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HOE NU
VERDER?
Het Maagdenhuis is leeg,
het vertrouwen is weg
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agenda wo 15 - di 21 april

www.crea.uva.nl
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debate- free / € 5
movie- free / € 5
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15 maiden movement
20 the price of sugar
21 22 23 coulomb
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theater - € 7 / € 10

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

AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE

WERKVELDDEBAT #1
HANDELINGSVRIJHEID VOOR PROFESSIONALS
WOENSDAG 29 APRIL, 15.00 – 18.30 UUR, KOHNSTAMMHUIS
Staan regels goede dienstverlening in de weg? Mag een professional
grenzen van wetten of protocollen opzoeken om cliënten beter te
kunnen helpen? Praat mee op het werkvelddebat!
SPREKERS
► prof. dr. Huib de Jong, rector Hogeschool
van Amsterdam en debatleider
►

prof. dr. Romke van der Veen, hoogleraar
Sociologie van Arbeid en Organisatie aan
de Erasmus Universiteit

►

Wil van Schendel, directeur-bestuurder
bij Stichting Doras

Aanmelden via www.hva.nl/akmi
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akker worden is op zaterdagochtend voor velen
sowieso niet makkelijk. Afgelopen zaterdag
kreeg de ochtend voor menig UvA’er surreële trekjes.
Of ze nu thuis achter de tv zaten of midden op het
Spui de slaap nog uit hun ogen wreven: de beelden van
het bestuurlijk centrum van hun universiteit waren
weinig fraai.
Meer dan duizend uur zaten de bezetters die ochtend
inmiddels in het Maagdenhuis. Maar de laatste 48 uur
waren voor het CvB plotseling onacceptabel. De reden
daarvoor blijft nog altijd onduidelijk. Over veiligheid hoorde je tijdens de drukbezochte concerten en
openbare colleges van (inter)nationale beroemdheden
niemand. Dus waarom een tiental lezingen van Nederlandse academici plotseling onaanvaardbaar werden?
Dat ‘de rechter het nu eenmaal heeft besloten’ is geen
argument als je die daartoe met nog te verifiëren indianenverhalen over geweld, kosten en mensenmassa’s
zelf hebt gesmeekt.
Na anderhalve maand kon je je afvragen hoe legitiem
en noodzakelijk de Maagdenhuisbezetting nog was.
En dat de bezetters zich niet altijd even strategisch en
redelijk opstelden was ook evident. Maar zelfs mensen
die zich de afgelopen weken distantieerden van de bezetting en de opruiende taal plaatsen terecht vraagtekens bij het plotselinge machtsvertoon van afgelopen
zaterdag. Vóór vandaag hoefde het CvB van mij niet
af te treden, schreef een UvA-docent zaterdagavond.
Hoe hij er op zondag over dacht moge duidelijk zijn.
De afgelopen weken leek het CvB de academische gemeenschap serieus te nemen en zich in te spannen om
vertrouwen terug te winnen. Met de nadruk op ‘leek’.
Meer dan ‘wij zijn hier de baas’ leek de boodschap
zaterdagochtend niet meer te zijn. Of ze deze tweede
bestuurlijke blamage te boven komen is zeer de vraag.

www.folia.nl
@Foliaweb
Foliaweb.en.magazin
FoliaTV
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Het
Moment
De boodschap was glashelder tijdens de
UvA-demonstratie afgelopen maandag. Circa
duizend studenten en medewerkers liepen van
het Roeterseiland naar het Binnengasthuis
om hun onvrede over het CvB-optreden bij de
ontruiming van het Maagdenhuis te uiten. De
dresscode was formeel, om te laten zien dat
er niet alleen ‘stinkende krakers’ bij de acties
betrokken zijn. tekst Clara van de Wiel foto
Vera Duivenvoorden

Navraag
Jasper Rijpma

tekst Yannick Fritschy

Zeven tweedeklassers van het Hyperion Lyceum volgden met succes het UvA-college
wereldgeschiedenis. Hun geschiedenisleraar, UvA-alumnus Jasper Rijpma, ziet wel
toekomst in dit pre-studeren.

Zijn uw leerlingen nou zo slim
of de studenten zo dom?
‘Deze leerlingen zijn heel slim, want het
was zeker geen makkelijk tentamen. Ik
moest de stof zelf goed bestuderen om
het na te kunnen kijken. Wel mochten de
leerlingen, in tegenstelling tot studenten,
hun boek bij het tentamen houden. Anders zou het voor 13-jarigen niet te doen
zijn geweest.’

Wat is het idee hierachter?
‘Allereerst is het een leuke eerste kennismaking met studeren. Dat kan de studie-

keuze makkelijker maken. Daarnaast prikkelt het leerlingen die op school weinig
uitgedaagd worden. Ik hoop dan ook dat
scholieren in de toekomst op deze manier
alvast studiepunten kunnen halen. In dat
geval zouden ze het tentamen uiteraard wel
zonder boek moeten maken.’

Wat vonden de leerlingen ervan?
‘Ik heb deze leerlingen uitgekozen,
omdat ze graag wat meer uitgedaagd worden. Ze waren heel enthousiast, want ze
hebben in hun vrije tijd colleges gevolgd
en het tentamen in de vakantie gemaakt.’

En andersom? Wiskundestudenten die bij u in de klas
hun geschiedenis bijspijkeren?

U hebt zelf geschiedenis
gestudeerd aan de UvA. Was
u daar graag wat eerder aan
begonnen?

‘Ik betwijfel of studenten dat willen. Ik
zie vooral meerwaarde in scholieren die
alvast studeren.’

‘Ja. Ik denk dat ik destijds meer geboeid
zou zijn door UvA-colleges dan door de
stof die we op school kregen.’
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isschien was het de plotselinge lentezon. In dat felle
licht zie je nu eenmaal elke porie
en onzuiverheid. Had nou toch
geïnvesteerd in een flesje Clearasil,
riepen we nog. Maar de dikke laag
foundation die het CvB zich had
opgesmeerd werd plotseling wel
heel pijnlijk zichtbaar. En flawless was het onderliggend huidje
allerminst.
Hoewel: zelfs wij wisten het na
anderhalve maand Maagdenhuisbezetting niet meer precies. Want wie
was inmiddels eigenlijk de waard, en
wie de gasten om al dan niet te vertrouwen? Deze week streden beide
partijen in elk geval om het hardst
om zo onbetrouwbaar mogelijk uit
de hoek te komen. Het bleef even

euro
Het verschil tussen de
schatting van de UvA
en de werkelijke kosten
van het herstellen van de
schade aan de ingetrapte
voordeur van het Maagdenhuis.

Het Maagdenhuis was
wereldwijd nummer 1
trending topic op Twitter
tijdens de ontruiming.

procent
Percentage van het aantal
dagen in 2015 waarin een
UvA-pand bezet was.

tekst Clara van de Wiel

spannend, maar zodra het CvB de
gummiknuppels tevoorschijn toverde
was de klinkende overwinning bezegeld. Weet u trouwens wie totaal
geen problemen met vertrouwen
hebben? Politiepaarden.
Maar ach, een beetje begrip voor
het CvB moeten we misschien toch
hebben. Plotseling troffen ze op de
trappen van hun Maagdenhuis een
paar slechthorenden, die slechts ‘harder, harder!’ leken te kunnen schreeuwen. Nee, aan zo iemand zouden wij
ons appartement ook niet Airbnb’en.
Laat staan dat dat soort types een
festival kunnen organiseren.
Wij wachten overigens nog steeds
met smart op het eigen festival dat
Louise beloofd had te organiseren.
Een beetje in haar eigen voet schoot

ze met al dat spektakel afgelopen
zaterdag wel. Probeer daar nog maar
eens overheen te gaan.
Maar wat ons pas echt zorgen
baart is dat nu ook de HvA langzaam aan het radicaliseren is. Er
gaan geruchten dat er domeinvoorzitters zijn die zichzelf als decaan
laten aanspreken en van plan zijn
een faculteit te stichten.
Griezelig hoor. Zeker als je
bedenkt dat er onder die domeinvoorzitters volledig ingekapselde
oud-idealisten zijn, die inmiddels zo
stevig aan het pluche kleven dat ze
slechts nog cynisch achteruit kunnen
trappen naar een nieuwe generatie.
Misschien zou de veiligheidsadviseur
van de UvA zich daar toch ook eens
over moeten buigen.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

O

p vrijdagavond 10 april zijn de
voorbereidingen voor het ‘festival
van de wetenschappen’ nog in volle gang.
Zelfs wanneer een deurwaarder het
Maagdenhuis bezoekt met de mededeling dat de bezetters voor middernacht
moeten vertrekken, wijst niets erop dat
het pand de volgende dag zal worden
ontruimd.

15 APRIL 2015

Ont
rui
ming
!?
tekst Nina Schuyffel

foto’s Vera Duivenvoorden
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O

p zaterdagochtend
circuleren rond 9.00
uur op sociale media de eerste
foto’s van de Mobiele Eenheid
die onderweg zou zijn naar het
Maagdenhuis. De bezetters
dragen stoelen naar buiten,
zetten kunstwerken op hun
plaats. Als het eerste ME-busje
op het Spui verschijnt, staan
de gezichten bezorgd. Zouden
ze echt komen? Sommige
actievoerders pakken haastig
hun spullen bij elkaar. In
enkele minuten vult het Spui
zich met ME-busjes. De politie
zet de omgeving af. Een ME’er
sommeert de bezetters via

10.00: Op het bordes van het Maagdenhuis wordt het
festival vervroegd geopend.

een megafoon het gebouw te
verlaten. Onder luid protest
gaan agenten het Maagdenhuis
binnen.
Negen
actievoerders
worden
gearresteerd.

10.25: Eerste arrestatie.

11.50: Hoogleraar Ewald Engelen spreekt
de bezetters toe.

11.30: Als het Maagdenhuis leeg is houden de
bezetters een sit-in op het Spui.

15 APRIL 2015
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Master of Arts in Latin American Studies
► Multi-disciplinary study of 15 months including three
months fieldwork in Latin America
► Information meeting: Thursday 30 April 2015

Centre for Latin American Research and Documentation
Roetersstraat 33
1018 WB Amsterdam
www.cedla.uva.nl

webreed
stranden
klimaat ?
Folia 2015 Gaan
– 100mm
x 65mm op
hoog
Nu in de boekhandel:

De sociale dimensie
van de opwarming

Op eigen benen staan.
Daar tekent zij voor.

Nijssen & Walter
Dit boek geeft zicht op enkele samenlevingsregels en sociale werkingen die niet alleen de opwarming aanwakkeren
maar bovendien de vorming van cohesie rond aanpak
ervan flink in de weg staan.

Het Liliane Fonds helpt haar met protheses en revalidatie.
Helpt u mee? Lilianefonds.nl

Productspecificaties op socdim.info

folia-nijssen 150401.indd 1

07-04-15 12:06

FLOOR AGENDA

debat- en activiteitencentrum | KOHnStammHuiS, WibautStraat 2-4 | WWW.Hva.nl/flOOr
CollegeCafé: Uaf- StiChting
VlUChtelingStUdenten
Dinsdag 21 april, 16.30-18.00, FLOOR tribune

Wat betekent het om als vluchteling
(opnieuw) in de collegebanken te zitten en
te moeten omgaan met grote cultuurverschillen en hele andere omgangsvormen?
PriVaCy Café:
CUrSUS digitale zelfVerdediging
Woensdag 22 april, 17.00-20.00, Doelenzaal UB

Heel handig dat je nu bijna alles digitaal kan
regelen maar dit betekent ook dat je persoonlijke gegevens een stuk kwetsbaarder
zijn. Wat kun je daaraan doen? De Bibliotheek UvA/HvA organiseert deze training
samen met Bits of Freedom.

SymPoSiUm ‘PUbliCeren in de Praktijk’
Donderdag 23 april, 13.00-17.00, Collegezaal
Muller-Lulofshuis

De HvA Bibliotheek presenteert een programma met diverse experts die alle onderwerpen toe lichten die van belang zijn bij
het publiceren van (praktijkgericht) onderzoek
op Hogescholen.
andrew keen VS bram alkema
“the internet iS not the anSwer”
Vrijdag 24 april, 9.00-10.30, FLOOR tribune

De Brits-Amerikaanse ondernemer en
schrijver Andrew Keen komt bij de HvA
om te praten over zijn boek “The internet is
not the answer”. Bram Alkema, marketingexpert, auteur en spreker, interviewt hem.

KOm OOK EN mELD jE AAN viA hvA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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12.30: Yasha Lange, woordvoerder van het CvB, komt
aan op het Spui. ‘Jammer dat het zo gelopen is.’

