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WATERDRAGERS
HvA’ers zetten
de kraan open

ALLEEN OP DE WERELD
Doorstuderen na de dood
van je ouders

UNI-HOPPEN
Een vast contract?
Vergeet het maar

NOOIT NAAR COLLEGE
Docenten van het Jaar
in gesprek

ADVERTENTIE

Onze opdrachtgevers zijn toonaangevende cateraars in Amsterdam.
Zij zoeken hooggekwalificeerde zelfstandige allround horeca
medewerkers met een goede opleiding en uitstekende referenties.
Medewerkers die in de bediening kunnen werken en achter de
bar, maar even zo goed kunnen optreden als gastvrouw of heer.
Ben jij zo iemand? En wil je als freelancer aan de slag? Lees op
www.zahm.nl wie wij zijn en wat we van jou verwachten.
Weet jij wat Gastvrijheid is?
Heb je ruime ervaring in de partycatering?
Ben jij tussen de 20 en 28 jaar?
Zie je de voordelen van ZZP-er zijn?
Wil je periodes heel veel werken en periodes misschien ook niet?
Vind jij jezelf ook beter en harder werken dan je collega’s,
maar word je hier niet voor betaald?
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ACTUEEL

De strijd tegen
bronwater

Overal op UvA en HvA staan
tappunten waar gratis heerlijk, vers
en duurzaam kraanwater uitkomt
– en toch blijven de kantines dure
milieuvervuilende flesjes bronwater
verkopen. Dat is water naar de zee
dragen, vinden HvA-studenten Joris
Kemna en Leon ten Have. Zij zetten
zich in voor Join the Pipe, want dat
is goed voor het milieu, en voor hun
studiepunten.

16

OPINIE

44 procent,
goed of niet?
Grote toeloop van studenten uit het
buitenland, reuze kosmopolitisch en
internationaal – maar is het wel goed
voor ons onderwijs? Een voor- en een
tegenstander buigen zich over deze
win-winsituatie, c.q. dit fenomeen dat
alleen verliezers kent.
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Twee instellingen, twee Docenten van het Jaar. Antoinette Muntjewerff (UvA) en
Youssef El Bouhassani (HvA) ontmoeten elkaar voor een goed gesprek over de
kneepjes van het vak, wat hen inspireert en hoe ze zelf inspireren.
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In de wetenschap carrière maken was in de tijd van je ouders heel gewoon.
Nu is dat zo goed als onmogelijk tenzij je met een zak geld of een grote naam
binnenkomt. Voor de gemiddelde onderzoeker is het hoppen van kort contract
naar kort contract de bittere werkelijkheid. ‘Onze passie is onze achilleshiel,
want daardoor word je sneller uitgeknepen’
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Redactioneel

Docenten & duikers
Redacteuren en medewerkers van Folia komen voor
hun journalistieke werk af en toe verrassende situaties
of vragen tegen. Dit keer: topdocenten, duikers en
kamerprijzen in Estland.

DOSSIER

Studeren zonder ouders
Ze was nog aan het rouwen om haar moeder toen haar
vader ook doodziek bleek: in iets meer dan een jaar tijd
stierven Emma Kemps ouders allebei aan kanker. Ze
leefde door, soms met de moed der wanhoop. ‘Ik zou een
minor in Berlijn gaan volgen, en twijfelde of ik wel moest
gaan. Maar toen hoorde ik mijn moeders stem in m’n
hoofd: je gaat hoor!’

En verder…
6 Cijfers
7 De week
8 Uncovered, Navraag
9 Column – Linda Duits
15 Column – Thomas van Aalten
20 Kamervragen
28 Objectief
30 Wat doe je nu
31 Column – Linda van der Pol
38-39 Prikbord UvA-HvA
44 Bij de les
45 Promoties, Hora est
46 Op de tong
47 De stad van… Stellenbosch

Redacteur Bart Lichtenveldt interviewde deze
week de Docenten van het Jaar van HvA én
UvA: Youssef El Bouhassani en Antoinette
Muntjewerff (pagina 22). Bart dacht vooraf
dat het contrast tussen de twee groot zou zijn.
‘Ze verschillen behoorlijk van elkaar; leeftijd, achtergrond
en loopbaan.’ Wat bleek: het duo vond elkaar meteen na
de kennismaking in het enthousiasme over lesgeven en hoe
om te gaan met studenten. Bart: ‘Dat de universiteit en
hogeschool heel erg van elkaar zouden verschillen, zag je in
ieder geval bij deze twee docenten niet terug.’
Dat het maken van een goede foto behoorlijk wat
voeten in de aarde heeft, kan beeldredacteur
Daniël Rommens bevestigen. Om de duiker
(pagina 28, Objectief) goed in beeld te krijgen,
vond hij zichzelf liggend op zijn buik terug op
een ponton in de gracht van de Roeterseilandcampus van
de UvA. Redacteur Steffi Weber stond met een touw aan
de kade zodat het ponton niet weg dreef, redacteur Dirk
Wolthekker had de knielholtes van de fotograaf klemvast
zodat hij niet voorover in het water kukelde. Daniël: ‘Helaas
was ik m’n opslagkaartje vergeten in de camera te stoppen.
Maar over de uiteindelijke foto ben ik heel tevreden.’
Onze columniste Linda van der Pol studeert dit
trimester in Estland. Fantastische ervaring
uiteraard, maar ze merkte al meteen bij
het huren van een kamer dat niet alleen in
Amsterdam internationale studenten als melkkoe
worden gezien. De huren zijn er voor internationals
zomaar bijna drie keer hoger dan voor de locals, de borg
voor een kamer gaat voor de buitenlandse gasten 6 keer
over de kop. In dit nummer (pagina 31) beschrijft Linda hoe
het is om weer even terug te zijn op Hollandsche bodem,
voor het 60-jarig huwelijksfeest van haar opa en oma. ↙
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Onfriendelijk

D

at Facebook een vergaarbak van quasi-commerciële rommel en persberichten is geworden en al lang niet meer bedoeld is voor dieptegesprekken met echte vrienden, wisten we natuurlijk
stiekem al lang. Maar nu is er het HvA-bewijs!
Student media, informatie & communicatie Gino
Bronkhorst schreef een scriptie met de prangende onderzoeksvraag ‘Voer jij wel eens een écht
gesprekje met je Facebookvrienden?’ Gino: ‘Ik
vroeg me af waarom ik eigenlijk nooit contact heb
met mijn Facebookvrienden. Ik heb er bijna 750,
maar bijna nooit vraagt iemand hoe het met mij
gaat. Daarom besloot ik zelf maar aan mijn Facebookvrienden te vragen, hoe het met hún gaat.
Maar dan wel aan allemaal! Wat ik daardoor heb
meegemaakt, en hoe bizar sommige mensen
reageerden, heb ik vastgelegd in de documentaire
Echte Frienden. Aan het einde van de video zit
een conclusie met een overzicht van hoe iedereen
heeft gereageerd, verdeeld in vijf categorieën. Ik
kan alvast verklappen dat het met ongeveer een
op de drie Facebookvrienden onmogelijk was een
klein normaal gesprekje te voeren.’ In de documentaire laat Gino weten dat er ‘steeds vaker
een verband blijkt tussen eenzaamheid onder
jongeren en sociale media’. Gino heeft naar eigen
zeggen ‘met bloed, zweet, tranen én een hoop
ongemakkelijkheid’ aan zijn scriptie gewerkt en
hoopt daarom op aandacht ervoor, liet hij Folia
weten. Bij dezen: check even de leuke documentaire Echte Frienden, te zien op YouTube. ↙

tekst Dirk Wolthekker

HvA-studenten van de
opleiding Communication & Multimedia Design vertrekken deze week
naar Kopenhagen. Samen met Deense
studenten vergelijken ze het gedrag van
fietsers in de Deense hoofdstad met de
Amsterdamse fietsgewoontes.

2500

euro en een trofee kan chemicus Tiddo Mooibroek mee
naar huis nemen als hij de verkiezing tot New Scientist
Wetenschapstalent 2017 wint. De UvA’er behoort tot de
25 genomineerde onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen. Wie hem wil steunen kan nog tot 5 juni stemmen op
de website van New Scientist.

0

zetels wonnen de studentenpartijen Roede en Ons kritisch
alternatief bij de studentenraads
verkiezingen. Aan de opkomst lag
het niet, die was voor het eerst in
drie jaar hoger dan 20 procent.

70

foodfestivals heeft Nederland er vorig
jaar bijgekregen. Het foodfestivalaanbod is daarmee in
slechts één jaar tijd bijna verdubbeld, zo valt te lezen in
de Festival Atlas 2016 van het lectoraat Crossmedia van
de HvA die eind mei verscheen.

tekst Steffi Weber

Bram Buskoop van HvASamen ontvangt een al dan niet geïmporteerde roos nadat hij werd verkozen in de HvA-medezeggenschapsraad

De Week

Import
I

n Nederland mag de UvA dan de
meest avantgardistische onder de
universiteiten zijn, de universiteit
lijkt steeds meer uit het buitenland
te importeren.
Zo’n vijfduizend studenten,
bijvoorbeeld. De schrik moet de
inschrijvingentellers om het hart zijn
geslagen toen ze op 1 mei uit hun
winterslaap ontwaakten en keken
naar de tussenstand. Het aantal
aanmeldingen van eerstejaars voor
volgend jaar was met 50 procent
gestegen en het aantal aanmeldingen vanuit het buitenland meer
dan verdrievoudigd. De ouderejaars
UvA’ers die al neerkijken op accenten van buiten de ring kunnen zich
komend jaar verheugen op totaal
onverstaanbare studenten die vragen
naar het Binnerguesthausterrien.
Ook Thijs Binnenkade had voor zijn
partij Roede goed naar de succes-

sen van buitenlandse politici gekeken. Met zijn Make America Great
Again-petje, zijn 4chaneske memes
en zijn verheerlijking van Pinochet
leek Binnenkade vooral uit te zijn op
relletjes. Zijn collega-studenten van
de geesteswetenschappenfaculteit
waren daardoor eerder getergd dan
overtuigd om op hem te stemmen.
Binnenkade vond 67 medestanders,
maar dat bleek onvoldoende voor een
zetel in de facultaire studentenraad.
Zo matig als de score van Roede
was, zo goed scoorde HvASamen,
de enige partij die nog bestaat op
de HvA. Twee op de drie stemmende HvA-studenten koos voor een
kandidaat van de partij die drie dagen
voor het einde van de verkiezingen pas
haar verkiezingsprogramma bekend
maakte. Daarop gewezen riposteerde
de voorzitter op Trumpiaanse wijze
dat de standpunten al eerder bekend

waren, maar dat het schrijven van een
verkiezingsprogramma veel tijd kostte.
En dan hebben we het niet eens
over het belangrijkste product dat
de UvA en HvA importeren: de
Engelse taal. De groei van het aantal
Engelstalige opleidingen is namelijk
de belangrijkste oorzaak van al die
nieuwe studenten die de UvA trekt.
En dat heeft zijn gevolgen: het
inwerktraject van de studentenraden
van de UvA is komend jaar Engelstalig en de lijsttrekker van UvASociaal
wil zelfs dat de universiteit volledig
tweetalig wordt. Met het Dunglish
dat op Roeterseilandcampus veelal
wordt gesproken moet dat helemaal
goed komen. Wij kunnen alvast niet
wachten tot de bordjes ‘Virginhouse’,
‘P.C. Headhouse’ en ‘Spiderhouse’
worden opgehangen. ↙
tekst Henk Strikkers beeld Daniël Rommens
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Uncovered

H

oe breng je een onderwerp als kraanwater het best in beeld? Water, in de vorm
van een petfles, maar dan zonder het plastic
er omheen. Dat zou onze cover misschien wel
worden. Heel conceptueel en het past goed
bij het verhaal van Joris Kenma en Leon ten
Have, die de hele hogeschool petflesvrij willen
maken (zie pagina 10).
Samen met onze nieuwe artdirector
Majorie Kool vroeg ik me af hoe ik het water
er realistisch uit zou laten zien. Het woord
‘3D-renderen’ viel. Ik kon me er geen voorstelling van maken, simpele fotograaf als ik ben.
Een paar dagen voor de deadline van dit
nummer kwamen Joris en Leon op bezoek
in de fotostudio in een hoek van de Folia-redactie, zodat we wat kleine portretjes bij het
artikel van hen konden maken. Beiden met
een hippe rugzak van canvas vol met flesjes
van Join the Pipe. Het maken van simpele
portretfoto’s veranderde snel in een spelletje overgooien.
‘Is het erg als de flesjes op de grond vallen?’
vroeg ik. ‘Geen probleem,’ zei Leon. ‘Kijk dan
eens in de camera terwijl je gooit.’ Leon,
oud-honkballer, was zo geconditioneerd om
naar de bal te kijken dat het hem een paar
pogingen kostte, maar uiteindelijke leverde
het de foto op die nu op de cover prijkt. Niet
3D-gerenderd, maar gewoon ouderwets gefotografeerd. ↙
tekst Daniël Rommens
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WATERDR AGERS

Navraag
Eva Nivard
Op online platform De Focus
proberen studenten en promovendi hun
onderzoek met blogs toegankelijk te maken
voor een breed publiek. Hoofdredacteur Eva
Nivard (22), student van de onderzoeksmaster
geschiedenis aan de UvA, wil wetenschappers
achter hun bureau vandaan krijgen.
Hoe kwamen jullie op het idee?
‘De Focus werd drie jaar geleden door een groep studenten
uit Utrecht opgericht. Ze vonden het zonde dat ze zoveel
interessante papers en scripties schreven die steedvast
in een la verdwenen. Ze wilden hun werk toegankelijk
maken voor een groter publiek. Het bloggen bleek algauw
een leuke oefening om wat losser te schrijven en wat meer
verbinding te zoeken met de actualiteit.’

Kun je daar de wetenschap mee veranderen,
denk je?
‘We hadden laatst een artikel van een student kunstmatige
intelligentie. Dat kan een heel ingewikkeld en moeilijk
verhaal worden, maar het werd een leuk blog: het ging over
hoe kunstmatige intelligentie schadelijk kan zijn voor de
maatschappij, of de maatschappij juist mooier kan maken en
hij deed dat aan de hand van heel concrete voorbeelden.
In de wetenschap zijn we toch wat meer gewend om
abstract te denken en wollig te schrijven. Met De Focus
willen we ervoor zorgen dat wetenschappers een link
leggen tussen hun onderzoek en de maatschappij.
Je ziet dat trouwens steeds meer. Ik doe zelf een
onderzoeksmaster geschiedenis en daar wordt veel
stilgestaan bij de plaats van de historicus in het
maatschappelijk debat. We hadden college van Frank
van Vree, de directeur van het Niod, en die zei dat ook
hij er steeds over nadenkt hoe hij de lessen die hij uit zijn
onderzoek trekt naar buiten kan brengen.’

Als jullie zo graag uit het abstracte en
theoretische willen stappen, kun je dan niet
beter journalist worden?

