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oms hoor je het nog wel, die echo uit het verleden. Dan
roept iemand plompverloren dat de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen nog ver te zoeken is, zeker óók in het
hoger onderwijs. Enkele maanden geleden trapten we er weer
in, en maakte Folia een cover met daarop de verzuchting: De
wetenschap is een witte meneer.
De strijd is blijkbaar nog lang niet gestreden, maar ik
vraag me inmiddels wanhopig af wat er dan in godsnaam
aan de hand is op de redactie van Folia. Hier maken
namelijk vrouwen de dienst uit, en niet zo’n beetje ook.
Ik ben zelf vanwege mijn functie als directeurhoofdredacteur in theorie de hoogste op de apenrots,
in de praktijk daal ik daar echt niet meer vanaf zónder
uitdrukkelijke toestemming van het vrouwelijke smaldeel
van de redactie, en dan slechts met de opdracht het hen
zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Als het gaat om de journalistieke inhoud wordt Folia
gerund door een chef redactie – tevens eindredacteur – die
er niet voor terugdeinst haar mannelijke redacteuren ineen
te doen krimpen door er met gestrekt been in te vliegen
bij een gemiste deadline of een andere doodzonde (denk
aan dt-fouten). Dit combineert ze met een ijzingwekkende
glimlach en een portie keiharde humor die je vroeger, nou
ja, mannelijk zou hebben genoemd.
De rest van de organisatie (de praktische kant zeg
maar) is in handen van een flamboyante vijftiger die zich
van een creatieve lieverd heeft ontwikkeld tot een facilitair
despoot. Geen ongewassen kopje of onvolledig ingevuld
formuliertje laat ze passeren, en alle Folia-mannen deinen
stilletjes en gedwee met haar stemmingswisselingen mee.
Doe je dit niet, dan gaat ze, in haar eigen woorden, ‘als
een motherfocker’ tekeer tegen je.
Dat mannen zich zorgen moeten gaan maken, bewijst
ook de Asva Studentenunie. Voorzitter Xandra Hoek (zie
pagina 18 e.v.) wil er niet te veel woorden aan vuil maken,
maar alle zes bestuursleden zijn vrouw. Als het Asva-bestuur
uit alleen mannen bestond, hadden jullie er ook geen
aandacht aan besteed, aldus Hoek.
Ha! daar trappen we niet in. Het is een samenzwering,
en wij mannen staan erbij en kijken ernaar. De gelijkheid
tussen mannen en vrouwen is inderdaad ver te zoeken.
Hoog tijd om in actie te komen.
Intussen bereid ik me mentaal en fysiek voor op de
keukendienst bij Folia, volgende week.
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

Stilte in de zaal

S

tudie, bijbaan, vrienden, hobby’s, smartphone, Facebook, Netflix: de hele dag door krijg je
van alle kanten allerlei indrukken. Supervermoeiend
eigenlijk, maar gelukkig heeft Felix Meritis daar iets
op gevonden. Vanaf 22 februari kun je daar wekelijks
boven in de Sterrenzaal een half uur ‘stil zijn’, waarin
je tijd kunt maken voor bezinning en concentratie.
Deze stilte kun je niet zomaar ervaren. De sessies
worden ingeleid door UvA-filosoof Joyce Pijnenburg, die
elke week op een andere manier wil ingaan op de kunst
van het mediteren. ‘Vaak wordt gedacht dat meditatie
uit het Oosten komt, maar ook het Westen kent een
lange traditie van meditatie en bezinning. Niet alleen
in de spiritualiteit, maar ook in de filosofie, de literatuur
en de wetenschap wordt gesproken over meditatie.’
Juist al die verschillende benaderingen zijn volgens
Pijnenburg interessant en wil ze dan ook bespreken.
Maar bovenal moet er ruimte zijn voor de stilte. ‘Het
is in ieder geval een half uur stil. Na de thematische
inleiding zal ik nog tien minuten gebruiken voor geleide meditatie, waarna het echt stil wordt.’
Zo’n ervaring kan bijzonder heftig uitpakken.
Pijnenburg: ‘Meditatie wordt van oudsher gezien als
een weg naar verlichting. Je kunt merken dat je tijdens zo’n sessie gedachten kunt loslaten waar je eerst
niet van afkwam. Sommige mensen verliezen het besef van tijd en ruimte. Soms maakt dat emoties los.’
De avonden zijn voor iedereen toegankelijk, maar
volgens Pijnenburg zijn ze bijzonder geschikt voor
mensen die nog niet veel van meditatie weten. ‘We
zullen ons met name richten op concentratie-meditatie, waarbij je kunt leren focussen. Dat is voor studenten natuurlijk ook heel nuttig.’ ↙ Fabienne Meijer
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zwaartekrachtsgolven bestaan
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tips kreeg de politie nadat tv-programma
Opsporing Verzocht aandacht besteedde aan het
zedendelict aan de Wenckebachweg.
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Februari 2015, toen studenten nog multidiscplinair netwerkten op de gevel van het Bungehuis.

De Week
Brood en stopcontacten

M

et weemoed dachten we deze
week terug aan die spannende
vrijdagochtend exact een jaar geleden.
Tientallen studenten, veelal met krakersuiterlijk, hadden zich verschanst
in het Bungehuis om te strijden voor
echte idealen. Democratisering! Decentralisering! Eerlijke carrièrekansen!
De geverfde leus Hands off our university op de muur van het Bungehuis
staat ons in het geheugen gegrift. De
studenten die hun handafdruk op de
muren van het Bungehuis achterlieten
moesten zich voelen als de duizenden
die Obama’s victory speech in 2008
aanhoorden. Het was het Yes, We
Can-moment van de UvA.
Net zoals Obama weten de
bezetters inmiddels wat er voor nodig
is om echt iets te veranderen. Guantanamo Bay is na acht jaar Obama nog
steeds niet gesloten en noch in 2016,
noch over acht jaar, zal de UvA een
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gedecentraliseerde en gedemocratiseerde universiteit zijn. Dat werd vorige
week nog eens duidelijk, toen een tot
op het bot verdeelde Tweede Kamer
met een kleine meerderheid alle voorstellen voor echte democratie op universiteiten en hogescholen wegstemde. Twee dagen later werd en passant
nog even gemeld dat de nieuwe
decaan van de geesteswetenschappenfaculteit toch niet wordt verkozen,
maar gewoon wordt benoemd. Het is
een klap voor de actiegroepen en allen
die hun idealen steunden.
In vergelijking met vorig jaar
waren de leden van die actiegroepen
vorige week bedeesde kinderen toen
ze in een achterafkamertje op de
door hen zo verafschuwde Roeterseilandcampus hun zorgen bespraken.
‘Als je studenten vraagt waar ze zich
druk om maken zeggen ze dat ze
meer stopcontacten willen op Roet-

erseiland in plaats van dat ze kritisch
reflecteren op het wetenschappelijk
onderwijs,’ zo jeremieerde studentenraadvoorzitter Naomi Appelman.
Brood en spelen. Het is een harde
les, die men aan de afgelopen jaren
zo dikwijls bekritiseerde HvA snapt.
Studenten en docenten zitten niet
per se te wachten op meer inspraak,
zolang er maar ‘een ontmoetingsplaats met multidisciplinaire
netwerkmogelijkheid’ (lees: pop-upschaatsbaan) op de Amstelcampus is en ze eens per jaar naar een
exorbitant dure onderwijsconferentie
in Carré kunnen. Overigens kunnen
HvA’ers deze week wel degelijk hun
mening geven. De CMR is namelijk
net een onderzoek gestart. De titel?
‘Welke voorzieningen heb jij nodig op
de campus?’ ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Mijn bek
tandarts geweest
veel pijn
was het leuk
lang te wachten
want ik was echt net op tijd
eerder gemist
andere kant
bijten en
voelen of het goed zat

Navraag
Catherine
Hooijer
Aan de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FMG) zijn studenten en medewerkers bezig een ‘Humanities
Rally-achtige’ beweging op te richten om de
geplande bezuinigingen op de faculteit te
voorkomen. Initiatiefnemer en student pedagogische wetenschappen Catherine Hooijer
over de beweging ‘Strijd mee voor de FMG’.

net bij de
deed heel
aan de ene kant
hoefde niet
had een tram
Aan de
ter controle

Wat beogen jullie met ‘Strijd mee voor de
FMG’?
‘De beweging staat nog in de kinderschoenen maar
we willen de facultaire gemeenschap mobiliseren
om de onlangs aangekondigde bezuinigingen op de
FMG te voorkomen. De faculteit telt veel minder
studenten dan een paar jaar geleden en krijgt in het
huidige financieringsmodel daarom veel minder
geld. Ze mag een klein deel van haar reserves
aanspreken, maar daar staat een bezuinigingsslag
tegenover. Daar zijn wij het niet mee eens.’

maar
ja ik was verdoofd

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Wat is het alternatief?
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Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ
…de betrokken student…
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‘We inventariseren momenteel wat er precies aan de
hand is op de faculteit en in hoeverre bezuinigingen
echt nodig zijn. Volgens onze berekeningen zou
een veel groter deel van de reserves moeten worden
ingezet om de bezuinigingen te voorkomen. Maar dat
schijnt niet te mogen, omdat die reserves moeten worden vastgehouden voor de aflossing van leningen. We
zijn bezig een alternatief “reddingsplan” te ontwikkelen waarbij er niet hoeft te worden bezuinigd. Dat
plan presenteren we woensdag om vijf uur in Crea.’

‘Dat kan ik nog niet zeggen, maar ik ben vrij sceptisch
over wat de medezeggenschapsraden kunnen bereiken.
Ook in de nieuwe Wet versterking bestuurskracht is
niet expliciet geregeld dat faculteiten instemming krijgen op de faculteitsbegroting. In dat opzicht hebben
de raden nog steeds onvoldoende te vertellen.’
tekst Dirk Wolthekker
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OP Z’N DUITS

Kapitaliseren
op kleur
A

ls je de reclameposters
mag geloven, is het aan
de UvA een multicultureel
feestje. Op bijna iedere foto
staat wel iemand van kleur.
‘We are u’’ is de slogan die
daarbij hoort en waarvan
ik niets begrijp. Wie zijn wij
en wie zijn jullie? De UvA is
op geen enkele manier een
afspiegeling van de stad waarin zij staat. De
UvA is namelijk
wit. Uiterst
wit. Lijkbleek is
misschien een
beter woord.
En ondanks
de marketing
waarin verscheidenheid gevierd lijkt te worden, vindt de UvA dat
prima. Dat is dom, want diversiteit zou de UvA
weleens van de financiële ondergang kunnen
behoeden.
In het Instellingsplan 2015-2020 – op de cover
een blond meisje, een hipster en een zwarte
jongen die op een dak ‘grenzeloos nieuwsgierig’
zitten te zijn – komt het woord ‘divers’ drie keer
voor. Een keer in relatie tot verschillende disciplines, een keer tot vooropleiding en motivatie,
en een keer tot geldstromen. Daarnaast wordt
gezegd dat de ‘studentenpopulatie toenemend
internationaal en intercultureel’ is. Geen woord
over de discrepantie tussen stad en universiteit,
geen plan om deze kloof te dichten.
In de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
moeten docenten wel wat met diversiteit. In
mijn portfolio voor de assessment van de BKO
moest ik reflecteren op punt 1.10: ‘Ik ga bewust
om met interculturele diversiteit.’ Ik kleurde het
vakje ‘ik beheers dit volledig’ in. In de toelichting schreef ik dat in- en uitsluitingsproces-

sen, etniciteit en seksualiteit
weliswaar centraal staan in
mijn vakken, maar dat omgaan
met diversiteit een hypothetische aangelegenheid is bij
communicatiewetenschap, waar
nauwelijks studenten van kleur
staan ingeschreven.
Punt 1.10 was een moetje. Nergens in de didactische cursus ging
het over interculturaliteit. Nergens
werden handvaten
aangereikt hoe te
handelen bij studenten die gediscrimineerd worden
op hun stage of die
zich anders voelen
dan de tatta’s die
de werkgroepdiscussies domineren. De hoge uitval van niet-witte
studenten werd evenmin aangekaart, terwijl
dat nu juist bij uitstek een onderwijskundige
uitdaging is.
Open staan voor alle studenten ongeacht
afkomst, achtergrond of overtuiging is niet
hetzelfde als open zijn voor alle studenten. Een
bezoekje aan InHolland of de Vrije Universiteit maakt pijnlijk duidelijk dat de UvA er niet
in slaagt deze studenten binnen te halen. De
dalende studenteninstroom aan de UvA kan niet
los gezien worden van de hoge kamerprijzen in
de stad. Als ondernemer geef ik graag wat gratis
corporate advies aan mijn alma mater. Zet in op
de mensen die hier toch al wonen. Maak werk
van diversiteit en zorg dat Aya, Emir, Jayden,
Mohamed, Shanaya en Yasmin trots zullen zeggen: wij zijn de UvA, de UvA is ons. ↙

Diversiteit zou de UvA
weleens van de ondergang
kunnen behoeden
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Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur; in het bijzonder
op het gebied van gender en seksualiteit.
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Actueel Studeren met een beperking

DOOR DE
OGEN VAN
JACINTHA
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Jacintha Brehler is bijna blind, heeft multiple sclerose
en studeert sociaal pedagogische hulpverlening. Dat
is letterlijk en figuurlijk een hindernisbaan, maar aan
stoppen denkt ze geen seconde. ‘Ik wil kinderen met
een beperking leren dat je alles kunt bereiken als je
maar hard werkt.’
tekst Nina Schuyffel foto’s Mats van Soolingen

A

fgezien van de felblauwe wandelstok ziet Jacintha Brehler
(30) er niet anders uit dan haar
medestudenten. Maar achter haar bril
gaat een andere wereld schuil dan die
van ons. Jacintha is geboren met staar.
Daardoor is ze aan haar rechteroog
blind en ziet ze met haar rechter maar
vijftien procent.
Ze stopt even om op adem te komen.
De twintig meter tussen metrostation
Wibautstraat en de HvA legt ze niet
meer zo gemakkelijk af als vroeger,
toen ze voor haar hondenuitlaatservice
fluitend heel Almere doorkruiste.
Een jaar geleden is bij Jacintha ook de
diagnose multiple sclerose (MS) gesteld.
Door deze ziekte, waarbij het immuunsysteem de zenuwen in de hersenen en
het ruggenmerg aanvalt, loopt ze steeds
moeilijker. Thuis staat al een rolstoel
klaar voor als het echt niet meer lukt.
Maar daar wil Jacintha voorlopig niks
van weten.

