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PRAKTISCHE INFORMATIE OVER
STUDEREN AAN DE HVA?
JE VINDT HET IN DE STUDENTEN A-Z.

NIEUW:
► nu ook informatie over je eigen opleiding
► betere zoek- en filtermogelijkheden
► betere vormgeving
► niet opnieuw inloggen

HTTPS://AZ.HVA.NL/STUDENTEN

De verbetering van de Studenten A-Z is een van de stappen die de HvA zet om de
informatievoorziening voor studenten te verbeteren. Andere voorbeelden: de start
studiejaarpagina’s op hva.nl, de MijnHvApp en de Studiegids 2015-2016.
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Of het nu een occupazione, Bildungsstreik, grève of huelga heet: tegen
studentenacties loop je overal op. Het
totale gebrek aan actiebereidheid op
Nederlandse universiteiten stak daar
altijd schril tegen af.
Tot dit jaar. Of de revolutionaire geest
opeens in de Hollandse student is gevaren? Zeker is in elk geval dat de internationale UvA-gemeenschap een cruciale rol
speelt in de protesten. En waar het aan
andere Nederlandse universiteiten nog
niet echt wil vlammen, zijn de afgelopen
week in het buitenland al wel meerdere
universiteitsgebouwen bezet.
Misschien is het niet gek dat deze kleine
revolutie hier begon. Wie een vergelijking
maakt met andere Europese instituten,
merkt op hoe functioneel, efficiënt en
bedrijfsmatig de Nederlandse universiteit ‘gerund’ wordt. Daarmee lopen we
wellicht vooruit op een internationale
trend, maar het is wel een verschijnsel
dat overal onder vuur ligt.
De afgelopen jaren is juist de Amsterdamse universiteit steeds internationaler
geworden. Het percentage Engelstalige
masters steeg in een paar jaar van 47 tot
70 procent, zo leest u op pagina 6. Dat
buitenlandse studenten en medewerkers
de gangen van de universiteit kwamen
bevolken was een nadrukkelijk streven.
Dat zij nu in het Maagdenhuis mee vergaderen is logisch.
Niet iedereen toont zich daarmee even
gelukkig. Waarom is de voertaal van die
bezetters toch voortdurend Engels, vraagt
men zich af. En: als internationale studenten
het hier zo rottig vinden, dan gaan ze toch
lekker terug naar hun eigen academie?
Die critici voeren echter een achterhoedegevecht. De Engelstalige actiebeweging toont juist aan dat het streven naar
internationalisering geslaagd is. Als je de
slogan ‘We are U’ voert, horen bij die ‘U’
ook de ervaren demonstranten uit Italië,
Spanje of Duitsland. lll
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De week

D

e haters leken de afgelopen weken
de overhand te krijgen. Maar deze
week sloegen de cijferfetisjisten
genadeloos terug. Hun belangrijkste
argument: wat zeuren jullie nou over rendementsdenken, denk nou eens aan de rendementen!
Tijdens een sessie van Room for Discussion
kwam dit prachtig naar voren. ‘Kwaliteit is een
relatief begrip: wees blij dat wij het meten,’
sprak de economiedecaan, die zichzelf een
kind van het neoliberalisme bekende. Vooralsnog toonde hij zich samen met CvB-lid
Hans Amman daarvan echter vooral een
vader. Want hoewel Vaderdag nog even op
zich laat wachten, lieten de heren zich alvast
van hun beste kant zien. ‘Wat hebben jullie
je goed voorbereid!’ riepen zij bewonderend
tot hun kinderen. ‘Maar dat zou voor ons het
makkelijke antwoord zijn. Jullie begrijpen het
misschien niet helemaal goed!’
Wij kregen direct hevige aandrang bij ze op
schoot te kruipen. Want hoe graag waren ook
wij kinderen van het neoliberalisme! Dat je niet
hoeft na te denken over kwaliteit, maar gewoon
wat ‘indicatoren’ hebt. En wat hadden we de
heren graag in de waan gelaten, dat je met
flink snijden de zweren wel uit je faculteit kunt
halen. Tot dat nare revolutionaire spook opeens
ook bij de economiefaculteit op dook. Wat

4

FOL_1513_25_01 CZ04.indd 4

Vaderdag

Oh zoete ironie, wat ben je toch een
heerlijk stijlmiddel. Met feesthoedjes en
toeters zetten de activisten deze week dit
‘geweldige bestuur’ in het zonnetje. Nog
zoetere ironie: in aanwezigheid van het
bestuur een feestje organiseren, dat lijkt
toch verdacht op een door Louise Gunning zo vurig gewenst Debatfestival!

blijkt: massaontslagen en het schrappen van
studies zijn helemaal niet zo chill. Ondertussen
horen wij al wekenlang over een zwarte lijst
van oproerkraaiers, die de UvA zou bijhouden.
Niemand heeft hem nog kunnen ontdekken. En
dat is jammer. De bezetters hebben namelijk
inmiddels geen flauw idee meer wie er eigenlijk
allemaal in het Maagdenhuis verblijven. Lastig
natuurlijk, als je net aan de burgemeester probeert te bewijzen dat er tussen de met peuken
gevulde bierflesjes heus ook gestudeerd wordt.
Ons voorstel: als de UvA nu écht even uitzoekt
wie wel en niet bij de bezetting betrokken zijn,
dan helpt dat actievoerders alvast enorm. Als
dank willen ze vast wel weer eens een nachtje
thuis gaan slapen.
Ondertussen kunnen we het niet vaak genoeg
benadrukken. Lieve mensen op de UvA: kijk

nou toch eens naar de HvA! Terwijl jullie met
grof commissiegeweld oude koeien uit de
sloot staan te sjorren, kijken ze daar tenminste vooruit. Future proof onderwijs staat in
aanloop naar de Onderwijsconferentie op
de HvA weer centraal. En wat denk je? Geen
woord over rendementsdenken, medezeggenschap of transparantie. Niks, nada. Wel gaan ze
het hebben over evidence based skills, future
sensitive teachers en blended learning. Jullie
voeren een achterhoedegevecht, lieve UvA.
Dit is de ellende die de toekomst echt in petto
heeft. lll Clara van de Wiel

18 maart 2015

tweet van
de week
Judith
@judithdeboerr
Over drie weken tentamens. Wat er geleerd
moet worden? Goeie vraag, dat weten de
docenten zelf ook niet. #hva
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Het moment

No blow, no show, stond er in zijn contract, vertelde Armand vrijdagavond in het Maagdenhuis. De protestzanger, die in de jaren zestig bekendstond als de Nederlandse Bob Dylan, kwam de revolutie met een joint in de mondhoek wat moed inblazen. Zelfs de internationale studenten
klapten tijdens zijn hit ‘Ben ik te min’ vrolijk mee. tekst en foto Clara van de Wiel

Navraag Marieke Baan
Als de opwinding voor de zonsverduistering vrijdag ergens groot was, dan was het aan het sterrenkundig instituut Anton Pannekoek van de FNWI. De teleurstelling was groot toen er niets te zien bleek, vertelt Marieke Baan, hoofd communicatie van de onderzoeksschool aan dit instituut.

Leefde het instituut erg naar de
zonsverduistering toe?
‘Absoluut. We hadden zonnetelescopen
op het dak gezet, duizenden eclipsbrillen verstuurd aan andere sterrenkundige
instituten, een fotowedstrijd georganiseerd
en vier klassen achtstegroepers uitgenodigd.
Die zijn niet het dak op geweest uiteindelijk, want het was hartstikke mistig, bewolkt
en koud.’
En de eclips bleek nauwelijks te zien.
‘Een enorme deceptie. Tja, je hebt geen

invloed op de weersomstandigheden. Nou
hebben sterrenkundigen daar met enige
regelmaat last van, dus de meesten waren wel
bestand tegen de frustratie van een wolk die
ervoor zit.’

Hoe was de sfeer op het dak?
‘We hebben ons prima vermaakt, hoor. Iedereen bleef vrolijk, de kinderen kregen binnen
workshops en konden een show bekijken in
ons mobiele planetarium. Op het dak stonden
we om acht uur ’s ochtends klaar; zo tegen half
twaalf was de verduistering afgelopen, toen
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zijn we maar weer afgedropen. Het werd wel
donkerder, en op de grafieken van zonnepanelen zag je wel dat er een dip in de stroomopbrengst was.’

En de fotowedstrijd?
‘Daar zijn toch nog dertig inzendingen voor
binnengekomen, dus dat valt mee. Op sommige plekken in het land was de zonsverduistering wel even te zien. Wij hebben er ook wel
af en toe een glimp van opgevangen. Maar
goed, daar doe je het toch niet helemaal voor.’
lll

Bob van Toor
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STUDIES

6

FOL_1513_25_01 CZ04.indd 6

Folia Magazine
23-03-15 21:13

Wie krijgt er nog college
in zijn moerstaal?
Er zijn al masters die in Nederland alleen maar in het Engels gevolgd kunnen worden. Binnenkort
volgen er wellicht bachelors. Waarom moet alles in het Engels? En is dat erg? ‘Wanneer we bij kleine
studies extra buitenlandse studenten kunnen binnenhalen door iets in het Engels te doceren, is dat
bedrijfseconomisch de moeite waard.’ tekst – Henk Strikkers / illustratie’s – Idris van Heffen

M

eer en meer studies aan
Nederlandse universiteiten en
hogescholen worden verengelst. Niet alleen zijn namen als
Trade Management Asia, Dutch Golden Age
Studies en Built Environment inmiddels vaste
prik in studievoorlichtingsfolders, ook colleges
worden steeds vaker in het Engels gegeven. De
UvA en de HvA, waar eerdergenoemde studies
worden aangeboden, vormen geen uitzondering op die regel.
Aan de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam is de laatste decennia een gestage
groei van het aantal (deels) Engelstalige
studies zichtbaar. Hoewel de UvA en de HvA
beide geen precieze cijfers over het aantal
Engelstalige en Nederlandstalige studies of
vakken kunnen overhandigen, beamen ze
dat er steeds meer Engelstalig onderwijs
wordt gegeven. De HvA biedt op dit moment
bijvoorbeeld negen Engelstalige bachelors
aan, tegenover zeven in 2009 en nul in 2001.
Aan de UvA is volgend jaar zeventig procent
van de mastertracks Engelstalig, tegenover
zevenenveertig procent in het academisch jaar
2008/2009. De belangrijkste drijfveer hiervoor

is internationalisering van de wetenschappelijke wereld, zo laat woordvoerder Joost van
Tilburg van de UvA weten.
Andere universiteiten zijn zelfs verder
gevorderd in dit proces van verengelsing.
De Universiteit Twente (UT) presenteerde
bijvoorbeeld een plan waarin staat dat zij in
2020 volledig Engelstalig wil zijn. Volgens de
Twentse collegevoorzitter Victor van der Chijs
is dat een broodnodige verandering: ‘Willen

‘Een internationale
universiteit trekt ook
de betere Nederlandse
studenten’
we de instroom op peil houden, dan moeten
we onze studenten over de grens zoeken. Toch
zien we dat als positief, want uiteindelijk zal
de kwaliteit van de UT omhooggaan. Een internationale universiteit trekt namelijk ook de
betere Nederlandse studenten aan,’ vertelde
hij aan universiteitskrant UTNieuws.
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Academische lingua franca
Dat internationaliserings-argument wordt het
meest gebruikt om de toename van Engelstalige colleges en studies te verdedigen. Het Engels is vandaag de dag binnen de academische
wereld lingua franca en dus moeten met name
universiteiten studenten met een Engelstalige
opleiding voorbereiden op hun toekomst in
die academische wereld, zo is de gedachte.
Bovendien wordt het voor buitenlandse
studenten door Engelstalige colleges, minoren
en studies aan te bieden aantrekkelijker om in
Nederland te studeren. Meer studenten betekent voor instellingen meer geld. De bijdrage
die universiteiten en hogescholen van de rijksoverheid ontvangen is immers voor een groot
deel afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten. Wanneer universiteiten en
hogescholen meer (buitenlandse) studenten
trekken, levert dat een hogere toelage van de
staat op. Jan Willem van Henten, vicedecaan
van de financieel zwaar geteisterde Faculteit
der Geesteswetenschappen van de UvA,
verwoordde het op een discussiebijeenkomst
als volgt: ‘Ons systeem van outputfinanciering
zorgt ervoor dat iedere student die een diplo-
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ma haalt geld oplevert. Wanneer we bij kleine
studies, al is het maar zo’n twintig procent,
extra buitenlandse studenten kunnen binnenhalen door iets in het Engels te doceren, is dat
bedrijfseconomisch de moeite waard.’
Nederlandstalig, tenzij
Zoals iedere universiteit hanteert de UvA een
gedragscode om het Engelstalig onderwijs te
regelen. Daartoe zijn universiteiten verplicht
door de Wet op het hoger onderwijs en het
wetenschappelijk onderzoek (WHW). In artikel
7.2 van die wet wordt gesteld dat de voertaal
in het hoger onderwijs Nederlands moet
zijn, tenzij een van de drie uitzonderingen
zich voordoet. Die drie uitzonderingen zijn
respectievelijk wanneer (1) het de studie van
een andere taal is, (2) het een gastcollege van
een anderstalige docent is of (3) ‘indien de
specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit
van het onderwijs dan wel de herkomst van de
studenten daartoe noodzaakt’.
Het is een brede richtlijn, die universiteiten
de ruimte geeft om zelf te beslissen in welke
taal zij hun onderwijs willen geven. Toch is bij
de totstandkoming van de wet uitdrukkelijk
vastgelegd dat Nederlands de standaard moet
zijn. In de eerste ontwerpen van de wet was
deze bepaling immers niet opgenomen. Op
aandringen van D66, dat destijds vreesde voor
al te veel Engelstalig onderwijs, is uiteindelijk
artikel 7.2 in het voorstel opgenomen. Een paar
maanden eerder had het parlement gedebatteerd over de toenemende verengelsing van
de taal en gepleit voor meer en beter Nederlands in het onderwijs.
De gedragscode vreemde talen van de UvA
stamt uit 2000. De vuistregel die daarin wordt
geformuleerd is ‘Het onderwijs is Nederlandstalig, tenzij’. Die tenzij-bepaling gaat in ieder
geval op wanneer een opleiding vaardigheden
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of specialismen vereist waarvoor kennis van
die vreemde taal onmisbaar is of wanneer onderdelen speciaal gericht zijn op buitenlandse
studenten. Verderop in dat document stelt het
CvB dat tegen het aanbieden van Engelstalig
onderwijs in algemene zin geen bezwaar bestaat ‘indien aan het gebruik van een vreemde
taal in (delen van) een opleiding onderwijskundige redenen ten grondslag liggen. Men zou
ook kunnen zeggen dat studenten er belang bij
moeten hebben dat het betreffende onderwijs
niet in het Nederlands maar in een vreemde
taal wordt gegeven.’

