 
tevreden met de geboden begeleiding? 
Daarom hebben we contact opgeno-
men met de vakbonden en Nederlandse 
Spoorwegen. Het werd al snel duide-
lijk dat dit een taboe-onderwerp is: 
FNV wilde niets met ons onderwerp te 
maken hebben, NS lieten lang niets van 
zich horen. Hierover berichten zou een 
aanzuigende werking hebben. Alleen de 
Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) 
wilde met ons meedenken. Dat was de 
bevestiging dat we toch op het juiste 
spoor zaten.”

Het juiste spoor dus. Wat was het 
volgende station? “We zijn experts gaan 
interviewen: een traumapsycholoog, een 
docent aan de machinistenopleiding van 

Bijna duizend 
conducteurs en 
machinisten 
vulden een 
enquête in van vier 
masterstudenten 
journalistiek. 
Onderwerp: 
aanrijding met 
persoon. Wat zijn 
hun bevindingen? 
We vragen het 
aan een van de 
studenten: Brendan 
Hadden.

DOOR DAPHNE DAMIAANS

Cijfers & feiten
• 947 conducteurs en machinisten vulden de enquête in; 

• 71% heeft een aanrijding met een persoon meegemaakt;

• Ruim 20% daarvan heeft sindsdien psychische 
klachten;

• 34% voelt zich praktisch en 62% psychisch 
onvoldoende voorbereid op een aanrijding;

• 74% vindt dat de opleiding meer aandacht aan 
aanrijdingen moet besteden.

Bron: Frédérique Blaauw, Brendan Hadden, Catherine 
Kleynen en Doortje Linssen. Lees het volledige artikel 
van de studenten op vpro.nl/argos

het ROC van Twente en twee vrijwilligers 
van Vangrail. Deze organisatie biedt een 
luisterend oor aan treinpersoneel dat een 
aanrijding met een persoon heeft meege-
maakt. Zo konden we ons langzaam een 
beeld vormen van de situatie. Vooral de 
Vangrail’ers hebben als ervaringsdeskun-
digen best heftige dingen verteld. Maar 
juist omdat het zo gevoelig ligt, hebben 
we ons gericht op het personeel en de 
voorbereiding, niet op de gruwelijke 
details van zo’n incident. We hoeven niet 
te weten hoe het er precies uitzag.”

Klapstuk van jullie onderzoek is 
een enquête onder leden van VVMC. 
Hoe hebben jullie dat aangepakt? 
“Als uitgangspunt gebruikten we een 
vergelijkbare enquête uit 2012 van 
tv-programma EenVandaag. VVMC heeft 
meegedacht over onze uiteindelijke 
tien stellingen. Op een donderdagavond 
hebben ze de enquête verstuurd naar 
hun leden. We hoopten op zo’n 100 à 150 
reacties. Eigenlijk zagen we het meer als 
een aanvulling op de rest van ons onder-
zoek. We konden ook zonder, als het niet 
zou lukken. Maar toen ik een paar uur 
later keek, waren er al 300 antwoorden 
binnen. Een paar dagen later was dit 
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‘Treinpersoneel 
onvoldoende voorbereid 
op aanrijdingen’



opgelopen tot 947. We waren best een 
beetje in shock: nu was dit ineens het 
belangrijke onderdeel van ons onder-
zoek.”

Hoe ga je om met bijna duizend 
reacties? Hadden jullie tijd om alles 
door te nemen? “We hadden sowieso al 
bruikbare percentages omdat elke stel-
ling met eens/oneens beantwoord moest 
worden. Zo was een belangrijke vraag: 
Moet de opleiding het treinpersoneel 
beter voorbereiden? Hierop antwoordde 
74 procent: eens. Daarnaast hadden we 
alle toelichtingen bij de antwoorden. Die 
waren over het algemeen kort, maar wel 
heel belangrijk. We hebben in één week 
alle reacties doorgenomen en hebben de 
meest aansprekende meegenomen in ons 
artikel. We voelden ons verantwoordelijk 
om er goed mee om te gaan.”

De cijfers zijn duidelijk. Gaan de 
betrokkenen ermee aan de slag? “De 
NS hebben al aangegeven geïnteresseerd 
te zijn in de volledige onderzoeksresulta-
ten. Maar het blijft lastig, want de vraag is 
of je mensen écht kunt voorbereiden op 
zo’n heftige gebeurtenis. De traumapsy-
choloog vertelde ons over anticipatoire 

‘Het werd al snel 
duidelijk dat 
aanrijding een 
taboe-onderwerp is’

‘Voorbereiding op 
aanrijding kan de 
angst voor de angst 
ook juist vergroten’

angst: de angst voor de angst. Deze kan 
juist vergroot worden door voorberei-
ding. De ROC-docent zei dat de opleiding 
studenten niet wil afschrikken. Toch 
denk ik dat je mensen wél kunt voorbe-
reiden op klachten die ze mogelijk na 
een incident ervaren, zodat ze er beter 
mee kunnen omgaan. Het is niet aan ons 
om met oplossingen te komen, maar het 
moet in elk geval bespreekbaar worden. 
Dan voelt die 74 procent zich niet langer 
in de steek gelaten.”

En hoe beviel de maand als onder-
zoeksjournalist? Smaakt het naar 
meer? “We werden bij aanvang van het 
vak gewaarschuwd dat zo’n onderzoek 
frustrerend kan zijn, maar wij waren 
juist verrast over hoe soepel het ging. Dat 
VVMC wilde meewerken was natuurlijk 
ontzettende mazzel, daardoor krijgt 
ons onderzoek drie keer zoveel impact. 
Ook onze docenten zijn enthousiast: 
we hebben een 9,3 gekregen voor het 
artikel. Ik vond het mooi om me zo te 
kunnen verdiepen in een onderwerp en 
het vervolgens aan een breder publiek te 
brengen. Of er een part two komt? Niet 
vanuit onze groep, denk ik. Voor ons gaat 
de opleiding nu gewoon verder.”
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I
n de avond van 25 februari 2015 vielen zo’n 250 
actievoerders het iconische bestuursgebouw van 
de Universiteit van Amsterdam (UvA) binnen. 
‘Meer inspraak, meer democratie’, prijkte er op de 
spandoeken. Ook eisten ze meer geld voor kleine 
opleidingen en minder nadruk op rendement. 
Het werd de langste Maagdenhuisbezetting ooit. 