HvA'ers zetten
de kraan open

‘Wij willen juist het midden zoeken tussen journalistiek
en wetenschap. Er zijn veel raakvlakken.’ ↙
WERELD
ALLEEN OP DE
na de dood
Doorstuderen
van je ouders

UNI-HOPPEN
Een vast contract?
Vergeet het maar

COLLEGE
NOOIT NAAR
het Jaar
Docenten van
in gesprek

tekst Willem van Ewijk
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OP Z’N DUITS
Werkdrukwinst

C

ollective closing day. Het
is een concept dat ik met
moeite uitgelegd krijg aan
buitenlandse studenten. In de
cao is opgenomen dat universiteiten een aantal dagen per
jaar hun werknemers verplicht
vrij kunnen geven. De uren
komen uit het verloftegoed, de
gebouwen zijn dicht. Wat een
heerlijk idee. Heeft
u er ook zo van
genoten?
Het had natuurlijk niet beter
gepland gekund.
Precies in tentamentijd, middenin
conferentieseizoen. Een extra verplichte vrije dag
waarop iedereen gewoon moet werken, betaald
uit je eigen uren. Als je niet op werkreis bent
moet dat dus thuis, want je kantoor is gesloten.
Collectief. Je zou natuurlijk kunnen besluiten
niet te werken, zoals de baas tenslotte lijkt voor
te schrijven. Dat betekent echter dat de arbeid
zich opstapelt. Het werk van de academicus is
nooit klaar, een vrije dag bestaat eigenlijk niet.
Onderwijzend personeel heeft te maken
met een enorme werkdruk. Aan de Universiteit Utrecht schrijven mijn collega’s er lijvige
e-mails over, zo lijvig dat ze de werkdruk verder
verhogen. Managers weten dat het erkennen
van problemen cruciaal is, dus volgen op de
lijvige klachtenbrieven nog lijvigere notities vol
bevestiging. ‘We horen het probleem, we gaan
ermee aan de slag.’ Managers zijn ook maar
werknemers en dus altijd druk. Een daadwerkelijke oplossing komt nooit. Dat kan ook
helemaal niet.
Het probleem wordt volop benoemd, niet
alleen in het hoger onderwijs maar ook voor de

niveaus eronder. Zo benoemd
is het probleem, dat we allang
weten dat de werkdruk inherent
is aan het systeem; het systeem
dat onderwijs structureel onderwaardeert. ‘De genoemde uren zijn
rekenuren’.
De werknemer van de universiteit internaliseert de kwestie. Andere
collega’s slagen wel, dus harder werken
maar. Geen loonslaaf
neoliberaler dan de
wetenschapper, geen
groter gelovige in de
mythe van meritocratie dan de academicus. Doorploeteren
is het credo. Gewoon
weer een beursaanvraag schrijven, ook al weet
iedereen dat de toekenning een loterij is waarbij
vorige winnaars ook nog eens meer kans maken.
Netjes niet al te lang na de deadline die review
doen voor het journal dat jou om gratis arbeid
verzocht, omdat je wenst te blijven geloven in
de kwaliteitscontrole op kennis. Even een paar
essays nakijken op zaterdagochtend, zodat je
zonder schuldgevoel ’s middags in de zon mag
liggen.
Collectieve sluitingsdag is een minieme
manifestatie van het feodale stelsel dat de hedendaagse universiteit is, een klein speldenprikje
dat je herinnert aan de verhoudingen. Zo klein
dat je het gewoon kan negeren. Bovendien hoef
je die dagen niet zelf bij te houden in je verlofregistratie, het gebeurt automagisch. Toch weer
een stukje winst op de werkdruk. ↙

Heeft u er ook
zo van genoten?

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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Het bronwater
wordt duur
betaald
tekst Lennart Bolwijn
foto Daniël Rommens

Nederlands kraanwater is van bronwaterkwaliteit,
en goedkoop – waarom blijven we dan bronwater
drinken? Met die vraag en de duurzame flessen
van Join the Pipe stapten twee HvA-studenten
naar de nieuwe cateraar Cormet.
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O

p de HvA en de UvA zijn de
afgelopen jaren meer dan vijftig
kraanwatertappunten van Join
the Pipe neergezet om milieuvervuiling
door plastic flesjes te bestrijden, maar
ondertussen worden er in de kantines
duizenden flesjes Chaudfontaine per jaar
verkocht. Volstrekt belachelijk, vinden
HvA-studenten Joris Kemna (33, links)
en Leon ten Have (25). Het afgelopen
jaar probeerden zij de HvA en de UvA te
overtuigen om flesjes duur bronwater uit
de schappen te halen, en te beginnen met
de verkoop van duurzame flessen van Join
The Pipe
Volgens Joris en Leon moeten de
UvA en de HvA hierin een voortrekkersrol spelen. Door samenwerking met cateraar Cormet is verandering aanstaande,
maar die kwam er niet vanzelf. ‘Wij
hebben het beste kraanwater ter wereld.
Waarom zouden we dan in godsnaam
bronwater drinken?’, zegt Leon. Hij
wordt bijgestaan door studievriend Joris:
‘Het is toch idioterie om die watertappunten te plaatsen omdat je de studenten
wil stimuleren kraanwater te drinken,
en tegelijkertijd bronwater in je kantine
te verkopen? De HvA heeft zelfs reclame
gemaakt voor de tappunten van Join the
Pipe, inclusief filmpjes op de website. En
dan wordt het bronwater in de kantine
op ooghoogte uitgestald, met labels en
verpakkingen die een groen, puur en
natuurlijk imago moeten uitstralen.’
Als alles goed gaat, studeert Joris dit
jaar af in mensendieck oefentherapie,
Leon is bijna klaar met communicatie.
Ze ontmoetten elkaar in februari vorig
jaar bij de minor Sustainable Leadership
& Entrepeneurship, waar ze gestimuleerd werden om kritisch na te denken
over milieuproblematiek, duurzaamheid
en productie. De docenten wezen Joris
en Leon op minorstudenten die in 2014
al bezig waren met het promoten van
Join the Pipe en zelfs een opiniestuk in
Folia schreven met de titel “Bronwater
zou verboden moeten worden”. Het is
die studenten uiteindelijk niet gelukt om

Join the Pipe-flessen voor een concurrerende prijs in alle kantines te krijgen;
op een beperkt aantal locaties werden de
flessen aangeboden voor vijftien euro per
stuk. Bronwater uit de kantine verbannen zat er helemaal niet in. Volgens Pieter Spinder, docent en mede-initiatiefnemer van de minor, was dit onmogelijk
door ‘bureaucratie en verkoopcontracten
tussen de cateraar [destijds nog Eurest,
red.] en bronwaterverkopers.’ Leon:
‘Maar die studenten hebben wel het
zaadje geplant. De contacten met Join
The Pipe waren er al.’

‘Wist je dat
Nederlands
bronwater uit
dezelfde bron
komt als ons
kraanwater?’
Toen er halverwege 2016 bekend
werd dat er een nieuwe cateraar moest
komen, glipten Joris en Leon ertussen
en dwongen als kersverse brandmanagers van Join the Pipe af dat de nieuwe
cateraar de duurzame flessen moest
verkopen. Cateraar Cormet gaf aan graag
te willen samenwerken met Joris en
Leon: de Join the Pipe-flessen zouden
volgend studiejaar op alle HvA en
UvA-locaties worden verkocht tegen
een lagere prijs en er werd een
grote ‘bewustwordingscampagne bedacht’ waarbij de gezichten
van Joris en Leon overal op posters
zullen prijken.

Plastic rommel
De mannen begrijpen niet dat er anno
2017 nog zoveel plastic flesjes worden

verkocht. Hoofdschuddend vertellen
ze zich grote zorgen te maken over de
opwarming van de aarde, de wereldwijde
opstapeling van rommel en de kilometers plasticsoep in de oceaan. Ze menen
dat de UvA en de HvA door het verkopen
van bronwater bijdragen aan ‘de continuïteit van het verzamelen van afval.’
Joris: ‘Wij zien dat veel studenten op
hogescholen en universiteiten petflesjes
cola en bronwater kopen. Vaak kopen zij
die voor het flesje, om het daarna nog
een paar keer te kunnen vullen. Maar
als de kwaliteit van het flesje achteruit
gaat, gooien ze hem weg. Waarom zou
je als HvA dan geen duurzame fles van
Join the Pipe verkopen, die ervoor is
gemáákt om je hele schooltijd mee te
gaan?’ Leon: ‘Kijk, er is niets mis met
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bronwater,
het is goed dat
het er is. Alleen wel voor landen
waarin je niet zulk goed kraanwater
hebt. Door de eeuwen heen hebben we
hier een fantastische infrastructuur van
rioleringsstelsels opgebouwd, we lopen
wereldwijd voorop. Waarom zou je niet
gewoon van zo’n product gebruik willen
maken, maar als maatschappij tijd, geld
en energie stoppen in bronwater? Voor
Amsterdams leidingwater betaal je
0,00118 euro per liter, en een halve liter
bronwater in de HvA-kantine kost 1,30.
Dat is ongeveer duizend keer zo duur.’
Joris: ‘Wist je trouwens dat Nederlands bronwater uit dezelfde bron komt
als ons kraanwater? Bij Utrecht in de
buurt. Dat wordt alleen in een verpakkinkje gedaan en dat kun je dan hier
kopen.’ Leon: ‘En er zijn hogere eisen
aan ons kraanwater dan aan bronwater.
Waarom zou je water uit dezelfde bron,
dat beter gecontroleerd wordt, kopen
voor een hogere prijs?’ Joris: ‘De ironie
kan niet groter zijn. Dat wij in dit land
waar we omringd zijn door water, en al
die systemen hebben om het in goede
banen te laten stromen, bronwater met
vrachtwagens Amsterdam in rijden.’

Mammoettanker
In juni 2016 besloten
Joris en Leon met drie
studiegenoten een brief
te schrijven aan het CvB,
toen nog het bestuur van
de HvA én de UvA. ‘Het is
niet te verantwoorden dat
u bronwater blijft verkopen
in deze tijd. (…) U kunt een
richtinggevend kompas zijn voor
de wereld
van
morgen,

zoals een waardige hogeschool en universiteit als de uwe hoort te zijn.’ Na
deze brief werden Joris en Leon in
contact gebracht met Harold Swartjes, hoofd facilitaire diensten van de
HvA en UvA. Swartjes verklaarde de
noodzaak van het initiatief te ondersteunen, maar vond het te ver gaan om
het bronwater uit de schappen te halen:
‘Door hun enthousiasme voor Join
the Pipe hebben Joris en Leon mede
bewerkstelligd dat in het contract met
de nieuwe cateraar werd opgenomen dat
Join the Pipe-flessen op een goede plaats
in de kantine zouden worden verkocht.
Maar we hebben van meet af aan gezegd
dat we het belangrijk vinden dat de studenten en medewerkers de keuzevrijheid

‘We kregen
alleen maar
positieve
reacties van
studenten,
docenten en
medewerkers’
hebben om bronwater te kopen.’
Ondertussen gingen Joris en Leon
door met het vertellen van hun verhaal.
Ze stonden met een kraampje op
Kersvers, het openingsfeest van de HvA,
en deelden later gratis flessen uit naast
watertappunten. Joris: ‘We kregen alleen
maar positieve reacties van studenten, docenten en medewerkers.’ Ook
HvA-rector Huib de Jong ging achter Joris en Leon staan: ‘Ik steun de verspreiding van de Join the Pipe-fles en het
zou goed zijn als op decentraal niveau
voldoende draagvlak zou ontstaan om de
verkoop van bronwater te stoppen.’ Maar
ondanks alle steun die Joris en Leon
kregen, besloten ze te kijken hoe ver ze

door konden dringen
op bestuurlijk niveau.
Dat was nog best lastig,
want alle faculteiten
mogen zelf beslissen wat
ze in de kantine aanbieden.
Toen Joris een presentatie gaf
voor de Facility Managers van
alle HvA-faculteiten reageerde
alleen Bewegen, Sport &
Voeding enthousiast.
Joris: ‘De HvA is nogal
een log instituut wanneer er veranderingen
doorgevoerd moeten worden,
een mammoettanker die bijgestuurd
moet worden.’

Cormet
Intussen was Cormet benoemd als
nieuwe cateraar van de UvA. Door hun
contacten met Harold Swartjes konden
Joris en Leon snel om de tafel met
Cormet-directeur Rijkent Cornelius en
marketingcoördinator Michel Schreurs.
Hun bluf werd beloond: Cornelius en
Schreurs vonden het een fantastisch
idee en wilden graag meewerken.
Maar ook zij wezen uiteindelijk op het
belang van de keuzevrijheid
van de studenten.
Michel Schreurs
verklaart:

‘Joris en
Leon kaarten
natuurlijk een
groot duurzaamheidsissue
aan, plastic flesjes bronwater zijn niet
per se nodig. Ik ga eerlijk zijn. Het is
misschien niet zo’n sexy verhaal, maar
wij zijn ook een commercieel bedrijf met
een verdienmodel –en bronwater is daar
op dit moment een onderdeel van.’
Terwijl Cormet druk bezig was met
het inrichten van de nieuwe kantines,
bleven Joris en Leon lijntjes uitwerpen bij zoveel mogelijk faculteiten.
Ze vertellen vaak op een gebrek aan
daadkracht te zijn gestuit, maar ook

kleine succesjes geboekt te hebben. Jord
Schaap, manager van de opleiding communicatie, kocht duizend Join
the Pipe-flessen om uit te delen
aan studenten en medewerkers,
of om weg te geven als relatiegeschenk. Ook de Centrale Medezeggenschapsraad wilde geen bronwater
meer bij de vergaderingen en bestelde
Join the Pipe-flessen.