In de wet staat dat
Nederlands de standaard
in het hoger onderwijs
moet zijn
In hoeverre kan de regel ‘Nederlands, tenzij’
nog opgaan in een situatie waarin meer dan
twee derde van de masters in het Engels
wordt gedoceerd? Yasha Lange, woordvoerder van het CvB, verdedigt zich door te stellen
dat de gedragscode stamt uit het jaar 2000:
‘Dus het kan goed zijn dat op termijn besloten wordt deze gedragscode tegen het licht
te houden.’
Daarmee lijkt een mogelijkheid te worden
geschapen om nog meer studies in het Engels
aan te bieden. ‘Een internationale omgeving
levert veel op voor zowel Nederlandse als
buitenlandse studenten – dat is een belangrijke reden hierop in te zetten,’ zo stelt Langes
collega Joost van Tilburg namens de UvA. De
bedoeling is dat deze trend van internationalisering wordt voortgezet en dat er steeds meer
Engelstalige bachelor- en masteropleidingen

zullen bijkomen. ‘De doelstelling in het nieuwe
Instellingsplan is dat de instroom van internationale masterstudenten de komende jaren
groeit naar dertig procent van het totaal.’
Afname onderwijskwaliteit
Niet iedereen ziet echter enkel voordelen
van verengelsing. De trend is vier medewerkers van het Amsterdam Centre for Ancient
Studies and Archaeology (Acasa) een doorn
in het oog. Lucinda Dirven, Emilie van Opstall,
Mieke Koenen en Piet Gerbrandy schreven
vorig najaar een manifest waarin zij pleiten
voor het behoud van Nederlands als belangrijkste taal binnen het UvA-VU-instituut in het
bijzonder en de geesteswetenschappen in het
algemeen. Zij stellen dat een goede beheersing van het Engels belangrijk is om mee te
komen in de internationale wetenschappelijke
wereld en de Nederlandse avant-garde. Desondanks pleiten zij voor meer Nederlandstalig
onderwijs omdat ‘de perfecte beheersing van
hun moedertaal bepaalt of ze [studenten,
red.] in eigen land kunnen meedraaien op het
hoogste niveau’.
Bovendien, zo stellen zij, kost het al veel tijd
om studenten academische vaardigheden in
het Nederlands aan te leren. Wanneer het
in een andere taal dan de moedertaal moet
gebeuren, wordt dat erg lastig. ‘Voordat je
probeert een subtiel en ingewikkeld betoog in
een vreemde taal te doorzien of te schrijven,
moet je die techniek in het Nederlands meester zijn. Voor het leeuwendeel van onze studenten is het al een enorme opgave een goed
essay, laat staan een leesbare bachelorscriptie
op papier te zetten. Zolang dat nog problemen
oplevert, is het te vroeg om dezelfde vaardigheden te veronderstellen in een andere dan
de moedertaal.’
Daarom vindt het kwartet ‘dat het gehele
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bachelorcurriculum Nederlandstalig dient te
zijn, inclusief de scriptie.’ In de masterfase zouden Nederlandstalige en Engelstalige vakken
elkaar dan kunnen afwisselen, mits docenten
permanente taalondersteuning krijgen en
strikt talige modules in het Nederlands worden
gedoceerd. Wanneer dat niet gebeurt, vrezen
zij dat de onderwijskwaliteit zal afnemen. In
een Acasa-debat naar aanleiding van het manifest legde Gerbrandy uit: ‘Neem het Latijnse
woord pudor, iets als schaamte, schroom of
fatsoen. Het is in het Nederlands al vrij lastig te
vertalen omdat het zoveel nuance behoeft. Als
we van het Latijn via het Nederlands naar het
Engels moeten vertalen, heb je kans dat die
nuance totaal verloren gaat.’
Keuzevrijheid
Yasha Lange stelt namens de UvA dat iedereen het eens zal zijn met de stelling dat
de universiteit studenten academisch moet
vormen. ‘Maar ik zou daar aan toe willen
voegen: niet alleen in het Nederlands, maar
ook in het Engels. Ik denk dat een goede
beheersing van het Engels voor álle studenten
van belang is. Daarom vind ik de afwisseling
tussen Nederlandse en Engelse vakken heel
interessant. Dat laat ook ruimte voor docenten
om sommige vakken in het Engels, en andere
in het Nederlands aan te bieden. Daarnaast
kun je dan opleidingen hebben die volledig
Engelstalig zijn.’
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap vindt eveneens dat er een keuze
moet zijn tussen Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen. Sterker nog, woordvoerder
Job Slok laat weten dat men tevreden is met
de toename van Engelstalige opleidingen.
‘Op zichzelf is dat een goede zaak. Het hoger
onderwijs en de wetenschap zijn in toenemende mate internationaal georiënteerd. Het

Engels is daar voertaal. Het is goed dat we die
ontwikkeling aan onze universiteiten terugzien.’ Daarbij zet men echter wel een kanttekening. ‘Voorwaarde is wel dat het onderwijs en
onderzoek er niet onder lijden. Een docent die
gebrekkig Engels spreekt, moet natuurlijk geen
colleges gaan geven in het Engels.’
Bij grootschalige invoeringen zoals aan de Universiteit Twente is de kans natuurlijk relatief
groot dat dit gebeurt. Toch is het ministerie
geen tegenstander van het plan. ‘Het voorstel
van de Universiteit Twente om in 2020 volledig
Engelstalig onderwijs te geven maakt deel

‘Een docent die gebrekkig
Engels spreekt, moet
natuurlijk geen colleges
gaan geven in het Engels’
uit van een breder toekomstplan, waarin is
vastgelegd dat de universiteit over drie jaar
“excellent, ondernemend en internationaal
georiënteerd” moet zijn.’ Ingebed in die trend
vindt het ministerie het een acceptabel voorstel. ‘Het is overigens wél bezwaarlijk als een
bepaalde studie alleen nog in het Engels te
volgen zou zijn. Studenten moeten een keuze
hebben,’ voegt Slok toe.
Tijd voor bezinning
Waar D66 bij de totstandkoming van de WHW
nog hevig ijverde voor een sterke positie van
het Nederlands, is Engels in de praktijk vrijwel
gelijkwaardig geworden aan het Nederlands.
Volgens D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen heeft dat een goede reden. ‘De wereld
van het onderwijs en de wetenschap is de
afgelopen twintig jaar veel internationaler
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geworden. Er zijn veel meer buitenlandse
studenten die naar Nederland komen. En wij
vinden dat we nog wel meer internationaal
talent zouden moeten aantrekken.’
Toch is het tijd voor een soort van bezinning, zo
vindt Van Meenen. ‘Ik ben en blijf er voorstander van dat iedere studie in het Nederlands
gevolgd moet kunnen worden, net zoals D66
dat vijfentwintig jaar geleden vond.’ Om dat te
realiseren moet er volgens de sociaal-liberalen
een integrale visie komen op welke studies
in Nederland worden aangeboden, welke er
aangeboden zouden moeten worden en welke
er dus opgericht moeten worden. ‘Ik heb daar
recent een motie voor ingediend,’ vertelt Van
Meenen. ‘En ik wacht nog op hoe de minister
die gaat uitvoeren. Ik denk dat het slim zou
zijn wanneer universiteiten daar onderling ook
meer afspraken over zouden maken.’
Over het plan van de Universiteit Twente om
enkel nog Engelstalig onderwijs aan te bieden, is Van Meenen onder voorbehoud positief. ‘Ik ben daar laatst geweest en het is daar
echt een magneet van internationaal talent,
dus ik snap de keuze,’ stelt hij. ‘Maar als daar
unieke studies bij zitten, die straks alleen nog
maar in het Engels gegeven kunnen worden,
dan zou ik daar nog wel eens een paar keer
over willen nadenken. Bovendien vind ik dat
medewerkers en studenten op die veranderingen in spreektaal steeds instemmingsrecht
moeten hebben. Ten slotte moeten we ook
zorgen dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie goed oplet of het niveau van
het onderwijs niet daalt door de Engelse taal.
Als dat het geval, is dan moeten we er direct
mee stoppen.’ lll
Donderdag 26 maart wordt in het Kohnstammhuis een
middagcongres over Engelstalig onderwijs georganiseerd.
Aanmelden kan via hva.nl
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Lunchen met...

Niet yolo,
maar hakuna matata
Hij doet twee studies, maar is desondanks de ontspannenheid zelve: Tim Burger. ‘Het zou goed
zijn als er bij economie wat meer aandacht werd besteed aan ethiek.’ tekst en foto’s – Daniël Rommens
Tim Burger (22)
Student filosofie en economie & bedrijfskunde
Agora, vrijdag 20 maart, 13.30-13.50

H

et is de vrijdag voor de tentamenweek en veel studenten schrokken
al studerend snel een broodje
naar binnen in Agora. Geen tijd
om met een Folia-redacteur te lunchen dus.
Tim Burger doet het wat rustiger aan en heeft
wel even tijd voor een gesprekje. ‘Ik geef mensen die op me af stappen altijd de kans om uit
te leggen wat ze van me willen. Je zag er niet
uit alsof je iets aan me wilde verkopen, dus kan
ik wel een praatje met je maken.’
Tim bestelt een bord couscous met een vegaburger en een of andere saus. ‘Het moet op
de foto, hè? Misschien is het dan goed als we
er nog een beetje frisse sla bij doen voor de
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kleur.’ Tim is al vijftien jaar vegetariër en houdt
van biologisch eten. ‘Het eten hier is niet biologisch, maar ook niet echt ongezond,’ zegt hij.
Twee studies
‘We gaan niet zo netjes met eten om, vind
ik. We stoppen overal maar chemicaliën bij,
verpakken het in kilo’s plastic en voeden ons
met veel te veel suiker.’ Als het aan Tim ligt,
komt daar snel verandering in. ‘Ik wil een eigen
bedrijfje starten waarin ik eerlijk eten ga verkopen.’ Dat soort bedrijven bestaat natuurlijk
al, maar Tim denkt dat het nog beter kan. ‘Als
je nu een biologische winkel in loopt, ligt nog
steeds alles in het plastic. Mensen krijgen nu

vaak niet eens de kans om echt eerlijk eten
te kopen.’
Dat is de reden dat hij twee studies is gaan
doen. Hij begon als eerste met filosofie en
bedacht na een jaar dat hij daarbij economie
& bedrijfskunde wilde gaan doen. ‘Ik wil een
brug slaan tussen de bedrijfseconomie en
de filosofie. Bij economen draait het namelijk
vooral om geld verdienen, maar dat is voor
een bedrijf niet genoeg. Kijk, geld verdienen
is wel de ruggengraat van een bedrijf, maar als
het daarbij blijft heb je alleen nog een skelet.
Hoe je met mensen en de natuur omgaat, dat
ethische aspect, is het vlees en de huid van
een bedrijf.’
Tim zit in een interessante spagaat tussen de
filosofie en economie. ‘Het zou goed zijn als
er bij economie wat meer aandacht werd besteed aan ethiek, of bijvoorbeeld de filosofie
van geld. Economie is gebaseerd op een aantal
aannames, daaruit volgen theorieën, waar
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managers weer mee gaan werken. Het is een
soort cirkeltje dat zichzelf in stand houdt.’
Geen smartphone
‘Ik wist niet gelijk wat ik wilde studeren. Ik had
me wel ingeschreven voor filosofie, maar ik
heb eerst nog een gap year genomen. Ik kocht
een enkeltje naar China en toen ben ik een
beetje gaan rondreizen. Ik had mijn vliegticket,

mijn intentingen, een visum en wat geld. Voor
de rest eigenlijk niks. Het was niet yolo [you
only live once, red.] maar hakuna matata. Ik
heb niet als een debiel een enkeltje gekocht,
maar me wel een klein beetje voorbereid en
voor de rest heb ik maar gezien wat er op

‘Ik wil een eigen bedrijfje
starten waarin ik eerlijk
eten ga verkopen’

stille getuige van de zeven maanden op reis.
Om Tim lopen studenten af en aan die binnen
een paar minuten hun broodje opeten en snel
weer verder te studeren. Tim lijkt zich weinig
aan te trekken van de haast om hem heen.
‘Ik doe ook niet mee met al die smartphones
enzo. Kijk, ik heb gewoon een oud mobieltje.
Lekker makkelijk.’ Geen stress dus voor Tim,
die rustig van zijn couscous geniet. lll

me af kwam,’ vertelt Tim. Zijn reis eindigde
in Indonesië. ‘In het begin sliep ik nog veel in
hotels, maar op het laatst bekeek ik het een
beetje per dag. Waar ik ook heenliep, ik kwam
steeds aardige mensen tegen die me een
slaapplek aanboden. Ik weet niet, ik zat gewoon in de flow geloof ik.’ Zijn paspoort draagt
hij als een soort talisman in zijn broekzak: een
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Opinie

Kader de docent
niet te veel in
Het onderwijs van de toekomst moet je niet te veel vooraf vast willen leggen,
want onderwijs is nooit ‘af ’, stelt lector Marco Snoek. illustratie – Marc Kolle

O

p de HvA Onderwijsconferentie
van 9 april is het thema Future
Proof Education. De centrale
vraag is hoe het onderwijs aan
de HvA eruit moet zien om klaar te zijn voor
de toekomst. Deze vraag sluit aan bij een van
de opdrachten van het Slim-project van de
HvA: het inrichten van future proof onderwijs.
In dat project zijn kenmerken beschreven
waar onderwijsprogramma’s binnen de HvA
aan moeten voldoen. Uitgangspunt is dat
studenten binnen de beoogde tijd de opleiding
moeten kunnen afronden (studeerbaar) en dat
het onderwijs transparant en voorspelbaar georganiseerd is en niet tussendoor voortdurend
verandert (robuust).
Dat roept de vraagt op of een dergelijk studeerbaar en robuust programma future proof
is? Belemmert een dergelijke benadering van
onderwijs niet juist het flexibel inspelen op
nieuwe ontwikkelingen? En is future proof
onderwijs eigenlijk wel mogelijk? De term veronderstelt immers dat we een curriculum kunnen bouwen dat een nog onbekende toekomst
aankan. Daarmee veronderstellen we echter
dat die toekomst voorspelbaar en maakbaar is.
En dat als het curriculum aan bepaalde eisen
voldoet, het ‘klaar’ is. Het op zo’n manier vormgeven van het curriculum van de toekomst
leidt echter tot twee problemen.
Het eerste probleem is dat we gevangen zitten
in ons huidige denken. We gaan ervan uit dat
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studeerbaarheid, transparantie en voorspelbaarheid ook in de toekomst belangrijke

uitgangspunten voor het onderwijs zullen zijn.
Dat is nog maar de vraag. Minister Bussemaker
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pleitte in 2014 voor beroepsonderwijs dat studenten opleidt tot competente rebellen, creatieve dwarsliggers en constructieve neezeggers. Echter: dwarsliggers en neezeggers leidt
je niet op via een onderwijsprogramma dat
transparant en voorspelbaar is en dat studenten zo soepel mogelijk door de opleiding heen
loodst, maar met een onderwijsprogramma
dat studenten uitdaagt om buiten gebaande
paden te treden, tegen de stroom in te gaan,
en zelf hun leerroute in te vullen.
Het tweede probleem is dat het vastleggen
van kaders docenten reduceert tot uitvoerders die vooral binnen de lijntjes moeten
kleuren. Het beste onderwijs maak je echter
niet met het vaststellen van kaders waar

Met de term future proof
veronderstellen we dat de
toekomst voorspelbaar en
maakbaar is
onderwijsprogramma’s aan moeten voldoen,
maar met de beste docenten. McKinsey heeft
tussen 2005 en 2010 onderzoek gedaan naar
de kenmerken en prestaties van onderwijssystemen in verschillende landen. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de interventies
die nodig zijn om van ‘zwak naar matig’ of van
‘matig naar goed’ onderwijs te komen anders
zijn dan wat nodig is om van ‘goed naar geweldig’ of van ‘geweldig naar excellent’ te komen.
In de eerste fase gaat het om het voldoen
aan minimumvoorwaarden (dat er docenten
zijn, dat er leerlingen naar school komen),
en in de tweede fase om het ontwerpen van
samenhangende curricula en het organiseren
van transparantie en verantwoording. In de
derde en vierde fase (waarvan ik aanneem
dat de HvA zich erin bevindt) gaat het vooral
om het investeren in docentenkwaliteit, om
ruimte voor docenten om zich te concentreren
op het onderwijs, om te experimenteren en
innoveren, en de dialoog daarover met elkaar
aan te gaan.
Future proof onderwijs is het resultaat van
het werk van docenten die gevoelig zijn voor
trends en ontwikkelingen in de samenleving
en die met collega’s en met hun studenten op
zoek willen gaan naar de implicaties van die
ontwikkelingen voor de samenleving en voor
het beroep waar ze hun studenten voor oplei-

den. Docenten die zelf als creatieve dwarsliggers nieuwe wegen voor het onderwijs van
morgen willen verkennen en zich daarbij niet
laten hinderen door de kaders van vandaag
en daar ook hun studenten toe uitdagen.
Docenten die buiten de lijntjes kleuren.
De centrale vraag is dus of we binnen de HvA
onderwijs vooral zien als een rationeel of als
een creatief proces. Een proces dat is vast te
leggen in ontwerpregels of een open proces
dat ontstaat door co-creatie van docenten
samen met studenten. Wellicht is het een
beetje van allebei. Jozef Kok refereerde
onlangs op de site ScienceGuide aan drie
typen mensen: de reiziger die met een vooropgezet plan zo efficiënt mogelijk van a naar
b wil, de trekker die wel een doel heeft, maar
zich onderweg graag laat verrassen en van
het pad afwijkt, en de zwerver die zich niet
laat leiden en geen vooropgezette richting
bepaald heeft. De zwerver begeeft zich aan
de rafelranden van de maatschappij waar hij
ook onverwachte nieuwe dingen tegenkomt.
In het hoger onderwijs moeten we trekkers
en zwervers koesteren, omdat zij open ogen
en antennes hebben voor het onverwachte
en het nieuwe.
De onlangs door de HvA uitgebrachte brochure Leidraad studeerbaar en robuust onderwijs beschrijft de kaders voor het onderwijs
waar opleidingen binnen zes jaar aan moeten
voldoen. Die kaders maken van studenten en
docenten echter vooral reizigers die gericht
zijn op efficiëntie en tevredenheid. Maar voor
future proof onderwijs moeten we binnen
de HvA ook ruimte houden voor trekkers en
zwervers. Dat leg je niet vast in een boekje
met kaders waar opleidingen aan voldoen
moeten, maar juist door te ont-moeten, door
het organiseren van een professionele dialoog
tussen docenten en door samen te werken
aan nieuw en vernieuwend onderwijs. En door
reizigers, trekkers en zwervers elkaar te laten
ontmoeten om ervaringen te delen en elkaar
te inspireren.
Ik hoop dat de HvA Onderwijsconferentie
voor die ont-moet-ing en ontmoeting een mooi
platform mag bieden. lll
Marco Snoek, lector leren & innoveren. Kenniscentrum
Onderwijs en Opvoeding HvA