Ruim zes weken bivakkeerde een groep van zo’n dertig 
actievoerders op matjes in de kantoren en vergader-
ruimtes. Er werden lezingen en debatten georganiseerd, 
de burgemeester kwam op bezoek en de ASVA studen-
tenunie bracht vegetarische couscous. UvA-voorzitter 
Louise Gunning diende haar ontslag in – tot grote 

vreugde van de bezetters – en de universiteit kreeg na 
de ontruiming een rekening voor de schade gepresen-
teerd van meer dan een half miljoen euro.

Teleurgestelde studenten
De vraag is wat er nu, vijf jaar later, van de eisen van de 
bezetters terecht is gekomen, niet alleen in Amsterdam, 
maar in het hele hoger onderwijs. Heeft het iets opge-
leverd?
Zo gemoedelijk als de sfeer in het Maagdenhuis was 
geweest, des te feller ging het er na de ontruiming in 
de Tweede Kamer aan toe. Een rechtse meerderheid 
sprak schande van de bezetters en wilde de schade op 
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‘De minister kan nu 
niet meer om het 
personeel heen’
Vijf jaar na de Maagdenhuisbezetting worden de eisen 
van docenten en medewerkers beter gehoord dan ooit, 
maar van democratisering is weinig terechtgekomen. 

DOOR EVELIEN FLINK/HOP FOTO DANIËL ROMMENS (FOLIA)



hen verhalen. Toenmalig minister Bussemaker vreesde 
dat dit ‘onrust’ zou geven en liet het liever over aan de 
verzekering.
Enkele maanden na de bezetting diende ze de Wet 
versterking bestuurskracht in. Met het Maagdenhuis 
had dat weinig te maken. De wet was een reactie op 
bestuurlijk wanbeheer in het mbo. De medezeggenschap 
mocht voortaan meepraten over de benoeming van 
bestuurders. Van instemmingsrecht op de inhoud van 
het onderwijsprogramma wilde Bussemaker niets weten. 
Studentenorganisaties staken hun teleurstelling niet 
onder stoelen of banken. ‘Minister luistert niet naar 
#maagdenhuis en verandert bijna niets’, twitterde de 

ASVA. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het 
Interstedelijk Studenten Overleg wilden meer instem-
mingsrechten en vonden de wet “een gemiste kans”. 
Docenten en studenten hadden datzelfde jaar instem-
mingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de jaarlijkse 
begroting. Maar: dit was al in 2014 onderdeel van de deal 
over het afschaffen van de basisbeurs. Het had niets te 
maken met de Maagdenhuisbezetting.

Achter gesloten deuren
Ook volgens de Leidse onderwijs- en beleidshistoricus 
Pieter Slaman heeft de Maagdenhuisbezetting weinig 
verbetering gebracht voor de medezeggenschap. “Raden 

‘Medezeggenschap 
is er vooral om 
het beleid van 
het bestuur te 
legitimeren’
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Zo worden vluchtelingen 
betekenisvol in Nederland
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot  

hoog opgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. 

Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden  

op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang.

Maak het voor hen mogelijk om opnieuw van betekenis te zijn. Samen met het UAF!

 

Kijk op uaf.nl hoe je kunt bijdragen als donateur of vrijwilliger.

Ibrahim
Syrië

Associate degree 
werktuigbouwkunde

‘ Over twee jaar heb 
ik een hbo-diploma 
én werkervaring’

ADVERTENTIE



mogen nog altijd alleen achteraf zeggen wat ze van 
het door het college van bestuur ontwikkelde beleid 
vinden.”
Een vergadering tussen medezeggenschapsraad en het 
bestuurscollege vindt Slaman dan ook niet erg span-
nend. “Het voorbespreken vindt achter gesloten deuren 
plaats en op het moment dat er besluiten worden geno-
men, zijn veel zaken al volledig afgekaart.” 
“Instellingen doen sinds 2015 alsof er meer inspraak is, 
maar feitelijk heb je die niet”, vindt activist en voormalig 
LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos. “Medezeggenschap 
is er vooral om het beleid van het bestuur te legitimeren. 
Met adviezen die ze gewoon aan de kant mogen schui-
ven.”
Als student vindt Hulzebos, die zelf voorzitter was van 
haar faculteitsraad, het jammer dat de “pakkenmaffia” 
zich steeds vaker beschikbaar stelt. “Onderwijsinstel-
lingen zijn diplomafabrieken geworden en een jaartje 
medezeggenschap staat nou eenmaal goed op het cv. 
Maar zijn dat mensen die je stem verdienen?” De Maag-
denhuisbezetters gaven volgens haar dan ook de voor-
keur aan directe democratie, waarbij iedereen die wil 
kan meebeslissen. 

Enorme woede
Eind jaren negentig werden in Nederland nieuwe regels 
ingevoerd om universiteiten meer op bedrijven te laten 
lijken. Hiermee kwam er meer druk op de ketel: om het 
rendement te vergroten moesten studenten sneller door 
hun opleiding heen. De werkdruk steeg en kleine studies 
kwamen op de tocht te staan.
Juist die bedrijfsmatige cultuur veroorzaakte in 2015 
een enorme woede. “Aan de ene kant had je de docen-
ten die heel gepassioneerd zijn over de wetenschap en 
de studenten die opkomen voor het belang van hun 
opleiding”, zegt historicus Slaman. “En aan de andere 
kant zat een bestuur dat aan de knoppen draaide om het 
rendement te verhogen.”
Is dat nu, vijf jaar later, wezenlijk anders? Nee, vindt 
Slaman. “En dat had ook niet gekund. Want wetenschap-
pers zijn en blijven nu eenmaal vakidioten, studenten 
gaan voor hun eigen belang en een bestuur moet een 
universiteit zo efficiënt mogelijk runnen. Never the three 
shall meet. Maar dat geeft niet, want juist die frictie zorgt 
ervoor dat er af en toe ook vooruitgang wordt geboekt.”