In de kantine
In april hadden Joris en Leon al een
tijdje geen contact meer gehad met
Cormet, toen ze plotseling zagen dat de
Join the Pipe-flessen werden verkocht
in de HvA-kantine. Ze hadden niks
gehoord. Leon: ‘Dat was een heel dubbel
gevoel. We waren heel blij dat die flessen
verkocht werden, maar ze stonden helemaal niet op een goede plek en werden
verkocht voor acht euro. Bovendien
werd ons verhaal er helemaal niet bij
verteld, dus wisten mensen nog niet
waar die flessen voor staan en waarom ze
zo belangrijk zijn. Behalve die fles gaat
het ons natuurlijk ook om een bredere
bewustwording over duurzaamheid bij
studenten. Dat zou in het onderwijs centraal moeten staan en die fles staat daar

symbool voor.’
Inmiddels hebben Joris
en Leon
nieuwe afspraken gemaakt
met Cormet, die door al het
organisatiewerk nog niet aan de
precieze verkoopvorm van de flessen was
toegekomen. Volgend studiejaar liggen
de Join The Pipe-flessen voor een goede
prijs, op een goede plek, aangeprezen
door een uitgebreide bewustwordingscampagne. Een mooi vooruitzicht, maar
Joris en Leon hebben hun hoofddoel nog
niet bereikt: vervuilende plastic flesjes
bronwater uit de schappen krijgen.
Volgens Cormet-medewerker Michel

Schreurs is dat echter niet de oplossing:
‘Dan verander je het gedrag van mensen
niet. Het is beter om mensen uit te leggen waarom ze wel een Join the Pipe-fles
moeten kopen, want anders blijven ze gewoon bronwater kopen buiten de HvA en
de UvA.’ Joris en Leon vinden dit besluit
uiteraard jammer, maar zijn na al het
werk en het gesteggel met de bestuurlijke ‘mammoettankers’ HvA en UvA ook
blij met de enorme stappen die Cormet
wil nemen. Joris: Natuurlijk hebben
wij nog de ambitie om uiteindelijk
het bronwater uit de verkoop te halen.
Maar we ambiëren ook samenwerking.
Bronwater is gewoon één van Cormets
best verkopende producten en ze wilden
vooralsnog niet stoppen met de verkoop.
Hoe moeilijk dat ook voor ons is.’ ↙

JOIN THE PIPE
Join the Pipe is een stichting die wereldwijd het drinken van kraanwater wil stimuleren om het gebruik van milieuvervuilend bronwater in
verpakkingen tegen te gaan. Op hun website omschrijven zij zichzelf
als ‘een sociaal netwerk van kraanwaterdrinkers’ en alle buisvormige
flesjes zijn dan ook onderdeel van een lange waterleiding. Met de opbrengst van de flessen financiert Join the Pipe faciliteiten voor schoon
drinkwater in tal van ontwikkelingslanden.
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THOMAS
VAN A ALTEN
Tovenaars
I

n Engeland bestaan er families die permanent in pyjama rondlopen
omdat ze generaties lang geen werk hebben. Urenlang kijken ze naar
Tell Sell tot de synthetische stof van de pyjama luieruitslag veroorzaakt.
Het idee om te werken voor je geld – of erger: voor een baas – is onbespreekbaar. Werken is taboe.
Datzelfde is in mijn familie het geval met voetbal. Ik heb vage herinneringen aan mijn vader die naar een groen scherm keek op zondag,
maar dat zal ermee te maken hebben gehad dat er begin jaren tachtig
maar twee tv-kanalen waren, en je
moest iets. Ik ben
opgegroeid in een
dorp bij Arnhem
maar no way dat ik
ook maar iets ‘met’
Vitesse (spreek uit:
‘Vitas’) had.
Ik krab vertwijfeld achter mijn oren als ik volwassen kerels en vrouwen in extase of rouw zie na een wedstrijd. Het interessante is dat het
thema zich heeft verplaatst naar mijn vriendenkring: er zit geen fanaticus tussen die met sjaal in de lucht het clublied aanheft. Natuurlijk
kén ik ze wel, er zitten ook leuke mensen bij, maar ik heb nog nooit met
mijn naasten een gesprek over een voetbalclub gevoerd. Nog. Nooit.
En toch houd ook ik van voetbal. Als ik naar de radio luister. Niet
wanneer een kneuzenploeg speelt die dreigt te degraderen en daardoor
een ander programma de hele tijd wordt onderbroken, maar wel als
bijvoorbeeld Ajax eerst met 3-0 achter staat en dan ‘uit de competitie
ligt’ en dan in de laatste tien minuten alsnog wint. Dat werk. Die verslaggevers zijn tovenaars. Wanneer ik in de auto zit en zo’n wedstrijd is
aan de gang en ik ben bijna thuis, ga ik extra langzaam rijden.
In mijn eigen microbiotoop ben ik ver verwijderd van de gekken die in
fonteinen springen, hun hoofd schminken en liederen zingen. ↙

No way dat ik ook maar
iets ‘met’ Vitesse had
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OVER
DE
GRENS
De UvA heeft bijna vijftig procent meer aanmeldingen gekregen dan
vorig jaar. 44 procent van alle studenten die eerstejaars willen worden
aan de UvA komt uit het buitenland. Drie UvA-studies kondigden al
een studentenstop af omdat ze de groei niet aankunnen. Moet de UvA
verder verengelsen en internationaliseren of is dat niet te verantwoorden
tegenover Nederlandse studenten die daardoor hun plekje kwijtraken?
Student Jern Ken Chew en docent Josse de Voogd kruisen de degens.
illustraties Marc Kolle
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EEN KANS
DIE WERKT
Internationalisering is een goed
idee, zegt student Jern Ken Chew,
maar in haar huidige staat is de
universiteit er niet klaar voor.

S

ommige Nederlandstalige studenten ervaren
de steeds grotere aanwezigheid van internationale studenten als ongemakkelijk of
problematisch. Misschien hebben ze het gevoel dat
hun aanwezigheid tornt aan de status quo, of zijn ze
bang voor minder plaatsen bij UvA-studies (zoals de
Centrale Studentenraad, die tegen numerus fixus bij
psychologie adviseerde uit vrees voor verdringing
van Nederlandse studenten).
Tegelijkertijd kent de universiteit nog altijd
hoge drempels voor mensen die geen Nederlands
spreken. Van allerlei processen, evenementen en
communicatievormen bestaat geen Engelse versie,
waardoor anderstaligen fundamenteel ongelijkwaardig blijven in hun mogelijkheid zich te infomeren
en te uiten, terwijl dat juist een basisvoorwaarde zou
moeten zijn.
Ik heb meerdere keren persoonlijk meegemaakt
hoe internationale
studenten, omdat ze
het Nederlands niet
machtig waren, uitgesloten werden van
deelname aan een
introductieweek of
bestuursfuncties van
studieverenigingen.
Dergelijke structurele inperkingen van de student zijn discriminerend.

onaliseren, zoals zij heeft gedaan, draagt zij ook
de verantwoordelijkheid om al deze structurele
obstakels uit de weg te ruimen en een open gemeenschap te creëren, waarin elke student zich optimaal
kan ontwikkelen.
Daarnaast zie ik nog
veel ruimte voor
verbetering op het
niveau van werk- en
hoorcolleges. In een
meer diverse studentengemeenschap
– met studenten van
verschillende culturele achtergronden,
met voor ons nieuwe gedachtenprocessen en manieren van leren – moeten we bereid zijn te kijken
naar alternatieve lesstrategieën, benaderingen
van de student en lesinhoud. Waar de Nederlandse manier van lesgeven tot nu toe misschien
toereikend was voor Nederlandse studenten,
kunnen we die niet zonder meer toepassen op
internationale programma’s.
Het is van groot belang dat de universiteit deze

‘De internationale
student wordt
buitengesloten’

Reputatie
Net als elke andere student aan de UvA, verlangen
internationale studenten onderwijs van goede kwaliteit, opgenomen te worden in een gemeenschap en
daar wellicht ook aan bij te dragen door extra-curriculaire activiteiten, als ze die kans krijgen.
Kortom, wanneer de UvA besluit te internati-

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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factoren in overweging neemt voordat er nog meer
nieuwe internationale curricula worden opgezet.
Internationale studenten komen niet zomaar naar
Nederland; zij verwachten hier een zekere kwaliteit van onderwijs. Als de UvA hen wel aantrekt,
maar niet aan die verwachtingen voldoet, gaat dat
ten koste van haar reputatie ten overstaan van de
internationale academische gemeenschap.

Streepje voor
Ik zie, tot slot, een groot hiaat in niet-Westerse
stof in de curricula van deze universiteit, vooral
binnen de sociale en geesteswetenschappen.
Daar ligt nog een grote kans om de universiteit op academisch vlak te internationaliseren,
teneinde studenten een holistische opleiding aan
te bieden: in dit tijdperk van globalisering is het
voor hen immers noodzakelijk zich ideologisch
en inhoudelijk zo breed mogelijk te ontwikkelen

om uit te groeien tot goed onderlegde, kritische
denkers. Dat zouden we niet moeten zien als een
last, maar als een mogelijkheid om de UvA en
haar studenten een streepje voor te geven in een
internationaliserende wereld.
Daarom, en daarvoor heb ik me ingezet met
UvASociaal: omdat de UvA nog heel hard aan het
werk moet voor een tactvollere en duurzamere
internationalisering. Door een forum te worden
voor dialoog tussen verschillende culturen en
nationaliteiten kan de universiteit haar eigen
levende laboratorium worden voor uitwisseling en
innovatie, waar de hele gemeenschap de vruchten
van plukt. ↙

Jern Ken Chew is Bachelorstudent
communicatiewetenschap en als lijsttrekker van
UvaSociaal verkozen in de Centrale Studentenraad.

ENGELSTALIGE UNIVERSITEIT
IS MIDDELVINGER
NAAR SAMENLEVING
De snelle internationalisering en
verengelsing maken de universiteit
tot een exclusieve plek voor een
hypermobiele kosmopolitische
minderheid. De toegankelijkheid
en de binding met de samenleving
staan echter op het spel, waarschuwt oud-docent Josse de Voogd.

E

en universiteit heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Toegankelijkheid van
onderwijs en neutraliteit van onderzoek
zijn daarbij essentieel. Aan de poort selecteren op
arm of rijk, links of rechts, dat doen we niet. Maar
als het gaat om taalvaardigheid en kosmopolitisch wereldbeeld gelden ineens andere normen.
Zonder vloeiend Engels en een haast verplichte
verhuizing naar het buitenland wordt een toegangskaartje steeds moeilijker te bemachtigen.

Talenknobbel
Kennis over een vakgebied is iets heel anders dan
een talenknobbel. Veel studenten zullen slechter
presteren in het Engels. Ook voor onderzoekers
en docenten zijn de gevolgen groot. Voor oner-

19

31 MEI 2017

varen promovendi is het geven van allerlei vakken
verplichte kost. Mijn eigen onderzoeksthema kan ik
wel internationaal neerzetten, maar in het Engels
vloeiend, improviserend, nuancerend en interactief
een college begeleiden over bijvoorbeeld interviewtechnieken vraagt echt om een hoger taalniveau.
Voor veel talentvolle onderzoekers betekent dat
einde carrière. Veel Nederlandse banen worden ingevuld door expats. Wij kunnen zelf weliswaar ook
naar het buitenland, maar slechts een minderheid
kan en wil dat.

Sfeertje
Buiten de campus is de kloof tussen meer kosmopolitische, internationaal mobiele burgers en meer nationaal georiënteerde en gehechte burgers immens.
De universiteit moet dergelijke kloven onderzoeken
en niet vergroten. Als zij in deze maatschappelijke
tegenstelling partij kiest, zal het andere deel van de
samenleving wetenschap steeds meer als een mening gaan zien. Want als het gaat om de noodzaak
van internationalisering worden ook in de academische wereld ‘alternatieve feiten’ die bij het eigen
wereldbeeld passen niet geschuwd. Globalisering en
de internationale arbeidsmarkt worden overschat
en ten onrechte onvermijdelijk genoemd. Het is een
sfeertje dat doet denken aan de bonuscultuur van
de banken. In de cocon vindt men het normaal, tot
ineens het maatschappelijk draagvlak weg
is. Internationale uitwisseling heeft altijd
bestaan, daar is echt
geen Engelstalige
campus voor nodig.
Dit wel doorvoeren
is een politieke keuze
met winnaars en verliezers.

naar die delen van Amsterdam waar veel Engels
wordt gesproken. Zo leidt internationalisering
juist tot blikvernauwing. Er ontstaat een ‘bubbel’
van internationaal
gelijkgestemde
hogeropgeleiden die
de samenleving niet
meer kennen. Vanuit
Amsterdam is een
semester in Almelo
inmiddels een grotere
cultuurschok dan een
periode in New York. Studenten worden lekker gemaakt met carrières bij de VN, maar worden doorgaans ambtenaar in Nijkerk of Etten-Leur, waar het
gemeenschapsgeld wordt opgebracht waarvan de
UvA kan bestaan. ↙

‘Globalisering
wordt
overschat’

Bubbel
Natuurlijk is over de grenzen kijken van grote
waarde. Maar met de verengelsing schiet internationalisering juist haar doel voorbij. Je leert een ander
land niet kennen op een internationale campus.
Daarvoor moet je een taal spreken en met alle groepen in een samenleving contact kunnen leggen. Een
veldwerkvak van planologie werd onlangs Engelstalig en meteen werd het onderzoeksgebied verkleind

Josse de Voogd was tot voor kort docent planologie
aan de UvA en brengt als zelfstandig onderzoeker
maatschappelijke scheidslijnen in kaart.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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Kamervragen
FLEUR VRIJLANDT (20),
PSYCHOLOGIE, UvA
Kamer 11 m2, Hoofddorpplein
Woont hier sinds september 2016
Betaalt 500 euro
Huisgenoten 2
Voordeel ‘Het gezellig lage plafond.’
Nadeel ‘Ik kan geen andere lamp ophangen, en
deze is niet zo fel.’

‘D

it tasje komt uit Pai, een heel leuk dorpje
in Thailand. Mijn vriendin kocht een hele
grote versie van deze en ik vond hem zo leuk dat
ik hem ook wilde hebben. Maar niet zo’n grote,
want ik moest nog twee maanden reizen en dan
loop je er de hele tijd mee te sjouwen.
Het kan hier heel warm worden; de overloop heeft een glazen dak. Of ik daarom dat
ijsberenkussen heb? Nee, die heb ik van mijn
moeder gekregen omdat ik mijn profielwerkstuk
over ijsberen schreef. Leuk hè? Aan de muur
hangen foto’s van reizen, mijn ouders en mijn
vriendinnen. Op die daar eet ik net met mijn
beste vriendin Saskia een zak Japanse Teriyakichips leeg. Dat was mijn favoriet en die is
gewoon uit het assortiment gehaald! O, en kijk,
de foto van mijn katten Suske en Wiske! Wiske
is weggelopen op mijn negende verjaardag.
Zielig hè? Maar Suske komt hier vaak logeren.
Gezellig.
Die Ikea-kast was eerst wit maar dat vond
ik maar niks, dus heb ik hem paars geschilderd.
Die Xenos-knoppen heb ik er zelf opgezet. Zie
je dat ze asymmetrisch gezet zijn?
Wat de buurt betreft, ik ben heel blij met de
Deen, een fijne kleine supermarkt. Is het stom
als ik dat zeg? Verderop zit ook de 360 graden
Foodbar. Dat is een heel leuk huiskamerrestaurantje met maar vijf tafeltjes.
Ik studeer altijd op mijn bed, dan zit ik in één
uur op vier plekken of ga ik liggen. Nee, ik kan
niet zo goed stilzitten. Maar ik studeer nooit in
de bibliotheek, dan ga ik alleen maar mensen
kijken. Als ik alleen thuis ben ga ik ook wel eens
beneden zitten. Maar dan raak ik ook afgeleid, want in de woonkamer kijk ik uit op het
Hoofddorpplein, en dat is veel te leuk om naar
te kijken.’ ↙

tekst Lennart Bolwijn foto Martijn Gijsbertsen
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‘Ik studeer altijd
op mijn bed’
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Antoinette Muntjewerff
EN Youssef El Bouhassani
HOUDEN HUN STUDENTEN GRAAG SCHERP DOOR
ZE AF EN TOE OP HUN TENEN TE LATEN LOPEN.