Op huis aan
Ik ben slb’er van een propedeuseklas. Voor de
leek: een slb’er (studieloopbaanbegeleider) is op
de HvA vooral in het eerste jaar een veredelde
hopman of -vrouw, een hoeder van goede
studiezeden en vaderlijk/moederlijk adviseur in
bange tijden. Althans, zo vervul ik die rol. Omdat
ik vind dat je voor persoonlijke ontwikkeling
geen cijfer moet krijgen (‘ik heb voor teleurstelling een 7 en een 8 voor ambitie’), mag ik graag
al te boekhoudkundige opdrachten van tafel
vegen en de student indringend aankijken en
vragen: ‘Maar hoe gáát het met je?’. Sommigen
vinden deze ‘sociocratische aanpak’ niet passen
bij het hoger onderwijs; het zijn toch (bijna)
volwassenen?
Kan zijn, maar ik denk dat je als onderwijsorganisatie veel uitval tegengaat als je betrokken
slb’ers op een groep studenten zet. Niet om te
drammen over evaluaties van competenties, wel
om te checken of een student zich nog op zijn
plek voelt en of dat zich vertaalt in een aardig
studieresultaat.
Laatst organiseerde ‘mijn’ klas een etentje, en ik
werd prompt uitgenodigd. Ik was vereerd. Het
werd een pizzeria in een van de vele zijstraten
rondom de Leidsestraat, dus ik vreesde voor de
verplichte nachtelijke inname van Rennie. Het viel
alleszins mee. Bovenal was het gezellig. Ik heb
met allen een praatje gemaakt maar vooral veel
(af)geluisterd. Wat houdt hen toch bezig? Zo heb
je geen reflectieverslag meer nodig. Ik betaalde
de basis, de rest van de rekening betaalden de
studenten. Een wierp zich op als penningmeester
en overhandigde de biljetten aan de ober.
Ik zei: ‘Zo. Ik ga op huis aan.’ Een studente knipperde met haar ogen: ‘Wát zegt u? U praat altijd
zo raar.’ Dat beschouwde ik als compliment. De
avond was nog jong, de jeugd zocht haar weg.
‘Dag papa,’ riep een jongen gekscherend. lll
Thomas van Aalten
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Medewerkers van de HvA bij de demonstratie op 13 maart, v.l.n.r.: Dieuwertje Scheringa, Pieter Claeys, Roosmarijn Bakker, Gerlof Donga en Marco Kloek.

Over de HvA (bijna) niets
dan goeds
In de discussies naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis leek de HvA afwezig.
Op een ‘I love HvA’-spandoek na. De HvA’ers daarachter verklaren zich nader. ‘Wij zijn al veel
langer bezig onze problemen op te lossen.’ tekst – Nina Schuyffel / foto – Daniël Rommens

Z

e liepen op 13 maart trots mee met
de demonstratie van de Maagdenhuis-bezetters, maar niet om te protesteren. Op hun spandoek stond ‘I
love HvA’. Medewerkers Dieuwertje Scheringa
(30, docent), Mark van der Horst (31, facilitair
coördinator Amstelcampus) en Pieter Claeys
(33, studentenzaken) houden van discussie,
maar het moet wel gezellig blijven. ‘Toen er
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brand werd gesticht en de demonstranten
leuzen schreeuwden, zijn we eruit gestapt,’
zegt Dieuwertje. ‘Bij zulke types willen we niet
horen.’ Wie zijn deze HvA’ers, die zich zo vriendelijk uitspreken over hun hogeschool? En wat
willen ze bereiken? Een rondetafelgesprek.
Waarom ‘I love HvA’?
‘Bij de HvA gaan veel dingen goed. Dat willen

we benadrukken,’ zegt Mark. ‘Natuurlijk zijn
er ook verbeterpunten, maar wij denken dat
je die beter kunt aanpakken met een dialoog
dan met provocatie en brandstichting. Daarin
onderscheiden we ons van de Maagdenhuisbezetters.’
Dieuwertje: ‘Er zijn ook inhoudelijke verschillen. De bezetters van de UvA vragen om
meer inspraak, op de HvA is dat veel beter
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geregeld. Wij hebben een ander medezeggenschapsstelsel dan de universiteit. Studenten komen met hun problemen naar de opleidingscommissie, die geven het door aan de
domeinraad, en uiteindelijk wordt het indien
nodig besproken in de centrale medezeggenschapsraad. Er is dus een duidelijke lijn van
onder naar boven te zien.’

zo’n deuk heeft opgelopen, is er bij ons wel. Je
krijgt het gevoel dat je wordt gehoord.’

Is er onvrede onder HvA-studenten?
Absoluut, zeggen de drie, maar niet zoals bij
de UvA. Dieuwertje: ‘De hogeschoolstudent
is een ander soort student. Die heeft het niet
over termen als rendementsdenken of democratie, maar stelt praktische vragen. Waar kan
ik in stilte werken? Zijn er genoeg stopcontacten? Wanneer krijg ik mijn cijfer? Daarvoor

Heeft hij jullie ook meegenomen in het besluit
een student-lid van de UvA aan het CvB toe te
voegen?
‘Dat niet,’ zegt Mark. ‘Maar hij heeft wel aangegeven dat we erover kunnen praten als wij ook
een HvA-lid in het bestuur willen.’
Pieter: ‘Het is alleen de vraag of dat meerwaarde heeft. Persoonlijk zie ik meer in een
gekozen rector.’ Na een korte stilte: ‘Dat is iets
wat we moeten bespreken in de medezeggenschapsraad.’

‘Het lijkt alsof de
bezetters vergeten
zijn dat het Maagdenhuis
ook van de HvA is’
hoef je niet naar het Maagdenhuis.’
‘Als er problemen zijn, kunnen die worden
aangegeven,’ voegt Mark toe. ‘Om je een
voorbeeld te geven: het Domein Maatschappij & Recht verhuist binnenkort naar het
Wibauthuis. Studenten maakten zich zorgen
of er genoeg studieplekken waren. Die zijn
toen, boem, gecreëerd. Gewoon door naar de
studenten te luisteren.’
Hoe zit het met medewerkers en docenten?
Wordt daar ook zo goed naar geluisterd?
Pieter vindt van wel. ‘Mark en ik zitten in de
centrale medezeggenschapsraad, het orgaan
dat alle medewerkers en studenten van de
HvA vertegenwoordigt. Als er beslissingen
worden genomen, worden wij daar goed in
meegenomen.’ Mark: ‘Dat klopt. Je hoeft Huib
de Jong (rector van de HvA, red.) maar te bellen en hij komt langs om met ons te praten.’
Wat heeft Huib de Jong al allemaal voor jullie
opgelost?
Stilte.
‘Daar moet ik even over nadenken,’ zegt Pieter.
Mark: ‘Even denken wat hij nou echt…’
Pieter: ‘Het gaat er meer om dat hij draagvlak
zoekt voor de beslissingen die hij neemt. In een
vroeg stadium haalt hij bij alle betrokken partijen input op. Het vertrouwen dat bij de UvA

Maar noem eens een voorbeeld. Waarin zijn
jullie gehoord?
Mark: ‘Ehm.’
Pieter: ‘De begroting?’
Mark: ‘Ja, de begroting is een goed voorbeeld.’

De HvA heeft ook ‘verbeterpunten’, zeggen jullie. Wat zijn die punten?
Dieuwertje: ‘Een van de dingen die anders
moeten is het medezeggenschapsreglement.
Het is nu niet duidelijk wanneer domeinraden
instemmingsrecht hebben, dus het recht om
akkoord te geven op een voorstel, of adviesrecht, het recht om advies uit te brengen.’
Je weet dus eigenlijk niet waar je over mag
meebeslissen?
Dieuwertje: ‘Dat staat niet volledig zwart op
wit, nee.’
‘Maar er wordt hard gewerkt aan een nieuw
reglement,’ zegt Mark snel. ‘Daar zijn we al in
november mee begonnen, ver voor het Maagdenhuis werd bezet. Wij zijn al veel langer
bezig onze problemen op te lossen.’
Toch is er nu een actiegroep opgericht: Rethink HvA. Waarom?
Pieter: ‘Rethink HvA is niet zozeer een actiegroep, als wel een discussiegroep voor alle
studenten en docenten van de hogeschool. Er
is op de HvA nu niet echt een platform om je
uit te spreken. Dat hopen we met Rethink te
creëren. In wekelijkse vergaderingen willen we
bespreken wat er bij de verschillende opleidingen speelt en wat er beter kan.’
Ook staan er maandelijkse debatten op het
programma, waarbij een expert wordt geïnterviewd over het hbo-onderwijs. Op 26 maart
vindt de eerste discussieavond plaats. Het
thema: ‘Inhoud en kwaliteit hebben voorrang op
rendementsdenken’. Dieuwertje: ‘Het rende-
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mentsdenken is de afgelopen weken natuurlijk
voortdurend onderwerp van discussie geweest.
Nu willen we kijken of dit ook speelt op de
hogeschool. Ik kan me voorstellen dat onderzoekers een grote publicatiedruk kunnen gaan
ervaren om aan de KPI’s (Kritische Prestatie
Indicatoren, red.) te voldoen, of dat docenten
soms de neiging hebben hun studenten sneller
te laten afstuderen, omdat ze daar nu eenmaal
op worden beoordeeld. Met Rethink HvA geven
we hen de mogelijkheid daarover te vertellen.’
Toen op 13 maart de vlam in Het Lieverdje
ging en het protest een grimmiger vorm aan
begon te nemen, besloten de HvA’ers zich te
distantiëren van de demonstranten. Ze liepen
naar het Maagdenhuis om hun spandoek op
te hangen, maar kregen te horen dat dit niet

‘Je hoeft Huib de Jong
maar te bellen en hij
komt langs om met
ons te praten’
mocht. Het lag ‘politiek te gevoelig’, zeiden de
bezetters – iets waar Mark nog steeds niets
van begrijpt. ‘Waarom zou je geen lieve tekst
mogen ophangen?’ vraagt hij zich af. En: ‘Er
hangt ook een doek met “I love Frankrijk”.
Waarom mag dat wel?’ Ook Pieter is boos over
de gang van zaken. ‘Ze willen ons afhouden. So
much voor democratie. Maar het Maagdenhuis
is ook van de HvA, het lijkt wel of de bezetters
dat vergeten zijn.’
Voelen jullie je gepasseerd?
Ze knikken. ‘De bezetters maken er een academische discussie van,’ zegt Dieuwertje, ‘terwijl we
op sommige punten best kunnen samenwerken.’
Pieter: ‘We hoorden bijvoorbeeld dat bij de
rechtenfaculteit wordt gesproken over ongedeelde raden, dus een raad met zowel studenten
als docenten. Nou, wij hebben dat al, dus ik
zou zeggen: kom een keer langs om te kijken
hoe dat gaat. Maar dat gebeurt dan weer niet.’
Eigenlijk hebben de drie HvA’ers het idee dat in
het Maagdenhuis vooral nog bezetters zitten die
willen gallen. ‘Een stel krakers,’ zegt Dieuwertje.
‘Links-extremisten die alleen nog maar antikapitalistische leuzen roepen, terwijl wij het gewoon
over onderwijs willen hebben.’
Hebben ze nog een boodschap voor de bezetters? Ja, zegt Mark. ‘Ik zou willen zeggen: geef
het Maagdenhuis weer terug. Het is klaar.’ lll
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De hardcore lieverdjes
van het Maagdenhuis
De bezettingen van het Bungehuis en het Maagdenhuis brachten een grote protestbeweging voort
aan de UvA. De bezetters van het eerste uur lopen ruim een maand later nog altijd voorop bij
demonstraties en propageren voortgaande actie. Onder de gematigde activisten klinkt zorg over het
beeld dat de bezetters creëren. Is er sprake van tweespalt tussen gematigde en harde actievoerders?
tekst – Daniël Rommens / foto – Bram Belloni

‘W

e gaan niet weg totdat
alle eisen zijn ingewilligd.’ Het stond te lezen
op de voordeur van het
Bungehuis toen dat ruim vijf weken geleden
werd bezet door studenten en docenten
van de UvA. De aanhoudende acties voor
democratisering van de universiteit leidden
tot toezeggingen van het CvB en een hele
serie gesprekken, debatten en open brieven.
Het revolutionaire karakter van de acties lijkt
over te vloeien in een constructief debat met
een breed draagvlak onder een grote groep
meer gematigde actievoerders. Een deel
van de activisten bij De Nieuwe Universiteit
(DNU) blijft echter zichtbaar en hoorbaar actievoeren. Onder wie bezetters Eva, Peter en
Judas (niet hun echte namen). ‘De studenten
en docenten die zich later hebben aangesloten bij het protest, hebben het idee dat de
aandacht voor de problemen die wij aankaarten sinds de bezettingen vanzelfsprekend
is. We moeten echter juist nu druk blijven
uitoefenen om de aandacht vast te houden,’
vindt Eva. Er is volgens haar namelijk nog niet
één eis ingewilligd door het CvB. Als het aan
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de bezetters ligt, blijven ze voorlopig in het
Maagdenhuis en gaan de protestacties door.
Beroepsactivisten
Het imago van de bezetters staat al sinds het
begin van het studentenprotest onder druk.
‘Langharig krakerstuig’ en ‘korstige krakersmeisjes’ zijn zomaar wat kwalificaties die de actievoerende studenten van sommige critici in
de media om de oren geslingerd kregen. Eva:
‘Ik word ontzettend boos als ik mensen hoor
roepen dat we hier een beetje lui bier zitten te
drinken. Laat ze eens langskomen! Dan zullen
ze zien dat iedereen hier twaalf uur per dag zit
te werken aan beter hoger onderwijs en dat
is niet eens voor onszelf. Ik ben bijvoorbeeld
over een jaar afgestudeerd, dus ik heb hier
straks geen profijt van.’
Critici bestempelen de bezetters regelmatig
als radicale beroepsactivisten. Zeker tijdens
een demonstratie op vrijdag 13 maart leken
velen te denken dat de harde kern van de
actievoerders vooral bestond uit mensen die
weinig met de universiteit te maken hadden.
Dat beeld ontstond onder andere doordat
een deel van de bezetters zich tooide met

bivakmutsen en zwarte hoodies. Dat zeggen de
bezetters overigens alleen gedaan te hebben
om onherkenbaar te blijven voor de politie en
de UvA. Een ludiek bedoelde actie om op het
Spui het standbeeld Het Lieverdje in de fik te
steken ontaardde in een schermutseling met de
politie. Twee demonstranten werden opgepakt
door agenten in burger, waarop de actievoerders zich tegen de politie keerden met wat zij
zelf ‘geweldloos verzet’ noemen.
Imagoprobleem
Het resultaat was dat de media vooral berichtten over een uit de hand gelopen demonstratie en bonje met de politie. Daarbij werd
de gezichtsbedekking volgens de bezetters
helemaal verkeerd geïnterpreteerd. ‘Het zou
mooi zijn als mensen hun mening over ons baseren op wat wij zeggen, in plaats van op hoe
we eruitzien,’ vindt bezetter Judas. Hoewel het
drietal de schuld voor het gewelddadige slot
van de demonstratie volledig bij de politie legt,
realiseren zij zich dat het hogere doel van het
studentenprotest geen baat heeft bij het beeld
dat de opstootjes creëerden. Het was volgens
Peter dan ook nooit het doel van de bezetters

Folia Magazine
23-03-15 21:14

Behalve ‘Eva’ (blonde krullen) en Jaap Oosterwijk (geheel rechts) willen deze bezetters hun naam niet zeggen.

om op deze manier met de politie in aanraking
te komen. ‘Ons geweldloos verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid werd door de politie
beantwoord met buitensporig geweld.’
‘Het lijkt erop alsof er, onder meer door de
politie, een bewuste strategie wordt gehanteerd om de bezetters nog radicaler te doen
overkomen dan ze in werkelijkheid zijn,’ vindt
docent Dan Hassler-Forest van Rethink UvA.
Hij denkt tegelijkertijd dat de bezetters te maken hebben met een stijlprobleem. ‘De kleding
die ze dragen straalt een soort krakersimago
uit, waarbij veel medewerkers en studenten
zich niet op hun gemak voelen.’
Binnen de gelederen van Rethink UvA maken
meer mensen zich zorgen over het beeld
dat de gemaskerde bezetters oproepen. ‘Er
zijn mensen die de brede doelen van DNU
steunen, maar de bezettingen en acties niet,’
aldus Hassler-Forest. De meerderheid zou zich
volgens hem niet identificeren met de harde
lijn die de bezetters voeren. ‘Tegelijkertijd
beseffen velen wel dat die hardcore groep ervoor heeft gezorgd dat de problemen eindelijk
op de agenda kwamen, en dat doen ze nu nog
steeds,’ voegt hij toe.