Nul sollicitaties
Zelfs bij de UvA is er niet veel terechtgekomen van de 
democratiseringsplannen van de Maagdenhuisbezet-
ters, ook al ging het nieuwe bestuur er met frisse moed 
mee aan de slag. Een in 2018 gestart experiment met een 
‘universiteitsforum’ bestaande uit meer dan 70 UvA-
studenten en -medewerkers, die grotendeels door loting 
werden aangewezen, leverde weinig op. 
Ook werd het bestuur van de UvA na de bezetting uitge-
breid met een student-lid. Maar op een vacature voor die 
functie kwamen dit jaar nul sollicitaties binnen.
Alle roep om inspraak ten spijt neemt bovendien ook de 
gemiddelde opkomst voor medezeggenschapsverkie-
zingen op universiteiten alleen maar af, tot onder de 30 
procent. Soms zijn er niet eens genoeg kandidaten en 

worden verkiezingen helemaal afgeblazen. 
“Als de medezeggenschap meer invloed had, zouden die 
opkomstpercentages echt wel hoger zijn”, denkt Groen-
Links Kamerlid Lisa Westerveld, voormalig voorzitter 
van de LSVb. “Want waarom zou je stemmen als het toch 
niets uitmaakt? Het is tijd dat instellingen hun studen-
ten en medewerkers serieus nemen en echte inspraak 
bieden.”

#WOinActie
Was het dan allemaal voor niets? Zeker niet. Want sinds 
de Maagdenhuisbezetting is er wel veel meer oog voor 
de klachten van het wetenschappelijk en ondersteunend 
personeel. Bijvoorbeeld over het grote aantal tijdelijke 
contracten, de hoge werkdruk en de disbalans in de 
wetenschapsfinanciering. 
Het balletje ging pas echt rollen toen UvA-hoogleraar 
digital humanities Rens Bod in 2017 een online petitie 
lanceerde. Het hoger onderwijs barstte uit zijn voegen 
en er moest meer geld bij in plaats van minder, zoals bij 
de sociale en geesteswetenschappen. 
De petitie leverde meer dan 5.000 handtekeningen op 
en de verankering van de hashtag #WOinActie. In 2018 
trokken meer dan duizend docenten, onderzoekers en 
studenten naar Den Haag om te protesteren tegen de 
‘afbraak’ van het hoger onderwijs en onderzoek. Vorig 
jaar reisden honderden wetenschappers en studenten 
om diezelfde reden naar Leiden.

Wijzen op misstanden
WOinActie is uitgegroeid tot een niet meer weg te 
denken landelijke protestbeweging. “Daar is sinds de 
bezetting van het Maagdenhuis écht iets gebeurd”, zegt 
Slaman. “Je kunt gerust spreken van een cultuuromslag, 
waarbij het universiteitspersoneel voor het eerst wijst 
op wat er fout gaat. Je kunt als universiteit tegenwoor-
dig echt niet meer met goed fatsoen zeggen: ik zet een 
promovendus voor half geld aan het werk. Daar word je 
op Twitter rechtstreeks op aangesproken.”
Dat medewerkers veel meer van zich laten horen, kan 
Kamerlid Westerveld uit eigen ervaring beamen. “Toen 
ik tien jaar geleden LSVb-voorzitter was, zaten wij als 
bestuur om de tafel met alleen de VSNU en de Vereni-
ging Hogescholen. Voor ons was het best lastig om tegen 
hen op te boksen, het voelde als een gevecht tegen een 
grote broer. Ik heb toen vaak genoeg gedacht: waar zijn 
toch de docenten? Nu kan de minister niet meer om het 
personeel heen.”
Ook Hulzebos vindt WOinActie een “enorm goede club”. 
Wel vreest ze dat bestuurders de protestgroep gebruiken 
om tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. “Het 
is repressieve tolerantie”, waarschuwt ze. “Veel besturen 
zeggen nu: Kijk maar, wij staan volledig aan jullie kant, 
want wij steunen WOinActie ook. Dan slaat je protest 
volledig dood.”  
De grote kracht van de Maagdenhuisbezetting in 2015 
was het fundamenteel bevragen van het onderwijs-
systeem, vindt Hulzebos: “Of je nou hoogleraar was, 
student of studieadviseur: je mocht er zijn en je mening 
deed ertoe. Daar beginnen we nu de vruchten van te 
plukken.”

‘Er wordt nu 
eindelijk serieus 
gekeken naar het 
financierings-
model’

‘Of je nou 
hoogleraar 
was, student of 
studieadviseur; je 
mocht er zijn, je 
mening deed ertoe’
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Er zijn nog veel stappen te maken voordat onze 
wereld echt duurzamer wordt. In mijn vorige blog, 
toen ik pas als raadslid begonnen was, schreef 
ik al over duurzaamheid. Het thema waarvoor ik 
me dit studiejaar bijzonder inzet. Alweer ruim vijf 
maanden ben ik daar inderdaad elke week druk 
mee. Ondertussen is het begrip duurzaam voor mij 
veel breder geworden dan de klimaatcrisis. Het 
gaat ook om welzijn, gelijke kansen voor iedereen 
en nog veel meer. De universiteit zou een plek 
moeten zijn waar het interdisciplinaire onderwerp 
duurzaamheid verweven zit in onderwijs, onderzoek 
en valorisatie. Een voorbeeld hiervan is dat het vak 
duurzaamheid wordt opgenomen in het standaard 
curriculum, net zoals filosofie en ethiek. Hierin 
liggen voor de VU en alle universiteiten nog vele 
kansen.  
Duurzaamheid moeten we überhaupt meer 
integreren in ons alledaagse leven. Tijdens het 
begrotingsproces in december werd voorgesteld 
om duurzaamheid integraal op te nemen bij alle 
beslissingen van de VU, zodat je duurzaamheid 
niet meer apart hoeft te begroten. Dat is iets wat ik 
natuurlijk alleen maar kan toejuichen, maar helaas 
zijn wij nog niet zover. 
Dit is ook te zien bij de studenten, de groep die juist 
voor dit thema aandacht vraagt, maar ondanks dat 
in groten getale gebruikmaakt van de single-used 
producten op de campus. Gedragsveranderingen 
gaan nu eenmaal niet zo makkelijk als we zouden 
willen, de universiteit zou ons hierbij dan ook 
moeten helpen. 
Maar er is hoop: in het nieuwe VU-instellingsplan 
2020-2025 is duurzaamheid een van de drie 
speerpunten, met als gevolg eindelijk een 
duurzaamheidswerkgroep aan deze universiteit. 
Ik zie dat er op verschillende gebieden al heel veel 

gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Nu is het 
aan deze nieuwe werkgroep om alles te bundelen, 
om nog meer en nog grotere stappen te kunnen 
maken. Heb jij input voor het wat en hoe van deze 
stappen? Of als je in je eentje wilt bijdragen, laat 
het me weten, stuur me een mailtje. Dan gaan we 
de komende tijd grote stappen zetten, met elkaar!
Er zit sowieso iets moois in de pijplijn voor 
studenten: de Climate Adaptation Summit 2020. In 
oktober vindt deze top plaats in Amsterdam. Ik ben 
in overleg met het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en andere studentenraden om een 
studentenonderdeel hieraan toe te voegen. 

Hoop voor duurzaamheid

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

Se
lm

a B
ou

lm
al

f

WAT ER VERDER SPEELT
Een selectie uit de onderwerpen 
waarover de USR nu nadenkt en/
of onderhandelt:

• Europese samenwerking. Eind 
februari werd het zogeheten 
‘EU-proposal’ ingeleverd. 
Dit is een initiatief van het 
EU-programma Erasmus+ om 
Europese universiteiten meer te 
laten samenwerken. Het Aurora-
universiteitennetwerk, waarvan 
de VU de voortrekker is, doet ook 
mee. In mei wordt bekend of dit 
voorstel wordt geaccepteerd door 
de Europese Unie. 

• Kadernota. In april leveren 
de ondernemings- en de 
universitaire studentenraad 
weer speerpunten aan voor de 
Kadernota. Die speerpunten zul 
je ook terugvinden in de begroting 
van volgend jaar. Zo heeft de 
medezeggenschap dus invloed op 
de besteding van het VU-budget 
in 2021.

Nanne Duijnkerke
Commissiecoördinator 
organisatie en financiën
n.duijnkerke.usr@vu.nl
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Régine Anmuth vakbondsfunctionaris FNV

rechtigde leeftijd minder 
kunnen gaan werken.”

Weten mensen je te 
vinden? “Wel steeds 
beter, maar nog niet goed 
genoeg. Ik doe mijn best, 
bijvoorbeeld door te flye-
ren, maar het helpt niet 
dat ik helemaal op de 
vijftiende verdieping zit. 
Daardoor ben ik minder 
zichtbaar dan ik graag zou 
willen.”

Ben je er als vakbondsfunctionaris alleen voor 
FNV-leden of ook voor andere VU-medewerkers? 
“Ik help ook niet-leden, maar die kunnen bijvoorbeeld 
geen aanspraak maken op het juridisch advies van 
de vakbond. Dus ik zou iedereen adviseren om lid te 
worden.”

Moet je bij de VU werken om hier vakbondsfunc-
tionaris te worden? 
“Ja, ik werk twee dagen in de week als secretaresse bij 
natuurkunde en twee dagen per week voor de vakbond. 
Om vakbondsfunctionaris aan de VU te worden, moet je 
hier een aanstelling hebben.”

Als jij weg bent, waar moeten medewerkers met 
bijvoorbeeld arbeidsconflicten dan naartoe? “Voor-
lopig kunnen ze terecht bij Mark Peters. Hij is voorzitter 
van de bedrijfsledengroep [groep van actieve vakbonds-
leden op de werkvloer, WV] en werkt bij het Energiecen-
trum van de VU.

‘Verlaging van 
werkdruk blijft 
belangrijk’
Régine Anmuth stopt als 
vakbondsfunctionaris van de FNV aan de 
VU. ‘Niet alleen de hoge werkdruk, maar 
ook de sociale onveiligheid is nog niet 
opgelost.’ 

DOOR WELMOED VISSER 
FOTO ANNA JANSEN

W
aarom zou iemand 
vakbondsfunctio- 
naris willen 
worden? “Het is 
belangrijk en nuttig 
werk. En een heel 
zelfstandige baan 

waarin je veel creativiteit kwijt kunt. Je 
moet je werk zelf organiseren. En je krijgt 
er het mooiste uitzicht van de VU bij. Ik 
ben voor zover ik weet de enige die nog 
op de vijftiende verdieping werkt.”

Wat doet een vakbondsfunctionaris? 
“Je zet je in voor het collectieve belang 
van de vakbondsleden die aan de VU 
werken. Bij reorganisaties bijvoorbeeld. 
Je houdt in de gaten wat er speelt. En je 
behartigt ook de individuele belangen 
van de leden. Die komen bijvoorbeeld 
naar je toe met een arbeidsconflict. Daar-
bij moet je inschatten of je iets zelf kunt 
oplossen, of het moet doorverwijzen 
naar de juristen van de vakbond. Het is 
handig als je wat juridische kennis hebt 
en kennis van de cao, maar die leer je ook 
gaandeweg wel.”

Wat waren de belangrijke onderwer-
pen waarvoor jij je afgelopen 4,5 jaar 
hebt ingezet? “Verlaging van de werk-
druk is een belangrijk thema geweest 

Vakbond FNV
Vakbond FNV is met 460 leden 
onder VU-medewerkers de grootste 
vakbond op deze universiteit. Ook 
de andere drie vakbonden hebben 
afgevaardigden die spreekuur voor 
VU-medewerkers houden. 

Meer info op fnv-overheid.nl/vu/

en dat zal het voorlopig blijven. Want 
er zijn wel wat maatregelen genomen, 
maar het is nog steeds niet structureel 
opgelost. Sociale onveiligheid was ook 
een belangrijk thema. Ook dat is nog niet 
opgelost. Afgelopen jaar hebben we een 
enquête gehouden waaruit bleek dat vier 
op de tien universiteitsmedewerkers zich 
weleens onveilig voelen op het werk. 
De laatste tijd werkte ik aan het Vitali-
teitspact, een regeling waarbij medewer-
kers vanaf vijf jaar vóór hun pensioenge-
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Operatie geslaagd – patiënt dood. Inderdaad, boekhoudkundig is de 
faculteit Geesteswetenschappen weer op orde. Maar haar universitaire 
geest is wegbezuinigd, aldus VU-filosoof Christian Krijnen.