15.00: Schoonmakers zijn de hele middag in
het Maagdenhuis aan het werk.

nmiddelijk na de ontruiming verplaatsen enkele
tientallen betogers zich van
het Spui naar de Oude Turfmarkt, waar ze in het gebouw
van Bijzondere Collecties het
festival voortzetten. Kort daarna
arriveert ook daar de ME. De bezetters zwerven nog even door de
stad, scherp in de gaten gehouden
door agenten in burger, en geven
het aan het eind van de middag
op. Het festival wordt afgeblazen.
Ze gaan naar huis, ‘douchen en
slapen’.
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Actueel Geesteswetenschappen

Samen
naar een
oplossing
tekst Dirk Wolthekker
foto’s Daniël Rommens

Het Maagdenhuis was maandag koud ontruimd en een demonstratie
trok door de stad; precies op dat moment presenteerde decaan
Frank van Vree zijn ‘agenda’ voor de toekomst van de Faculteit
Geesteswetenschappen. Héél voorzichtig, wijs geworden door eerdere
ervaringen. ‘Het is een eerste stap, geen vastomlijnd plan.’

15 APRIL 2015
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E

en agenda met negen punten
presenteerde decaan Frank van
Vree op 13 april. Hij gaf daarmee
zijn eerdere plan Profiel 2016 definitief
op. Nu is daar de notitie FGw in transitie,
een voorstel waarbij wordt geïnventariseerd hoe de toekomst van de faculteit
eruit kan gaan zien.
Ruim een maand geleden besloot het
faculteitsbestuur alle lopende plannen
rond Profiel 2016 op te schorten, om
ruimte te maken voor discussies binnen
de faculteit, de afdelingen en de opleidingen. De stormachtige ontwikkelingen in
de faculteit en de universiteit – met de
bezettingen van het Bungehuis en het
Maagdenhuis – lieten volgens Van Vree
‘geen andere optie’ toe. Intussen werden
verschillende facultaire vergaderingen
georganiseerd met de medezeggenschap
en actiegroeperingen. ‘Met de uitkomsten
hiervan zijn we aan de slag gegaan om
een agenda te maken,’ zegt Van Vree.
‘Het is nadrukkelijk een agenda: geen
vastomlijnd plan, maar een eerste stap
om de draad weer op te pakken.’
Volgens Van Vree ligt de oorzaak van
de crisis in ‘de giftige combinatie’ van de
financiële problemen en de invoering van
het nieuwe UvA-besturingsmodel, waarbij de verantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek kwam te liggen bij het
College of Humanities (bachelor) en de
Graduate School of Humanities (master).
Van Vree: ‘De opleidingen en afdelingen
kregen het gevoel hun autonomie kwijt te
raken en de tussenliggende bestuurslagen
kregen het gevoel te worden gemangeld.’
Tijdens een adempauze de afgelopen
maand hebben Van Vree en zijn bestuursstaf dus een negen punten tellende
agenda gemaakt die moet leiden tot een
‘Facultair Strategisch Plan 2015-2020.’
Elk punt krijgt een eigen commissie.
Een breed samengestelde commissie
bestuursmodel. Die zal worden gevraagd om voor de zomer met een eerste
analyse en plan van aanpak te komen
voor een (gewijzigd) bestuursmodel.

1.

2.
3.

Een permanente commissie
financiën.
Een commissie talenopleidingen.
Door verschillende afdelingen is
de afgelopen maanden al intensief nagedacht over de talenopleidingen. Discussies moeten door de werkgroep worden
omgezet in concrete plannen.
Een commissie masteronderwijs,
die de richting van het masteraanbod gaat onderzoeken.
Een commissie kwaliteitscultuur
gaat onderzoeken hoe er een
cultuur kan worden gecreëerd die meer
op vertrouwen en minder op controle en
regelgeving gebaseerd.
Een commissie administratieve last
en beheerdruk, die onderzoek gaat
doen naar de toegenomen administratieve lasten, regelgeving en procedures.
Een permanente commissie tijdelijke contracten en een geïntegreerd
hrm-beleid, die moet vaststellen wat de
gevolgen zijn van de universiteitsbrede
discussies, en die ook wordt betrokken
bij het ontwikkelen van een integraal
facultair personeelsbeleid.
Een commissie huisvesting zal de
huisvestingsplannen ter discussie
brengen.
Een commissie onderzoeksklimaat
en de balans tussen onderwijs
en onderzoek. Deze commissie gaat
in samenspraak met ReThink UvA de
belangrijke vragen op dit terrein in kaart
te brengen.
Naast commissies komt er volgens Van
Vree een serie programma’s en debatten
met als thema ‘De professional binnen de
universiteit – de homo academicus’. Van
Vree: ‘Tijdens die debatten zullen we het
hebben over wie we zijn, wat we willen,
hoe we de toekomst zien en de intellectuele voeding die we daarbij nodig hebben.’
Van Vree zegt ernaar te streven de
samenstelling van de werkgroepen eind
volgende week rond te hebben. ‘Vervolgens vragen we de werkgroepen op
korte termijn met een plan van aanpak te
komen.’

4.
5.
6.
7.

8.
9.

OP WEG NAAR
EEN AGENDA
FEBRUARI 2014 Alarmerende berichten van de
facultaire studentenraad. Die zegt dat de FGw
een tekort moet wegwerken van 3,4 miljoen euro
op een totale begroting van 70 miljoen euro.
Over de manier waarop verschillen de meningen.
Decaan Van Vree bestrijdt het bericht trouwens:
‘Het tekort bedraagt dit jaar niet 3,4 miljoen,
maar bijna vier ton op een begroting van 84
miljoen.’

AUGUSTUS 2014 Van Vree organiseert twee
‘heidagen’ met zijn staf waarin onder meer de
Kaderbrief van het CvB aan de orde komt. Dit is
een jaarlijkse vooruitblik op het nieuwe begrotingsjaar en de jaren daarna. De situatie van de
faculteit blijkt toch veel somberder dan gedacht.

SEPTEMBER 2014 Berichten over de financiële
situatie van de FGw worden steeds ernstiger. De
faculteit krijgt in de periode tot en met 2018 zes
miljoen euro minder uit de eerstegeldstroom.
Van Vree luidt de noodklok, en rept over inkrimping van de staf en een grondige renovatie van
de faculteit.

NOVEMBER 2014 Van Vree presenteert zijn
reorganisatie- en bezuinigingsplan Profiel 2016.
Het is bedoeld als schets, maar wordt door
studenten en medewerkers opgevat als beleid.
Intussen gaan geruchten dat de bezuinigingen
dertien à vijftien miljoen zouden bedragen.

NOVEMBER 2014 Studenten stellen een manifest op onder de naam Humanities Rally. Daarin
keren zij zich tegen het plan van Van Vree. Kort
daarop organiseren ook docenten en andere
medewerkers zich. Van Vree doet een voorstel:
werkgroepen gaan onderzoeken welke toekomstscenario’s denkbaar zijn. De bezuiniging
blijft wel staan.

DECEMBER 2014 Van Vree stelt werk- en
taakgroepen in die in januari met een nieuwe
schets voor de FGw moeten komen. Bestuurders, medewerkers en studenten buigen zich
over verschillende thema’s, zoals de toekomst
van de kleine talen.
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STUDENTENA ANTALLEN FGW 2010-2014
'11-'12

'12-'13

'13-'14

Bachelor 5097

'10-'11

5549

4901

4820

4449

Master

2229

2054

2103

2034

2092

Bron: UvA Strategy & Information

SCHADE
€150.000
Hoe groot de exacte schade is door
de bezetting van het Bungehuis, is
(nog) niet te zeggen. Directeur Facility Services Harold Swartjes schat dat
het gaat om anderhalve ton.
Swartjes: ‘Dat is inclusief gederfde
inkomsten. Het is nog niet duidelijk wat de bezetting betekent voor
(promotie)onderzoek dat herhaald
of ingehaald moet worden, daar zit
natuurlijk de ernstige schade. Qua
kosten zijn het vervangen van alle
sloten – omdat de moedersleutels
door de bezetters zijn meegenomen – de schade aan de portiersloge

en de kosten voor de schoonmaak
het grootst. We bekijken nog of de
schade verhaald kan worden op de
bezetters.’
Zo’n bezetting is moeilijk te voorkomen, zegt Swartjes. ‘Er hadden
zich meerdere personen verstopt in
het gebouw. Tijdens de sluitronde is
een aantal van hen gevonden, maar
niet iedereen. Ik wil benadrukken
dat een universiteit open en publiek
toegankelijk is. Voor onderwijs en onderzoek is het belangrijk dat iedereen
in en uit kan lopen.’

'14-'15
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FR ANK VAN VREE

8 JANUARI 2015 Tijdens de 383e dies natalis van
de UvA blijven er uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen twintig FGw-hoogleraren
weg bij het hooglerarendiner.

‘We hopen
op meer
draagvlak’

BEGIN FEBRUARI 2015 er komt een
nieuwe schets voor de FGw naar
buiten. Die leidt zo mogelijk tot nog
grotere woede dan het eerste plan.
In het nieuwe voorstel verdwijnen
zes talenopleidingen. Ook blijkt het
Bungehuis te zijn verkocht aan de vastgoedmaatschappij Aedes Real Estate,
die er een luxe club in gaat vestigen.

13 FEBRUARI 2015 Studenten bezetten
het Bungehuis, het bestuursgebouw
van de FGw, door zich te laten insluiten.
Ze willen dat er meer inspraak komt en
dat de aangekondigde bezuinigingen
en reorganisatie van het onderwijs van
tafel gaan.

14 FEBRUARI 2015 De UvA biedt studenten een pand op het BG-terrein aan
om actie te voeren. De actievoerders
gaan niet op dit voorstel in.

17 FEBRUARI 2015 Het CvB kondigt
aan naar de rechter te stappen om
het vertrek uit het Bungehuis af te
dwingen.

19 FEBRUARI 2015 De rechter
oordeelt in een kort geding dat de
actievoerders het Bungehuis moeten
verlaten. Maar de studenten laten
weten door te gaan met hun bezettingsactie.

24 FEBRUARI De ME ontruimt het
gebouw. Tientallen actievoerders
worden opgepakt. Verschillende
aangehouden studenten brengen
een nacht in de cel door. De volgende dag leidt een protestdemonstratie tot een (spontane) bezetting van
het Maagdenhuis.

H

eeft u zien aankomen dat uw
plannen tot zo veel commotie
zouden leiden?
‘Nee, maar dat heeft zeker ook te maken
met de manier waarop medewerkers en
studenten het plan hebben opgevat. Het
was van onze kant bedoeld als een eerste
aanzet en als discussiestuk waarover we
verder wilden praten.
Maar Profiel 2016 werd vanaf het
eerste moment ervaren als beleid waar
niet meer aan te tornen zou zijn. In
die zin hebben we als faculteitsbestuur
dingen fout gedaan in de communicatie. Ten eerste waren we zo naïef om te
veronderstellen dat iedereen ons plan als
voornemen op zou vatten. Ten tweede
hebben we onderschat welke onrust
het net ingevoerde besturingsmodel en
de ingezette bezuinigingen al hadden
veroorzaakt. Uiteindelijk leidde dit ertoe
dat de opleidingen en afdelingen het
gevoel kregen de zeggenschap over de
inrichting van onderwijs en onderzoek
kwijt te raken.’
Waarom is het nieuwe besturingsmodel
desondanks ingevoerd?
‘Bij mijn aantreden als decaan in januari
2012 kreeg ik de opdracht om ook aan de
FGw, als laatste faculteit, per 1 januari
2014 het UvA-besturingsmodel in te
voeren. Mijn voorgangers José van Dijck
en Aafke Hulk hadden zich er ook al
over gebogen, maar toen al bleek het
ingewikkeld om het hier in te voeren,
onder meer vanwege het grote aantal
verschillendeFolia.nl/actueel
opleidingen. We hebbenVoor

geprobeerd voldoende draagvlak te
zoeken, maar tegelijk was duidelijk dat
invoering vanaf het begin een lastige en
moeizame kwestie zou zijn. En we wisten
nog niet dat het zou samenvallen met het
begin van ongekende bezuinigingen.’
Heeft het u verbaasd dat de zaak zo kon
escaleren richting Maagdenhuis?
‘Dat er meer acties zouden volgen zag ik
wel aankomen. Inmiddels was duidelijk
dat de actievoerende studenten uit het
Bungehuis in de loop van de eerste week
een grote groep studenten en medewerkers hadden weten te mobiliseren. De
kritiek bleek veel breder te leven dan
alleen onder geesteswetenschappers, en
dat heeft ook te maken met het Haagse
beleid van de afgelopen twintig jaar,
waarin aan de ene kant voortdurend en
stelselmatig is bezuinigd op het hoger
onderwijs en anderzijds de regeldruk
enorm is toegenomen.’
Is het om draagvlak te creëren wel voldoende om commissies in te stellen?
‘Dat weet ik niet, maar ik hoop het
natuurlijk wel. Onze manier van werken
is nu dat er van onderop en over de hele
faculteit werkgroepen worden ingesteld,
waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Die moeten onderzoeken hoe
de faculteit toekomstbestendig kan
worden gemaakt. We hebben een agenda
opgesteld, met grote kwesties die om een
oplossing vragen. Zo hopen we stappen
voorwaarts te kunnen zetten en dat er
meer
beeld
en links!
draagvlak
ontstaat.’
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EMMA
CURVERS
Einde
H

et begon me op te vallen bij Lotso uit Toy Story 3: deze
knuffelbeer bleek gewoon verbitterd omdat hij ooit door
zijn eigenaar was vervangen, terwijl slechterik Sid uit Toy
Story 1 nog zomaar voor de lol slecht was. Dit jaar zet de
emancipatie van de slechterik flink door met Descendants,
een Disneyfilm over de kinderen van sprookjesslechteriken,
en Cruella, de speelfilm van de carrièretijgerin uit 101 Dalmatiërs. Ik voorspel dat we gaan ontdekken dat zij vroeger door
een Fritzl-achtige vent werd opgesloten in een dalmatiërkennel. Ursula? Vroeger door haar moeder gedwongen deel
te nemen aan missverkiezingen, standaard laatste. Kapitein
Haak? Posttraumatische stress-stoornis van de gevechtslinie.
Nog even en Disneyland is psychologischer dan een
retrospectief van Michael Haneke. Gelukkig zijn de nieuwe
slechteriken veel toffere rolmodellen dan die suffe prinsessen die zich voor de
voeten van de eerste
de beste prins werpen.
Ze zijn gemotiveerd,
gemankeerd en ontwikkelen zich. Maar als
Maleficent niet meer
‘mal’ is en DeVil niet
meer duivels wordt
sprookjesland wel onomkeerbaar ontsprookt. Het ooit zo
overzichtelijke zwart en wit wordt een moeras van grijstinten, kindertjes zullen hun hoofden breken over de vraag of
Scar het wel verdiende van die klif te vallen en ouders zullen
in een stevig nature/nurture-debat moeten op de bedrand.
Nergens meer veilig voor de realiteit. En we leefden nog lang
en oneindig ingewikkeld. Einde.