Jaap Oosterwijk wierp zich in het begin van
de Maagdenhuisbezetting namens DNU op als
moderator van het gesprek tussen de bezetters en het CvB. Ook hij is van mening dat het
constructieve gesprek met het bestuur ‘hand in
hand moet gaan met harde actie’. Oosterwijk ziet
dat er binnen DNU veel verschillende ideeën
zijn over wanneer het genoeg is geweest met de
bezetting en wat voor acties nu gepast zijn. ‘Het
verbaast me eigenlijk dat iedereen zo goed bij
elkaar blijft, ondanks de vele meningsverschillen.’
Meningsverschillen
Doordat de acties niet altijd met iedereen
worden besproken kan het echter voorkomen
dat bepaalde mensen verrast worden als bijvoorbeeld het idee ontstaat om Het Lieverdje
symbolisch in brand te steken. Hassler-Forest
merkt op dat de communicatie over dit soort
acties beter moet. Via general assemblies
werd tot op heden gepoogd om beslissingen
te nemen over protestacties. Dat proces bleek
echter niet effectief genoeg, dus is er besloten
om verschillende werkgroepen in te stellen,
waaronder een actiewerkgroep. Die groep
kondigt dan aan de grote vergaderingen aan
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dat er eventuele acties op stapel staan. ‘We
kunnen alleen niet aankondigen dat we op
vrijdagochtend van plan zijn een gebouw te
bezetten; dan gaan natuurlijk de deuren gelijk
op slot,’ lacht Judas.
‘Deze hele actiebeweging is een collectief van
individuen met een gemeenschappelijk doel.
Daar hoort bij dat iedereen op zijn eigen manier actievoert,’ benadrukt Eva. ‘We zijn een
groeiende beweging. In het begin had DNU
vooral als doel om via actie de problemen op
de agenda te zetten. Langzaamaan veranderen we in een meer constructieve beweging.
Onze functie blijft wel om de aandacht vast
te houden door actie,’ voegt Peter toe. ‘Het
momentum van onze acties wordt nu door
een bredere groep gebruikt en dat is alleen
maar goed.’
DNU had nooit verwacht dat de steun voor
de bezetting van het Bungehuis zo groot
zou zijn. ‘Het is zo geëxplodeerd dat wij nog
steeds bezig zijn om onszelf te herorganiseren.’ Alle actievoerders lijken nog altijd
hetzelfde doel na te streven: democratisering
van de universiteit. En bij een democratie
horen nu eenmaal meningsverschillen. lll
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Geleerd aksievoeren
De ene bezettingsactie is de andere niet. Toch zijn er overeenkomsten in bijvoorbeeld
dynamiek, tijdverloop en betrokkenheid van buitenaf, weten deskundigen. ‘Je ziet bij elke
beweging hetzelfde gebeuren, namelijk dat er mensen binnentrekken die er eigenlijk weinig
mee te maken hebben.’ tekst – Clara van de Wiel / foto – Daniël Rommens

E

en bronzen beeld ontvlamt niet
makkelijk. Zelfs als je er brandbare
vloeistof overheen giet of er een
tweetal vlammende hesjes onder
legt. Fikken wilde Het Lieverdje op het Spui
niet. Een spectaculair gezicht, dat was de
poging na afloop van de studentendemonstratie op 13 maart wel. Zo spectaculair dat niet
iedereen zich er prettig bij voelde. Moet dat
nou, vroegen sympathisanten zich hardop en
op sociale media af. Kunnen we niet gewoon
geweldloos actievoeren?
Het is een bekende dynamiek, weet hoogleraar sociologie Bert Klandermans van de VU.
De afgelopen decennia bestudeerde hij talloze
demonstraties en acties. Geweld speelt bij
succesvolle bewegingen een ambigue rol, vertelt hij. ‘Om aandacht te krijgen van de media
werkt een klein beetje geweld heel goed. Met
de nadruk op “klein beetje”. Zodra het meer
wordt zie je altijd dat grote groepen mensen
afhaken. Dat ze zeggen: ik ben het best met
jullie eens, maar dit is de bedoeling niet!’
Meer dan een maand duren de bezettingen van
UvA-gebouwen inmiddels. In die maand groeide
de steun voor de beweging exponentieel.
Razendsnel verwierf de radicale, doch – hoewel
een inmiddels beladen term – kleine groep die
het Bungehuis bezette bijval van een veel bredere gemeenschap. Ook mensen die zich van
tevoren nooit met een bezetting zouden associëren, klommen plotseling voor de studenten
en hun idealen op de barricaden. ‘Dat proces
zie je altijd,’ zegt Klandermans. ‘De meeste
mensen klagen wel veel, maar doen uiteindelijk
niks concreets. Als een kleine groep toch iets
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start, kan dat gigantisch snel groeien. Iedereen
wil er dan bij horen. Maar het onbehagen moet
daarvoor al wel langer en breder leven.’
‘Onze beweging is gekidnapt’
Als een beweging zo snel groeit, lukt het ze
ook sneller daadwerkelijk iets voor elkaar te

‘Toen het CvB zijn tienpuntenplan presenteerde
dacht ik: nu gaat er een
splitsing ontstaan’
krijgen. Maar precies dat kan ook een gevaar
opleveren voor de harde kern. Zodra autoriteiten de eerste concessies doen, kan de betrokkenheid razendsnel omslaan. Klandermans: ‘We
moeten nu gaan praten, zeggen de gematigden
dan. Degenen die het gestart hebben zeggen
echter: ho ho, dit gaat wat ons betreft nog niet
ver genoeg! Daarmee plaatsen ze zichzelf dan
echter buitenspel, want de rest zit opeens wél
aan tafel. Dan gaat jaloezie een rol spelen en
kan de hele beweging uit elkaar vallen. Ik heb
met talloze actiebewegingen gepraat, en die
gevoelens zie je overal terugkomen. Sommigen
zeggen zelfs: onze beweging is gekidnapt.’
Met de actiebeweging van de UvA loopt het
nog niet zo’n vaart, denkt socioloog aan de
VU Marije Boekkooi, die eveneens onderzoek
deed naar demonstraties. Van een afstandje
volgt ze de bezetting met enige bewondering.
‘Bij Occupy zag je dat toen meer mensen zich

aansloten, iedereen zijn eigen verhaal ging
verkondigen. Maar ik vind het knap hoe ze hier
alle neuzen dezelfde richting weten te houden.
Toen het CvB zijn tienpuntenplan presenteerde dacht ik: nu gaat er een splitsing ontstaan.
Maar dat gebeurde niet. Alle verschillende
actiegroepen benadrukten: dit is te vaag en
gaat niet ver genoeg. Ze leggen allemaal een
andere focus, maar vullen elkaar wel aan. Die
onofficiële coalitie hebben ze heel goed bij
elkaar weten te houden.’
Niet in de laatste plaats de massale mediaaandacht gaf de bezetters wind in de zeilen. Al
vanaf dag één van de Bungehuisbezetting zat
heel de landelijke pers er bovenop. Overwegend positieve media-aandacht, ontdekte
UvA-hoogleraar communicatiewetenschap
Rens Vliegenthart. Hij turfde in de dagen na
de bezetting de berichtgeving in landelijke
dagbladen. Het gros was positief. ‘Ik denk dat
dat mede is omdat de eisen goed resoneren
onder journalisten,’ legt hij uit. ‘Zij herkennen
zich in de aanklachten. Rendementsdenken,
baanonzekerheid en flexcontracten: daar hebben journalisten zelf ook mee te maken.’
Een bewuste mediastrategie zit er vanuit de
bezetters waarschijnlijk niet achter, denkt hij.
Toch heeft de actie verschillende kenmerken
waarom juist deze zo aanspreekt. ‘Een bezetting is sowieso een mediagenieke manier om te
demonstreren,’ denkt Vliegenthart. ‘Daarnaast
kwam de actie onverwacht en zat er een duidelijk conflict in. Die AT5-beelden van Louise Gunning tegenover de studenten: duidelijker krijg
je een conflict bijna niet. Tegelijkertijd tonen de
studenten zich wel heel rustig en goed georgani-
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gematigde rest zit er vanaf het begin al in,
denkt Vliegenthart. Maar ook hij denkt dat die
naarmate de bezetting langer duurt problematischer kan worden. ‘Eerst ging alle aandacht
naar de idealen en de eisen. Maar nu gaan de
media zich ook richten op de mensen erachter
en eventuele conflicten.’ Ziedaar de ophef over
het brandende Lieverdje, of de ludieke actie
om de bestuurskamers op Airbnb te plaatsen.
Het is het dilemma van elke beweging, legt Vliegenthart uit. ‘Om de aandacht vast te houden
en publiciteit te krijgen moeten ze eigenlijk
steeds gekkere dingen gaan doen. Maar dat
leidt af van je centrale boodschap en stoot
daarom ook mensen af. Daardoor kan het de
aandacht juist vestigen op interne conflicten.’
Als een protestbeweging haar eisen echt op
tafel wil hebben, moet er eigenlijk centraal
een duidelijke strategie zijn, zegt Klandermans. ‘Ik weet niet of ze die hebben. De eis
dat het bestuur moet opstappen is wel heel
lastig in te willigen. Maar ook vanuit het CvB
moet er goed nagedacht worden. Je moet de
bezetters een manier bieden om met opgeheven hoofd het gebouw te kunnen verlaten.’
Voorlopig denkt hij dat de tactiek van het
bestuur is om buiten het Maagdenhuis zo veel

‘Actievoerders willen
niemand uitsluiten, maar
het kan soms de betere
strategie zijn’

seerd. Daardoor lukt het ze ook bijval te krijgen
van bijvoorbeeld politici en columnisten.’
Ludieke acties
Nu de bezetting meer dan een maand duurt,
is er tevens het gevaar dat de beweging
wordt overgenomen door buitenstaanders.
Klandermans: ‘Tijd is uiteindelijk de grootste
vijand. Vroeg of laat moeten mensen toch
weer aan het werk, of studenten weer aan
hun tentamen. En op dat moment zie je bij
elke beweging hetzelfde gebeuren, namelijk
dat er mensen binnentrekken die er eigenlijk

weinig mee te maken hebben. Dat zag je bij
Occupy ook. Na een paar maanden werden de
tentjes vooral nog bewoond door daklozen.’
Er ontstaat wrijving, want de oude garde is
vermoeid. Eigenlijk moet je dat moment voor
zijn, weet Klandermans. ‘Het langdurige succes
van je beweging hangt daar vanaf: in hoeverre
je in staat bent om dit tegen te gaan. Maar dat
is heel moeilijk. Want je zal bepaalde mensen
het recht moeten ontzeggen om mee te mogen
doen. Dat willen actievoerders niet. Maar het
kan soms de betere strategie zijn.’
De spanning tussen een radicale kern en een
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mogelijk steun terug te winnen, en de bezetting zo dood te laten bloeden. ‘Logistiek is het
ontruimen natuurlijk vreselijk ingewikkeld. Ze
zitten door het hele gebouw. Hoe voorkom
je dan schade? Of dat iemand uit boosheid
allerlei belangrijke dossiers naar beneden
gaat smijten?’ Ook Vliegenthart denkt dat
de strategie voorlopig is om de boel te laten
uitrazen. ‘Tenzij een incident echt serieus gevaar oplevert. Dan kunnen ze zomaar opeens
zeggen: nu is het genoeg.’
Boekkooi ziet de beweging voorlopig nog
vooral groeien. ‘Dat er ook gekken bij gaan
zitten hou je niet tegen. Maar deze studenten
distantiëren zich wel heel duidelijk van excessen. En je ziet dat nog steeds nieuwe partijen
zich ermee gaan bemoeien en zich aansluiten.
Op die manier hou je de beweging levendig.
Een ontruiming zou die steun alleen maar
weer meer aanwakkeren.’ lll
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Wie is wie in het

DE NIEUWE
UNIVERSITEIT

Maagdenhuis?

Op de eerste dag van de Bungehuisbezetting
wordt De Nieuwe Universiteit opgericht door een
groep studenten en docent Rudolf Valkhoff. Deze
groep is ontstaan door het samenkomen van
allerlei kleine groepen, ieder met andere ergernissen over de universiteit. Of dat nu het verdwijnen
van de kleine talen is, of het gebrek aan inspraak
bij de bètafaculteit.

Z

e zijn inmiddels met tientallen,
misschien wel honderden.
Sommigen met bivakmutsen,
anderen in pak: de bezeers van het
Maagdenhuis vormen een diverse
groep. Wie zijn de mensen in het
Maagdenhuis die regelmatig het
nieuws halen?

do

fr

tekst – Henk Strikkers en Stephan Vegelien/
illustratie – Victor van Werkhooven

BUNGEHUISBEZETTERS

De groep die zich twaalf dagen verschanst hield
in het Bungehuis. Een deel van hen liet zich bij de
inval van de politie arresteren, een deel vertrok
voortijdig vrijwillig het Bungehuis.

MAAGDENHUIS
OVERIG

Een aantal studenten is niet aan te merken als bezetter, maar roert zich wel regelmatig. Vanaf dag
1 van de Maagdenhuisbezetting zijn zij duidelijk
aanwezig bij demonstraties, algemene vergaderingen, debatten en op Twitter.
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De protestbeweging tegen de hervormingen van
de Faculteit der Geesteswetenschappen. Deze
verzet zich fel tegen het verdwijnen
van de kleine talen, met verschillende
protestmarsen. Een groot deel van de
studenten van Humanities Rally bezette
ook het Bungehuis. Humanities Rally start bij FGw
een onafhankelijke studentenpartij.
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RETHINK UvA

RETHINK HvA

Nadat studenten het Maagdenhuis bezetten wordt
het duidelijk dat er meer aan de hand is: ook docenten zijn boos over de manier waarop de universiteit
wordt bestuurd: het moet democratischer en transparanter. Zij verenigen zich en stellen een lijst met
eisen op, waar het College van Bestuur op in moet
gaan, voor zij weer het Maagdenhuis verlaten.
wste
t nieu
docen hiedenis
gesc

Als je inmiddels denkt dat de hele Maagdenhuisbezetting enkel gaat om de universiteit, dan heb
je het mis. Ook op de HvA is er genoeg aan te
merken op het bestuur en op het onderwijs. De
groep is een stuk kleiner dan Rethink UvA, maar
ook deze docenten verenigen zich.
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Niet alleen op centraal niveau en in andere steden schiet Rethink wortel, ook op de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid. Boze docenten verenigen
zich en starten hun eigen Rethink-groep.
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Martijn Hesselink
Beatrijs van Schilfgaarde
Evelien van Roemburg
Giovanni Sileno
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Rond het Maagdenhuis
zijn ook een aantal partijen te vinden
die niet meedoen aan de bezetting, maar
wel de idealen steunen of die zich inzetten
om de dialoog aan te gaan met het CvB.