‘Faculteit 
Geesteswetenschappen  
is moreel failliet’
ILLUSTRATIE BEREND VONK

M
et de creativiteit die 
een hbo-student 
bedrijfseconomie 
niet zou misstaan, 
heeft het faculteits-
bestuur van Gees-
teswetenschappen 
aan de financiële 

knoppen gedraaid. Het gevolg van dat 
beleid is dat de eenheid van onderzoek 
en onderwijs – hét kenmerk van de 
universiteit als opleidingsinstituut – is 
vernietigd. Natuurlijk verbonden met 
de ronkende retorica van ‘vermindering 
van de werkdruk in  het onderwijs’ is het 
onderwijsaandeel standaard op 0,6 fte 
en het onderzoeksaandeel standaard op 
0,3 fte gezet (0,1 fte blijft voor bestuur 
en beheer). Tegelijkertijd is het aantal 
uren dat voor onderwijs wordt vergoed, 
verminderd. Een werkelijk verbluffende 
logica om de werkdruk in het onderwijs 
te verlagen.

Gedegradeerd tot lesboeren
Onderwijs op een universiteit is onder-
wijs dat op onderzoek - ook van de 
docent - is gebaseerd en aan onderzoek 
is georiënteerd. Het doel hiervan is dat 
de studenten aan de hand een weten-

schappelijke kwestie leren onderzoeken. 
Onderzoek is in die zin de alfa en omega 
van de universiteit. Een geestesweten-
schappelijke blik in de geschiedenis van 
de universiteit maakt dat snel duidelijk. 
Universitair onderwijs vormt de persoon-
lijkheid van studenten. Het leert ze om 
zich in hun denken en handelen zelf te 
bepalen. Daarmee levert de universi-
teit burgers aan de maatschappij af die 
kritisch kunnen denken, met complexi-
teit om kunnen gaan, openstaan voor 
nieuwe uitdagingen – het tegendeel dus 
van verkokerde vakidioten 
die voornamelijk geleerd 
hebben om al voorhan-
den kennis op bestaande 
situaties toe te passen. 
Over de maatschappelijke 
relevantie van universitei-
ten gesproken! De veelge-
hoorde kreet dat onderwijs 
het primaat zou hebben, is 
een holle frase. Hooguit in 
een organisatorisch-prag-
matische zin zou onder-
wijs het primaat kunnen hebben. Net 
zoals dat andere veelgehoorde dogma dat 
de verdeling van onderzoek, onderwijs en 
bestuur afhankelijk zou zijn van de ‘talen-
ten’ van de desbetreffende (er bestaan 
aan onze universiteit niet alleen contrac-
ten voor docenten zonder enig onder-
zoeksaandeel, het is zelfs de trend om 

meer van dergelijke ‘docenten’ in plaats 
van universitair docenten te benoemen). 
Daarentegen is voor een universiteit 
kenmerkend dat een universitaire docent 
die drie talenten (met name de eerste 
twee) belichaamt. 
In een topvoetbalelftal – en onze univer-
siteiten moeten natuurlijk allemaal top 
zijn – kan iedereen, ondanks verschillen 
in talent, goed rennen én de bal behande-
len. De nieuwe opzet ‘0,6, 0,3’ degradeert 
universitaire docenten tot lesboeren 
en onderzoek tot een bijklus tussen de 

onderwijsbedrijven door: 
zeer slecht voor de kwali-
teit van zowel het onder-
wijs als ook die van het 
onderzoek, en dan hebben 
we het over de werktevre-
denheid van de docenten 
nog niet gehad. Een flexi-
bel onderzoeksaandeel 
tussen 0,4 en 0,5 fte zou 
de standaard moeten zijn. 
Helemaal omdat in de 
praktijk de onderzoeks-

tijd vaak onder druk staat omdat andere 
zaken - onderwijs, bestuur - een grotere 
urgentie hebben. De terechte zorg om 
een betere waardering van onderwijs 
mag niet het afbreken van onderzoek 
betekenen. In feite worden docenten 
met 0,3 onderzoek tweederangs; het 
echte onderzoek moet gebeuren door de 

Onderzoek wordt 
een bijklus tussen 
de onderwijs-
bedrijven door
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geluksvogels die een subsidie hebben 
weten te bemachtigen. Het nieuwe beleid 
vergroot dus ook nog de noodzaak om 
onderzoeksaanvragen in te dienen.

De geest reanimeren
Natuurlijk staan universiteit en facultei-
ten onder grote financiële druk. Maar de 
oplossingen die bedacht worden om met 
die druk om te gaan, moeten zich binnen 
de eenheid van onderzoek en onderwijs 
als de grondwet van de universiteit afspe-
len (creativiteit, creativiteit!). Het nieuwe 
faculteitsbeleid zal juridisch ongetwijfeld 
in orde zijn. Maar positieve rechtsregels 
zijn niet de laatste horizon om faculteits-
beleid te beoordelen. Dat zou ‘rechtspo-
sitivisme’ zijn. Geesteswetenschappers 
weten dat een dergelijke legalistische 
houding meer dan problematisch is; we 
beoordelen immers ook de rechtvaardig-
heid, breder: de moraliteit van regels. 
Daartoe is een andere maatstaf nodig dan 
bestaande procedures. We willen de rede-
lijkheid ervan inzien. Die leidt ons ook tot 
het inzicht dat en waarom de eenheid van 
onderzoek en onderwijs leidend is voor 
de universiteit als opleidingsinstituut. 
Een nobele en hoogst dringende taak dus 
voor het nieuwe faculteitsbestuur: de 
geest van de faculteit die het pretendeert 
te besturen, reanimeren. 
Een verdeling van 0,6 fte onderwijs en 0,3 
fte onderzoek is geen zinvolle interpre-
tatie van de eenheid van onderzoek en 
onderwijs, maar de morele faillietverkla-
ring van de faculteit Geesteswetenschap-
pen. 