Nog even en Disneyland is
psychologischer dan een
retrospectief van Michael Haneke
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Medewerkers,
jullie zijn aan
zet!
Onlangs nam de Tweede Kamer
een motie aan waardoor het
aantal flexcontracten aan
universiteiten drastisch omlaag
moet. Indiener Mei Li Vos roept
medewerkers op om toe te zien
op naleving ervan.
illustratie Marc Kolle

I

n 2002 gaf ik de moed op dat ik nog een nieuw contract bij
de UvA zou krijgen. Het was een bizar toeval, maar op de
dag dat mijn vader stierf stuurde de UvA me een brief dat
mijn contract niet werd verlengd. Het jaar ervoor was ik nog
gepromoveerd, ik vond lesgeven fantastisch, had er lol in om
derdegeldstroomprojecten binnen te halen en voelde me, net
als vele collega’s, trots dat ik bij de Universiteit van Amsterdam
mocht werken. Maar ik baalde van de eindeloze stoet contracten, urenbriefjes van louche uitzendbureaus en de permanente
onzekerheid over mijn inkomen. Er werd me uitgelegd dat
vaste contracten er gewoon niet in zaten; er was te weinig
geld en de studentenaantallen waren te onzeker. Vandaar. En
succes, hè.
Ik had gezien hoe ze met collega’s omgingen die meer
onderzoek binnenhaalden, veel publiceerden en nog meer
studenten begeleidden. Ook die collega’s werd zonder pardon
de wacht aangezegd. Waarom? Omdat ze ontslabaar waren
Geen vast contract. Dat scheelt enorm bij het ‘managen’ van
medewerkers. Hun fantastische onderwijs, bakken met derdegeldstroom en publicaties? Niet relevant. Het enige dat telde
was het vinkje achter hun naam: ontslabaar.
Rendementsdenken heeft vele betekenissen. Maar als je
het personeelsbeleid van veel universiteiten en hogescholen
analyseert, zie je de cynische werkelijkheid van het denken in
louter cijfers. Medewerkers zijn geen mensen die studenten
wijzer maken, ontdekkingen doen, ploeteren met data, zoeken
naar betere methoden, het zijn geen collega’s aan wie je je kunt
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ergeren of van wie je kunt houden
of leren – nee, het zijn fte’s, met als
belangrijkste eigenschap of ze ontslabaar zijn of niet.
De gevolgen van dit minimalistische, of beter gezegd: niet-bestaande,
personeelsbeleid zijn desastreus voor
onderwijs en onderzoek. De mensen
die wel een vast contract hebben zijn
een aanzienlijk deel van hun tijd
kwijt aan het instrueren en administreren van steeds wisselende nieuwe
collega’s. De mensen op tijdelijke
contracten leven in permanente
onzekerheid of ze straks de huur nog
kunnen betalen en of ze aan kinderen
durven te beginnen. Voor hun werk
betekent het dat ze niet kunnen
investeren in onderwijs of onderzoek.
Net als onderzoek wordt onderwijs
ook beter als je het vaker kunt doen,
en kunt leren van fouten en ervaringen. Maar dat is een flexwerker niet
gegund.
De argumentatie voor het hoge
percentage flexwerkers is dus dat de
financiering onzeker is. Maar zo onzeker is die financiering helemaal niet. Universiteiten krijgen drie zakken met geld die zeker variëren, maar niet zodanig dat je meer dan de helft van je
mensen op tijdelijke contracten in de wacht moet houden. Een
andere reden, maar die wordt niet vaak hardop gezegd, is dat
slecht functionerende mensen op vaste contracten zo moeilijk
te ontslaan zijn. Met angst en beven wordt dan verwezen naar
de jaren waarin spookdocenten zwaar op de begroting drukten.
Vanwege die spoken uit het verleden worden alle anderen maar

Flexwerkers leven in
permanente onzekerheid
of ze straks de huur nog
kunnen betalen
aan het lijntje gehouden met tijdelijke contracten.
Oud-collega Paulus Jansen vertelde me ooit waarom ze bij
de SP niet bang zijn voor vaste contracten. Iedereen die daar
komt werken krijgt snel een vast contract. Maar er worden
ook heldere afspraken gemaakt, en daar wordt iedereen aan
gehouden. Als je na drie functioneringsgesprekken niet voldoet

aan de afspraken, neem je afscheid van elkaar. Heel duidelijk
voor beide partijen. Dat vergt een verdomd goed personeelsbeleid. Door mensen die de medewerkers kennen, volgen, met ze
praten en meer doen dan vinkjes zetten.
Vorige week werd een motie van mij in de Tweede Kamer
aangenomen die aanspoort om snel een einde te maken aan de
eindeloze stroom van tijdelijke contracten. De universiteiten
hebben beloofd het percentage tijdelijke contracten terug te
brengen tot 22 procent.
De snelste manier om die belofte af te dwingen is echter dat
de medewerkers van de universiteiten en hogescholen zich
verenigen en de besturen houden aan die belofte – of beter nog,
zelf gaan bepalen wat de beste omvang van de flexibele schil is.
Niets staat ze in de weg om zelf het heft in handen te nemen.
Dat doe je het beste door – ik geef toe, niet heel origineel – lid
te worden van een vakbond, bijvoorbeeld de VAWO of de vakbond die ik ooit oprichtte, AVV. Dat doe je door je te kandideren voor de ondernemingsraad en daar invloed uit te oefenen.
Medewerkers aller universiteiten, verenigt u, vergader mee en
pik het niet meer. ↙

Mei Li Vos is Tweede Kamerlid voor de
PvdA en was tot 2002 flexwerker bij de
afdeling politicologie van de UvA..

Discussieer
mee op
Folia.nl/
opinie
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‘WIE NOEMT
ZICHZELF
NOU
DICHTER?’
tekst Mirna van Dijk
foto’s Bram Belloni

Hij studeert Nederlands, doet aan stand-upcomedy, speelt gitaar en
zingt. En hij schrijft gedichten. De Amsterdamse Bugra Gedik mag
zich een jaar lang campusdichter van UvA en HvA noemen. ‘Mensen
nemen zichzelf veel te serieus.’

15 APRIL 2015

Bugra Gedik
GEBOREN 19 APRIL 1993 IN AMSTERDAM
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Z

ijn strakke performance, zijn ‘ritmische voordracht
van krachtige oneliners’ en zelfs het feit dat hij zijn
gedicht voordroeg vanaf een iPhone overtuigden de jury:
Bugra Gedik (21) werd op 26 maart in Spui25 uitgeroepen tot
campusdichter.

De vondst om Amsterdam tot Hoopstad om te dopen, als plek waar je
als student je dromen najaagt en
weer achterlaat, kreeg een speciale
vermelding van de jury, die bestond
uit CvB-voorzitter Louise Gunning,
docenten Thomas Vaessens (UvA),
Thomas van Aalten (HvA) en Folia-directeur Paul van de Water.

De standaardvraag aan winnaars:
had je het verwacht?
‘Nee, ik wist niet eens zeker of ik
wel mee zou doen. Laat staan dat
ik zou winnen. Ik ben iets minder
met poëzie bezig de laatste tijd,
dus dit was wel een mogelijkheid
om te kijken of ik op dat gebied
nog wat in mijn mars heb. Ik had
dit gedicht al liggen, in een andere
vorm. Ik dacht: hoe kan ik dit
mooier maken, afmaken. Ik heb het
ooit geschreven toen ik in de tram
zat, in een roes van frustratie. Het
was iets van Morgen werken/teringshit, weer in de 7/ja ik zit weer.
Minder schelden leek me voor deze
gelegenheid beter. Nou ja, het was
lang niet zo goed. Niet dat het nu
goed is, maar het was veel slechter. Ik las het na, en dacht: dat ga
je toch niet opsturen? Ik was ook
nog heel erg in de knoop met de
uitvoering, eerlijk gezegd. Maar ik
gooide mezelf die avond gewoon in
het diepe. Gaan met die banaan,

dat is wel een beetje mijn motto.
Gewoon: do it.’

Wanneer besefte je dat je iets bijzonders kon met taal?
‘Op de basisschool, denk ik. Dat je gedichten schrijft en ziet: dit woord rijmt
met dat woord. En dat heb ik gewoon
bedacht, soort van. Dat was een heel
klein besefje. En dan las ik het voor op

‘Het lijkt
me wel tof
om leraar te
zijn’
school en dan kreeg ik een wow van
mijn publiekje, dat bestond uit klasgenoten. En toen dacht ik: ik kan iets
teweegbrengen bij mensen. Maar zet
er maar bij dat ik mezelf geen dichter
noem, en dat ik vooral comedy doe en
muziek maak. Dichten heeft meteen
zo’n serieuze connotatie. En ik neem
mezelf totaal niet serieus. Dat doen
mensen te veel. Vooral dichters. Wie
gaat zich nou dichter noemen?’

Maar je staat wel graag in de belangstelling?

‘Ik word er steeds terughoudender
in. Als kind was ik wel al echt een
aandachtshoertje – sorry voor mijn
taalgebruik. Er is een homevideo van
de verjaardag van mijn zus. Ze werd
negen, en ik was dus drie en ik kom
steeds voor de camera van: hé, kijk
mij, kijk mij! En dan met een colafles gitaarspelen. Meespelen met de
radio. Zo’n jongetje in zo’n tuxedo. Ik
wilde ook altijd meedoen met playbackshows. In West, in het Bilderdijkpark aan het einde van het schooljaar. Ja, dat zat er altijd in. Optreden,
mensen aan het lachen krijgen.’

En nu studeer je Nederlands.
‘Ik denk erover om leraar te worden.
Of taalwetenschapper. Dat is echt
puur professioneel, om geld te verdienen. Ik heb wel andere passies die ik
eigenlijk zou willen uitoefenen, maar
daarin zit weinig geld. Dat is niet de
enige reden; het lijkt me wel tof om
leraar te zijn. Als je als docent het verschil kan maken. En ik denk dat heel
veel mensen dat ook nodig hebben.
De jeugd is moeilijk, hoor. Ik heb het
gevoel dat het nooit gaat ophouden,
dat idee dat je nog onderweg bent.
Dat je altijd nog wat te leren hebt.
Maar als jij een leraar hebt die jou precies kan vertellen hoe cool iets is, kan
dat echt het verschil maken tussen
succesvol of een verslaafde worden.’

Heb jij zelf leraren gehad die dat
verschil maakten?
‘Voor Latijn had ik op het gymnasium
meneer Van Eckeren. Een charismatische man die simpelweg alles wist en
het ook nog leuk bracht. Dat maakte
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‘De UvA is echt
heel erg blank’
het zo speciaal. Met ontleden en stijlfiguren en zo. Ik dacht: kan dat met
taal? Enjambementen, dat het iets
anders kan betekenen, en alliteratie,
dat het extra effect heeft. En voor Nederlands had ik er ook zo een, meneer
Graves, die iets meer cerebraal was.
Hij dacht altijd heel lang na en dan
formuleerde hij in een keer een goed,
eloquent antwoord. Wat nog steeds
mijn doel is in het leven. Om dat te
kunnen. Die twee leraren brachten
dat in mij naar boven. Ze lieten me
ook zien dat je om iets te leren moet
luisteren en je muil moet houden. Ik
begon door die leraren kennis te respecteren. Dat iemand zo veel wist, en
ik dacht dat zit allemaal daar in dat
hoofd… dat is ongelooflijk!’

Ondanks die leergierigheid verliet
je zonder diploma het gymnasium.

Bugra Gedik

‘Ik was altijd geïnteresseerd, maar
maakte mijn huiswerk niet. Ik haalde
lage cijfers toen ik ontdekte dat je
ook leuke dingen kon doen na school.
Het was niet eens wiet of zo, wat
je vaak hoort; hij is zestien en dan
gaat-ie smoken. Dat heb ik nooit
gehad. Het was meer lekker niks aan
school doen. Gewoon rondlopen in de
stad, liedjes schrijven, meisjes proberen te versieren en zo.’