Centrale Studentenraad
Tariq Sewbaranansingh (partij Mei)
Linda van Exter (partij Mei)
Dennis van Velzen (partij Mei)
Centrale Ondernemingsraad
Radboud Winkels Jonneke Bekkenkamp
Ingmar Visser
Pieter Tamminga
Vakbondsactiecomité
Brian Doop
Asva
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Dennis Kuscu
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Gezellig Gay
Homostudentenvereniging A.S.V. Gay viert haar eerste lustrum groots. Dat past bij de zegetocht
van de afgelopen vijf jaar: wat begon als een idee op een bierviltje, is nu een bloeiende vereniging
met honderden leden, waar vele studenten hun eerste stapjes buiten de kast wagen. Een portret van
een gezelligheidsclub met een serieus randje. tekst – Bob van Toor / foto – Bob Bronshoff

H

et is woensdagavond en nog
vroeg, maar de sfeer bij homobar
Amstel 54 is opgewonden. Goed,
het is maar een borrel, maar wel
een speciale: er zijn oud-bestuursleden, straks
komen er speeches en gogodansers, en er is
een heuse travestiet. Die laatste is geen lid,
maar een vriend van iemand bij de vereniging.
Amsterdamse Studentenvereniging Gay lustreert, en doet dat groots: twee weken heeft
de vereniging gefeest. Hoogtepunten waren
een galadiner en de lustrumreis naar ZuidLimburg, vertelt voorzitter Jolijn Leusink (21).
‘We hebben gepaintballd, een tocht gemaakt
op mountainbikes en we sliepen in een mooie
achttiende-eeuwse boerderij. En het eindfeest
was fantastisch.’

Bier en Britney
Op dat eindfeest, in de notoire homoclub The
Warehouse (de nieuwe manifestatie van wijlen
club Fuxx, die weer in de plaats kwam van
club Cockring) werd iedere bezoeker meteen
duidelijk wat de kracht is van de vereniging op
haar volle sterkte. De gruizigste dansvloeren
veranderden in vrolijke feestjes toen een ruim
honderdtal met elkaar bevriende jongens
en meisjes de tent overnamen. Zelfs nadat
het bier en Britney een aantal uren hadden
gevloeid, en heel wat bh’s aan de klamvochtige
clublucht waren blootgesteld, kreeg de avond
niet het jachtseizoensfeertje dat elders in de
gayscene vaak heerst. Dat kwam misschien
ook door de ontspannen mix van homo’s en
lesbiennes die A.S.V. Gay kenmerkt en onderscheidt van veruit de meeste andere borrel- en
feestgelegenheden die Amsterdam hen biedt.
Het begon vijf jaar geleden bescheiden. Vier
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vrouwelijke studenten van de UvA en de VU
besloten dat er toch wel erg weinig te doen
was in hun stad. A.S.V. Gay, zo wil de legende,
werd geboren in de kroeg, uitgeschetst op
een bierviltje.
Enthousiaste leden stroomden vanzelf toe,
vertelt Merel van Kessel (24, beleid, communicatie & organisatie), een van de oprichters, VU-student en oud-vicevoorzitter. ‘We
hoefden er totaal niet aan te trekken’. Ze
werden ook al snel bekritiseerd: moesten
homostudenten in deze stad en tijd nou echt
een eigen clubje? En moest dat clubje dan
niet de kroeg uit, en de barricades op? ‘Er
werd ons verweten dat we ons afscheidden,
maar ik heb het nooit zo gezien. De thema’s
die juist steeds terugkomen zijn laagdrempeligheid en saamhorigheid. Iedereen is welkom,

‘We hoefden er totaal
niet aan te trekken’
en we zijn open naar de buitenwereld toe,’
vertelt Merel, die nu een adviserende functie
vervult voor het bestuur – dat wederom uit
vier vrouwen bestaat.
Een matriarchaat? ‘Misschien wel een beetje,’
geeft Jolijn toe. ‘Maar dat kwam ook omdat er
in het begin veel meer vrouwen lid waren; nu is
het bijna fifty-fifty.’ De verscheidenheid is groot:
dit jaar bestaat maar liefst een kwart van de
aanmeldingen uit internationale studenten; er
zijn leden uit Utrecht, Den Haag, van hogescholen en universiteiten. Zelfs een paar hetero’s: na
een avond over vooroordelen met christelijke
studentenvereniging Ichtus is een meisje van

die vereniging, inmiddels goed bevriend met
meerdere A.S.V. Gay’ers, lid geworden.
Alleen met de laatste twee letters van LGBTQ
wil het nog niet zo lukken. Er zitten geen transgenders bij de vereniging; zelfs een vroeger lid
van wie Jolijn weet dat hij ooit vrouw was, wilde
daar binnen de vereniging niet voor uitkomen.
Misschien een paar gender-queers dan? Jolijn:
‘Wat zijn dat precies? O, mensen die zich niet
willen identificeren met een bepaald geslacht.
Nee, ik ken geen mensen die dat hebben.’
Dat wil overigens niet zeggen dat A.S.V. Gay
apolitiek is. Onder de achttien (!) commissies is

LGBTWAT?
Church Homoclub met darkroom in
de Kerkstraat, met thema-avonden van
studentendisco tot HIV+ en naaktparty’s.
LGBTQ Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender & Queer. Eigenlijk alles wat
afwijkt van heteronormativiteit.
PANN Feestje voor vooral jongere homo’s
in Utrecht.
Grindr Tinder met een iets geiler randje
voor homomannen.
Trut Stichting van de oude stempel in de
Bilderdijkstraat, van en voor ‘potten en
flikkers’ met wekelijks feestje op zondag.
Zeer geliefd bij homo’s, verboden voor
smartphones, camera’s en hetero’s.
Warehouse Homoclub in de
Warmoesstraat, thuishonk van
internationale homofeesten als Rapido.
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(advertentie)

A board year at Sefa
Study association of Economics & Business

Are you up for the challenge?

100 events
600 members
300 active members
250 company contacts

Information meeting:
Wednesday 1st of April
Application deadline:
Sunday 12th of April

More info: sefa.nl/board

Or email board@sefa.nl
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een actualiteitencommissie die de activistische
koers uitstippelt, zorgt dat leden tijdens een
demonstratie tegen anti-homowetten in Kirgizië
meelopen en op nationale coming-outdag met
een grote roze kast op de UvA en de VU staan.
‘We moeten met z’n allen de kar trekken voor
LGBTQ-groepen die het zwaar hebben,’ zegt
Jolijn. ‘Ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld
meer transgenders tot onze leden zouden kunnen rekenen, maar het is lastig om een bepaald
soort leden aan te trekken.’
Het draait niet om seks
Hoe het ook zij, de vereniging doet blijkbaar
iets goed: Het Parool kopte vorige maand dat
ze de snelst groeiende vereniging van de stad
zijn. ‘Of dat klopt zou ik niet met zekerheid
durven stellen, maar we groeien hard: dit jaar
hadden we vijfenzeventig aanmeldingen in
september, in februari nog eens veertig. En het
is überhaupt bijzonder dat we groeien: ik hoor
van veel verenigingen dat ze op het moment
meer leden uitschrijven dan inschrijven.’
Dat succes komt omdat er niets verplicht is,
denkt Jolijn. ‘We hebben geen toegangseisen
of ontgroeningsperiode. Mensen gaan eens
naar een borrel om te kijken, en vinden dat
vaak zo leuk dat ze blijven komen.’
Maar wat hebben de borrels en feestjes van
A.S.V. Gay dat de slinkende Amsterdamse
homo-horeca niet kan bieden? Een veelgehoord sentiment onder leden is, dat het in
‘de scene’ te veel draait om seks. ‘Mensen
denken vaak: een vereniging voor homo’s, dat
zal wel een soort datingclub zijn,’ zegt Jolijn.
‘Maar onze leden komen niet om iemand te
vinden – al gebeurt dat natuurlijk wel vaak, als
je zo veel leuke mensen om je heen hebt. Ik
denk niet dat het veel meer is dan in heteroverenigingen.’ Op de ‘ontrozing’, het jaarlijkse
introductieweekend, bloeit veel moois op,
weet de voorzitter. ‘Omdat veel leden in het
dorp waar ze dan net vandaan komen geen enkele leuke homo kennen en dan ineens dertig
leuke jongens of meisjes om zich heen hebben.’
Haar eigen verhaal staat model voor dat
van veel van haar leden: na de middelbare
school in Duiven, bij Arnhem, kwam ze naar
Amsterdam. ‘Ik was nooit gay uitgeweest en
niet uit de kast. Hier aangekomen dacht ik:
als ik eindelijk eens uit de kast wil komen, is
dit het moment. Ik kwam langs een stand van
A.S.V. Gay en durfde er niet op af te stappen, maar zag wel het adres van de website.
Zo kwam ik op een borrel terecht, en stond
binnen een week in de club Church en in de
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Trut – ik werd er meteen ingesmeten, maar
op een fijne manier. Gecontroleerd, met een
vertrouwde groep.’
Op de drempel van stad, en van de kast,
werd ze bij haar eerste stappen geholpen
door een instituut dat zo oud is als de vereniging zelf: de borrelbuddy.
Aspirant-leden die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen de vertrouwenspersonen
van de vereniging mailen, vertelt Roderick van
Trotsenburg Kreetz (21). ‘We matchen dan een
van de vrijwilligers onder onze leden aan die
persoon, aan de hand van geslacht en gemeen-

‘Als je meteen bovenop
iemand springt, word
je daar zeker op
aangesproken’
schappelijke interesses. De borrelbuddy gaat
dan eerst wat met hem of haar drinken in een
rustige kroeg, alvorens naar de borrel te gaan.’
Daar wordt de nieuwkomer vervolgens aan zo
veel mogelijk leden voorgesteld, vertelt Roderick, die de vertrouwenspersonen sinds dit
jaar voorzit. ‘Zodat je de volgende keer als je
bij een activiteit komt al wat mensen kent. Zo

proberen we de drempel om erbij te komen
zo laag mogelijk te maken. Het leuke is dat alle
leden er enthousiast aan meedoen: niemand is
afstandelijk, en alle leden proberen zich automatisch zo hartelijk mogelijk op te stellen.’ Dat
betekent dus ook dat romantische avances de
eerste paar keer niet gewenst zijn, benadrukt
Roderick. ‘Als een lid meteen bovenop iemand
springt die voor het eerst meeborrelt, wordt
hij of zij daar zeker op aangesproken. Het is
heel belangrijk om aankomende leden zich
zo prettig mogelijk te laten voelen. Seksuele
avances kunnen een onveilig gevoel geven, en
worden daarom niet gewaardeerd. Dat kan
altijd later nog.’
In vijf jaar heeft A.S.V. Gay bewezen meer dan
een borrelvereniging te zijn, maar de borrel
lijkt met recht de kern: misschien zijn jonge
homo’s anno 2015 wel meer nodig in een kroeg,
waar ze onzekere nieuwkomers zelfvertrouwen inpraten en -schenken, dan op barricades
of Gay Pride-boten. ‘Dat is het ’m juist,’ zegt
Jolijn. ‘Zodra je op een borrel komt zie je hoe
verschillend iedereen is. Allerlei studies en
persoonlijkheden, waardoor ik dacht: ik kan
gewoon mezelf zijn én lesbisch zijn. Ik word
niet meer moe of geïrriteerd van de constatering “dat ik er niet lesbisch uitzie”. Sinds ik hier
studeer en bij A.S.V. Gay zit, is mijn zelfvertrouwen enorm vooruitgegaan. Het heeft me
geholpen blij te zijn met mezelf.’ lll

Tante Snor
Het vijfkoppige team van vertrouwenspersonen observeert de sfeer op borrels, beantwoordt vragen
op de site bij monde van hun collectieve alter ego Tante Snor en organiseert informatieavonden als
Tante Snors Grote SOA-show in samenwerking met de GGD. ‘We worden benaderd door mensen
die onzeker zijn over hun seksualiteit, of er problemen door ondervinden,’ vertelt voorzitter
Roderick van Trotsenburg Kreetz. ‘Ook veel van niet-leden. Daar nemen we ook zeker de tijd
voor, dat zien we als onze verplichting als maatschappelijk betrokken studentenvereniging.’ Want,
zegt hij, hoe ontspannen en tolerant Nederland dan in naam ook moge zijn: als je er als jongere
achter komt dat je homo bent, moet je nog altijd een grote stap maken. ‘De meeste mensen in
dit land zullen er geen probleem mee hebben als je op hetzelfde geslacht valt, maar je krijgt ook
te maken met een nieuwe identiteit, en de verwachtingen die anderen daarbij hebben.’ Sommige
gevallen zijn indringend, zoals het islamitische meisje dat aan haar familie, hoewel al generaties in
Nederland, niet kon vertellen dat ze lesbisch was, laat staan een vriendinnetje meenemen. ‘Omdat
haar familie groot en hecht is kan ze ook niet simpelweg uit huis – ze zou nog steeds in de gaten
gehouden worden. Heftig om te horen dat zo iemand niet zichzelf kan zijn en moet kiezen tussen
haar seksualiteit en haar familie.’ In zo’n geval konden de vertrouwenspersonen niet veel concreets
doen, vertelt Roderick. ‘Maar een luisterend oor helpt vaak al erg. En we merken dat de tijd echt
heel veel wonden heelt.’
Hij verwijst soms door naar een borrelbuddy, soms naar een COC of een professionele
hulpverlener. ‘Helaas hebben we geen contact met onderwijsinstellingen. Onze leden willen
bijvoorbeeld graag voorlichting geven over homo zijn en studeren. Bureau Studentenpsychologen
van de UvA zou een goede partner zijn, maar heeft tot nu toe niet gereageerd op onze
toenaderingen. Misschien dat de media-aandacht van dit lustrum ze daartoe kan bewegen.’
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(ingezonden mededeling)

ASVA
ZOEKT
COMPETENTE
REBELLEN
Lijkt het je een uitdaging om een jaar lang 100.000 studenten in
Amsterdam te vertegenwoordigen? Solliciteer dan voor het ASVA-bestuur!

www.asva.nl/nieuwbestuur
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Prikbord HvA/UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

DOO Docent van het Jaar

Wetenschap Creatieve Geest

Pedagogiekdocent Emran Riffi is door de studenten
van het Domein Onderwijs & Opvoeding uitgeroepen tot Docent van het Jaar. Hij liet daarmee, na een
kort college over goed docentschap, Arnout Schartel
(maatschappijvakken) en Aad Sinke (talen) achter zich.
Riffi is daarmee de vertegenwoordiger van DOO in
de HvA-Docent van het Jaar-verkiezing, waarvan de winnaar tijdens de
HvA Onderwijsconferentie wordt bekendgemaakt. De colleges van de
drie kandidaten van DOO zijn opgenomen en worden binnenkort als web
lecture beschikbaar gesteld voor studenten en docenten van DOO.

Kandidaten voor de jaarlijkse Creatieve Geest Prijs
van tien mille kunnen zich nog aanmelden. De prijs
gaat naar een jonge wetenschapper met een origineel idee om eigen onderzoek uit te voeren, waarin
creativiteit en de werking van de hersenen centraal
staan. De prijs is een initiatief van het cabaretiersechtpaar Freek en Hella de Jonge. Met de prijs vragen zij aandacht
voor onderzoek naar creativiteit en de hersenprocessen die daarbij een
rol spelen. De deadline is 15 april; aanmelden kan via abc.uva.nl.