Klachten
Bij de deur van het Kohnstammhuis
staat vriendin Yeimy (25) haar al op
te wachten. ‘Mijn blindegeleidehond,’
noemt Jacintha haar. Op de eerste dag
van hun studie sociaal pedagogische
hulpverlening (SPH) struikelde Jacintha
over het nauwelijks zichtbare richeltje op
de drempel bij de ingang. Yeimy greep

Folia 20_1607_2.indd 11

haar net op tijd bij de kraag – anders
had ze languit op de vloer gelegen. Kort
daarna volgde de volgende uitdaging: de
trap. De treden en relingen hebben geen
kleur, dus alles wat Jacintha zag was een
groot zwart gat. ‘Het lijkt wel of de HvA
bij de bouw van dit pand geen rekening
heeft gehouden met studenten die een
visuele beperking hebben,’ zegt de
Almeerse. Ze heeft weleens een taststok
meegenomen en zelfs een rollator, maar
dat was ook geen succes. Ze wijst naar de
grond: ‘Ik bleef constant haken achter de
groeven in de tegels op de vloer.’
Jacintha is niet de enige die door
haar beperking – soms letterlijk – tegen
problemen aanloopt. Uit cijfers van het
Centrum Hoger Onderwijs Informatie
(CHOI) blijkt dat het aantal studenten met een handicap de laatste jaren
toeneemt. In 2010 had nog 6,5 procent
van de studenten een beperking, in 2015
was dat 9,5 procent. Uitgaande van de
laatste inschrijfcijfers zou dat voor dit
collegejaar neerkomen op bijna 67 duizend studenten in Nederland. Volgens
Expertisecentrum Handicap+Studie
heeft ongeveer de helft van deze groep
speciale voorzieningen nodig, zoals
begeleiding in de klas en meer tijd bij
tentamens.
Dat is niet altijd even makkelijk
te regelen, zegt Janine Minheere, die
als studentendecaan studenten met
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Ze kreeg een appje dat ze niet
meer naar stage hoefde te komen
een beperking begeleidt. Ze hoort veel
klachten over de slechte toegankelijkheid
van de HvA-gebouwen. In sommige
klaslokalen zijn de stoelen ingedeeld als
een tribune: studenten moeten een trap
op voordat ze plaats kunnen nemen. In
het Wibauthuis, dat in oktober na een
grootschalige verbouwing opnieuw werd
geopend, hebben de liften geen braille of
spraaksysteem. Ook zijn de bordjes bij de
lokalen slecht leesbaar. ‘Het zijn kleine
dingetjes, die voor ons onbelangrijk
lijken,’ zegt Minheere, ‘maar voor deze
groep studenten kunnen ze een enorm
verschil maken.’

Behulpzame docenten
Hoeveel studenten met een beperking er
precies aan de UvA en HvA studeren is
onbekend, het is namelijk niet verplicht
om bij inschrijving aan te geven of je
een beperking hebt. Beide instellingen
nemen het landelijk gemiddelde als uitgangspunt. Dat zou betekenen dat er op
de hogeschool ongeveer vijfduizend en
op de universiteit ongeveer drieduizend
studenten met een handicap rondlopen.
De meest voorkomende beperkingen zijn
dyslexie, migraine, psychische problemen zoals ADHD en chronische ziekten.
Omdat dit veelal aandoeningen zijn die
je niet meteen ziet, houden docenten en
medewerkers er niet altijd rekening mee.
Minheere vertelt over een derdejaars
bestuurskundestudent die erg slechtziend is en maandenlang heeft moeten
wachten tot zijn aanvraag om toetsen op
zijn eigen laptop te mogen maken werd
goedgekeurd. Zijn computer was helemaal afgestemd op zijn handicap, er zat
bijvoorbeeld een spraakfunctie op. Maar
de examencommissie vreesde voor fraudegevoeligheid; de jongen zou allerlei
informatie op internet kunnen opzoeken.
‘Ik snap dat we niet alles zomaar kunnen

Folia 20_1607_2.indd 12

Tijdens de les van Jeroen Bos

goedkeuren,’ zegt Minheere, ‘maar soms
slaat die zorgvuldigheid een beetje door.’
Bij Jacintha doen de docenten niet zo
moeilijk. Voorafgaand aan een nieuw vak
stuurt ze altijd een mailtje met uitleg over
haar aandoeningen. Ze vraagt of de docent
zijn Powerpoint van tevoren wil toesturen,
zodat ze zich kan voorbereiden – in de
klas kan ze het immers niet goed zien.
Ook printen docenten de opdrachten voor
haar extra groot uit. Maar Yeimy maakt
zich zorgen, vertelt ze op weg naar de lift.
‘Ik merk dat Jacintha de laatste tijd sneller
achteruit gaat. Steeds vaker vraagt ze of ik
een deur wil openhouden of iets vasthouden. Ik doe dat natuurlijk met liefde,’ zegt
ze. ‘Maar ik vraag me af hoe dat straks
moet, als ze niet meer kan lopen. Ik kan
niet altijd bij haar zijn.’
Ze moeten naar de tweede verdieping
voor hun college. Als ze bij het lokaal
aankomen, staat studieloopbaanbegeleider
Jeroen Bos de twee al op te wachten. ‘Jongens,’ roept hij richting de klas, ‘het feest
kan beginnen, want Jacintha is binnen.’

[UITVAL]
Studenten met een functiebeperking halen lagere cijfers dan hun
medestudenten en lopen relatief vaak studievertraging op; 33
procent valt in het eerste jaar uit
(ter vergelijking: onder studenten
zonder functiebeperking is dat
25 procent). De meest genoemde
oorzaak van uitval is het maken
van een verkeerde studiekeuze.
Daarnaast geven studenten met
een functiebeperking vaak aan
dat ze moesten stoppen met hun
studie omdat het onderwijs niet
voldoende op hen was aangepast.
Dit blijkt uit onderzoek van Expertisecentrum Handicap+Studie.
Dan kijkt hij naar haar wandelstok, trekt
een been omhoog als om een verdedigende houding aan te nemen en zegt: ‘Ho, ho,
niet slaan.’ Er volgt een vriendschappelijke stomp tegen haar arm. Een les later
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Volgens de Algemene Wet gelijke
behandeling is een onderwijsinstelling verplicht gehoor te geven als
een student met een handicap of
chronische ziekte om een aanpassing vraagt. Die aanvraag moet
dan wel aan twee voorwaarden voldoen: de aanpassing moet geschikt
én noodzakelijk zijn. Met het eerste
wordt bedoeld dat met de aanpassing daadwerkelijk een belemmering wordt weggenomen, en met
het tweede dat het doel niet op een
andere manier kan worden bereikt.
Volgens Claudia Flüggen, die als
studentendecaan opleidingen van
de UvA adviseert, zorgen de termen
nogal eens voor discussie. ‘Wat de
een als noodzakelijk beschouwt,
kan de ander als niet-noodzakelijk
beschouwen. Het hebben van een
handicap geeft niet meteen recht
op aanpassingen, je moet duidelijk
kunnen laten zien waarom je een
voorziening nodig hebt. Uiteindelijk
is het aan de opleiding om met een
aanvraag akkoord te gaan of niet.’

Kwaliteit gehandicaptenvoorzieningen
universiteiten Nederland
bron: Centrum Hoger Onderwijs Informatie
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voorlichting
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begeleiding

illustratie Barend Wilschut

Op de mbo-opleiding tot dierenartsassistent in Barneveld waren docenten een
stuk minder aardig voor Jacintha. Ze
weigerden bijvoorbeeld hand-outs voor
haar te vergroten, regelmatig moest ze
hulp inroepen van een externe instantie.
‘Het probleem is dat je niet meteen ziet
dat ik een beperking heb,’ legt ze uit.
‘Daardoor denk je al snel dat het wel
meevalt. Maar ik zie echt bijna niets.
Het is pijnlijk als mensen dat in twijfel
trekken.’ Om duidelijk te maken hoe
beperkt haar zicht is, heeft Jacintha een
bril beplakt met plakband en zwarte
tape. In het midden van het rechterglas
zit een donkere stip – een overblijfsel van
de oogzenuwontsteking die ze onlangs
kreeg door de MS. Een klasgenoot zet
de bril op. ‘Ik snap niet hoe ze het doet,’
zegt het meisje verbluft. ‘Als ik zo weinig
zou zien, zou ik gek worden.’
Bij de les groepsdynamica gaat het
vandaag over hoe mensen zich bewegen
in een groep – kennis die de leerlingen
kunnen gebruiken als ze met een team of
een groep cliënten werken. In de klas zitten zo’n twintig studenten. Als opdracht
moeten ze een blunder delen die ze onlangs hebben begaan. Een meisje vertelt
dat ze tegen een paal aan is gereden toen
ze zwaaide naar een jongen die ze leuk
vond. Jacintha tikt haar aan. ‘Heb je een
oogarts nodig? Ik weet nog wel een goeie
voor je.’ Iedereen lacht. Het is een van
haar meest typerende eigenschappen,
zeggen docenten en klasgenoten: Jacintha is niet bang om van haar beperking
een grapje te maken.
‘In deze groep lukt dat, omdat ik
me prettig voel. Ik kan helemaal mezelf
zijn,’ legt ze later in de pauze uit. Dat is
niet altijd zo geweest. Op de middelbare
school werd Jacintha gepest. Regelmatig
moest ze bij de fietsenstalling conclude-
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Studievertraging

ren dat haar banden weer lek waren geprikt. Omdat alleen haar linkeroog functioneerde, werd ze ‘eenoog’ genoemd.
Toen tijdens de gymles een keer haar
kleren in de prullenbak waren gegooid
en overgoten waren met chocolademelk,
en ze in haar korte broek in de vrieskou
naar huis moest fietsen, was Jacintha het
zat. Ze besloot van zich af te bijten. Een
jongetje dat haar altijd liet schrikken,
schopte ze de eerstvolgende keer dat ze
hem hoorde aankomen keihard tegen
zijn enkels. Vanaf toen liep iedereen met
een grote boog om haar heen.
Het pesten heeft haar getekend,
vertelt ze. ‘Ik heb geleerd dat je geen
zwakte mag laten zien, want dan ben
je een makkelijk doelwit. Niet dat ik
me schaam voor mijn beperking, het
zit veel dieper dan dat. Ik wil bewijzen
dat ik net zo goed kan functioneren als
ieder ander.’ Haar studie heeft ze tot nu
toe zonder vertraging gevolgd – tegen
het advies van decaan Janine Minheere
in. Ze wil per se binnen vier jaar haar
diploma halen. Maar dat gaat weleens
ten koste van haar gezondheid: in haar
eerste jaar werkte Jacintha zó hard dat
ze twee keer flauwviel in de klas. Beide
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gaat docent Gerben de Ruiter net zo speels
met Jacintha om. Hij schuift zogenaamd
behulpzaam alle stoelen aan de kant om
haar ruim baan te geven. ‘O, dan hebben
we een beroemdheid in de klas!’ roept hij
als ze vertelt dat ze in Folia komt.

15-02-16 17:59

14

FOLIA 20

‘Hoe moet dat nou als ze
straks niet meer kan lopen?’
keren moest ze met een ambulance van
school worden gehaald.
Ook de MS roept haar lichaam
steeds vaker een halt toe. Jacintha heeft
regelmatig ‘terugvallen’. Haar ledematen
vallen dan een tijdje uit en ze gaat moeilijker praten. De laatste terugval kreeg
ze vlak voor de toetsweek, waardoor ze
nu bij vijf van de zes vakken achterloopt.
‘Mijn hoofd zegt: nog harder werken,
maar mijn lijf wil dat ik rustig aan doe. Ik
moet nog even bedenken naar welke van
de twee ik ga luisteren. Het ziet ernaar uit
dat ik toch studievertraging moet aanvragen, maar dat voelt bijna als falen. Ik wil
gewoon laten zien dat ik het kan.’

Ondoorzichtig
Of ze weleens het gevoel heeft negatief behandeld te worden door haar
beperking? Jacintha lacht schamper. De
discriminerende opmerkingen zijn niet
op een hand te tellen, zegt ze. Toen haar
hondenuitlaatservice failliet ging door
de crisis adviseerde een medewerker
van het UWV haar van een uitkering te
blijven leven, want met haar beperking
zou Jacintha toch nooit ergens aan de
bak komen. En na haar laatste terugval
kreeg ze een appje van haar stagebegeleidster dat ze niet meer terug hoefde te
komen; iemand met MS zou niet kunnen
functioneren in een normale werkomgeving. Nog een voorbeeld: toen ze met
een taststok ging lopen, merkte ze dat
mensen niet meer rechtstreeks tegen
haar praatten. ‘Ze denken meteen dat je
niet helemaal lekker in je hoofd bent.’
Maar de vooroordelen vergroten
enkel haar vechtlust. Jacintha is vastbesloten een baan te vinden in het speciaal
onderwijs. ‘Ik wil kinderen met een beperking leren dat je alles kunt bereiken,
als je maar hard werkt.’
De werkgroep ‘studeren met een

Folia 20_1607_2.indd 14

functiebeperking’, waarvan decaan Janine Minheere deel uitmaakt, maakt zich
hard voor studenten als Jacintha. ‘Juist
deze studenten, die zo gemotiveerd met
de studie bezig zijn, zouden we moeten
ondersteunen,’ vindt Minheere. ‘Ze hebben het zwaarder dan anderen, ze kunnen niet lekker achterover leunen maar
moeten altijd net dat ene stapje harder
lopen. Met een simpele aanpassing kun
je het iemand al veel makkelijker maken.

Er zijn zoveel dingen waarvan ik denk:
wat is dat nou voor moeite? Maar toch
gebeurt er vaak weinig.’
Hoe komt dat? Minheere reageert
mild. ‘Het is geen onwil,’ benadrukt ze.
‘Maar het probleem is dat niet altijd even
duidelijk is wie waar verantwoordelijk
voor is.’ Toen ze onlangs een aanvraag
wilde doen om voor Jacintha een kleurtje
aan te brengen op de trappen, had ze
geen idee waar ze moest zijn: de afdeling
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L AGE SCORES
De UvA en HvA komen in onderzoeken van het Centrum Hoger Onderwijs
Informatie (CHOI) al jaren als slechtste uit de bus als het gaat om de
manier waarop studenten met een beperking worden opgevangen en begeleid. In de Nationale Studenten Enquête (NSE), ingevuld door bijna 250
duizend voltijdstudenten, scoort de HvA op alle onderdelen (voorlichting,
hulpmiddelen, begrip van docenten, enzovoort) onder het landelijke gemiddelde. De UvA doet het iets beter, maar eindigt van alle universiteiten
alsnog op de laatste plaats. Claudia Flüggen, studentendecaan aan de
UvA, denkt te weten hoe dat komt. ‘In vergelijking met andere universiteiten wordt bij ons een aanvraag iets minder makkelijk goedgekeurd. We
zijn kritisch. We accepteren bijvoorbeeld niet elke dyslexieverklaring, want
het is algemeen bekend dat die verklaringen soms ten onrechte worden
afgegeven. Het kan zijn dat studenten bij ons niet krijgen wat ze op de
middelbare school wel kregen en daardoor minder tevreden zijn. Maar dat
is speculatie, ik ben nog aan het onderzoeken waarom we echt zo laag
scoren. Hopelijk levert dat gauw meer duidelijkheid op.’
Uit de NSE blijkt dat studenten het minst te spreken zijn over de
voorlichting en begeleiding. Als ze aan hun studie beginnen, blijken
studenten met een beperking nauwelijks te worden ingelicht over de
mogelijkheden en aanpassingen die het onderwijs hun biedt. Ook zijn
er te weinig hulpmiddelen voorhanden, zoals extra verlichting, rustruimtes en aanpassingen aan de computer, bijvoorbeeld in de vorm
van braille of spraak. Van alle hogescholen krijgt Avans al drie jaar op
rij de hoogste waardering, gevolgd door Windesheim en Saxion. Bij de
universiteiten gaat Wageningen het beste om met studenten met een
functiebeperking en daarna de Radboud Universiteit Nijmegen. Op de
derde plaats staat de TU Eindhoven.