Hoe viel dat thuis?
19 april 1993 Geboren in Amsterdam
2005-2011 St. Ignatiusgymnasium
2011-2013 Joke Smit College
2013-2014 Pabo (HvA)
2014-nu Nederlandse taal & letterkunde (UvA)

‘Het was niet een heel erge ramp,
denk ik. Ik herinner het me niet als een
ramp. Mijn vader is wel vrij hard hoor.
Daarom ben ik nu ook waar ik ben.
Op mijn vierde moest ik al tafeltjes
leren. Ik denk dat ze gewoon dachten:
hij komt er wel. Ik weet het niet. Zelf

zijn ze niet hoogopgeleid. Mijn moeder is zeg maar afgestudeerd aan de
basisschool, en mijn vader heeft wel
middelbare school gedaan, maar is
daarna hiernaartoe gekomen. Ze zijn
wel uitzonderlijk intelligent. Of modern, of hoe je het ook wilt noemen.
Met alle respect voor anderen hoor,
maar ze zijn wel heel tolerant.
Mijn vader is al sinds zijn jeugd
vrij seculier, had een socialistische
vriendengroep. Hij runt al twintig jaar
een hotel-restaurant in Amsterdam,
waar heel veel verschillende soorten
mensen komen. Dan kom je in contact met andere perspectieven op het
leven. In plaats van dat je de hele dag
in een garage zit en er bij wijze van
spreken alleen maar Turkse mannen
langskomen om hun busjes te laten
repareren.’

Je woont nog bij je ouders. Spreken
jullie Turks thuis?
‘Ja. Maar ik praat soms Nederlands
tegen mijn moeder en dan spreekt ze
Turks terug. Als ik gewoon even geen
zin heb. Mijn gedichten… daar snappen ze niks van, maar zo erg vind ik
dat niet. Ik heb een palindroomgedicht van 72 woorden. Volgens mij
heb ik dat aan ze voorgelezen, maar
er kwamen woorden als “seksslaaf”
in voor. Mijn vader gaat dan die
woorden eruit halen en vragen:
“Waarom heb je het daarover?” Dat
begrijpt hij niet.
Maar ik vind dat niet specifiek
iets voor mijn ouders, ik denk dat
heel veel mensen – hoogopgeleid,
laagopgeleid, rijk, arm, dik of dun
– niet snappen wat hun kind doet.

ADVERTENTIE

BESLIS ALS STUDENT MEE
OVER HET BELEID VAN DE HVA
CREATING TOMORROW
Van maandag 13 tot en met vrijdag 24 april
2015 kan je je kandidaat stellen voor de
jaarlijkse medezeggenschapsverkiezingen.
Deze vinden dit jaar plaats van 18 tot en
met 29 mei 2015.
Kijk voor meer informatie en voor het
aanmelden op de website kiesmr.hva.nl.
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Ergens is dat juist ook wel leuk. Ik zag
bijvoorbeeld gasten die speelden in
bandjes, en dan kwamen de ouders
ook luisteren, want die houden ook
van rockmuziek en zeggen heel trots:
“Mijn zoontje zit in een rockband.” Ik
ben zó blij dat ik dat niet heb gehad.
Dat mijn ouders daar gewoon niks
mee hadden. Hoewel ze wel trots op
me zijn. Het is ergens wel jammer
dat ze van de comedy sommige
grappen niet zullen begrijpen. Maar
ze horen de lach op de opnames, dus
dan weten ze wel dat het grappig is.
Mijn zus en ik zijn wel altijd gestimuleerd met muziek. M’n vader
speelde zo’n Turks instrument, de
saz, en dat kan ik ook een beetje – ik
moest op les, en dat vond ik heel erg
leuk. Mijn zus speelde gitaar, dus we
hadden een gitaar. En een tv; daarop
waren de Red Hot Chili Peppers en
Nirvana als je toevallig langs TMF
zapte, dat was compleet het einde.
Ik wilde zo virtuoos kunnen spelen als
flashy artiesten, Steve Vai en Joe Satriani – waar ik nu niks meer aan vind
– maar dat vond ik op mijn twaalfde,
dertiende heel tof en dat wilde ik
ook kunnen. Omdat ik dat jarenlang
als een nerdje heb geoefend kan ik
wel gitaarspelen. Maar nu speel ik
gewoon akkoorden hoor, en dat ook
al vaak een beetje vals omdat ik
bijvoorbeeld heb gedronken, want
het is een feestje, of mijn gitaar is
net omgevallen. Ik speel niet van die
breekbare dingen, dus dan kun je dat
maken. Geen rozige liefdesliedjes.
Ik heb wel een paar serieuze liedjes,
maar die vind ik zelf niet eens leuk.
Over een meisje. Ugh! Saaier kan
niet. Tenzij het grappig is. Daarom
werkt comedy zo goed. Een beetje
zelfspot, daar hou ik van.’

Je studeerde eerst aan de HvA en nu
aan de UvA. Merk je veel verschil?
‘Zeker. De UvA is echt heel erg blank.
Onder het mom van: we zijn allemaal
links en iedereen is welkom. Maar je
zult er uiteindelijk nooit een Antilliaan

DE STAD HOOPT
Morgen weer
in de Hoopstad zijn
weer in de hemel
God ik zit weer
op de blauwe stoel
voor me studenten
over al hun educatie
hun toekomstloze
wensen
en de gratie van de
hopeloze.
De Hoopstad wordt een
puinhoop
puin is hier broodnodig
hoop is hier afwezig
Kennis vanzelfsprekend
heeft ieder mens elk vier
jaar
weer de paper netjes
ingeleverd
afstuderen
solliciteren
je mooiste dromen
de rug toekeren.
Morgen mooi weer
in de Hoopstad zijn
weer in de hemel
God ik zit weer
Nooit geen water
bij de Hoopstadwijn.
Het is best mooi
om jong te zijn.

leren kennen, want die zitten er niet.
Je hebt allemaal van die mensen die
op hun achtentwintigste klaar zijn
met sociologie en die hebben niet
één Surinaamse vriend en het referentiekader van een glas melk in een
sneeuwstorm. Dat krijg je dan.
Wat dat betreft is het wel leuker
op de HvA. Veel gemixter. De UvA
is een beetje een eenheidsworst. Je
hebt de alternatievelingen en de
nerdjes, maar uiteindelijk is het wel
allemaal elitair en we zijn geïnteresseerd in filosofie, blablabla. Op de
HvA had je nog echt etterbakken in
de klas. En echte huppelkutjes. Aan
de UvA heb je minder menselijke prikkels. Een elitair clubje dat wereldwijs
doet. En ik ben dat ook niet hoor,
maar ik hoop dat ik het word.’

Heb je last van vooroordelen?
‘Allochtonen die Nederlands studeren,
dat zie je nu eenmaal niet zo veel…
Maar als je niet meer mag zeggen dat
iets bijzonder is, dan druk je dat weer
weg. Dus ik vind dat iedereen gewoon
moet zeggen wat-ie wil, en niemand
moet buitensluiten. Natuurlijk heb ik er
ook mee te maken gehad; de constante
vooroordelen. Dat iemand het dan tegen mij gaat hebben over Marokkaanse
dingen, weet je wel? Net alsof ik tegen
diegene begin over Russische gewoontes. Dat is ook drieduizend kilometer die
kant op. Of dat ze heel verrast zijn dat
ik iets doe, zoals rockmuziek maken,
omdat ik niet Nederlands ben. Enerzijds
begrijp ik het, want als ik zelf een Turk
tegenkom die praat over hardrockpunk dan denk ik: o tof, yeah, eindelijk!
Misschien is het ook interessant om
te vermelden dat deze vraag nooit
gesteld zou zijn aan een van de andere
kandidaten. Maar die zijn dan ook geen
campusdichter geworden.’ ↙

Bugra treedt op 16 april op
tijdens het Amsterdams
Studenten Festival in Crea.
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Erfgoed
tekst Clara van de Wiel
foto Merijn Soeters
De strakke waterlijn, waar de boten als stanleymessen
doorheen snijden, de met hoedjes en wandelstokken opgetuigde studenten, het gooien met kluiten aarde en de
naakte overwinningsduik in het vaak nog ijskoude water:
de Varsity hangt aan elkaar van traditie. Vorig weekend
vond de jaarlijkse roeiwedstrijd voor studenten op het
Amsterdam-Rijnkanaal voor de 132e keer plaats. Een
bijzondere editie dit jaar, want onlangs werd bekend dat
de Varsity de status van nationaal immaterieel cultureel
erfgoed heeft gekregen. Tijdens de meest recente race
op paaszondag werden de officiële papieren getekend.
Daarmee staat de Varsity voortaan in het lijstje tussen
onder andere de Nijmeegse Vierdaagse en het Sinterklaasfeest. De afgelopen 132 jaar wist de Amsterdamse
vereniging Nereus het vaakst de overwinning te pakken.
Toch ging die eer deze keer aan hen voorbij: de winst ging
naar Skadi uit Rotterdam.
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Prikbord
HvA
Bieb

UvA

Bookcrossing

Alumni

Heb jij nog een boek staan waar je zelf
op bent uitgekeken? Geef het dan aan de
bibliotheek en maak er iemand anders blij
mee! Sinds kort is de HvA-bibliotheek
aangesloten bij het initiatief Bookcrossing.
Het werkt zo: je levert je boek in bij de
balie van de bibliotheek op de eerste verdieping van het Kohnstammhuis. Je boek krijgt een speciaal
label en wordt in de BookCrossing-kast geplaatst.
Via bookcrossing.com is je boek vanaf dan te volgen, waar
ter wereld het ook terechtkomt. En je kunt zelf ook een boek
meenemen uit de kast.

MIC

HvA

Historicus en alumnus Rudolf Dekker
heeft een boek geschreven over wat er in
zijn ogen mis is met onderwijs, onderzoek
en bestuur aan de universiteiten, met veel
aandacht voor de UvA. Het boek Het excellentietraject gaat precies over de thema’s die
momenteel breed ter discussie staan. Van
vastgoed tot bestuurders, van commercialisering tot centralisering. In het boek vraagt de auteur zich af wat ‘fraude, fusies en
flexwerk’ met elkaar te maken hebben en wat toezichthouders
eigenlijk doen.

Dibbs

Voor de leukste tips op het gebied van
goed en gezellig eten en drinken kun je
vanaf nu terecht bij Dibss: een nieuw blog
met last minute deals in Amsterdam. Dit
initiatief van vier MIC-studenten van de
minor media-ondernemerschap ziet een
gat in de markt nu Groupon op zijn retour
is. Op hun frisse website kun je terecht voor jouw avondje uit in
Amsterdam. Check dibbs.nl en facebook.com/dibssamsterdam.

Excellentie

FGw

Romeinen

Classicus Charles Hupperts heeft als eerste
de Wij Zijn Romeinen Prijs gewonnen.
Actiegroep Wij Zijn Romeinen reikt deze
prijs voortaan jaarlijks uit aan degene
die ‘de grote Nederlandse liefde voor
Rome het beste voor het voetlicht weet te
brengen’. De actiegroep werd opgericht
naar aanleiding van de vernielingen die Feyenoord-hooligans in Rome aanrichtten. Hupperts ontving de prijs – een
linoleumsnede van Rome – na afloop van de presentatie van
zijn boek Caput Mundi. Een cultuurgeschiedenis van Rome en
omstreken, dat hij samen met Elly Jans schreef.

Kanen

Vanaf donderdag kan er weer gekaand
worden op de campus! Per 16 april wordt
Kanen bij de Kachel weer Kanen bij de
Campus. Met zomerse muziek, heerlijke
happen, hippe foodtrucks, leuke
(student)ondernemers en vooral veel
gezelligheid. Voor iedereen: student,
buurtbewoner en medewerkers. Iedere donderdag van 16 april
t/m 4 juni, vanaf 15.30 uur op Rhijnspoorplein West. Meer info
via facebook.com/kanenbijdecampus.

Workshop

Beter spellen

Kofschip, xtc-koffieshop, sexy fokschaap
en softketchup: hoe zat het ook alweer
met die ezelsbruggetjes voor werkwoordsvervoegingen? Wanneer zeg je ‘hun’,
wanneer ‘hen’, wanneer ‘als’ en wanneer
‘dan’? Voor UvA-studenten en -medewerkers die hun spellingskennis willen
opfrissen is er 17 en 24 april een workshop ‘Beter spellen’. De
workshop van twee keer twee uur is bedoeld voor mensen met
Nederlands als moedertaal en zal worden gehouden in het
P.C. Hoofthuis. De kosten bedragen € 50,- voor studenten en
medewerkers en € 90,- voor externe deelnemers.

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl
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Op de tong

WASABI
Echte wasabi wordt
gemaakt van de geraspte wortelstam van
de eutrema japonica
plant. Rauw voedsel, zoals sushi, werd
van oudsher vaak geserveerd met wasabi,
vanwege de antibacteriële eigenschappen. Omdat eutrema japonica een lange
groeiperiode heeft en makkelijk bederft,
is het peperduur. De wasabi die wordt
geserveerd in restaurants, is dan ook
doorgaans imitatie, bijvoorbeeld radijs.