HvA Mind the Gap

Studenten UvA-scriptieprijs

Op 26 maart vindt van 15.30 uur tot 18.15 uur Mind
the Gap plaats. Tijdens dit congres wordt gesproken
over Engels als belangrijkste taal in het onderwijs en
de valkuilen die er bij die overgang naar het Engels
zijn. Keynotespreker van de middag is Tom Spain,
docent English as Medium of Instruction aan de –
nomen est omen – Universiteit van Alcalá, Spanje. Na zijn lezing zijn er
verschillende workshops. Kijk voor meer informatie en gratis aanmelding op hva.nl

Ben je tussen 1 april 2014 en 31 maart 2015 afgestudeerd aan de UvA en is je masterscriptie beoordeeld
met een 8,5 of hoger? Stuur die scriptie dan in voor
de UvA-scriptieprijs 2015. De prijs van 3000 euro
wordt elk jaar uitgereikt voor de beste en origineelste wetenschappelijke prestatie van een masterstudent. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Universiteitsdag op zaterdag 6 juni. Juryvoorzitter is dit jaar AMC-baas Marcel Levi.
De deadline is 13 april. Meer informatie vind je op alumni.uva.nl.

DBSV Subsidie

FGw Querido

Het lectoraat kracht van sport van de HvA heeft
500.000 euro subsidie gekregen van de Europese
Commissie. Met dat half miljoen gaat lector Marije
Baart de la Faille-Deutekom in zeven Europese
landen inventariseren waar gehandicapte kinderen
behoefte aan hebben op het gebied van sport.
Daarnaast wordt gezocht naar best practices om gehandicapte kinderen
te helpen met sport. De verschillen in Europa zijn groot: in Italië sport
bijna de helft van de gehandicapte kinderen, in het Verenigd Koninkrijk
niet eens een op de vijf.

Masterstudenten van de opleiding neerlandistiek
– redacteur/editor presenteerden vorige week een
boekproject over uitgeverij Querido. Voor het bij
Querido verschenen boek Met ﬂuwelen handschoentjes. Graven in een eeuw Querido-archief doken
zij in archiefmateriaal van de uitgeverij, die dit jaar
honderd jaar bestaat. Op welke manier worden literaire manuscripten
geselecteerd? Zijn redactie-ingrepen te relateren aan wetenschappelijke theorieën over schrijven en tekstbeoordeling? Meer info over het
project vind je op facebook.com/metfluwelenhandschoentjes.

DT Vehicle2Grid

Cultuur 16e-eeuws Amsterdam

Op 30 en 31 maart vindt in de Leeuwenburg en in
Pakhuis de Zwijger de conferentie Vehicle2Grid
over elektrische mobiliteit en zonne-energie plaats.
Onder meer wethouder duurzaamheid Adeluheb
Choho, HvA-lector energie & innovatie Robert van
den Hoed en Olivier Paturet, general manager Zero
Emission Strategy bij Nissan Europe, zullen spreken over duurzamer
vervoer en zonne-energie. Hoe gaat het energienet bijvoorbeeld om
met overcapaciteit op zonnige dagen? Kijk voor meer informatie op
amsterdamvehicle2grid.nl.

Op het BG-terrein is de tentoonstelling Amsterdammers! Hoe woonden wij vijf eeuwen geleden? van
start gegaan. Op de begane grond komt een grote
afbeelding van de houtsnede Vogelvlucht (1544) van
Cornelis Anthonisz. Je kunt kennismaken met het
Amsterdam van de zestiende eeuw en zijn bewoners. Digitale reconstructies geven een indruk van de panden waarin
Amsterdammers toen woonden en werkten. De expositie is tot 24 april
te zien in BG5, zaal 1.12, Oudezijds Achterburgwal 233-237. Meer info via
amsterdammersdetentoonstelling@gmail.com
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Rethink, repense,
überdenk
In the wake of the ongoing student occupations at the UvA, a collective of students and teachers
formed the movement Rethink UvA. It was quickly followed by Rethink HvA and the AUC might
follow suit any day. As we try to improve our institutions, perhaps we’ll find some good suggestions
across the border… text – Bob van Toor / illustration – Vruchtvlees
Sebastian Chater Davies (20)
AUC
Bristol, England

Rethink: attendance policy
‘In England, the first year
is much more relaxed. It’s
mostly lectures and a few
tutorials, and big exams at
the end of the year instead
of continuous assessment
like here. My friends there party a lot and
come of age in a very social environment – an
important education in itself. Here, the level
of pressure is high from day one. I like that
I get my money’s worth, but the attendance
policy is too strict. It doesn’t have to be as lenient as in England, but here, if I miss six classes in a semester, I’m kicked off the course,
endangering my position at AUC. It means
I can rarely go home to visit my friends and
family properly, even though they’re just
a short flight away. We’re all adults, I don’t
think that level of punishment is necessary.’
Lukas Klinger (21)
International Finance Management, HvA
Vienna, Austria

Rethink: group assignments
‘I also go to a university of applied science in

28

FOL_1513_25_01 CZ04.indd 28

Vienna. Classes are better
prepared here, and the
level of spoken English is
much higher. What I don’t
like, though, are the constant group assignments. I
like working by myself, at my own tempo. In
a group you’re always stuck with a perfectionist Asian student who wants to go for a 10,
when all I want is a 6. It’s supposed to teach
us how to work as part of a team, but to learn
that, we should work on an assignment with
a group for two full days or so, not have one
5-minute meeting where we divide the work.
In Austria, 30 percent of our grades are
decided with small tests every two weeks. Of
every three tests, the highest two count – so
you can always skip one. I’d much prefer that
over group assignments.’
Marlene Meunier (19)
AUC
Indonesia and Singapore

Rethink: pressure to excel
‘I went to an international
school in Singapore. The
government there is very
development-oriented
and pressured the school
to expand to a second

campus, although large-scale education is
against the principles of the school. The
protest movements here are something
I really would have liked to see in Singapore. Protesting is illegal there, but I think it
would be beneficial to higher education. The
universities there are very good, but mostly
reserved for natives; most of the expatriates go to university in the UK or America.
So I couldn’t say what we could learn from
Singaporean universities, but one problem I
have with the honours programmes here is
the pressure that’s put on us for that label
of “excellence”. I think there are also some
subjects in the liberal arts curriculum that we
could do without. They could cut us a little
bit more slack.’
Shannon Frost (21)
Social Sciences, UvA
California, USA

Rethink: campus food
‘At Brown University there is
a great community feeling.
The open curriculum means
you can choose whichever
class you like from the start
of your degree. What I
miss here are good campus eateries, with
student discounts and nice food. At Brown,
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Keys to
the city
Nicole Pattje Robres (19,
International Business &
Management Studies)
From: Spain

there is a breakfast place, a night shop open
‘til 2 a.m., and two big food courts – they look
like what you’ve seen in highschool movies. But
the food is good, and for salads and homebaked goods you can visit campus shops at a
slightly higher price. At the student restaurant
here, I can’t get anything as I didn’t have the
right card, so I spend most of my money at
Albert Heijn.’
Loan Cong (20)
Business of Sports & Events, HvA
Nice, France

Rethink: clear teaching
‘I don’t like how the French
system emphasises getting
good grades over acquiring
skills. In some business
schools a few students work hard, while the
rest borrows their notes; in others it’s so
competitive that students steal books from
the library so fellow students will fail their
essays. My school, the EDHEC in Nice is more
about solidarity – and I’m the one everyone
copies their notes from. It’s interesting how
skills are taught here: we have to find our own
examples, our own research subjects, which
makes us more responsible. But one thing the

HvA could improve is the lack of theory we
are taught, and to be clearer about what the
subject of classes is. Deadlines are lenient,
exam subjects vague and sometimes I couldn’t
say what exactly a class was about. We once
discussed the schedule for the next week for
an entire class – I could have learned more if
I’d stayed home and read the PowerPoint.’
Joana Matias (21)
Economics, UvA
Porto, Portugal

Rethink: free printers
‘Studying at the brand new
Roeterseiland is very different
from the University of Porto.
There, our faculty buildings
were built in the 70s, and
they’re falling apart – but because they’re
monuments, they’re untouchable. I’ve gotten
used to lunch culture here; now I only eat a
sandwich instead of the soup, warm meal and
dessert I could buy in Porto’s university restaurants for just 2 euros. But one thing I don’t
understand is why I have to pay for printers
here! In Porto it’s free – of course, isn’t it part
of the university’s service? Sure, that means
there’s a queue sometimes, but students there
can send a document to any printer in the university, and just print it out the next day.’ lll
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Favourite haunt ‘I like to hunt for new hotspots for my website, thehotspoter.com. Lately
you’re most likely to find me around the Albert
Cuypmarkt. I love Yoghurt Barn, Cottoncake
and United Pancakes.’
Space to think ‘The place to meet up with
friends when doing a project is CT Coffee &
Coconuts on Ceintuurbaan. They have comfy
beanbags where you can just lay down with
your laptop, drink tea, treat yourself to a nice
apple crumble and “work”.’
Great outdoors ‘I love wandering through the
Jordaan district, then along the Rozengracht
as I look at the shop windows, up until I get to

‘Calendars in toilets…
I mean, really?!’
the Bilderdijkkade where I go left and eat at
Foodhallen. There you’ll find food stands offering everything from pizzas to veggie burgers,
sushi, hot dogs and Spanish ham.’
Late nights ‘Café de Kroon at Rembrandtplein
is great for cocktails with friends and watching
tourists wandering around. However, if you’re
looking for a fancier atmosphere The Harbour
Club on Cruquiusweg is a must-go.’
Life cycling ‘I’ve learned my lesson. You can
only say you know how to cycle once you’ve
managed to ride an “omafiets” designed for
Dutch height, with back-pedal brakes. Oh, and
without crashing into anyone or anything in
the city center of course!’
Crazy Dutch ‘Calendars in toilets... I mean,
really?! I’ve thought where that tradition might
have come from but I still haven’t figured it out.’
Guilty pleasure ‘If you’re a sweet addict like
me, you must visit Candy Freaks on Nieuwe
Hoogstraat for delicious organic candy. You’ll
discover a whole new world of tastes and
textures in their gummy bears, liquorice
and chocolates.’
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Op de
tong
Frits
Jan Evertsenstraat 135

Z

odra je Frits binnenstapt, slaat het
vet je in het gezicht en dringt de geur
van spek en cheddar je neus binnen.
Inderdaad: er is wéér een nieuwe
burgerbar geopend – in stadsdeel De Baarsjes
om precies te zijn. Frits blijkt zich te richten op
twee b’s: bier en burgers. Op de kaart staan
meer dan dertig bieren van lokale, maar ook
van internationale brouwers. De burgers varieren van ‘classic’ tot ‘skinny’ (zonder broodje)
en blijven allemaal netjes onder de tien euro.
Aan vegetariërs is ook gedacht, en gelukkig
gaat Frits’ fantasie verder dan het standaard
geitenkaastaartje: naast een portobelloburger
staan er ook drie rijk gevulde salades op het
menu. Maar goed, who cares? Je komt hier
natuurlijk maar voor één ding en dat is vlees.
Voorgerechten zijn er niet en de borrelhapjes
(bitterballen, geitenkaaskroketjes, kaasstengels) lijken ons niet zo bijzonder, dus we gaan
meteen voor het grote geweld: een Frits- en
een cheeseburger voor de dames, een ‘go big’

Burgerbar-explosie
Amsterdam barst van
de hippe hamburgertenten. De bekendste
(en eerste) hotspot is
Burgermeester, met
drie filialen. In de Pijp
zat al The Butcher,
daar is nu ook Geflipt Burgers bijgekomen.
Een maand geleden heeft het Vlaamse
Ellis Gourmet Burger zich gevestigd op de
Prinsengracht en in de Negen Straatjes vind
je Burgerlijk, waar je in vijf stappen je eigen
burger kunt bouwen. In de Nieuwmarktbuurt kun je terecht bij Burger Zaken.
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(180 gram extra) voor de mannen. Ze worden
gebracht in een McDonald’s-achtige verpakking,
met in zwarte stift de naam van de burger erop
geschreven. Als bijgerecht eten we flink gezouten frietjes en wat groenten – al vragen we ons
meteen af waarom we die hebben besteld.
En, hoe smaken de burgers? Lekker. Juicy ook,
met veel saus en extraatjes (sla, komkommer,
rode ui, augurk). Maar speciaal? Niet echt, gewoon zoals een hamburger hoort te zijn. Frits
is prima voor een doordeweekse avond of een

Bier bij Frits
De rechthoekige bar
van Frits Amsterdam
telt elf tapkranen. Ze
schenken onder meer
Brooklyn Lager en Tank
7, en het exotische
Punk IPA met kiwi en
passievrucht. Op fles is, jawel, glutenvrij
bier te krijgen, evenals een biersoort met
de fijnzinnige naam Flying Dog Raging Bitch.
Favoriet bij het personeel is het Belgische
Sint Bernardus Tripel. Op het verlanglijstje
staat nog een eigen Frits-biertje.

saaie zondag, maar je hoeft er niet voor om te
fietsen. Gewoon de zoveelste hamburgertent
in Amsterdam. Met leuke bieren, dat dan weer
wel. lll tekst en foto – Nina Schuyffel
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie en
vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270 woorden,
kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en de
originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

Geef om de Jan Eef
Frits is niet de enige
hippe nieuwkomer
in de Baarsjes. Na
een reeks gewelddadige incidenten met als
dieptepunt de overval
op de juwelier Hund
in 2010, die daarbij om het leven kwam,
besloten bewoners en ondernemers van
de Jan Evertsenstraat om de buurt veiliger
te maken. Onder de naam Geef om de
Jan Eef ondersteunt deze buurtvereniging
nieuwe ondernemers. Ook organiseert zij
campagnes, sportevenementen en culturele activiteiten in de straat.
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Passie
Dieren houden
Alexander Bakkes (27, student
geschiedenis) houdt schapen en
varkens.
‘Olive, de moeder van Shabba en oma van
Sasha, werd acht jaar. Ze was de matriarch
van de kudde. Zo’n dier herken je van twee kilometer afstand en zij jou, je rent op elkaar af.
Een paar jaar geleden zag ik hoe een vriend
de hobbyschapen van zijn moeder hun
brokken gaf, in tweed bij ondergaande zon.
Dat kwam vol bij me binnen: dit wilde ik ook.
Toen ik later het vlees van die rasschapen,
Wiltshire Horns, proefde, was het alsof ik
daarvoor mijn hele leven alleen slechte kogelbiefstukjes had gegeten. Hemels lekker!
De jaren daarop moest ik veel leren over
wetgeving, veeziektes en hoe je een gezonde hoef herkent. Mijn schapen konden gratis
grazen rond Amsterdam: zo had Natuurmonumenten een gebied vol reuzenbereklauw
– daar weten schapen wel raad mee. Twee
winters geleden was ik drie dagen per week
bij ze om bevroren waterbakken uit te bikken en ze te voederen. ’s Nachts lag ik me
zorgen te maken om die kleumende beesten.
Een jaar geleden ben ik ook varkentjes gaan
houden. Nadat ze meermalen uit hun wei
waren ontsnapt – ze zijn godvergeten slim
– heb ik ze ondergebracht bij een melkveehouder die zelf ook wat varkens hield. Die
belde laatst: of ik even wilde komen kijken,
want we waren vijftig biggetjes rijker. Hartstikke leuk natuurlijk, al moet je dat serieus
aanpakken: je kunt ze niet laten staan tot je
eens honger krijgt. Daarom bouwen we nu
samen een installatie om ze gelijkmatig, en
met de juiste verhouding voedingsstoffen
biologisch te voederen.
Ik breng ze niet alleen groot voor de slacht,
ik leer de dieren echt kennen. Leven en
dood horen erbij. Een oude ooi die ik goed
ken mis ik zeker, maar laat ik niet sentimenteel inslapen: ook van haar maak ik liever
worst. Ik zou bedroefder zijn als er niets
van ze overblijft. Ik eet die dierbare beesten het liefst ook zelf. Dat geeft closure: de
cirkel is rond.’ lll tekst – Bob van Toor / foto
– Fred van Diem
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Overigens

Wat rector Dymph van den Boom betreft staat het verguisde
8-8-4-systeem weer ter discussie, maar dan moet er wel een ander
uniform systeem voor in de plaats komen.

Faculteiten verschillen te veel van
elkaar om een uniform systeem in te
voeren waarmee iedereen tevreden is.