Christian Krijnen is universitair hoofddocent 
filosofie aan de faculteit Geesteswetenschappen.
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Dorien Verhoeven
Trainee bij de Faculteit 
der Bètawetenschappen
‘Ik koos om deel te nemen 
aan het traineeship omdat 
het de mogelijkheid biedt 
om te leren en werken 

tegelijkertijd. Ik werkte al op de VU, maar voor 
mij is het traineeship een verbreding en een 
manier om te werken aan mijn persoonlijke 
ontwikkeling. Als starter op de arbeidsmarkt 
is dat een ideale beginpostitie. Je leert ontzet-
tend veel over jezelf en over hoe je dit kan 
inzetten in je werk.’ 

Enya Nieland
Trainee bij de dienst 
Informatietechnologie (IT)
‘Bij IT bouw ik samen 
met het Area51-team aan 
het nieuwe VUweb. Dit 
platform zal met de tijd het 

bestaande VU.nl gaan vervangen. Mijn rol als 
front-end developer binnen het Area51-team 
is om de website vorm te geven. Dit doe ik aan 
de hand van designs die gemaakt worden door 
user experience designers.’ 

Sjors Keijzer
Trainee bij de dienst 
Bestuurszaken
‘Ik werk onder andere aan 
A Broader Mind en de 
Business Cycle. Het leuke 
van deze twee opdrachten 

is dat ze compleet verschillend zijn. Voor het 
ene moet er een compleet nieuw programma 
worden opgezet (A Broader Mind). Een inge-
wikkelde maar leuke opdracht die vraagt om 
creativiteit! Het andere project (Business Cycle) 
kijkt naar de besluitvorming op de VU. Hierdoor 
leer ik veel over de structuur van de universiteit 
en de dossiers die jaarlijks behandeld worden.’

Charlot van den Brink
Trainee bij de Faculteit 
der Gedrags- en 
Bewegingsweten schappen
‘Als trainee houd ik mij tij-
dens mijn eerste opdracht 
bezig met de implementa-

tie van het KDM (kostendoorbelastingmodel) 
binnen de faculteit. Omdat deze opdracht op 
het raakvlak ligt van de dienst Financiën en de 

Effie van Betten
Trainee bij de Faculteit der 
Bètawetenschappen
‘Mijn eerste opdracht is 
bij de afdeling Scheikunde 
en Farmaceutische 
Wetenschappen. Voor deze 

opdracht probeer ik de valorisatie van de afde-
ling te verbeteren. Dit betekent, kort gezegd, 
dat ik de zichtbaarheid van de afdeling naar de 
buitenwereld wil vergroten. De afdeling heeft 
veel faciliteiten en kennis waar chemische 
en farmaceutische bedrijven wat aan zouden 
hebben. Ik probeer de processen rondom de 
samenwerking tussen deze bedrijven en de 
universiteit te professionaliseren en te 
versterken. Een mooie, brede uitdaging!’

Carlijn Backx
Trainee bij de Faculteit der 
Bètawetenschappen
‘Tijdens mijn stage bij 
Unilever was ik verant-
woordelijk voor het 
verbeteren van het trainee-

programma. Hierdoor zag ik hoe ontzettend 
leerzaam een traineeship is en wat een mooie 
kansen je krijgt als trainee. De beslissing om 
te solliciteren op het traineeship van de VU 
was dus snel gemaakt. Onze trainingen sluiten 
goed aan bij wat we nodig hebben. Zo kon ik de 
geleerde tips & tricks uit de projectmanage-
menttraining direct toepassen in mijn rol als 
projectleider bij het UPC.’

Nikki Schaap
Trainee bij de dienst 
Facilitaire Campus 
Organisatie (FCO)
‘Als trainee krijg ik de kans 
om mee te werken aan 
uiteenlopende projecten en 

kan ik een kijkje achter de schermen nemen. 
Ik houd me voornamelijk bezig met het kwali-
teitsplan van de dienstverlening van FCO. 
In het traineeprogramma zijn verschillende 
trainingen opgenomen. Wat we daar leren is 
meteen toepasbaar in de praktijk en gericht op 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Doordat wij met een diverse traineegroep zijn, 
leren we de VU snel en vanuit verschillende 
hoeken kennen. Hoe fijn is dat!’

Esmée Nellestijn
Trainee bij de dienst HRM, 
Arbo & Milieu
‘Door mijn stage bij YSE
(het bedrijf dat de trainees 
voor de VU wierf en 
ontwik kelt, red.) weet ik 

hoe waardevol een traineeship is voor de start 
van je carrière. Ik ben enthousiast over het 
persoonlijke en professionele ontwikkel-
programma dat onderdeel is van het 
traineeship. Zo leer ik bijvoorbeeld welke 
persoonlijke voorkeuren ik heb aan de hand 
van Profile Dynamics (persoonlijke drijfverentest 
aan de hand van kleuren), en hoe ik mijn 
communicatiestijl kan aanpassen aan iemand 
met een andere ‘voorkeurskleur’. Voorbeelden 
van andere trainingen zijn Projectmanagement 
en Zakelijk Tekenen. Het uitgebreide aanbod 
geeft mij inzicht in wat ik écht leuk vind. 
Daarnaast kan ik veel van wat ik leer direct 
toepassen in mijn werkzaamheden.’

faculteit, ben ik werkzaam bij beide. Dit heeft 
als voordeel dat ik zowel een faculteit als een 
dienst, en de wisselwerking tussen die twee, 
binnen no time leer kennen!’ 

Sahil Khan
Trainee bij de dienst 
Financiën
‘Ik ben onderdeel van 
de afdeling Business 
control voor de Faculteit 
Religie en Theologie 

(0,4 fte), Student- en Onderwijszaken (0,2 fte) 
en Informatietechnologie (0,4 fte). In mijn rol 
houd ik me voornamelijk bezig met de planning 
en control van onderwijsprogramma’s voor de 
studenten van de VU en leverancierscontracten. 
Daarnaast bied ik ondersteuning aan de afde-
lingen en faculteiten met hun financiële vragen. 
Hierdoor kom ik in contact met collega’s van 
verschillende lagen binnen de VU.’