31 MEI 2017

‘DOCEREN
BLIJFT HET
MOOISTE
WAT ER IS’
tekst Bart Lichtenveldt
foto's Mats van Soolingen

Een ontmoeting tussen de twee elkaar nog onbekende Docenten van
het Jaar van UvA en HvA bleek voor beiden een feest van herkenning.
Antoinette Muntjewerff (algemene rechtsleer, UvA) en Yousseff El Bouhassani
(Aviation, HvA) over de liefde voor hun vak en hun studenten,
hun verborgen kanten en de crime van nakijken.
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Z

oals elk jaar bekronen de UvA en
de HvA twee onderwijzers met
de titel ‘Docent van het Jaar’.
En terwijl de gevolgen van de bestuurlijke splitsing van de twee instellingen
voelbaar worden, brengt Folia de twee
winnaars bij elkaar voor een gesprek.
We spreken af bij Kriterion, waar de
HvA-winnaar in het zonnetje zit te
wachten. Ook al geeft hij pas twee
jaar de vakken wiskunde en techniek aan eerstejaars bij de opleiding
Aviation, toch wist Youssef El Bouhassani met zijn betrokken manier van
lesgeven de jury te overtuigen. En dat
zonder onderwijsbevoegdheid. Hoe
dat met die bevoegdheid precies zit,
weet hij zelf ook niet. ‘Ik heb gesolliciteerd en had de mazzel aangenomen
te worden,’ lacht hij. ‘Dat ging vanaf
dag één hartstikke goed.’ Nu heeft hij
een formulier rondgestuurd naar docenten en studenten, om te bepalen
wat hij met het prijzengeld
van 2.000 euro moet doen.
Niet veel later komt Antoinette Muntjewerff op haar
bontgekleurde tweewieler
aangefietst. ‘Zelf geschilderd,
dan wordt hij niet gestolen,’
verklaart ze. Na ‘helemaal onderaan
begonnen’ te zijn, lijkt Antoinette
Muntjewerff nu met 29 jaar onderwijservaring in ieder geval rijp voor
de prijs. In het eerste jaar van de opleiding algemene rechtsleer aan de UvA
verzorgt ze meerdere vakken, waaronder inleiding in de rechtswetenschap,
aansprakelijkheidsrecht en Europese
rechtsgeschiedenis. ‘Het is onmogelijk
mij niet in het eerste jaar tegen te komen.’ Enthousiast feliciterend maken
de twee kennis met elkaar.

dat mag bijbrengen.’
Youssef: ‘Dat geldt ook voor
wiskunde en statistiek. Eerstejaars
zijn vers en hebben allerlei ideeën en
dromen. Bij het lesgeven relateer ik
aan de ene kant aan de opleiding die
ze hebben gekozen, aan de andere
kant aan hun belevingswereld als zeventien- en achttienjarige jongens en
meisjes die bezig zijn met facebooken,
daten en dat soort dingen.

Antoinette: ‘Wat een fijne manier!
Dan kunnen ze er toch bij zijn. Ik
spreek de studenten bijvoorbeeld
aan met: jullie zijn jurist. Over vijf of
tien jaar zie ik jullie op tv als officier
van justitie, of als de advocaten die
het gaan maken. Jullie maken straks
wetten over problemen die nu spelen.
Zo hoop ik dat enthousiasme dat ze
aan het begin van de studie hebben,
vast te houden.’

Putten jullie veel uit eigen ervaring?
Hoe je als student was?

Wat is de leukste interactie die jullie
met een student hebben gehad?

Antoinette: ‘Ik bedenk me wat ik
destijds moeilijk vond en hoe ik
aangesproken wilde worden. Dingen
die ik zelf moeilijk vond, dat zullen de
studenten nu ook wel pittig vinden.
Verder had ik ooit een docent die het
eerste college begon met: “De helft
haalt de kerst niet.” En dat zou me
moeten motiveren? Zoiets zou ik zelf

Antoinette: ‘Als een student zegt:
“Nou, mevrouw Muntjewerff, als u er
bent dan kom ik ook.” En dan zitten
ze in zo’n werkgroep met rode konen
te werken, en bellen ze leergierig met
advocatenkantoren en rechtbanken.
Dat vind ik geweldig om te zien.’
Youssef: ‘Voor een minor big data
urban technology moesten studenten zelf data verzamelen.
Een paar studenten waren
op kroegentocht gegaan en
keken naar wat dat met hun
lichaam deed. Een ander had
het vermoeden dat zijn zus
langer douchte dan hij en
had metingen verricht in de badkamer; het bleek te kloppen. Dat zijn
mooie dingen; wij gaven ze een paar
vochtigheids- en temperatuursensoren
mee en dan komen ze hiermee aan.
Alles wat ik had gezegd was: succes,
verras me maar.’

Youssef: ‘Nakijken vind
ik zonde van de tijd’

Hoe is het om aan eerstejaars les te
geven?
Antoinette: ‘Het is eigenlijk het lezen,
schrijven en rekenen van recht wat
ik ze geef. En daarvoor geldt net als
voor die vakken op de basisschool: als
je dat niet goed hebt, loopt het later
altijd mis. Het is ontzettend leuk als je

nooit zeggen.’
Youssef: ‘Ik heb een tijdje in Delft
gestudeerd terwijl ik in Amsterdam
woonde. Als ik om half negen college
had en daar anderhalf uur voor moest
reizen, kwam toch vaak de afweging:
is het écht de moeite waard om te
gaan? Dat zijn dingen die ik studenten
nu ook veel zie overwegen, en daar
heb ik begrip voor.’

Wat doe je daar dan mee?
Youssef: ‘Afgelopen semester heb ik
met een paar studenten afgesproken
dat ze op afstand college mogen
volgen. Dan sluit ik Google Hangouts
aan op de beamer en zet ik ze op de
speaker zodat ze ook vragen kunnen
stellen. Zo heb ik al eens meegemaakt
dat een student het over zijn papegaai had – die hij dan ook voor de
camera liet zien.’

Antoinette: ‘Zo werd ik een keer
verrast door een paar oudejaarsstudenten die mij nu helpen met het
verbeteren van de begeleiding voor
eerstejaars. Ik had een plan bedacht en legde dat aan ze voor. Dan
kijken ze ernaar en zeggen ze: “Nou
Antoinette” – ze durven inmiddels
Antoinette te zeggen – “Wat je nu
hebt bedacht gaan we echt niet
doen, hoor. Dat gaat helemaal niet
lukken.” Dan word ik door zulke
studenten gecorrigeerd. Dat is toch
werkelijk fantastisch!’
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Gebruik je wel eens trucjes om die
aandacht erbij te houden?
Youssef: ‘Als je een groep voor je hebt
moet je ze continu het gevoel geven
dat ze een beetje achterlopen. Als
ik weet dat een bepaalde opdracht
twaalf of vijftien minuten kost, maak
ik er acht van: jongens, we gaan door.
“Maar wacht, wacht!” klinkt het dan.
Doe je dat niet, zakt de energie weg
en duurt het lang voordat je die flow
weer te pakken krijgt.’
Antoinette: ‘Net even op de tenen
laten lopen werkt inderdaad uitstekend.’

Hebben jullie zelf inspirerende
docenten gehad?
Antoinette: ‘Bij pedagogische wetenschappen heb je veel methode en
statistiek nodig. Ik had geen wiskunde
in mijn eindexamenpakket dus moest
dat net als iedereen met een rekenachterstand een jaar lang
bijspijkeren. Eigenlijk zou ik
van jou les hebben gehad,
Youssef! De docent voor dat
vak was zo goed, met zulke
inzichtelijke en begrijpelijke
voorbeelden dat ik dacht: zo
moet het.’
Youssef: ‘Een docent die mij te
binnenschiet is een mechanicadocent
die ik in Delft had. Wat hem bijzonder
maakte is dat hij gestructureerd was
in zijn colleges; je kon het stap voor
stap volgen. Als je daar heenging
leek het vak ineens simpel, terwijl het
eigenlijk moeilijke materie was. Ook
maakte hij de wiskunde heel praktisch.
Zo ging het een keer over frequenties
en trillingen, waarbij hij het al snel had
over de frequentie waarop een wasmachine ging trillen. Niet goed voor
de machine, wel voor als je je buren
wilt treiteren.’

Is het praktisch maken van de leerstof essentieel?
Youssef: ‘Ik doe het standaard als we
een nieuw onderwerp introduceren.
Zodra het over exponentiële functies

gaat gebruik ik vaak direct het voorbeeld van een vliegtuiglanding. Het is
belangrijk niet abstract te beginnen,
anders vragen studenten zich de hele
tijd af wanneer ze het nodig hebben.’
Antoinette: ‘Precies, je moet gelijk
duidelijk maken wat concrete problemen zijn waar je mee geconfronteerd
wordt. Als jurist moet je altijd een
gemotiveerd, onderbouwd en juridisch
antwoord geven op een vraag die er
speelt. Dus daar begin ik altijd mee.’

Hoe belangrijk is dat?
Youssef: ‘Je hoeft echt niet altijd alle
kennis paraat te hebben. De nadruk
moet vooral liggen op conceptueel
nadenken, de vaardigheid om complexe problemen in stukjes te kunnen
hakken. Ik kan me voorstellen dat je bij
rechten moet weten wat een wetboek
is en waar je dingen kunt vinden. Bij
wiskunde gaat dat over functies, en

Antoinette: ‘Ik ging
nooit naar college’
hoe je die moet differentiëren. Het
is de taak van het onderwijs om die
basisvaardigheden bij studenten goed
op orde te krijgen.’
Antoinette: ‘Eens. Maar ook het
leren om grip te krijgen op de hoeveelheid stof is belangrijk. Als je daar niet
vanaf dag één mee helpt, verdrinken
ze. Ik besteed dan ook veel aandacht
aan het maken van tabellen, schema’s, tijdlijnen.’

Is er dan nog wel tijd over om toetsen
na te kijken?
Antoinette: ‘Als je een goed antwoordmodel hebt kun je dat door
iedereen laten doen. De makke is dat
die vaak niet voor handen zijn, en je
zal sommige dingen toch echt zelf
moeten doen.’
Youssef: ‘Ik heb ervoor gepleit
student-assistenten in te huren voor

het nakijken. Het is toch een van de
dingen die ik persoonlijk minder leuk
vind. Hoewel een deel van het vak
digitaal getoetst wordt, moet een
groot deel nog steeds handmatig
nagekeken worden. Dat vind ik zonde
van de tijd.’

Hoe bijt je je daar toch doorheen?
Youssef: ‘Als ik eerlijk ben: ik bewaar
het voor de laatste dag en doe alles
in één keer. Bij de HvA hebben we een
deadline wanneer toetsen nagekeken
moeten zijn. Collega’s doen het vaak
in stukjes: vandaag een deel, morgen
een deel. Ik vind dat vervelend en wil
niet dat het me de hele tijd achtervolgt. Tot nu toe werkt het.’
Antoinette: ‘Ik hak het zoals jouw
collega’s in stukjes. Zodra het werk er
is begin ik direct en start met het antwoordmodel updaten. Ik wil juist niet
te veel werk achter elkaar nakijken,
omdat ik dat niet eerlijk vind.
Dan vind je op een gegeven
moment of alles goed, of niks
meer. De twijfelstapel kijk ik
nog eens extra goed na.’

Wat is de grootste uitdaging
voor een docent anno 2017?
Antoinette: ‘Hoe je de studenten naar
de colleges en werkgroepen krijgt.
Die aanwezigheid wordt nu opgelost
door vooral veel verplicht te stellen.
Controle via absentielijsten en via
Blackboard. Veel studenten vinden
dat schools en kinderachtig, terwijl
er ook bij zijn die zeggen: als het niet
verplicht is, kom ik tot niks.’

Is dat heel anders dan tien a vijftien
jaar geleden?
Antoinette: ‘Toen was het veel vrijblijvender. Zelf ging ik nooit naar college.
Ja; het eerste en het laatste. Werkgroepen waren vaak wel verplicht,
dus daar ging ik wel heen. Ik zou die
verplichting zelf ook kinderachtig
gevonden hebben.’
Youssef: ‘Er wordt vaak gezegd: als
je colleges opneemt komen de studen-
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alleen voor de klas en hoort eigenlijk
alleen maar sporadisch iets over anderen van studenten. Dat maakt het
erg moeilijk om er een oordeel over uit
te spreken.’

Is er iets wat studenten niet van jullie
weten?

YOUSSEF EL
BOUHASSANI
1985 Geboren in Nador (Marokko)
2001 Verhuisd naar Amsterdam
2006-2013 Studie Dynamics and
Control of Aerospace Vehicles, TU
Delft
2013-heden Oprichter van
scheerproductenlijn Mr Maroosh
2014 Lid van De Nationale
DenkTank
2015-heden Docent wiskunde en
statistiek, HvA
2016-heden Onderzoeksgroep
Urban Analytics, HvA

ten niet. Ik merk daar niet zoveel van;
alle theoriecolleges staan online en
toch zijn ze er, in de zaal of via Google
Hangouts. Het is heel erg een kwestie
van hoe je als docent invulling geeft
aan de tijd.’

Zijn er collega’s met een werkwijze
waarvan je denkt: oei, dat had ik
anders aangepakt?
Antoinette: ‘Als tutor hoor ik wel eens
klachten over docenten. En het is
moeilijk om dat aan te kaarten bij de
docent zelf, maar ik snap vaak wel
wat de studenten bedoelen.’
Youssef: ‘Doceren is wat dat betreft een eenzaam vak. Je weet weinig
van wat collega’s doen, want je staat

Youssef: ‘Vrij weinig, als er een nieuwe
groep komt doe ik altijd een voorstelrondje, waarbij ze ook vragen aan
mij kunnen stellen. Ze stellen dan
vragen als ‘Heb je een partner?’ of
‘Hoeveel kinderen zou je willen?” Vind
ik helemaal leuk. Wat weinig mensen weten is dat ik graag gedichten
schrijf. Misschien als de bundel groot
genoeg is dat ik ze ga publiceren, voor
nu is het gewoon een mooie manier
om gedachten te observeren en vast
te leggen.’
Antoinette: ‘Ik denk dat studenten
überhaupt weinig van me weten. Dit
klinkt misschien oneerbiedig, maar
als mens besta ik niet zozeer voor ze.
Ik hou heel erg van ze, en ben erg betrokken, maar behoud een bepaalde
distantie. Ik heb een hele bescheiden
maar specifieke rol in hun leven, die
van docent. Ik ga dan ook nooit naar
de feestjes van studenten waar ik veel
voor word uitgenodigd.’

Is dat niet een teken dat ze je wel als
mens zien?
Antoinette: ‘Die feestjes? Dat is
normaal bij de rechtenfaculteit als je
ze begeleid hebt. Ik zeg dan altijd dat
ik onmogelijk naar alle feestjes kan
gaan, en een keuze zou moeten maken. Dan zou ik de een boven de ander
stellen, en dat wil ik niet.’