Peter Sloot
Hoogleraar Computational Science
‘Flauwekul. Als er iets in deze tijd duidelijk is
geworden, dan is het wel dat we studenten
zo veel mogelijk moeten blootstellen aan
multidisciplinair en cross-disciplinair onderzoek en onderwijs. Er is werkelijk geen enkel
relevant wetenschappelijk gebied te noemen
waarbij de breedte niet kan helpen de diepte
te begrijpen en omgekeerd. Het is dus van het
grootste belang om alle praktische drempels
te verlagen tussen de opleidingen en studenten veel meer de kans te geven buiten de
lijntjes te kleuren en te snoepen van andere
disciplines. Een uniform onderwijssysteem bij
alle faculteiten is dan essentieel! Wat voor systeem dat dan precies moet worden, en wat de
voor- en nadelen van verschillende systemen
zijn, is op dit moment niet zo belangrijk om te
bediscussiëren. Dat is allemaal geneuzel in de
marge. Ik denk zelfs dat we in overleg met de
Vereniging van Universiteiten op zoek moeten
gaan naar uniformiteit in roostering over heel
Nederland. Lekker vakken shoppen bij onze
andere universiteiten!’
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Irene de Jong
Hoogleraar Griekse taal- en letterkunde
‘Mee eens. Uniformiteit is de vloek van deze
tijd. Alles moet uniform, terwijl ieder vak
anders is. Korte blokken werken bijvoorbeeld
bij geneeskunde heel goed, omdat je dan
elke maand één onderdeel van het lichaam
behandelt. Maar bij een talenvak heb je meer
tijd nodig om de stof erin te slijpen. Daarom
heeft het geen zin het 8-8-4-systeem te
vervangen door een ander uniform systeem.
8-8-4 werd aan ons verkocht met de boodschap dat het overal in Nederland ingevoerd
zou worden en de mobiliteit van studenten
zou vergroten. Ik snap niet waarom je dat zou
willen, behalve bij opleidingen die op maar
één plek gegeven worden – maar die zijn klein
genoeg om onderling afspraken te maken.
Uitwisseling tussen faculteiten juich ik wel toe,
maar bijkomende roosterproblemen los je niet
op met een uniform systeem. Een week heeft
maar 40 werkuren. Volgens mij komt de drang
naar uniformiteit trouwens niet alleen door
geld. Filosoof Marshall McLuhan bedacht in de
jaren zestig de theorie dat elk nieuw medium
tot een nieuwe denkwijze leidt. Ik vrees dat
de computer ons te veel in spreadsheets
laat denken.’

Stan Bentvelsen
Hoogleraar elementaire deeltjesfysica
‘Oneens. Ik ben geen voorstander van 8-8-4,
maar wel van een ander uniform systeem. Studenten natuurkunde moeten bijvakken kunnen
volgen in bijvoorbeeld filosofie, psychologie of
letteren; dat heb ik zelf vroeger ook gedaan.
Maar bij het 8-8-4-systeem worden de vakken
in te korte tijd gegeven. Niet alleen de 4 is
te kort, maar ook de 8. Ik geef bijvoorbeeld
colleges in zeer abstracte onderwerpen, zoals
het standaardmodel van de deeltjesfysica.
Een student heeft tijd nodig om die stof door
te kauwen, erover in een café te kletsen en
het dan nog een keer te bekijken. Ook aan
andere faculteiten worden abstracte onderwerpen behandeld. Ik denk dus dat niet alleen
de FNWI gebaat is bij een systeem waarbij
vakken over een langere periode worden
uitgespreid. Als uniform systeem zou ik 16-4
voorstellen, eigenlijk wat we voor 8-8-4 hier al
hadden. Dan heb je 16 weken voor elk vak, met
tussendoor een tussentoets als controlemoment. De 4 zou ik erin laten voor een vaardigheidscollege, bijvoorbeeld een workshop.
Bij zulke vakken is het wel goed om je de
hele week met één ding bezig te houden.’ lll
Yannick Fritschy
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Benmiloud

Promoties
DONDERDAG 26/10
10.00 uur: Mark Broeder – Psychologie

Cognitive Change in Parkinson’s Disease. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Niels Netten – Informatica

Hora est

13.00 uur: Ellen te Pas – Geneeskunde

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Geneeskunde

Machine Learning for Relevance of Information in
Crisis Response. (Agnietenkapel)
Blended Learning in Continuing Professional Development. (Aula)

14.00 uur: Henk-Jan Mutsaerts – Geneeskunde

Arterial Spin Labeling Perfusion MRI. Inter-Vendor Reproducibility & Clinical Applicability. (Agnietenkapel)

VRIJDAG 27/10
10.00 uur: Joanne Sierink – Geneeskunde

Total-Body CT Scanning in Trauma Patients. Beneﬁts
and Boundaries. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Lucas Maillette de Buy Wenniger –
Geneeskunde
The Biliary Tree in Health and Immune-Mediated
Disease. (Aula)

12.00 uur: Sofie Mooij – Geneeskunde

The Epidemiology of Human Papillomavirus in HIVNegative and HIV-Infected Men Who Have Sex with
Men. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Lieke Uijtershout – Geneeskunde
Iron Deﬁciency in Childhood. (Agnietenkapel)

WOENSDAG 01/04
13.00 uur: Els van Nood – Geneeskunde

Fecal Microbiota Transplantation. Clinical and Experimental Studies. (Aula)

14.00 uur: Annemarie Nadort – Geneeskunde
Glow With the Flow. Quantifying Blood Flow and
Photoluminescence Signal in Biological Tissue.
(Agnietenkapel)

Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

27 maart 2015, 11.00 uur, Aula

‘Eén patiënt had al alles
voor zijn begrafenis geregeld’
Bevinding ‘We hebben
een manier gevonden om
de zeldzame leveraandoening IgG4-ziekte te
onderscheiden van andere leverziekten. Mensen
die deze ziekte hebben
worden knalgeel, waardoor het lijkt alsof ze
galwegkanker hebben. IgG4-ziekte is echter
een veel onschuldiger, goed behandelbare
ziekte. Nu komen sommige patiënten er
na een grote operatie achter dat ze geen
galwegkanker hebben, en ontdekken andere
dat zelfs pas als ze tegen de verwachting
in na enkele jaren nog leven. Hopelijk leidt
mijn onderzoek binnenkort tot een diagnostische test voor IgG4-ziekte. Daarnaast heb
ik ontdekt dat veel IgG4-patiënten door hun
beroep vaak aan mogelijk gevaarlijke stoffen
zijn blootgesteld. We denken dat dit met
hun ziekte verband houdt.’
Leuk ‘Ik vond het vooral leuk om naast het
labwerk ook veel met patiënten te praten.
Daardoor kwam ik er bijvoorbeeld achter
dat opvallend veel loodgieters en automonteurs aan IgG4 lijden. Ook hoorde ik
aandoenlijke verhalen, bijvoorbeeld van
een patiënt die al alles voor zijn begrafenis
had geregeld.’
Moeilijk ‘Het tweede en derde jaar van de
promotie waren minder leuk. Mijn eerste
enthousiasme was weggeëbd, ik zat alleen
maar te pipetteren in het lab en had nog
helemaal geen resultaten. In het vierde
jaar kwamen die gelukkig wel, en inmiddels
wordt het onderzoek voortgezet door mijn
opvolger.’ lll Yannick Fritschy
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Huurmeisjes
‘Zolang ik zijn vriendin niet vertel dat hij vreemdgaat, met eh, mij bijvoorbeeld, is het 300 euro. Dan
hoef ik tenminste niet elke nacht te werken.’
‘Alles lekt, maar we gaan echt niet meer klagen.
Toen we dat deden stond-ie ineens op maandagnacht naast m’n bed. Terwijl ik sliep.’
‘De eerste keer was het gewoon een rare opmerking, nu knijpt-ie bij elke ontmoeting keihard in m’n
kont. Zolang ik hem ontwijk en m’n mond hou sta ik
in ieder geval niet ineens op straat.’
De quotes hierboven heb ik niet verzonnen om
een punt te maken, maar allemaal voorbij horen
komen… in de laatste maanden. Nee, ik heb het
niet weer over prostituees die op de Wallen onder
het mom van ‘reddingsacties’ plaats moeten maken
voor dure appartementen, maar mismanagement
van een andere categorie. Net als in andere grote
steden is het in Amsterdam nu zo onmogelijk geworden voor twintigers om een betaalbare woning
te vinden, dat je allang blij mag zijn als je hoge huur
het enige probleem is. Dolletjes voor dertigplussers
dat de hypotheekrente laag staat en de koophuizenmarkt weer aantrekt, maar het leeuwendeel van
de studerende en afgestuurde twintigers kunnen
1) geen huis en baan vinden, 2) nemen een baan
onder hun niveau en hebben absoluut geen uitzicht
op een vast contract of 3) besluiten maar zzp’er te
worden om in ieder geval te kunnen blijven werken.
Drie opties met stuk voor stuk 0 procent kans op
een fatsoenlijk huurcontract. Tel daarbij op dat jonge vrouwen in die leeftijdscategorie in Amsterdam
met zo’n 30 procent zijn oververtegenwoordigd en
er ontstaan hele gekke machtsverhoudingen. Wat
overblijft zijn huisjesmelkers die met intimidatie
de al scheve machtsverhouding nog meer op de
spits drijven. Vorige week kreeg de Huisjesmelker
van het Jaar bij wijze van ludieke prijs een gouden
brandblusser uitgereikt. Leuke actie, maar voor de
Amsterdamse huurmeisjes die ik ken geldt een heel
andere prijs. lll Hadjar Benmiloud
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Een Oscar voor docenten
Op 9 april wordt voor de zesde keer de HvA-Docent van het Jaar verkozen, tijdens de onderwijsconferentie in Carré. Hoe denken de vijf docenten die de prijs eerder wonnen over de prijs? Wat
vinden zij een goede docent? En wat hebben ze eigenlijk met het geld gedaan? tekst – Carlijn Schepers

I

n februari konden HvA-studenten een
week lang stemmen op de docent van
wie ze het meest leerden, naar wiens
colleges ze altijd uitkeken, door wie ze
geïnspireerd raakten of die zorgde dat ze
eindelijk de motivatie kregen te studeren.
Tijdens de HvA Onderwijsconferentie in
Carré op 9 april wordt de zesde winnaar
van de HvA-Docent van het Jaar-verkiezing
gekozen uit de genomineerden van de zeven
domeinen. Studentenunie Asva is medeorganisator van de wedstrijd.
Bij zes van de zeven domeinen zijn de winnaars al bekend: technische bedrijfskundedocent Jos Nijenhuis bij Techniek, business
& managementdocent Joao Faustino bij
Economie & Management, CMV-docent
Sameha Bouhalhoul bij Maatschappij &
Recht, pedagogiekdocent Emran Riffi bij
Onderwijs & Opvoeding, verpleegkundedocent Rob Bijlmer bij Gezondheid en
marketingdocent Charlie Mulholland bij
Digitale Media & Creatieve Industrie – hij
won in 2011 al eens.
Bij het maken van deze Folia was de winnaar
Bewegen, Sport & Voeding nog niet naar buiten gebracht. Deze wordt 31 maart door het
domein van de winst op de hoogte gesteld.
Daarna zal een jury van één student per
domein colleges bezoeken van alle finalisten
en zo bepalen wie de Docent van het Jaar
2015 wordt. Hij of zij treedt in de voetsporen
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van Jan Giesen, Jacob Eikelboom, Malcolm
Biezeveld, Charlie Mulholland en Klaas
Kalkwiek. Zij vertellen over hun winst, de
kenmerken van een goede docent en waar
het geldbedrag van 2500 euro naartoe
is gegaan.
Winnaar 2014:
Jan Giesen (64), fysiotherapie,
Domein Gezondheid:

‘Ook soms een aai over de bol geven’

geloofde ik het niet eens. Ik ben er trots op de
eerste docent van het Domein Gezondheid te
zijn die heeft gewonnen.’
Waarom won u?
‘Omdat ik het als een uitdaging zie het beste
uit iedere student te halen. Ik motiveer ze
en geef ze gericht feedback om ze vooruit te
helpen. Ik waak er wel voor dat ik niet alleen
kritiek geef, maar ook wel eens een aai over de
bol. Van studenten plat evalueren wordt niemand beter. Ook werd ik bevlogen en streng
maar rechtvaardig genoemd.’
Wat kenmerkt een goede docent?
‘Iemand die met context duidelijk kan maken
waarom bepaalde stof belangrijk is om te leren. In
het geval van fysiotherapie is dat dus wanneer, bij
wie, hoe en waarom je een behandeling toepast,
in plaats van alleen te leren over de behandeling
zelf. Ook moet je zorgen dat je de stof beheerst.
Het leeswerk dat je geeft, moet je zelf ook paraat
hebben. Anders sla je een enorme flater.’

foto – Jan van Breda

Hoe is het om te winnen?
‘Ik vond het een eer om uit 2300 HvA-docenten als de beste te worden gekozen. Eerst

Wat heeft u met het geld gedaan?
‘Ik heb er een trainingsdag mee georganiseerd
voor mijn collega’s, die eind deze maand gaat
plaatsvinden. Ik vond het wel grappig om met
het geld van de Docent van het Jaar een docent uit te nodigen die ík het beste vond. Hij
komt langs om vaardigheden van een bepaalde fysiotherapiemethode aan te leren.’
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Winnaar 2013:
Jacob Eikelboom (41), sociaal juridische
dienstverlening, Domein Maatschappij & Recht

‘Student die op zijn gemak is leert meer’

kunstwerk laten maken voor in het MullerLulofshuis, en voor excellente studenten heb
ik een buitenlandreis geregeld en een essaywedstrijd uitgezet.’
Winnaar 2012:
Malcolm Biezeveld (43), psychopathologie,
Domein Maatschappij & Recht

‘Je moet je ziel in het doceren leggen’

er verschillende dingen mee gedaan, zoals de
studenten meegenomen naar een tentoonstelling over atomen in het AMC. Met criminologiestudenten ben ik naar College Tour
geweest toen Holleeder kwam. En aangezien ik
veel doe met interactie, geluid en beeldmateriaal, heb ik ook een nieuwe laptop gekocht.’
Winnaar 2011:
Charlie Mulholland (51), marketing,
Domein Digitale Media & Creatieve Industrie

‘Respect van studenten
moet je verdienen’

foto – Danny Schwarz

Hoe is het om te winnen?
‘Ik vond het een enorme eer. Het is toch een
soort Oscar voor docenten, dus ik was er erg
blij mee.’
Waarom won u?
‘In het juryrapport stond dat ik oog had voor
studenten als individu. Daarnaast speelde
mijn kennis van zaken mee. Ik denk zelf dat ik
won omdat ik veel plezier heb in mijn werk. Ik
durf dingen anders te doen, mijn eigen koers
te varen. Ik vind het belangrijk niet alleen uitvoerend te werken, maar een eigen standpunt
in te nemen. Daarnaast probeer ik een fijne,
vertrouwelijke sfeer te creëren. Als studenten
zich op hun gemak voelen, leren ze meer.’
Wat kenmerkt een goede docent?
‘Iemand die studenten iets leert wat niet in het
boek staat. Met andere woorden: iemand die
de kunst van het verhalen vertellen beheerst
en daardoor iets toevoegt aan het standaardprogramma en de studiestof. Daarnaast moeten het onderwijs en de vakinhoudelijke kennis
centraal staan.’
Wat heeft u met het geld gedaan?
‘Ik heb een prijsvraag opgezet voor de ontwikkeling van een app om taalvaardigheid mee te
oefenen. Bijvoorbeeld een die zich richt op
de meest gemaakte taalfouten. De reacties
waren echter zwaar onder niveau, dus we
besloten de prijs voor de ontwikkelingskosten
niet uit te reiken. Met het geld heb ik toen een

foto – Danny Schwarz

Hoe is het om te winnen?
‘Harstikke leuk! Ik ben een constante factor,
want ik ben alle keren dat ik meedeed genomineerd. Vijf keer dus, want het jaar na mijn winst
heb ik niet meegedaan. Dat vond ik wel logisch.’
Waarom won u?
‘Volgens de jury omdat ik op een originele
manier college geef, anders dan de studenten
gewend zijn. De jury was geboeid en waardeerde het dat ik de studenten centraal stel in
de colleges. Dat klopt wel: ik probeer altijd interactie te hebben met het publiek. Ik beweeg
ook altijd als ik lesgeef. Dan kijk ik naar de
koppies om te zien of ze nog geïnspireerd zijn.
Daar pas ik het college op aan. En dat allemaal
met humor en zelfspot.’
Wat kenmerkt een goede docent?
‘Iemand met liefde voor het vak. Hij moet echt
zijn ziel erin leggen. Dat doe ik ook. Het is
daarnaast belangrijk eerst contact te maken
met de studenten en pas dan de vakinhoudelijke overdracht te doen.’
Wat heeft u met het geld gedaan?
‘Ik ben een keer eerste, tweede en derde
geworden, dus ik heb een aardig bedrag bij
elkaar geharkt: 2500, 1500 en 750 euro. Ik heb
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foto – Mina Etemad

Hoe is het om te winnen?
‘Het vervulde me met blijheid en trots. Ik doe
het voor mijn studenten, dan is het toch geweldig om door hen genomineerd te worden?’
Waarom won u?
‘Ik denk dat mijn enthousiasme en heldere manier van lesgeven de doorslag gaven. Aangezien
ik geen colleges gaf in het blok dat de jury langs
wilde komen, heb ik speciaal een college voorbereid voor hen en andere studenten die wilden
komen. Hun oordeel was dat ik een potentieel
droog onderwerp toch interessant kon maken.’
Wat kenmerkt een goede docent?
‘Een goede docent brengt niet alleen de inhoud
over, maar beargumenteert ook waarom iets
relevant is voor de studenten om te leren. Mijn
moeder zei altijd: “Respect moet je verdienen.”
Dat geldt ook voor een docent. De studenten
moeten niet naar hem luisteren omdat hij de
docent is, maar omdat hij ze uitlegt waarom ze
willen horen wat hij te zeggen heeft. Ook het
goed kunnen vertellen van verhalen is belangrijk. Verhalen maken ons menselijk.’
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turkije
debat - gratis / € 5
the naked stage

theater - € 8 / € 10

turkish
delight
movie - free
Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!