OUDGEDIENDE

Japans restaurant An
Weteringschans 76

De Weteringschans is voor velen slechts een doorgaande route van A
naar B. Maar Japans restaurant An is een goede reden om even te stoppen. Binnen is de sfeer warm en rustig. Het interieur is simpel met veel
hout en keramiek. Er speelt Japanse muziek zachtjes op de achtergrond.
We beginnen met drie voorafjes. De hijiki (€ 5,-) is gemaakt van gestoomd
zeewier, sesamzaadjes en reepjes wortel en tofu. Daarnaast bestellen we
shojin age (groentetempura, € 15,-) en zeebaarstempura (€ 8,50), allebei
gefrituurd in een dun beslag. De groenten zijn heet van binnen en het beslag
is luchtig en licht knapperig van buiten, zoals het hoort. De zeebaars is mals,
zacht en perfect bereid. Heerlijk met de warme tempurasaus met geraspte
rettich en een snufje gember.
Als hoofdgerecht bestellen we verschillende soorten sushi: makreelnigiri
(€ 5,- voor twee stuks), kampyo-rol (gedroogde kalebas gekookt in sojasaus
en suiker, € 6,-), Californiarol met zalm (€ 7,-) en mixed vegetable-rol (€ 7,-).
De makreel (door de eigenaar/chef-kok zelf gemarineerd, eerst in zout, daarna in azijn), gegarneerd met lenteuitjes en geraspte gember, is verfijnd, vet
en vol van smaak. Alle sushi wordt geserveerd met gari (zoetzuur ingemaakte
gember) en wasabi. We sluiten af met romig huisgemaakt ijs (€ 3,- per bol).
Het groene thee-ijs is gemaakt met biologische theeblaadjes en het zwarte
sesamijs met biologisch sesamzaad. The real thing. Verrukkelijk!
Alles is vers en ambachtelijk. Inclusief groene thee en frisdrank betalen we
€ 68,- voor een heerlijk authentieke maaltijd van zeer hoge kwaliteit; het geld
meer dan waard. An is een verborgen pareltje aan de Weteringschans.
tekst Emily Den foto Mats van Soolingen

De eigenaar/chefkok Fujita is het
restaurant An in
1989 begonnen. Alles
wordt volgens hem met de hand bereid
en klaargemaakt zoals het in Japan gedaan wordt. Het restaurant is inmiddels
een van de langst draaiende Japanse
restaurants in Amsterdam.

GARI
Gari is jonge gember,
ingelegd in zout, azijn
en suiker. Hoe jonger
de gember, hoe
mooier roze die kleurt. Oude gember
blijft gewoon geel. Fabrikanten helpen
het proces dan een handje met rode
kleurstof. Gari eet je tussen gangen of
hapjes (met name sushi en sashimi) om
je smaakpapillen te neutraliseren.

Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.
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Lunchen met...
Hij leefde voor de nacht, raakte zijn grenzen kwijt.
Tot de liefde Camille Niessen kwam redden. Nu
is hij goed bezig met de studie en woont hij zelfs
samen. Maar helemaal volwassen is hij nog niet.

Door de liefde
weer op het
rechte pad

tekst Nina Schuyffel
foto Daniël Rommens

H

et is één uur ’s middags en Camille Niessen neemt
nog een koffie. Dat is nodig voor de 21-jarige student
Communication & Multimedia Design, want echt
wakker is hij nog niet. Hij heeft zich vanmorgen bijna verslapen voor zijn tentamen
programmeren. Gelukkig
was hij net op tijd, omdat
hij ‘een Ubertje had gepakt’, zoals hij wel vaker
doet. Die taxi-app is echt
een uitkomst, vindt Camille. ‘Snel, makkelijk en goedkoop.
Echt iets voor mensen zoals ik.’

‘Een beetje een slungel ben ik wel. Ik heb een tijdje geen koolhydraten gegeten, in een poging gezond te doen. Toen werd
ik zo dun, dat zag er echt niet uit. Daar ben ik maar weer mee
gestopt.’ Nu eet hij normaal, met soms ‘wat groenten en zo’.
Het is een stopwoordje
van hem: ‘en zo’. Net als
‘cool’, ‘chill’ en ‘gewoon’.
Toch is hij niet altijd zo
relaxed geweest, vertelt hij
na een hap van zijn broodje
gerookte zalm. Toen Camille nog Camieltje was en in Bussum
woonde, was hij opgefokt en haalde hij vaak nachten door. Hij
reisde stad en land af voor technofeesten, gebruikte drugs,
raakte bevriend met zware jongens. ‘Ik sloeg een beetje door,’
zegt hij. ‘Soms ging ik wel vier keer per week uit. Op een gegeven moment had ik geen grenzen meer en wist ik niet meer wat
dag en nacht was. Ik werd er ellendig van.’
Gelukkig was daar, als zo vaak, de liefde. Zijn twee jaar
oudere vriendin trok Camille weer op het rechte pad. Nu
woont hij samen in Osdorp. ‘Tijdelijk, totdat we een mooier

‘Ik heb een tijdje geen
koolhydraten gegeten’

Slungel
Als zijn papieren bekertje is gevuld met cappuccino, neemt hij
plaats in het restaurant van het Theo Thijssenhuis. Camille is
niet het type ‘snelle jongen’ dat je verwacht bij een opleiding
tot appbouwer. Hij praat langzaam, met zware stem, zijn haar
valt warrig voor zijn ogen. Een cynicus zou hem misschien
zelfs omschrijven als een slome duikelaar. Hij moet lachen.
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Camille Niessen (21)
Student Communication & Multimedia Design
Theo Thijssenhuis, woensdag 1 april, 12.45 – 13.10 uur

appartement hebben gevonden. Liefst een beetje dichter bij
de HvA.’

Festivalpas
Bij zijn studie is hij helemaal op zijn plek. Als hij naar de
digitale wereld kijkt, dan kunnen er zoveel dingen beter. Neem
nou Facebook. ‘Dat is meer een reclamewebsite dan een sociaal
medium. Het is veel te commercieel.’ En dan doelt hij niet
op alle bedrijven die gegevens van gebruikers opslaan, want
dat vindt hij juist goed. ‘Bedrijven kunnen beter inspelen op
consumenten als ze laten zien: dit is het beste product voor
jou. Dat stimuleert de economie, want daardoor wordt er meer
gekocht.’ En het gaat nog veel verder dan dat, vertelt hij. ‘Op
basis van Facebookberichten kunnen zelfs ziekte-epidemieën
worden voorspeld. Door te kijken hoeveel mensen er in een bepaalde regio ziek worden, kunnen gezondheidsexperts daarop
anticiperen in de toekomst.’
Maar het interactieve aspect is bij Facebook verdwenen,
vindt Camille. Zelf zit hij er nauwelijks nog op. Wel gebruikt
hij Pinterest, om moodboards te maken voor zijn opdrachten.

Met zijn groepje ontwikkelde hij een pas voor festivals, een
soort ov-chipkaart waar je munten op kunt zetten, je kluis mee
kan beheren, maar ook vrienden mee kan terugvinden. Het
zou dé uitkomst zijn voor festivals, denkt Camille. Het enige
wat ze hoeven te doen is incheckpaaltjes neerzetten. ‘Maar ja,

‘Facebook is een
reclamewebsite’
daarvoor is veel geld nodig. En dat hebben ze niet.’
Minder leuk aan zijn studie vindt hij het theoretische
aspect. ‘We moeten van alles leren over Microsoft, terwijl ik nu
al weet dat ik nooit voor hen ga werken.’
Nee, bij Camille is alles Apple wat er blinkt. Triomfantelijk
vist hij zijn MacBook Pro uit zijn Herschel-rugzak. Hij neemt
het ding overal mee naartoe – vandaar ook dat het scherm een
beetje viezig is. ‘Ja, sorry,’ zegt hij. ‘Schoonmaken moet ik nog
leren. Blijkbaar ben ik toch nog niet helemaal volwassen.’ ↙
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Global guests

It’s all in
the Game
Econometricians. Ten years ago, you had to look very hard for
them anywhere outside the Netherlands. By now, however, they’re
established in academia and in a few years’ time, they will probably
rule the universe – or at least earn salaries of that magnitude. As in
the previous fifteen years, the international Econometrics Game was
a tour de force of number crunching, providing brainiacs from over
thirty universities with the opportunity to measure their skill and
have a drink with their fellow econometrics adepts, away from the
greedy eyes of headhunters and recruiters.
text Bob van Toor
photo Claire Bontje
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The victorious
Maastricht team,
when finally
allowed a drink,
made good use
of their newlyacquired trophy.

Tuesday, 10.00
In one of the brand-new Roeterseiland
lecture rooms, students from Harvard,
McGill and other venerable universities
from Korea to Hungary are sitting next
to each other in bouncy anticipation.
As soon as this years’ case study, central
to the murderous competition that the
UvA’s econometrics society VSAE hosts
each year, is revealed, all phones, all bets
and all chitchat
are off to concentrate on solving
the mathematical
problem in the
most effective and
original way possible. The subjects
in the past have ranged from strategies
to curb the AIDS crisis in Africa to the
effects of smoking during pregnancy –
not subjects most econometrists, highly
sought after by all major financial firms
in the world, will deal with in their
lucrative careers. And that is exactly

the point, stresses Wibrand de Reij,
president of the organising committee.
‘The image of the econometrist who
studiously does his math homework for
a few years and then magically ends up
earning an enormous salary, is one we
are trying to change.’
The opening ceremony involves
speeches by Dutch former PM Jan Peter
Balkenende, and some of the founding

‘I doubt I’ll speak to many of my fellow
econometrists, even though I’m very
curious about the current state of the
discipline abroad.’ Finally, the case – on
future longevity: predicting the risk of
any given person dying, say, at 42 in 2017
in Norway – is presented and the datasets released. Laptops are opened and
articles, feverishly searched for before
the casemaker even finished introducing
their assignment,
are devoured.
Over a quick
coffee, the
Copenhagen
University team
discusses strategy.
‘In Denmark,
econometrics are still part of the economics curriculum, but it’s a well-established tradition,’ says Daniel Safai (24).
Although the Game is now on, they will
definitely try to enjoy the social drinks
and dinners as well. ‘It’s good to be
among my kind of people here, who un-

‘You can’t get wasted
with this much work’
fathers of the science, which was introduced in the 1970s by Dutch Nobel Prize
laureate Jan Tinbergen. But the celebrities in the room can barely contain the
eager contestants’ impatience to begin.
‘Everyone’s pretty fanatical,’ says Jana
van Leuven (24), part of the UvA team.
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derstand your jokes and the nerdy quote
on your shirt.’ ‘And of course,’ one of his
teammates adds with a smile, ‘looking
like you’re having fun is a great tactic to
intimidate other teams.’

Wednesday, 13.00
Not since the days of its use as a religious sanctuary has the Zuider church
seen a crown sitting in such hallowed,
yet tense silence. An almost tangible
aura of concentration hangs over the
150 hard-working heads, bowed over
as many laptops. ‘This is pretty much
what it will look like the entire day, from
about 8.30 in the
morning until the
7 p.m. deadline,’
says organiser
Wibrand de Reij.
The committee
organises dinners
and socials for the
visiting teams, but the first night everyone went home as soon as they’d cleared
their plates. ‘You’d think it’d be fun to
mingle a bit, but most worked through
the night. Everyone is giving it their all
until the deadline tonight.’
‘We’re currently running simulations to see which models we designed
work and which don’t,’ says Emil, 26,
from Romania. ‘So far, it seems to make
sense: in our prospective, people don’t
suddenly live to be 150 years old in 2050,
so that’s good. We’re enjoying ourselves.’
None of the team knew much about the
field of longevity, Emil explains, so they
had to read up on a new field of expertise
in one night. In another team, a member
has mastered a programming language
previously unknown to him to get a grip
on the datasets and the models. Emil is
pretty confident his team will turn in
something good at seven when there’s finally time for a little party. ‘We’ll have a
drink, but no more: you can’t get wasted
with this much work to be done.’
Just ten of the teams will progress
into the final round tomorrow while the
rest will be treated to a cultural tour
of the Netherlands. The prospect of

seeing something else than the inside
of the church, however, does not seem
to appeal too much. ‘I’ve participated in
this competition a few years now,’ one
of his team members supplies, ‘and the
only thing I’ve seen is the paths from the
competition venue to the hotel and back.’
After the match, they will go straight
to the airport and back home – tired
and broken, whether they win or not.
Horrific as this may sound to some, the
Danes are in the highest of spirits: they
are enjoying themselves hugely. The
prospect of having to go see the dykes
and windmills the next day, on the other

effort or expense in finding grand locations, befitting the standing the Game
has achieved since it’s humble beginnings as a UvA-VU scuffle), it becomes
apparent how the open-ended question
has yielded vastly different approaches.
‘I could hardly keep my eyes open’, Jana
admits afterwards. It was a race against
the clock, she admits. ‘Which is why the
presentations were messy, and at times
hilarious.’ The pomp and circumstance,
she says, were perhaps a little unnecessary for such hastily improvised talks. ‘I
can’t believe the Harvard team claimed
Finland was part of the Soviet Union.’
Finally, after
another round of
dinner and drinks
– this time rather
more enthusiastically imbibed –
the jury takes the
stage a final time.
Expectations are high and speculation
runs wild: Madrid and Aarhus have a
longevity expert aboard their teams;
Copenhagen has won several times in
the past. The latter quickly see their
hegemony shattered, however. Daniel
and his team clap and cheer boisterously
as Maastricht is announced the winner
of the 2015 Econometrics Games, even
though the Danes, like Oxford and the
other aces, don’t even make the bronze.
‘It’s their act, and they’re continuing it,
but I’m sure they must be disappointed,’ Jana observes. After a toast to the
winners, she’s off for the longest sleep
of the year. ‘It’s a strange feeling to be
done. I only realised after we were done
that I could check my phone again if I
wanted to.’ ↙

‘I could hardly keep
my eyes open’
hand, is spoken of teasingly and with
some dread, as if it were a severe and
humiliating punishment.
Luckily, it’s an abasement neither
the UvA nor the plucky Danes have to
undergo as both teams make the finals,
news the rowdy Danes greet with a
Viking-esque chest-bump. One would
expect the victors to flock to the bar, but
in the topsy-turvy world of the Econometrics Game, cheering groups are
immediately picking up their coats and
heading home – it’ll be another early and
stressful day tomorrow.