Kwaliteit gehandicaptenvoorzieningen
grote hogescholen Nederland
bron: Centrum Hoger Onderwijs Informatie
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nieuwbouw, de afdeling vastgoed of facilitaire zaken? En wie dan? ‘In een grote
organisatie als de HvA is het ondoorzichtig wie uiteindelijk de beslissingen mag
maken. Ik krijg ook weleens te horen dat
het onzin zou zijn om voor één persoon
iets in het gebouw aan te passen. Maar
elke ontevreden student is er een te veel.’
Docent Jeroen Bos is gefrustreerd.
‘De HvA heeft de neiging zich te richten
op excellente studenten,’ zegt hij. ‘Die
term zie je overal terugkomen. Maar
wat zijn excellente studenten? Ik heb
leerlingen in de klas die fluitend een
negen halen. Dat is natuurlijk fijn. Maar
voor degenen die keihard werken en een
zeven halen, zoals Jacintha, heb ik eigenlijk meer bewondering. Ik zou graag
willen dat de HvA die studenten ook wat
meer in het zonnetje zet. Maar ik merk
dat de instelling het moeilijk vindt om
op individuele gevallen in te gaan. Daar
moet je echt voor knokken.’
Aan het einde van de schooldag is Jacintha uitgeput. Ze loenst, loopt alsof ze
dronken is en heeft moeite om uit haar
woorden te komen. Bij de les Comparative
research doet ze een paar keer even haar
ogen dicht. ‘Je kunt mijn energie vergelijken met gloeilampjes,’ legt ze uit. ‘Als
ik ’s ochtends wakker word, heb ik tien
gloeilampjes. Na het douchen, ontbijten
en uitlaten van mijn hondjes zijn er nog
acht over. Daarna met de trein naar
school, dan zit ik op zes. Halverwege
de dag heb ik er nog vier, dat betekent:
veertig procent energie over. Ik moet het
dan goed gaan verdelen. Wat doe ik wel
en wat niet? Dat resulteert erin dat ik
soms even uit sta tijdens de les.’
Als ze straks thuiskomt, duikt Jacintha meteen haar bed in om twaalf uur
achter elkaar te slapen. Of ze zich zorgen
maakt over de toekomst? Ze wijst lachend
naar de tatoeage op haar linker onderarm:
een veertje met daaromheen de zin ‘Life’s
like a box of chocolates, you never know what
you’re gonna get’ uit de film Forrest Gump.
‘Je kunt je heel druk maken, maar uiteindelijk zit er niets anders op dan alles over
je heen te laten komen en maar te zien
wat het leven je brengt.’ ↙
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Opinie

Beste
Rudolf,
Gepensioneerd onderzoeker van de FMG
en oud COR-lid Flip Lindo schrijft de brief
die hij altijd al had willen schrijven aan de
onlangs ontslagen docent en
activist Rudolf Valkhoff.
illustratie Marc Kolle

W

e kennen elkaar niet. Ik had je al lang
een brief willen schrijven – ik ben vast
niet de enige die onder de indruk is
van je moed maar er toch al die tijd van heeft
afgezien om je een hart onder de riem te steken. Nu
ik rijkelijk laat van wal steek, is het ook nog eens
een ‘open’ brief, op verzoek van Folia aan de ondertekenaars van jouw solidariteitsverklaring om deze
week deze twee opiniepagina’s te vullen. (Ik ben als
enige aansprakelijk voor de inhoud.)
Het feit dat veel van de ondertekenaars jou
persoonlijk niet zullen kennen, heeft nogal wat
mensen, onder wie de decaan van de FGW en jouw
directe leidinggevenden, op het idee gebracht dat
onze solidariteit met jou op drijfzand is gebouwd.
Wij zijn immers onwetend van wat zich écht heeft
afgespeeld binnen de afdeling waar je werkt, die van
kunst- en cultuurwetenschappen. En omwille van

Folia 20_1607_2.indd 16

de privacy en andere regels van goed fatsoen moeten wij helaas verstoken blijven van de ‘werkelijke
redenen van het ontslag en de weg die daartoe heeft
geleid’ (brief decaan FGW Frank van Vree e.a. aan
Iris Breetvelt).
Zijn zij vergeten dat jij de officiële stukken voor
iedereen die ze wil lezen beschikbaar stelt? Als er
daarnaast nog andere ervaringen en opinies zijn die
vanwege de goede smaak of discretie niet naar buiten kunnen worden gebracht, hoe kunnen die dan
een rol hebben gespeeld in het ontslagbesluit?
Het is een bekende, weinig subtiele maar vrij
effectieve methode waarmee de goede naam van
politieke lastpakken van staatswege wordt besmeurd. De methode verliest zijn effectiviteit in een
rechtszaal, waar men niet gediend is van geheimzinnigheid.
In jouw geval gaat het officiële standpunt
gepaard met kwalijk riekende achterklap uit je afdeling en uit de faculteit, door mensen die het allemaal ‘van nabij meegemaakt hebben’ maar vanwege
de gevoeligheid zich genoodzaakt zien anoniem
te blijven. Je zou een onbetrouwbare luilak zijn en
een ruziënde leugenaar, je chanteert je collega’s, je
beledigt en bedreigt ze. En dat terwijl deze allemaal
van onverdacht progressieve huize zijn! Ook jouw
leidinggevenden wijzen in bovengenoemde brief
op het ReThink-gehalte van je afdeling. Ze pogen
daarmee de relatie tussen hun ontslagbesluit en
jouw kritische stellingname te ontkrachten. Je bent
niet de enige kritische stem, Rudolf! Onbedoeld
wijzen zij hiermee echter op een essentieel en nogal
pijnlijk onderscheid tussen de meeste criticasters
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(mijzelf inbegrepen) en jou: het verschil tussen ‘een
kritische opstelling’ en het vertalen van die opstelling in consequente gedragskeuzes in het dagelijks
werk en standvastige politieke actie op facultair en
universitair niveau.
Ik ben inmiddels met pensioen. Dat pensioen heb ik gehaald omdat ik in ‘mijn kritische
opstelling’ altijd keurig binnen de grenzen van
het betamelijke ben gebleven (de COR). Zeven jaar
heb ik me druk gemaakt, en toen ik vertrok dacht
ik mijzelf te kunnen voorhouden dat ik tenminste
mijn best had gedaan in ons collectieve gevecht
tegen de bierkaai.
Maar toen werd het 13 februari 2015, en Ali
Baba en zijn 40 rovers van De Nieuwe Universiteit
bleken het Bungehuis te hebben bezet. Boy, wat
ging het ineens snel. Binnen een maand kwam de
brief van Louise Gunning, waarin zij, in de aanloop
tot haar voorstel voor een hervormingsagenda, het
gemeenschappelijke gevoel benoemde dat zij bij
haar gesprekken met medewerkers en studenten was
tegengekomen: ‘het gevoel gaandeweg het hart van
de universiteit kwijt te raken’.
Ik vraag me af waar we staan bij het terugvinden van het hart, een jaar na de start van de
Bungehuisbezetting. Hoe dan ook, Folia acht
de tijd rijp voor een nostalgische terugblik: het
(verdwenen) keukentrapje. Dat trapje heeft echter
vooral politieke symboliek: het staat voor jouw
keuze voor actie,
de noodzakelijke
voorwaarde voor
de hervormingsagenda waaraan zoveel ReThinkers
en anderen samen
met bestuurders
nu een bijdrage
leveren. ReThinkers hebben zich
daarvoor zonder
omhaal schatplichtig aan je verklaard, in een recent statement
dat je zeker goed zal hebben gedaan. Ze hebben
zich onthutst betoond door je ontslag, pleiten voor
een oplossing zodat je aan de UvA kunt blijven doceren, en leggen – en dat vind ik ongelooflijk goed
van ze – een helder verband tussen het gevolg dat
je aan jouw kritische stellingname hebt gegeven en

de maatschappelijke waarde ervan: ‘Rudolf weigerde om een realiteit te accepteren waarin nummers,
regels en bedrijfsmatige logica in
toenemende mate
de essentie van
de academische
praktijk onder
druk zetten.
Hierdoor heeft hij
een stem gegeven
aan de dagelijkse
strijd van vele
mensen binnen
deze academische gemeenschap.’
Beter kan het niet worden gezegd, en het is nu
hoog tijd dat bestuurders hun verantwoordelijkheid
nemen. ↙

Het officiële standpunt
gaat gepaard met kwalijk
riekende achterklap uit je
afdeling
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Met respectvolle groet,
Flip Lindo, Heemstede, 13 februari 2016

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘DE UVA WEET
VERBIJSTEREND
WEINIG OVER
HAAR
STUDENTEN’
tekst Steffi Weber
foto’s Bram Belloni

Ze leidt het zeskoppige bestuur van Asva, wil als voorzitter vooral zichzelf blijven
en heeft plannen waar de ambitie vanaf spat: Xandra Hoek.
‘De Maagdenhuisbezetting heeft aangetoond dat er een probleem is.
Nu is het tijd om door te pakken.’

Folia 20_1607_2.indd 18
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Xandra Hoek SPRINGT
EEN JAAR LANG IN DE BRES VOOR
DE AMSTERDAMSE STUDENT
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p 25 februari vorig jaar
zat Xandra Hoek in een
Airbnb-appartementje in
de binnenstad van Praag gekluisterd aan het beeldscherm van haar
laptop. Via de livestream van AT5
volgde ze samen met een groep
vrienden, het oude bestuur van
haar antropologenstudievereniging
Kwakiutl, de bezetting van het
Maagdenhuis. De opwinding was
groot.
‘Ik vond dat zo’n mooi moment,
dat studenten in
een opwelling het
Maagdenhuis binnendrongen en zich
verenigden omdat
ze vonden dat het
beter moest. Die
collectiviteit mis ik
de afgelopen tijd
heel erg. Iedereen is
met zichzelf bezig en
mensen lijken nauwelijks nog in staat
zich in een ander te
verplaatsen. Dat zie je ook bij de
vluchtelingencrisis.’
De 23-jarige voorzitter van de
Amsterdamse Studentunie Asva
kan er kwaad om worden, om
dat individualistische gedoe. Als
kleinkind van twee Indonesische
vluchtelingen is ze opgegroeid met
het idee dat de wereld van iedereen
is, en dat het in het leven om meer
gaat dan om eigenbelang. Ze had
zich het afgelopen voorjaar graag
ingezet voor de studentenprotesten, ware het niet dat ze net een
bestuursjaar achter de rug had en
broodnodige studiepunten moest
zien te halen.
Nu ze de bachelor antropologie
binnen heeft, springt ze alsnog
een jaar lang in de bres voor de
Amsterdamse student. Sinds haar
aantreden in september besteedt ze

gemiddeld zo’n zestig uur per week
aan de studentunie. Afgelopen
maand presenteerde ze het nieuwe,
tamelijk ambitieuze beleidsplan Megafoon voor Studenten. ‘Studenten
moeten weer zien dat als we sámen
ergens voor opkomen, we echt iets
kunnen veranderen.’

Was je altijd al zo betrokken?
‘Ik was altijd geïnteresseerd in politiek
en de ontwikkelingen in de samenleving; ik las de krant en volgde het

‘Op deze manier
worden universiteiten
en hogescholen
diplomafabrieken’

Folia 20_1607_2.indd 20

nieuws. Maar dat ik me nu inzet voor
de Asva heeft voor een groot deel te
maken met de mensen om me heen,
studiegenoten maar ook mensen van
buiten de universiteit, die allemaal
vinden dat het anders kan en dat je
je daarvoor moet inzetten.’

Hoe waren de afgelopen maanden
in het eerste geheel vrouwelijke
Asvabestuur?
‘Leuk! Maar dat staat los van het
feit dat we zes vrouwen zijn. Ik heb
nooit begrepen waarom dat zo
wordt benadrukt en vraag me echt
af of we die vraag ook zouden krijgen als we allemaal mannen waren
geweest. We zijn alle zes heel anders
qua karakter en vullen elkaar goed
aan; dat is veel belangrijker dan de
man-vrouwverhoudingen. Verder is
het superleerzaam. De eerste vier

maanden waren we in de fase van
aftasten, waarin je nog het beleidsplan van het oude bestuur volgt,
maar sinds januari ligt ons eigen
beleidsplan er. Het is vrij ambitieus
en het is nog maar de vraag of het
allemaal gaat lukken, maar er is een
hoop te doen, dat is wel duidelijk en
we hebben veel ideeën waarvan we
vinden: dit kan echt beter.’

Zoals?
‘Eén van de belangrijkste dingen
waar we bovenop willen
zitten is het leenstelsel;
daardoor gaat de toegankelijkheid van het onderwijs
echt hard achteruit. Kijk
maar naar de inschrijfcijfers aan de UvA, die
zijn enorm gedaald. Wij
denken dat het leenstelsel
daar voor een groot deel
aan heeft bijgedragen.
Niet in de laatste plaats
omdat Amsterdam een
dure stad is om in te leven.
Daarom willen we er op korte termijn
voor zorgen dat er meer betaalbare
studentenhuisvesting is.
Verder moeten we echt op zoek
naar manieren om de financiering van het onderwijs anders in te
richten. Momenteel ligt de focus op
kwantiteit – het aantal studenten,
het aantal diploma’s, de snelheid van
afstuderen. Op deze manier worden hogescholen en universiteiten
diplomafabrieken.
De Maagdenhuisbezetting heeft
blootgelegd dat er een probleem is.
Nu is het tijd om door te pakken en
moeten er stappen worden gezet
richting meer democratisering en een
betere verdeling van geld – vanuit
Den Haag maar ook intern aan de
UvA en de HvA.’