, gevestigd in Amsterdam,
behandelt mensen met psychiatrische
stoornissen en complexe psychische- en
verslavingsproblematiek. Arkin zoekt een
jonge professional die in de gelegenheid
wordt gesteld zich verder te ontwikkelen:
MEDEWERKER ZORGVERKOOP
Vereisten: opleiding Bedrijfseconomie,
Bedrijfskunde, Econometrie of Beleid en
Management in de Gezondheidszorg
of gelijkwaardig.
Interesse?
Zie verdere informatie
Solliciteren
en sollicitatie via:
mogelijk tot
www.werkenbijarkin.nl
10 april

Klaar met
je fiets?
Laat je oude fiets gratis ophalen: bel 14 020!
www.amsterdam.nl/fiets
IV978-Adv Folia_Ophalen oude fietsen_210x128mm.indd 1
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Wat heeft u met het geld gedaan?
‘Het plan was een event te organiseren om de
afstudeerfase te lanceren. We wilden met een
miniconferentie extra aandacht geven aan de
studenten die gingen afstuderen. Daar heb ik
het geld wel voor gebruikt, alleen ik had onderschat hoe moeilijk het was. Dus het is niet
echt gelukt. Maar nu is iemand anders ermee
aan de slag gegaan en is het event toch nog
een succes geworden.’
Winnaar 2010:
Klaas Kalkwiek (67), geschiedenis,
Domein Onderwijs & Opvoeding

‘Studenten moeten een beetje je
kinderen zijn’

foto – Sandra Hazenberg

Hoe is het om te winnen?
‘Het is een voorspelbaar antwoord, maar:
buitengewoon plezierig. Wat anders? Het
kwam totaal onverwachts. Dat de wedstrijd op
basis van de opinie van studenten was, vond ik
heel waardevol.’
Waarom won u?
‘Ik had – inmiddels ben ik met pensioen – veel
over voor studenten, ik was er altijd, maakte
veel uren en deed vaak meer dan nodig was.
En als ik mezelf dan een pluim op de hoed
mag zetten: ik was betrouwbaar en toegankelijk. Studenten konden altijd terecht in mijn
kamer met de enorme boekenkast. Ik denk dat
ze zich er thuis voelden. En ik heb natuurlijk
veel kennis over en liefde voor het vak.’
Wat kenmerkt een goede docent?
‘Hij moet passie hebben voor studenten. Ze
moeten een beetje je kinderen zijn. Maar dat
betekent niet dat je behaagziek moet zijn; ou-
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Kenmerken winnaars
• Allemaal mannen
• Gemiddeld vijftig jaar oud
• Komen van grote opleidingen
• Geven drukbezochte hoorcolleges
• Worden vaker genomineerd
• Eigenschappen: gepassioneerd, veel
vakkennis en aandacht voor de student

Stage

ders zijn ook weleens streng. Verder moet je
veel weten van je vak en je hartstocht ervoor
voelbaar kunnen maken.’
Wat heeft u met het geld gedaan?
‘Ik had géén idee wat ik ermee moest doen. Ik
moest het in de opleiding steken – anders had
ik het wel geweten hoor. Een feest vond ik te
gemakkelijk en in ICT gaat al zoveel geld op.
Pas drie jaar later, toen het geld bij de Asva
boekhoudkundig allang weer verdwenen was,
verzon ik iets. Ik heb het vaklokaal van geschiedenis opgefleurd met een wand vol oude
landkaarten. Dat kostte zevenhonderd euro.
De rest heb ik maar laten zitten.’ lll

KRITIEK
Er is ook kritiek op de Docent van het
Jaar-verkiezing. Bijvoorbeeld op het feit
dat er nog nooit een vrouw heeft gewonnen en dat er ook onder de genomineerden amper vrouwen te vinden zijn – in
2011 en 2013 zelfs helemaal geen. Volgens
Jacqueline Kenkel, medewerker van de
HvA Academie, komt dat doordat vooral
mannen worden ingezet voor grote hoorcolleges en doordat vrouwen onderlinge
concurrentie onprettig vinden. In 2013
wilde ze een netwerk oprichten om dit
probleem aan te pakken. Helaas was er
niet genoeg interesse.
Andere kritiekpunten zijn dat vaak dezelfde docenten worden genomineerd en dat
de selectie niet representatief is. ‘Er stemt
maar tien procent van de techniekstudenten. Als één klas van een kleine opleiding
voor de lol bedenkt te gaan stemmen op
een docent, dan kan die zomaar winnen,
omdat stemmen bij kleine opleidingen
zwaarder wegen,’ zegt Saskia Hoepman,
hoofd communicatie van Domein Techniek. Ze is in gesprek om de verkiezing
vanuit de opleidingen te organiseren,
zodat zij erover kunnen meebepalen.

Naam Tobias de Graaf (25)
Studie Master Conflict Resolution & Governance, UvA
Stage Nederlandse Ambassade in Argentinië,
Buenos Aires
Verdiensten € 550,- per maand plus woonvergoeding
Sterren J J J J J
‘Ik heb stage gelopen bij de afdeling politiek,
pers & cultuur van de Nederlandse ambassade
in Buenos Aires. Die afdeling houdt zich bezig
met zo’n beetje alle zaken die niet onder het
consulaat, economie en handel of landbouw
vallen. Dat maakte mijn stage heel dynamisch
en veelzijdig. Zo zat ik veel om tafel met ngo’s,
maar organiseerde ik ook activiteiten en
schreef ik politieke rapportages.
Een van de hoogtepunten was een foto-expositie van de Nederlandse fotograaf Jasper
Groen, waar ik verantwoordelijk voor was. De
fotograaf kwam zelf ook naar Buenos Aires.
Buenos Aires is een echte wereldstad. Het
is een cliché, maar ze noemen het wel het
Parijs van het Zuiden. En Argentijnen zijn erg
gastvrij. Als je een beetje Spaans spreekt, heb
je zo vrienden.
Deze stage heb ik geregeld ik via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als je op een
ambassade stage wil lopen, moet je dat wel
doen in een land waar je affiniteit mee hebt. Ik
heb al een keer een motorreis door Argentinië
gemaakt en schreef mijn scriptie over de populistische stijl van de Argentijnse president.
Het helpt om niet op de vacature te wachten;
je kunt beter de ambassade zelf aanschrijven.
Ik ben echt net terug in Nederland, maar ik
kan, hoewel ik Amsterdam miste, niet wachten
om weer terug te gaan.’ lll Stephan Vegelien
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Toehoorders
Hoorcollege risicomanagement door Jeroen Bergsma,

FoliaWeb

donderdag 19 maart, 12.00 uur, Weesperzijde. tekst en foto’s – Nina Schuyffel
Aanwezigen 36
Aantal mannen 32
Scrabblewoorden piramidebouw, risicobewakingslijst,
tijdsoverschrijding, projectrisico-inventarisatie

‘I

k hoop dat het je kan boeien,’ mailt
Jeroen Bergsma als we vragen of Folia
bij de les aanwezig mag zijn. De bouwkundedocent is zich ervan bewust: een
hoorcollege over risicomanagement klinkt niet heel
spannend. ‘Maar ik probeer er wel altijd wat leuks
van te maken.’
En dat lukt. Al meteen na het opdreunen van de
presentielijst heeft Bergsma de aandacht van de
klas als hij vraagt naar de betekenis van een moeilijk woord.
‘Wat is status quo?’
‘Een band,’ mompelt iemand na een korte stilte.
‘Klopt,’ antwoordt Bergsma en op zijn PowerPoint
verschijnt een plaatje van de Britse rockband uit
de jaren zestig. ‘Al zien ze er nu heel anders uit.
Een stelletje oude lullen met gitaren.’ Er klinkt
gelach uit de volle klas, Bergsma kan zijn bruggetje
maken. ‘Maar status quo betekent ook iets anders,
namelijk een bepaalde situatie die in stand moet
worden gehouden.’
Het gaat deze donderdagmiddag dus over het
managen van risico’s. Een belangrijk thema voor de
HvA-studenten slash bouwkundespecialisten in spe,
want in de bouwsector gebeuren veel ongelukken –
iets wat Bergsma illustreert met een paar Jackassachtige filmpjes op YouTube (denk zoutzuur plus
gezicht, heftruck min rem, cementblok plus voet).
Dus hoe zorg je nou dat je als risicomanager de
werkomgeving zo veilig mogelijk houdt? Op die
hamvraag komt niet echt antwoord, want alle studenten luisteren muisstil en niemand maakt aantekeningen. Behalve als Bergsma iedereen vraagt
even zijn mooie schemaatje met verschillende
soorten risico’s over te nemen en 36 smartphones
de lucht ingaan voor een foto. ‘Tja’, zegt de docent
droogjes. ‘Zo kan het natuurlijk ook.’ lll
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Robin Binken

23, bouwkunde (HvA)
‘Het is altijd leuk als Jeroen
college geeft. Hij vermengt interessante informatie met eigen
voorbeelden uit de praktijk: dat
blijft hangen. En soms vertelt
hij ook dingen die niets met de
stof te maken hebben, bijvoorbeeld uit zijn privéleven. Daar kan ik wel om lachen. Ik
maak eigenlijk nooit aantekeningen, want ik onthoud het
meestal wel. Vooral bij een onderwerp als risicomanagement: dat is gewoon een kwestie van logisch nadenken.’

Eisen
De bezetters van het Maagdenhuis hebben gezamenlijke eisen
opgesteld. Ze eisen o.a. een
meerderheid van stemmen in de
onderzoekscommissies financiën
en democratisering.

Nicole Hortensius
25, bouwkunde (HvA)

‘Ik weet hoe het is om een
ongeval mee te maken op je
werk: op dag één van mijn stage
bij Dura Vermeer zag ik hoe
een bouwvakker een pallet met
kalkzandsteenblokken op zijn
hoofd kreeg. Gelukkig bracht hij
het er levend vanaf, maar het was wel even schrikken.
Toch weet ik zeker dat ik in de bouw terecht wil komen.
Daarom ben ik naast deze studie ook mijn aannemersdiploma aan het halen.’

Eclips
Vrijdag werd op het dak van
Science Park 904 uit alle macht
gepoogd de zonsverduistering te
spotten. Maar helaas: ook hier
was de zon verstopt achter een
dik pak wolken.

Thimo de Groot
21, bouwkunde (HvA)

‘Ik vind Jeroen een van de betere leraren. Hij kan enthousiast
vertellen, al gaat het niet altijd
de diepte in. Of ik dit college
moeilijk vind? Niet echt. Voor
dit tentamen volgen we ook
nog een bedrijfskundevak, daar
leren we balansen en resultatenrekeningen maken en
dat is een stuk lastiger. Of ik risicomanagement wil doen,
weet ik nog niet. Je bent dan wel veel met de regeltjes
bezig en dat zie ik niet zo zitten.’

Lijk in studentenhuis
Ga je hospiteren, ligt er een
dode student in het huis waarop
je een oogje hebt. Vier studenten in Sussex ontdekten een
overleden student toen de verhuurder een rondleiding gaf.
LEES MEER OP FOLIAWEB.NL
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Naam Anne van Laarhoven
Leeftijd 26
Studie Media, informatie & communicatie
Werkt sinds 2013 in haar eigen bedrijf annecdote.nl
Salaris € 2400,- bruto per maand, soms iets meer

‘N

a een propedeuse communicatie in
Eindhoven ging ik beter nadenken over
wat ik eigenlijk wilde doen. Van jongs
af aan voelde schrijven als mijn tweede
natuur – als kleuter keek ik al jaloers naar de schrijfschriftjes van mijn oudere broer – en ik realiseerde dat ik
er mijn vak van wilde maken.
Bij MIC, richting redactie & mediaproductie, leer je
bij een vak als bureauredactie maar het minimale
over schrijven. De studie sluit niet zo goed aan op
de praktijk van mijn vakgebied, maar je leert er wel
conceptueel denken, waardoor ik nu bijvoorbeeld
goed kan meedenken over de opzet van sites en
tijdschriften. Ik heb mijn vakken breed gekozen, een
minor radio gedaan en drie stages. Van die stages heb
ik het meeste geleerd. Nu heb ik een brede basis:
mocht ik niet meer als schrijver aan de bak komen,
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dan kan ik als communicatieadviseur aan de slag, of
radio maken.
Na een stage bij fashionchick.nl in 2013 werd ik teruggevraagd door hun uitgever, Sanoma, voor een schrijfklus. Mijn stagebegeleider had me aanbevolen. Dit werk
kon ik alleen als freelancer doen, dus toen heb ik me
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik ben een
avondje met een vriendin en een fles wijn gaan zitten
om te brainstormen over een goede naam voor mijn
eigen website.
Ik freelance nu een deel van de week vast bij LookLive,
een platform waar je precies de outfits kunt vinden die
in tv-series worden gedragen. Ik mag daar dus betaald
series kijken, en vorige week hadden we een uitgebreide
vergadering over het nieuwe seizoen van House of
Cards – best surrealistisch.
Als freelancer ben je telkens met acquisitie bezig: ik
laat het iedereen weten als ik werk zoek en ik deel mijn
portfolio op Twitter en Facebook. Uiteindelijk krijg ik de
meeste klussen via mijn netwerk. Zo vroeg een kennis
bij de VPRO me om teksten te schrijven voor het online
magazine van De IJzeren Eeuw, een heel leuk project
over de geschiedenis van Nederland in de negentiende
eeuw. Daarvoor moet ik diep in een onbekend onderwerp duiken, maar die afwisseling maakt mijn werk juist
zo leuk.’ lll Bob van Toor
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ONDERWIJSCONFERENTIE!
9 APRIL

EEN DAG VOOR HVA–MEDEWERKERS VOL
INSPIRATIE, DEBAT, VERDIEPING EN ONTMOETING,
WAAR WE DIT JAAR AAN DE SLAG GAAN MET
HET THEMA FUTUREPROOF ONDERWIJS.

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ons onderwijs
toekomstbestendig is, en effectief opleidt voor de arbeidsmarkt
van morgen? Doe mee, denk mee, praat mee: kom naar de
Onderwijsconferentie!
Meer informatie, programma en aanmelden:
hva.nl/onderwijsconferentie

CREATING TOMORROW
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