Thursday, 01.00
To any ordinary mortal present to
witness this battle of the world’s most
impressive brains, the econometrists
appear slightly superhuman. After
another very brief night, the teams have
reconvened in the church on a new, and
hugely expanded case: using the models
designed for each country studied to
calculate the risks of increased longevity for pension funds and insurance
companies. Once the final papers are
presented in a regal hall in the Bazel
building (the committee has spared little

Opinions, questions, suggestions, or
want to share your ‘Keys to the city’?
Email bob@folia.nl
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Keys to
the city
CLAIRE COOKE

(25, Business Marketing)
From: Scotland

Favourite haunt

‘Café De Spuyt, a beer bar near Leidseplein I really like that has a
huge selection of Dutch and Belgian beers. It’s really small though
(the Dutch would say ‘gezellig’) so on the weekends it can be difficult
to get a seat.’

Space to think

‘I recently stumbled across Café Het Molenpad. It’s near my house on
Prinsengracht with a lovely canal view, free Wi-Fi, friendly staff and an
interesting interior with dark, rustic furniture and old framed posters.’

Great outdoors

‘I tend to just find a nice canal to
sit beside, mainly because it’s free
and I can take some snacks and a
book with me. What better place to
watch the world go by?’

‘Nothing makes
me melt like seeing
people with cute dogs
in their baskets’

Shopping sprees

‘The best stores in Amsterdam have
to be its vintage stores, in particular
Episode, Marbles Vintage and Bij Ons
Vintage. The largest flea market in Europe is held once a month at the
IJ-Hallen. It’s heaven for those that like to spend the whole day rummaging through piles of stuff to find hidden gems for amazing prices.’

Best bite

‘If you’re feeling like a burger, then definitely HUF, in the Reguliersdwarsstraat. Their burgers are the best, made of high-quality meat,
and they sure don’t skimp on extras like cheese and jalapeños.’

Hidden treasure

‘I’m an avid fan of street art, and when I first saw the painted alleyway the Wijdesteeg, just off Dam Square, I loved it. The entire alley is
painted regularly by an artist called Hero de Janeiro.’

Those crazy Dutchies

‘The balance the Dutch have on their bikes never fails to astound me,
but nothing makes me melt like seeing people with cute dogs in their
bike baskets! Once I even saw a guy with a basket with a dog in front,
one on the back and a little trailer behind him all full of puppies.’
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Toehoorders
Hoorcollege fantastische vindplaatsen door Jill Hilditch en
Matteo Merlino, vrijdag 10 april,
15.00 uur, Oudemanhuispoort
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il iemand alvast een handout?’ Melissa heeft de informatie voor het college maar alvast
uitgeprint en deelt die uit in de hal,
waar de vroege vogels zich hebben
verzameld. Zij moeten straks het
spits afbijten met een presentatie
over de opgraving van Ebla. In het
Engels, en voor de neus van dé expert

op het gebied de Syrische antieke
stad: promovendus Matteo Merlino.
Vandaag is het zijn beurt in de
serie archeologen die in deze collegereeks hun favoriete archeologische vindplaats belichten. Allereerst
vertellen de twee nerveuze studenten
hoe Ebla ontstond, enkele duizenden
jaren voor we begonnen met tellen in
een gebied met de eerste landbouw.
De opgravingen in de jaren zeventig leverden een goed bewaarde
bibliotheek van kleitabletten op, met
zelfs tweetalige woordenboeken – erg
handig bij het ontcijferen van een
tot dan toe onbekende semitische
taal. De presentatie gaat goed, al is
praten over spijkerschrift en paleisgangen moeilijk als je woorden als
cuneiform en semiperipheral distribution path niet terdege voor de spiegel
hebt geoefend. Als Melissa een
vergelijking maakt met de Hittieten,
verbetert Merlino haar uitspraak:
‘it is ííííítaits’ zegt de Italiaan. Na
prijzende woorden van de docent
Hilditch neemt Merlino het stokje
van de studenten over, om dieper in

tekst en foto’s
Bob van Toor

Arjan Verheijden

Anna Heuts

Melissa Bijsterveld

Mannen met lang haar 50 procent
Vrouwen met lippenstift 0 procent
Scrabblewoorden logographs,
acrophonic, hypogean

‘W

22, Zweedse taal & cultuur
‘Ik moest nog een keuzevak om
mijn vrije ruimte in te vullen. Dit is
heel anders dan de colleges die ik
gewend ben, maar het is goed bij te
benen. Interessant om te zien welke
gebieden invloed hebben gehad op
andere. Ik denk niet dat ik ooit zal
eindigen in een woestijn bij zo’n opgraving, ik zit hier puur uit interesse.
Maar ik steek er veel van op.’

20, Engelse taal & cultuur
‘Iedere week is er een andere gastspreker. Zo leer je ontzettend veel.
Maar zo’n powerpoint met alleen
maar plattegronden van paleizen
wordt wel moeilijk te volgen na een
tijdje – ik kakte wat in. Merlino en de
docent weten wel ontzettend veel
van hun vak; ik ben benieuwd waar
ze allemaal zelf gegraven hebben,
dat ga ik ze straks eens vragen.’

te gaan op stedelijke ontwikkeling
in het gebied rond Syrië – dat tot
de toevallige ontdekking van Ebla
door archeologen als irrelevant werd
gezien. Zijn Engels is snel en doorspekt met plaats- en koningsnamen,
en vooral als hij de geest krijgt in een
grapje of concluderende passage
versnelt zijn verhaal, waardoor velen
de draad kwijtraken. Een oudere student steekt bij elke onduidelijkheid
haar hand op, anderen knikkebollen
in het zuurstofarme, verduisterde lokaal. Af en toe dringt de hedendaagse realiteit door in Merlino’s relaas: de
meeste prachtige opgravingen van
paleizen worden nu dagelijks door
IS en aanverwanten geplunderd en
vernietigd; op eBay is er een bloeiende zwarte handel in de kleitabletten.
De archeologen krimpen ineen bij de
gedachte. ‘Als er maar geen foto in je
presentatie zit van geruïneerde, um,
ruïnes,’ zegt Hilditch.

20, geschiedenis
‘Zo’n presentatie is wel extra stressen
in het Engels. Gelukkig zei Merlino
van tevoren dat hij mijn hand-out
goed vond. Zijn verhaal was duizelingwekkend; plattegronden zijn niet
mijn sterkste kant. Hij trok allerlei
vergelijkingen tussen paleizen terwijl
ik ze in de verste verte niet op elkaar
vond lijken. Een pauze tussendoor
was misschien wel fijn geweest.’

Promoties

15 APRIL 2015

Hora est

39

Donderdag 16/4

10.00 uur:
Laura Rosendahl Huber - Economie
Entrepreneurship, Teams and Sustainability: a
Series of Field Experiments (Agnietenkapel)
12.00 uur:
Johny Stephen - Sociale geograﬁe
Fishing for Space: Socio-Spatial Relations of Indian
Trawl Fishers in the Palk Bay, South Asia, in the
Context of Trans-Boundary Fishing (Agnietenkapel)

Johny
Stephen
Sociale
geograﬁe
16 april 2015, 12.00 uur, Agnietenkapel

16.00 uur:
Goran Marinković - Geneeskunde
Thiopurines and Inhibition of Rac1 in Vascular
Disease (Agnietenkapel)

Vrijdag 17/4

10.00 uur:
Linda van der Tol - Geneeskunde
Fabry or Not Fabry. From Genetics to Diagnosis
(Agnietenkapel)
11.00 uur:
Annelies Visser - Geneeskunde
Registration and Analysis of Surgical Complications. Bearing the Burden of Broken Butterflies
(Aula)
12.00 uur:
Robin Hoenkamp - Rechtsgeleerdheid
Safeguarding EU Policy Aims and Requirements in
Smart Grid Standardization (Agnietenkapel)
13.00 uur:
Irma Hein - Geneeskunde
Children’s Competence to Consent to Medical
Treatment or Research (Aula)
14.00 uur:
Sasha de Stoppelaar - Geneeskunde
Platelets: Versatile Effector Cells in Pneumonia
and Sepsis (Agnietenkapel)

Oratie
Donderdag 16/4

16.00 uur:
Albert Polman - Natuurkunde
Voor niets gaat de zon op (Theater Frascati)
Voor uitgebreide informatie zie
uva.nl/nieuws-agenda.

Bevinding ‘Ik bestudeer het conflict tussen Indiase

garnalenvissers en kleinschalige vissers uit het noorden van
Sri Lanka, in de Palk Baai. Dat is verstrengeld met etniciteit, geopolitiek en milieu – alles tegen de achtergrond van
de burgeroorlog van de afgelopen dertig jaar. Ik tracht de
Indiase zijde te beschrijven. De Indiase kottervissers worden
vaak gezien als de grote boosdoeners, maar zijn zelf ook
slachtoffer van de modernisering van de visserij in de baai.’

‘De mensen die ik heb leren kennen
verliezen hun inkomstenbron’
Leuk ‘De vissers zijn gewend dat ngo’s en ambtenaren ze
komen ondervragen en vertellen meestal een oppervlakkig
verhaal. Doordat ik ze twee jaar lang bezocht kon ik ze
goed leren kennen en daar doorheen breken. Toen ik een
groep vroeg naar hun financiële situatie zei er één: en die
van jou dan? Ik had geen idee, en moest voor hun neus mijn
vrouw bellen en vragen naar onze inkomsten en uitgaven.’
Moeilijk ‘Hoewel ik geloof dat mijn studie uiteindelijk
zal bijdragen aan een betere situatie, leidt de informatie
van mijn respondenten die ik “doorspeel” waarschijnlijk tot
inperking van hun visrechten. Juist de mensen die ik heb
leren kennen verliezen hun inkomstenbron. Daarom heb
ik ook zo min mogelijk over mijn onderzoek gepubliceerd:
ik weet niet precies welke consequenties publicatie zal
hebben.’ ↙ Bob van Toor
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Wat doe je nu?
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Webredacteur

‘O

p de een na laatste dag
van mijn stage bij Vrij
Nederland rolde me via
via deze baan bij Floor tegemoet. Ik
ben in februari 2015 begonnen
als freelance webredacteur
bij dit debatcentrum van
de HvA. In twee, soms
drie dagen per week
houd ik via de
website en
sociale media contact
met ons
publiek en
probeer ik
mensen via
leuke of interessante berichten naar onze
activiteiten in het Kohnstammhuis te lokken. Dat betekent ook
dat ik probeer bij alle evenementen
van Floor te zijn. Zeker als er debatten zijn is het leuk om live mee te
twitteren voor de mensen thuis. Met
geschiedenis heeft het allemaal niet
veel te maken, maar ik denk wel dat
ik tijdens mijn studie goed heb leren
schrijven. Dat helpt natuurlijk wel als
je als redacteur werkt.
Ik ben ook betrokken bij de ontwikkeling van de manier waarop we
online communiceren. Dat is leuk,
mede doordat het daardoor voelt
als een soort project. Dat past me
wel. Ik doe naast mijn werk nog twee
projecten op vrijwillige basis. Zoals
Beautiful Distress, waarin we door