Wat doen jullie als je niet met onderwijs bezig zijn?
Antoinette: ‘Mijn hele leven staat
toch wel echt in het teken van mijn
beroep. Mijn werk is mijn ontspanning,
alhoewel ik ook weer niet te lang naar
De Rijdende Rechter moet kijken. En
al heb ik thuis net als iedereen het
huishouden en lees ik graag romans,

ANTOINETTE
MUNTJEWERFF
1959 Geboren in Elburg
1977-1985 Studie pedagogische en
andragogische wetenschappen,
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1984-1992 Studie rechten, VU,
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1988-2001 Universitair docent
rechtsinformatica, UvA
1994-2001 PhD An Instructional
Environment for Learning to Solve
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2001-heden Universitair docent
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doceren blijft toch het mooiste wat
er is. Dat klinkt misschien saai en
clichématig, maar ik hou heel erg van
mijn vak.’
Youssef: ‘Naast dichten lees ik ook
graag romans. Ik vind het heerlijk op
te gaan in een boek. Verder vind ik
het fijn om te koken en op de HvA
hadden we op de eerste verdieping
een tafelvoetbaltafel waar ik regelmatig met studenten speelde. Die is nu
helaas weg.’
Antoinette: ‘Voor een ander eten
maken vind ik een van de leukste en
liefste dingen die je kan doen. Zelf kan
ik aardig Indonesisch koken.’
Youssef: ‘Volgende keer spreken we
dus bij Antoinette af!’ ↙

ADVERTENTIE
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Objectief

Kikvorsman
tekst en foto Daniël Rommens

H

et Roeterseiland wordt al maanden bevolkt door meer bouwvakkers dan UvA-docenten, maar deze
is wel heel speciaal. Een duiker moest
met een hogedrukspuit een grote
zandbult onder water wegwerken, die
was ontstaan tijdens het afbreken van
de oude fundering van het gebouw.
Dankzij deze kikvorsman kunnen straks
alle bootjes weer onder de UvA door
varen. ↙
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Wat doe je nu?
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Stewardess

‘M

omenteel ben ik
bevoegd om mee te
vliegen met de Boeing
737, binnenkort ook de Airbus
A330 en over een maandje of
drie komen daar de Dreamliner
en de Triple Seven bij. Ik ben met
mijn cursusgroep nu nog bezig met
fam flights – familiarity flights –
waarbij je mee gaat op een commerciële vlucht en het vliegtuig leert
kennen: waar alles ligt, hoe de omroepsystemen werken enzovoorts.
Als we de takenlijsten aan boord
goed aflopen mogen we zelfstandig
aan het werk. Als cabin attendant
mag je bevoegd zijn voor maximaal
drie verschillende toestellen, zodat je
niet te veel toestellen in je systeem
hoeft te hebben. Alles heeft toch
verschillende maten, en daar moet
je je wel bewust van zijn. Het is niet
de bedoeling dat je bijvoorbeeld op
het vliegveld de deur opendoet, en
dat dan die glijbaan naar buiten rolt.
Dan sta je mooi voor gek.
Ik snap heel goed dat mensen
over het algemeen een beetje
neerkijken op stewardessen, dat
deed ik zelf ook. Als passagiers zie
je stewardessen eigenlijk alleen als
mensen die je welkom heten, leuk
naar de nooduitgangen wijzen en
dan je drankje inschenken. Maar
het is zoveel meer dan dat. Driekwart van de cursus bestaat uit
veiligheidstraining; wat te doen bij

‘Het is een
droom waarvan
ik niet wist dat
ik hem had’
Naam Tara Timmer
Leeftijd 23
Studie Sociale psychologie
(UvA)
Afgestudeerd 2017
Werk Cabin attendant
(stewardess) bij KLM
Salaris ca. 1.960 euro bruto per
maand

brandjes, evacuatie, neerstorten. Met allerlei simulaties vol
rook, water en paniek word je
daarop voorbereid. Ook moet
je checken of alle brandblussers
aanwezig zijn, of de zaklamp er
is, reddingsvesten, zuurstofflessen,
dat soort dingen. Als er iets ontbreekt bepaalt de flight crew of het
cruciaal is dat aan te vullen, anders
stijgen we gewoon op.
Toen ik sociale psychologie
deed had ik geen idee dat ik dit
na mijn studie zou gaan doen;
ik ben er eigenlijk een beetje
ingerold. Voor mijn afstudeerstage werkte ik op het hoofdkantoor
van KLM. Toen er een oproep
voor meer cabin attendants
kwam moesten mijn collega’s
van daar gelijk aan mij denken.
“Ja maar, jongens,” zei ik, “daar
ben ik toch helemaal niet voor
opgeleid?” Dat bleek niet zo’n
probleem, en beter nog: ik vind
het hartstikke leuk. Binnenkort
ga ik onder andere naar Stockholm, Lyon, Barcelona, Londen,
Warschau, Billund, Madrid en
Aberdeen. Heerlijk, toch? Het
is alsof er een droom uitkomt
waarvan ik niet wist dat ik hem
had.’ ↙

tekst Bart Lichtenveldt
foto Mats van Soolingen
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LINDA VAN
DER POL
Zo is dat
E

en kerkdienst in Flevoland splijt mijn Erasmussemester in tweeën.
Opa en oma hebben tientallen kippen, een grastrimmer en een juist geverfd
huis met meerdere verdiepingen die ze alle nog gebruiken. Maar ook: slappe knieën, slappe harten. Tachtigers zijn te onberekenbaar om op het volgende feestje te
vertrouwen, dus vlieg ik op en neer om in een katholieke kerk hun zestigjarig huwelijk
te vieren.
De pastoor, een Fries met een in de woorden van mijn neefje ‘boerse doch
verstaanbare stem’ (we zijn immers zelf boeren), neemt Jezus een paar keer in de
mond, maar wendt zich vooral tot anekdotes.
‘Normaliter zitten ze dáár,’ zegt-ie, wijzend op een plaatsje rechts van het midden. ‘’t Is dan lang, lang zo druk niet als vandaag, en Jan laat altijd een bakje eieren
voor me achter.’
Dit keer zit het stel voorin,
soms meen ik de brede rug van
opa en de smalle rug van oma
te zien schokken. Ik stel me voor
dat er ook nu een bakje eieren
tussen hen in staat.
Hun vrienden hebben zich
achterin samengepakt, krasse
en minder krasse oudjes, een
enkeling drukt permanent een zakdoek tegen zijn neus. Daarvóór zit ik, naast een
knipperende router, tussen ooms en tantes, neven en nichten. Een klein leger op
zich, dat met wisselende oplettendheid naar de preek luistert.
Zo werpt een nichtje af en toe een jachtige blik op haar telefoon - vriendlief rijdt
op de plaatselijke autocross om een plekje in de finale. Haar zus daarentegen, een
meisje met het Williams Syndroom, spoort ons luid aan mee te zingen.
Mijn afvallige broer haalt onder druk van pa (‘toe gewoon, is lekker’) een hostie
en de pastoor laat daarop de hele schaal op het altaar kletteren.
‘Zo is dat!’ roept het enthousiaste nichtje na het laatste Amen, vermoedelijk beïnvloed door Marcel en Lydia Zimmer’s gelijknamige gospelkraker (‘Je staat er nooit
bij stil, het is zoals het hoort / Maar wat betekent nu dat ene kleine woord? / Amen,
amen: zo is dat!’)
‘Kom nou,’ zegt oma als ik haar in het gangpad feliciteer. ‘Zorg er eerst voor dat
onze gasten koffie krijgen met een goed stuk Blokzijler brok.’
Zo beschreef de pastoor het paar, expliciet verwijzend naar Feyenoord, ‘Geen
woorden maar daden.’
Amen. Zo is dat. ↙

Mijn afvallige broer haalt onder
druk van pa een hostie
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Wetenschap flexcontracten

De wegwerpwetenschapper
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Wie een stabiele carrière wil, kan zijn heil beter buiten de wetenschap zoeken. Vooral
voor postdoctorale onderzoekers worden de vaste banen steeds schaarser. Hoe zit het
met al die tijdelijke contracten, en hoe schadelijk zijn ze? ‘Grote groepen hoogopgeleiden
leven in onzekerheid.’

tekst HOP, Matthijs van Schie
foto Daniël Rommens

S

teven de Rooij mag zich vanaf 2008
officieel wetenschapper noemen,
en sindsdien heeft hij alleen op
tijdelijke contracten gewerkt. Momenteel
is hij als postdoc verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij doet daar statistisch
onderzoek en heeft nu een driejarig
contract. Toen hij veertien jaar geleden
de master theoretische informatica aan
de UvA had afgerond, stond hij voor de
keuze: promoveren of niet?
‘Mijn professor zei toen: je moet er
goed over nadenken.
Als je zeker wilt zijn
van een stabiele baan,
dan raad ik het je af’,
blikt De Rooij terug.
Hij was verbaasd over
het advies, en besloot
toch voor de promotie
te kiezen. ‘Ik had veel zin in het onderzoek. Over de rest van mijn loopbaan
was ik niet bezorgd, dus ik begon vol
goede moed.’

Maar een vaste baan in de wetenschap
zit er niet meer in, denkt hij. ‘Ik heb de afgelopen jaren een paar keer gesolliciteerd
op posities als universitair docent, maar
van de honderd sollicitanten selecteren
ze er tien, met tal van publicaties op hun
naam en veel internationale ervaring.’
Zelf heeft hij, op twee jaar Cambridge
na, geen onderzoek in het buitenland op
zijn cv staan, wat zijn kansen op een vaste
baan niet ten goede komt.
Lastig vindt De Rooij zijn onzekere

zelf wel volgen. Maar dat was blijkbaar
toch een heel andere tijd.’

Onzekerheid
Het is, als we de vakbond voor de wetenschap Vawo mogen geloven, exemplarisch voor de situatie waarin steeds meer
jonge wetenschappers zich bevinden. De
Vawo strijdt al tijden tegen flexbanen
aan de universiteit. Volgens voorzitter
Marijtje Jongsma ligt het percentage
‘flexwetenschappers’ inclusief promovendi momenteel rond
de zestig procent,
met alle gevolgen
van dien: arbeidsongeschiktheid is
slecht verzekerd, er
vallen gaten in de
pensioenopbouw en
grote groepen hoogopgeleiden leven in
onzekerheid. En, last but not least, is het
slecht voor de wetenschap.
De Vawo ontvangt hier veel klachten
over en oefent druk uit op universiteiten
om voor meer baanzekerheid te zorgen.
‘Als wetenschapper ben je jaren bezig
om je te ontwikkelen tot een expert in je
vakgebied. Dan wil je geen “wegwerpwetenschapper” zijn, maar gewoon een
vaste baan hebben.’

‘Onze passie is tegelijkertijd onze
achilleshiel, want daardoor word je
sneller uitgeknepen’

Concurrentie
Negen jaar en vier tijdelijke postdocbanen verder – onder meer bij de TU Eindhoven en het Amsterdamse Centrum
voor Wiskunde en Informatica – begrijpt
De Rooij wel waar zijn professor destijds
voor waarschuwde. ‘Achteraf moet ik
hem gelijk geven. Het aantal vaste banen
is schaars en de concurrentie is enorm.’
Wat hij gaat doen na afloop van zijn huidige contract, weet De Rooij nog niet.

situatie wel, maar hij zit niet continu in
de stress. ‘Ik ben van nature vrij ontspannen, maar het is niet altijd leuk. Het
is moeilijk om iets op te bouwen, ook sociaal. Je komt op een universiteit terecht,
waar je collega’s krijgt die ook snel weer
weg zijn. Je investeert daarom niet echt
in zulke contacten, en dat maakt het ook
wel wat eenzaam.
Ik ben eigenlijk wel teleurgesteld
over hoe het gaat in de wetenschap. Mijn
vader, emeritus hoogleraar geschiedenis,
heeft mijn verwachtingen bepaald. Als je
je werk goed deed en de juiste contacten
legde, stelde hij, dan zou een aardige
aanstelling op een gegeven moment van-

Handigheidjes
In de universitaire cao uit 2015 werd op
aandringen van de vakbonden vastgelegd
dat de grote groei van tijdelijke contrac-
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‘ALS IK TE VEEL KL AAG, KRIJG IK
STR AKS GEEN VERLENGING’
‘Tijdelijke contracten zijn zeker een probleem, maar er zijn heel weinig
wetenschappers die dat publiekelijk aankaarten. Ze denken: als ik te veel
klaag, krijg ik straks geen verlenging.’ Dat zegt een vertrouwenspersoon
van een grote Nederlandse universiteit, die zelf ook graag anoniem wil
blijven. Hoewel hij niet direct vreest voor represailles van zijn werkgever,
wil hij zichzelf en zijn collega’s niet in verlegenheid brengen.
Regelmatig krijgt hij als vertrouwenspersoon bezoek van wetenschappers
die hun beklag doen over de onzekere situatie waarin ze verkeren. ‘Op een
gegeven moment gaan ze zich settelen, komen er kinderen, willen ze een
hypotheek en zijn ze op zoek naar zekerheid.’
De angst om als onderzoeker de deur gewezen te worden, is in het ene vakgebied groter dan in het andere. ‘In de letteren kom je niet zomaar aan een
baan buiten de wetenschap, terwijl dat voor juristen geen probleem is.’
ten een halt moest worden toegeroepen:
hooguit 22 procent van alle aangeboden
onderwijsaanstellingen mocht vier jaar of
korter zijn. Dat klinkt als goed nieuws,
maar in de praktijk kunnen universiteiten met allerlei handigheidjes onder de
afspraken uit komen.
‘Sommige universiteiten hebben
hun onderwijzend personeel massaal
vijfjarige contracten aangeboden, waardoor ze formeel keurig onder de grens
van 22 procent blijven. Maar met een
vijfjarig contract ben je dus nog steeds
in tijdelijke dienst. Wij wilden graag dat
mensen in vaste dienst werden genomen,
maar dat gebeurt nog altijd te weinig,’
legt Jongsma uit.

Universiteithoppen
De tenure track, waarbij jonge onderzoekers
een paar jaar hard moeten werken om
te bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor
een vaste stek bij een universiteit, is zo’n
contract dat langer dan vier jaar loopt.
Universiteiten stellen goede kansen op een
vast dienstverband in het vooruitzicht,
maar in de praktijk valt dat vaak vies
tegen, meent Jongsma. ‘In Angelsaksische landen is een tenure track een vaste
aanstelling: het is up or stay, Maar in
Nederland niet: als je de targets weet te halen, mag je hopen op een vast contract, en
anders heb je pech. Het is hier up or out.’
Noodgedwongen moeten wetenschappelijk

docenten ‘universiteithoppen’: na een korte periode college geven zit hun tijd erop,
en moeten ze overstappen naar een andere
universiteit. ‘Iedereen in dit wereldje kent
de verhalen van jonge docenten die elkaar
in de trein tippen dat er ergens werk voor
hen is. Zo hoppen ze het hele land door,’
vertelt Jongsma.
Dit soort ontwikkelingen geeft een

weinig vrolijk stemmend beeld: waarom
zou je überhaupt nog de wetenschap in
willen? Met een universitaire master op
zak heb je toch ook kansen zat in andere
sectoren? ‘Dat is waar,’ zegt Jongsma,
‘maar wie na tien jaar – bachelor, master
en PhD – nog steeds de wetenschap in
wil, heeft al bewezen een gepassioneerde
vakidioot te zijn. Onze passie is tegelijkertijd onze achilleshiel, want juist met zo’n
instelling word je sneller uitgeknepen.’