David Oldenhof
Trainee bij de 
Universiteitsbibliotheek 
‘Bij de Universiteits-
bibliotheek schrijf ik het 
nieuwe meerjarenplan. 
Dat is interessant omdat 

ik met veel verschillende mensen in gesprek 
raak en zo kennis neem van alle ontwikkelin-
gen rond bijvoorbeeld Open Science, Research 
Data Management, collectiebeheer en erfgoed. 
Naast het meerjarenplan denk ik mee hoe we 
de boekencollectie kunnen inzetten om inspi-
rerende plekken op de campus te creëren. Kijk 
maar naar al die Little Free Libraries in super-
markten en parken: boeken zijn weer hot.’ 

Ties Terlouw
Trainee bij de dienst 
Student- en Onderwijszaken
‘Ik werk aan verschillende 
opdrachten die betrekking 
hebben op het onder-
wijsbeleid, de (interne) 

kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie. Dit 
betekent dat ik de ene dag bezig ben met een 
aanbesteding voor digitale tools die in vakken 
gebruikt kunnen worden, en de volgende dag 
met het schrijven van een handreiking voor het 
mastertoegankelijkheidsbeleid. Het is ontzet-
tend leuk om als trainee de vrijheid te hebben 
om aan allerlei projecten mee te werken.’

Na een succesvolle afronding van het 
allereerste VU-traineeship, ging op 
1 september 2019 een nieuwe lichting van 
start. Twaalf trainees werken nu binnen 
de verschillende diensten en faculteiten. 
Zo kunnen ze snel verbindingen met elkaar 
leggen en dragen ze op een unieke wijze bij 
aan de verbetering van de bedrijfs voering 
van de VU. De trainees wisselen in het 
tweede jaar van opdracht, waardoor ze hun 
kennis zo breed mogelijk in kunnen zetten. 
Daarnaast volgen ze een tweejarig ontwik-
kelprogramma waarin ze maandelijks 
trainingen volgen op het gebied van 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Dit programma wordt aangeboden door YSE, 
een bedrijf dat trainees werft en ontwikkelt. 
De trainees vertellen hier graag over hun 
opdracht en eerste ervaringen.  

Steven Schless
Trainee bij de Faculteit der 
Bètawetenschappen
‘Ik heb specifiek voor dit 
traineeship gekozen, omdat 
het mij de kans en vrijheid 
biedt om binnen een grote 

maatschappelijk betrokken organisatie ervaring 
op te doen binnen verschillende domeinen. Van 
begin af aan hield ik mij bezig met de financiële 
planning en control van een bèta-afdeling, een 
verhuizing naar het VUmc, procesverbetering 
op het gebied van studiepuntenadministratie 
voor de bètafaculteit en zelfs met een inventa-
risatie op het gebied van MTCR-relevante 
(Missile Technology Control Regime) opleidin-
gen en onderzoek. Deze diverse omgeving geeft 
mij daarnaast de mogelijkheid om de trainingen 
die verzorgd worden binnen het traineeship 
rondom projectmanagement, omgaan met 
werkdruk en communicatie, direct in de 
praktijk te brengen.‘  

‘Als starter op de arbeidsmarkt 
is een traineeship een ideale 
beginpositie. Je leert ontzettend 
veel over jezelf en over hoe je 
dit kunt inzetten op je werk’.
Dorien Verhoeven, 
trainee bij de Faculteit der Bètawetenschappen

praktijk te brengen.‘  praktijk te brengen.‘  
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CULTUUR

Binnenvisser

Jihad van liefde
In zijn boek Jihad van liefde vertelt David 

Van Reybrouck het aangrijpende verhaal van 
Mohamed El Bachiri. Deze metrochauffeur uit 
het Belgische Molenbeek verloor zijn grote liefde 

en moeder van zijn kinderen bij de terreuraanslag in 
de Brusselse metro op 22 maart 2016. Als Marokkaan 
en moslim was hij in de ogen van sommigen een 
potentiële dader, maar hij liet zich niet meeslepen 
door het mediageweld dat direct na de tragedie 
volgde.
De theaterbewerking van het boek is een muzikale 
voorstelling over een gewone man die menselijk blijft 
terwijl hem iets onmenselijks is aangedaan. Een man 
die haat bestrijdt met liefde. Jihad van liefde is een 
inspirerend verhaal over liefde, pijn en verzoening, 
gespeeld door Mohammed Azaay met muziek van het 
Amsterdams Andalusisch Orkest.

Dick Roodenburg 
publiciteitsmedewerker Griffioen

SFEER Geen logo, een lege gevel. Vanaf de buitenkant zou je niet 
denken dat het binnen zo knus is. 
ETEN De menukaart wisselt wekelijks. De kok kookt met 
seizoensgebonden groenten. Op de menukaart staan chique 
gerechtjes. Die worden na elkaar gebracht, het is dus gezelliger 
als je de gerechten deelt. Tapas, maar dan anders. Wij bestellen 
gebakken andijvie met blauwe kaas en broodkruim, eendenborst 
met pompoen, honingyoghurt met merengue en kweepeer en een 
chocolade-ganache met duindoorn. Verrassende combinaties.
BEDIENING Superaardige jongens. Onze bestelling is kwijtgeraakt, 
maar daarna checken ze geregeld of alles nog oké is. Ze maken het 
goed met een drankje van het huis.
TIP Kom op tijd, want je kunt pas vanaf 6 personen reserveren. 
AANRADER Heb je een lage bankrekening, maar neem je geen 
genoegen met een gepaneerde schnitzel? Dan zit je hier goed, for 
sure.
PRIJS Voor 46 euro hebben we lekker gegeten: twee hoofd- en 
nagerechten en twee drankjes.