‘Van mijn
bruto inkomen houd ik
de helft over’
Naam Matthijs Valent
Leeftijd 30
Studie Master cultuurgeschiedenis (UvA)
Afgestudeerd op de geschiedenis van de psychiatrie in de 19e eeuw
Werk Webredacteur bij
debatcentrum Floor (freelance)
Salaris € 1500,- netto per
maand

middel van kunst het stigma op psychische ziekten aan de kaak stellen.
Dit is een van de weinige momenten
dat mijn liefde voor internet en de
mijn kennis over de geschiedenis van psychiatrie bij elkaar
zullen komen, dus ik werk
er met passie aan.
Veel jonge mensen
werken nu net als ik
als zzp’er, omdat
heel veel werk
niet fulltime
of vast
wordt aangeboden.
Nu ben ik
jong en vitaal, maar over
vijf of tien jaar kan
ik met lege handen komen te staan
als me iets overkomt. Daarnaast heb
ik inmiddels zowat mijn lichaamsgewicht aan formulieren ingevuld en
alle regels van de Belastingdienst uit
mijn hoofd moeten leren. Mijn bruto
inkomen lijkt heel wat – je zou bijna
denken dat ik hier het grote geld binnen zit te halen – maar na alle kosten
en de belasting blijft er ongeveer de
helft over.’ ↙

tekst Daniël Rommens
foto Mats van Soolingen
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ASIS
AYNAN
Duivelse god
G

od is dood, zei de filosoof. Een van de gevolgen daarvan is dat de
psycholoog de plek van de geestelijke heeft ingenomen. Nog even
en de psychologie is dood, want de psycholoog lijkt steeds meer op zijn
voorganger. De zielkundige die zich onaantastbaar waant en met valse
profetieën onze aandacht opeist.
Ik was er laatst getuige van.
Op de opleiding sociaal juridische dienstverlening, waar ik werk, bestaat de mogelijkheid om ‘expertise’ op te doen bij trimesterworkshops.
Ik bezocht een snelcursus waar een psycholoog ons ervan probeerde te
overtuigen dat de mens te veel bezig is met probleemgericht handelen,
namelijk: repareren wat niet werkt. We moeten ons veel meer bezighouden met datgene wat werkt: oplossingsgericht handelen.
Wat is een probleem, wat is er mis met je problemen onder ogen te
komen en waarom moeten die altijd opgelost worden? Maar goed.
Wat betekent oplossingsgericht eigenlijk? Volgens de psycholoog:
als iets werkt, moet je er meer van doen. Het is precies dit denken dat
bandeloze bankcommissarissen en managers heeft gecreëerd, die zich
steeds meer geld tot doel stellen om hun gelddorst kortstondig te stillen.
De psycholoog vertelde ook dat wij ons niet met what’s wrong with
you, maar met what’s right with you moeten bezighouden. In gedachten zie ik mensen mooi weer spelen op hun sociale media en huilend
onder de douche staan, omdat
dat de enige plek is waar hun
problemen mogen bestaan.
Als uitsmijter werd ons het
volgende bijgebracht: het
waarheen is belangrijker dan
het waarvandaan. Dit levensfilosofietje werd ons met een
kolderiek voorbeeld verduidelijkt: niemand zegt tegen de taxichauffeur
waar hij vandaan komt, maar alleen waar hij naartoe wil. Tja, wat zeg je
anders tegen een taxichauffeur?
De mens is door zijn geboorte een problematisch wezen, en daar
verandert geen psycholoog iets aan. Dat denken, dat handelen, dat van
de mens een machine tracht te maken, hem zijn poëzie ontneemt, dat
oplossingen als een nieuwe god ziet, is de duivel van onze tijd.

‘Tja, wat zeg je anders
tegen een taxichauffeur?’
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DE TOEKOMST
IS ALLANG BEGONNEN
Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Voor studenten en docenten
wordt alles de komende jaren anders, dat staat vast. En wat blijkt ook: de
toekomst is allang begonnen. Over scrum, blended learning en ouderwets
kritisch nadenken.
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tekst Carlijn Schepers en Nina Schuyffel

F

uture proof education, zo luidde
vorige week het thema van de
jaarlijkse HvA Onderwijsconferentie in Carré. Onderwijsdeskundigen
lieten de hele dag hun licht schijnen op
wat de hogeschool de komende jaren te
wachten staat. Docenten, medewerkers
en een handjevol studenten volgden
in het Kohnstamm- en Wibauthuis
workshops en masterclasses over de
veranderende arbeidsmarkt, digitale leeromgevingen en andere online innovaties
in het onderwijs. Folia stelde sprekers
en bezoekers van de conferentie vijf zeer
toekomstgerichte vragen.

Krijgen studenten nog fysiek les?
‘Het kan twee kanten opgaan,’ legt
architect Marc Koehler uit. ‘Studenten
gaan meer thuiswerken of komen juist

Dossier

meer naar school. Misschien zijn er geen
schermen meer nodig, maar planten we
gewoon een chip in ons brein of doen
we een lens in. In dat geval gaan we de
natuur in voor een college, of een andere
plek waar de les over gaat. Maar het zou
ook kunnen dat we allemaal thuis aan
onze apparaten gekluisterd zitten. Dan
hoeven we de deur niet meer uit, omdat
we via onze computers al met de hele
wereld in verbinding staan.’
Volgens Lisanne Waverijn zal het zo’n
vaart niet lopen. Ze is docent op Calland
2, een school in Amsterdam Nieuw-West
waar leerlingen alleen nog les krijgen
via iPads. ‘Fysieke aanwezigheid blijft
belangrijk, omdat elke student op een
andere manier leert,’ zegt Waverijn. ‘Die
verschillen kun je niet ondervangen
in een digitale omgeving. Je moet er

illustratie’s Idris van Heffen

face to face contact voor hebben.’ Haar
collega Barbara Geestman, met wie ze
op de onderwijsconferentie de workshop
‘Inspiratie voor het hoger onderwijs uit
het VO’ geeft, is het daarmee eens. ‘Een
school moet een ontmoetingsplek blijven.
Hoe word je anders sociaal vaardig?’

Hoe groot wordt de rol van technische snufjes?
MOOC’s, gamification, learning analytics, flipped classrooms: digitale ontwikkelingen genoeg in het hoger onderwijs.
Maar zijn ze ook nuttig? Mounia
Boukhalfa, docent en coördinator ICT
bij de opleiding rechten (DMR), vindt
van wel. ‘Studenten groeien op in een
digitale omgeving. Wij moeten meegaan
in die technologische ontwikkelingen,
anders leiden we studenten op in een

VIJF HVA’ERS OVER DE VRAAG: WAT MOET DE HOGESCHOOL
ALS EERSTE VERANDEREN OM HET ONDERWIJS FUTURE PROOF TE MAKEN?
Marie Meeusen, docent Communication & Multimedia Design, raadslid van de deelraad DMCI en een van de
initiatiefnemers van Rethink HvA
‘Op termijn moeten we
samenwerken met de UvA.
Ik denk dat een universitair
student veel kan leren van
de hands on mentaliteit van
een hbo-student, en dat een
hbo-student juist kritische
vragen kan leren stellen van
een universitair student. Laat
mensen met dezelfde passie
en visie samenwerken en elk
verschil tussen hen wordt een pluspunt. Dat zie ik duidelijk
gebeuren bij de Talent Factory, waarin Jong HvA en Jong
UvA samen hun beste ideeën voor beide instellingen
uitwerken.’

Han Boels, voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA en docent marketing en marktonderzoek bij Domein Economie & Management
‘Er moeten vrijplaatsen
komen. De mooiste ontwikkelingen ontstaan aan de
randen van elk vakgebied.
Economie & management
komt straks naast digitale
media & creatieve industrie te
zitten. De toekomst van marketing ligt ook in goed design,
daarin kunnen de studenten
dus uitstekend samenwerken.
Dat soort plekken, waar studenten en docenten elkaar
tegenkomen, ideeën krijgen, een klein bedrijfje opzetten –
daar moeten we veel meer faciliteiten voor creëren. Daar
moet 3 procent van het budget in geïnvesteerd worden.’
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HvA-Docent van het
Jaar Mulholland: ‘Leuk
hoor, die hypes’
Charlie Mulholland (51) is tijdens de
Onderwijsconferentie uitgeroepen
tot Docent van het Jaar 2015. Hij
geeft les bij de opleiding Communication & Multimedia Design
van het Domein Digitale Media &
Creatieve Industrie (DMCI). Studenten roemen zijn enthousiasme en
humor, zelf omschrijft Mulholland
zich als hyper. ‘Je moet jezelf niet
te serieus nemen,’ zegt hij na afloop van een ietwat ongemakkelijk
optreden in het Kohnstammhuis,
waar twee presentatoren hem naspeelden op het podium. ‘Een beetje zelfspot is goed. Ik doe weleens
alsof ik mijn studenten niet begrijp,
zodat ze iets nog een keer moeten
uitleggen. Daar leren ze van.’
De van oorsprong Brits-Ierse Mulholland (bos krullen, ongeschoren
kin, wijde kleding) kwam na een
carrière als consultant bij toeval in
het onderwijs terecht. Hij mocht
meedenken over de invulling van
een nieuwe opleiding aan de Hogeschool Rotterdam: Communication
& Multimedia Design. Al snel werd
hem gevraagd een paar dagen per
week les te komen geven. Zonder
enige ervaring. ‘De eerste dag was
ik zenuwachtiger dan de studenten,’ memoreert hij. ‘Maar al snel
wilde ik niets anders meer. Ik vond
het superleuk om te doen.’
Wat het geheim is van goed docentschap? ‘Je moet een verhaal te
vertellen hebben,’ zegt Mulholland.
‘Ik verbind de lesstof met mijn
eigen ervaringen in de marketingindustrie. Ik laat ook zien wat ik
fout heb gedaan, zodat studenten
daar weer van leren.’
In de toekomst moeten we ons niet
te veel richten op technologie, vindt
hij. ‘Ik ben afgestudeerd filosoof.
Mijn favoriete vraag is: waarom?
Dat denk ik bijvoorbeeld als ik kijk
naar DLWO, ons interne systeem.
Waarom? Het is een ingewikkeld
project dat vanuit technische
problemen is opgezet. Maar er is
helemaal niet gekeken of wij, de
studenten en docenten, er wat aan
hebben. Te vaak richt de HvA zich op
hoe alles efficiënter kan, zonder te
kijken naar de behoeften van de gebruikers. Alle hypes rondom blended
learning en MOOCs zijn leuk, maar
de basis van het onderwijs is niet
veranderd: studenten willen nog
steeds les in een klaslokaal. Van een
docent.’
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wereld die straks niet meer bestaat.’ Dat
betekent niet dat de technologie haar rol
zal overnemen, denkt Boukhalfa. ‘De
docent blijft binnen het onderwijs altijd
het belangrijkst,
ook voor de klas.’
Volgens Jelmer
Evers, geschiedenisdocent op de
middelbare school
UniC in Utrecht,
moeten we technologie meer als
middel zien dan als
doel. Tijdens zijn
keynote-speech
vertelt de onderwijsvernieuwer dat hij
met zijn leerlingen soms een Google
Hangout organiseert. Ze kunnen dan
vragen stellen of vertellen waar ze onzeker over zijn. ‘Het gaat op zo’n moment
meer om de gemeenschap die je creëert
dan dat zo’n snufje inhoudelijk echt iets
toevoegt aan het onderwijs.’

Ook architect Marc Koehler denkt
dat de online wereld de interactie met de
docent niet zal veranderen. Wel brengt
hij de mogelijkheid van de docent als hologram naar voren.
‘Stel: u kunt uzelf
verdubbelen in het
klaslokaal. U loopt
rond om vragen te
beantwoorden, terwijl uw hologram
de groep doceert
wat u eerder heeft
opgenomen.’ Volgens Koehler is het
‘helemaal niet zo’n
raar idee’, al klinkt deze optie vooralsnog
als verre toekomstmuziek.

Hoe ziet een onderwijsgebouw er in
2030 uit?
Barbara Geestman, docent op Calland
2: ‘Een school moet een inspirerende
omgeving worden. Dat betekent geen

Jacob Eikelboom, docent sociaal juridische
dienstverlening bij Domein Maatschappij & Recht
en HvA-Docent van het Jaar in 2013
‘De HvA moet internationaler worden. Wat dat
betreft bereidt de UvA zich beter voor op de
toekomst. De HvA is vooral gericht op Amsterdam
in plaats van Europa of de wereld. Bij sociaal juridische dienstverlening, een opleiding van vijftienhonderd studenten verdeeld over vier jaar, gaan er
jaarlijks maar honderd mensen over de grens voor
een stage of onderzoek.
Dat is te weinig. De HvA zou bijvoorbeeld een locatie moeten openen in Brussel of Luxemburg, daar
gebeurt – in ieder geval op juridisch gebied – meer
dan in Amsterdam.’