Complete mess
Dat vindt ook Peter Tamas, werkzaam
aan de Wageningen University en gespecialiseerd in onderzoeksmethodologie.
Volgens hem is er sprake van ‘ideologische exploitatie’: ambitieuze mensen
zijn makkelijk uit te buiten. Zelf heeft
hij een ingewikkeld contract: hij heeft
in Wageningen een vaste baan als docent
methodologie, terwijl hij als onderzoeker een tijdelijk contract heeft, dat over
twee maanden afloopt. ‘Zulke flexibele
contracten zijn een complete mess’, zegt
de Amerikaan.
Vooral bij fundamenteel onderzoek

‘VOOR JOU TIEN ANDEREN’
Ze heeft een ‘knutselcontract’, zegt ze zelf. ‘Ik heb een vaste onderwijsaanstelling voor anderhalve dag in de week. Voor de rest moet ik flexibele
uren sprokkelen. Het geeft veel onzekerheid. Volgens mij zijn die uren er
volgend jaar niet meer.’
Jarenlang werkte ze vijf dagen in de week, maar toen ze een vast contract
moest krijgen, kreeg ze dat alleen voor het onderwijs dat ze gaf en niet
voor haar onderzoek. ‘Terwijl ik altijd veel meer tijd in het onderwijs stak
dan ik op papier aan uren kreeg. Dat doet bijna iedereen. Ik was er zeker
de helft van mijn werktijd mee bezig.’
Ze heeft weleens een beurs bemachtigd bij NWO, maar de afgelopen tijd
toevallig niet en dat maakt het moeilijker om haar positie als onderzoeker
te versterken. Waarom ze toch in de wetenschap blijft? ‘Het is ontzettend
leuk werk. Het contact met studenten, het uitdragen van je passie… Ik ben
ook wat ouder, mijn vak is een deel van mijn identiteit geworden.’
Volgens haar maken universiteiten misbruik van de liefde voor het vak.
‘Voor jou tien anderen. Er zijn altijd wel jonge wetenschappers die zo gek
zijn om een paar jaar op een tijdelijk contract te werken.’
Het is ook moeilijk om er iemand op aan te spreken. Als ze haar decaan om
een uitbreiding van haar contract vroeg, schoof hij de zwartepiet door naar
de afdeling personeelszaken. ‘Die zei dat het niet kon.’ Maar ze begrijpt wel
dat de decaan ook met de rug tegen de muur staat en daarom wil ze haar
verhaal alleen anoniem doen. ‘Anders geeft het spanningen in de vakgroep.’
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is het moeilijk om vast aan de bak te
komen. Velen zoeken daarom hun heil
in een ‘reguliere’ maatschappelijke
carrière. Voor Tamas zelf is dat geen
optie. Lachend: ‘Wie zit er nu te wachten
op een research methodologist? Ik stel
graag fundamentele vragen, maar veel
bedrijven vinden dat bedreigend.’

Transparant
Bij sommige disciplines is een loopbaan
in de wetenschap inderdaad vaak de
enige optie na promotie, zegt hoogleraar Andries de Grip, directeur van het
Maastrichtse Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). ‘Wie
promoveert in bijvoorbeeld economie,
sociologie of bestuurskunde kan makkelijk terecht in het bedrijfsleven of bij de
overheid. Maar als taalwetenschapper of
historicus ligt dat minder voor de hand.
Daar moet je rekening mee houden als
je promoveert.’
Feit is dat je als postdoc steeds moeilijker aan een vaste baan komt. De Grip
is het met Vawo-voorzitter Jongsma eens
dat het volgen van een tenure track een

80%

redelijke garantie zou moeten bieden.
‘Universiteiten moeten veel transparanter te werk gaan. Als ze vooraf heldere
criteria opstellen, kunnen ze wetenschappers niet zomaar de deur wijzen.
Dat gebeurt nu nog te vaak.’ Toch vindt
de ROA-directeur een langere aanstelling van drie tot zes jaar best schappelijk. ‘Dat biedt veel ontplooiingsmogelijkheden, en als je het goed doet, heb je
daarna mogelijkheden genoeg.’
De Grip erkent dat de hoeveelheid
korte tijdelijke contracten in de wetenschap een probleem is, maar plaatst ook
een kanttekening. Hij vindt het niet
reëel om promovendi mee te rekenen
bij het aantal flexwetenschappers. Het
door de Vawo genoemde percentage van
zestig procent geeft een vertekend beeld,
meent hij. ‘Hier in Nederland hebben
promovendi een betaalde baan, en dat
is al een groot voorrecht. In veel andere
landen is dat niet zo.’

Continuïteit
Hebben wetenschappers sowieso wel
reden tot klagen? Hoort een tijdelijke

Wetenschappelijk
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met tijdelijk contract

60%

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

20%

0%

Hoogleraar

Universitair
hoofddocent

Universitair
docent

Overig

Hoogleraren en universitair hoofddocenten hebben bijna allemaal een vaste baan, en
dat geldt ook voor de meeste universitaire docenten. Maar het overig wetenschappelijk
personeel heeft het minder getroffen: drie op de vier heeft een tijdelijke aanstelling.

Bron: VSNU
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KAMPIOEN
FLEXCONTRACTEN
Als er iemand gewend is aan tijdelijke
contracten is het André Linnenbank. Het
platform Hervorming Nederlandse Universiteiten reikte de Amsterdamse fysicus
twee jaar geleden een ‘prijs’ uit: hij was
maar liefst 304 maanden achter elkaar in
tijdelijke dienst bij een Nederlandse universiteit, een record. Feitelijk werkte hij voor
het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, maar hij deed dat via tijdelijke
contracten bij de UvA, het cardiologie-instituut ICIN en de Universiteit Utrecht.
Een groot probleem waren de flexcontracten voor hem niet: ‘De wetgeving was
destijds heel anders, het aaneenrijgen
van tijdelijke contracten mocht toen nog.
Daarom heb ik nooit met de vuist op tafel
geslagen, want ik wist dat ik toch wel
een nieuw contract zou krijgen.’ Nu is dat
wel anders: met de nieuwe Wet werk en
zekerheid moet er na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar een vast contract
volgen óf moet het dienstverband worden
beëindigd.
In 2014 moest Linnenbank stoppen omdat
hij met zijn onderzoek niet genoeg geld
had binnengehaald voor een nieuw contract. Hij is inmiddels natuurkundedocent
op een middelbare school, maar wil niet
te veel klagen over zijn eigen situatie. Wel
maakt hij zich zorgen over de schadelijke
gevolgen voor de wetenschap. ‘Jongeren
moeten uiteindelijk toch wel weg, soms
na vier of vijf jaar, als ze geluk hebben na
zeven of acht jaar. Om hoogleraar te worden, moeten ze geld voor de universiteit
hebben binnengesleept, en dat lukt lang
niet altijd. Zo gaat veel expertise verloren,
omdat mensen nog maar zelden twintig of
dertig jaar de tijd krijgen om een expert te
worden in hun vakgebied.’
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instelling er niet gewoon bij in deze tijd
van toenemende flexibilisering? Toch
niet, vindt De Grip. De wetenschap heeft
in zijn ogen baat bij een grotere vaste
kern. ‘Voor werkgevers is het duidelijk:
een flexcontract heeft als voordeel dat je
kunt schakelen, en als nadeel dat er niet
of nauwelijks in kennis en continuïteit
wordt geïnvesteerd. Maar dat laatste is
juist voor universiteiten heel belangrijk.

het profvoetbal zijn nergens zoveel
mensen tijdelijk in dienst als in de
wetenschap. Zelfs bij grote bedrijven
ligt het gemiddelde percentage tijdelijke
werknemers niet hoger dan vijftien à
twintig procent.’ Daar steekt de veertig
procent aan de universiteit (exclusief
promovendi) schril bij af.
Volgens haar heeft de academische
wereld steeds meer een zandloper-

STAGE
Sofie Kuilman (21)

Studie Master Duitslandstudies (UvA)
Stage Historisch Nieuwsblad en NTR
Verdiensten 109 euro per maand voor
twee dagen per week
Oordeel ****

‘Nergens zijn zoveel mensen tijdelijk
in dienst als in de wetenschap’
Nu dreigen het organisaties te worden
met een vergrijsde bovenlaag, aangevuld
met een grote groep jong, wisselend
personeel. Dat komt de continuïteit niet
ten goede.’
Vawo-voorzitter Jongsma hoort
mensen regelmatig zeggen dat de hele
samenleving aan het ‘ver-zzp’en’ is, en
dat de arbeidsmarkt tegenwoordig nu
eenmaal zo in elkaar zit. ‘Maar buiten

60%

model gekregen. ‘Het bovenste deel
bestaat uit hoogleraren en universitair hoofddocenten die bijna allemaal
een vaste baan hebben. In de onderste
helft zitten de nomaden. De klassieke
academicus, vast in dienst en fifty-fifty bezig met onderwijs en onderzoek,
is inmiddels een bedreigde diersoort.
Bizar dat we met deze situatie akkoord gaan.’↙

‘Flexwetenschappers’ per universiteit

45%
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Aan de TU Eindhoven en de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft rond de helft van de
wetenschappers een flexcontract. De TU schrijft dat aantal toe aan flinke groei: nieuwe
docenten beginnen met tijdelijk contracten. De Erasmus Universiteit wijt het aantal

‘Ik loop stage bij de redactie van De
Grote Geschiedenisquiz. Die wordt jaarlijks uitgezonden op Hemelvaartsdag
op NPO2. Omdat de quiz een co-productie is van het Historisch Nieuwsblad
en de NTR ben ik bij beide organisaties
betrokken. Ik hou me vooral bezig
met het verzinnen van vragen en het
natrekken ervan, bijvoorbeeld door zelf
onderzoek te doen of ze voor te leggen
aan experts. Alles moet natuurlijk wel
kloppen!
Geschiedenis heeft vaak een beetje
een stoffig en saai karakter, dat proberen we met de quiz te weerleggen. We
willen laten zien dat geschiedenis erg
leuk en interessant is.
Het maken van een televisiequiz
heeft nogal wat voeten in de aarde,
vandaar dat er ook veel mensen met
een verschillende professionele achtergrond aan meewerken. Bij het Historisch Nieuwsblad werken wel voornamelijk historici, maar ook mensen met een
achtergrond in de journalistiek.
Als ik aan het studeren ben, ga ik
vaak tussendoor even naar buiten of
met de hond wandelen. De hele dagen
op kantoor zitten waren in het begin
dus erg wennen voor mij. Deze stage
heeft voor mij wel bevestigd dat ik met
mijn studie geschiedenis de juiste keuze
heb gemaakt en dat ik mij er later zeker
wil mee blijven bezig houden.’ ↙

tijdelijke docenten aan haar probleemgestuurd onderwijs in kleine werkgroepen: daar
zijn veel tutoren met tijdelijk dienstverband voor nodig.

tekst Jasmijn Van Raemdonck
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STUDENTEN KRIJGEN TOT WEL 55% KORTING!
volledig programma: hollandfestival.nl

© Willem Popelier

A NIGHT IN INDONESIA
KANDE, BOI AKIH, JOGJA
NOISE BOMBING, SEKAN,
SENYAWA, FILASTINE
Indonesische pop, folk,
noise en EDM in alle zalen.
16 juni, Paradiso

PHOBIARAMA
DRIES VERHOEVEN
Een 21ste-eeuws spookhuis
over onze hedendaagse
angstcultuur.
12 – 20 juni,
Mercatorplein

MANIFESTO
JULIAN ROSEFELDT,
CATE BLANCHETT
Actrice Cate Blanchett
schittert in dertien korte
films in Julian Rosefeldts
installatie over de actualiteit van historische
kunstmanifesten.
4 – 25 juni,
Casco Amsterdam

© Hayim Heron

© Julian Rosefeldt
& VG Bild-Kunst

amsterdam
3 – 25 juni

© Mao Nianshu

internationaal
podiumkunsten

FLEXN
REGGIE (REGG ROC)
GRAY, PETER SELLARS
Flexdans als middel voor
inspirerende en krachtige
verhalen over liefde en
rechtvaardigheid.
9 – 10 juni,
Stadsschouwburg
Amsterdam

Adv Holland Festival - Folia.indd 1

25-5-2017 11:55:04

KOM NAAR

21 JUNI 2017

L BFEST
INLOOP: 15:30 AANVANG: 16:00
BENNO PREMSELAHUIS, RHIJNSPOORPLEIN 1, AMSTERDAM

Tijdens deze tweede editie van LabFest presenteren een aantal labs en minoren de eindresultaten van hun projecten. Kom kijken en ontmoet
de studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven en organisaties die er met elkaar aan gewerkt hebben.
LabFest is een initiatief van ACIN (Amsterdam Creative Industries Network). Aanmelden & informatie amsterdamcreativeindustries.com
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Prikbord UvA
Asva Amsterdam studentenstad?!

SIB-Amsterdam End of the financial crisis?

Hoe ziet Amsterdam er uit
in 2022? Blijft het een echte
studentenstad of wordt de
student de stad uitgedrukt door
mensen met een dikke portemonnee? Wat kan de politiek
doen? Kunnen we particuliere
initiatieven wel vertrouwen? De
Amsterdamse studentenvakbond Asva wil een antwoord
op die vragen en organiseert op donderdag 1 juni een
symposium in het Architectuur Centrum van Amsterdam.
Donderdag 1 juni van 13.30 tot 17.00, met een borrel na
afloop. Entree is gratis.

Is na tien jaar de financiële crisis
dan eindelijk voorbij? Die vraag
probeert SIB, de internationaal
georiënteerde studentenvereniging van Amsterdam, op
maandag 12 juni tijdens een
paneldiscussie te beantwoorden.
Het is al vaak gezegd dat de
crisis voorbij zou zijn, gaat het
nu echt gebeuren? Wat hebben we van de crisis geleerd?
En kan er weer een crisis komen? De bijeenkomst is in het
Engels en vindt plaats in de Muziekzaal van CREA. Een
kaartje kost vijf euro.

STA! Het leven is kut

SPUI25 in Spe Spionage

“Kut! Ik liep net de natte badkamer in met droge sokken,
waarna een vogel op mijn hoofd
poepte,´ schrijven de acteurs en
actrices van Studenten Toneelvereniging Amsterdam in hun
aankondiging van hun nieuwe
voorstelling. Ondanks de titel
moet het een ‘ode aan het leven’
zijn. Onder regie van Fiona Elferink zijn twaalf studenten
voor ‘Het leven is kut’ op zoek gegaan naar hun eigen
kleine en grote problemen met het leven. De voorstelling
is op 19, 20 en 21 juni te zien in het CREA Theater.

Volgens het voormalig hoofd
van MI6 leven we ‘in een tijd
die minstens zo gevaarlijk is als
de Koude Oorlog’. Intussen is
de wereld drastisch veranderd:
er zijn meer verschillende en
onvoorspelbare dreigingen, en er
is veel meer techniek om mee te
spioneren. SPUI25 in Spe vraagt
zich af: hoe word ik een spion anno 2017? Op dinsdag 13
juni tussen 20.00 en 21.30 onderzoeken ze deze vragen
met een divers panel van experts en ervaringsdeskundigen. Hun verhalen worden afgewisseld met voorbeelden
van legendarische spionnen uit literatuur en cultuur.