In hoeverre kan de Asva politiek
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gezien iets bijdragen?
‘Je zou kunnen zeggen dat Asva op
het niveau van gemeentepolitiek
inmiddels een gevestigde naam is.
We zijn natuurlijk een Amsterdamse
bond, dus we kunnen niet zeggen
dat we superveel in Den Haag zijn.
Maar we hebben daar zeker wel wat
over te zeggen en we proberen ook
met de Landelijke Studentenvakbond
dingen voor elkaar te krijgen. Verder
kijkt sinds de protesten van vorig jaar
heel Nederland naar Amsterdam. Er
valt aan de UvA genoeg
te halen en te veranderen en trouwens ook
binnen de HvA, al is die
tijdens de bezetting een
beetje buiten de kijker
gebleven. Er ligt nu een
10-puntenplan maar dat
moet ook worden nagekomen en we gaan er de
komende tijd strak op
toezien dat het gebeurt.
Ook de studentenraden
en actiegroepen als
RethinkUvA, Humanities Rally en De
Nieuwe Universiteit staan wat dat
betreft dit jaar op scherp, partijen
waar we goed contact mee hebben.’

bezetting. Ik kan me best voorstellen
dat het lastig was een sterke positie
in te nemen.’

Heeft de Maagdenhuisbezetting
iets teweeggebracht?
‘Ten eerste is het besef ontstaan dat
er iets behoorlijk mis is, en dat we
dat niet langer pikken. Verder ligt er
dus het 10-puntenplan en ben ik erg
benieuwd naar de conclusies van de
onderzoekscommissies. Momenteel
zie je slechts kleine veranderingen,

Het verschil met de UvA kan
nauwelijks groter zijn. De UvA weet
verbijsterend weinig over haar
studenten. Dat ontdekte ik toen ik
in het bestuur zat van Kwakiutl. We
moesten van de faculteit verhuizen
naar het Roeterseiland maar werden
totaal niet geholpen door de UvA.
Niemand kon ons vertellen bij wie
we daarvoor terecht moesten en
we werden van het kastje naar de
muur gestuurd. We moesten een
document opstellen om uit te leggen
wie we zijn en wat we
doen. De UvA leek nog
nooit van ons te hebben
gehoord, terwijl we al
30 jaar bestaan. Echt
onbegrijpelijk. Bij de
UvA ontbreekt totaal
het zicht van waar
studenten mee bezig
zijn. Daardoor weten ze
niet waar de problemen
liggen, maar tegelijkertijd is er dus ook geen
oog voor al die mooie
dingen die studenten doen en organiseren. Toen de onderhandelingen
over de verhuizing met de faculteit
stukliepen zijn we naar Asva gestapt.
Dat was echt een openbaring. Zij
luisterden wél, zij waren er wél voor
de student.’

‘Sinds de protesten
van vorig jaar kijkt
heel Nederland naar
Amsterdam’

Waar waren jullie tijdens de Maagdenhuisbezetting?
‘De Asva was wel actief, maar heeft
zich bewust op de achtergrond gehouden. Ze vervulde een faciliterende rol en trad op als gespreksleider
tijdens onderhandelingen.’

Zou jij het anders hebben
aangepakt?
‘We hadden misschien wat activistischer mogen zijn. Het was niet alleen
een strijd van de actiegroepen, maar
van iedere student. Maar uiteindelijk
vertegenwoordig je het belang van
een redelijk diverse groep en was ook
niet elke student het eens met de
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maar als het aan Asva ligt hebben
we over een jaar of vijf wel echt democratischere onderwijsinstellingen.’

Zitten studenten wel te wachten op
meer medezeggenschap en instemmingsrecht?
‘Zeker! Niet iedere student wil de
medezeggenschap in en dat hoeft
ook niet. Waar het om gaat is dat
studenten het gevoel hebben dat ze
gehoord worden, en dat – belangrijker nog – daar ook echt iets mee
wordt gedaan. Wat dat betreft kunnen UvA-bestuurders een voorbeeld
nemen aan de HvA. Rector Huib de
Jong geeft studenten het gevoel dat
hij er voor ze is, en hij ís er ook echt
voor ze. Hij wil weten wat er speelt,
staat bij het kampvuur bij een bijeenkomst van RethinkHvA en eet pizza
met studenten.

Was je toen al Asva-lid?
‘Ik ben ooit lid geworden vanwege
de fiets, maar werd volgens mij weer
uitgeschreven nadat de automatische incasso een paar keer was
mislukt. Sinds het gedoe met de
verhuizing ben ik weer actief lid. Ik
kon me er echt kwaad om maken
dat de student zó niet serieus wordt
genomen. Hoe kán dat, vroeg ik
me af. Toen het oude Asvabestuur
me vroeg om te solliciteren, wist
ik vrijwel meteen dat ik het zou
gaan doen. Ik ben er ook echt van
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overtuigd dat we sámen het verschil
kunnen maken.’

informatie is voor studenten slecht beschikbaar of wordt bewust verzwegen.
Ons beleidsplan richt zich ook heel erg
op het informeren van de studenten.’

De afgelopen jaren leek de Asva
zich meer te richten op service voor
de student dan politiek.

Je zit nu met CvB-leden en andere
rasbestuurders om tafel. Hoe pak je
dat aan?

Asva is misschien niet meer zo activistisch als in de jaren zeventig, maar
we hebben altijd meer gedaan dan
fietsen uitdelen. Door de protesten
van afgelopen jaar werd de onvrede
ineens duidelijk zichtbaar, maar die
is niet nieuw. Asva zet zich al jaren
in voor meer inspraak en democratisering en verzette zich hevig tegen
de invoering van het leenstelsel. We
wijzen ook al lang op het scheve
allocatiemodel van de UvA, dus we
hebben ons altijd al tot de politiek
gericht, al gebeurt dat de ene keer
zichtbaarder en meer uitgesproken
dan de andere keer.’

‘Het is een aparte wereld met een
eigen jargon en een bepaalde aura
die ver weg staat van de student. Ik
laat me daar niet door intimideren.
We vertegenwoordigen studenten
dus het werkt ook helemaal niet
als je probeert mee te gaan in de
bestuurlijke manier van praten en
doen. Dat tast naar mijn idee ook
je geloofwaardigheid als studentenvertegenwoordiger aan. Ik probeer
vooral mezelf te blijven.’

Als je één ding aan de UvA of de
HvA zou mogen veranderen, wat
zou je dan doen?

In jouw bestuursperiode zal dat
uitgesprokener zijn?
‘In deze tijd is het zaak dat we een
duidelijk en ook een wat harder
geluid laten horen. Zo zien wij al
duidelijk negatieve effecten van het
leenstelsel, maar deze worden heel
slim onder de radar gehouden. De
instroom van de eerstejaars studenten bij de UvA en de HvA is veel
sterker gedaald dan verwacht en er
wordt vooralsnog niet geïnvesteerd
in de kwaliteit van onderwijs, maar
juist heftig op onderwijs bezuinigd.
Alle beloftes die er om het leenstelsel heen zijn gemaakt, worden niet
nagekomen. Daar mogen we als
studenten flink pissig over zijn.’

Zijn studenten te weinig
betrokken?
‘Nou, ze zijn vaak niet goed geïnformeerd en hebben veel te weinig kennis
van politieke kwesties die hen direct
aangaan, zoals het leenstelsel, maar
ook het allocatiemodel aan de UvA of
de verhuizing van een faculteit. Veel
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2011 – 2015 Bachelor culturele
antropologie & niet-westerse
sociologie UvA
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Amsterdam
2015 – heden Voorzitter Asva

‘Het allocatiemodel moet op de
schop, maar dat gaat in de komende vier maanden niet lukken ben ik
bang. Als we het hebben over haalbare doelen voor mijn termijn kijk ik
vooral naar de HvA: het is nu nog erg
moeilijk om daar als studievereniging
erkend te worden en we willen de
opleidingscommissies versterken.
Daar zijn we trouwens al een heel
eind mee.’

Wat is je persoonlijke doel voor
dit bestuursjaar?
‘Dat ik dicht bij mezelf blijf en bij
waar ik voor sta. Mijn voorgangers
hebben allemaal echt heel toffe
dingen gedaan en hun stempel op
hun bestuursjaar kunnen drukken. Ik
hoop dat mensen later terugkijken
op ons bestuursjaar en denken: in
dat jaar was Asva echt zichtbaar
en heeft Asva studenten geholpen
en aangetoond hoe belangrijk het is
om je stem te laten horen en op te
komen voor je rechten.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Ken de student
H

et is een decennia oude, maar daarom niet minder interessante discussie: het verschil tussen de geslachten in een onderwijsinstelling.
‘Zelfstandig werken en plannen is moeilijker voor jongensbrein,’ kopte
Trouw begin dit jaar. Echt nieuw is die informatie niet. Professor Jelle
Jolles, hoogleraar neuropsychologie aan de VU, publiceert al jaren over
dit onderwerp. In 2006 verscheen ‘Leer het brein kennen’ van de commissie Hersenen & Leren.
Het is ondoenlijk om voor elke student een aparte leerroute te ontwikkelen, maar het is wel nuttig om je bewust te zijn van wie je nu werkelijk voor je hebt in de collegezaal, het theorielokaal of de werkplaats.
De stellingen uit de tien jaar oude rapporten (van Hersenen & Leren)
zijn zeer prikkelend, maar worden in ons hoger onderwijs namelijk (te)
weinig benut.
Hersenrijping loopt door tot ver na het twintigste levensjaar. Meisjes
lopen daarbij wel iets voorop. Complexe netwerken in het brein zijn bij
veel jongens nog niet ontwikkeld. Fijn dat we dit weten, maar wat doe
je eraan? Zo blijken stimulerende ‘huiselijke’ omstandigheden essentieel. Als een eerstejaars met vallen en opstaan de havo heeft doorlopen
maar thuis amper wordt gestimuleerd, staat hij al met 1-0 achter. Ik
zeg niet dat je achter de voordeur van een jongvolwassene hoeft te
kijken, maar toch.
Emotionele, culturele en sociale ‘voeding’ is nodig voor de
ontwikkeling van het individu.
Welke docent of studieloopbaanbegeleider weet wat de
student boeit? Wat leest hij,
waar luistert en kijkt hij naar,
wat víndt hij überhaupt buiten
de muren van de onderwijsinstelling? Dat is je vertrekpunt.
‘Prikkels uit de omgeving zijn de motor van de ontwikkeling en rijping
van hersennetwerken,’ aldus Jolles in december vorig jaar in Zone, het
tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs.
Een nieuwsgierige docent creëert een nieuwsgierige student. Misschien moeten we ons iets meer interesseren in onze doelgroep? ↙

Welke docent weet
wat de student boeit?
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Objectief
Zoek de
ingang
tekst en foto’s Daniël Rommens

Als je buiten staat kost het enig
voorstellingsvermogen – het is
er nog een behoorlijke rotzooi –
maar de UvA-psychologen zijn
deze week ingetrokken in gebouw
G op het Roeterseiland. Vijf jaar
lang bivakkeerde de faculteit in de
Diamantbeurs aan het Weesperplein, maar nu is ze terug. Al
schrijft de UvA trots dat er nu ‘één
entree voor onderwijs, kantoor
en lab’ is, hij blijkt vooralsnog
moeilijk te vinden voor studenten
en medewerkers. De oude hoofdingang van het gebouw is dicht,
dus wie naar binnen wil moet
voorlopig langs een stortplaats
voor bouwafval manoeuvreren
naar een zijdeur die uitkomt in het
souterrain. Binnen ruikt het naar
net opgedroogde verf en verse
koffie. Elke verdieping heeft een
moderne keuken met een blinkend
koffieapparaat, maar de medewerkers zetten liever een kop thee
met hun eigen waterkoker. In de
oude toegangshal zetten studenten een pingpongtafel neer en op
de tweede verdieping staat een
voetbaltafel, die alleen gebruikt
mag worden door leden van één
studievereniging. Een studente
loopt door de gangen en merkt op
dat ‘alles zo wit is’. Zo slecht heeft
ze het naar eigen zeggen niet
gehad in de Diamantbeurs, maar
‘gelukkig’ studeert ze binnenkort
af. Het is nog even wennen in het
nieuwe gebouw G. ↙
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Wetenschap cityvorming
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Zielloos
toeristenreservaat
tekst Steffi Weber
foto’s Daniël Rommens

De Amsterdamse binnenstad wordt een groot
openluchtmuseum, tot groot verdriet van historicus
Tim Verlaan. Bewoners hebben zich in het verleden met
succes gekeerd tegen al te commerciële bouwprojecten,
dus waarom nu dan niet, vraagt hij zich af. ‘Straks moet
je de stad uit om boodschappen te doen.’
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vA-promovendus Tim Verlaan is er duidelijk over. Hij
wil best meewerken aan een artikel, mailt hij, ‘maar ik
stap niet op een bierfiets, ook niet als het ironisch bedoeld is.’ De 31-jarige stadshistoricus maakt zich grote zorgen
over de Amsterdamse binnenstad, die door de aanhoudende
toeristenmassa’s volgens hem een ‘zielloos toeristenreservaat’
dreigt te worden. ‘De bierfiets staat symbool voor alles wat er
mis is aan het toeristenbeleid.’ Een grachtentour op een rondvaartboot wil hij bij wijze van uitzondering nog wel doen.
Verlaan heeft zojuist zijn proefschrift afgerond over
stadsvernieuwing in de jaren zestig en zeventig, toen de
binnensteden werden bedreigd door de komst van megalomane kantoorcomplexen, winkelcentra en snelwegen, en hij
ziet parallellen met de huidige tijd. Ook nu moet goedkope
woningbouw wijken voor luxe verhuurappartementen, hotels
en dure warenhuizen. ‘Alleen kwamen de burgers in de jaren
zeventig in verzet tegen het beleid van hun bestuurders,’ en dat
ziet Verlaan nu amper gebeuren. ‘Amsterdammers klagen wel,
maar verhuren ondertussen hun woning op Airbnb.’