Geleyn Meijer, domeinvoorzitter bij Digitale
Media & Creatieve Industrie
‘Docenten op de hogeschool moeten meer ruimte
krijgen om hun onderwijs naar eigen inzicht in te
richten. We moeten toe naar zelforganisatie binnen
de grotere organisatie. Natuurlijk leg je bepaalde
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doorsnee rechthoekige lokalen met een
docent voor de klas, maar een open
ruimte waarin de docent kan rondlopen.
Bij voorkeur zijn er geen deuren, en geen
aparte kantoren voor de leidinggevenden. Wel zijn er nisjes waar leerlingen
rustig kunnen werken. De ruimtes waar
ze les krijgen worden “verwonderruimtes”: auditorium-achtige zalen, waarin
de informatie echt tot de verbeelding
spreekt.’
Koehler, die als een van de architecten betrokken is bij het ontwerp van het
Rhijnspoorgebouw op de Amstelcampus,
denkt dat serendipitous learning – spontaan leren door de omgeving – een grote
rol gaat spelen. Voor zijn werk laat hij
zich inspireren door de kantoorgebouwen van Google en Pixar, die zich
kenmerken door het idee van Steve Jobs
om één grote ruimte te creëren waarin
alles met elkaar in verbinding staat.
‘Jobs wilde een plek voor plezier en spel,
omdat ontspanning belangrijk is op het

werk. Dat ambiëren we ook voor het
Rhijnspoorgebouw: dat je erdoorheen
loopt en van alles tegenkomt. Zodat
je creativiteit wordt geprikkeld, je op
een goed idee komt of iets nieuws leert
door je omgeving.’ Het moet een soort
woonkamer worden, zegt Koehler. ‘Door
een huiselijk gevoel probeer je studenten
zo lang mogelijk in het schoolgebouw te
houden. Zo leren ze misschien toevallig
iets na hun lessen en stimuleer je hun
creativiteit.’

Wat zegt-ie?
MOOC Massive Open Online Course.
Collegereeks die is gericht op wereldwijde deelname en verspreiding van
kennis via internet door tekst, video’s
en discussieplatforms, waar studenten met docenten en assistenten via
forums met elkaar in discussie gaan

Blended learning combinatie
van online en fysiek onderwijs

Co-makership een samenwer-

Welke vaardigheden hebben
studenten nodig?

king tussen scholen en bedrijven

‘Discussiëren’, ‘creativiteit’, ‘samenwerken’, ‘kritisch denken’: tijdens de Onderwijsconferentie kwamen ze allemaal
voorbij, deze 21st century skills. In zijn
speech benadrukte HvA-rector Huib de
Jong de noodzaak om studenten te laten
meedenken over het onderwijs. Emran
Riffi, een van de genomineerden voor
HvA-Docent van het Jaar 2015, vertelt

en speeltechnieken in een context die

Gamification gebruik van spelniets met spel te maken heeft

Flipping the classroom
onderwijsvorm die de ‘klassieke kennisoverdracht’ vervangt door video’s
en online middelen

Google Hangout live online
groepsgesprek met foto’s, emoticons
en video

Scrum term die afkomstig is uit
de rugbysport, waarbij twee groepen spelers in een voorovergebogen
houding tegen elkaar induwen. In
het onderwijs en de IT-wereld is het
een methodiek om mensen ‘intensief,

hoofdlijnen en randvoorwaarden vast, bijvoorbeeld over het beschikbare geld.
Maar daarbinnen moeten docenten zelf kunnen bepalen hoe ze hun lessen
vormgeven. Alleen op die manier kunnen ze constant inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen van studenten.’

Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie aan de UvA en voorzitter van de Onderwijsraad
‘De HvA moet de juiste kwaliteitsdocenten aannemen of opleiden. Dat wil zeggen: docenten
die meerwaarde laten zien ten opzichte van
internetonderwijs en tegelijkertijd investeren
in elektronische inhoud. Onderwijs gaat vaak
nog met ganzenveer en paard en wagen, en in
het gunstigste geval met Blackboard en iPad.
Maar er is veel meer mogelijk. Goede docenten
moeten ICT de juiste plek geven in het onderwijs. Ik denk dat studenten vaker gaan kiezen op
kwaliteit, ook internationaal. Zeker nu ze steeds
meer zelf moeten betalen.’

plezierig en met veel resultaat te laten
samenwerken’.

Learning analytics het verzamelen en analyseren van digitale
gegevens om inzicht te krijgen in het
studiegedrag van studenten, om ze
daar vervolgens op aan te sturen

21st century skills een wereldwijd gebruikt model van vaardigheden
dat jongeren moet leren om ‘voorbereid te zijn op de samenleving in de
21ste eeuw’. Volgens Kennisnet, een
ICT-organisatie voor het onderwijs, zijn
naast taal en rekenen kwaliteiten als
samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en
sociale en culturele vaardigheden van
belang. Ook een ‘betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding’
komt van pas in de 21ste eeuw.

De volledige interviews zijn te lezen op foliaweb.nl
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dat hij zijn studenten ook weleens een
vraag stelt waar hij zelf het antwoord
niet op weet, ‘zodat ze leren nadenken
over de wereld om hen heen’. Volgens
honoursstudent pedagogiek Milou
van Dommelen is het belangrijk dat
studenten en docenten elkaar als
gelijke zien. ‘Nu wordt dat nog vaak
gezien als iets raars.’
Docent Jelmer Evers heeft moeite
met de term
21st century
skills. Hij is als
enige Nederlander genomineerd voor de
Global Teacher
Prize, een wereldwijde prijs
voor docenten.
Evers vindt dat
deze vaardigheden ten onrechte worden
gepresenteerd
als iets nieuws,
terwijl ze in het
onderwijs altijd
belangrijk zijn
geweest. ‘In de
middeleeuwen
bestonden er al
onderwijsvormen waarin kritisch en
creatief nadenken centraal stonden.
Ook samenwerken is iets wat je als
docent volgens mij standaard moet
stimuleren.’ Wél nieuw is dat de
hedendaagse technologie het aanleren
van deze skills makkelijker maakt.
‘Flipping the classroom, filmpjes en
gamification: je kunt er alle kanten
mee op. Laat studenten bijvoorbeeld
een spelletje doen waarin ze de maatschappij naspelen. Je creëert ruimte
om de geest vrij te maken, om ze
vervolgens te laten reflecteren op wat
ze hebben geleerd.’

Wat moet je de komende jaren
vooral niet gaan studeren?
Administratieve beroepen verdwijnen,
voorspelt trendwatcher Adjiedj Bakas,

die in binnen- en buitenland ongeveer
tweehonderd lezingen per jaar geeft
en over de arbeidsmarkt een aantal
bestsellers schreef. ‘Blijf weg van
studies als economie en accountancy,
want robots en software nemen al het
routinewerk over,’ waarschuwt hij.
‘Ook met rechten zou ik onmiddellijk
ophouden. Advocaten zijn niet meer
nodig. Op basis van de jurisprudentie
kan de computer
over een paar jaar
heel makkelijk berekenen welke straf bij
welk misdrijf hoort,
de rechter hoeft het
alleen nog maar uit
te spreken.’
In plaats daarvan adviseert Bakas
studenten zich te
richten op de biologie. ‘In de biobased
economy komen er
250.000 nieuwe banen aan. We maken
straks grondstoffen
voor de chemie uit
bacteriën, plantjes
en beestjes, zo klein
dat zelfs de Partij
voor de Dieren
er geen medelijden mee heeft. Uit
kakkerlakken maken we antirimpelcrèmes, wat weer goed is voor de
vergrijzingsmarkt. Fok je drie miljoen
kakkerlakken, dan heb je 30.000 euro
omzet per maand. Dat lijkt me geen
slecht vooruitzicht.’
Bakas, door managementboek.nl
uitgeroepen tot ‘Trendwatcher des
Vaderlands’, raadt studenten ook aan
een marketingstudie te gaan doen.
‘We krijgen straks te maken met
een grote groep rijke ouderen die, in
tegenstelling tot de jongere generatie, nog jaren gaan leven van hun
pensioen. Voor hen moet van alles
worden ontwikkeld, van aangepaste
woningen tot e-health. Daar hebben
we goede marketeers en salesmensen
voor nodig.’ ↙

STAGE
Chetna Aswal

(24)

Studie Master sociologie (UvA)
Stage Promundo in Rio de Janeiro
Verdiensten Ongeveer € 110,- (lunchen reiskostenvergoeding)
Sterren *****
‘Voor mijn afstudeerstage zit ik vijf
maanden in Rio de Janeiro: beter kan
niet, toch? Tijdens mijn onderzoeksstage in 2012 bij twee ngo’s in Brazilië
raakte ik gefascineerd door het land.
Via via kwam ik terecht bij Promundo,
een ngo die meer gendergelijkheid wil
creëren door te kijken naar de rol van

‘In Brazilië komt
niemand op tijd’
mannen. Hun drie grootste onderzoeksgebieden zijn: vaderschapsverlof,
seksuele reproductie en gezondheid,
en huiselijk en seksueel geweld tegen
vrouwen. Ik maak een overzicht van
wetten en beleidsstukken over deze
onderwerpen, zodat Promundo daarop
kan inspelen. Een voorbeeld van een
workshop die ze organiseerden is om
door middel van voetbal jonge jongens
te stimuleren om te praten over gender.
Ik zou iedereen deze stage aanraden,
maar zorg dat je Portugees kunt.
Ook is het goed om het land en de
Brazilianen eerst te leren kennen. Je
wilt niet worden gezien als de white
saviour die zijn westerse ideologie
komt opdringen. Daarnaast kun je
er vast aan wennen dat niemand op
tijd komt en planningen altijd worden
aangepast.’ ↙ Carlijn Schepers
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Overigens

De HvA moet meer
aandacht besteden aan
nieuwe masters

De stelling

De HvA-masters krijgen in de Keuzegids Masters slechts een
krappe voldoende. Ze staan niet eens in de top 20.
Geert Lovink

Willem van Winden

Hans Henseler

Lector netwerkcultuur

Lector kenniseconomie

Lector E-Discovery

‘Eens. In gebieden met specifieke kennis
is de kloof tussen onderzoek en onderwijs
verder gegroeid, en de enige manier waarop je die meestal kunt overbruggen is met
een minor. Binnen de HvA zijn masters
in ontwikkeling, maar net als bij minoren
is het altijd de vraag of ze er daadwerkelijk komen. De accrediteringsregels zijn
onduidelijk, waardoor niemand weet wat
uiteindelijk bepaalt of een master wordt
ingevoerd. Er is het gevoel dat het CvB
masters tegenwerkt, uit angst dat die met
UvA-opleidingen gaan concurreren – en
dan trekt de HvA in de huidige constellatie aan het kortste eind. Het doorstromingsmodel werkt niet en laat buiten
beschouwing dat toegepaste masters een
heel eigen kennisdomein en markt hebben.
Deze vorm van machtspolitiek is een punt
dat in de Maagdenhuisonderhandelingen
moet worden meegenomen, maar Rethink
HvA zit daar nog niet aan tafel. Door hun
toegepaste karakter zijn HvA-masters
namelijk geen concurrenten voor de UvA.
De DMCI-designmaster die nu in ontwikkeling is, is heus geen concurrent van de
UvA-studie media & cultuur. Anders kun
je net zo goed het mbo als concurrent van
het hbo beschouwen.’

‘Eens. Voor reguliere masters is er
voldoende aanbod aan universiteiten,
maar ik denk dat er kansen liggen voor
professionele, praktijkgerichte masters.
Het is wel moeilijk zulke masters vol
te krijgen, omdat de HvA nog geen
reputatie heeft op dat gebied. Daarom
kiezen veel studenten als “veilige optie”
voor een UvA-opleiding. Inmiddels is er
bij de HvA echter voldoende onderzoek
om de juiste basis te hebben voor professionele masters. Dat is bovendien een
markt die het hbo tot nu toe heeft laten
lopen. HvA-afgestudeerden volgen vaak
een cursus of opleiding aan een private
instelling om zich verder te ontwikkelen. Dat zou je ook als hogeschool aan
moeten bieden. Ik heb zelf meegewerkt
aan de master Urban Management,
die door drie domeinen samen wordt
gegeven. Dat was geen makkelijke klus.
We hebben twee jaar gewerkt om ervoor
te zorgen dat de master voldoende
verschilt van bestaande masters in de
omgeving, aan alle onderwijscriteria
voldoet en inhoudelijk state of the art is.
Investeren in het voortraject is dus wel
een vereiste.’

‘Eens, mits die masters geen kopie zijn
van universitaire masters. De HvA is
een “University of Applied Sciences”,
dus een master moet zich wel duidelijk
onderscheiden in dat toegepaste aspect.
In Dublin heb je bijvoorbeeld de master
Computer Forensics. Die is heel anders
dan de master Forensic Science van de
UvA, die veel wetenschappelijker is georienteerd. In Delft en Eindhoven heb je wel
toegepaste opleidingen, maar die zijn naar
mijn idee vrij algemeen. Er is dus ruimte
voor specialistische HvA-masters. Die
kunnen ook het gat tussen HvA en universiteit helpen dichten. Ik merk dat het voor
techniekstudenten aan de HvA moeilijk
is om in te stromen bij een UvA-master.
Niet alle HvA-studenten kunnen het
niveau aan, maar ook degenen die dat wel
kunnen, hebben moeite met instromen.
Dat komt doordat UvA-studenten beter
gewend zijn aan het onderzoeksdenken,
waar HvA-onderwijs op een meer schoolse
wijze is ingericht. Dat is overigens nu wel
aan het veranderen, mede door de komst
van lectoraten en kenniscentra in de HvA.
Een toegepaste master kun je dan ook
prima samen met de UvA organiseren.’ ↙
Yannick Fritschy

Ingezonden mededeling

Het gloednieuwe Peper magazine is nu gratis verkrijgbaar bij
o.a. CREA, diverse cafés en locaties op de HvA. Als ASVA-lid
ontvang je hem kosteloos op je deurmat.

met deze keer:

hier
rust
het hoger onderwijs