Oratie Politiek in de stad

SPUI25 Populisme

Rivke Jaffe is hoogleraar Cities,
Politics and Culture aan de UvA.
Op vrijdag 2 juni om 16.00 geeft
ze haar oratie met de titel Cities
and the Political Imagination.
Hoe kunnen we politiek herkennen in de stad? Hoe kunnen
sociale wetenschappers zich
bezighouden met stedelijke
machtsprocessen die zich afspelen buiten gevestigde
onderzoeksterreinen als de representatieve democratie
of sociale bewegingen? Jaffe bepleit het samenbrengen
van sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke benaderingen, en het combineren van methoden als
etnografie met culturele analyse.

Wat is populisme nou echt? Wie
zijn populistische leiders? En wat
is de relatie tussen populisme
en democratie? Politicoloog Cas
Mudde publiceert in de reeks Elementaire Deeltjes bij Amsterdam
University Press een boek over
deze vragen en zal donderdag
15 juni tussen 20.00 en 21.30 bij
academisch-cultureel centrum SPUI25 afvragen wat de
langetermijngevolgen van de huidige golf aan populisme
zijn. Ook bespreekt hij reacties uit de politiek en journalistiek.
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Prikbord HvA
Prijzen Jelita Altman

Studenten Tevreden

Hoe motiveer je de lokale bevolking van Bali om hun kookolie
op een milieuvriendelijke manier
weg te gooien, zodat je met de
gerecyclede olie een Biobus kunt
laten rijden? Student toegepaste
psychologie (TP) Jelita Altman
ging in opdracht van de Green
School in Bali op zoek naar antwoorden. Met het resultaat won ze de landelijke TP-scriptieprijs. Ze verzamelde
de gegevens voor het onderzoek door wetenschappelijk
literatuuronderzoek, deskresearch en interviews met lokale bewoners. Volgens de jury beschikt ze over ‘een grote
mate van culturele sensitiviteit’.

Uit de resultaten van de
Nationale Studenten Enquête
(NSE) is gebleken dat 74% van
de HvA-studenten ‘tevreden
tot zeer tevreden’ is over de
opleiding. De tevredenheid van
HvA-studenten stijgt hiermee
voor het derde achtereenvolgende jaar. Rector Huib de Jong is in zijn nopjes, maar
rekent zich niet rijk. ‘We zijn trots, maar het onderzoek
wijst ons ook op zaken waar we beter in moeten worden.’
Internationalisering en het gebrek aan aanmoediging om
een studieonderdeel in het buitenland te volgen, scoren
gemiddeld het laagst. Check ook: Studiekeuze123.nl

Medezeggenschap Studenten

Onderzoek Fietsbeleving

De partij HvASamen heeft
negen van de twaalf zetels
voor studenten in de Centrale
Medezeggenschapsraad (CMR)
gewonnen. HvASamen is de
enige partij die actief is op de
HvA. De overige drie verkozenen
zijn kandidaten die op individuele
titel campagne voerden. Opvallend is dat Stefan Vuijst,
die dit jaar lid is van het dagelijks bestuur van de CMR,
niet herkozen is. De opkomst bij de verkiezingen was zeer
laag: 5 procent, waar het vorig jaar nog 8 procent was.
Het centraal stembureau wijt de lage opkomst aan het
gebrek aan promotie voor de verkiezingen.

In het kader van het project
Design across Borders brengen
25 studenten van de opleiding
Communication and Multimedia
Design (CMD) deze week een
bezoek aan de Copenhagen
School of Design and Technology.
Ze doen onderzoek naar fietsbeleving. Tijdens het project bestudeerden de studenten
al eerder zes prototypes fietsers binnen de Amsterdamse
fietscultuur. Deze week doen ze hetzelfde in Kopenhagen.
Tijdens het evenement Cyclespace, dat door de gemeente op 13 en 14 juni wordt georganiseerd in de Westergasfabriek, presenteren de studenten de bevindingen in
beide steden.

Ondernemerschap Uitvinding
Schoon en droog. Met die
opdracht in het achterhoofd
zocht een studententeam van
de minor ondernemerschap naar
een oplossing voor ondergeplaste wc-brillen: een eenvoudig
veersysteem duwt de wc-bril
automatisch omhoog na gebruik
van de wc. De volgende mannelijke bezoeker vindt de bril
reeds omhoog als hij binnenkomt. De veer kan zo aan
de bril worden bevestigd en kost slechts dertig euro. Van
dat bedrag geven de studenten steeds een euro aan de
organisatie Simavi, die zich inzet voor betere en schonere
sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

ADVERTENTIE
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Dossier

tekst Nina Schuyffel

illustratie Aart-Jan Venema

En dan sta je er
alleen voor
In 2015 verloor student Emma Kemp haar moeder aan kanker, een jaar later haar vader. Ze
is haar veiligheid en zorgeloosheid kwijt, maar ook haar angst om beslissingen te nemen.
‘Ik spring nu wat vaker in het diepe. Mijn moeder moedigt me in gedachten aan. Het voelt
soms alsof we gewoon nog gesprekken voeren samen.’

H

aar kersverse huisgenoten
weten nog van niets. Daarom
wil ze voor het interview niet
in haar studentenkamer afspreken.
Twee ouders die allebei overleden zijn
aan kanker, wanneer breng je dat
in godsnaam ter sprake? Niet dat
UvA-student Emma Kemp (23) er
een geheim van maakt.
‘Soms vragen mensen
ernaar en dan ben ik er
open over,’ vertelt ze in
de lobby van het Amrath
Hotel. Ze wijst op een
zwierige tatoeage op
haar linkerbovenarm –
de handtekening van haar moeder.
‘Vooral als ze dit zien. Maar weinig
mensen vragen echt door. Vaak
begin ik dan maar uit mezelf te
vertellen, uit ongemak. Ik wil niet dat
anderen zich opgelaten voelen.’
Emma was pas tien jaar toen bij

haar moeder een zeldzame vorm van
huidkanker werd ontdekt. Haar halve
leven woonde ze met een zieke ouder
in huis, al merkte Emma daar zelf
niet veel van. ‘Mijn moeder was een
ontzettend positief mens. Ze wilde
niet dat mijn broer en ik veel van
haar ziekte merkten, we moesten ons

Een halfjaar later zou Emma naar
Berlijn gaan om daar een minor te
volgen. ‘Ik twijfelde of ik dat nog wel
moest doen. Maar toen hoorde ik
mijn moeders stem in mijn hoofd: je
gáát hoor! Ik weet zeker dat ze dat
zo leuk had gevonden.’ In Berlijn had
ze de tijd van haar leven. Met haar
vader was toen nog niets
aan de hand – dacht
ze. Achteraf bleken zich
bij hem al vlak na haar
moeders overlijden symptomen van longkanker
voor te doen. ‘Toen ik met
kerst in Nederland was,
viel me al op dat hij erg was afgevallen. Hij was verward en vergat de
simpelste dingen. Maar ik dacht er
nog niet zoveel bij na. Hallo, hij was
kort daarvoor zijn vrouw kwijtgeraakt. Logisch dat hij niet helemaal
zichzelf was, toch?’

Met haar vader was toen nog
niets aan de hand – dacht ze
vooral blijven ontwikkelen en een eigen leven hebben. De dag voordat ze
overleed, op 16 maart 2015, zaten we
nog op de bank te kletsen over mijn
studie en toekomst. Alsof er niets aan
de hand was. Zo was ze: altijd bezig
met de mensen om haar heen.’
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In het voorjaar werden de klachten
erger. Emma’s vader had taalproblemen. Hij kon niet op woorden
komen, schreef bijvoorbeeld een “m”
als hij een “3” bedoelde. Door haar
studie taalwetenschap wist ze dat
dit foute boel was. ‘Ik was op weg
naar de psycholoog toen
mijn broer belde. “We
zijn in het ziekenhuis,” zei
hij. “De foto’s van papa
zagen er niet goed uit.
Het is misschien longkanker.” Totaal beduusd
hing ik op. Het was
eigenlijk de bedoeling dat ik met mijn
psycholoog een afsluitend gesprek
zou hebben, het ging net zo goed
met me. Maar toen ik haar kamer
binnenkwam en vertelde wat ik net
had gehoord, zei ze: “Ik denk dat wij

elkaar de komende weken nog wel
even blijven zien.”’
In het ziekenhuis bleek dat de kanker
zich al door zijn hele lichaam had
verspreid, zoals zijn alvleesklier en
hersenen. Haar vaders ziekbed duur-

een ouder verliezen, bijvoorbeeld
door een hartaanval. Dat lijkt me
verschrikkelijk, ik heb in ieder geval
nog afscheid kunnen nemen.’
Toch is het besef nog niet doorgedrongen. Als ze over haar vader
praat, schakelt Emma regelmatig
over naar de tegenwoordige tijd. ‘Het voelt alsof
hij er nog is. Het is ook
pas een jaar geleden,
ik zag hem wel vaker
langere tijd niet. In mijn
hoofd is hij gewoon nog
ergens op de wereld. Ik
denk ook dat het een soort beschermingsmechanisme is: het rouwproces om mijn moeder is nog zo vers,
die nieuwe emoties kan ik er eigenlijk
niet bij hebben. Ik denk dat die klap
nog komt.’

‘Het voelt goed om de touwtjes
in handen te houden’
de niet lang. Op 21 april 2016, iets
meer dan een jaar na haar moeder,
overleed hij in hetzelfde bed, thuis
in Langedijk. Emma was erbij. ‘Daar
ben ik dankbaar voor. Je hoort wel
eens dat jongeren heel plotseling

43

31 MEI 2017

Na haar vaders dood besloot Emma
haar studie even op een laag pitje
te zetten. Sinds april volgt ze geen
colleges meer. Er moest ook veel
gedaan worden: het ouderlijk huis
moest worden verkocht, de erfenis
geregeld, de administratie op orde
gebracht. Dat was niet altijd even
makkelijk. Emma: ‘Dan moet je
de zorgverzekering opbellen om te
zeggen dat je geen gezinsverzekering
meer wil, omdat het gezin niet meer
bestaat. Best confronterend. Aan de
andere kant weet ik nu wel veel. Dat
er zoiets als een woonhuisverzekering
bestaat bijvoorbeeld, en dat je elke
maand elektra moet betalen. Toen
mijn beste vriendin laatst zei dat ze
niet eens wist bij welke verzekering ze
zat omdat haar ouders dat allemaal
voor haar regelen, dacht ik: ha, dat
heb ik dus allemaal al een keer uitgezocht.’ Ze lacht, maar niet van harte.
Het is een schamele troost.
‘Ik weet wel dat ik hulp kan vragen,
maar toch doe ik het meeste liever
zelf,’ zegt ze. ‘Het voelt goed om de
touwtjes in handen te houden. Bij
de verkoop van het huis hadden we
een makelaar, maar dat was eigenlijk
weggegooid geld. Ik heb de omschrijving van het huis zelf helemaal moeten herschrijven, want die van hem
zat vol spelfouten. Stiekem vind ik het
wel lekker om daarmee bezig te zijn.’
Of ze kan zeggen dat de dood
van haar ouders haar op
persoonlijk vlak iets heeft
gebracht? Emma denkt
even na. ‘Ik ben impulsiever geworden,’ zegt ze
dan. ‘Vroeger kon ik uren
piekeren om iets wel of
niet te doen. Is het wel
de goede keus? En wat nou als het
mislukt? Nu spring ik wat vaker in het
diepe, ik zie wel wat er uit komt. Na
mijn moeders overlijden besloot ik
bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis
te gaan werken. Het bleek uiteindelijk niets voor mij te zijn. Maar ik heb

‘ROUWEN IS EEN PIJNLIJKE BEZIGHEID’
‘Per jaar melden zich ongeveer twintig studenten bij ons met problemen na het overlijden van een ouder,’ zegt Esther Boucher van studentenpsychologen. ‘Concentratieverlies komt veel voor, vaak zelfs zonder
dat de student het zelf doorheeft. Je kunt motivatie en studievermogen kwijtraken, of simpelweg veel te veel aan je hoofd hebben.
Soms komt een student naar ons toe met studeerproblemen, en ontdekken we dan pas het achterliggende rouwproces. Een student kan
zich bijvoorbeeld realiseren dat hij na het verlies van de ouder hard is
gaan werken, maar nooit aan rouwen toe is gekomen. Rouwen is een
pijnlijke bezigheid, die sommigen logischerwijs proberen te vermijden.
Er kunnen problemen ontstaan rond opkomende levensvragen na het
wegvallen van de ouders – ‘wat is de zin van het leven?’ – of de verstoorde balans in het gezin, als de student bijvoorbeeld ineens veel zorg
op zich neemt voor broers en zussen. Dan zijn er nog de puur praktische, vaak financiële zorgen, bijvoorbeeld als de studietoelage wegvalt.
Voor dergelijke problemen moeten we doorverwijzen naar de studentendecanen; voor echt zware problematiek, bijvoorbeeld soms bij oudersuïcide, naar een psychiater. Maar veel studenten hebben baat bij
de rouwverwerkingsgroep die we organiseren in samenwerking met
het studentenpastoraat. We merken dat het rouwende studenten
vooral helpt doordat de bijeenkomsten een manier zijn om je zorgen
even uit te stellen. Als die je tijdens het studeren overvallen kun je
denken: vrijdag vertel ik het in de groep, waardoor je weer verder kunt
met lezen of colleges.’

het in ieder geval geprobeerd.’
Ook haar stage bij Booking.com
kwam voort uit een ‘impulsidee’,
vertelt ze. ‘Vlak voor mijn vader overleed, besloot ik te gaan verhuizen.
Helemaal geen goed idee natuurlijk
om in zo’n periode zoiets stressvols
te doen. Maar ik ben blij dat ik het
toch heb doorgezet, want doordat

de stem van mijn moeder. Zij heeft
zelf bij ING gewerkt en moedigt mij
in gedachten aan. Heel fijn, het voelt
soms alsof we gewoon nog gesprekken voeren samen.’
Tegelijkertijd is Emma een stuk
minder zorgeloos geworden. Als haar
huisgenoten ’s nachts dronken hun
bed in strompelden, liep haar hoofd
nog steeds over van allerlei gedachten. ‘Andere
studenten hebben altijd
nog hun ouders om op
terug te vallen. Maar ik
heb niemand boven mij,
ik moet het nu alleen
doen. De veiligheid en
zekerheid waar je ouders voor staan,
is weg. Laatst moest ik bij mijn stage
laten weten wie mijn contactpersoon
was in geval van nood. Ik heb mijn
beste vriendin opgegeven. Dat zijn
van die momenten dat het even heel
hard binnenkomt.’ ↙

‘Soms is het alsof we gewoon nog
gesprekken voeren samen’
ik in dat huis woonde kon ik in de
zomer in het hostel daar vlakbij gaan
werken. En door die ervaring kwam ik
weer terecht bij Booking.com. Het is
een groot bedrijf, normaal gesproken
zou ik daar een beetje huiverig van
worden. Maar ook nu hoor ik weer
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Bij de les
Keuzevak Gesprekken met
minderjarigen door Emina
Midzic, donderdag 18 mei,
15.20 uur, Muller-Lulofshuis
(HvA)
Aanwezigen 18
Waarvan man 1
Blikjes frisdrank 9, waarvan 3 Red Bull.
Scrabblewoorden Gevoelsreflectie,
metacommunicatie.

tekst en foto’s Evelien Frenkel

H

et wordt een iets andere les
dan normaal, zegt docent
Emina Midzic meteen bij
binnenkomst koortsachtig. ‘Ik heb
een nogal heftige ochtend achter
de rug. Er vond tijdens mijn les een
crisis plaats met een student en ik
ben tot net bezig geweest diegene
op te vangen.’ Vandaag dus geen
twee en een half uur communica-

Larissa de Jong (21)

Sociaal juridische
dienstverlening
‘Ik vind het een leuke les om te
volgen, wel interessant. Volgend
jaar ga ik stage lopen bij een
leerplichtambtenaar. Het rollenspel vind ik fijn, want je kunt als
je in het publiek zit wel denken
“ik zou dat zeggen”, maar ik heb
er vorige week gezeten – en toen
kwam het er toch niet zo uit
zoals ik het zou willen.’