23 miljoen toeristen
‘Ik doe dit dus voor het eerst in mijn leven,’ zegt Verlaan op de
steiger van rederij Kooij aan het Rokin. Licht gebukt loopt hij
de treetjes af door de opening in het glazen dak van de rondvaartboot. Van toeristenmassa’s is op deze maandagochtend
om 10.00 uur nog weinig te zien. Behalve Verlaan zit slechts
een zwijgzaam stelletje op de blauwe stoeltjes van de rondvaartboot. ‘Ladies and gentleman, we’d like to welcome you on board.
During the trip we’ll tell you about the most important sights on our
route,’ klinkt het door de luidsprekers.
‘De toeristen liggen waarschijnlijk nog in bed,’ lacht Verlaan, want dát ze er zijn, staat buiten kijf. Amsterdam verwacht
dit jaar 17 miljoen bezoekers, een aantal dat de komende tien
jaar waarschijnlijk zal stijgen naar 23 miljoen. In 2014 sliepen
elke nacht 156,5 toeristen op een vierkante kilometer, wat
neerkomt op 4,3 overnachtingen per honderd inwoners. De
toeristische druk is volgens het CBS 24 keer zo hoog als het
Nederlandse gemiddelde. En er is geen reden om aan te nemen
dat de toeristenstroom binnenkort zal afnemen. Integendeel.
Door prijsvechters als EasyJet kunnen steeds meer mensen
zich een stedentrip veroorloven en ook de nieuwe rijken uit
opkomende economieën als China, Rusland en India weten
de Nederlandse hoofdstad te vinden. ‘De luxehotels schieten
als paddenstoelen uit de grond. Tegelijkertijd wordt de sociale
huurwoningvoorraad afgebouwd en verdwijnen voorzieningen
als supermarkten en buurtkroegen hoe langer hoe meer uit de
binnenstad,’ meent Verlaan. Minder draagkrachtige bewoners
trekken de stad uit en maken noodgedwongen plaats voor
kantoren, hotels, grootwinkelbedrijven en andere dienstverleners – cityvorming heet dat proces. ‘De binnenstad is nu – net
als in de jaren zestig – weer een geliefde vestigingslocatie voor
dienstverleners, zij het vooral de hotelbranche en andere voor-
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zieningen voor het massatoerisme. Dat is lang anders geweest.
De binnenstad was in de jaren tachtig in verval; dienstverleners wilden hier niet zitten. Maar het bruiste er dankzij de
kraakbeweging en allerlei buurtinitiatieven wél.’
Verlaan wijst naar het Rokin, waar een man in een oranje
hesje het verkeer om een bouwput heen leidt. ‘Hier rijdt straks
de metro en op het Rokin openen luxe warenhuizen als Haussmann hun deuren.’ De zogeheten ‘Rode Loper’, de herinrichting van de publieke ruimte van Centraal Station tot de Pijp,
is volgens Verlaan een verkapte vorm van cityvorming. ‘Meer
ruimte voor voetgangers en een verbod op gevelreclames. De
gemeente zegt letterlijk: we rollen de rode loper uit voor de
bezoeker. De Amsterdammer zelf zit daar niet op te wachten,
die wil gewoon een pak melk kunnen kopen om de hoek.’
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Amsterdammers klagen weliswaar steen en been over
de drukte in de winkels en op straat, over dronken toeristen op bierfietsen en het voortdurende geratel van rolkoffertjes, maar verhuren ondertussen wél hun woning op
Airbnb. Het stadsbestuur leunt volgens Verlaan achterover.
‘Ze laten het allemaal maar gebeuren en doen alsof het een
onstuitbare natuurkracht is, maar blijven wel geld pompen
in citymarketing en projecten als de rode loper.’ Als er
niets gebeurt, is Amsterdam volgens Verlaan hetzelfde lot
beschoren als Brugge of Venetië. ‘De binnenstad wordt dan
één groot openluchtmuseum, zodat bewoners de stad uit
moeten om boodschappen te doen. Er wordt wel gezegd
van: het valt mee, en we houden het in de gaten, maar dat
vraag ik me oprecht af.’

Bouw-es-wat-anders
Amsterdam lijkt te zijn vergeten dat haar geliefde binnenstad in de jaren zeventig zwaar is verdedigd tegen
cityvorming, zegt Verlaan, die dit fenomeen in zijn
proefschrift onderzocht. Zonder de activisten van destijds
lag poptempel Paradiso nu begraven onder een gigantisch
hotelcomplex. ‘Het ging destijds slecht met de Nederlandse

29

binnensteden. Er was een nieuwe, dienstverlenende economie
op komst en steeds meer mensen gingen op kantoor werken.’
Dat zorgde voor druk op de binnensteden, waar ruimte moest
komen voor kantoorcomplexen, winkelcentra en autoverkeer.
Soms werd aan die druk toegegeven, met als sprekendste
voorbeeld Hoog Catharijne in Utrecht, een gigantisch overdekt
complex dat onderdak biedt aan honderden winkels, zalen
en kantoren.
‘Veel bestuurders zagen in Hoog Catharijne een voorbeeld
van waar ze met hun stad naartoe wilden,’ zegt Verlaan. In
Amsterdam lagen er schetsen voor een vergelijkbaar megalomaan project. Horecaexploitant Nicolaas Bouwes voorzag een
enorm hotelcomplex aan het Leidseplein. In 1974 presenteerde
hij een plan met een vloeroppervlak van 49.000 vierkante
meter, bestaande uit een hotel met 300 kamers, parkeergarage,
winkels en horeca. De gebouwen van het huidige Paradiso en
de Balie moesten wijken. ‘In de jaren zeventig zag je burgers
voor het eerst in verzet komen tegen de stadsvernieuwing
en het beleid van stadsbestuur.’ Monumentbeschermers,

‘Geef je niet over aan
peperdure concepten als
The Student Hotel’
activisten, krakers en buurtbewoners verenigden zich. In het
geval van het Leidseplein formeerde zich in 1975 de actiegroep
Bouw-es-wat-anders (Bewa) die zich inzette voor behoud van
het Leidseplein en zijn kleurrijke uitgaanspubliek, dat de
actiegroep als volgt omschreef: ‘Het zijn de kunstenaars en
de kunstluizen, de voyeurs en hun exhibitionisten, de nozems
en hun sociologen, de uitvreters en hun rijke binken, de stille
drinkers en de schreeuwerige drugsgebruikers, de mooie
gekken, de malle nichten, de doodserieuze homo-en cinefielen,
de nachtbrakers en dagdromers.’ Bewa wist de bestuurders te
overtuigen en zo de plannen van Bouwes te voorkomen. Waar
men eerst de modernisering als onafwendbaar zag, zorgde het
verzet van de burgers voor een nieuw beeld van de toekomst
van de Nederlandse binnensteden. ‘Een toekomst waarin er in
de stad ruimte was om te wonen en waarin de stad betaalbaar
was in diverse opzichten. Het was eigenlijk een herontdekking van de stad door de jongeren. Woorden als leefbaarheid,
ontplooiing en gezelligheid gingen ineens een rol spelen in
het beleid.’
Interessant vindt Verlaan vooral de rol van beleidsmakers. ‘Ik was er vooraf van uitgegaan dat de stadsplanners en
bestuurders een duidelijke visie hadden van waar ze naartoe
wilden met de stad, maar dat was totaal niet zo. Ze bleken juist
zeer onzeker en ambivalent over de toekomst en zagen, net
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Horeca bijbaan op hoog niveau?!
meer informatie op beursvanberlage.com/nl/vacatures

Weet jij al welke
master je kiest?

11 maart
Masterdag
unileidenmasters.nl

Bij ons leer je de wereld kennen

Wil jij werken bij het leukste toeristische bedrijf in
Amsterdam? Wij hebben de mooiste bijbaan voor jou!
Bij Canal Company geloven wij dat Amsterdam het mooist is vanaf het
water. Wij zijn dan ook hét toonaangevende bedrijf in toerisme en
entertainment op de Amsterdamse grachten, met de merknamen Holland
International Rondvaart, Gray Line en Canal Company. Zeven dagen per
week zijn wij hier te vinden met onze waterfietsen, partyschepen,
rondvaartboten, salonboten en sloepen. Wij hebben op diverse locaties in
de stad shops en een shop in Utrecht. Daarnaast ontplooien wij ook andere
activiteiten als Amsterdams toeristisch bedrijf.
Voor het seizoen zijn wij weer op zoek naar enthousiaste

Hosts (gastheer of -vrouw) en Locatiebeheerders
(parttime op basis van beschikbaarheid)

Meisje zoekt jongen
Ben jij tussen de 18 en 26 jaar?
Heb jij een vlotte babbel?
Ben je geïnteresseerd in
politiek?
Dan wil ik jou!

Als Locatiebeheerder beheer je één van onze 16 shops in de stad en
verkoop je tickets voor onze producten en andere toeristische attracties.
Als Host zorg jij met je gastvrije houding ervoor dat onze gasten een unieke
ervaring hebben op één van onze boten.
Wij bieden:
• Een marktconform salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een flexibel rooster waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met jouw
wensen
• De mogelijkheid om gebruik te maken van de producten van Canal
• Een prettige werksfeer waarbij saamhorigheid en teamspirit belangrijk is
Interesse?
Kijk snel op onze website www.canal.nl/werkenbij voor meer informatie over
de functies. We zien je reactie graag tegemoet!
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als de bestuurders van nu, de nieuwe economie bijna als een
noodlot. Toen de actiegroepen ingingen tegen het idee van
modernisering als onvermijdelijk proces, gingen veel beleidsmakers daarin mee.’
Dienstverleners vertrokken naar kantoorparken buiten de
stad, waaronder Sloterdijk en Amsterdam Zuidoost. ‘Het idee
was: we sturen de dienstverleners de stad uit en er komt weer
ruimte om te wonen in de binnenstad.’ Er kwamen duizenden
sociale huurwoningen, een experiment dat zo’n dertig jaar succesvol was, zegt Verlaan. ‘Wat Amsterdam uniek maakt is juist
dat iedereen kriskras door elkaar heen woont. Bovendien is de
binnenstad bewaard gebleven en ziet er prachtig uit, maar deze
erfenis keert zich nu op ironische wijze tegen zichzelf.’

Grote campussen
De UvA heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in cityvormingsprocessen, zegt Verlaan als we even later over de
Zwanenburgwal varen. Hij wijst naar de Jodenbreestraat.
‘Daar wilde de UvA ooit een campus bouwen, maar dat ging
mede door het verzet van studenten niet door.’ De UvA deed
er vroeger alles aan om in de binnenstad te kunnen blijven en
kocht in de jaren zestig en zeventig een aantal panden op. Die
zijn de afgelopen jaren echter in waarde gestegen en nu ze de
hoofdprijs kan krijgen, verruilt de UvA de kleine locaties in het
centrum weer voor grote campussen.
Begrijpelijk, maar erg jammer, vindt Verlaan. ‘Het is
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gezond voor de stad als toeristen en studenten de stad delen.
Neem de Barones, het café om de hoek bij het P.C. Hoofthuis
in de Spuistraat, daar komen veel studenten en je hebt er ook
een Italiaan die broodjes verkoopt voor 3,50 per stuk. Zodra de
UvA daar vertrekt richten die zaken zich op het volgende hotel
dat op de plek van het P.C. Hoofthuis komt en zal je zien dat de
prijzen stijgen. Bovendien is een mix van mensen gewoon goed
voor een stad, het houdt haar levendig.
Ouderen verwijten de huidige generatie graag een gebrek
aan engagement, maar nostalgisch terugkijken op de rebelse jaren zeventig heeft volgens Verlaan weinig nut. Al was het maar
omdat de situatie tegenwoordig niet een-op-een vergelijkbaar is
met die van veertig jaar geleden.
Enerzijds is de cityvorming tegenwoordig minder zichtbaar,
zegt Verlaan als de rondvaartboot door de Herengracht laveert.
Sinds mei 2014 bevindt zich daar het chique Waldorf Astoria-hotel, gevestigd in zes aaneensluitende historische panden.
‘De gevel is behouden gebleven maar de ruimte erachter is
compleet veranderd. Waar vroeger gesloopt werd, wordt nu
gerenoveerd, daardoor is de verandering veel minder direct
zichtbaar. Bovendien is actievoeren in tijden van studieschuld
en torenhoge huurprijzen een onbetaalbare luxe geworden.’
Toch staat de student niet helemaal machteloos. ‘Het helpt
al als je je bewust bent van wat er gebeurt en je niet overgeeft
aan concepten als het peperdure Student Hotel, dat onmogelijke kamerprijzen vraagt. Verhuur je appartement niet op
Airbnb, maar voor iets minder aan een medestudent.’
Verlaan vestigt zijn hoop vooral op het bestuur, dat volgens
hem meer oog zou moeten hebben voor wat er leeft in de stad.
‘Het kan ook anders,’ zegt Verlaan. Zo kondigde Berlijn vorig
jaar een huurplafond af en kent men in Barcelona een toeristenlimiet. ‘Maar daar waren de excessen ook groter,’ aldus Verlaan, ‘in Barcelona moest eerst een groep Italiaanse toeristen
naakt door de straten rennen voordat de burgemeester zei: dit
gaat te ver.’ Misschien moet het dus eerst erger worden, voor
het weer beter wordt. ↙
Op folia.nl vertelt Tim Verlaan waarom het P.C. Hoofthuis een
fantastisch gebouw is.
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tekst Maaike Kooijman

Dossier

illustraties Creative Market

THE SKY
IS THE LIMIT
Een leven lang leren, gewoon, omdat het kan. Hoe hoger je diploma
hoe meer kans op een baan, toch? In ieder geval kun je het gevreesde
‘burgerlijke leven’ met een vaste baan nog even uitstellen.
Dus stapelen maar, die diploma’s.
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tapelen wordt het ook wel
genoemd: doorstromen naar een
hoger niveau in het onderwijs.
Van mbo naar hbo bijvoorbeeld,
of van het hbo naar de universiteit. Het
gebeurt steeds vaker en met name de
HvA besteedt er steeds meer aandacht
aan. Ze is bijvoorbeeld aangesloten bij
een regionaal netwerk van mbo- en
hbo-scholen en er is zelfs een lectoraat
aangesteld dat onderzoek doet naar de
overgang van mbo naar hbo. Het kan
goed uitpakken voor de ‘stapelaar’, maar
ook faliekant misgaan. De politiek heeft
stapelen lang ontmoedigd. Vanaf de
bezuinigingen van kabinet-Lubbers I in
1982, die vooral draaiden om een verkorting van de studieduur, bestaat over
het algemeen de opvatting dat stapelen
te duur is. Nog geen jaar geleden zei

minister Bussemaker van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap bovendien nog
dat ze zich eraan stoorde dat studenten
vaak voor de hoogst mogelijke opleiding
kiezen. Het is ook nog maar de vraag
wat er gaat gebeuren nu het leenstelsel is
ingevoerd. Het kan bijvoorbeeld zo zijn
dat mbo’ers worden afgeschrikt door het
feit dat ze geen studiefinancering meer
krijgen. Misschien zijn ze dan eerder
tevreden met hun mbo-diploma. Ook
hbo’ers willen misschien minder snel
overstappen als ze dan een jaar extra
moeten lenen.
Toch lijkt het erop dat er de komende
jaren alleen maar meer stapelaars
komen. ‘We leven in een schooled society,’
legt Louise Elffers uit. Ze is sinds 1
september lector beroepsonderwijs aan
de HvA, waar ze onder meer onderzoek

‘Iedereen werkte
altijd tegen’
Frans van Heest (30) deed eerst
het vbo: het voorbereidend beroepsonderwijs, wat later het vmbo
ging heten. Na het vbo deed hij
een tussenjaar om naar het mbo-4
te mogen, waar hij bouwkunde
studeerde. ‘Dat vond ik echt een
moeilijke opleiding, nog veel lastiger
dan het hbo en de universiteit. Mijn
mbo-opleiding was heel technisch,
met moeilijke berekeningen van
anderhalve pagina. Daar struikelde
ik soms echt over.’
Vandaar dat hij na het mbo voor
een ‘makkelijke opleiding’ koos: de
lerarenopleiding geschiedenis aan
de HvA. Toen hij daar eenmaal
zijn propedeuse had gehaald,
stroomde hij door naar geschiedenis op de UvA. Nu werkt hij als
journalist. ‘Toen ik 21 was, wilde ik
echt nog niet werken. Dan zou ik
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een heel saai burgerlijk bestaan
krijgen, dacht ik. Ik had vrienden
die studeerden en dacht: dat wil ik
ook. Bovendien wilde ik graag een
hogere sociale klasse bereiken en op
niveau kunnen denken en discussieren.’ Ook de financiële component

gaat doen naar de doorstroom van het
mbo naar het hbo. ‘Je opleidingsniveau
wordt steeds bepalender, daardoor ontstaat er druk om hogerop te klimmen.’
Volgens Bastiaan Verweij van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten wordt het onderwijs
daarmee ook flexibeler. ‘Nu moeten leerlingen al heel vroeg kiezen welk niveau
ze gaan doen, op de basisschool al. Als
je de havo doet, ga je automatisch naar
het hbo, met vwo naar de universiteit.
Ik verwacht dat niet alleen stapelen zal
toenemen, maar ook dat het minder raar
wordt om bijvoorbeeld van het vwo naar
het hbo te gaan.’