Café Binnenvisser
Bilderdijkstraat 36
binnenvisser.nl

Anne-Maaike Ekkelkamp, master beleid, 
communicatie & organisatie

Theater Restaurant

Cultuur-
centrum  
Griffioen

Mohammed 
Azaay & 
Amsterdams 
Andalusisch 
Orkest
Jihad van liefde
Met inleiding en 
nagesprek

Dinsdag 24 maart 
Inleiding: 19.30 uur 
Voorstelling: 20.30 
uur

Studenten: € 10,- 

Medewerkers VU:  
€ 3,- (medewerkers-
voorstelling)

griffioen.vu.nl

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

Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.FO
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“
Iedereen valt de eerste keer, maar gewoon 
onthouden: pizzapunt.” Met die cryptische 
hint en een klein beetje kriebels in mijn buik 
vertrek ik naar mijn eerste skiles. Ik was 
vroeger best redelijk in schaatsen en skeeleren 
en skiën is praktisch hetzelfde, maar dan 
met langere stokken aan je voeten. Toch? In 

de volste overtuiging van mijn natuurlijke aanleg voor 
skiën heb ik één les geboekt, voorafgaand aan mijn 
allereerste skitrip. Maar na een aantal filmpjes van steile 
sneeuwvlaktes ben ik ineens niet meer zo zeker van mijn 
zaak. 

We beginnen rustig. Steppen met één ski aan. Het is een 
beetje glibberen en glijden, maar het went. De ene na 
de andere skiër en snowboarder om me heen gaat met 

een grote sneeuwvlaag naar de grond, 
maar na een aantal keer in pizzapunt met 
bochtjes naar beneden gegleden te zijn, 
hebben mijn handschoenen nog geen 
sneeuw geraakt. En daar ben ik best blij 
om. 
Het is niet dat ik het erg vind om ergens 
niet goed in te zijn, oké misschien een 
beetje, maar ik wil vooral niet mijn 
polsen breken voor ik überhaupt op de 
piste heb gestaan – ik wil eigenlijk liever 
gewoon helemaal niet iets breken. Online 
statistieken tonen aan dat op die Insta-
waardige vakanties op plekken waar het 
RIVM je nu eerder afraadt heen te gaan, 

nog vaak wat misgaat. En op de banaan naar beneden 
mogen klinkt ook leuker dan het is.

Nog één keer gaan we omhoog. Met trots dat ik nog 
steeds sta en van mening dat ik mezelf dus best een 
natuurtalent mag noemen, steven ik op de laatste 
afdaling af. In de skilift kijk ik naar een jongen die 
over een berg heen stunt en niet goed op zijn ski’s 
terechtkomt. Afgeleid door wat er gebeurt, verschuiven 
mijn ski’s onder mij uit en eindig ik op mijn buik op 
de sneeuw. Mijn instructeur grijpt mijn wit geworden 
handschoenen vast en grinnikt: “Ben je toch nog een 
keer gevallen.”

Iedereen 
valt de 
eerste keer

Murielle Posthuma
> derdejaars communicatie- en informatiewetenschappen

> lees haar eerdere blogs op  
advalvas.vu.nl/blogger/murielle-posthuma
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BLOG
Murielle Posthuma

‘Op de banaan 
naar beneden 
mogen klinkt ook 
leuker dan het is’
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COLUMN

Thijs Hoekstra 
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Tempel voor de waarheid 

I
k weet nog dat de theoloog Erik Borgman in 2018 
in een essay beargumenteerde dat de universiteit 
een tempel voor de waarheid zou moeten zijn: ‘Een 
tempel waar studenten leren te werken aan hun ziel.’
Ik studeerde toen net een jaar aan de VU en weet 
nog dat ik vaak tegen mijn vrienden zei: “Hey, zie ik 
jou vandaag nog op de tempel voor de waarheid?” 

Dit vond ik grappig omdat zo’n overdreven en 
overgeromantiseerd beeld van de universiteit zover af 
stond van mijn dagelijkse realiteit, met werkgroepen en 
dure koffie.

‘Overheden’, schreef Borgman, ‘kijken naar de 
universiteit als naar een onderneming. Een 
onderneming die zoveel mogelijk geld moet 
binnenhalen en zoveel mogelijk waarde moet creëren. 
En studenten worden gedwongen zich diep in de 
schulden te steken omdat hun opleiding een investering 
is. Het is niet meer dan logisch dat studenten hun 
opleiding niet als een waarde op zich beschouwen, 
maar als een toegangsbewijs tot begerenswaardige 
banen.’ Niet zozeer een tempel dus, meer een 
diplomafabriek.

Bijvoorbeeld als het bestuur 
het weer eens zo druk 
heeft met zichzelf op de 
schouders kloppen omdat 
we vegetarische kroketten 
hebben of zoiets. De 
VU is dan even een 
wegrestaurant op de 
Veluwe dat een goede 
Tripadvisor-recensie wil 
krijgen. 

Of die keer dat er van de 200 studenten die 
wetenschapsgeschiedenis zouden moeten volgen er 
15 in de collegebanken zaten. En hoe ik dan moest 
uitleggen aan de gastdocent, terwijl ik ook niet altijd 
aanwezig ben, wat slidecast is. En dat er daarom veel 
mensen niet komen. Hij keek beteuterd naar zijn 
powerpoint, op de laatste slide stonden een paar slechte 
zelfgemaakte memes over wetenschapsgeschiedenis.
“Maar je hoort toch gewoon aanwezig te zijn?” vroeg 
hij. “Net zoals je ook gewoon de literatuur leest?” Ik had 
meer slecht nieuws.

Of de student literatuur & samenleving: Nederlands die 
naast me zit tijdens het schrijven van deze column en 
opmerkt dat zijn bacheloropleiding pas veel aandacht 
kreeg nadat zij was afgeschaft. Dat er opeens na college 
meer journalisten dan studenten bij de uitgang van de 
collegezaal stonden om ze te interviewen. “Vind je het 
eigenlijk erg dat je studie niet meer bestaat?” vraag ik, 
net zoals die journalisten destijds. 
“Ik vind het vooral gênant dat hier op universitair 

niveau geen Nederlands wordt gegeven.”

Ik sta op de begane grond dure koffie af 
te rekenen. Ik heb de architectuur in 

de ontvangstruimte altijd al heel tof 
gevonden, die wirwar van trappen. 

Uit de aula komen hoogleraren 
in toga’s aangelopen en de 
universiteit is even een 
religieus gebouw. Ik stuur een 
appje naar een vriendin: ‘Ben 
jij ook in de tempel voor de 
waarheid?’ Ik hoop dat ze me 
grappig vindt.