FOLIA 25

tietraining, iets korter. Drie rondes
rollenspel. De casus is als volgt:
Khalid van 15 is de afgelopen weken
61 uur afwezig geweest op school en
jij bent de leerplichtambtenaar die
hem tot inkeer moet brengen. De
docent benadrukt de drie kernwoorden voor het benaderen van zo’n
gesprek: bescheidenheid, respect
en warmte.
De docent legt de suggestie van
de klas, dat zijzelf Khalid moet spelen, naast zich neer; de enige jongen
van de klas, Tim, meldt zich aan samen met het meisje dat naast hem
zit. ‘Waarom kijk je me zo streng
aan?’, zegt het meisje dat Khalid
speelt. ‘Oh sorry, dat was niet de
bedoeling’. De aanvankelijk stoïcijnse Khalid deelt uiteindelijk toch zijn
hobby’s: rondhangen met vrienden
en joints roken, soms wat voetbal
uit verveling. ‘Moet ik nou doorgaan
over voetbal?’ vraagt de jongen die
leerplichtambtenaar speelt. ‘Vraag

Feride Cangül (22)

Sociaal juridische
dienstverlening
‘De docent is geweldig, echt
perfect. Je ziet ook dat ze veel
ervaring heeft met jongeren. En
de les is niet te serieus, je kan
ook met z’n allen lachen. Ze
geeft je echt een chill gevoel,
het idee dat je jezelf mag zijn.
Iedereen doet zo’n gesprek
anders maar als je het oprecht
meent, is het nooit fout.’

wat hij rookt!’ ‘Welke shoppa ga je?’
opperen zijn studiegenoten.
Ondertussen bespreken ze onderling
andere zaken, zoals de stage die ze in
het vooruitzicht hebben. ‘Bij schuldhulp zou ik echt niet willen.’ ‘Nee, dat
zuigt echt het leven uit je. Dat neem
je heel erg mee naar huis denk ik.’
Dan wisselen de rollen en meldt
zich een meisje aan dat graag de
rol van Khalid wil vertolken ‘Lekker
de lastige puber spelen, ja toch!’.
Niet iedereen is zo enthousiast,
want verder wil niemand meedoen
aan het rollenspel. Dat schiet niet
op, volgens Tim. ‘Als volgende week
iedereen aan de beurt moet komen
die nog niet is geweest, zitten we
hier tot tien voor zes,’ zegt hij, de
officiële eindtijd van de les. ‘En ik
moet naar voetbal.’ De docent dient
hem fijntjes van repliek: ‘Welke
techniek verwacht je nu van me?’,
lacht ze. ‘Bescheidenheid, respect
of warmte?’ ↙

Nathalie Bacili (22)

Sociaal juridische
dienstverlening
‘Dit is de eerste les waar de
jongere echt centraal staat. Bij
jongeren zijn we meer geneigd
om met de vinger te wijzen en
te zeggen wat goed en fout
is. Ik heb geleerd dat je tijdens
zo’n gesprek ook even “uit het
gesprek” mag stappen als je een
fout hebt begaan. Toegeven dat
je iets verkeerd hebt gedaan en
opnieuw beginnen.’

Promoties
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Hora est
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Donderdag 01/06

10.00 uur: Qianqian Zhang – natuurkunde
Novel roles for phospholipase C in plant stress signaling
and development (Agnietenkapel)
12.00 uur: Marieke Doorenspleet – geneeskunde
Standing Out of The Crowd: Adaptive Immune Cells in the
Pathogenesis and Prediction of Rheumatoid Arthritis and
lgG4-Related Disease (Agnietenkapel)
14.00 uur: Gert-Jan Veerman – onderwijskunde
Ethnic School Composition, School Performance
and Classroom Behaviour in Western Societies
(Agnietenkapel)

Vrijdag 02/06

09.00 uur: Joline de Groof – geneeskunde
Surgery and Medical Therapy in Crohn’s Disease (Aula)
10.00 uur: Anne-Fré Swager – geneeskunde
Volumetric Laser Endomicroscopy for the Detection of
Early Barrett’s Neoplasia (Agnietenkapel)
11.00 uur: Saloomeh Sahami – geneeskunde
New Concepts in Ulcerative Colitis: A Thin Line Between
Medicine and Surgery (Aula)
13.00 uur: Eelco Lens – geneeskunde
Respiratory Motion Management for Radiotherapy of
Pancreatic Cancer Patients (Aula)
14.00 uur: Susan van den Berg – geneeskunde
A Hot Interaction Between Immune Cells and Adipose
Tissue (Agnietenkapel)

Dinsdag 06/06

10.00 uur: Vedran Bilanovic – rechtsgeleerdheid
Of the people, by the people, for the people
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Roberta Diamanti – natuurkunde/sterrenkunde
Implications of Dark Matter Free Streaming in the Early
Universe (Agnietenkapel)
14.00 uur: Pum Komattam – psychologie
Feeling the Other: Emotion Interpretation in Intercultural
Settings (Agnietenkapel)

Dinsdag 07/06

10.00 uur: Tereza Havelková – muziekwetenschap
Opera as Hypermedium. Meaning-Making, Immediacy,
and the Politics of Perception (Agnietenkapel)
13.00 uur: Menno Hurenkamp – sociologie
Met opgeheven hoofd. Sociaal burgerschap aan het begin
van de 21e eeuw (Aula)
14.00 uur: Ines Hauner – natuurkunde
Interfacial Water Dynamics (Agnietenkapel)

Gert-Jan
Veerman
Donderdag 1 juni, 14.00 uur
Agnietenkapel

Bevinding

‘Ik heb me in mijn promotieonderzoek gericht
op de relatie tussen de etnische diversiteit van scholen en de
schoolprestaties van de leerlingen. Wat blijkt? Leerlingen met
een migratieachtergrond in een school met meer etnische
diversiteit behalen lagere resultaten bij begrijpend lezen en
dit geldt niet voor leerlingen zonder migratieachtergrond op
diezelfde scholen. Het zijn wel kleine effecten, moet erbij gezegd worden. Maar het kan voor sommige leerlingen net het
verschil zijn tussen een voldoende of onvoldoende. Een andere belangrijke bevinding is dat er door kinderen tijdens lessen
meer wanorde wordt ervaren op scholen met meer etnische
diversiteit. Het lijkt wel uit te maken in welk land de school
staat. In landen waar mensen met een migratieachtergrond
door de politiek meer kansen krijgen – bijvoorbeeld dat ze
snel mogen meedoen op de arbeidsmarkt – is de etnische
diversiteit minder van invloed op de wanorde in de klas.’

Leuk ‘Het leukst vond ik de gesprekken en discussies met
medeonderzoekers op de universiteit en bij conferenties.
Ik heb zo veel innovatieve mensen ontmoet, dat gaf echt
energie. Bovendien is het goed met elkaar over onderzoek
te praten. Kennis opbouwen doe je immers samen.’

‘Ik combineerde promoveren
met lesgeven aan een hogeschool’
Moeilijk

‘Ik heb mijn onderzoek gedaan met een promotiebeurs voor leraren. Ik combineerde het promoveren
dus met een baan van drie dagen per week lesgeven in
het vak onderwijskunde aan de Christelijke Hogeschool
Ede. Soms vond ik het lastig dat ik niet fulltime aan mijn
onderzoek kon werken. Dan zat ik er net lekker in en moest
ik weer omschakelen. Hoewel het af en toe juist ook fijn
was dat ik er weer even uit kon stappen. Dat zeiden andere
promovendi ook: dat zij het juist prettig zouden vinden hun
hoofd soms op iets anders te kunnen richten.’ ↙
tekst Carlijn Schepers

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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COKE

Op de tong

Niet te verwarren met
het andere genotsmiddel in poedervorm dat
zijn naam deelt, is de
Amerikaanse Coke een
drank van grote veelzijdigheid. Apotheker
en legerkolonel in ruste John Pemberton
maakte in 1886 furore met het spul, aanvankelijk door toevoeging van eerdergenoemd poeder, later gewoon door veel
suiker en onverbiddelijk onderbuikgerichte
marketingcampagnes. Fantastisch om
fietsen roestvrij en kinderen stil te houden;
eventueel zelfs drinkbaar.

FRIKANDEL
De geschiedenis van
’s lands troetelgehaktstaaf kent dramatische pieken en dalen:
gekruide gehaktballen
heetten al frikadel in de
16e eeuw, pas in de jaren ’50 werd het recept geperfectioneerd
tot het mengsel van kippenseparatorvlees, varken, paard en smaakversterker
waar wij liever niet over nadenken. In 1996
passeerde de snackstaaf Hollands oorspronkelijke bestseller, de kroket – maar in
2003 kelderde de frikandelverkoop ineens.
Dertig miljoen minder gingen over de
toonbank. Wetenschappers buigen zich
tot op de dag van vandaag over de vraag
waarom (recessie? Fatshaming? Paardenmeisjes?), al bleef de snack ruimschoots
boven de runner-up, de bamischijf.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia 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, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.

Sphinx

Oostenburgergracht 71
Dinsdagavond. Half tien. Regen. Een hele dag gezeten in de bieb, het
nieuwe doodgaan. Naderhand getennist. Klam, moe, honger. Vlakbij
huis gekomen, doemen de TL-lichten van de Sphinx op. Omdat vriendin
Elsa geen zin heeft in koken, knijpen we in de remmen.

E

ven later staan we in de helverlichte, reuk- en smetvrije Sphinx. Hier kun
je gerust een gevallen klodder mayo van de tafel likken, schat ik losjes in.
Terwijl Elsa de menukaart bestudeert zoals alleen snobs dat kunnen in een
patatzaak, babbel ik wat met Egyptenaar Achmed, de eigenaar. Mijn wijsneuzigere gedram over de toestand in het Midden Oosten – kruitvat! – riposteert
hij met een glimlach en een ‘lekker rustig nou’.
Sphinx houdt niet van fratsen. Spoedig wordt de bestelling integraal
geserveerd. Mijn tanden boren zich in de diepbruine bast van een vleeskroket,
een overvloed aan warme spijs stort zich uit onder mijn gehemelte. De frikandel-speciaal heeft een goed volume en de elasticiteit van een gummibal.
Omdat de kok haar pittig gezout heeft, spoel ik voor een nieuwe smaaksensatie mond en ingewanden met een speciaal uit Amerika geïmporteerde
drank. De locals daar noemen deze robuuste, stemmig zwart gekleurde en
vitale vloeistof liefkozend coke. Dan het pièce de résistance, de patat oorlog.
Goed gezout, vet, vult optimaal. De frieten kleuren alleen wat bleekjes. De
kok heeft kennelijk gekozen voor een rare bereiding, wat resulteert in steeds
langere tanden. Om de warme hap in de buik wat af te koelen rond ik af met
een milkshake aardbei, een goddelijke emulsie.
Even later breken we tevreden op en beloon ik de Sphinx volgens goed Chinees gebruik met een welgemeende boer. Een hemelse vette bek! ↙

tekst Peter de Jong foto Daniël Rommens
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Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Stellenbosch
van Steinar
STEINAR LAENEN (20)
HIER science-student aan Amsterdam University College
DAAR wiskunde aan Stellenbosch University
DE STAD IN ZES WOORDEN ‘Universiteitsstad, Afrikaans, wijn, heet, bergen,
relaxed’

Bekend van ‘Behalve om zijn wijn staat Stellenbosch vooral bekend om zijn
controversiële geschiedenis. Hendrik Verwoerd, de Zuid-Afrikaanse premier
die als de architect van de Apartheid wordt gezien, heeft hier gestudeerd.
Veel andere Apartheid-denkers hebben hier ook gestudeerd. Onze introweek vond plaats in het gebouw waar Verwoerd vroeger zijn kantoor had,
erg bizar.’
Toeristische attractie ‘Stellenbosch telt ongeveer 150 wijnboerderijen, en
het gebied produceert grofweg één miljard liter wijn per jaar. Zelf ben ik
twee keer wezen wijnproeven, beide wijnboerderijen waren schitterend. Je
vergeet haast dat je in Afrika bent en niet ergens in Europa.’
Onontdekte parel ‘Jonkershoek National Park ligt om de hoek. Het is een
half uurtje rijden van Stellenbosch. Er zijn een paar prachtige wandelroutes
die je kunt nemen, en het is nooit echt druk, in tegenstelling tot de Tafelberg in Kaapstad bijvoorbeeld.’
Streekgerecht ‘Braaien wordt hier veel gedaan, vooral in de zomer. Een
braai is bijna hetzelfde als een barbecue, alhoewel je dat nooit tegen een
Zuid-Afrikaan moet zeggen. Het huis waar ik zit heeft een braai in de tuin.
Het lekkerst vind ik om een boerewors of een braai broodjie op de braai te
gooien.’
We kunnen nog wat leren ‘De sportfaciliteiten zijn hier ontzettend goed.
Het zwembad, de sportschool, het voetbal- en rugbyveld liggen allemaal
op één locatie; onderaan de Coetzenberg. Veel mensen gaan wel een paar
keer per week sporten, dus je kunt altijd een maatje vinden die meegaat.’
Waarom Stellenbosch ‘Het is hier zeker meer relaxed studeren dan in Amsterdam. In de weekenden kun je altijd wel een natuurpark of wijnboerderij
vinden om naartoe te gaan, Kaapstad is ook maar een uurtje rijden. Daarnaast is de stad een van de veiligste van Zuid-Afrika. Stellenbosch kan je wel
het gevoel geven dat je in een Europese stad zit. Dus als je Zuid-Afrika echt
wil leren kennen moet je zeker Stellenbosch uit en het land verkennen. ↙

tekst Dirk Wolthekker
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Hoeveel nieuwsgierige
scholieren kan jij aan?
Wil jij het gezicht zijn van de UvA
tijdens evenementen voor aankomende
studenten?
Ben jij...
• UvA-Student,
• Representatief en enthousiast,
• Communicatief vaardig,
• Behulpzaam,
• Proactief,
• Een aantal keer per jaar flexibel
inzetbaar, met name op zaterdagen?

Meer info? Kijk op studijob.nl/vacatures

Wil jij..
Een uurloon van € 10,41 en na 20:00
uur en op zaterdagen 140% uitbetaald
krijgen? Dan zoeken wij jou!
Je aanmelden?
Dat kan via StudiJob! Ga naar
www.studijob.nl/vacatures. Na ontvangst
van je sollicitatie nemen zij contact met je
op voor een intakegesprek.
Heb je nog een vraag? Neem dan contact
op met StudiJob via 020-5353460.