Werken nog even uitstellen
De wil om hogerop te komen is een van
de redenen om te stapelen, maar niet de

speelde een rol: ‘Ik had de zekerheid
dat ik na het mbo nog vier jaar
financieel gesteund zou worden
door de overheid. Ik weet niet of ik
wel was gaan stapelen als ik dat
niet had gehad.’ Veel moeite met
de overstap had hij niet. ‘Geschiedenis is eigenlijk alleen maar een
beetje jaartallen leren en begrijpend lezen. Ik denk wel dat het veel
moeilijker is als je van een minder
goede mbo-opleiding komt; veel
mbo-opleidingen zijn tegenwoordig
echt een chaos. Ik had geluk met
de mijne. Ik had op de universiteit wat moeite met Nederlands,
maar dat was het wel. Ik zou het
absoluut aan iedereen aanraden
om te stapelen, om het beste uit
jezelf te halen,’ zegt hij. Iedereen
heeft me altijd tegengewerkt, maar
dat heb ik altijd opgevat als een
stimulerende belediging en een motivatie om het juist wel te doen. Je
moet daarom nooit luisteren naar
studieadviseurs.’
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enige. Sommige stapelaars hebben de
behoefte aan een studie met een andere
inhoud; anderen willen gewoon het
werken nog even uitstellen. ‘Dat snap ik
best,’ zegt Elffers. ‘Het zou raar zijn om
als onderwijsinstelling te bepalen wat
wel of geen goede reden is om te mogen
stapelen. Belangrijker is dat studenten een weloverwogen keuze
maken.’ Het stapelen heeft
niet alleen positieve kanten.
Er is veel uitval, die bovendien
toeneemt. De uitval onder
eerstejaars studenten uit het
mbo in het hbo is tussen 2009
en 2013 bijvoorbeeld toegenomen van 19,9 naar 23,1 procent.
Slechts 45,3 procent van de instroom in
2009 haalde in vijf jaar zijn diploma. Bij
havisten is het studiesucces na vijf jaar
gelijk, maar onder mbo’ers onderling
zijn de verschillen veel groter. Zo scoren
bij mbo’ers de niet-westerse mannelijke
allochtonen – van hen haalde slechts
20,4 procent in vijf jaar zijn diploma –

beduidend slechter dan vrouwelijke autochtonen. Het zijn vooral eerstegeneratiestudenten die uitvallen, zegt Elffers.
‘Zij gaan als eerste in hun omgeving
naar het hbo of wo, dus niemand in hun
omgeving kan ze vertellen hoe het er
daar aan toegaat.’ In het wo doen hbo’ers
het niet zo veel slechter dan vwo’ers. 56

met een hbo-diploma op zak een master
doen, doen het goed, zegt Verweij. ‘Zij
moeten eerst een schakelprogramma
volgen, maar als ze dat eenmaal hebben
doorstaan, kunnen ze die master prima
aan,’ zegt hij. ‘Als je er bewust voor kiest
nog een master te doen en vervolgens
dat programma voltooit, heb je absoluut
genoeg kennis en motivatie.’

‘Uitval wijst niet
per se op een
te laag niveau’

Eerste generatie

procent van de hbo’ers haalt binnen vier
jaar een wo-propedeuse, onder vwo’ers
is dat 62 procent. De hbo’ers doen het
bovendien steeds beter. Volgens Verweij
is dat niet zo heel vreemd: ‘Met een
hbo-propedeuse kun je gewoon naar de
universiteit. Je start dan op hetzelfde
niveau als vwo’ers.’ Ook studenten die

‘De universiteit
past veel beter
bij me’
Jelle van Dijk (19) stapelde zowel
op de middelbare school als in het
hoger onderwijs: hij begon op de
mavo, stroomde toen door naar de
havo, deed één jaar informatica
aan de HvA en is nu begonnen aan
de bachelor informatica op de UvA.
Na zijn propedeuse deed hij een
korte zomercursus, want voor de
studie aan de UvA had hij wiskunde
B nodig. ‘Ik wilde niet per se naar
de universiteit omdat ik “hogerop”
wilde, maar gewoon omdat de
studie me daar veel interessanter leek,’ zegt Jelle. ‘Op het hbo
zeiden ze: “Zo moet het, ga het nu
maar doen”. Maar ze legden niet
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uit waaróm het zo moest, terwijl
ik dat juist graag wilde weten. De
universitaire studie past veel beter
bij mij. Ik dacht: het ergste wat er
kan gebeuren is dat ik het niet haal.
Dan heb ik een jaar verloren en ga

De schakelprogramma’s,
premasters, bestaan uit zowel
lessen over de methodes en
technieken van de universiteit
als vakinhoudelijke vakken.
De universiteiten zijn er
waarschijnlijk minder blij mee; voor
bachelor- en masterstudenten krijgen
zij een vast bedrag, voor studenten in
schakelprogramma’s niet. Een ander
probleem zou zijn dat het niveau van
het hbo zou kelderen richting het
mbo-niveau, alleen om het studiesucces
van mbo’ers te verhogen. Datzelfde kan

ik gewoon door met het hbo. Maar
het ging goed, ik vond de overstap erg meevallen. Ik heb andere
kwaliteiten dan de mensen die van
het vwo komen, dat compenseert
elkaar een beetje.’ De begeleiding
van hbo naar wo kan volgens Jelle
echter nog wel wat verbeterd worden. ‘Ik moest alles helemaal zelf
regelen. Dat vind ik niet erg, maar
een beetje duidelijkheid zou fijn
zijn geweest. Ik ben nog niemand
tegengekomen die me echt heel
duidelijk het verschil tussen hbo en
wo kon uitleggen. Ik kreeg altijd
alleen maar te horen dat je slimmer
moest zijn. Maar je hoeft niet zoveel slimmer te zijn, het is gewoon
een andere manier van leren. Het
werd me niet afgeraden om over
te stappen, maar ik werd ook niet
echt geholpen.’
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gebeuren op de universiteit. Volgens
Elffers hoeft de kwaliteit er echter niet
onder te lijden als de toegankelijkheid
en het studiesucces verbeterd worden.
‘Het diploma moet juist de waarde
behouden die het heeft. Als je het mbo
of hbo hebt afgerond, moet je gewoon
het niveau hebben om door te stromen.
Als dat niet zo is, zit er dus een fout
in de verwachtingen van het hbo of de
voorbereiding op het mbo.’
Toch zijn stapelaars in sommige
gevallen juist in het voordeel. Ze zijn
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ouder en hebben al een opleiding
gedaan, vaak zelfs al stage gelopen.
Mbo’ers op het hbo zijn nog niet gewend
aan de theorie, maar zijn vaak wel beter
in projecten. ‘Na het eerste jaar doen ze
het vaak nog beter dan havisten,’ zegt
Elffers. ‘Uitval wijst dus niet per se op
een te laag niveau, de cijfers suggereren
juist dat het probleem zich rond de
overgang concentreert. En dat is ook
logisch, studenten moeten immers hun
weg zien te vinden in een nieuwe onderwijsomgeving met andere methoden.

STAPELEN:
HOE & WAT
Als je aan een hbo-opleiding
begint, is de kans heel groot dat
er wat mensen in je klas zitten die
van het mbo komen: in 2015 kwam,
volgens de cijfers van de Vereniging
Hogescholen, 30 procent van de
instroom van het mbo. Daartegenover kwam 45 procent rechtstreeks
van de havo en 8 procent van het
vwo. Van het mbo doorstromen
naar het hbo is één van de manieren om te stapelen. Mbo’ers die wel
een stapje hoger willen, maar geen
vierjarig hbo willen doen, kunnen
overigens ook kiezen voor een
zogeheten associate degree: een
tweejarige opleiding die qua niveau
tussen het mbo en hbo in zit. Er zijn
nog niet veel associate degree-programma’s, maar die worden de
komende jaren wel ontwikkeld.
Stapelen kan ook van het hbo naar
het wo. In veel gevallen is het mogelijk om met een hbo-propedeuse
aan een wo-studie te beginnen,
mits je voldoet aan de aanvullende
instroomeisen die per opleiding zijn
opgesteld. In 2015 kwam bijna 17
procent van de wo-bachelorinstromers van het hbo, wijzen de cijfers
van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
uit. Beduidend minder dan bij mbohbo dus. Je kunt er tevens voor kiezen om eerst je hbo af te maken en
dan nog een universitaire master te
doen; daarvoor is meestal wel eerst
een premaster nodig. Die premaster kun je ook vervangen door een
doorstroomminor op de HvA, waar
er zeven van zijn. Ook op de middelbare school kun je al stapelen:
van het vmbo naar de havo en dan
door naar het hbo, bijvoorbeeld. Of
van de havo naar het vwo en dan
naar de universiteit.
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Dat is altijd lastig, ongeacht de precieze
overstap.’
Maar daar kan iets aan gedaan
worden, meent Elffers. ‘Om te beginnen
moet er een goede communicatie tussen
mbo en hbo zijn, zodat de programma’s
en begeleiding beter op elkaar worden
afgestemd. Studieloopbaanbegeleiding is
ook belangrijk. Voor eerstegeneratiestudenten kunnen we misschien peer tutors
inzetten die hen een beetje wegwijs
kunnen maken in de nieuwe omgeving.
Dat moet vooral in de eerste maanden
gebeuren.’ De HvA heeft geen verplichte
schakelprogramma’s zoals de UvA, maar
besteedt wel steeds meer aandacht aan

de begeleiding van mbo’ers. ‘De HvA
participeert in een regionaal netwerk
van mbo- en hbo-scholen, waarin
scholen per sector doorstroommodules
gaan ontwikkelen om mbo’ers beter voor
te bereiden,’ aldus Elffers. Waar er op de
HvA een heel lectoraat is aangesteld om
de overgang te onderzoeken, lijkt de UvA
er een stuk minder mee bezig te zijn.
Toch biedt het wo volgens Verweij genoeg mogelijkheden tot hulp aan. ‘Voor
masterstudenten zijn er dus schakelprogramma’s, maar ook voor hbo’ers die met
een bachelor beginnen zijn er genoeg
mogelijkheden. Zo zijn er vaak summer
schools en bijspijkerprogramma’s.’ ↙

‘De overstap
was groot’
Dominique van Heusen (22)
wilde nog niet meteen na het mbo
gaan werken. Ze deed eerst een
mbo-opleiding tot stewardess en zit
nu in het tweede jaar van media,
informatie & communicatie aan de
HvA. ‘Ik was twintig toen ik klaar
was met het mbo. Ik vond het wel
een leuk wereldje waar ik voor was
opgeleid, maar ik wist niet of ik al
klaar was om erin te gaan werken.
En ik wilde altijd al hbo doen. Als je
alleen mbo hebt gedaan, kom je
toch een beetje dom over.’
De overstap was inderdaad groot, vindt Dominique. ‘Ik vond het
mbo heel makkelijk, maar het hbo was pittig. Op het mbo worden alle
tentamens voorgekauwd: als je leert wat er wordt aangeraden, haal je
gemakkelijk een hoog cijfer. Het niveau van het hbo was hoger dan ik
had verwacht. Ik merkte meteen al dat ik achterliep op havisten, met
name als het om Nederlands, Engels en rekenen ging. Op het hbo word je
ook veel vrijer gelaten: er werd ineens niet meer in de klas genoteerd wie
er absent was. Vanuit het mbo was er weinig begeleiding, maar ik weet
ook niet of je voorbereid kunt worden op zoiets. Je moet het toch zelf
ervaren. Toen ik bij mijn studieloopbaanbegeleider op het hbo aangaf dat
ik twijfelde of ik het wel kon, begeleidde ze me heel goed. Er werden zelfs
extra lessen Nederlands en rekenen aangeboden op school, dat vond ik
heel fijn. Het begin was lastig, maar ondanks dat ik niet echt wist waar ik
aan begon, ben ik op de juiste plek terechtgekomen.’

STAGE
Naima
Achaaoui (25)

Studie Ergotherapie, HvA
Stage Cordaan Thuiszorg in Amsterdam-West
Stagevergoeding € 320,- per maand
Sterren *****
‘In de thuiszorg wordt nog niet vast met
ergotherapeuten gewerkt, mijn stage
was dan ook onderdeel van een pilot. Ik
ging met verzorgers en verpleegkundigen
van Cordaan Thuiszorg mee de wijk in.
Mijn taak was onder meer het promoten
van ergotherapie, waarbij je mensen
met een beperking leert zo zelfstandig
mogelijk te zijn.
De stage beviel me uitstekend. In de
eerste weken was het wel even wennen,
vooral omdat ik geen vaste begeleider
had vanuit mijn vakgebied, maar daarna
ging het prima. Het promoten van ergotherapie is goed gelukt; Cordaan werkt
nu veel nauwer samen met ergotherapeuten.
Je kunt in mijn beroep veel betekenen.
Een van mijn cliënten was een vrouw
die een beroerte had gehad. Terwijl de
verpleger van Cordaan haar hielp met
activiteiten als douchen, bracht ik haar
bij hoe ze die dingen weer zélf kon doen.
Na mijn stage had ze geen thuiszorg
meer nodig.
Ik kwam ook heftige dingen tegen, zoals
een jongen die maar een paar jaar ouder
was dan ik en bedlegerig is omdat hij
MS heeft, terwijl hij vroeger een heel
normaal leven had. Dan besef je hoe snel
alles kan veranderen. Zoiets zet je met
beide voeten op de grond.’ ↙ Steffi Weber

Vanaf 18 februari zie je deze stapelaars ook op folia.nl
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HADJAR
BENMILOUD
Er was eens... Vileine
*Disclaimer: dit sprookje bevat geen prinsessen

E

r was eens een young urban creative in hartje Amsterdam. Ze had
bijna alles wat haar hartje begeerde: katten, een yoga-abonnement,
meer dan duizend volgers op Twitter en ze bracht sushi op de plank met
lezen, schrijven en kletsen. Het begin van een sprookje. Het enige wat
er nog miste, was het ultieme walhalla van de young urban creative:
een disruptive startup. Idealiter zou dit een creatieve hub worden, met
lekker veel innovatieve organische groei en een influencer netwerk dat
zich inzet voor ‘een betere wereld’. Zo gezegd, zo gedaan. Want in de
wereld van young urban creatives zag ze wel wat dingetjes wachten op
verbetering: seksisme, fascisme, racisme, academisch bureaucratisme,
en natuurlijk narcisme... Zo veel draken, zo weinig vuur. Wie ging het
koninkrijk redden? Ook stonden er nog enkele projecten op de to-do:
het definiëren van de moderne feministische golf, het ontmantelen en
uitbannen van beperkende ingesleten conditionering, het redden van
de planeet, het bouwen van een betrouwbaar en onafhankelijk informatienetwerk voor burgers én het beschermen van burgers tegen het
onbetrouwbare informatienetwerk van onze overheden. Er moesten
hulptroepen ingeschakeld worden, zo veel was zeker. Drie jaar avontuur
langs ravijnen vol krokodillen,
investeerders en aandelen later
werd duidelijk dat die hulptroepen niet met goudstaven
zouden komen, maar met
immer magische liefde moesten worden ingeschakeld. Het
soort liefde dat door de oude
Grieken Philia werd genoemd:
diepgaande solidariteit en vriendschap. Vijftig drakenrijdsters in een
geometrische-organogram-kasteel later waren er meer goede ideeën
dan in één hippe startup zouden passen. Gelukkig kent een creatief platform op internet geen grenzen: journalistiek, fictie, activisme, comedy,
seminars, onderzoek, communicatiebureau, groepstherapie. We doen
wat we zelf willen voor onszelf en elkaar, en de rest van de wereld is mooi
meegenomen. Idealisme is echt de mooiste vorm van narcisme. ↙

Zo veel draken,
zo weinig vuur
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Bij de les
Hoorcollege Calculus 1.3 door
Aafje van den Berg, donderdag 11
februari, 12.00 uur, Leeuwenburg
(HvA)
Gebruikte techniek door docent 0
Uitzicht over Amstelstation
uitstekend
Studenten die hun huiswerk hebben
gemaakt 16
Scrabbelwoorden primitieve functie,
integraal, pi-derde

tekst en foto’s Steffi Weber

‘G

oed jongens, we gaan het
nog een keer hebben over
differentiëren en integreren.
Hebben jullie vragen over het huiswerk? Nee? Dan bespreken we opgave
5.’ Docent Aafje van den Berg begint
enthousiast formules en sommetjes
op het whiteboard te krabbelen en

FOLIA 20

leest hardop mee: ‘De integraal van
min twee naar min één, haakje open,
één gedeeld door x-kwadraat min
één gedeeld door x tot de macht drie,
haakje sluiten, en daar de afgeleide
van, dus dx.’
Zo’n twintig eerstejaarsstudenten toegepaste wiskunde zitten aan
eenpersoonstafeltjes in een klein
zaaltje op de zesde verdieping van
de HvA-locatie Leeuwenburg en
schrijven driftig sommetjes in hun
schriften. Sommigen hebben een dik
boek opgeslagen vol curves, sliertjes,
x’jes en formules. ‘Dus bij differentiëren haal je er eentje af en bij
integreren tel je er eentje bij op,’ zegt
Van den Berg en schrijft mompelend
de volgende som op het whiteboard.
‘Vier e-x.’
‘Mevrouw, was het niet vijf e-x?’
‘Klopt! Sommige docenten zeggen
dan: “Het was een test of je goed
oplet”, maar dat is niet waar, want ik
maakte gewoon een fout,’ lacht Van
den Berg, terwijl ze de vier uitveegt
en vervangt door een vijf. ‘Duidelijk?
Mooi zo! Dan gaan we verder. Wat is

de primitieve van sinus u?’ ‘Min cosinus?’ roept een jongen. ‘Precies!’ Ondertussen delen twee meisjes achter
in de zaal een Belgische wafel. ‘Dit is
dus echt zo’n middelbareschoolles,
hè,’ zucht één van hen.
Na de pauze wordt de les bruut
onderbroken als er aan de linkerkant
van het lokaal commotie ontstaat.
De cijfers van het vak Operations
Research blijken online te staan. Een
handvol studenten verdringt zich
om het laptopscherm van degene
die het als eerste heeft ontdekt.
‘Lekkerrr! Een 6,1, ik heb alle punten
jonguhhh!’ ‘Wat heb jij?’ Docent Van
den Berg slaakt een zucht. ‘Hóe vaak
moet ik mijn collega’s nog zeggen
dat ze de cijfers niet tijdens de les
online moeten zetten?’ En tegen de
studenten: ‘Goed jongens, bekijk
maar snel je cijfers, jullie zijn nu toch
al afgeleid.’ Daarna gaat ze nog tien
minuten door met de les en rondt
dan af: ‘Ik zie jullie maandag weer,
dan gaan we het hebben over integratietechnieken.’ ↙

Selma Kobus

18, toegepaste wiskunde
‘Calculus is een van mijn favoriete vakken, lekker sommetjes
maken. Eerlijk gezegd vond ik de
vorige docent een beetje leuker,
maar ik vind deze ook aardig.
Ze is strenger dan de vorige en
de lessen zijn gestructureerder,
maar dat maakt het ook een
beetje minder gezellig. Met de
vorige docent waren we tijdens
de les actief bezig om samen
oplossingen te vinden.’
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Jeroen Kool

20, toegepaste wiskunde
‘Ik vind het een leuke les. Het
is vooral algebra, daar houd
ik van. Vandaag vond ik de les
een beetje saai, het was vooral
een herhaling van de vorige.
Het huiswerk had ik ook goed
begrepen dus ik heb niets
nieuws geleerd.’

Jef Notenboom

20, toegepaste wiskunde
‘De docent doet het prima, ze
legt het duidelijk uit en ik vond
de les vandaag wel leerzaam.
Het is een interessant vak maar
wel lastig, het gaat soms erg
snel. Toch vind ik het nooit erg
om te doen. Het is juist interessant.’
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Hora est

Woensdag 17/02

Miruna
Doicaru

14.00 uur: Miruna Doicaru –
Communicatiewetenschap
Gripped by Movies. From Story-World to Artifact
Absorption (Agnietenkapel)

Donderdag 18/02

12.00 uur: Stefan Bernritter – Communicatiewetenschap
Examining Consumers’ Brand Endorsements on Social
Media (Agnietenkapel)
13.00 uur: Stephan Steinmetz – Sociologie/politicologie
Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing
en Vernedering (Aula)
14.00 uur: Barbara Weijers – Geneeskunde
An Obese Brain and an Inflamed Body. Central and
Peripheral Consequences of Obesity (Agnietenkapel)

Vrijdag 19/02

10.00 uur: Julien Daubignard – Scheikunde
Supramolecular Orientation of Substrates in the
Transition Metal Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
Reaction (Agnietenkapel)
11.00 uur: Heike Staudacher – Biologie
Of Moths, Mites and Microbes. The Role of Bacteria in the
Life History of Two Arthropod Herbivores (Aula)
12.00 uur: Fiona Benson – Geneeskunde
Evaluation of Smoking Cessation Services in
Disadvantaged Areas of the Netherlands (Agnietenkapel)
13.00 uur: Hinke Jellema – Geneeskunde
Surgical Treatment of Diplopia in Graves’ Orbitopathy
Patients (Aula)
14.00 uur: Sandra Vennix - Geneeskunde
Minimally Invasive Strategies for the Surgical Treatment of
Colonic Peritonitis (Agnietenkapel)

Dinsdag 23/02

14.00 uur: Meeike Kusters – Geneeskunde
Familial Hypercholesterolemia: Screening, Treatment
and Follow-Up from Pregnancy into Young Adulthood
(Agnietenkapel)

Woensdag 24/02

14.00 uur: Canh Ngo – Informatica
Access Control for On-Demand Provisioned Cloud
Infrastructure Services (Agnietenkapel)

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Woensdag 17 februari, 14.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding ‘Ik heb onderzocht hoe mensen op ver-

schillende manieren in films kunnen opgaan. Ik keek naar
de twee belangrijkste vormen van narratieve absorptie:
story-world absorption en artifact absorption. De technieken lopen in films vaak door elkaar heen, maar de doorsnee Hollywoodfilm werkt bijvoorbeeld met story-world
absorption. Ze gebruiken veel traditioneel camerawerk.
Je geniet gewoon van de film en bent je niet bewust van
de techniek waardoor je het verhaal in wordt gezogen.

‘Naar arthouse-films kijk je zelfbewuster’
Je voelt de emoties van het personage: als hij of zij blij is
ben je blij, en als hij verdrietig is voel jij je ook verdrietig.
Artifact absorption zie je bijvoorbeeld bij arthouse-films:
de filmtechniek wijkt af van wat je gewend bent. Je wordt
zelfbewuster en gaat je afvragen wat de scènes betekenen.
Neem een Europese film waarin een meisje op een jongen
staat te wachten. Je weet dat de jongen niet komt maar
toch gaat de scène door, en je ziet een shot van een meisje
in de berm langs een lege weg. Je wordt je bewust van de
betekenis: dat we allemaal alleen zijn in het leven. Door de
afstand zie je de film door de bril van je eigen ervaringen.
De emoties die zulke films bij je oproepen zijn dan ook heel
anders; vanwege de dubbele laag houd je altijd een bitterzoet onderbuikgevoel.’

Leuk ‘Voor mijn onderzoek hield ik me bezig met weten-

schappelijke theorieën. Tegelijkertijd bewerkte ik films door
de volgorde van scènes te veranderen om ze aan het publiek
te laten zien en de effecten van de verschillende vertelvormen te testen. Zo was ik dus ook heel creatief bezig.’

Moeilijk

‘Promotieonderzoek kan een eenzame bezigheid zijn. Je moet zelf je dagen inplannen en het is makkelijk om je in de details te verliezen.’ ↙ Willem van Ewijk
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Waar blijven
de studenten?
tekst Willem van Ewijk en Max Rozenburg foto Monique Kooijmans

Terwijl landelijk het aantal eerstejaarsstudenten met 1 procent daalde, zag de
UvA afgelopen september een terugloop van 11 procent. Andere universiteiten
groeiden zelfs, Tilburg University met maar liefst 26 procent. Waarom zit de
UvA in hoek waar de klappen vallen?

‘I

n de voorgaande jaren is het
aantal studenten aan de UvA
hard gestegen. De instroom is
met deze daling terug op het niveau
van voor 2011,’ zegt een UvA-woordvoerder. Er is nog geen onderzoek
naar gedaan, maar de UvA komt
wel met een aantal verklaringen.
Een overzicht.

ders en studenten die niet van gedoe
houden zouden eerder voor het rustige
Tilburg hebben gekozen. Of dit gecompenseerd wordt door geëngageerde
studenten die, aangetrokken door de
bezettingsromantiek, juist voor de UvA
kiezen is nog maar de vraag.

De bezettingen van het
Bungehuis en het Maagdenhuis

Nergens zijn studentenkamers zo duur
als in Amsterdam. Volgens de studentenvakbond LSVb betaalde je er in
het collegejaar 2014-2015 20,42 euro
per vierkante meter tegenover 18,41
euro in Utrecht en 14,77 euro in Delft.
Een student die op kamers moet om
in Amsterdam te kunnen studeren zal
daar dus wel twee keer over nadenken. Dan krijgt een student ook al
geen basisbeurs meer, waardoor hij er
nog eens 280 euro per maand op achteruit gaat. Dit verhoogt de drempel
om op kamers te gaan. In Amsterdam
stijgen de woningprijzen bovendien
sneller dan elders; dit zou ook de

Tegen het einde van de Maagdenhuisbezetting werden de actievoerders
steeds vaker afgeschilderd als ‘beroepsactivisten’ en ‘krakers’. UvA-rector Dymph van den Boom denkt dat
‘de bezettingen van invloed kunnen
zijn geweest op de keuze van sommige
scholieren’. Die speelden namelijk in
het voorjaar van 2015, volgens de rector een periode waarin veel scholieren
zich oriënteren op hun studiekeuze.
Of ze het nou eens waren met de
bezetters of met de beslissing het
Maagdenhuis te laten ontruimen, ou-
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De invoering van het
leenstelsel

daling aan de Vrije Universiteit en de
HvA kunnen verklaren: respectievelijk
12 en 14 procent. Eind vorig jaar werd
bekend dat in Amsterdam dit collegejaar 17 procent minder studenten op
kamers gingen. ‘We hebben er altijd
voor gewaarschuwd dat het leenstelsel de toegankelijkheid van het
onderwijs in gevaar zou brengen, en
dat zie je nu weer eens bevestigd,’ zei
Asva-voorzitter Xandra Hoek destijds.

De terugkeer van het
tussenjaar
Tot in 2012 bekend werd dat het
leenstelsel zou worden ingevoerd was
de eerstejaarsinstroom aan de UvA
stabiel. Maar omdat veel scholieren
doorkregen dat ze vanaf 2015 geen
basisbeurs meer zouden krijgen,
besloten zij zo snel mogelijk aan een
universitaire opleiding te beginnen
om nog onder het regime van de
basisbeurs te vallen. Studenten die na
de middelbare school soms een jaar
gingen reizen of werken voordat ze
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zich aan de universiteit inschreven, het
zogenoemde tussenjaar, zagen hier
nu van af. Dit zorgt voor een relatief
hoog aantal inschrijvingen tussen 2012
en 2015 en een daling in 2015, door
DUO het boeggolfeffect genoemd. Dit
effect zou aan de UvA het sterkst zijn,
volgens de woordvoerder. ‘Relatief veel
UvA-studenten nemen een tussenjaar,
meer dan bij andere universiteiten.’
Volgens de laatste Startmonitor heeft
14 procent van de UvA-eerstejaars
voorafgaand gereisd en heeft 6 procent een jaar gewerkt, ten opzichte
van de landelijke gemiddelden van
respectievelijk 4 en 3 procent.

De invoering van UvAmatching
Met de komst van het UvA-matchingprogramma in 2014 moeten
aankomende studenten verplicht
een aantal dagen college volgen
bij de studie van hun keuze. Zo
kunnen ze kijken of ze de gekozen
studie wel leuk vinden en of ze het
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niveau aankunnen. Uit een toets
na afloop komt een niet-bindend
positief of negatief studieadvies.
Uit een tussentijdse meting die in
september werd gehouden aan de
UvA bleek dat 58 procent van de
studenten met een negatief studieadvies zich had ingeschreven bij
een opleiding, tegenover 77 procent
van de studenten met een positief
advies. ‘Uit de evaluatie van het
eerste jaar UvA-matching bleek
zelfs dat de uitval onder degenen
met een negatief advies tweemaal zo groot is als onder degenen
met een positief advies,’ aldus de
UvA-woordvoerder. Het lijkt er dus
op dat een groepje studenten zich
laat afschrikken, de tijd neemt om
even na te denken of zich ergens
anders inschrijft.

De afnemende populariteit
van bepaalde vakgebieden
De UvA wijt de daling ook deels
aan een landelijke terugval in

de populariteit van vakgebieden
waarin de UvA sterk vertegenwoordigd is. Het zou gaan om de
alfawetenschappen en de sociale
wetenschappen, terwijl de belangstelling voor techniek en landbouw
juist stijgt. Volgens DUO neemt
landelijk het aantal eerstejaarsstudenten aan technische studies met
bijna 5 procent toe; voor exacte
studies is dat meer dan 8 procent.
Onder andere de universiteiten van
Delft, Wageningen en Eindhoven
profiteren van deze verschuiving;
daar stijgt het aantal eerstejaars
studenten met ongeveer 5 procent. Dat de UvA geen technische
opleiding aanbiedt, zou de krimp
dus deels kunnen verklaren. Dan
blijft het wel de vraag waarom
Tilburg zo sterk groeit, terwijl die
universiteit ook geen technische
opleidingen aanbiedt. ↙
Kijk voor cijfers op folia.nl/
actueel/99327
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International

International students and teachers make up a crucial
part of Amsterdam. Their news and views.

KEEP CALM
AND KEEP
YOUR BUILDINGS
OPEN
text Willem van Ewijk
photo REUTERS/Thomas Mukoya

In recent years there has been an increase in the number of terrorist
attacks on universities. They are, after all, a relatively easy and
symbolic target. Should Dutch universities be worried?

T

he Bacha Khan university
near Peshawar, Pakistan, was
hosting a poetry recital when
terrorists walked through its hallways,
shooting students and personnel in
the head and killing twenty people in
total. Responsibility for the attacks was
claimed by Taliban militants and came
a year after the islamist organisation
killed 142 at a school in Peshawar. The
same year terrorists from the Muslim
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extremist group Al-Shabab killed 147 at
Garissa University College, Kenya.
These attacks caused anxiety
amongst the higher educated, not only in
Pakistan and Kenya, but also in Europe.
‘The international community should
act to protect their universities,’ the
European University Association stated
in response to the Bacha Khan attacks in
January. The European students union
ESU condemned the attacks saying that,

‘In recent years, students, teachers and
academics have been increasingly targeted in violent attacks – an unacceptable
trend that harms the future of society
at large’ — whilst also calling for better
protection.

Soft targets
It was not, however, at all certain
to whom they made their pleas for
protection nor which universities
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needed it. And after all, there has been hundreds of terrorist
attacks on educational institutions, teachers and students in
the last few years. Besides some of the bloodier attacks that
attracted the media’s coverage, many passed in silence. A
report, published last year, by the international Scholars at
Risk network, highlighted 333 attacks in 65 countries since
January 2011. Of these
attacks, the most serious
were targeted at higher
education institutions: ‘485
killings involving members
of higher education
institutions in 18 countries,’
the report states. The
University of Maryland’s
Global Terrorism Database has reported an increase in the
number of terrorist attacks on educational institutions since
2004. Amongst these, universities were targeted most. They
made up for more than forty per cent of the total, whilst
nurseries and kindergartens were targeted least often: ‘only’

43

3.1 per cent. Secondary and middle schools were targeted 17.5
per cent.
Just like restaurants or theatres, ‘educational institutions
are soft targets, relatively unguarded sites where people congregate, normally in large numbers, thus offering the potential
for mass casualties,’ Emma Bradford and Margaret Wilson,
forensic psychologists at
the University of Liverpool
wrote in a 2013 article in
the Journal of Police and
Criminal Psychology. Schools
and students ‘act as powerful symbolic targets,’ they
continue. And universities
may be more attractive than
kindergartens or middle schools since it is believed that, ‘by
targeting young children, terrorist groups run the risk of alienating their supporters’. (The killing of innocent people, women
and children, goes against the fundamental principles of Islam,
an Afghan Taliban statement said according to Pakistani

‘More than 99,99 per cent of
threats made on the Internet
are not serious’
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newspaper Dawn.) That being said, should we worry about the
prospects of a terrorist attack on European universities as well?

Suspicious package
‘Although, to date, terrorist armed assaults on schools have
been extremely rare in Europe, and have not yet occurred
in the US, the threat of this type of attack against the West
should not be excluded,’ Bradford and Wilson wrote. ‘In
July 2004, the US military discovered a computer disc in an
Al-Qaeda affiliated safe
house in Iraq that contained detailed information
about numerous schools
in six different American
states.’ And then there are
the open threats made to
the institutions. In January,
the University of Orebro,
Sweden closed its doors for several days after receiving threats
of a mass shooting. A year before the same thing had happened at the University of Lund, also in Sweden. ‘Tomorrow at
10:05 I will open fire at the University of Leiden,’ a 21-year old
student tweeted last October. ‘Going for the high score. Only
counts if suicide you cancerous fucks, get it right.’ Leiden
also locked its doors. In Delft, the university made it policy to
check students’ bags after a suspicious package was found and
a police report stated the university ‘was under threat’ without
further specification. ‘If we get specific information we can
adopt measures locally,’ Edmond Messchaert, a spokesperson
for the Nation Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) says. ‘Like we did in Delft, when we decided to
pursue backpack controls.’

University, the fact that there have been threats, doesn’t
necessarily mean we’re dealing with terrorists. ‘There’s
no reason to think they have been expressed by religious
motives rather than the sort of personal frustration
that reminds us of the school shootings in the US,’ he
says. The 21-year old student that was arrested for his
threats against Leiden was, in all likelihood, probably
a lone wolf, and would (hopefully) never have carried it
through. But you never know. He’s currently under trial
and only time will tell what his motivations were. ‘More
than 99,99 per cent of threats made on the Internet are
not serious,’ according to PhD student Jelle van Buuren,
who researches lone wolves at Leiden University.
So what are the risks of a terrorist attack against a
Dutch institution? ‘You see what you see, and there’s a lot
happening that you don’t see,’ Edmond Messchaert says.
‘We never give information on specific threats. The terrorist threat-level in the Netherlands has been “substantial” for years.’ Does this mean Dutch universities should
take extra security measures? ‘Although we cannot say
that Dutch universities will never be a target in the future, there aren’t any specific reasons to assume this will
actually happen,’ Van den Berge says. ‘It’s still a question
of whether universities are a more popular target than
other soft targets like stadiums or public transport systems,’ he says.
The NCTV doesn’t
conduct special risk
surveys for different parts
of society like universities, so they can only act
upon the indication that
an attack is planned. And
even then, the government and universities are careful only to take measures
that are proportional so as not to scare their students.
‘Extra security measures could provoke the feeling that
you’re not safe, because people get the feeling they’re a
potential target,’ Van den Berge says. ‘Educational institutions should be open and provide teachers and students
with a sense of safety. We shouldn’t overreact on possible
threats.’ Another UvA spokesperson agrees, ‘It’s important that our buildings remain open’. In other words,
if there’s any threat at all, we shouldn’t give terrorists
what they want and restrict access to these institutions of
‘Western propaganda’. ↙

‘Extra security measures
could provoke the feeling
that you’re not safe’

Lone wolves
According to Wietse van den Berge, however, a researcher at the Centre for (counter) terrorism studies at Leiden
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Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
LISA CUKURANOVIC

(22, Social Science, AUC)
From: Germany

Best bite ‘Nam Kee, a Chinese restaurant in Amsterdam’s Chinatown that’s both
affordable and authentic. And I love the atmosphere: it’s very different from
the rest of Amsterdam because it’s the opposite of hip. Everything is grey
and the flickering fluorescent light kind of gives you a headache, but that’s
part of what makes it great.’

Hidden treasure ‘I probably have to say the food at Safak on the Linnaeusstraat. They have
the best Turkish Pizzas in Amsterdam. Ask to have one of their homemade
salads on top — it’s delicious and very
cheap!’

Late nights ‘I don’t really go to the typical techno

Nam Kee is the
opposite of hip

and house clubs, but if I do go out
late, I go to Studio K. I like that you can
drink cheap beer and talk with friends
until around midnight when they move the tables to the side and start the
music – it makes the party seem spontaneous.’

Great outdoors ‘My favourite park is the Flevopark. It’s big, there are no tourists, and in the
summer you can swim. If I really want to get away from the city I take my
bike and go the IJmuiden beach.’

Get inspired ‘There isn’t really a physical place that I could say inspires me. Usually I get
my inspiration from the things happening around me. But people here are
on their best behaviour. Always. Where are the nutcases?

Crazy Dutch ‘Swearing with diseases. Hagelslag. Biking with a whole kindergarten’s-worth of children on one bike. Drinking on a bike. Basically anything
that you shouldn’t do on a bike — doing that on a bike.’

Beer with friends ‘Cafe Belgique! It’s hidden in a small ally besides all the madness of the Kalverstraat. You’ll find a really nice mix of tourists (the good kind) and locals
there. And an impressive amount of Belgian beers.’
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Op de tong

LANGOUSTINEPELLER
De Spaanse Miguel Martín Gómez groeide op in Madrid,
woonde in Lyon, Berlijn,
Innsbruck, Wuhan
en Pekanbaru, en
streek uiteindelijk
neer in Nederland, waar
hij zijn kookcarrière begon als langoustinepeller in De Librije in Zwolle (***). Bij
een volgende baan als chef in Hugo’s
Bar & Kitchen in Amsterdam klikte hij
zo goed met eigenaar Florian Stallinga
dat twee jaar later hun gedeelde droom
Pikoteo een feit was.

PULPO
In Spanje geldt de
octopus als een
delicatesse. Om het
taaie vlees eetbaar te
maken, wordt het dier tientallen
keren op een harde ondergrond gesmeten
of eerst ingevroren voor de bereiding. Het
staat bij Pikoteo op de kaart met kimchi,
knolselderij en knapperige quinoa.

FUNKY FALCON
Funky Falcon is een
goudgeel bier van de
Two Chefs Brewing (te
weten Martijn Disseldorp en Sanne Slijper) dat is gebrouwen
met limoengras en een dosis verschillende hoppen. Volgens de kenner vind je er
een complete fruitschaal in: grapefruit,
limoen, citrus. Hoe funky wil je ’t hebben?

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, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.

Pikoteo
Houtmankade 9
West heeft sinds kort zijn eigen Spaanse taberna. Een restaurant
met ‘een community dining philosophy’ dat tapas serveert met een
moderne, verfijnde twist.

A

ls we binnenstappen valt ons de simpele, laagdrempelige inrichting op. We
missen een beetje knusheid, bijvoorbeeld een leuke aankleding van de muren of wat swingende muziek op de achtergrond. Maar een blik op de gerechten
op tafel – geïnspireerd door onder andere de Spaanse barretjes en de streetfoodmarkten in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika – maakt dat ruimschoots goed.
Omdat het ons eerste bezoek is, legt de serveerster eerst uit hoe en
waarom mensen tapas eten: alles om te delen (de naam van het restaurant,
Pikoteo, komt van het Spaanse picotear: knabbelen). Naast de uitgebreide
tapaskaart is er nog een heel royale drankkaart met diverse gintonics en
cocktails, een zelfgemaakte sangriacocktail en bieren op fles (zoals Funky
Falcon van Two Chefs, een persoonlijke favoriet).
We beginnen met de Tuna in the Cloud (€ 15,-), Ensaladilla (€ 7,-) en The
Perfect Egg (€ 9,-). Het zijn niet alleen plaatjes van gerechten, ook de smaak
is onovertroffen. Tuna in the Cloud is een prachtig gerecht, een tartaar van
tonijn, letterlijk geserveerd als een ‘wolk’ onder een stolp met rook.
Vervolgens eten we zonder twijfel de beste homemade calamari (€ 8,-) uit
ons leven, geserveerd met saffraanmayonaise. Sluitstuk van het hoofdgerecht
zijn de Mañana Mañana Ribs (€ 9,-), een soort taco’s met smaakvol, langzaam gegaard vlees van varkensribs.
Voor de drie desserttapas hebben we geen plek meer, maar de heerlijke glazen rode wijn (€ 3,50 à € 5,- per glas) maken de maaltijd helemaal af. Pikoteo
is nogal prijzig – we leggen € 73,- neer – maar dat is het absoluut waard. ↙
tekst Eline Leo
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Tandarts

‘M

eteen na mijn
afstuderen in
2009 kon ik
als tandarts aan de slag.
Ik heb vijf jaar met veel
plezier gewerkt, maar op een
gegeven moment begon het te
kriebelen. Op zoek naar een nieuwe
uitdaging besloot ik weer te gaan
studeren. Nu specialiseer ik me drie
dagen per week als tandarts angstbegeleiding. De andere twee dagen
werk ik in een algemene praktijk. Ik
hoop in oktober mijn nieuwe diploma op zak te hebben.
De Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is er voor mensen
die bang zijn voor de tandarts. Ik zie
soms patiënten die wel dertig jaar
niet naar de tandarts zijn geweest,
vaak na een traumatische ervaring
in het verleden. Ze zijn als kind bijvoorbeeld zonder verdoving behandeld, of ze zijn hardhandig vastgehouden bij het trekken van een kies.
Hun gebit ziet er soms zo slecht uit
dat alle tanden eruit moeten.
Met onder meer graduele
exposure in vivo – een psychologische behandeling – proberen we
deze patiënten van hun angst af te
helpen. Iemand die bang is voor een
prik laten we daar stapje voor stapje
aan wennen. De patiënt houdt de
naald vast, kijkt ernaar, legt hem
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weer terug, en pas als hij er
klaar voor is gaan we verdoven. Daarna stellen we vragen.
Hoe was dat? Wat vind je nu
nog eng? Het is de bedoeling
dat patiënten hun traumatische
ervaring vervangen door een prettige. Dat psychologische aspect, de
mens achter de mond zeg maar, vind
ik interessant.
Als tandarts angstbegeleiding
heb ik veel meer tijd dan als gewone
tandarts. Wij zien acht patiënten per
dag, waar een normale tandarts er
dertig behandelt. Dit werk vraagt
veel geduld en begrip – eigenschappen waar ik wel over beschik. Toch
zou ik dit werk niet vijf dagen per
week willen doen. Ik vind de afwisseling juist leuk. En het is emotioneel
best zwaar, je hoort veel heftige
verhalen. Laatst hadden we iemand
die vroeger oraal misbruikt was. Hij
vond het moeilijk de tandarts toe te
laten in zijn mond, omdat het zo’n
intieme plek geworden was. Na veel
gesprekken met de psycholoog kwam
hij er weer bovenop, inmiddels durft
hij naar de gewone tandarts. Dat
voelt als een overwinning; uiteindelijk wil je dat iedere patiënt van zijn
angst af komt.’ ↙

tekst Nina Schuyffel foto Mats van Soolingen
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